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تحليل وضعيت پيشينه هاي كتابشناختي فارسي موجود در كتابشناسي ملي ايران به 
 (.بررسي به كارگيري قواعد توصيف و دسترسي به منبع)آر.دي.ايمنظور 

 

فصلنامه كتابداري و اطالع رساني   :نام نشريه
 www.isc.gov.ir )اين نشريه در
  (نمايه مي شود

 11جلد -1شماره  _ 61  :شماره نشريه

فاطمه پازوكي, محسن حاجي زين   :پديدآور
 العابديني, شعله ارسطوپور

   :مترجم

  
 چكيده

به كارگيري آر.دي.اي. با توجه به محيط و منابع اطالعاتي جديد، ضرورتي انكارناپذير است. اين امر در صورتي هدف: 
هاي كتابشناختي كم اشكال و بستر مناسبي از نظر فني فراهم باشد.  به درستي محقق خواهد شد كه پيشينه

اند، اكنون براي  نويسي شده وامريكن فهرستهاي كتابشناختي فارسي كه سالها با استفاده از قواعد انگل پيشينه

ريزي هدفمند صورت پذيرد. از اين  رويارويي با آر.دي.اي. نيازمند بررسي هستند تا با استفاده از اين شناخت، برنامه
منظور  هاي كتابشناختي موجود در كتابشناسي ملي ايران، به رو، هدف اين پژوهش شناسايي وضعيت پيشينه

 ي قواعد توصيف و دسترسي )آر.دي.اي.( است. كارگير بررسي به

منظور ارزيابي  صورت تطبيقي انجام شده است. به روش پژوهش از نوع پيمايشي توصيفي است كه بهروش: 

افزار رسا و سنجش ميزان  هاي كتابشناختي موجود در كتابشناسي ملي ايران در قالب نرم وضعيت كنوني پيشينه
فيلد در قالب  1171اين منظور، در اين پژوهش  وارسي استفاده شده است. به سياهه تطبيق آنها با آر.دي.اي، از

اند،  نويسي شده فهرست 1174و  1111پيشينه كتابشناختي فارسي در موضوع تاريخ ايران كه در دو سال  111
 بررسي شد.

هاي كتابشناختي مورد  شينههاي مندرج در فيلدهاي پي % از داده11نتايج اين پژوهش، انطباق بيش از ها:  يافته
ها به اِشكال  بررسي با آر.دي.اي. را نشان داد. همچنين، بيشترين اِشكالهاي شناسايي شده براي اين پيشينه

% از فيلدها و پس از آن به ترتيب اِشكال عدم ورود 14/11ها و  % در پيشينه41/11انطباق نداشتن با آر.دي.اي. با 
% در 11/11% از فيلدها، درج نشدن اطالعات در فيلدهاي درست با 11/1ها و  % در پيشينه11/11اطالعات با 

% از فيلدها و اِشكال تايپي و 11/1ها و  % در پيشينه11/1% از فيلدها، اِشكال فهرستنويسي با 71/1ها و  پيشينه

شناسايي شده نشان  شود. مقايسه ميان اِشكالهاي  % از فيلدها مربوط مي71/4ها و  % در پيشينه71/1اماليي با 
است. از دستاوردهاي اين  1174بيشتر از سال  1111جز تفاوت با آر.دي.اي. در سال  داد فراواني تمامي اِشكالها به

 هاي كتابشناختي از آن استفاده شد. آر.دي.اي. است كه براي كنترل پيشينه -پژوهش، جدول تطبيقي مارك ايران

شود.  ريزي به منظور به كارگيري آر.دي.اي. فراهم مي نه مناسب براي برنامهبا استفاده از نتايج اين پژوهش، زمي

انجام چنين پژوهشهايي از سوي كميته راهبردي آر.دي.اي. توصيه شده و نتايج حاصل از آن براي همكاريهاي 
 المللي در اين زمينه سودمند خواهد بود.  بين

نويسي، كتابخانه ملي جمهوري  ي.اي.(، قواعد فهرستقواعد توصيف و دسترسي به منبع )آر.دها:  كليدواژه

 هاي كتابشناختي. نويسي انگلوامريكن، پيشينه اسالمي ايران، مارك ايران، يوني مارك، قواعد فهرست

  
 مقدمه

هاي دور در  ترين فعاليتهايي است كه از گذشته منظور توصيف منابع اطالعاتي، از مهم هاي كتابشناختي به توليد پيشينه
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وجود آمده در محملهاي اطالعاتي، فرايندهاي ذخيره و بازيابي و رفتار  گرفته است. اين امر، با وجود تغييرات به ها صورت  تابخانهك

ها آيد. پيشينه شمار مي ها به يابي كاربران، هنوز هم در زمرة فعاليتهاي مهّم كتابخانه اطالع
[1]

، مبناي اصلي ذخيره و بازيابي در 

اي يا پايگاه كتابهاي ناشران و  هاي يك پايگاه كتابشناختي )نظير فهرست رايانه هر پايگاه اطالعاتي هستند. در پيشينه
شوند. هرچند در طول قرن اخير،  اگوني بر اساس نياز و مطابق با استانداردهاي مربوط ذخيره مياي گون كتابفروشان(، عناصر داده

خوان( نويسي ماشين اي و قالب مارك )فهرست بويژه پس از توسعه فهرستهاي رايانه
[2]

اي در  ه ، بر تعداد و تنوع عناصر داد

اي هنوز در برآوردن نيازهاي گوناگون كاربران مشكالتي دارند كه اين امر ناشي از  ها افزوده شده است، فهرستهاي رايانه پيشينه
 (.1117اي است )ارسطوپور،  يك از عناصر داده عدم تعريف كامل كاركردهاي هر

مداربهسويرويكردهايكاربرمدار هستند و كاربرونيازهاياو  اي در حال حاضر، در حال تغيير رويكرد ازرويكردنظام فهرستهايكتابخانه

هايماركبهقالب ايكس.ام.ال.دراولويت اصليقراردارند. گرايشبهتغييروتعديلساختارپيشينه
[3]
تالشهاييهرچند  

هاينحويماركبا گرايشهايجاريدر حوزة فناوريهايتحتوباست )فتاحي و  سازيبيشترنشانه ابتداييدرجهترسيدنبهاينمهموهماهنگ
مهايي با هدف توجه به كاربر و پاسخ به نيازهاي او  الملليديگربهفكر ايجادنظا (. برهميناساس،ايفالوسازمانهايبين1111طوپور، ارس

رساني،بيشترينبهرهراببرند. از اين رو، قواعد توصيف و  افتادند تابتوانندشرايطيرامهياكنندكهبااستفادهازفناوريهايروبهرشداطالع

[4] ي.اي.(دسترسي به منبع )آر.د
شكل گرفت. آر.دي.اي.، توصيف و دسترسي به منابع چاپي و الكترونيكي را بر اساس الگوي  

بشناختي)اف.آر.بي.آر.هاي كتا مفهومي ملزومات كاركردي پيشينه
[5]

تنها بر قوانين  سازد و بر اين اساس، نه پذير مي ( امكان

حي فهرستهاي پيوسته نيز مؤثر خواهد بود. آر.دي.اِي. موجوديتها، نويسي تأثير خواهد گذاشت، بلكه بر ساختار و طرا فهرست
هاي كتابشناختي)اف.آر.بي.آر.(، ملزومات كاركردي  روابط و اصطالحات خود را از سه الگوي مفهومي ملزومات كاركردي پيشينه

هاي مستند )اِف.آر.اِي.دي. يا فراد( داده
[6]
هاي مستند موضوعي)اِف.آر.اِس.اِي.دي. يا فرساد و ملزومات كاركردي داده 

[7]
( و 

المللي )آي.سي.پي نويسي بين دستورالعملهاي خود را از قوانين فهرست
[8]

)
[9]
(. تغيير نام 1441ايفال اتخاذ كرده است )تيلت،  

آن  نويسي انگلوامريكن به توصيف و دسترسي به منبع)آر.دي.اِي.( به دليل تغييرات گسترده در ساختار پيشين قواعد فهرست

است. اين تغييرات منجر به ايجاد تفاوتهايي در شكل، هدف و دامنة قوانين پيشين شده كه توسط كميته همكاري مشترك
[10]
در  

شوند، قابليت كاربرد در همة نظامهاي  هايي كه با استفاده از اين قواعد جديد ايجاد مي ارائه شد. پيشينه 1441آوريل سال 
اي و همچنين در سيستمها و فناوريهاي آينده را  اي و سيستمهاي يكپارچه كتابخانه موجود از جمله فهرست كتابي، فهرست برگه

 (.1414دارند. )تيلت، 

 بيان مسئله

منظور انجام  توصيف و دسترسي به منبع )آر.دي.اي.( با توجه به محيط متغير رقومي و در پاسخ به نيازهاي نوخاسته و بهقواعد 
نويسي هرچه بهتر منابع )اعم از چاپي و الكترونيكي( طراحي شده است. اين قواعد پس از بررسيهاي بيشتر و انتشار  فهرست

شود كه در جهان رقومي  هايي مي گردد. آر.دي.اي. سبب ايجاد پيشينه وامريكن مينسخة نهايي، بتدريج جايگزين قواعد انگل
پذيري و  نويسي انواع منابع و انعطاف توان به قابليت فهرست مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از ديگر مزاياي اين استاندارد مي

هاي ايران نيز به  رسد در كتابخانه (. همچنين، به نظر مي1174زاد و درخوش،  قابليت تطبيق با جوامع گوناگون اشاره كرد )شعبان
نويسي انگلوامريكن شود )مرادي و  المللي، تا چند سال آينده قواعد آر.دي.اي. جايگزين قواعد فهرست تبع فضاي بين

افزارهاي  ر بافت نرم(. با اين حال، براي وقوع اين رخداد و انجام اين جايگزيني، بسترسازي مناسب د1174العابديني،  زين حاجي
شود، زيرا در صورت به كارگيري آر.دي.اي. ضروري  نويسي شدۀ موجود كامالً حس مي هاي فهرست اي و بررسي پيشينه كتابخانه

نويسي آنها، به منظور ايجاد  هاي فهرست اي و فيلدهاي مربوط به كاربرگه افزارهاي كتابخانه است تا تغييراتي )هرچند اندك( در نرم
افزاري كه مبتني بر  نگي و همراهي با تغييرات جديد صورت پذيرد. آر.دي.اي. رابطه تنگاتنگي با اف.آر.بي.آر. دارد و در نرمهماه

اي تأثير خواهد  افزار كتابخانه اف.آر.بي.آر. ايجاد شده باشد، كارآيي بيشتري داشته و به كارگيري آن بر بخشهاي مختلف نرم
افزارها و بازيابي و نمايش اطالعات در فهرستهاي  ده بر سه بخش ورود اطالعات، ساختار نرمصورت عم داشت. آر.دي.اي. به

اي تأثيرگذار خواهد بود )دونسير رايانه
[11]

نويسان است، توجه به  (. در قسمت ورود اطالعات، كه مبناي عمل فهرست1441، 

هاي كتابشناختي )اف.آر.بي.آر.( و تعيين روابط در بين اجزاي كتابشناختي و همچنين ميان  الگوي ملزومات كاركردي پيشينه

گيري از ويژگيهاي  ر.دي.اي. با بهرههاي كتابشناختي، ضروري است. در قسمت ساختار، بازيابي و نمايش اطالعات، آ خانواده
اف.آر.بي.آر.، قادر خواهد بود توصيف مناسبي از منابع را ارائه دهد و اطالعات كتابشناختي را به شيوة مناسبي نمايش داده و 

يكن است كه يكي از ويژگيهاي آر.دي.اي. هماهنگي با قوانين پيش از خود يعني قواعد انگلوامر قابل بازيابي نمايد. از آنجا 

رب )گدل
[12]

چندان اساسي در  اي با تغييراتي نه افزارهاي كتابخانه نويسي در نرم هاي فهرست رود كاربرگه (، انتظار مي1414، 

توصيف منابع در محيط جديد نيز قابل استفاده باشند. در هر حال، اين مسئله به بررسي نياز دارد تا مشخص شود  بخش
اي ايراني با توجه به ساختار و ويژگيهاي خود، تا چه ميزان با محيط جديد سازگار و پاسخگوي به كارگيري  افزارهاي كتابخانه نرم

نويسي خود هستند و چه ميزان احتياج به بازبيني و تغيير ساختار دارند؟ با تغيير قواعد  بخش توصيفي آر.دي.اي. در الية فهرست
هاي پيشين مبتني بر قواعد  نويسي و جايگزيني آر.دي.اي. به جاي قواعد انگلوامريكن، بايد تكليف انبوه پيشينه فهرست

ها با قواعد جديد چه ميزان  ي شود كه اين پيشينهانگلوامريكن در كتابخانه ملي مشخص شود. در اين راستا، ضروري است بررس
هاي توليد شده با  بيني وضعيت تبديل آنها به وضعيت جديد و ميزان هماهنگي آنها با پيشينه هماهنگ و سازگار بوده و پيش

لي )رسا( با توجه به افزار كتابخانه م استفاده از قواعد جديد چگونه است. همچنين، ضرورت دارد وضعيت تغييرات مورد نياز در نرم
نويسي به دقت بررسي و پيشنهادهاي سودمند و كاربردي در اين رابطه ارائه شود. اين  اين تغيير رويكرد در قواعد فهرست

هاي الزم  دست دهد و زمينه انداز و تصوير روشني از ميزان پذيرش و حاكم شدن اين قواعد در ايران به تواند چشم مطالعه، مي
ري قواعد اشاره شده در سطح ملي را روشن كند. از سوي ديگر، آر.دي.اي. و الگوهاي نوين سازماندهي اطالعات براي به كارگي

هاي توليد شده )قبلي( به كار گرفته شوند تا با  زماني به خوبي قابل استفاده خواهند بود كه در بستر مناسبي از پيشينه
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كارگيري رويكردهاي نوين   همچنين، از آنجا كه يكي از مسائل مهم در به كمترين اِشكالها و تغييرات، قابل استفاده باشند.
هايي است كه طي سالها بر اساس رويكردهاي پيشين تهيه شده است، در  گيري براي پيشينه سازماندهي اطالعات، تصميم

هاي  وضعيت فعلي پيشينه هاي كتابشناختي موجود در كتابشناسي ملي ايران بررسي گرديده تا با بررسي اين پژوهش پيشينه
هاي الزم براي به كارگيري آر.دي.اي. فراهم شود. با توجه به اينكه كتابخانه ملي ايران متولي اصلي  كتابشناختي، زمينه

هاي ديگر كشور تأثير مستقيم دارد،  نويسي در كشور است و سياستهاي وضع شده از سوي آن بر روي كتابخانه فهرست
 اند. ملي موجود نرم افزار رسا براي بررسي انتخاب شده هاي كتابشناسي پيشينه

 پيشينة پژوهش 

در حال حاضر پژوهشهاي متعددي در مورد آر.دي.اي انجام شده و يا درحال انجام است. در اينجا، به چند نمونة مهم در اين زمينه 
 شود. اشاره مي

«نيدلمن»
[13]
به معرفي ساختار و محتواي آر.دي.اِي. « استاندارد توصيف و دسترسي به منبع»اي با عنوان  ( در مقاله1441) 

كند. وي در اين مقاله هدفهاي طراحي و تدوين  ساز نسل جديدي از رويكردهاي بازيابي اطالعات معرفي مي پرداخته و آن را زمينه
نويسي انگلوامريكن ويرايش دوم را بررسي و با ساختار  استاندارد آر.دي.اي. و دامنة آن را توضيح داده و ساختار قواعد فهرست

 موده است.سازي ذهني كتابداران را بيان ن سازي و آماده هاي هرچه بهتر براي پياده آر.دي.اِي. مقايسه نموده و شيوه

«كيسر و ايچل دريك»
[14]
سازي استاندارد توصيف و دسترسي منبع  چالشهايي براي پياده»( در پژوهشي با عنوان 1447) 

نويسي آلمان آر.دي.اي. را جانشيني براي قوانين فهرست« مطالعة موردي آلماني )آر.دي.اي.(:
[15]
نويسي  و قواعد فهرست 

 شمرد.  برمي 1411انگلوامريكن ويرايش دوم در سال 

اي را براي توصيف و دسترسي  پشتوانه« اي آر.دي.اي. و نظامهاي كتابخانه»اي پژوهشي با عنوان  ( در مقاله1441« )دونسير»
المللي با كاربرد جهاني و استفاده در سيستمهاي  اي بين عنوان يك استاندارد ابرداده دهد و آر.دي.اي. را به منابع توضيح مي

اي كتابخانه تأثير  دهد استاندارد آر.دي.اي. بر سيستمها و خدمات ابرداده كند. نتايج اين پژوهش نشان مي معرفي مي اي كتابخانه
 سازي خدمات بازيابي اطالعات است. مستقيمي دارد كه يك توسعة چشمگير در جهاني

آمريكا و كميتة مشترك راهبردي آر.دي.اي. گرفته در اين زمينه را آزمايش انجمن كتابداران ترين پژوهش صورت شايد بتوان مهم
[16]

 

ي آمريكا، كتابخانه كنگره و ( دانست. در اين پژوهش كه همزمان با انتشار قواعد آر.دي.اي. در كتابخانه ملي پزشك1414)
هاي كتابشناختي با استفاده از اين قواعد و  كتابخانه ملي كشاورزي انجام گرفته، كميتة مشترك راهبردي روند توليد پيشينه

گيران را آزمايش و بررسي كرده است. نتايج اين آزمايشها مرحله به مرحله از طريق  همچنين بازخورد كاربران و ديدگاه بهره
طور  المللي در مورد تكميل و گسترش آر.دي.اي. به بين  شود تا تعامل سايت كميتة مشترك راهبردي آر.دي.اي. منتشر مي وب

 همزمان صورت گيرد.

صورت گسترده در اين زمينه  پژوهشگران ايراني نيز همزمان با انتشار اف.آر.بي.آر. و نسخه اوليه آر.دي.اي. فعاليت خود را به
ترين آنها در ارتباط با موضوع  سرعت در حال رشد و گسترش است. در ادامه، به مهم و پژوهشها در اين زمينه به اند دنبال كرده

 شود. پژوهش حاضر اشاره مي

( در مقالۀ پژوهشي خود به بررسي تحليلي كاركردپذيري آر. دي. اي. براي توصيف و سازماندهي منابع آرشيوي 1117طاهري )
مدار و  گرا، دانش عالوه بر پرداختن به رويكردهاي توصيف و سازماندهي منابع اطالعاتي، از رويكردهاي شيءپرداخته است. وي 

توصيف بر اساس شيء در برابر توصيف بر پاية بافت و تغيير در سطوح توصيف، به ويژگيها و ملزومات منابع آرشيوي در پيوند با 

سب براي توصيف مواد آرشيوي و قابليتها و نقاط ضعف آن را برشمرده است. آر.دي.اي. پرداخته و در پايان عناصر هسته منا
هاي جديد و تأثير آن بر فرايند سازماندهي دانش و تحليل  ( به بيان ويژگيهاي محيط و رسانه1174همچنين، وي در پژوهش ديگر )

ي ديگر( ارائه شده توسط آر.دي.اي روابط دروني )ميان سطوح چهارگانه هر شيء( و بيروني )ميان سطوح هر شيء با اشيا
 هاي جديد ارزيابي كرده است. پرداخته و تواناييها و قابليتهاي آن را براي پاسخگويي به ويژگيهاي محيط و رسانه

هاي ديجيتالي كه بر  نويسي توصيفي كتابخانه نامه كارشناسي ارشد خود به شناسايي وضعيت فهرست ( در پايان1117مرادي )
اند و بررسي ميزان انطباق آنها با استاندارد آر.دي.اِي پرداخته است. وي  نويسي انگلوامريكن ايجاد شده فهرست اساس قوانين

هاي ديجيتالي انجام داده  تر شدن پيشينه و در نتيجه سهولت ذخيره و بازيابي اطالعات در كتابخانه اين پژوهش را با هدف كامل
هاي ديجيتالي ايران كه برخي  هاي كتابشناختي كتابخانه اي توصيفي موجود در پيشينهه است. نتايج اين پژوهش نشان داد داده

نويسي انگلوامريكن( همخواني  اي تكامل يافته هستند، با استانداردهاي كنوني )قوانين فهرست از آنها در واقع فهرستهاي رايانه
 كاملي ندارند.

بندي كتابهاي وابسته به يك اثر،  نويسي و رده ، ميزان انطباق فهرستنامه كارشناسي ارشد خود ( در پايان1174« )بشردوست»
هاي اصل اثر  در فهرست پيوسته كتابشناسي ملي ايران با قواعد و دستورالعملهاي موجود را مد نظر قرار داده است. وي پيشينه
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 1114اثر مثنوي و آثار وابسته به آن با  البالغه در فهرست كتابشناسي ملي ايران و اصل و آثار وابسته به دو اثر مثنوي و نهج
هاي پژوهش نشان داده است كه  پيشينه را بررسي كرده است. يافته 1117پيشينه و اصل اثر نهج البالغه و آثار وابسته به آن با 

ه و مثنوي، كمتر البالغ هاي آثار وابسته به نهج يافته به پيشينه هاي افزودة اختصاص ها، عنوانهاي قراردادي و شناسه سرشناسه
 % با قواعد موجود انطباق كامل دارند.14از 

نويسان شاغل در كتابخانه ملي ايران و  نامه كارشناسي ارشد خود ميزان آشنايي و پذيرش فهرست ( در پايان1171« )پازوكي»
هاي  موده است. يافتههاي كتابشناختي موجود در كتابشناسي ملي ايران در موضوع تاريخ ايران را بررسي ن وضعيت پيشينه

 پژوهش نشان داد وضعيت نسبتاً مطلوبي براي به كارگيري آر.دي.اي. وجود دارد. 

هاي كتابشناختي در كتابشناسي ملي ايران انجام شده كه البته به طور مستقيم مرتبط  پژوهشهاي ديگري در ارتباط با پيشينه
هاي كتابشناختي )اف.ار.بي.آر.( به آنها پرداخته شده است. از آن  يشينهبا آر.دي.اي. نيستند و بيشتر از منظر الگوي كاركردي پ

(، فردحسيني 1174(، محمدي )1117ب(، درخوش ) 1117(، ارسطوپور )1117العابديني ) زين توان به پژوهشهاي حاجي جمله مي
 شود. ردن آنها خودداري مي( اشاره كرد كه در اينجا از آو1117نيا ) ( و نيك1411(، اكبري داريان و ديگران )1174)

 پرسشهاي پژوهش

 كارگيري آر.دي.اي. چگونه است؟ هاي كتابشناختي موجود در كتابشناسي ملي ايران براي به . وضعيت پيشينه1

 هاي كتابشناختي موجود در كتابشناسي ملي ايران كدامند؟ . اِشكالهاي موجود در پيشينه1-1

 ي كتابشناختي موجود در كتابشناسي ملي ايران با قواعد آر.دي.اي. كدامند؟ها  . وجوه همخواني و افتراق پيشينه1-1

هاي كتابشناختي  يك از كاركردهاي الگوي ملزومات كاركردي پيشينه هاي كتابشناختي بر كدام . اِشكالهاي موجود در پيشينه1
 )اف.آر.بي.آر.( تأثيرگذار هستند؟

 ي كتابشناختي در سطح عناصر هسته هستند؟ها . چه ميزان از اِشكالهاي موجود در پيشينه1

 روش و ابزار پژوهش

منظور ارزيابي وضعيت  صورت تطبيقي انجام شده است. به روش پژوهش از نوع پيمايشي توصيفي است كه به
هاي كتابشناختي موجود در رسا و سنجش ميزان تطبيق آنها با آر.دي.اي، از سياهة وارسي  كنوني پيشينه

هاي كتابشناختي در هر فيلد مشخص شد.  نويسي پيشينه گيري از آن اِشكالهاي مختلف فهرست رهاستفاده و با به

نويسي رسا و  نويسي در هريك از فيلدها، از سياهة نواحي مختلف كاربرگه فهرست براي تشخيص صحت فهرست
نوع اِشكال، بر  1مل جدول عناصر هسته آر.دي.اي. و قواعد مربوط به آنها استفاده شده است. سياهة وارسي شا

تك فيلدهاي  اساس بررسي پژوهشگر و مرور پيشينه پژوهشهاي صورت گرفته در اين زمينه است كه براي تك
 شوند. دستة  نمونه، كنترل شده است. اِشكالهاي مورد ارزيابي در اين سياهۀ وارسي به دو دسته كلي تقسيم مي
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نخست اِشكالهايي كه ناظر بر شرايط و رويكرد فعلي هستند و دسته دوم اِشكالهايي كه مربوط به آر.دي.اي. و كاربرد آن در 
 سة شرايط موجود با شرايط پيش روست.هاي كتابشناختي هستند و در واقع نوعي مقاي پيشينه

 جامعه، نمونه و ابزار پژوهش 

و  1111پيشينة كتابشناختي توليد شده در كتابخانه ملي ايران در دو سال  111فيلد در قالب  1171جامعة آماري اين پژوهش را 
در رسا، در قالب لوح فشردۀ  ها دهند. خروجي حاصل از ورود داده افزار رسا وارد شده است، تشكيل مي كه در نرم 1174

كتابشناسي ملي ايران و همچنين وب سايت كتابخانه ملي در دسترس است، اما دسترسي به فيلدها و زيرفيلدهاي تكميل 
افزار رسا صورت گرفته است. رسا، سيستمجامع  هاي كتابشناختي در اين پژوهش از طريق مشاهده در نرم شده در پيشينه

آذرخش تهيه و ارائه شده است. گفتني است، توليد اين محصول از  افزاري پارس از سوي شركت نرمكتابخانه ملي است كه 
(. همچنين، در 1174العابديني، پازوكي و داودزاده، زين برداري رسيده است )حاجي به بهره 1111آغاز و در شهريور  1111شهريور 

اليب هاي كتابشناختي قبلي )وين اين سال پيشينه
[1]

( نيز به رسا برگردان
[2]
افزار قبلي از ويرايشهاي ديگر  شد. هرچند نرم 

هاي از قبل  ها، اِشكالهايي در برخي نواحي پيشينه آذرخش است، در هنگام برگردان پيشينه افزار متعلق به شركت پارس نرم
شود. بنابراين، با توجه به  ميصورت دستي( اصالح شده و  نويسان )به وجود آمد كه به مرور زمان از سوي فهرست توليد شده به

ها از جامعه پژوهش حذف شدند تا از ورود  ، اين گروه از پيشينه1111هاي پيش از سال  احتمال وجود مشكل در برخي از پيشينه
هاي كتابشناختي، با  گر كه خارج از حوزة كنترل نيروي انساني است، جلوگيري شود. براي بررسي پيشينه عوامل مداخله

در « تاريخ ايران»هاي توليد شده در موضوع  نويسان با سابقه در كتابخانه ملي، پيشينه راهنمايي متخصصان و فهرستمشورت و 
عنوان جامعة پژوهش انتخاب و ميزان سازگاري آنها با آر.دي.اي. سنجيده شد.  به 1174و  1111دو سال مجزا يعني سالهاي 

مله گستردگي موضوعي، گستردگي منابع توليد شده در اين حوزه، بومي بودن، حوزه موضوعي تاريخ ايران بنا به داليلي از ج
نويسي )به اصطالح، تكميل بودن از نظر  هاي فهرست شده و همچنين دارا بودن اجزاي فهرست تعداد زياد پيشينه

ع و از آنجا كه آخرين روز بودن مناب به دليل به 1174هاي سال  نويسي( انتخاب شدند. الزم به توضيح است، پيشينه فهرست
اند. در واقع، با اين  افزار بوده، انتخاب شده نويسان پس از چندسال تجربة كار با اين نرم هاي توليد شده از سوي فهرست پيشينه

هاي كتابشناختي فارسي بر مبناي مارك ايران و آخرين  اي نيز ميان نخستين دورة توليد پيشينه توان مقايسه انتخاب مي
هاي انتخاب شده محدود به نوع منبع  اي توليد شده )در قالب زماني اين پژوهش( انجام داد. گفتني است، پيشينهه پيشينه

  كتابهاي فارسي است، زيرا با بررسيهاي انجام شده اغلب منابع حوزه تاريخ منابع كتابي بوده و همچنين با بررسيهاي اوليه
هاي مذكور در برخي موارد داراي نقص اطالعاتي بوده و از نظر  د كه پيشينههاي مربوط به منابع غير كتابي مشخص ش پيشينه

دست  ( استفاده شد. نتايج به1117پژوهشي قابل بررسي نيستند. براي تعيين حجم نمونه، از جدول كرجسي و مورگان )دياني، 
 ده است.آم 1ها و فيلدهاي نمونه در هر كدام از اين سالها، در جدول  آمده از تعداد پيشينه

 هاي كتابشناختي رسا تعيين حجم نمونۀ پيشينه .1جدول 

 
 
 
 
 

)ملي( و برخي ديگر  7)كنترلي(، بلوك 4هاي بلوك هاي بيشتري است كه شامل فيلد شايسته ذكر است، هر پيشينه داراي فيلد
ترتيب  نويسان( است كه از نمونه پژوهش حذف و بدين نواحي ماشيني و غيرقابل كنترل و تأثير از سوي نيروي انساني )فهرست

 فيلد كنترل شد.  1171در مجموع 

 هاي توصيفي يافته

مورد، درج نكردن اطالعات در  11ها، اِشكالهاي يافت شده در چند دسته اِشكالهاي تايپي و اماليي  مطابق بررسي پيشينه
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مورد و تفاوت با آر.دي.اي.  111انگاري( با  مورد، وارد نكردن اطالعات )سهل 11نويسي  مورد، اِشكال فهرست 11فيلدهاي درست 
 بندي شده است. تهمورد شناسايي و دس 141

 پاسخ به پرسشهاي پژوهش

 كارگيري آر.دي.اي. چگونه است؟ هاي كتابشناختي موجود در كتابشناسي ملي ايران براي به . وضعيت پيشينه1

شود، در مقايسه اِشكالها با يكديگر، بيشترين درصد فراواني اِشكالها متعلق به تفاوت با  مشاهده مي 1گونه كه در جدول  همان
% است. براي تعيين درصد فراواني تعداد اِشكالها در كل فيلدهاي مورد بررسي، فراواني تعداد هر 41/11ي.اي با فراواني آر.د

 144اِشكال در هر سال و در مجموع را بر تعداد كل فراواني فيلدها در همان سال و در مجموع تقسيم و نتيجه را ضرب در 
 شرح است:  ت، درصد فراواني فيلدهاي داراي اِشكال بدينآمده اس 1طور كه در جدول كنيم. همان مي

 فراواني و درصد فراواني فيلدهاي داراي اِشكال .9جدول 

 

   

 هاي كتابشناختي موجود در كتابشناسي ملي ايران كدامند؟ . بيشترين اِشكالهاي موجود در پيشينه1-1

براي تعيين درصد فراواني تعداد اِشكالها در هر سال و در مجموع، فراواني هر اِشكال در همان سال و در مجموع را بر تعداد كل 
كنيم. درصد فراواني هر يك از اِشكالها در  مي 144فراواني هر اِشكال در همان سال و مجموع كل تقسيم و نتيجه را ضرب در 

 قابل مشاهده است:  1جدول 

 فراواني و درصد فراواني تعداد اِشكالها به تفكيك سال .7ول جد
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براي تعيين درصد فراواني تعداد اِشكالها در كل فيلدهاي مورد بررسي، فراواني تعداد هر اِشكال در هر سال و در مجموع را بر 
آمده  1طور كه در جدول كنيم. همان مي 144در  تعداد كل فراواني فيلدها در همان سال و در مجموع تقسيم و نتيجه را ضرب

 شرح است:  ي اِشكال بديناست، درصد فراواني فيلدهاي دارا

  فراواني و درصد فراواني فيلدهاي داراي اِشكال .4جدول 

 
 

هاي كتابشناختي موجود در كتابشناسي ملي ايران، شامل كدام موارد و در  . اِشكالهاي موجود در پيشينه1-9
 كدام فيلدها هستند؟

هاي كتابشناختي با استفاده از جدول تطبيقي مارك  براي پاسخ به اين پرسش، اطالعات موجود در فيلدهاي مختلف در پيشينه
آر.دي.اي. با قواعد مربوط به هر بخش از آر.دي.اي. مقايسه و با استفاده از سياهة وارسي كنترل شد. نتايج حاصل از  -ايران 

 آمده است:  1جدول  هاي كتابشناختي، در كنترل پيشينه

 هاي كتابشناختي توزيع فراواني و فيلدهاي داراي اِشكال در پيشينه .5جدول
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 هاي كتابشناختي موجود در كتابشناسي ملي ايران با قواعد آر.دي.اي. كدامند؟  . وجوه افتراق پيشينه7-1پرسش 

ع، فراواني هر اِشكال در همان سال و در مجموع را بر تعداد كل براي تعيين درصد فراواني تعداد اِشكالها در هر سال و در مجمو
كنيم. درصد فراواني هر يك از اِشكالها، در  مي 144فراواني هر اِشكال در همان سال و مجموع كل تقسيم و نتيجه را ضرب در 

 قابل مشاهده است:  1جدول 

  تفكيك سال فراواني و درصد فراواني اِشكال تفاوت با آر.دي.اي. به .6جدول 

 

براي تعيين درصد فراواني تعداد اِشكالها در كل فيلدهاي مورد بررسي، فراواني تعداد هر اِشكال در هر سال و در مجموع را بر 
آمده  1طور كه در جدول  كنيم. همان مي 144تعداد كل فراواني فيلدها در همان سال و در مجموع تقسيم و نتيجه را ضرب در 

 شرح است:  اي اِشكال بديناست، درصد فراواني فيلدهاي دار

  فراواني و درصد فراواني فيلدهاي داراي تفاوت با آر.دي.اي. .3جدول 

 

شود، بيشترين درصد فراواني از مجموع اشكالهاي شناسايي شده مربوط به اين مورد  مشاهده مي 1طور كه در جدول  همان
دهد كه  نشان مي 1174و  1111است. نكته قابل توجه آنكه در اشكالهاي قبلي، با مقايسۀ درصد فراواني اشكالها در دو سال 

سهم بيشتري از اين  1174است؛ اين در حالي است كه در اين مورد، سال  1174بيشتر از سال  1111تعداد تفاوتها در سال 
توان آنها را به صورت زير مشخص نمود. نتايج حاصل  تفاوت دارد. با نگاهي به دامنۀ پديدآورندۀ اين تفاوت در فيلدهاي گوناگون مي

 ي اِشكال به شرح زير است: هاي كتابشناختي به تفكيك نوع اِشكالها و فيلدهاي دارا از كنترل پيشينه

 هاي كتابشناختي توزيع فراواني و فيلدهاي داراي اِشكال در پيشينه .2جدول 
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يك از كاركردهاي الگوي ملزومات كاركردي  هاي كتابشناختي بر كدام : اِشكالهاي موجود در پيشينه9پرسش 
 هاي كتابشناختي تأثيرگذار هستند؟ پيشينه

دست آوريم و سپس با توجه به انطباق  مارك به ل، ابتدا بايد فراواني اِشكالها را در هريك از بلوكهاي يونيبراي پاسخ به اين سؤا
هاي پژوهش، درصد فراواني اِشكالها در هر يك از  هريك از بلوكها با كاركردهاي اف.آر.بي.آر. به آن پاسخ دهيم. بر اساس يافته

 بلوكها به شرح زير است: 

  راواني اِشكالها به تفكيك هر بلوك در يوني ماركدرصد ف .10جدول 
 

 
 
 
 

 6xxو بلوك  1xxو كمترين اِشكالها مربوط به بلوك  3xxو  2xxدهد بيشترين فراواني اِشكالها در بلوك  نشان مي 14هاي جدول  داده
 1174و  1111معناداري در پراكندگي تعداد اِشكالها در بلوكهاي مختلف به تفاوت سال  تفاوتاست. بررسيهاي بيشتر نشان داد 

 وجود ندارد.

 3XXكه مربوط به اطالعات توصيفي و بلوك  2XXدهد بلوك  توجه به پراكندگي درصد فراواني اِشكالها در هر يك از بلوكها نشان مي
اند. توجه به اين موضوع با در نظر داشتن اهميت باالي اين دو بلوك  داشته كه مربوط به يادداشتهاست، بيشترين حجم اِشكالها را

 در آر.دي.اي. جاي تأمل دارد. 

درصد فراواني فيلدهاي داراي اِشكال به تفكيك هر بلوك مارك ايران در پيوند با موجوديتهاي گروه اول اف.آر.بي.آر. و همچنين 

بررسي است قابل 11كاركردهاي كاربران با توجه به جدول 
[1]

 . 

درصد فراواني فيلدهاي داراي اِشكال در پيوند با كاركردهاي كاربران و  .11جدول 
 موجوديتهاي گروه اول اف.آر.بي.آر
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از « بيان»و « قالب»هاي كتابشناختي بر موجوديت  ، اِشكالهاي موجود در پيشينه11با توجه به نتايج به دست آمده در جدول 
 اثرگذار است. « بازيابي»و « شناسايي»موجوديتهاي گروه اول اف.آر.بي.آر. و كاركرد 

 اصر هسته هستند؟هاي كتابشناختي چه ميزان در سطح عن . اِشكالهاي موجود در پيشينه7پرسش

توان هريك از اِشكالهاي شناسايي شده را با عناصر  ها با آر.دي.اي. مي منظور ايجاد پيوند ميان اِشكالهاي موجود در پيشينه به
نويسي با رويكرد جديد را دريافت. با نگاهي به موارد ذكر شده  هسته آر.دي.اي. مطابقت داد تا اهميت هريك از موارد در فهرست

نويسي در كتابخانه ملي ايران تقريباً در سطح كمينه )عناصر هسته آر.دي.اي.( است،  يابيم از آنجا كه سياست فهرست در مي
 كنند. براي مثال:  بيشتر اِشكالها در اين سطح نمود پيدا مي

320$e      → مربوط به عناصر هسته  1.11قاعده           

320$a      →         مربوط به عناصر هسته  1.11قاعده  

304$b      →         مربوط به عناصر هسته  1.14قاعده  

215          → مربوط به عناصر هسته 1.1قاعده           

304$a      →         مربوط به عناصر هسته  1.14قاعده  

200$g      →         مربوط به عناصر هسته  1.1قاعده  

225$a      →         مربوط به عناصر هسته  1.11قاعده  

205$a مربوط به عناصر هسته 1.1قاعده         →        
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210$d      →         مربوط به عناصر هسته 1.1قاعده  

200$b      →         مربوط به عناصر هسته 1.1قاعده  

نويسي منابع تأثيرگذار  اي. در فهرستشود كه اِشكالهاي مختلف چگونه بر عناصر هسته آر.دي. بدين ترتيب، مشاهده مي
دهد براي به كارگيري سطح  خواهند بود. بررسيهاي بيشتر بر روي ديگر اِشكالها نيز مؤيد همين ادعاست. اين امر نشان مي

ذكر كمينه از قواعد آر.دي.اي. نيز بايد مواردي را كه در اين پژوهش به عنوان اِشكال مشخص شده، مد نظر قرار داد. الزم به 
ترين  از مهم 144هاي كتابشناختي و بازيابي اطالعات است. فيلد  شامل فيلدهاي بسيار مهمي در پيشينه 2XXاست، بلوك 

رود. اين فيلد شامل عنوان و اطالعات ديگر عنوان و نام پديدآور مربوط به  فيلدها در تشخيص روابط كتابشناختي به شمار مي
ن ديگر، نام پديدآور به زبان ديگر و مواردي از اين دست، البته به همان شكل و ترتيبي كه در عنوان است؛ از جمله، عنوان به زبا

وضعيت »اي  با عناصر داده 141وسيلة عنوان و پديدآور، روابط در سطح اثر و بيان قابل تشخيص است. فيلد  اثر آمده است. به
 114آيد. فيلد  شمار مي ايش و يا بازنگري شود، بيان جديدي بهدهندة رابطه در سطح بيان است. هر اثري كه وير نشان« ويراست

در شناسايي روابط در سطح نمود عيني مؤثر است. نمودهاي عيني كه توسط يك ...« وضعيت نشر و پخش و »اي  با عناصر داده
رابطه همراهي « ات ظاهريمشخص»اي  با عناصر داده 111ارز هستند. فيلد  اند، با يكديگر هم ناشر در سالهاي مختلف چاپ شده

دهندة رابطه كل و جزء در سطح  نشان« فروست»اي  با عناصر داده 111كند. فيلد  در سطح بيان و يا اثر را تبيين مي
كند و نقاط دستيابي  شامل يادداشتهايي است كه با بيان آزاد، توصيفهاي الزم را به پيشينه اضافه مي 3XXموجوديتهاست. بلوك 

نويسان معموال براي سهولت كار، بسياري از اطالعات را در  دهد. فهرست ختلف مشخصات ظاهري را نشان ميهاي م يا جنبه
گنجد. بلوك  تر نمي هاي جزئي كنند. اما اساساً اين فيلد براي درج يادداشتهايي است كه در مقوله از اين بلوك وارد مي 144فيلد 
رو در آر.دي.اي. نيز بخش زيادي را به خود اختصاص  بازيابي اثر دارد و از اينپذيري و  نقش بسزايي در توصيف اثر، دسترس 144

هاي ربط است. اين فيلد انواع پيوندهاي ممكن درون يك پيشينة كتابشناختي، مانند پيوند  بلوك شناسه 4XXداده است. بلوك 
، بلوك عنوانهاي مرتبط است و شامل عنوان يا 5XX گيرد. بلوك بين فيلدها و فيلدهايي از يك پيشينه با پيشينه ديگر را در بر مي

 6XXشوند. بلوك  نويسي بوده و معموالً روي اثر ظاهر مي عنوانهايي، بجز عنوان اصلي است كه مربوط به اثر در دست فهرست
موجوديتهاي  براي تجزيه و تحليل موضوعي است. هرچند در اف.آر.بي.آر. موجوديتهاي گروه سوم به موضوع اختصاص دارند، اما

توان به تعريف نقاط الزم براي  وسيلة اين بلوك مي كار روند. به عنوان موضوعهاي موجوديتهاي گروه يك به توانند به گروه سوم مي
مختص مسئوليت معنوي است. فيلدهاي  7XXدستيابي موضوعي پرداخت و به تعداد الزم براي اثر موضوع تعيين كرد. بلوك 

نويسي اثر جديدي  كند پيشينة در دست فهرست پردازند. البته، روابطي كه مشخص مي تبيين روابط مي موجود در اين بلوك به
كند. بلوك  ارزي كمك مي المللي است و اغلب در تشخيص رابطه هم نيز ويژة كاربرد بين 8XXاست و يا بياني از يك اثر است. بلوك 

9XX نويسي انجام شده )كامل  پژوهش براي تشخيص سطح فهرست نويسي است و در اين دهندة وضعيت فهرست نيز نشان

، 11دست آمده در جدول  كار گرفته شد. با توجه به توضيحات فوق و نتايج به گرفته( به نشده، فيپا، فاپا و اصالحات صورت
ر.بي.آر. و كاركرد از موجوديتهاي گروه اول اف.آ« بيان»و « قالب»هاي كتابشناختي بر موجوديت  اِشكالهاي موجود در پيشينه

بيشترين نقش  2XX( نيز نشان داده است فيلدهاي بلوك 1117« )فرد حسيني»اثرگذار است. پژوهش « بازيابي»و « شناسايي»
كنند. اين پژوهش همچنين مؤيد لزوم توجه هرچه  هاي كتابشناختي مربوط به بوستان سعدي ايفا مي را در روابط ميان پيشينه

 هاي كتابشناختي است. تكميل فيلدهاي مربوط به اين بلوك براي ايجاد ارتباط ميان پيشينهو  4XXبيشتر به بلوك 

 گيري  بحث و نتيجه

هاي پژوهش، پنج نوع اِشكال مشخص شد كه  براي پاسخگويي به پرسش اول پژوهش، بر اساس متون و پيشينه

زمان به كارگيري آر.دي.اي. تأثيرگذار باشد. هاي كتابشناختي در رسا در  تواند بر اصالح پيشينه هر يك از آنها مي

وقوع خواهد  هاي كتابشناختي موجود در رسا زماني به نقص آر.دي.اي. در پيشينه طبيعي است، اجراي كامل و بي
هاي پژوهش، مشخص شد  هاي فعلي داراي حداقل اِشكال و نقص باشند. بر اساس يافته پيوست كه پيشينه

% بيشترين درصد فراواني را در ميان اِشكالها دارد. اين يافته تا حدودي 41/11ر.دي.اي. با اِشكال نداشتن انطباق با آ
هاي قديمي اعمال شوند. از  كنند كه بايد در پيشينه تواند طبيعي باشد؛ زيرا قواعد جديد، تغييراتي را تحميل مي مي

نويسي تفاوت  . اين مورد با روية فعلي فهرستنوشتها اشاره كرد توان به استفاده نكردن از كوته جملة اين موارد مي

، a ،114$e ،141$a ،111$a ،111$d$114توان به تأثيرگذاري اين تغيير رويّه بر فيلدهاي فرعي  دارد. از آن جمله مي
141$b  و ديگر موارد اشاره كرد. و مورد ديگر از تفاوتها با آر.دي.اي.، اختصاص شناسه افزوده به تمامي نويسندگان

نه فقط سه نويسنده اول( و همچنين ديگر همكاران )مانند عكاس، تصويرگر، نقاش و ديگر موارد( است كه  )و
، a$147نويسي، شاهد تغييراتي براي مثال در فيلدهاي فرعي  تر شدن كار فهرست ترتيب عالوه بر گسترده بدين

141$a شتر پژوهشگر نشان داد اين بررسيهاي بيحال،  و ديگر موارد خواهيم بود. با اين 144، بلوك
هاي افزوده  مشكالت بيشتر در قسمت مشخصات ظاهري، به كارگيري اختصارات و شناسه

شمار  ها در به كارگيري آر.دي.اي. به پديدآورنده است و تهديد جدي براي سالمت پيشينه
-كند  هرچند محدود مي -دهد و بازيابي پيشينه را  رود، زيرا عناصر هسته را پوشش مي نمي

 ولي ناممكن نخواهد كرد.  

دقتي  % در رتبۀ دوم قرار دارد. اين اِشكال هم ناشي از بي11/11، با «انگاري اِشكال وارد نكردن صحيح اطالعات ناشي از سهل»
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  پيشانگاري در ورود اطالعات به ظاهر امري ساده و  ملي است. شايد سهل  نويسان و اپراتورهاي كتابخانه انگاري فهرست و سهل
ها و در نهايت بازيابي از سوي  نظر برسد، اما تأثيري كه اين امر در بازيابي اطالعات و ايجاد پيوند خودكار ميان پيشينه پا افتاده به

هايي كه از  كاربر دارد، بسيار مهم و قابل توجه است. بررسيهاي بيشتر پژوهشگر نشان داد اِشكالهايي از اين دست در پيشينه
ها انجام شود.  رو، بايد كنترل بيشتري بر روي اين قبيل پيشينه اند، بيشتر است. از اين نويسي شده پاري فهرستس طريق برون

 اند، داراي اِشكالهاي كمتري هستند. عنوان فيپاي الكترونيك وارد پايگاه شده هايي كه به همچنين، بررسيها نشان داد پيشينه

تواند ناشي از ضعف در  % در رتبه سوم قرار دارد. اين اِشكال مي11/11با « درستدرج نكردن اطالعات در فيلدهاي »اِشكال 
تواند ناشي از آسان نبودن  انگاري آنها باشد. دليل ديگر اين امر مي دقتي و سهل نويسان و بي نويسي فهرست دانش فهرست

پذير  نويسان به راحتي امكان از فهرست گذاري شده باشد. درك معناي دقيق يك بلوك براي بسياري دريافت معناي بلوك نام
اند و  سازي مفاهيم فيلدها تأكيد كرده ب( نيز بر اين نكته و لزوم ساده 1117« )ارسطوپور»نيست. پژوهشهاي ديگري از جمله 

 دانند. هاي كتابشناختي مؤثر مي انجام اين امر را در بهبود كيفيت پيشينه

% در رتبة چهارم مشكالت قرار گرفته است. اين مشكل هم 11/1هم با « نگلوامريكننويسي ا انطباق نداشتن با قواعد فهرست»
ميزان كافي و درك نكردن  شود. عوامل ديگري مانند فشار كاري زياد، كنترل به نويسان ناشي مي از ضعف در دانش فهرست

 رود.  شمار مي مر بهنويسي و رعايت قواعد مربوط، از جمله ساير داليل اين ا اهميت دقت در انجام فهرست

شود. شايد اين ميزان از اِشكالها را بتوان  % از اِشكالها را شامل مي71/1آخرين اِشكال هم اشتباهات تايپي و اماليي است كه 
نويسي شده قابل توجه و  هاي فهرست كاري دانست، اما اين عدد در مقياس باال و در كل پيشينه تا حدي طبيعي و ناشي از انبوه

توان اين اِشكالها را به دو قسمت كلي تقسيم كرد. مشكالتي  هاي اين بخش مي تر به يافته برانگيز است. با نگاهي دقيق تامل
نويسي بر اساس شرايط موجود است و مواردي كه با به كارگيري آر.دي.اي. شرايط متفاوتي  كه ناظر بر شرايط فعلي و فهرست

هاي فعلي سازگار هستند، به كارگيري آر.دي.اي. درصورتي  اف.آر.بي.آر. با رويّهكه آر.دي.اي. و  خواهند داشت. از آنجا 
ها به صورت  اِشكال باشد. همچنين، اطالعات مربوط به مشكالت اين پيشينه بخش خواهد بود كه زيرساختهاي موجود كم نتيجه

 آمده است. 1اي در نمودار  مقايسه

 

 هاي كتابشناختي به تفكيك سال مقايسة درصد فراواني اِشكالها در پيشينه .1نمودار 

  

شود كه يكي از داليل عمدة  ديده مي 1111هاي سال  آيد، بيشترين اِشكالهاي تايپي در پيشينه برمي 1گونه كه از نمودار  همان
در همة اِشكالها به  1111هاي توليد شده در سال  طور كلي، پيشينه هاي قديمي در رسا در اين سال بود. به آن، برگردان پيشينه

تواند  هستند. اين امر مي 1174هاي توليد شده در سال  جز اِشكال عدم انطباق با آر.دي.اي. در وضعيت بدتري نسبت به پيشينه
ويكردهاي نويسي در رسا و همچنين افزايش ر نويسان در ورود صحيح اطالعات فهرست به دليل افزايش دقت و مهارت فهرست

هاي توليد شده  % اِشكالها در پيشينه11كنترلي در سالهاي اخير باشد. در مورد اِشكال انطباق نداشتن با آر.دي.اي. هم بيش از 
 1174تر و با فيلدهاي پرشده بيشتر در سال  هاي مفصل دليل تهية پيشينه تواند به اند. اين يافته مي رخ داده 1174در سال 

 كه مختصرتر هستند باشد كه سبب بروز اِشكالهاي بيشتري شده است. 1111ي توليد شده در سال ها نسبت پيشينه به

و  1xxترين اِشكالها مربوط به بلوك  و كم 3xxو  2xxدهد بيشترين فراواني اِشكالها در بلوك  نشان مي 11و  14هاي جدول  داده
 1111اكندگي تعداد اِشكالها در بلوكهاي مختلف به تفاوت سال است. بررسيهاي بيشتر نشان داد تفاوت چنداني در پر 6xxبلوك 

كه مربوط به اطالعات  2XXدهد بلوك  وجود ندارد. توجه به پراكندگي درصد فراواني اِشكالها در هر يك از بلوكها نشان مي 1174و 
توجه به اين موضوع با در نظر داشتن  اند. كه مربوط به يادداشتهاست، بيشترين حجم اِشكالها را دارا بوده 3XXتوصيفي و بلوك 

 اهميت باالي اين دو بلوك در آر.دي.اي. جاي تأمل دارد. 

نظر  نويسان قرار گرفته و به مورد بي توجهي شديدي از سوي فهرست 5XXو  4XXاز ديگر موارد قابل توجه آن است كه بلوك 
هاي ربط است. اين فيلد انواع پيوندهاي  بلوك شناسه 4XXنويسان ندارد. بلوك  رسد تكميل آن اهميت چنداني نزد فهرست مي
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گيرد. بلوك  ممكن درون يك پيشينه كتابشناختي، مانند پيوند بين فيلدها و فيلدهايي از يك پيشينه با پيشينه ديگر را در بر مي
5XXنويسي  ثر در دست فهرست، بلوك عنوانهاي مرتبط است و شامل عنوان يا عنوانهايي، بجز عنوان اصلي است كه مربوط به ا

شود، قابل  شوند. گفتني است، در اين بلوك، عنوانهاي مختلفي كه به يك كتاب نسبت داده مي بوده و معموال روي اثر ظاهر مي
 (.1117بازيابي است )فرد حسيني، 

و يا به دليل حجم باالي  خوبي مطلع نيستند نويسان از نقش و اهميت اين بلوك در بازيابي اطالعات به رسد فهرست نظر مي  به
شمار  پوشي به بر و قابل چشم نويسي تعداد معيّني از منابع، تكميل فيلدهاي مربوط به اين بلوك را كاري زمان كار و لزوم فهرست

ه هايي است ك شود، محل ورود داده هاي ارتباطي شناخته مي منزلة بلوك داده كه اين بلوك در يوني مارك به آورند. از آنجا  مي
ادغام »، «ي ادامه»دهد. فيلدهايي چون  رابطه ميان موجوديتهاي كتابشناختي مرتبط مانند فروستهاي مختلف را تشكيل مي

تواند مبيّن شرحها،  روند كه مي شمار مي و ديگر موارد، از جمله فيلدهاي اين بلوك به« ترجمه از»، «بخشي از»، «شده با
رو در آر.دي.اي. اهميت دارد؛ زيرا  هاست و از اين د كه از موارد مهم در پيوند ميان پيشينهها و ديگر مواردي باش تفسيرها، تكمله

اساس آر.دي.اي. بر اف.آر.بي.آر. استوار است كه الگويي مبتني بر روابط ميان موجوديتهاست و اين امر جز در صورت در نظر 
توجهي با روح آر.دي.اي. در تناقض  رو، اين بي شد. از اينشوند، محقق نخواهد  گرفتن عناصري كه موجب ايجاد اين روابط مي

است. صحت اطالعات اين بخش مستلزم بررسي منبع در سطح نسخه و حتي اثر و بيان است و در دامنة اين پژوهش 

 گنجد. نمي

هاي كتابشناختي  اي )پيوندي( در پيشينه هاي رابطه اند كه به داده ( نشان داده1117« )فرد حسيني»( و 1174« )بشردوست»
توجهي به اين بلوك، باوجود  ( نيز بر كم1117« )ارسطوپور»خوبي پرداخته نشده است.  فارسي موجود در كتابشناسي ملي به

جاي نگاه كّمي، كنترل بيشتر در صحت  نويسي منابع به مدار در فهرست اهميت بسيار زياد آن پرداخته است. اتخاذ رويكرد كيفيت
 كند. زمينه، به رفع اين مشكل كمك مي  نويسان همراه با آموزشهاي نظري در اين توجيه فهرستها و  نويسي فهرست

تواند نقش بسيار مهمي در تسهيل  هاي كتابشناختي مي هاي كم اشكال و وجود بستر مناسب در سطح پيشينه تهية پيشينه
بخشد. يكي از  امر، انجام اموري به اين روند سرعت مي به كارگيري آر.دي.اي. و ارائه سودمنديهاي آن ايفا كند. براي تحقق اين

گيري از راهنماي فيلد به فيلد آر.دي.اي. در قالب ماژول ترين اين موارد، بهره مهم
[1]
كار رفته  اي به كه ساختار فراداده است.از آنجا  

در رسا مارك ايران )مبتني بر يوني مارك( است، ضرورت دارد براي به كارگيري كامل آر.دي.اي.، قواعد مورد استفاده در هر فيلد 

به دقت بررسي و در قالبي تعاملي همانند جعبة ابزار الكترونيكي آر.دي.اي
[2]

نويسان كتابخانه ملي قرار گيرد.  . در اختيار فهرست

. همچنين، طراحي نويسي هر پيشينه بر مبناي آر.دي.اي. است عبارت ديگر، منظور از اين مورد ابزارهاي ضروري براي فهرست به
نويسان در استفادة درست آر.دي.اي. در فيلدهاي  راهنماهاي جامع و آگاهي بخش در رابط كاربر رسا براي هدايت فهرست

هاي راهنما رسد. اين راهنماها در قالب چاپي و يا گزينه نظر مي اي آن بسيار سودمند و ضروري به مختلف ساختار فراداده
[3]
و يا  

عبارت ديگر، منظور از اين گزينه  سايت كتابخانه ملي( قابل استفاده خواهد بود. به صورت پيوسته )بارگذاري شده روي وب حتي به
حدود و پرسشهاي متداول در مورد آر.دي.اي. در قالب دستنامه است. براي تحقق موارد فوق  اطالعات كلي و جامع نسبت به

 بخشد. شود كه تحقق موارد مذكور را سرعت مي افزاري ارائه مي پيشنهادهايي براي شركتهاي نرم

 پيشنهادهاي پژوهش 

)ماژول  تهية بخش      ·
[4]

ها در تمايز با آر.دي.اي. )مانند جايگزيني اختصارها و   ( اصالح خودكار اشكالهاي متداول پيشينه

 همكاران( نمايش فيلدهايي كه به تكميل داده نياز دارند؛ مثل شناسه افزوده به تمامي نويسندگان و

 سازي فيلدهاي كتابشناختي از نظر شناسايي و ورود اطالعات ساده         ·

 طراحي پيامهاي خطا در صورت تكميل نكردن فيلدهاي مؤثر و با اهميت         ·

 طراحي نظام خطايابي در فيلدها به صورت هوشمند؛ مانند پيشنهاد تصحيح خطاهاي اماليي يا تايپي          ·

 نويسي بر مبناي آر.دي.اي افزار براي كمك به راحت بودن فهرست تهية راهنماي پيوسته يا همراه نرم         ·

همزماني گسترش آر.دي.اي. به همراه الگوهاي كتابشناختي         ·
[5]
 و 

 نويسان. افزار مبتني بر بازخورد فهرست تهيه كارگروه آزمون نرم         ·

[1].Module. 
[2].RDA Toolkit. 
[3].Help. 
[4].Module. 
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در ايران، اين شركتها در حال به كارگيري الگوهاي كتابشناختي در  . بنا به ادعاي شركتهاي نرم افزاري[5]
افزارهاي خود هستند. اهميت و توجه به اين امر قابل تقدير است، اما نكته قابل توجه آن است كه  نرم
كارگيري الگوهاي كتابشناختي بدون در نظر گرفتن قواعد آر.دي.اي. به خوبي عملكرد خود را نشان  به

اي و  ( قواعد آر.دي.اي. را براي گسترش استانداردهاي ابرداده1447؛ چنان كه دونسير )نخواهد داد
 داند. همچنين به كارگيري الگوهاي كتابشناختي ضروري مي

 
 منابع 

هاي كتابشناختي  اي بر مدل ملزومات كاركردي پيشينه الف(. انطباق فهرستهاي رايانه 1117ارسطوپور، شعله )    -
(FRBR) رويكرد عملياتي. در مجموعه مقاالت همايش رويكردها و راهكارهاي نوين در سازماندهي اطالعات. : دو

 (. تهران، كتابدار.1111اسفند  11-11رساني ايران، )تهران،  انجمن كتابداري و اطالع

هاي  يپيشينه ب(. بررسي ميزان انطباق ساختار مارك ايران برالگوي ملزومات كاركرد 1117ـــــــــــــــ )    -

اي به موجوديتهاي مطرح در اين الگو. مشهد: دانشگاه  ( و نگاه كاربران فهرستهاي رايانهFRBRكتابشناختي )
 رساني. نامه دكتري كتابداري و اطالع فردوسي، پايان

 فتاحي، هللا ، ويرايش دوم. ترجمه رحمتنويسي انگلو امريكن قواعد فهرست(. 1111انجمن كتابداران آمريكا )      -

 مشهد: آستان قدس رضوي.

بندي آثار وابسته به يك اثر در فهرست  نويسي و رده (. مطالعة ميزان انطباق فهرست1174بشردوست، اعظم )    -

نامه  پيوسته كتابشناسي ملي ايران، با قواعد و دستورالعملهاي معيار، مشهد: دانشگاه پيام نور، پايان
 رساني. عكارشناسي ارشد كتابداري و اطال

سنجي به كارگيري آر.دي.اي. در كتابخانه و مركز اسناد ملي جمهوري اسالمي  (. امكان1171پازوكي، فاطمه )    -
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