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چکيده :هدد :سدااماندهی داندش نگرشدی ندویس در سدااماندهی مندابه اسدت کده
رویکرد معنایی به ایدس ودواه بخشدیده اسدتن ایدس مبا ده بدا هدد :بررسدی ت ییدرات
صورت گرفته در بینش و معرفت شناختی وواه سااماندهی طی دورههای امدانی بده
نگارش در آمده است تا مشخص شود که آیا ورکت و پیشرفت سدااماندهی داندش
مبتنی بر پارادایم 1های علمی است؟ ایس ت ییرات با تاثیرپذیری اا دیددگاه پدارادایمی
به سااماندهی اطالعات و دانش مورد تحلیل قرار گرفته استن
روششناسی روش ایس پژوهش به صورت مروری تاریخی انجام شده استن بررسدیهدای
انجام شده در متون مختلف با تکیه بر نظریه توماس کوهس صورت گرفته استن اا مطا عده
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به این مقاله به شکل زیر استناد کنيد:
دورن متن:

و بررسی پژوهش های صورت گرفته توسط متخصصان وواه سااماندهی بدرای دسدتیابی
به روند شکل گیری سااماندهی اطالعات و دانش استفاده شده اسدتن تبسدیم بنددی هدای

در فهرست منابع:

تاریخی بر اساس دیدگاه اسمیراگلیا در وواه سااماندهی دانش انجام گرفته استن
یافتهها پیشرفتهای فناوری اطالعات در تدممیس ابزارهدا و رویکردهدای فلسدفی بده حدا
تممیس هستی شناختی سااماندهی دانش بر رویکرد سااماندهی مندابه اطالعداتی تاثیرگدذار
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بوده استن
نتایج سااماندهی دانش دارای ورکتی پارادایمی استن پارادایمهای مبتنی بر رویکردهای
فلسفی اا جمله عملگرایی و تجربهگرایی بر سااماندهی اطالعات تداثیر بسدزایی گذاشدته
استن ایس ت ییرات رویکردهای فلسفی به همدراه ت ییدرات فنداوریهدای مدورد اسدتفاده در
سااماندهی اطالعات ،پارادایمهایی را در امینه سااماندهی مندابه بده وجدود آورده اسدتن
گرایش به سااماندهی دانش در قرن  21اا نتایج ت ییر پارادایم در ایس امینه استن
کليدواژهها :سااماندهی دانش ،پارادایم ،سااماندهی اطالعات ،توماس کوهس
* پدیدآور رابط m.dorkhosh@gmail.com
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هر یک اا علوم و نیز ایرمجموعههای آنها در گذر امان دچار ت ییرات ایادی شدهاندن ایس
ت ییرات به فراخور شرایط امانی و نیز تاثیرات علوم مختلف بر یکدیگر اا دیدگاه برخی
صاوبنظران ،دارای روند افزایشی و تکاملی هستندن بر اساس نظر آنها با گذر امان ،علوم ،پیشرفت
کرده و بر ایس مبنا ،نظریات ،روشها و مسایل جدید ،نسبت به آنچه قبل اا آنها وجود داشته،
پیشرفتهتر و کاملتر شدهاندن اا طرفی ،نظر افرادی چون توماس کوهس 1مطرح استن وی بر ایس
عبیده است که تاریخ علم ،دارای انبالبهای گوناگون و ت ییر پارادایمهایی است که به فراخور
آنها نظریات شکل میگیرند و در همان امان ،معنی یافته و طرفدارانی نیز به دست میآورندن
سااماندهی اطالعات و پس اا آن سااماندهی دانش ،نیز اا قاعده ت ییرات در طول امان مستثنی
نیستندن دیدگاههای مختلفی اا قرنها پیش در ایس وواه تخصصی وجود داشته و وال نیز به نظر
میرسد که به مروله نوینی رسیده استن بررسی روند ت ییرات در سااماندهی دانش ،نشان اا
وجود پارادایم هایی در ایس عرصه داشته است ،اما آیا ایس ت ییرات واکی اا پیشرفت و روند
تکاملی سااماندهی دانش است؟ و بر اساس نظر توماس کوهس ،بر مبنای پارادایمهای رایج در
وواه سااماندهی دانش است که ایس ت ییرات شکل گرفته است؟ در ایس مبا ه ،سعی بر آن است تا
با شیوه مرور تاریخی ،روند ت ییرات در سااماندهی اطالعات و به تبه آن ،سااماندهی دانش
بررسی شده و به ایس سؤال پاسخ داده شود که آیا سااماندهی دانش ،ورکتی پارادایمی دارد؟
 .2پارادایم از نظر توماس کوهن چيست؟

توماس که کتاب "ساختار انبالبهای علمی" وی شهرت بسیاری دارد ،علم را اا چشمانداا یک
مورخ می نگردن او موضوعات مهم را با تحلیل تجربی و عینی بررسی می کند؛ مثال علم در کنش
واقعیاش وبیبتاً چیست؟ وی در آن کتاب استدالل میکند که دانشمندان ،ماجراجویان جسوری
که وبایق جدید را کشف کنند نیستند ،بلکه آنها ولکنندگان معما هستند که درون جهانبینی

Thomas Samuel Kuhn
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ایربنای ول معما در علم پیریزی کرد و برای ایس نظام اا اصطالح "ا گوی نمونه" یا "پارادایم"
استفاده کردن (سردار ،1385 ،صن )22
اا دید کوهس ،مطا عه و بررسی پارادایم ،موضوع اصلی مطا عات فلسفۀ علم را تشکیل میدهد ایرا
تمام رخدادهای تاریخ علم بهظهور و افول پارادایمها مربوط میشودن پارادایم ،اا نظر وی،
واژهای است یونانی که به معنای ا گو و انگاره بهکار میرودن اما تبییس اینکه "منظور اا اصطالح
پارادایم دقیباً چیست؟" امری پیچیده استن اا نظر کوهس هر پارادایم ،دارای ویژگیهای ایر
است:
1ن پارادایم ،وول محور دستاوردهایی علمی متمرکز میشود که اا مببو یت آشکار
برخورداراند و مدلهایی را برای طرح و ول مسایل ،در جامعۀ متخصصان پدید
میآورد.
2ن پارادایم ،یک سنت خاص را در شیوههای تجربه و بهکارگیری ابزار و فنون پدید
میآورد که مشخص میسااد تحبیق دربارۀ کدام مسایل جایز است و چه چیزهایی را
میتوان بهعنوان راهول ایس مسایل پذیرفت.
3ن همانگونه که در کتابهای درسی ،سخنرانیهای علمی و دیگر محصوالت آمواش
تخصصی ،آشکار است ،پارادایم مجموعهای اا مثالهای مطابق استاندارد و تکرارپذیر
را برای نظریههای مختلف ارائه میکند.
4ن

پارادایم ،شرایط الام را برای اوراا یک مش لۀ موفق و قابل قبول علمی مشخص
میسااد

5ن پارادایم ،شبکهای اا تعهدات نظری ،1ابزاری 2و روششناختی 3را بهوجود میآورد
6ن

پارادایم ،یک جهانبینی متافیزیکی را تشکیل میدهد
1

Theoretical commitment
Instrumental
3
Methodological
2
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تثبیت شدهای کار میکنندن بر اساس ایس نوع نگرش است که کوهس ،نظام اعتبادی را به عنوان
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پوایتیویستی قابل صورتبندی نیست).
8ن پارادایم ،خود یک نظریه نیست ،هرچند ممکس است نظریههایی را دربرگیردن کوهس
موارد ایر را بهعنوان نمونههایی اا پارادایم نام میبرد:


مکانیک نیوتنی



مکانیک اینشتیس (براساس اصل نسبیت)



شیمی دا تون



نظریۀ جریان سیال ا کتریسیته



اخترشناسی کپرنیکی(فطورچی)1380 ،

1

مطابق نظریه کوهس درباره سیر تحول علوم ،پژوهشگرانِ درون یک پارادایم ،خواه مکانیک نیوتنى
باشد ،خواه علم االبصار موجى ،و یا شیمى تحلیلى و یا هر وواه دیگر ،به امرى مش و ند که کوهس
آن را علم عادى 2مى نامدن کوشش دانشمندان عادى جهت تبییس و تطبیق رفتار برخى اا چهرههاى
عا م طبیعت که به واسطه آامایش تو ید یا آشکار گردیده ،پارادایم را تفصیل و توسعه مىبخشد و
پارادایم همان مجموعه فراگیرى است که واوى تمامیت نگرشها و بینشهاى دانشمندان است و
مشتمل است بر مجموعهاى اا مفاهیم ،نظریهها و قوانیس؛ مجموعهاى اا ابزارهاى اندااهگیرى،
شیوههاى بکارگیرى آنها جهت تو ید ساختههاى تجربى ،و نحوه تعدیل و تصحیح آنها؛
مجموعهاى اا اصول و قواعد روششناختى و معرفتشناختى؛ و باالخره ،مجموعهاى اا تعهدات و
اصول مابعدا طبیعى و توصیه هاى نیمه یا شبه اخالقىن دانشمندان ضمس کار در پارادایم و کاوش
برپارادایم ،ناگزیر مشکالتى را تجربه خواهند کرد و با مشاهدات خال :انتظار و یا اعوجاجهاى
آشکارى مواجه خواهند شدن اگر مشکالتى اا آن نوع را نتوان فهم و رفه کرد وضعیتى بحرانى
بوجود خواهد آمدن بحران هنگامى مرتفه خواهد شد که پارادایم کامالً جدیدى ظهور نماید و

Daltonian chemistry
Normal science

1
2
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پارادایم را نمیتوان با جمالت یا قوانیس دقیق مشخص ساخت (اا ایسرو ،با مشرب
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پارادایم جدید ،واوى نویدهایى است و مشکالت ظاهرا فایق نیامدنى ندارد ،و اا ایس پس فعا یت
علم عادى جدید را هدایت مىکند تا اینکه آن نیز با مشکالتى جدید روبرو شود و بحران جدیدى
بزاید که به دنبال آن انبالب جدیدى ظاهر شودن شاید مهمتریس خصوصیت نظریه علم کوهس ایس
است که تحوالت بزرگ معرفت علمى را در انبالبهاى علمى مىبیند ،انبالبهایى که در جریان
آن ،پارادایمى علمى وانهاده مىشود و پارادایم دیگرى که با آن قیاسناپذیر است جانشیس آن
مىشودن (ایباکالم)1382 ،
مطا عات کوهس دو نتیجه برای فلسفه علم به بار آورده استن نخست اینکه ،دانشمندان در هر رشته-
ای به نظریه یا نظریههای معینی با چشماندااهای فلسفی و پژوهشی قرارمندی باور دارندن بر اساس
ایس باورها ،ا گوهای پژوهشی معینی میپرورند ،مسایل مشخصی را طرح میکنند و بر اساس
روشها و فنون آامایشگاهی و تجربی استانداردی به ول آنها میپردااندن اا نظر کوهس ،علم در
دوره های فعا یت بهنجار به صورت انباشتی پیشرفت میکند؛ یعنی دستاوردهای آن به طور کمی
بر هم انباشته میشوند اما در جریان ایس پیشرفت ،دادههایی تو ید میشوند که کم و بیش با اصول
نظری پیشیس نمیخوانندن با افزایش شمار و اهمیت ایس دادههای نابهنجار ،پارادایم موجود در
معرض شک و نبادی قرار میگیرد و دورهای بحرانی در علم فرا میرسد که در آن ،نظریههای
نوینی ،ابداع و نامزد جانشینی نظریههای قبلی میشوندن در ایس میان ،آن نظریهای که دادههای نویس
ناسااگار را به طور جامهتر ،سادهتر ،ایباتر ،فشردهتر ،منسجمتر و منطبیتر توضیح میدهد و با
پیشبینی شماری اا پدیدههای محتمل ،چشمانداا نوید بخشتری را برای پیشرفت علم با ابعاد
نوینی میگشاید ،هسته مرکزی پارادایم نوینی را میسااد که دیر یا اود ،مورد پذیرش بیشتر
دانشمندان قرار میگیردن بدیسسان دوره تااه پیشرفت بهنجار علم آغاا میشودن (کوهس،1392،
صن )50

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 8:48 IRDT on Friday August 17th 2018

مورد ومایت رواافزون دانشمندان واقه شود تا اینکه پارادایم مسا هانگیز او یه نهایتا مطرود شودن
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تعریف دایرها معار :کتابداری و اطالعرسانی اا سااماندهی دانش عبارت است اا توصیف و
سااماندهی محتوا ،ویژگیها ،و اهدا :اسناد به گونهای که برای کسانی که در جست و جوی ایس
اسناد یا پیامهای نهفته در آنها هستند ،دسترسپذیر شوندن سااماندهی دانش ،همه انواع و شیوههای
نمایهساای ،چکیدهنویسی ،ردهبندی ،فهرستنویسی ،مدیریت مدارک ،کتابشناسی و ایجاد پایگاه-
های اطالعاتی متنی و کتابشناختی برای باایابی اطالعات را در بر میگیردن (اندرسون ،1385 ،صن
)996
یور ند 1نیز در تعریفی اا سااماندهی دانش ،آنرا فعا یتهایی میداند مانند توصیف سند ،نمایه-
ساای و ردهبندی که در کتابخانهها ،پایگاههای دادهای کتابشناختی ،آرشیوها و انواع دیگری اا
موسسات که دانش بشر را وفظ میکنند و توسط کتابداران ،آرشیویستها ،متخصصان اطالعات،
متخصصان موضوعی ،و نیز به وسیله غیرورفهایها و ا گوریتمهای کامپیوتری انجام میشودن
(یور ند ،2008 ،صن )86
با توجه به پژوهشهایی که تاکنون انجام شده ،در دورههای امانی ،رویکردهای متفاوتی نسبت به
منابه دانش بشری و سااماندهی آنها وجود داشته استن
به عنوان مثال بروتس ،هانسس ،یور ند و وپز-هورتز )2005( 2روشهای سااماندهی دانش را به
صورت ایر دستهبندی کردهاند
 .1روش سنتی سااماندهی دانش که با استفاده اا سیستمهای ردهبندی در کتابخانهها و
پایگاههای داده بیان شده است مانند ردهبندی دهدهی دیویی ،ردهبندی دهدهی
جهانی(که اا سال  1876به بعد آغاا شد)

Birger Hjorland
Broughton, Vanda, Hansson, Joacim, Hjorland, Birger and Lopez-Huertas, Maria J.
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گروه پژوهشی ردهبندی بریتانیا ارتباء یافتن
 .3رسم باایابی اطالعات(آینآرن )1که اا دهه  1950بنیان گذاشته شدن
 .4دیدگاههای شناختی و مبتنی بر کاربر که اا دهه  1970تاثیرگذار شدن
 .5روشهای کتابشناختی که دنبا هرو ساختاری بودند که گارفیلد در نمایه استنادی علم در
 1963ایجاد کردن
 .6روش تحلیلی وواه( 2او یس بار در  1994توسط یور ند ارائه شدن)
 .7روشهای دیگر(پیشنهاداتی مانند روشهای نماد شناسی ،روشهای هرمنوتیک انتبادی،
روشهای تحلیلی-مباوثهای و روشهای مبتنی بر ژانر 3هستندن همچنیس گرایش مهم
دیگری که وجود دارد شامل تاکید بر باانمون منبه ،4نشانهشناسی و توصیف منبه ،ابان-
های نشانهگذاری و معماری منبه استن)
یور ند ( ،)2013در مبا ه ای با عنوان "تئوریهای سااماندهی دانش -تئوریهای دانش"5به بررسی
معنای سااماندهی دانش اا منظر ردهبندی پرداخته استن او به روشهای مختلف ردهبندی به عنوان
روش سااماندهی دانش به صورت ایر اشاره میکند
1ن ردهبندی انسانی در برابر ردهبندی اتوماتیک و ماشینی
2ن ردهبندیهای شناختی و مبتنی بر کاربر
3ن ردهبندیهای چهریزهای
4ن روشهای تاکسونومی عددی
5ن ردهبندیهای کتابسنجی
6ن ردهبندی تحلیل دامنه(یور ند)2013 ،
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 .2روش تحلیل چهریزهای که توسط رانگاناتان در سال  1933ارائه شد و پس اا آن توسط
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کل 1به کار برده می شوندن در سااماندهی منابه اا رده بندی های مختلف و نیز سرعنوان های
موضوعی استفاده می شودن(چودری )2004 ،در واقه در مروله سااماندهی اطالعات ،منبه و
محتوای آن به صورت یک کل توصیف شده و مورد باایابی قرار می گیرد اما اجزای درونی و
محتو ایی منابه به صورت معنایی مورد توجه قرار نمی گیردن بنابرایس با توجه به ایس توضیح ،نوع
نگرش به توصیف منبه در سااماندهی اطالعات و سااماندهی دانش متفاوت استن در سااماندهی
اطالعات استخراج دانش اا درون منابه مورد نظر نیست و نگاهی معنایی به آنچه که باید توصیف
شود وجود نداردن
در ادامه ،با توجه به ت ییرات سااماندهی اطالعات و دانش در گذر امان ،ت ییرات سااماندهی
منابه ،بررسی شده و به ایس مسا ه پرداخته خواهد شد که آیا سااماندهی دانش ،دارای ورکتی
پارادایمی است؟ آیا با ت ییر پارادایمها ،نگرش به سااماندهی اطالعات و دانش ت ییر کرده است؟
 .4توليد و به کارگيری ابزارها (پارادایم سازماندهی اطالعات)

به نظر میرسد ،روند شکلگیری سااماندهی دانش در گذر امان دارای ت ییرات ایادی بوده
استن یور ند ( ،) 2008ایس ت ییرات را به حا روش و دیدگاهی که نسبت به سااماندهی وجود
داشته بررسی کرده استن همچنیس در بررسی دیگری اسمیراگلیا)2002( 1به بررسی تاریخی
سااماندهی دانش و تئوریهای مطرح در آن پرداخته استن اسمیراگلیا معتبد است که تو ید تئوری

در سااماندهی دانش در ابتدا با دیدگاه عملگرایانه و ابزارگرایانه 2به وجود آمده است و شاهد
چنیس ادعایی را وجود افرادی همچون پانیتسی ،3کاتر 4و دیویی 5در قرن  19می داندن وی پانیتسی
را او یس کتابداری معرفی میکند که برای ساختار یک فهرست ،وظیفهای بیش اا وظیفه ثبت
اجزای فیزیکی کتابها را در نظر گرفت و میان موجودیتهای ذهنی 6خاص(اثرها )7و یستهای
معمو ی کتابها تمایز قایل شدن ملویل دیویی ،پدر کتابداری امریکا بر گسترش ابزارهای عمل-
گرایانه برای سااماندهی مجموعههای کتابخانهای تاثیر گذاشتن بیشتریس شهرت او برای ردهبندی
دهدهی ،استفاده اا آمواش رسمی و استفاده اا کارت های فهرستنویسی در برگهدانهای کتابخانه-
As a whole
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سااماندهی اطالعات معموال اا دو طریق و با رویکرد سااماندهی منابه اطالعاتی به عنوان یک
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چار ز امی کاتر ،کتابدار مدرسه بوستون ،قواعدی را برای ساختس فهرستهای فرهنگی ارائه کردن
فهرست فرهنگی به ایس صورت بود که نام ،عنوان و موضوع برای کتابها در یک ردیف ا فبایی
مشترک جمهآوری شده بودن کاتر سطوح مختلفی برای توصیف با توجه به نوع کتابخانه ها مطرح
کردن(میکسا)1385 ،
یور ند ( )2003معتبد است که ریشه عملگرایی در سااماندهی اطالعات و دانش در دیدگاه
سااگاری اجتماعی داردن تحبق دانش همواره در هد :اا آن دیده شده است و ایس یکی اا عوامل
ایجاد عملگرایی در واقعیتهای علمی استن در واقه در دوره عملگرایی ،دانشی سااماندهی
شده است که عینی باشد و بتوان به آن ساختارهای عینی داردن به همیس د یل ،یور ند معتبد است
که عملگرایی بر مبنای واقهگرایی علمی صورت گرفته استن(یور ند)2003 ،
 .5آغاز فعاليتها و شناسایی روشها (پارادایم سازماندهی اطالعات)

پس اا ارائه ابزارهایی برای سااماندهی منابه و ایجاد فهرستهای گوناگون اا طر :چند تس اا
کتابداران ،در اواسط قرن بیستم ،مسم ه دستیابی به روشهای به کارگیری منسجم ابزارهای
سااماندهی مطرح شد که به انجام پژوهشهای ایادی با رویکرد واکاوی چگونگی استفاده اا
ابزارها در محیطهای چاپی و کامپیوتری منجر شدن
گورمس )1982( 8برای طراوی فهرست آنالیس پیشنهاد میدهد که موردهای 9فیزیکی در آن توسط
پیشینههای کتابشناختی منحصر به فردی باانمون میشوند و تمامی نباط دسترسی(مانند نامها ،آثار،
موضوعات و غیره) در پیشینههای مستند منحصر به فرد ارائه میگردندن تیلور )1988(10به بررسی
کنترل مستندات پرداخت و ارتباط میان فایلهای مستند و میان فایلهای مستند و کتابشناختی را
پیشنهاد دادن عالوه بر آن سونونیوس( )1992توانایی تشخیص موجودیتهای کتابشناختی در
1
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)2002
انتشار مارک امریکا 2در دهههای  1950و  ،1960توسط کتابخانه کنگره و به تبه آن ،انتشار
مارکهای مختلف در کشورها و ساامانهای گوناگون ،کنترل کتابشناختی در نرمافزارهای
کتابخانهای و ارائه اطالعات کتابشناختی و مستند در نرمافزارهای کامپیوتری را در صدر او ویت-
های پژوهشی قرار دادن(کوکبی )1385 ،در واقه ،با رویارویی کتابداران و متخصصان علوم
کامپیوتر در نیمه دوم قرن بیستم ،عملگرایی به سمت تجربهگرایی رفته و گرایش به تجربه استفاده
اا ابزارهای گوناگونی که در دوره ابزارگرایی معرفی شده بودند در محیط کامپیوتری ،طرفداران
ایادی پیدا کردن در دهه های  80و  90میالدی بود که کنترل کتابشناختی و طراوی فایلهای
مستند و کتابشناختی در محیط نرمافزاری اا موضوعات مورد نظر پژوهشگران وواه سااماندهی
اطالعات شدن
سونونیوس 3در سال  2000به مسا ه کنترل کتابشناختی جهانی پرداختن وی در کتاب خود با
بررسی مسا ه یکپارچهساای سرعنوانها و نیز ساختار فایلها و پیشرفت دانش کاربران ایس مسا ه را
مطرح میکند که طراوی فایلها اوتیاج به پژوهش مجدد دارد و باید به به ایس سواالت پاسخ
گفت که آیا جایگزینی برای فایل مستندات وجود خواهد داشت؟ چطور باید فایلهای مستند و
کتابشناختی در محیط ا کترونیکی با یکدیگر تعامل داشته باشند؟(سونونیوس)2000 ،
با توجه به مباالتی که به آنها اشاره شد ،میتوان به ورکت تدریجی اا ساختارهای مبتنی بر اجزای
مارک یعنی مستندات و کتابشناختی به سمت ساختارهای موجودیت -رابطه پی بردن
باید به نگرشی که نسبت به دنیای کتابشناختی نیز وجود داشت ،توجه کردن تا اواسط دهه ،80
مسا ه مهم ،چگونگی ارتباط میان فایلهای مستند و کتابشناختی بود و موجودیتهای کتابشناختی
کمتر مطرح میشدندن در واقه ،پژوهشگران به دنبال ساختارهای مشخص ارتباطی میان بخشهایی
اا دنیای کتابشناختی و در بستر نرمافزارهای کامپیوتری بودند که قبال در کارتهای فهرستنویسی
نیز آنها را گنجانده بودند و به قول باربارا تیلت ،4همان کارتهای فهرستنویسی را به نرمافزارهای
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تنوعی اا سطوح فهرستهای کتابخانهای را مطرح کردن یک موجودیت 1در جهان کتابشناختی،
یک جزیره نیست بلکه با موجودیتهای دیگر در تنوعی اا روابط مرتبط شده استن (اسمیراگلیا،
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ساختارهای در نظر گرفته شده به صورت سه وجه کتابشناختی ،مستندات و موجودی منبه مورد
نظر به همان صورت باقی ماندن می توان ایس مطلب را به ایس صورت بیان کرد که پارادایم نظری
سااماندهی اطالعات در دوره های عملگرایی و تجربهگرایی تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتن
به همیس د یل بود که پس اا کنفرانس  1961در پاریس که به تدویس کارکردهای فهرستها منجر
شد و به تبه آن با انتشار قواعد فهرستنویسی انگلوامریکس در سال  ،1967استفاده اا ایس قواعد تا
اوایل قرن بیست و یکم نیز وفظ شد و تالشی برای ت ییر ایس رویکرد صورت نگرفتن آنچه که اا
امان ارائه قواعد تا اندیشه ت ییر برای ایس قواعد اتفاق افتاد ،موید ت ییر در بستر اطالعاتی اا کارت
چاپی به نرم افزارهای کامپیوتری و سپس به وب جهانگستر بود که به تبه آن نیز ،پژوهشهایی
درباره بستر اطالعاتی شکل میگرفت ،که تجربهگرایی را در بیس پژوهشگران تبویت میکردن
 .6حرکت به سمت سازماندهی دانش (معناگرایی)

در اواخر قرن بیستم ،به تدریج ،رویکرد نظری سااماندهی دانش در وال شکل گرفتس بودن نظریه-
پردااانی همچون اسمیراگلیا ،دا برگ ،2ویلسون 3و سونونیوس در اواخر قرن بیستم به نظریهپرداای
و ارائه ایده های خود در رابطه با سااماندهی دانش و تعاریف متعددی اا دانش پرداختند ن به عنوان
مثال ،دا برگ اعتباد داشت که دانش را اا چهار راه میتوان درک کرد عناصر دانش(مشخصات
مفاهیم) ،واودهای دانش(مفاهیم) ،واودهای بزرگتر دانش(ترکیبهای مفاهیم) و سیستمهای
دانش(واودهای دانش که در یک ساختار مرتب شده و به هم ربط داده شدهاند)ن میتوان آتش را
به عنوان یک مفهوم با توجه به نگرش دا برگ با عناصری مانند دمای ایاد ،ابانههای بلند و جهنده
و مواد اوتراقی در وال مصر :توصیف کرد و همینطور برای توصیف یک موتور اا پیستونهای
در وال ورکت و سوخت در وال مصر :استفاده کرد که با ترکیب تمامی ایس ویژگیها میتوان
به توصیف موتور آتش که ترکیبی اا واودهای مفهومی موتور و آتش هستند رسید(دا برگ،
)1998ن ایس توا ی توصیف ویژگیها می تواند ادامه یافته و ترکیبات جدیدی به دست آوردن در
نگاه دا برگ ،نوعی قاعده استنتاجی و استفاده اا ابان طبیعی به چشم میخوردن اا سوی دیگر،
ویلسون ،دنیای کتابشناختی را فضایی مفهومی میانگارد که در آن ممکس است تمامی نمونههای
1

Machine-Readable Cataloging
Ingetraut Dahlberg
3
Patrick Wilson
2

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 8:48 IRDT on Friday August 17th 2018

کامپیوتری کتابخانهها وارد کردند(تیلت)2013 ،ن ایس تفکر باعث شد تا مارک 1در انواع مختلف
ظهور یابد و مورد استفاده کتابخانههای ایادی قرار گیردن مسا ه مهم در ایس امینه ایس است که در
دوره تجربهگرایی ،نگرش به دنیای کتابشناختی با دوره عملگرایی تفاوت چندانی نداشت و
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میشود و بنابرایس ،دامنه توصیفی تنها شامل نمایهها و فهرستها نیست بلکه دایرها معار:ها،
کتابهای متنی ،پایگاههای داده یادداشتهای دانشمندان و متخصصان و غیره را نیز در دامنه
توصیفی می گنجاندن دامنه استخراجی ،جایی است که دانشمندان اومت تو ید دانش جدید را با
ترکیب آنچه که در وال واضر و در دامنه توصیفی شناخته شده است میکشندن (ویلسون)1983 ،
عالوه بر آن ،یور ند( ) 2013نیز با تاکید بر نبش سااماندهی و ایجاد رابطه میان نظریههای مختلف
و سااماندهی در سااماندهی دانش ،نوعی ا تزام هستیشناسانه را اا نیمه دوم قرن بیستم در ایس
ویطه دخیل میداندن
قرن بیستم قرنی بود که در ابتدا سااماندهی دانش به سمت استانداردساای و کدگذاری پیش
رفتن در ایس امان ،سااماندهی اطالعات با توجه به رویکرد اطالعاتی به منابه مختلف مطرح بود و
آنچه که کدگذاری و استانداردساای شد ،با دیدگاه سااماندهی منابه اطالعاتی صورت گرفتن
پس اا دستیابی به استاندارهای بیسا مللی مانند آی اس بی دی 1و دستیابی به تشریک مساعی در
سااماندهی منابه ،با ورود کامپیوتر و سپس وب به دنیای کتابشناختی ،سعی بر آن شد تا نتایج
عمل گرایانه در بسترهای جدید مورد توجه قرار گیرندن در انتهای قرن بیستم بود که سااماندهی
اطال عات با رویکرد دانشی مواجه شدن در ایس رویکرد ،منابه به صورت منابه دانشی مطرح شده و
سعی در سااماندهی دانش به جای سااماندهی اطالعات شدن
در واقه ،اا اواخر دهه  80قرن بیستم ،بحث روابط کتابشناختی با پایاننامهای اا باربارا تیلت()1987
با عنوان "روابط کتابشناختی به سوی ساختار مفهومی اطالعات کتابشناختی مورد استفاده در
فهرستنویسی "2فصل جدیدی را در شناخت جهان کتابشناختی آغاا کردن میتوان گفت ،دوران
مدرن سااماندهی و ت ییر پارادایم نظری اا اواخر قرن بیستم شروع شدن توجه به روابط
کتابشناختی ،ایس دیدگاه را پررنگ کرد که هر منبعی دارای ارتباطات درونی و بیرونی استن
پژوهش تیلت درک روابط کتابشناختی را وارد مروله جدیدی کردن (تیلت)1987 ،
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دانش ثبت شده را پیدا کردن ویلسون بر پایه نبطه نظرات دا برگ ،نظریه خود را بر پایه دانش ثبت
شده بنا کردن اا نظر وی ،متون ثبت نشده قابل باایابی نیستندن ویلسون به دو دامنه توصیفی و
استخراجی در دانش معتبد استن در دامنه توصیفی آنچه که شناسا و قابل ترکیب است ،توصیف
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سونونیوس( )2000در کتاب "بنیان فکری سااماندهی اطالعات ،"4ابان کتابشناختی 5به همراه
قواعد آن ،باعث میشود تا میان شخص سااماندهنده اطالعات و کاربر همفهمی اا اطالعات به
وجود آیدن ایس تفاهم ،باعث ایجاد دانش میشود چون توصیف یک منبه ،در ساختار ابان
کتابشناختی به بیان ویژگیهای یک شیء اطالعاتی و روابط آن با اشیاء دیگر میپرداادن
(اسمیراگلیا)2002 ،رویکرد دیگری که اواخر قرن بیستم مطرح شد ،رویکرد فراپیشینه 6بودن بر ایس
اساس ،رویکرد فراپیشینه فتاوی ( ،)1996رویکرد آثار دستهبندی شده کارالیل ،)1996( 7ا گوی
مفهومی  FRBRایفال ( ،)1998و مدل تانیگوچی )2002( 8رویکردهای جدیدی هستندن مفهوم
فراپیشینه میتواند به عنوان یک مدل مفهومی ساختاریافته و روشس اا مفهوم دانش در بافت یک
خانواده کتابشناختی خاص در نظر گرفته شودن مفهوم فراپیشینه توسط فتاوی ( )1997 ،1996در

9

میانۀ دهه  1990مطرح شد که رویکردی نویس را در توصیف و سااماندهی نسخهها و نمودهای
مختلف یک اثر ،گشوده و بنیان نهاده است10ن هد :اصلی اا مفهوم فراپیشینه ،فراهم ساختس یک
محیط یادگیری است که پیشینه های کتابشناختی بتوانند موجب تسهیل سااماندهی و ارائه دانش در
فهرست و نیز کسب ،پردااش و درونیساای دانش توسط کاربر شوند .فراپیشینه یک پیشینه
کتابشناختی مادر و فراگیر است که میتواند همه پیشینههای معرفیکننده آثار وابسته به یک اثر را
تحت پوشش قرار دهد و یکپارچه کندن نه تنها خود دادهها در فراپیشینه (محتوا) ،بلکه سااماندهی
(ساختار) ایس عناصر دادهای کمک میکند که فرایندهای شناختی کاربر اا جهت دسترسی و
استفاده اثربخشتر اا فهرست کتابخانه تسهیل شود.
 .7دیدگاه مبتنی بر الگوهای مفهومی (پارادایم سازماندهی دانش)
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اسمیراگلیا( )1992روابط اشتباقی 1را در میان ویرایشهای یک اثر بررسی کردن یزر و اسمیراگلیا
( )1996روابط اشتباقی را در وردکت اُنسینالنسین 2بررسی کردندن همچنیس اسمیراگلیا و یزر
( )1999به بررسی قانون وتکا 3در میان روابط اشتباقی در مجموعههای دینی پرداختندن به نظر
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طرح مفهومی را برای کنترل آثار در فهرستها مطرح کردن گریس و بنیان )1996( 4ا گوی
موجودیت -رابطهای را برای پایگاه دادههای کتابشناختی ارائه داد و در نهایت گروه مطا عاتی
ایفال( ) 1998گزارشی را منتشر کرد که در آن ا گوی ملزومات کارکردی پیشینههای کتابشناختی
را به عنوان یک چارچوب مطرح کرده و موجودیتهایی را که مورد نظر کاربران در پیشینههای
کتابشناختی است در آن گنجاند (اسمیراگلیا)2002 ،ن ایس ا گو که مبتنی بر ساختار موجودیت –
رابطه است ،نگاهی تااه به دنیای کتابشناختی را مطرح کردن در واقه با معرفی ا :آر بی آر ،گامی
بزرگ به سمت نگرش سااماندهی دانش برداشته شدن میتوان ا گوی ا :آر بی آر را نبطه عطف
شروع دوران سااماندهی نویس و دستیابی به بُعد هستیشناختی سااماندهی دانش دانستن پس اا آن
در قرن بیست و یکم و با گسترش خانوادههای ایس ا گو ،پژوهشهای مختلف و ایادی برای
معرفی و به کارگیری ایس ا گو در فهرستهای مختلف و نرمافزارهای کتابخانهای انجام شدن
بر اساس پارادایم جدید ،سااماندهی کاملتر سااماندهی دانش استن تعریف و ایجاد روابط
معنایی مختلف میان موجودیتها ،امکان ایس را فراهم میسااد که فهرستهایی با امکان ارائه
دانش ایجاد شودن اشاعه ا گوهای مفهومی ،قواعدی جدید برای سااماندهی منابه به ارم ان آورد
که به ویژه در دنیای دیجیتال دارای پتانسیل مناسبی برای توصیف منابه با رویکرد دانشی هستندن اا
سال  1997باابینی در ساختار قواعد انگلوامریکس با کنفرانسی در همان سال و با عنوان اصول و
آینده گسترس قواعد فهرستنویسی انگلوامریکس 5آغاا شدن در سال  ،2004سومیس ویرایش ایس
قواعد تهیه شد اما با بررسی هایی که انجام شد ،تصمیم بر آن شد که ساختار اصلی قواعد متحول
شده و بر اساس ا گوی موجودیت -رابطهی ا:نآرنبینآرن شکل بگیرد(مور) 2006 ،6ن در واقه اا
ایس جا بود که نوع نگرش به قواعد توصیف منابه در فهرستها و پیشینههای کتابشناختی دچار
تحول بنیادی شد و پارادایم جدید ،بر روی قواعد نیز تاثیرگذار شدن اا سال  2008که قواعد
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اا اواخر دهه  ،1980پژوهشهایی در وواه ارائه ا گوهای مفهومی 1برای پایگاههای دادهای
کتابشناختی انجام شدن به عنوان مثال ،فیدل و کراندال )1988( 2قواعد انگلوامریکس را در پایگاه-
های داده و بر اساس ا گوی موجودیت -رابطه بررسی کردندن همچنیس ،یزر 1992( 3و )1993

آیا سازماندهی دانش حرکتی پارادایمی دارد؟ | مليحه درخوش

سااماندهی پرداختندن در واقه در اوایل قرن بیست و یکم پژوهشهایی انجام شد که ایس ت ییر
رویکرد را مورد بررسی قرار دادن استفاده اا قواعد جدید توصیف منابه ،در فهرستهای مختلف
مورد بررسی قرار گرفتن همچنیس برخی اا پژوهشها به اجرایی کردن و استفاده عملی اا قواعد
در بستر نرمافزاری و وب پرداختندن
عالوه بر استفاده اا آر دی ای در محیط های مختلف و نیز برای توصیف انواع مختلف منابه ،سعی
بر آن شد تا قواعد جدید در نرمافزارهای کامپیوتری و استانداردهای فرادادهای مختلف استفاده
شده و با بخشهای مختلف ایس استانداردها مطاببت داده شودن بر ایس مبنا ،نگاشتهای 2مختلف
میان آرندیناین و انواع مارک ارائه شدن(کمیته همکاری مشترک)2009 ،ن در کنار ایس مسا ه،

استانداردهای فرادادهای نیز به د یل استفاده اا منابه وبی دچار ت ییراتی شدند که به آنها امکان می-
داد با پارادایم نویسِ دانش بنیان و نیز استفاده اا ا گوی موجودیت -رابطه هماهنگ شوندن ایس
امکان با استفاده اا بستر نحوی ایکسنامنالن 3فراهم شدن قواعد آرندیناین با استانداردهای فراداده-
ای جدید نیز مطاببت داده شد تا با تلفیق قواعد جدید و استانداردهای فرادادهای نویس بتوان به
سااماندهی دانش پرداختن
در اوایل قرن بیست و یکم ،بحث دیگری در سااماندهی نویس دانش مورد بررسی قرار گرفت که
بر پایه سااماندهی و جستجوی معنا به وواه سااماندهی دانش راه یافتن وب معنایی ،اا سال 2001
و با مبا های که توسط برنرا ی ،هندر و السیال 4در مجله امریکای علمی 5منتشر شد ،به عنوان الیه-

ای جدید اا وب کنونی معرفی گردید و در سال  ،2006برنرا ی و همکارانش به د یل پنهان بودن
دادههای ایادی در وب ،وب معنایی را مطرح ساختند (ویکی پدیا)2015 ،ن هد :اا وب معنایی،
ارائه دانش سااماندهی شده در فضاهای مفهومی بر طبق معنای آنها ،ارائه ابزارهای ماشینی به
منظور نگهداری اا دانش و تو ید دانش جدید اا منابه دانش ،باایابی دانشِ استخراج و باانمون
شده به روش موردنظر کاربر اا میان منابه دانش است (آنتونیو ،هارمنس)2004 ،6ن
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توصیف و دسترسی به منبه (آرندیناین) 1منتشر شده است ،مباالت ایادی در رابطه با جنبههای
مختلف به کارگیری آن منتشر شده و بسیاری اا پژوهشها نیز به بررسی قواعد اا دیدگاههای
مختلف پرداختهاندن پژوهشهای بسیاری به ت ییر قواعد ،تفاوتها ،تشابهات ،نگرش جدید به
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آنها دست یافت و معنای چنیس ا گوهایی را برای کامپیوتر قابل فهم ساختن به تبه آن ،مسا ه
استفاده اا دادههای ابری 2پیوندی نیز مطرح شدن (بیزر ،سیگانیاک و هیث)2007 3،ن در ایس داده-
های ابری ،انواع دادهها به اشتراک گذاشته شده و برای سااماندهی دانش در هر جایی میتوان اا
آنها استفاده کردن استفاده اا داده های پیوندی ،به صورت کامل نگرش قرن بیستم و دارا بودن سه
بخش کتابشناختی ،مستند و موجودی در نرمافزارها و نیز وابستگی اطالعات به مکان را با چا ش
روبرو کردهاستن یکی اا بخشهای دانش به اشتراک گذاشته شده در دادههای ابری ،هستی-
شناسی4ها هستند که با ارائه روابط معنایی به ایجاد ا گوهای موجودیت -رابطه در چارچوب
توصیف منبه (آرندینا:ن) 5کمک میکنندن(کالیس)2002 ،6ن برای استفاده اا آرندینا:ن ،اا
ا گوهای مختلفی ار جمله سینداکنسینآرنامن 7در وواه آرشیو و اشیاء مواهای استفاده میشودن
در ایس امینه نیز تالشهایی در مواه بریتانیا در وال انجام استن مبا ههایی با موضوعات متنوع در
ایس امینه نوشته شده که میتوان به پژوهش بایندینگ ،می و تادوپ )2008( 8اشاره کرد که به
میانکنشپذیری معنایی در مجموعه دادههای باستانشناسی و نگاشت و استخراج داده اا طریق
سیداکسیآرام میپرداادن همچنیس بونتوری و گرگاتسو یس )2011( 9نگاشت معنایی میان
فرادادههای آرشیوی و هستیشناسی مبتنی بر سینداکنسینآرنامن را مورد پژوهش قرار دارندن
امینه دادههای آرشیوی در وب معنایی ،وواه جدیدی است که همچنان مورد پژوهش قرار می-
گیردن
کتابخانه کنگره امریکا پس اا سالها استفاده اا قا ب مارک  ،21طرح انتبال چارچوب
کتابشناختی ( بیب فریم) 10را مطرح کرد تا بتواند با استفاده اا موجودیتها ،ویژگیها و روابط
مطرح شده در ایس طرح ،دادههای توصیفشده در مارک  21را در آرندینا:ن توصیف کرده و
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مطرح شدن وب معنایی ،مباوث وابسته به آن را نیز با خود به همراه آوردن یکی اا ایس مباوث،
استفاده اا دادههای پیوندی 1استن هد :دادههای پیوندی ،قابل درک کردن مفاهیم انسانی توسط
ماشیس است به صورتیکه در بستر وب معنایی بتوان ،با پیوند دادن دادهها ،به ا گوهای دانشی میان
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3

مانند ا:نآرنبینآرن انجام شده است که اا آن میان میتوان به پژوهش گورینی و پواماتوب
( ) 2016اشاره کرد که به ت ییر رویکرد اا مدیریت پیشینه کتابشناختی به مدیریت داده میپردااد و
آرندیناین و بیب فریم را نیز مورد بررسی قرار میدهدن

در قرن بیست و یکم ،نگرش معنایی و مبتنی بر دانش به منابه مختلف و در بسترهای اطالعات
گوناگون بر مبنای ا گوهای موجودیت -رابطه ،روشی جدید در ارائه و باانمون دانش درون منابه
مختلف استن طرحهایی که در ایس قرن مطرح میشود ،همگی با رویکردی معنایی و نیز برخی
موجودیت های انتزاعی همراه است که نشان اا ت ییر در رویکرد سااماندهی اا منبه به موجودیت
داردن نیاا کاربران به اطالعات درون منبه و دستیابی به جزییات درون منابه اطالعاتی ،ساامان-
دهندگان منابه را بر آن داشت تا دیدگاه نوینی را نسبت به ایس امر داشته باشندن
 .8بحث و نتيجهگيری

قرن نوادهم ،قرنی همراه با نگرش عملگرایانه بود که متخصصان مختلف با توجه به ابزار مورد
استفاده برای سااماندهی اطالعات ،ابزارهای مفیدی را برای تهیه فهرستهای کتابخانهای و باایابی
منابه کتابخانه ارائه کردندن افرادی مانند پانیتسی ،کاتر و دیویی اا طرفداران ایس نوع نگرش به
سااماندهی اطالعات بودندن در واقه پارادایم قرن نوادهم ،نگاه عملگرایانه به سااماندهی بودن ایس
نگرش ،امینه را برای تجربهگرایی قرن بیستم فراهم ساختن در ایس قرن ابتدا سعی بر ارائه قواعدی
به منظور استانداردساای ابزارهایی بود که در قرن پیش ارائه شده بودن دستیابی به قواعد مشترک
بیس ا مللی برای فهرستنویسی اطالعات ،گامی اساسی در امینه پارادایم واکم بر جامعه اطالعاتی
بودن در ایس پارادایم ،اطالعات ارائه شده و بر مبنای استفاده اا کارتهای فهرستنویسی و قواعد
آیناسنبیندین و نواوی آن ،در سه بخش کتابشناختی ،مستند و موجودی ارائه شدن تمامی قواعد
موجود و نوع نگرش به بخش های اطالعاتی منابه مختلف بر پایه چنیس نگرشی بنا شدن در نیمه دوم
قرن بیستم ،استفاده اا نرمافزارهای کتابخانه ای بستر جدیدی در ارائه مطا ب معرفی کرد اما
همچنان همان نگرش کارتهای فهرستنویسی و چینش اطالعات کارتها در نرمافزارهای
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پا به محیط وب معنایی گذاردن کروگر )2013( 1اا ورود به مسیر استفاده اا بیب فریم به عنوان
آغاا دوران پست مارک 2نام میبرد و آن را گذار اا تفکر مبتنی بر مارک میداندن پژوهشهای
ایادی در رابطه با استفاده اا بیب فریم و قواعد جدید همچون آرندیناین و نیز ا گوهای مفهومی
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دهندگان اطالعات استفاده اا ابزارها و قواعد موجود را در بسترهای نویس اطالعات ،یعنی نرم-
افزارهای کامپیوتری و وب ،مورد تجربه قرار میدادندن ایس پارادایم ادامه پیدا کرد تا در قرن بیست
و یک ،استفاده اا ا گوهای موجودیت -رابطه و نیز سااماندهی دانش با ارائه برخی پژوهشها اا
جمله پژوهش بارابارا تیلت به ت ییر پارادایم سااماندهی منابه منجر شد و سااماندهی اطالعات،
جای خود را به سااماندهی دانش دادن به همیس د یل ،قواعد و نیز استانداردهای فرادادهای نیز به
تبه پارادایم جدید ،ت ییر کرده و با آن سااگار شدندن به مرور ،استفاده اا ا گوهای مفهومی ،وب
معنایی ،هستیشناسیها و نیز استفاده اا ابرهای دادههای پیوندی گامهای جدید در همگامی با
پارادایم جدید سااماندهی منابه در قرن بیست و یکم بوده استن
به نظر میرسد ،بر اساس نظریات توماس کوهس ،سااماندهی دانش ،بر وسب پارادایمهایی که در
دوره های امانی گوناگون وجود دارد ،دچار ت ییرات شده و قواعد ،نرمافزارها ،نوع نگرش به منابه
و بخشهای اطال عاتی ،ایجاد دانش سااماندهی و نیز بسترهای ارائه و باانمون دانش نیز ت ییر یافته
و با آن منطبق خواهند شدن ایس مسا ه مؤید ایس است که سااماندهی دانش بر وسب نظر توماس
کوهس ،دارای ورکتی گشتا تی است یعنی اینکه با پارادایمهای مختلف خود را تطبیق داده و گام
بر مید اردن پارادایم قرن بیست و یکم ،کامال با پارادایم قرن بیستم متفاوت بوده و بینشی جدید
ارائه میکند و وتی میتوان گفت که ت ییرات جدید دقیباً منطبق بر پارادایم قبلی نیست اما با گذر
امان همچنان پیشرفت را در سااماندهی دانش میتوان نظارهگر بودن
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کتابخانهای پیاده شدن انواع مختلف فراداده مارک مؤید چنیس مسا های است چون همه فیلدهای
موجود در مارک ،با ایس دیدگاه مطاببت دارندن با ایس توصیف ،نوع نگرش و پارادایم موجود
تفاوتی با قبل نداشتن فبط رویکرد عملگرایانه به تجربهگرایی تبدیل شده بود چون ساامان-
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اندرسون ،جیمز دین ()1385ن سااماندهی دانشن ترجمه ومیدرضا جما ی مهمدوئین در "دایدره ا معدار :کتابدداری و
اطالع رسانی" ن ایر نظر فریبرا خسروین سرویراستار عباس ورین تهران کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایرانن
ایباکالم ،سعیدن ()1382ن علم شناسی کوهس و نگرش گشتا تین وواه و دانشگاهن 34ن 28-10ن
سردار ،ضیاء ا دیسن ()1385ن توماس کوهس و جنگ های علمن ترجمه جمال آل اومدن تهران چشمهن
فطورچی ،پیروان ()1380ن نسبی گرایی معرفتی و فلسفه علم بررسی آرای کوهسن ذهسن 6و 7ن 92-67ن
کددوکبی ،مرتضددین ()1385ن مددارکن در "دایددره ا معددار :کتابددداری و اطددالع رسددانی"ن ایددر نظددر فریبددرا خسددروین
سرویراستار عباس ورین تهران کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایرانن
کوهس ،توماس اسنن() 1392ن ساختار انبالب های علمین پیشگفتار و ترجمه عباس طاهرین تهران نشر قصهن
میکسا ،فرانسیس الن ()1385ن کاتر ،چار ز امین ترجمه مهدی داودین در "دایره ا معار :کتابداری و اطالع رسدانی"ن
ایر نظر فریبرا خسروین سرویراستار عباس ورین تهران کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایرانن
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Abstract
Purpose: This paper aims to review the changes over time in the field of
organization of resources to determine if the movement and progress of knowledge
organization are based on/ or influenced by scientific and philosophical paradigms.
These changes have been analyzed from the paradigmatic perspective to the
organization of information and knowledge organization.
Methodology: The method of this research is a historical overview. The review has
been carried out in various texts based on Thomas Cohen's theory.
Findings: Knowledge organization movement is based on developing philosophical
approaches. Also the advancements in information technology have been affected in
forming ontological vision of knowledge organization.
Results: Knowledge organization has a paradigmatic movement. Paradigms based
on philosophical approaches such as pragmatism and experientialism have greatly
influenced the Knowledge organization. These changes in philosophical approaches,
along with the changes in the technologies used in organizing knowledge, have
created paradigms in the organization of resources. The tendency to organize
knowledge in the twenty-first century is the result of changing the paradigm in this
area.
Keywords: Knowledge Organization, Paradigm, Organization of Information,
Thomas Kohn
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باایابی اطالعات) اا دانشگاه فردوسی مشهد استن ایشان هم اکنون سرپرست بخش فهرستنویسی
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران استن سااماندهی دانش ،قواعد توصیف و دسترسی
منبه(آرندیناین) ،انواع فراداده ها و نیز وب معنایی اا جمله عالیق پژوهشی وی استن
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