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 نظریه در مجموعه سازي 

 دکتر ابراهیم افشار
 چکیده

سازي به مثابه  هاي متقدم، مجموعه سازي با نامهاي نظریه چهار نظریۀ متفاوت دربارة مجموعه
یافته در  سازي به مفهوم هرج و مرج سازمان سازي به مثابه تفسیر و مجموعه ریزي، مجموعه برنامه

نــشان داده شــده اسـت کــه نظریــه در  . انـد  تــهایـن نوشــته مـورد توصــیف و نقــد قـرار گرف   
هاي متفـاوت از  بهاي مختلف و درچارچو  و الگویی است که از سرچشمه   سازي، اندیشه   مجموعه

اند و مقایسه همه آنها با یکدیگر دشوار  لحاظ مبانی فلسفه و براي منظورهاي متفاوت شکل گرفته
 .است

پیش از پـرداختن بـه شـرح    . سازي قابل ردیابی است   در ادبیات کتابداري چهار نظریه در حوزة مجموعه       
گونه که در این نوشته مورد توجه اسـت توضـیح    آن» نظریه«ها، الزم است درباره اصطالح   هر یک از این نظریه    

توان الگویی دانـست   در مفهوم اخص، نظریه را می. توان دو تعبیر اخص و اعم از نظریه اراده کرد می. داده شود 
دهـد، نـشان    رود و در آن روابط میان اجزائی که یک واقعیت را تشکیل مـی   ف واقعیت بکار می   که براي توصی  

ویژه علوم طبیعی رواج دارد و غرض متعالی از پژوهش     هاین معنا از نظریه همانست که در علوم، ب        . شود داده می 
 .دهد را تشکیل می

وت ارزشی است، دیگر آنکـه خـود   یکی قضا. کم دو چیز مطرح نیست   در چنین تعبیري از نظریه دست     
 .شود نظریه جنبه دستورالعمل ندارد و در آن عمل به چیزي تجویز نمی

شـود نیـز    ترین سخنانی کـه دربـاره پدیـده یـا فعـالیتی بیـان مـی         توان به کلی   در مفهوم اعم، نظریه را می     
بر  در چنین سخنانی افزون. ق داردکم و بیش انطبا» فلسفه«تر  در اینجا مفهوم نظریه با مفهوم، سنتی     . گسترش داد 

هاي ارزشی باز اسـت و هـم، بـه تبـع آن،      ها، هم جا براي قضاوت     هاي توصیفی در باب روابط میان پدیده       اشاره
 .کند سخن جنبه تجویزي پیدا می

شـود، ترکیبـی از هـر     معرفی و تحلیل می» سازي نظریه در مجموعه«آرایی که در این نوشته، ذیل عنوان       
هـا   در این نوشته آن است که انـواع نظریـه  » نظریه«سبب پرداختن به هر دو نوع . تعبیر اعم و اخص است دو نوع   

شوند و دانـشجوي   سازي در منابع رشته ظاهر می      ها تحت عنوان کلی مجموعه     سازي در کتابخانه    درباره مجموعه 
 ممکن است معرفی، تحلیل و مقایـسۀ  بنابراین. شود سازي با آنها به عنوان یک کل در ادبیات مواجه می    مجموعه

 .ها براي او مفیدتر و روشنگرتر باشد یکجاي این نظریه
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 هاي متقدم نظریه. 1

سـخنانی اسـت کـه در متـون درسـی      . کـرد » نظریـه «توان از آن تعبیر به   نخستین گونه از سخنانی که می     
 را در متون درسی این حوزه، بـه  این سخنان. اند سازي مطرح شده    سازي در زمینه اصول عملی مجموعه       مجموعه

 سال تفکر در 70در یکی از این کتابهاي درسی ایونز خالصه مفیدي از. توان یافت طور ضمنی می    صراحت یا به  
به بعـد را در برمـی گیـرد کـه      1925 نظر حرفه کتابداري از این خالصه آراء اهل. باب انتخاب مواد آورده است   

  .(Evans,124:1995-97) اند رضه شدهده به زبان انگلیسی ع اثر عم12در
شـود   بنـدي مـی   ّت است و بدینگونه صورت هاي متقدم، تقابل میان نیاز و کیفی       یکی از مباحث محوري در نظریه     

سـازي را بـه ایـن نـام      سـازي اسـت و در گذشـته مجموعـه     کـه هـسته اصـلی عمـل مجموعـه     (که آیا در انتخاب کتـاب       
ّت اثر به تشخیص کتابدار بهـا داد؟ بحـث دیگـر میـزان       جامعه بود یا به واالئی کیفیباید پیرو در خواستهاي  ) خواندند می

سـازي کـی و کجـا و بـراي چـه       هاي پژوهشی بود و آن اینکه پوشش کامـل در مجموعـه      پوشش موضوعی در کتابخانه   
تـوان در   تـر را مـی   وطشرح مبس. سازي هستند اي از مباحث ادبیات متقدم مجموعه هایی ضرورت دارد؟ اینها نمونه   حوزه

 .خالصه مورد اشاره یافت
سازي برودس از مباحث فوق به عنوان نخستین کوششها براي تدوین  در یک بررسی تاریخی از مجموعه

لیکن ایـن مـساعی ذهنـی همـواره بـه          (Broudus,8:1991) سازي یاد شده است     اي براي عمل مجموعه    فلسفه
شـکلی ایـدئولوژي    ریـزي بـه    برنامهةکه اید1970ویژه در طول دهه  هبو  1960از اواخر دهه  . خوبی یاد نشده است   

هـاي متقـدمان صـورت     اي نیـز از نوشـته     ها در آمریکاي شمالی شـد، انتقـادات گزنـده          رسمی مدیریت کتابخانه  
ها نه تنها منجـر بـه حـل مـسائل      شود که عمل به این نظریه پرواترین این انتقادات گفته می در یکی از بی  . گرفت

 De ,917:1975)د را بدتر نیـز کـر  همراه آورده، نشد، بلکه وضع  ها به هاي کتابخانه یاري که رشد مجموعهبس
Gennaro)          هاي دانشگاهی آمریکاي شمالی  هاي کتابخانه  در رسالۀ دیگري که در آن تحول و توسعه مجموعه

تري بـر رونـد مجموعـه سـازي در      به نحو تاریخی مورد بررسی جامع قرار گرفته است باز هم انتقادات سهمگین      
هاي متقدمین عنوان شده است و این آرا براي هدایت مجموعـه سـازي نـامربوط اعـالم        چارچوب عمل به نظریه   

در این اثر ادعا شده است که حرفه کتابداري پاسخگوي تغییرات بنیانی که در پـژوهش و آمـوزش            . شده است 
افزوده شده در حـالی کـه تغییـرات    . روع شده نبوده استدانشگاهی که از سی چهل سال پیش در این کشور ش  

هاي دانشگاهی را به طور اساسی عوض کـرده اسـت، مجموعـه سـازي در آنهـا            فوق الگوي استفاده از کتابخانه    
العلل این نـاتوانی را نویـسنده در    علت.  تغییر دهدآنهانتوانسته پاسخگوي این تغییرات باشد و خود را متناسب با  

ـ  اشتن ادبیات مجموعه سـازي از بـازي بـا مفـاهیم ادبیـات متقـدم نظیـر جـامعی           دست بر ند    دانـد  ت مجموعـه مـی  ّّ
(106:1979,Osburn).  

 ریزي  برنامهۀسازي به مثاب مجموعه. 2

ویژه کتابداري دانشگاهی آن،  هریزي رسمی در کتابداري آمریکا، ب در بخش پیش به رواج اندیشه برنامه 
تبعـات ایـن تغییـر، بـراي ادبیـات      .  اشـاره شـد  1970ها در دهه   سمی مدیریت کتابخانه  تبدیل آن به ایدئولوژي ر    

در بخـش  . کننـده بـود   سازي را در حقیقت بر عهـده دارد، تعیـین   سازي که مسئولیت مدیریت مجموعه    مجموعه
بـه  نبـال خـود   د  این نفـی بـه  . سازي را در خود داشت پیش سخنانی نقل شد که کم و بیش نفی عملکرد مجموعه  

توصـیه   (De Gennaro:918)گرفتن راههاي نو براي دست یافتن به نوعی الگوي منظم و سـالم رشـد    درپیش
 .کرد می

ان مقامات رسـمی سـازمانهاي   زب از الًا سالها بعد نیز ادامه داشت و مثسازي ت دعوت به فهم نو از مجموعه    



 ۳ & .خطا سبک تعریف نشده ______________________________________

 

ــه ــی   حرف ــنیده م ــداري ش ــه   اي کتاب ــد ک ــا  «ش ــدد از م ــابی مج ــ هیارزی ــهت مجّ ــازي موع ــت »س ــروري اس   ض
.(172:1980,Bullard)دارد که  یشتر به آن اشاره شد چند سال بعد باز اعالم میپ بررسی تاریخی که ة نویسند

سازي به مثابه یک فرایند  بازاندیشی در باب مجموعه« است و صحبت از » اصلی کل حرفه ئلۀسازي مس  مجموعه«
العات و جامعهارتباطی در یک نظام یکپارچه کتابخانه، جهان  .کند  می» اطّ

 در Collection Development سـازي  مجموعـه «نام  ه در کتابداري ب»رشته فرعی«اعالم تأسیس یک 
ریـزي را   سازي به مثابـه برنامـه    مجموعهةاید1977مریکا، در سال  آهاي فرعی انجمن کتابداري      یکی از کنفرانس  

در ایـن  . قـوت و نفـوذ ایـاالت متحـده عرضـه کـرد         پـر جا انداخت و آن را به صورت تئوري رسمی کتابداري           
ریـزي و سـاختن    برنامـه «سازي در کتابداري اعـالم شـد کـه کـار آن            نام مجموعه  هکنفرانس تأسیس تخصصی ب   

 » از گذشـته تـر  پیـشرفته تـر و   ریـزي شـده   تـر و برنامـه     تـر و آگاهانـه     هاي پژوهشی بر یک اساس محکم      مجموعه
)VII:1993,Mosher (بود. 

سـازي عرضـه شـده و مقبولیـت عـام یافتـه        فوق بر تعریفی تکیه دارد که در همان زمان از مجموعه  ماعال
شـود، تعریـف     یـاد مـی  »ریـزي  عمل برنامـه «سازي به عنوان  از آن زمان این تعریف که در آن از مجموعه         . است

ه و بلند مدت کتابخانه را سازي اهداف کوتا  مشی مجموعه  برنامه یا خط  «شده بوده است، در این تعریف        پذیرفته
  .(Edelman,34:1979-33) »کند یابد، تعیین می سازي ربط می که به مجموعه تا آنجا

ریزي با یک سلسله مراتب به نظمی عرضه شده اسـت کـه مجموعـه     سازي به مثابه برنامه  تعریف مجموعه 
پـیش از  . ین آن قرار داردی پا در"acquisition"آوري    در میان و فراهم    "Selection"سازي در رأس، انتخاب   

آن در میان کتابداران و در ادبیات کتابداري تعریف مشخصی از این سه اصطالح در دست نبود و هر سه را طی 
ــه ــی    ده ــتفاده م ــدیگر اس ــاي یک ــه ج ــا ب ــشها  ه ــد و بخ ــ  یکردن ــه ب ــروزه در کتابخان ــه ام ــشهاي  ه ی ک ــام بخ ن

آوري  شـوند، بیـشتر بخـش فـراهم     خوانده مـی  "Collection Development Department"سازي مجموعه
"Acquisition Department"شدند  و مانند اینها خوانده می. 

گـزینش  "ریـزي، از  عنوان فرایند برنامـه   به»سازي مجموعه«هاي جدید از سه اصطالح فوق، از  در تعریف 
Selection" آوري  مسـفارش و فـراه   "گیـري بـراي تحقـق برنامـه و از            عنوان فرایند تصمیم    بهAcquisition" 

  .(Edelman:36) هاي مرحله انتخاب، تعریف شده است گیري آوردن تصمیم عمل در  عنوان فرایند به به
ها وسلسله مراتب فوق را نویسندگان ادبیات مجموعه سازي با اهمیت، و همان فهـم            فاعالم پذیرش تعری  

ریـزي را مفهـوم مرکـزي     پـذیرش برنامـه  ایـن اعـالم     . اند که ضرورت آن مطرح شـده بـود         جدیدي تلقی کرده  
 ,1983 :285) .(ریـزي دانـست    را محمـل برنامـه  »خـط مـشی  «مجموعه سـازي سـاخت و محـصول آن یعنـی     

Osburn   ی را در زمینـه تئـوري   یمریکـا آهاي  اي بوده است که بیشتر نوشته رشته« ریزي پس از آن همواره برنامه
  .(Atkinson,30:1991) »سازي به یکدیگر متصل کرده است مجموعه

سازي درآمد و در   ابزار مدیریت و ارتباطات در عرصه مجموعه    کردن  فمندریزي و هد   ترتیب برنامه  بدین
گیري در هنگام انتخاب مواد را در چـارچوب         سازي تجلی یافت تا عمل تصمیم      مشی مدون مجموعه   خط  شکل
  .(Broadus:22)  عقالنی قرار دهدکامالً

عمـل   سازي کوششهاي ذهنی چنـدي بـه   مثابه نظریه مجموعه ریزي رسمی به   برنامه منظور پیشبرد اندیشه   به
رویکــرد ســاختاري بــراي «اســت کــه بــا عنــوان الگــویی تــر،  یافتــه از آن جملــه، و از همــه بــسط. آمــده اســت

شـود کـه روابـط درونـی          در این رویکرد پیشنهاد می     .(Baughman,1977)  عرضه شده است   »سازي مجموعه
ی اسـت،  یطور که از طریق تحلیل اسـتنادي قابـل شناسـا    هاي دیگر، آن  روابط بیرونی آن با رشتهیک موضوع و  
تنهـا اسـتناد اسـت کـه تمـاس       «ژوهـشی قـرار گیـرد، زیـرا         پهاي دانشگاهی و     سازي در کتابخانه   مبناي مجموعه 
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 بنـابراین اگـر بـر    .(Baughman:241)» کنـد  نحو عینی منعکس مـی  کننده با مجموعه دانش مدون را به   استفاده
هاي همـان  بتشته خاص و روابط و نساساس تحقیق تجربی روابط ساختاري بخشهاي مختلف دانش درون یک ر    

سازي امروزي در  بنیان مجموعه«بندي مشخص کنید،  هاي دیگر بر روي یک نظام طبقه   رشته از دانش را با رشته     
ی روابط ساختاري، حـل اسـت؛       یب، پس از شناسا    و معضل انتخا   ،(Baughman:245)» ایم کتابخانه را افکنده  

  .(Baughman:243-242) »شود خود پدیدار می به سازي خود همینکه ساختار تعیین شد، نقشه مجموعه«زیرا 
 سـفارش شـده اسـت تـا آنکـه تغییـرات و       الگـو اسـت کـه در ایـن    فناوري انجام مستمر تحلیل استنادي  

 ۀشـود، تعقیـب شـود و نقـش     ها و موضـوعات حـادث مـی    ي رشتهتحوالتی که در طی زمان در مناسبات ساختار     
بـراي  نظـامی  بـه  «روابط ساختاري بر حسب آن تغییر یابد و در عمل انتخاب مواد بکار بسته شود؛ بدین ترتیـب                

  .(Baughman:242)» گر است ایم که پویا و خود اصالح سازي دست یافته مجموعه
الگـوي  یافتگی  دانند نظر دیگري به بسط سازي می  حور مجموعه ریزي را م   ی که برنامه  یها در قلمرو نظریه  
هـاي   هـاي کتابخانـه   ترین مورد آن است که بر بنیان نقد تاریخی توسعه مجموعه      برجسته. فوق مطرح نشده است   

 گفتـه شـده   (Osburn,1979)در آن اثـر  . ی، که در بخش پیش از آن سخن رفت، شکل گرفته است     یمریکاآ
هاي دانشگاهی با رونـد پـژوهش، بایـد ایـده      هاي کتابخانه هت کردن روند بسط مجموعه   ج ،است که براي همه   

اي که مطلـوب آن   سازي ترك شود؛ ایده پرورده در محیطهاي دانشگاهی حوزه علوم انسانی در عرصه مجموعه   
 بجـاي آن بایـد اصـل پاسـخ دادن بـه نیازهـاي قابـل       . هاي جامع اسـت   سازي درست کردن مجموعه    در مجموعه 

  .(Osburn:144) ی و فوري جامعه کتابخانه را مورد عمل قرار دادیشناسا
منظور همراه کردن اصل پاسخگویی به نیازهاي جامعه یک کتابخانه دانـشگاهی خـاص بـا اصـل تبـدیل کـل             به
ریـزي ایجـاد شـود کـه      شـود یـک دسـتگاه برنامـه     صورت یک سیستم، پیشنهاد می     هاي دانشگاهی در کشور به     کتابخانه

 مفهـوم  الگـو  محـور ایـن   .(Osburn,186:1983) و هماهنـگ کنـد  ریـزي     هاي دانشگاهی را طـرح     شد آتی مجموعه  ر
 .شود، است ی مییبه مفهومی که از راه تحلیل استنادي شناسا"Core Collection"سته  مرکزي یا هۀمجموع

اي  اند، عنصر تازه ي پرداختهریز مثابه برنامه سازي به  مجموعهۀ به ترویج اندیشاًنویسندگان دیگري که بعد  
ها نویسنده به معرفی اصول و روند تهیه، اجـرا، و ارزشـیابی خـط     در یکی از این نوشته. کنند به بحث اضافه نمی   

هرحال، تازگی  چیزي که در سخن وي، به    . پردازد ریزي رسمی می   برنامهالگو  سازي بر مبناي     هاي مجموعه  مشی
خواهد که ادبیات  او می. ها است مشی ژوهش جدي در مورد کاربرد این خط   اش به صورت نگرفتن پ     دارد اشاره 
  .(Farrell,58:1991-57)ی مبناي محکم پیدا کند یسازي توسط چنین پژوهشها مجموعه

 مثابه تفسیر سازي به  مجموعه.3

از سـازي   ایـم کـه در آن مجموعـه    رو تفـسیري نامیـده   شود را از آن اي که در این بخش معرفی می    نظریه
مـل  أشـود حاصـل ت     اي کـه عرضـه مـی       معنی کـه نظریـه     بدین. ساز تحلیل شده است    زاویه تجربه ذهنی مجموعه   

 .کند سازي است و وي طی آن فهم خود را از این عمل تشریح می کتابدار درباره عمل مجموعه
کـا بـه   شـود کـه طـی آن کتابـدار بـا ات      سازي در کتابخانه عملی توصیف می در این نظریه عمل مجموعه   

العات موجـود در جهـان را از کـل فرضـی آن        فهمی که از نیاز جامعه مورد خدمت کتابخانه دارد، جزئی از اطّ
. دهد تا مورد استفاده اعضاي جامعه کتابخانه قـرار گیـرد   کند و در محل خاصی به نام کتابخانه جاي می جدا می 
شـود عمـل    شـود و کـدام جـزء رد مـی     اده مـی گیري در باب اینکه کدام جزء جدا و در کتابخانـه جـا د         تصمیم

سـازي نیـز    گیرد و ذات و گوهر عمل مجموعـه  تفسیري است که بر مبناي فهم کتابدار از نیاز جامعه صورت می    
  .همین است



 ۵ & .خطا سبک تعریف نشده ______________________________________

 

ـ   یمحلـ « ،»Combinationترکیب  «: سازند سازي را می   هاي نظریه تفسیري مجموعه     پایه ،چهار مفهوم  ت ّّ
Locality«، »زمان temporality«، تمرکـز « و Focus« پردازنـده ایـن نظریـه، ایـن چهـار مفهـوم درك        بگفتـه 

سـازي بنحـوي کـه هـم در      رساند و به اتفاق براي ترسیم خطوط کلی مجموعه      سازي می  جاري ما را از مجموعه    
-29)                     داشــته باشــد، کــافی اســتد کــاربرonline اي و هــم در محــیط محــیط متعــارف کتابخانــه

30:1991,Atkinson).  
سـازي    در این نظریه آن است که یکـی از چهـار وجـه اصـلی عمـل مجموعـه      »ترکیب«غرض از مفهوم    

ایـن مـتن   . شکل یک متن عظیم در قالب کل مجموعـه اسـت   گردآوري منظم متنهاي منفرد و درآوردن آنها به      
گزینـد و از   ند و بخشی از آن را برمیک کننده به آن مراجعه می  منبعی خواهد بود که استفاده)مجموعه یا(عظیم  

 در بـاال آن اسـت کـه       »مـنظم «غرض از وصف     (Atkinson:33-32)کند   آن یک مجموعه شخصی ایجاد می     
هـاي منفـرد    گیـرد کـه پـاره    گرد آمدن این مجموعه به صورت تصادفی نیست؛ بلکه با این منظـور صـورت مـی       

شته باشد و بتواند به طیفی از نیازهاي مفروض پاسخ   ی خاصی دا  یانتخاب شده یک کل را تشکیل دهد که کارا        
 .دهد

ت ّّ یترتیب، مستلزم عمل ترکیب آگاهانه است، زیرا به عامل گرفتن یک مجموعه غیرشخصی، بدین     شکل
 عامــل. گیــرد  اســت، صــورت مــی)جامعــه(کننــدگان مــستقیم آن   کــه غیــر از اســتفاده)ســاز مجموعــه(کــسی 

صورت منابع انتخاب در اختیـار   شهاي بزرگی از جهان فرضی متن را که به        شکل خالصه شده بخ    )ساز مجموعه(
برداري جامعـه   سنجد و تناسب آنها را با نیازها و توان بهره گذراند؛ نسبت متون را با یکدیگر می دارد، از نظر می 

 عمل پذیرفتن و .کند پذیرد و برخی را رد می  برخی را می گیرد، سپس بر این اساس خاص کتابخانه ، در نظر می
بنـدي از لحـاظ اولویـت انتخـاب بوجـود بیایـد کـه بـر بـازده کـار               شـود کـه نـوعی نوبـت        ردکردن موجب می  

شود مثل فهمی که  زیرا فهمی که از خواندن متون براي فرد حاصل می. گذارد  میرثیأکننده از مجموعه ت استفاده
زمینه در مقایسه و تشخیص تفاوت بین چیزها و امـور  آورد، الاقل تا حدي    دست می  او از سایر چیزها و جاها به      

 .دارد
معنـی   بـدین (دهد  ت یک مدرك صورت میّ مبناي درك خود از اهمی ساز بر بندي فوق را مجموعه    نوبت

بنـدي از مجموعـه مـدارك کـه قابـل انتخـاب        نوبت. )شود ت دارد زودتر وارد مجموعه می    ّ  که آنچه بیشتر اهمی   
تـرین و در     هکند که در یک نهایت آن پذیرفت       یا زنجیره ایجاد می    (Atkinson,35:1991)مراتب   نوعی سلسله 

ی بر روي این سلسله مراتـب یـا زنجیـره انتخـاب      یجا. ترین عنوان براي گزینش قرار دارد      هنهایت دیگر ناپذیرفت  
  .(Atkinson,99:1994) شود کردن شروع میپذیرد و رد پذیرفتن پایان می

ه مالکهاي تشخیص اهمیت چیست؟ پاسخ را باید در سه مفهوم دیگري جست؟ سؤال بعدي این است ک
 خـود  »محـل «د را براي پاسخگویی بـه نیازیهـاي   گردد که هر کتابخانه خدمات خو می  به این فرض باز»ّت  محلی«
  تنظـیم ) را در بربگیـرد »جامعـه کتابخانـه  «شـده   نحوي کـه مفهـوم اصـطالح       در معناي وسیع مفهوم این کلمه به      (

 است و غرض از آن رساندن این معنـی اسـت   » Focusتمرکز« مفهوم دیگر .(Atkinson,36:1991)کند  می
تـر و   هـا و بخـشهاي آن از برخـی دیگـر مهـم      نحوي است که برخـی از پـاره   که ساختار دانش در هر موضوع به   

 در تحلیل استنادي مفهوم »Core هسته«مفهوم . شوند تر تشخیص داده می تر و فرعی تّّ یتر و برخی کم اهم اصلی
مجموعه هسته در هر موضوع در نظریه تفسیري آن   . تر است  علمی تجربی براي اشاره این بخشهاي مهم و اصلی        

آخرین مفهوم، زمان است و آن به ایـن معنـی اسـت    . شود که براي فهم موضوع ضرورت دارد منابعی دانسته می 
العات نیستنقش کتابخانه تنها تهیه و در اختیار نهادن         بلکه، مهمتر از آن، انجام ایـن وظیفـه در زمـان    . منابع اطّ

ــول اســت  ــل قب ــه. قاب ــی ب ــان انتزاع ــاه   بی ــه کوت ــه، نقــش کتابخان ــن زاوی ــر از ای ــتیابی اســت  ت ــان دس ــردن زم  ک
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(38:1991,Atkinson).  

 یافته مفهوم هرج و مرج سازمان سازي به  مجموعه.4

ی کـه در آنهـا فـرض بـر     یهـا  سازي را با توسل به نظریه     م مجموعه ی یا دینامیس  یبر اساس این نظریه، پویا    
اي کـه تـا بـدینجا معرفـی       سـه نظریـه   . فهمیدتوان درست     عقالنی است، نمی   اًهاي انسان تمام   که گزینش نست  آ

 که عقالنیتی کـه در  ستدر عوض، تحلیل رفتار از فرایند انتخاب مواد حاکی از آن     . اند از این شمار هستند     شده
 سـبب آن نیـز نـه برخـوردار        .(Schwartz,328:1989)شود، وجود نـدارد      هاي فوق مفروض دانسته می     هنظری

 :هاي زیر است  بلکه وجود ابهام،نبودن انتخاب گران از عقل سلیم
لی و آرمانی هستند و آ ها ایده  سازي در کتابخانه   اهداف مجموعه :  اهداف باز و غیر قابل تعریف دقیق       ـ1

گیـري بـراي انتخـاب یـا رد محـدود اسـت؛        گیـري آنهـا وجـود دارد؛ زمـان تـصمیم           انـدازه مقیاس کمی بـراي     
 .استانداردها قابل بحث هستند
دهنده ترجیحـات بـا     نه نشان « ها واقعاً  هاي مشخص براي کتابخانه   فشود که تعیین هد    این عوامل سبب می   

  .(Schwartz,334:1989)» ثبات باشند نه مناسب براي تعبیر خالق
این وضعیت برخاسته از انتخاب مواد از میان موج فزاینده انتشارات، مشارکت    : دار هئلهاي مس  ینش گز ـ2

 .ت آثارّّ یهاي مختلف در انتخاب و عدم توافق آنها درباره کیف گیري افراد مختلف با عالئق و جهت
ی هـستند و نـه     مثبت و سطح   نقدها که منبع اصلی انتخاب کتاب هستند عمدتاً       : هاي غیردقیق   تکنیک ـ3
  .(Schwartz,336:1989)انتقادي 

 بـوده اسـت   براي استفاده مفید بازخورد اندك یا نبود بازخورد در مورد آنچه انتخاب شده در نهایت               ـ4
ـ  یتواند کیف  نمی، ارزشیابی عمومی از عملکرد انتخابگران و بررسی استفاده از مجموعه        :یا نه  ت عمـل انتخـاب را   ّّ

ورساز و کاري که با آن بتوان بازخوردهاي حاصـل از آمـار اسـتفاده از مجموعـه را در امـر       برساند، تص اًمستقیم
تـشان  ّ ها و محدودیتهاي آنهـا، از اهمـی   کمبود زمان و دردسر تهیه این بررسی   . انتخاب بکار گرفت، دشوار است    

 .کاهد می
 تـابع  نـسبتاً سـازي    آن مجموعـه تر آن است بپذیریم که امر انتخاب مواد و به تبع        بنا به دالیل فوق معقول    

دهنـده آن اسـت کـه در       نشان« عقالنی   کننده انتخاب تماماً   تواند باشد، عوامل محدود    موازین عقالنی محض می   
سـادگی آنچـه کـه در     هسختی قابل ترسیم اسـت و بـ      هسازي رابطه میان وسیله و هدف پیچیده است و ب          مجموعه

  .(Schwartz,334:1989)» شود، نیست هاي متعارف انتخاب عقالنی مطرح می نظریه
 در آن مهاجم هم دارد و آن این است که تـصمی ها یک وجه پن سازي در کتابخانه ، مجموعه آنعالوه بر   

هـاي گونـاگون شـکل     حـل  هاي متنوع و راه ارتباط با یکدیگر، امکان انتخاب      بی اًتحت تأثیر مسائل و افراد نسبت     
تـوان   بنابراین مـی .  است  در یک محیط دانشگاهی، در جریان سازمان، مثالًهمه اینها همزمان در درون  . گیرد می

ــوعی    ــین محیطــی ن ــرد کــه در چن ــصور ک ــی«ت ــازمان ب ــه نظمــی س ــود دارد»Organised anarchy یافت   وج
(333:1989,Schwartz).  
اعالم شود که اهداف  طور صریح یا ضمنی فرض می هسازي که در آن ب هاي مجموعه از این زاویه، نظریه
سـازي   دست آورد، قادر به توضـیح مجموعـه   توان به ریزي رسمی می ی نظیر برنامه  یها شده را با توسل به تکنیک     

مثابه یک سیستم یا   کل امر پژوهش در کشور بهٰعمالًست که توقع این. گیرد نیستند  صورت میاًطور که واقع   آن
ی است که جهان غیر یکپارچه متشکل از یاز ساز و کارهاانگارانه   فهم و تلقی ساده    ناشی از سوء  . نظام عمل کند  

نظریه عمومی «اي که در نگرش سیستمی، بگونه . کند هاي دانشگاهی، دانشگاهها و ناشران را درك نمی        کتابخانه
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ویژه آنها که  هتواند در محیطهاي عمل آگاهانه انسانها، ب  عنوان شده و از محیط اقتباس شده است، نمی  »سیستمها
 .تهاي پنجگانه مذکور در فوق را دارند، بکار بسته شودخصوصی

 و مناسبات 1رفتار آگاهانهکه الگوهایی  جاي تلقی سیستم در مبناي متعارف، باید         بهدر محیطهاي انسانی    
 Boundedعقالنیـت محـدود   «الگـوي  . مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد    دهنـد،   حاصل از آن را بهتـر توضـیح مـی   

Rationality model» «گیري زبالـه دانـی   تصمیموي الگGarbage Can decision making model«  کـه 
 .سازي در کتابخانه مناسبتر هستند اند، براي توضیح عمل مجموعه در علم مدیریت پرورده شده

 سازي ها در مجموعه  تحلیل نظریه.5

ــ زمینــه هــا بــود کــه در ادبیــات کتابــداري در  حــال بیــان شــد، توصــیف چهــار گــروه نظریــه  هآنچــه تاب
 . اختصاص داردا آنه این بخش به تحلیل هر یک از آنها و تعیین قابلیت. سازي مطرح شده است مجموعه

 هاي متقدم  نظریه)الف

نخست آنکه ایـن آرا  . توان اشاره کرد سازي به چند نکته می در تحلیل مباحث متقدمان در باب مجموعه 
بخـش نظـري ایـن    . حول یافتـه و شـکل گرفتـه اسـت    محصول مستقیم تجربه اهل حرفه است که در طی زمان ت   

 .شود  آنها تکرار میۀشود که در هم ادبیات از تعدادي اصول تشکیل می
 است و از ایـن رو  اي ویژگی دوم ادبیات متقدم آن است که اصول نظري آن برخاسته از ارزشهاي حرفه   

 . هستندNormativeینفرت هنجارآّ داراي اهمی
صـورتی کـه    ه آن است که اصول نظري آن از راه پژوهشهاي تجربی منظم، ب          ویژگی سوم ادبیات متقدم   
روش حصول به این اصول تـأمالت شـخص نویـسندگان    . دست نیامده است هدر پژوهشهاي علمی رایج است، ب    

 . است ل گرفته و نسل به نسل منتقل شدهآنها بوده است که در طی زمان شک
ارد و آن اینکـه غرضـشان بهبـود بخـشیدن بـه عمـل         اصول نظري متعارف یک خصوصیت دیگـر نیـز د         

ــه ــر کــردن آن اســت  مجموع ــن. ســازي و بهت ــه تجــویزي ازای ــات .  داردPrescriptive رو جنب ــرعکس، ادبی ب
گیـري   تـصمیم الگوهـاي  .  از پـیش موجـود اسـت   الگوهـاي و نظریـه  ریزي مبتنی بر     مثابه برنامه  سازي به  مجموعه

 و سـپس نویـسندگان    اسـت   در ادبیات مدیریت پرورانده شده و منتشر شدهریزي رسمی سازمانی بر مبناي برنامه  
 .اند ادبیات کتابداري اخذ و اقتباس کرده

الگـوي  ریـزي رسـمی یـک     تفکـر برنامـه  . هـاي تجربـی هـستند     وق در اساس حاصل بررسـی     الگوهاي ف 
ادبیـات  .  آن اسـت یافتـه  گیري عقالنی است که از سنت مـدیریت علمـی بـر گرفتـه شـده و ادامـه بـسط              تصمیم

ریـزي، شـواهد متعـددي از توجـه      برنامـه اندیـشه  کتابداري در نیمه قرن بیستم و بالفاصله پیش از مطـرح شـدن          
 .دهد رهبران فکري این رشته به مدیریت علمی را نشان می

 نیز، چنانچه پیشتر اشاره شد، تفکر سیستمی، که خاستگاه آن علوم طبیعی است، چارچوب استدالل اًبعد
  .(Osburn,1979)سازي قرار گرفت  رخی از نویسندگان ادبیات مجموعهب

ریـزي را از روي محـوري بـودن      مثابـه برنامـه    سازي به  هاي مجموعه  شناسی در نظریه   ماهیت تجربی روش  
 و هنگــامی کــه اصــل اساســی در (Baughman:244)تــوان دریافــت  در آن مــی» Core هــسته«مفهــوم آثــار 

روش تجربی همان روشی است کـه در بررسـی          . گردد  ذکر می  »ی پژوهش یابل شناسا نیازهاي ق «سازي   مجموعه

                                                
 action=  عمل -۱
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 ،(Kentetal,1979)جنجال آفرین ولی اثرگذار درباره استفاده از مجموعه در یکی از دانشگاههاي مهم کشور 
  .مورد استفاده قرار گرفت

 ریزي مثابه برنامه سازي به مجموعه) ب

نـسبت  : هـا اسـت   ریزي، آنچه که مورد نظر اسـت رابطـه   ابه برنامهسازي به مث در چارچوب تفکر مجموعه 
 .کننده با بخشهاي مختلف مجموعه و مانند اینها  مجموعه، رابطه میان استفادهيمیان اجزا

 مختلـف در  يیافتن الگوي رابطه میان اجـزا «شود که غرض،  صراحت گفته می  بهالگوهادر یکی از این   
سـخنی  « دیگـر در همـین حـوزه کـه نظریـه را      ةنویـسند بیان  به و یا  .(Baughman:242)  است »سازي مجموعه

ــی ــد انتزاعــی م ــده  ،دان ــه پدی ــوط ب ــاص مرب ــار خ ــه   رفت ــین در آن ب ــاي مع ــی  ه ــان م ــود صــورت خالصــه بی  ش
(274:1991,Hazen) .     ریـزي اشـاره    مثابه برنامـه  سازي به از این گذشته، باید به قصد تعریف جدید از مجموعه

 بـوده  ،اند رفته کار می هاي برقرار کردن نظم منطقی بیان شماري اصطالح که به جاي یکدیگر ب        کرد که تالش بر   
هـاي   ها در حالی که از وجـوه دیگـر بـا نظریـه     ا در رابطه با منظور، این دسته از نظریه   ّ  ام. (Edelman:33)است  

جویزي هستند و غرض از ابداع متعارف متفاوت هستند، از لحاظ منظور یکسان هستند بدین معنی که آنان نیز ت     
 .نه توصیف محض، بلکه بهبود عملکرد است آنها

 عنوان تفسیر سازي به  مجموعه)ج

. لحاظ متفاوتبرخی ریزي مشابه است و از      نظریه تفسیري در برخی ویژگیها با دیدگاه متعارف و برنامه         
فعالیـت شـناختی   «سته اسـت، و فـرآورده     دیدگاه متعارف، از تجربه عملی کتابدار برخا      نظریه تفسیري نیز مانند     

 شده  تعیینپیش   ازالگوي  ترتیب نظریه تفسیري از هیچ نظریه و         بدین. است (Atkinson,109:1984) »شخصی
 .اخذ نشده است، بلکه برآمده از فهم مستقیم اهل حرفه است

مرحلـه انتخـاب   گیري در  تصمیمالگوي . تجربی نیستنیز ترتیب، نظریه تفسیري فرآورده پژوهش     بدین
 در رویکـرد محـصول   (Atkinson,1991)سازي    و چارچوب نظري براي مجموعه     (Atkinson,1984,)مواد  
شـود از نخـستین       اسـت کـه گفتـه مـی        »investigation Phenomenologicalنه  پژوهش پدیدار شناسا  «یک  

  .(Benediktsson,217:1989)موارد در ادبیات کتابداري است 
سازي کـه کتابـداران بـه     مجموعه«ن هدف خود را آن قرار داده است که به سؤال       نظریه تفسیري همچنی  

گیـري بـازنموده     اصلی تجربه ذهنی کتابدار که در فرآینـد تـصمیم        ي پاسخ دهد، اجزا   »پردازند چیست؟  آن می 
  ذهن در آن روابط بین این اجزاء مورد توجه نیستند بلکه ذات آنها، آنچنانکه      (Atkinson,29:1991)شود   می

توصیف فرآینـد  «گرچه نظریه تفسیري کار خود را   . یابد، تحلیل شده است    کار آنها را در می    راند شخص دست 
شـود، و سـخن از بایـدها و     کند، هرازگاهی لحـن تجـویزي در آن آشـکار مـی      اعالم می »سازي جاري  مجموعه

ریـزي، غـرض آن بهبـود     تقـدم و برنامـه    هاي م  ترتیب، با وجود آنکه برخالف نوشته      بدین. آید میان می  نبایدها به 
ی درباره ویژگیهاي عمل یصورت پراکنده اظهار نظرها ها در آن ب   ّ  معملکرد نیست، بلکه توصیف پدیدار است، ا      

 .شود بهتر عرضه می

 دار مثابه هرج و مرج سازمان سازي به  مجموعه)د

الگـوي  دو .  اسـتوار اسـت   ،موجـود  ازپـیش الگوهـاي   مـدار، بـر نظریـه و         این نظریه، همانند نظریه برنامـه     
مـدل  «و  » Rationality Boundedعقالنیـت محـدود     «نـام    گیري، پرداخته شده در رشـته مـدیریت بـه          تصمیم
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نظامهـاي  «عـالوه نظریـه موسـوم بـه      بـه  Garbage can Decision  Model Making دانی گیري زباله تصمیم
دار  مثابـه هـرج و مـرج سـازمان     سـازي بـه   عـه مبناي بحـث مجمو »  Loosely Coupled Systemsپیوند سست
 .اش در تجربه عملی کتابداري نیست بدین ترتیب این نظر نیز ریشه. اند بوده

معنی کـه دانـشمندان    بدین. اي تجربی هستندهدست آمده از پژوهش    ه مبنا ب  ۀ و نظری  الگودر عین حال دو     
 .اند زمانی و سازمانها شکل دادهحوزه مدیریت آنها را با مطالعه رفتار آدمیان در محیطهاي سا

سازي که در این بخش با آن سـروکار داریـم نیـز تـوجهش بـر رفتارهاسـت و                تبع آن، نظریه مجموعه    به
 و رفتارها نیز در مناسبات انسان با جهان اطراف بـروز  .(Schwartz,328:1989)خواهد آنها را تحلیل کند   می
 .کند می

شـدت پرهیـز دارد و آگاهانـه از آن     هست که از تجویزي بودن بیک مشخصه مهم دیگر این نظریه آن ا      
هـاي خاصـی در عمـل      و در عوض تـالش بـراي تحلیـل جنبـه           » بایدها نکنار گذاشت «در آن به    . گیرد فاصله می 

 .شود پرداخته می» انتخاب مواد که مبهم هستند

   بررسی کاربرد.6
تـوان مبنـاي سـنجش     سـازي را مـی    مجموعههاي نظري     دسته نوشته  ر هر یک از چها    ةویژگیهاي برشمرد 

اي از این ویژگیها  ا پیش از آن جمعبنديّّ ما.  قرار دادخاصطور  ام و کاربرد پژوهش آنها بهعطور  کاربرد آنها به
 :شود  ارائه می1جدول شمارة در 

  سازي ، ویژگیهاي چهارگانۀ نظریۀ مجموعه1جدول شمارة 

  رویکرد  رکز توجهم  روش استخراج  خاستگاه  ویژگی/ نظریه
  تجویزي  خود پدیده  پژوهش ذهنی  عمل  متعارف

  تجویزي  روابط  پژوهش تجربی  نظریۀ از پیش موجود  مدار برنامه
  توصیفی  خود پدیده  پژوهش ذهنی  عمل  تفسیري
  توصیفی  روابط  پژوهش ذهنی  نظریۀ از پیش موجود  رفتاري

  

 هاي آنها سازي و خاصه ها در مجموعه نظریه

رکـز توجـه، بـه یکـدیگر     بینید، چهار نظریه دو به دو از لحـاظ خاسـتگاه، روش اسـتخراج، م    چنانکه می 
 نیـز  )شناسـی  معرفـت (روش اسـتخراج آنهـا   . ادبیات متعارف و تفسیري بنیان فلسفی مشابه دارنـد     ،شباهت دارند 

گیهـاي موضـوع    ماهیت و ویژ مرکز توجه هر دو نظریه. گویند هاي خاصی سخن می   پدیده ةمشابه است و دربار   
سـازد کـه آنهـا را     این واقعیـت مـا را مجـاز مـی    .  است تا الگوهاي روابط میان اجزاي آن)سازي مجموعه(بحث  
کـشف و توضـیح ماهیـت حقیقـی     « بدانیم زیرا در آنها غرض از کند و کـاو       Essentialist گرا هاي ذات  نظریه
  .(Popper,32:1962)» با کمک شهود و یا درك مستقیم ذهنی است... چیزها

مدار و رفتارگرا،چنانکه گفته شد، اصراري بر کشف و       برنامه ۀنظریالگوهاي  برخالف این دو، مفاهیم و      
مدار و رفتـارگرا آنچـه    هاي برنامه  براي نظریه . استها ندارد، بلکه در پی کشف روابط میان آنها           توضیح ماهیت 
هـاي   یش نیست کـه کـشف روابـط آن بـا پدیـده     هاي متقدم و تفسیري اصل مطلب است، نامی ب     که براي نظریه  

 نامیـد، زیـرا   Nominalist گـرا  تـوان نـام   مدار و رفتارگرا را مـی  هاي برنامه  رو نظریه  از این . نظر است  دیگر مورد 
بجاي تالش براي دریافتن چیستی واقعی چیزي، و تعیین ماهیـت حقیقـی آن، نـامگرایی روش شـناختی هـدف           
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ویـژه بـراي     بهدهد و  چیز در شرایط مختلف در اوضاع و احوال مختلف قرار میخود را توصیف نحوه رفتار آن  
گرا بودن را رویکـرد دو بنیـان    گرا یا نام  ذات(Popper:32)اینکه ببیند آیا در آن رفتار نظمی وجود دارد یا نه       

گـراي   اي ذاتهـ  بـدین ترتیـب نظریـه     . کنـد  نحوي که مقایسه را دشوار مـی       دهند به  متفاوت براي سخن قرار می    
کنـد کـه    ، فهمی از آن را به خواننده عرضـه مـی  استسازي  سازي که به دنبال کشف حقیقت مجموعه     مجموعه

 اسـت کـه او بـا مـشارکت در     »دیـدي «ها  گونه نظریه ی خواننده از اینیدستاورد نها . بنیان در عمل آگاهانه دارد    
ر ارزشـهاي آنهـا نظـر     بزنـد؛ د »جـوش «ا تجربـه خـود    تواند آن را ب    آورد و می   دست می  هتجربه انسانهاي دیگر ب   

کند تا   برقرار میDialoge ها مکالمه طور خالصه، خواننده با اینگونه نظریه هب. ا را بپذیرد یا رد کندهبیفکند و آن
  .از این طریق به دیدي از آن خود برسد

 در پی کشف رفتارها و تعیین )مدار و رفتاگرا  نظریه برنامه (سازي   هاي نامگرا در مجموعه    برعکس، نظریه 
کنـد،    برقـرار نمـی  »مکالمه«ها  خواننده با نظریه  .  خود دارند  ةمناسبات هستند، دستاوردهاي دیگري براي خوانند     

کـه  الگوهـایی  هـا و   رو ایـن نظریـه   از این. تواند آنها را بیازماید و صحت داشتن یا نداشتن آنها را دریابد تنها می 
 .ارچوبهاي مناسب براي اجراي پژوهشهاي علمی هستندکنند بستر و چ عرضه می

تواننـد شـدنی یـا نـشدنی      توانند صحیح یا غلـط باشـند، مـی       سازي نیز می   گرا در مجموعه   هاي ذات  نظریه
هاي   مندرج در نظریهي قابل پژوهیدن نیست، براي آزمودن آرااًا تعیین صحت یا عدم صحتشان مستقیمّّ مباشند، ا

، )احکـام (هـا   هـاي آنهـا را بایـد بـه گـزاره           ، مفاهیم و فرضیه   )احکام(ها   سازي، گزاره  موعهمتقدم و تفسیري مج   
آخـرین سـتون   . سـازي و انتخـاب مـواد ترجمـه کـرد      ها درباره روابط محتمل در عمل مجموعه  مفاهیم و فرضیه  

امـر بـا تـصویر    ایـن  . گـرا تجـویزي هـستند    دهد که رویکرد در نظریه متقـدم و برنامـه   جدول ویژگیها، نشان می  
تجویزي و امري بـودن  . خواند داند، البته، نمی ها و روابط را کار نظریه می      متعارف که توضیح و توصیف پدیده     

ما سخن امري را از نظر صـدق یـا کـذب مـورد سـؤال      . آورد سخن آن را از دایره قابل رسیدگی بودن به در می     
رود زیـرا در ایـن      شـمار نمـی    سـازي متعـارف ایـرادي بـه        ههاي مجموع  این وضع البته براي نظریه    . دهیم قرار نمی 

انـد کـه نظریاتـشان     نکـرده  گاه ادعا رود و صاحبان آن هیچ     سازي می  ها سخن از وضعیت مطلوب مجموعه      نظریه
 .دهد وضع موجود را توضیح می

اي تجربـی  گرا، تجویزي بودن رویکرد آن با طبیعت توصیفی حاکم بر پژوهـشه  ا در مورد نظریه برنامهّّ  ما
قانونهاي وصفی لحن تجـویزي   . قانون طبیعی براي تحقق یافتن نیازي به تجویز ندارد        . رسد ناهماهنگ به نظر می   

 علمـی و نیـاز   الگـوي ریزي رسمی به عنوان یک  این تناقض است که در ادعاي نظریه برنامه    . کنند را ایجاب می  
توان نه یک نظریه علمی  رسمی را می  ریزي ریه برنامهاز این رو نظ. خورد آن به داشتن لحن تجویزي به چشم می   

 . نامیداعتقادگیري سازمانی بلکه یک  تصمیم

 گیري  نتیجه.7

از  کـه  الگوهـایی اسـت  سازي در این نوشـته معرفـی شـد اندیـشه و           عنوان نظریه در مجموعه    آنچه که به  
راي منظورهـاي متفـاوت شـکل     مبـانی فلـسفی، و بـ       ظاي متفـاوت از لحـا     ههاي مختلف و در چارچوب     سرچشمه

 هـاي متقـدم دیـدگاههاي عملگـرا مبتنـی       نظریـه . از این رو مقایسه همه آنها با یکدیگر دشـوار اسـت           . اند گرفته
هـا را در اختیـار او قـرار     کنند و بصیرت حاصل آمده از آن تجربـه  هاي اهل حرفه را به خواننده منتقل می      تجربه

سـازي، هـدف قـرار داده اسـت و در پـی       ننده را از معنی عمل مجموعه دیدگاه تفسیري بسط فهم خوا    . دهند می
 .شود الیتی است که انجام میّ  یا ذات، فع»گوهر«شناختن 

ـ   الیّ  سازي را در چارچوب فع     مدار، مجموعه  نظریه برنامه  کنـد و قـصدش آن    ریـزي ادراك مـی   ت رسـمی برنامـه    ّ
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مـدار بـه معنـی     عقالنیت مـورد نظـر، نظریـه برنامـه    . عقالنی کنداست که با اعمال این چارچوب بر عمل آن را به نهایت    
  . استefficcent همراه با صرفه اقتصادي و بدون ضایعات)حاصل آوردن نتیجه مورد نظر (effectivenessی یکارا

ا نظریه رفتارگرا هدف خود را تنها توصیف و توضیح قرار داده است و در مقام یک رویکـرد علمـی،   ّّ  ما
خست قرار داده است و در مقام یک رویکرد علمی، در درجه نخست هدفش تجزیه و از هم گشودن در درجه ن

الگوهـاي  در درجـه بعـد ایـن نظریـه     . هاي پیشین و بررسی واقعیت داشتن یا نداشتن آنها است         هاي نظریه  ساخته
 .دارد  ساخته خود را عرضه می»تر به واقعیت نزدیک«زعم خود  به

کند و در مقـام   اش آشنا می وق براي دانشجوي کتابداري او را با میراث فکري رشته   هاي ف  شناختن نظریه 
  .تواند به او بصیرت ببخشد سازي می اي یا پرداختن به پژوهش در حوزه مجموعه عمل حرفه
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