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:درایران.ای.دی.کارگیریآرهایعملیبرایبهگام

الگویپیشنهادیمبتنیبردیدگاهفهرستنویسانسازماناسنادوکتابخانهملیجمهوریاسالمیایران

 

  فاطمه پازوکی

  العابدینی محسن حاجی زیندکتر 

 

چکیده

شاغل در کتابخانه ملی ایران در مورد جنبه های مختلف به هدف این پژوهش دریافت، بررسی و تحلیل نقطه نظرات فهرستنویسان 

در ایران با استفاده از . ای.دی.نتیجه نهایی این پژوهش  ارائه الگوی پیشنهادی به کارگیری آر. در ایران است. ای.دی.کارگیری آر

ی کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی نقطه نظرات فهرستنویسان شاغل در کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران است که می تواند برا

  .دیگر نیز مورد استفاده گیرد

سوال درمورد به  4در این پژوهش دیدگاه فهرستنویسان در قالب  .پژوهش از نوع پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است

هرستنویسان، مسائل مطرح برای از نظر فدر کتابخانه ملی ایران دریافت شده است تا مشخص شود . ای.دی.کارگیری آر

به جای قواعد . ای.دی.چه دیدگاهی در مورد مقایسه آر در کتابخانه ملی چه مسائلی هستند؟. ای.دی.سازی آر بومی

ای در ایران باشند و کدام یک باید .دی.کارگیری قواعد آر توانند متولی به کدام نهادها می انگلوامریکن مطرح است؟

در . ای.دی.کارگیری آر برای به چه زمانی است؟. ای.دی.کارگیری قواعد آر ن الزم برای بهزما متولی اصلی باشد؟

ظر و از ن ای صورت گیرد و مهمترین تمهیدات این امر کدام است؟ افزارهای کتابخانه ایران، چه تغییراتی باید در نرم

ای چگونه باید با آنها .دی.کارگیری آر های کتابشناختی موجود چگونه بوده و برای به فهرستنویسان، وضعیت پیشینه

نیاز به بومی سازی دارد اما با ساختار فعلی . ای.دی.گیری از آر یافته های پژوهش نشان داد از نظر فهرستنویسان بهره برخورد شود؟

راهگشاست و ( نگلوامریکنا)بیش از قواعد پیشین . ای.دی.همچنین یافته ها نشان داد از نظر فهرستنویسان آر. نیز قابل استفاده است

در پاسخ به . سال می دانند 7الی  3برای این منظور فهرستنویسان کتابخانه ملی را مناسب ترین گزینه و زمان الزم برای این کار را 

ییرات در ایران، فهرستنویسان معتقداند تغ. ای.دی.کارگیری آر پرسش تغییرات و تمهیدات الزم در نرم افزار کتابخانه ای برای به

کارگیری  و رویکرد مناسب در این زمینه در مورد پیشینه های کتابشناختی به. الزم در رسا با تغییرات اندك و به تدریج اعمال شود

در . ای.دی.در پایان الگوی به کارگیری آر. قواعد جدید در فهرستنویسی منابع جدید و تغییر تدریجی پیشینه های قبلی می باشد

 .استایران ارائه شده 

هاکلیدواژه ؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران؛ .(ای.دی.آر)استاندارد توصیف و دسترسی به منبع :

.ای.دی.کارگیری آر فهرستنویسان؛ به

                                                           
 Pazooki.lis@gmail.com: رایانامه ی دانشگاه الزهرارسان اطالعدانشجوی دکتری کتابداری و .  
 zabedini@gmail.com: رایانامه. شناسی دانشگاه شهید بهشتی استادیار گروه علم اطالعات و دانش . 
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لهأوبیانمسمقدمه

اند و برای  مند شده عالقه متن از راه دور و تا حد امکان تمام قابل دسترس به منابع اطالعاتی ها، امروزین کتابخانه کاربران

روزآمد باید خود را ای هستند،  کاربران و منابع کتابخانه میانرابط  ۀای که حلق های کتابخانه فهرستامر این برآوردن 

مدارك ضروری  های جدید برای توصیف رگیری روشکا های سازماندهی اطالعات و به تغییر در روش از این رو،. کنند

پایه و گسترش  های وب وریآ همین دلیل، متخصصان حوزه سازماندهی اطالعات، همزمان با رواج فن به. رسد مینظر  به

. از قواعد فهرستنویسی آغاز کردنداین کار را های سازماندهی اطالعات افتادند و  در شیوهتفاده از اینترنت به فکر تغییر اس

گردد  بر می کانادادر تورنتو  « عه قواعد و آینده انگلوامریکنتوس» و همایش 997 قدام در این زمینه به سال ترین ا مهم

به  های دیگر نشستپس از آن نیز در و  پرداخته شد های جدید به موضوع آینده قواعد فهرستنویسی در محیط که در آن

 اینکه تا ها ادامه داشت این تالش .پرداخته شد (قواعد انگلوامریکن) و اصالح قواعد رایج فهرستنویسی ضرورت تغییر

موضوع کنار گذاشتن قواعد انگلوامریکن و ایجاد قواعد و اصول فهرستنویسی جدید مورد تأیید  002 باالخره در سال 

عنوان  به « قواعد توصیف و دسترسی به منبع» 0 0 در نهایت در سال  های صورت گرفته، با تالش و جهانی قرار گرفت

در پاسخ به تحوالت در تولید، ذخیره، بازیابی، دسترسی و  (استاندارد) این قواعد .شد ارائه تنویسیفهرسقواعد جدید 

 ایجاد تطابق با ها از یک سو و نیازهای کاربران کتابخانهتأمین وجود آمده است و  صورت کلی مدیریت اطالعات به به

 .داردرعهده ب های اطالعاتی جدید را از سوی دیگر  های منابع و محمل ویژگی

و ملزومات ( 3.آر.بی.آر.اف)های کتابشناختی  قواعد انگلوامریکن، ملزومات کارکردی پیشینهمبنای  بر. ای.دی.آر

است که از  ای رابطه -، الگوی مفهومی موجودیت.آر.بی.آر.اف. شکل گرفته است( 4فراد)های مستند  کارکردی داده

. گیرد ای استاندارد را در بر می روابط مورد نیاز در یک فهرست رایانه معرفی شده و عناصر و 991 سوی ایفال در سال 

. آر.بی.آر.که بر مبنای اف است مستندهای  پیشینههای مستند در  ارائه حداقل ملزومات مرتبط با دادهفراد نیز الگویی برای 

 .همراه هستند. ای.دی.تنی با آرهای مب در تکمیل پیشینه. آر.بی.آر.فراد و اف .وجود آمده است و متناسب با آن به

های  کتابخانه اما  نشده کار گرفته به ها در کتابخانهدر سطح انگلوامریکن بودن، هنوز  به خاطر نو. ای.دی.هرچند آر

استفاده از آن را در دستور کار خود قرار داده و  و کتابخانه کنگره. 2سی.ال.سی.آهنگی او بسیاری در سراسر دنیا با پیش

(  سی.اِس.جِی)مشترك   به ادعای کمیته همکاری. اند ها نیز به صورت آزمایشی این رویه را پیش گرفته ابخانهدیگر کت

 7به زودی جایگزین انگلوامریکن شده و برای سازماندهی منابع مورد استفاده قرار خواهند گرفتاین قواعد 

که خط مقدم مواجهه با این تغییر -هی فهرستنویسان های مدونی برای همرا به همین منظور برنامه (.004 سی، .اِس.جِی)

                                                           
1. The Principles and Future of AACR : Proceedings of the International Conference on the Principles and Future 

Development of AACR : Toronto, Ontario, Canada, October 23/25, 1997 

2. Resource Description and Access (RDA) 
3. Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)  

4. Functional Requirements Authority Data (FRAD) 

5 . OCLC  
6.  Joint Steering Committee (JSC) 

 . انگلوامریکن کرده استرا جایگزین قواعد . ای.دی.این کتابخانه قواعد آر 3 0 مارس  ازطبق اعالم کتابخانه کنگره، . 7
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 ،فهرستنویسی قواعد در آمده وجود به تغییرات به توجه بادر همین راستا و . تدارك دیده شده است -رویکرد هستند

 این با کنند، تغییرات این پذیرش و رویارویی آماده را خود ذهنی، آمادگی با نیز ایرانی فهرستنویسان تا است ضروری

 را دگردیسی این باشند قادر نهایت در و گیرند کار به منابع توصیف برای را. ای.دی.آر تدریج به و شوند همگام تغییرات

چنین، ضروری است تا تغییراتی در هم .بگذارند سر پشت درستی به ها کتابخانه محیط در تغییرات سایر مانند نیز

 .اهی با تغییرات جدید صورت پذیردفهرستنویسی برای هماهنگی و همر های کاربرگهفیلدهای ای و  افزارهای کتابخانه نرم

افزارها و بازیابی و نمایش اطالعات  صورت عمده بر سه بخش ورود اطالعات، ساختار نرم قواعد جدید به ،به طور کلی

نیز نقش  ها کتابخانهافزارها، مدیران  غیر از کتابداران و طراحان نرم البته به .ای،  تأثیرگذار خواهد بود های رایانه در فهرست

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری . دارند. ای.دی.کارگیری آر به منظور بهمهمی در اتخاذ تصمیمات مدیریتی 

ئول تهیه فهرستنویسی پیش از انتشار ای و کتابداری و همچنین مس های کتابخانه تمتولی فعالینهاد اسالمی ایران به عنوان 

از . در ایران است( ای.دی.آر ویژه قواعد به)کارگیری قواعد و استانداردهای جدید  دارای نقش مهمی در به ،(فیپا)

جهت  ای.دی.تمهیدات و نحوه رفتار با قواعد جدید آررو، دیدگاه کتابداران و فهرستنویسان این سازمان در رابطه با  این

کارگیری مؤثر این قواعد در ایران  برای بهطبیعی است که  .زیاد است دارای اهمیت ریزی نامه راهبردی و برنامهتهیه بر

 . شودهای بعدی برداشته  گام کاربردیالزم است ابتدا مطالعات الزم صورت گرفته و بر اساس الگویی علمی و 

نیاز برای  شناخت ملزومات و تمهیدات موردبرای رفع این خالء و همچنین  براساس آنچه گفته شد این پژوهش

در پایان . است انجام گرفته فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی نظرای از .دی.سازی قواعد آر کارگیری و بومی به

 .ارائه شده استهای  پژوهشنقطه نظرات و دیدگاه فهرستنویسان و دیگر این زمینه بر مبنای  دری پیشنهاد نیز الگو

 

 گذری مختصر بر سابقه پژوهش

  دریک و کیسراز آن جمله . المللی انجام شده است های اجرای متعددی در این زمینه در سطح بین ها و طرح پژوهش

طرحی را برای به کارگیری آن  «آلمان موردی مطالعه.: ای.دی.آر کارگیری به های چالش» عنوان با ایمقاله در( 009 )

 قواعد و آلمان فهرستنویسی قوانین برای جانشینی عنوان به را. ای.دی.آردر آلمان ارائه کرده و    0 در سال 

 را .اِی.دی.آر آن به کارگیری هایمزیتتجزیه و تحلیل کرده و ضمن اشاره به  دو ویرایش انگلوامریکن فهرستنویسی

 و توصیف» عنوان با ایمقاله در( 009 )  میسکاهمچنین  .دندان فهرستنویسی موجود می قوانین برای کاملی جایگزین

خلق را بستر مناسبی برای . ای.دی.آر «المللی در سطح بین جدید پژوهشی های ظرفیت و.( ای.دی.آر)منبع  دسترسی به

 جدید قوانین اساسی هدفی داند و در ادامه های اصیل جدید با توجه به دیدگاه فهرستنویسان در مواجهه با آن م پژوهش

 انگلوامریکن فهرستنویسی قواعد از سازگارتر و قدرتمندتر با روشی کتابخانه های فهرست طریق از منابع کشف را تسهیل

                                                           
1. Caesar; Dierk  
2. Miska 
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المللی و لزوم همراهی کشورهای مختلف در این حوزه اشاره داشته اند  های دیگری نیز به وجهه بین پژوهش. شمرد برمی

 کاربرد با المللی بین ای ابرداده استاندارد یک عنوان به. ای.دی.که آر( 007 )  و کیورگارد (B 007 )از آن جمله دونسیر 

 و ها نظام بر. ای.دی.آر  که دهد می نشان ها پژوهش این نتایج. کنند می معرفی ای کتابخانه های نظام در استفاده و جهانی

 اطالعات بازیابی خدمات سازی جهانی در چشمگیر و موجب توسعه دارد مستقیمی تأثیر کتابخانه ای ابرداده خدمات

پا را فراتر  پژوهشگران دیگر .خواهد بود که نیازمند دریافت بازخورد از فهرستنویسان به عنوان کابران متخصص آن است

که  (009 ) و دونسیر (001 )  کنند از جمله نیدلمن را در پیوند با وب معنایی طرح می. ای.دی.می گذارند و آر

شاید بتوان . کنند ها را مطرح می در خارج از چارچوب سنتی کتابخانه. ای.دی.گیری از آر های بیشتری برای بهره زمینه

زمینه را آزمایش انجمن کتابداران امریکا با همکاری کمیته مشترك راهبردی ترین پژوهش صورت گرفته در این ممه

در کتابخانه ملی پزشکی امریکا، کتابخانه . ای.دی.در این پژوهش که همزمان با انتشار آر. 3دانست(   0 . )ای.دی.آر

چنین  تفاده از این قواعد و همهای کتابشناختی با اسکنگره و کتابخانه ملی کشاورزی انجام گرفته، روند تولید پیشینه

 است معتقد همکاری مشترك کمیته. است گیران را مورد آزمایش و بررسی قرار داده  بازخورد کاربران و دیدگاه بهره

 خاطر همین به و دهد نشان گوناگون جوامع در کمی صورت به را خود اهداف تحقق میزان باید  .ای.دی.آر که

اهداف بایست منابع و توان خود را بسیج کرده تا  سه کتابخانه ملی مد نظر می .کرده است منتشر را خود برنامه نویس پیش

. المللی ضروری استرو، فعالیت گروهی جامعه کتابداری در جوامع گوناگون در سطح بین از این. تعیین شده محقق شود

های مختلفی از  در این پژوهش، سرفصل 4در امریکا. ای.دی.های کمیته هماهنگ کننده آزمایش آر گزارش و توصیه

سودمندی این کار، عملکرد کتابداران، بازخورد ناشران، -، هزینه.ای.دی.جمله فهرستنویسی منابع بر اساس آر

بندی هر یک  را مورد بررسی قرار داده و برای تکمیل و جمع. ای.دی.المللی در مورد زبان و ساختار آر بازخوردهای بین

 . مانی را در نظر گرفته استاز موارد، مدت ز

 پژوهش به (0 0 )و تاد و دیگران  (0 0 ) 2تاد. ادامه دارد. اِی.دی.آر کارگیری بهبرای ها  در خارج از امریکا نیز تالش

 کتابداران نظرهای نقطه پژوهش، این در. اند پرداخته. ای.دی.آر از گیریبهره برای نیوزلند کتابداران آموزش زمینه در

  استنتون. است شده ارائه الزم ها، راهکارهای چالش با رویارویی برای و گردآوری. ای.دی.آر معایب و مزایا به نسبت

                                                           
1. Kiorgaard 

2. Needleman 
: سایت کتابخانه کنگره به این نشانی قابل مشاهده است در وب. ای.دی.نتایج و گزارش مرحله به مرحله از این آزمایش در صفحه مربوط به آر .3

future/rda/-http://www.loc.gov/bibliographic 
4. Report and Recommendations of the U.S. RDA Test Coordinating Committee 

5. Todd 

6. Stanton 

http://medlibcongress.sbmu.ac.ir/
http://www.loc.gov/bibliographic-future/rda/


 
http://medlibcongress.sbmu.ac.ir/  

های صورت گرفته از سوی کتابخانه ملی نیوزلند را در جهت به  در ادامه پژوهش تاد، در قالب گزارشی فعالیت(   0 )

 . های ضروری برای ادامه این مسیر را ارائه کرده است برشمرده و فعالیت. ای.دی.کارگیری آر

 را. ای.دی.آر شهد در مورد به کارگیریم بزرگ کتابخانه سه فهرستنویسان دیدگاه خود پژوهش در(  39 ) ساز زره

ایران  یاسالم یجمهور یدیدگاه فهرستنویسان شاغل در کتابخانه مل(  39 )همچنین پازوکی و دیگران . کرد بررسی

 .را مورد ارزیابی قرار دادند میزان پذیرش آن یو بررس.( یا.ید.آر)به منبع  یدرباره قواعد توصیف و دسترس

 

هایپژوهشپرسش

 ؟چه مسائلی هستنددر کتابخانه ملی  .ای.دی.سازی آر بومی مسائل مطرح برای، نظر فهرستنویساناز  . 

 به جای قواعد انگلوامریکن مطرح است؟. ای.دی.از نظر فهرستنویسان، چه دیدگاهی در مورد مقایسه آر . 

باشند و کدام یک باید ای در ایران .دی.کارگیری قواعد آر بهتوانند متولی  کدام نهادها می، از نظر فهرستنویسان .3

 ؟متولی اصلی باشد

 است؟چه زمانی  .ای.دی.کارگیری قواعد آر فهرستنویسان شاغل در کتابخانه ملی، زمان الزم برای به نظراز  .4

 ای ای کتابخانهافزاره در ایران، چه تغییراتی باید در نرم .ای.دی.آرکارگیری  برای به، از نظر فهرستنویسان .2

 و مهمترین تمهیدات این امر کدام است؟ صورت گیرد

چگونه ای .دی.کارگیری آر به چگونه بوده و برای موجود های کتابشناختی پیشینه وضعیت، از نظر فهرستنویسان . 

 ؟باید با آنها برخورد شود



پژوهشوابزارجامعه،روش

 . تحلیلی انجام شده است -پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده که به روش پیمایشی با رویکرد توصیفی

، در دو زیربخش (فیپا)جامعه این پژوهش را فهرستنویسان شاغل در کتابخانه ملی، در بخش فهرستنویسی پیش از انتشار 

 . دهند کتابی و غیرکتابی تشکیل میمنابع 

انجام شد تصادفی ساده بدون جایگذاری شیوه   بهگیری  های جامعه آماری، نمونه جه به ویژگیبرای پژوهش حاضر با تو

تعیین حجم نمونه از جدول برآورد حجم نمونه کرجسی مورگان . گیری است یک واحد نمونه فهرستنویس که در آن هر

، حجم بود بر اساس جدول مورگان  2حجم جامعه که برابر با ترتیب، با احتساب  بدین. دست آمد به( 312 خلعتبری، )

 .خواهد بود 49نمونه 

                                                           
ای نیز وجود دارند که کار فهرستنویسی منابع قدیمی و تکراری را انجام صورت پروژه های قراردادی و بهالزم به ذکر است افراد مختلفی در قالب گروه.  

شود و  برداری است که مراحل مربوط به فهرستنویسی بنیادی شامل آن نمی د عمدتاَ فهرستنویسی به روش نسخهکه وظیفه این افرا جایی از آن. دهند می

 .کنند از جامعه پژوهش کنار گذاشته شدند صورت پیوسته و مداوم فهرستنویسی نمی چنین به هم
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هاای مارتبط و    سااخته باوده کاه در طراحای آن از پاژوهش      پرسشنامه پژوهش از نوع محقق. ابزار پژوهش پرسشنامه است

. اساتفاده شاده اسات   (   0 )، و استنساون  (0 0 )، تااد  (009 )، کیسار و دریاک   (0 0 )رب  مشابه مانند پژوهش گدل

و اساتفاده از  ( اعتباار محتاوا  )کارشناساان و متخصصاان   های پاژوهش باا بررسای     روایی یا اعتبار ابزارهای گردآوری داده

بارای پایاایی ابازار پاژوهش نیاز از ضاریف       . های پرسشنامه حاصل شده اسات  های استاندارد برای طراحی سؤال پرسشنامه

ده، دست آما  ، که با توجه به ضریب بهبود 147/0برابر با  آندست آمده از محاسبه  عدد بهآلفای کرونباخ استفاده شده که 

 . داشتپایایی پرسشنامه اطمینان  توان از می( تر استبیش 0/ از عدد )

 

هایپژوهشیافته

 .شود ها و نتایج ارائه می ها ارائه و سپس تحلیل یافته های حاصل از پژوهش در پیوند با هریک از پرسش در ادامه یافته

 

1پرسش پذیرش.ای.دی.سازیآرازنظرفهرستنویسان،چهمواردیدربومی: درکتابخانهملیدرپیوندبا

 ایمطرحاست؟.دی.آر

های پرسشنامه،  در این جدول گویه. گیرد مدنظر قرار می   شماره های جدول برای پاسخ به پرسش دوم پژوهش، یافته

 . ها آورده شده است فراوانی و درصد فراوانی هریک از گویه

 
در کتابخانه ملی در پیوند با پذیرش قواعد. ای.دی.سازی آر فهرستنویسان در مورد بومی نظر:  جدول 

فراوانیفهرستنویساننظر
درصد

فراوانی

 %9/   2 .سازی ندارد و ساختار فعلی مناسب و راهگشاستنیاز به بومی. ای.دی.گیری از آر بهره

 %29/    3 .با ساختار فعلی نیز قابل استفاده است نیاز به بومی سازی دارد اما. ای.دی.گیری از آر بهره

نیازمند بومی سازی آن برای منابع فارسی است و با ساختار فعلی قابل . ای.دی.گیری از آر بهره

 .استفاده نیست
 4 9 /  % 

 %12/3   .وجه مناسب استفاده در شرایط زمانی و مکانی کتابخانه ملی ایران نیست به هیچ.  ای.دی.آر
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سازی  نیاز از بومی بی. ای.دی.از آرگیری  بهرهدهد بر اساس نظر فهرستنویسان،  نشان می  دست آمده در جدول نتایج به

د مثبت فهرستنویسان به تغییر این یافته مؤید رویکر. شود رگیری آن در شرایط کنونی نمینیست اما این مساله مانع به کا

 .است در نگرش نسبت به تغییر قواعد فهرستنویسی

 
ای.دی.آرمقایسهدرمورددیدگاهیازنظرفهرستنویسان،چه:2پرسش بهجایقواعدانگلوامریکنمطرح.

 است؟

 
 .ای.دی.به جای انگلوامریکن در پیوند با پذیرش آر. ای.دی.کتابدارن در مورد به کارگیری آر نظر: 3جدول 

درصدفراوانیفراوانیفهرستنویساننظر

 %   1 .اندازه کافی راهگشا است قواعد نیست و انگلوامریکن بهنیازی به تغییر 

 %4  7 .در حال حاضر در ایران وجود ندارد. ای.دی.امکان به کارگیری  آر

 %   33 .راهگشاست( انگلوامریکن)بیش از قواعد پیشین . ای.دی.آر

 %4   .راه حل دیگری بایستی ارائه شود

بیش از قواعد پیشین . ای.دی.گیری از آر اساس نظر فهرستنویسان بهره برآمده است  3همانطور که در جدول

 .کند این یافته، نظر مثبت و زمینه مناسب پذیرش فهرستنویسان را تأیید می. راهگشاست( انگلوامریکن)
 

 ایدرایرانکدامنهاداست؟.دی.کارگیریقواعدآرازنظرفهرستنویسان،متولیبه:3پرسش

دهد که اکثریت قریب به اتفاق  نشان می 4دست آمده بر اساس جدول در پاسخ به پرسش چهارم همانطورکه نتایج به

 . دانند می. ای.دی.فهرستنویسان شاغل،کتابخانه ملی را بهترین گزینه برای برعهده گرفتن مسئولیت به کارگیری آر

 

.ای.دی.در پیوند با پذیرش آر. ای.دی.کتابدارن در مورد متولی به کارگیری آر نظر :4جدول 

درصدفراوانیفراوانیفهرستنویساننظر

 %7/4  4 رسانی ایران  انجمن کتابداری و اطالع

 %42/12 47 کتابخانه ملی 

 %42/2 3 های دانشگاهی کتابخانه

 % / 1   نهاد کتابخانه های عمومی

عنوان  فهرستنویسان اعتقاد دارند کتابخانه ملی، بهترین گزینه بههای قابل توجه این پژوهش آن است که  یکی از یافته

رسانی ایران  در این فهرست رتبه بعدی با اختالف، متعلق به انجمن کتابداری و اطالع. است. ای.دی.ری آرکارگی متولی به

 .است( با یک رأی)های عمومی  های دانشگاهی و در انتها نهاد کتابخانه و بعد ازآن کتابخانه
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4پرسش زمانالزمبرایبه: ای.دی.کارگیریقواعدآرازنظرفهرستنویسانشاغلدرکتابخانهملی، کدام.

است؟

دهد فهرستنویسان نگاه دور از ذهنی برای به  نشان می 2دست آمده بر اساس جدول  در پاسخ به پرسش پنجم، نتایج به

 .  بینند پذیر می چندان دور تحقق های نه ندارند و این امر را در سال. ای.دی.کارگیری آر

 

.ای.دی.در پیوند با پذیرش آر. ای.دی.کتابدارن در مورد مدت زمان الزم برای به کارگیری آر نظر: 2جدول 

درصدفراوانیفراوانیفهرستنویساننظر

 %77/2 3 تر ازیک سال کم

 % 9/3  7  سال  - 

 %3/44  3  سال 3-7

 %  /24   سال   -7

 %77/2 3 سال   بیش از 

تا   دی بین سال و در رتبه بع 0 تا  3را بین . ای.دی.زمان الزم جهت به کارگیری آراکثر فهرستنویسان همچنین مدت 

.اند سال تخمین زده 
 

5پرسش به: برای فهرستنویسان، نظر آراز ای.دی.کارگیری در. باید تغییراتی چه ایران، در

 ایصورتگیردومهمترینتمهیداتاینامرکداماست؟افزارهایکتابخانهنرم

 

نشان از رضایت نسبی و تعامل فهرستنویسان با رسا دارد    های موجود در جدول  پاسخ به پرسش ششم پژوهش، یافته در

. ای.دی.گیری از آر هرچند اساسا بهره. افزار در میان فهرستنویسان وجود دارد رسد اقبال نسبی الزم با نرم نظر می و به

 .کند تحمیل نمیای  افزارهای کتابخانه تغییرات زیادی بر نرم
 

.ای.دی.ای در پیوند با پذیرش آر افزارهای کتابخانه کتابدارن در لزوم بازنگری در نرم نظر:  جدول 

درصدفراوانیفراوانیفهرستنویساننظر

 %  / 3   .افزار جدیدی جایگزین رسا شودنرم

 %9 / 1 37 .تغییرات الزم در رسا با تغییرات اندك و به تدریج اعمال شود
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 %43/9 2 .افزار موجود جوابگو است نیازی به تغییرات نیست و همین نرم

های  افزار دیگری برای پیشینه بر نرم های قبلی عالوه  افزار رسا برای پیشینه نرم

 .جدید وجود داشته باشد
2 43/9% 

 

ای در رسا از فهرستنویسان .دی.آر کارگیری قواعد ترین تمهیدات مورد نیاز برای به در بخش دیگر سوال در مورد مهم

 .نظر سنجی شد که بر این اساس نتایج زیر به دست آمد

بندی در  نتایج این رتبه. بندی فریدمن استفاده شد منظور یافتن الگوی مناسب، از آزمون رتبه برای پاسخ به این پرسش و به

 .آمده است  جدول شماره 

 
 در رسا از نظر فهرستنویسان. ای.دی.کارگیری آر ترین تمهیدات مورد نیاز برای به در مورد مهمبندی آزمون فریدمن  نتایج رتبه:  جدول 

 رتبه هاپرسش

 3/55 به تعداد مناسب و برای  هر فیلد به صورت جداگانه استفاده از گزینه های راهنما  - 

 4/39 ای.دی.ها با آرهماهنگی کامل فهرستبرگه - 

 5/13 افزار بر اساس تغییرات جدید گیری از نرممنظور بهره فهرستنویسان بهآموزش کافی به  -3

 4/2 وجو و بازیابی منابع بر اساس قواعد جدید تغییر ساختار جست -4

 4/87 افزار با ساختار پیشین هماهنگی ساختار نرم -2

 4/48 های ایجاد شده قبلی هماهنگی فهرستبرگه های جدید با پیشینه - 

 4/76 افزار با قواعد و استانداردها انطباق کامل نرم -7

 4/62 افزار با توجه به نیاز هر کتابخانه پیش بینی امکان تغییر ساختار نرم -1

تر شده و  کم 02/0میزان معناداری آزمون فریدمن از . دست آمده از آزمون فریدمن استفاده شد بندی به برای تأیید رتبه

بنابراین ترتیب . ها تصادفی نیست و به دلیل وجود تفاوت واقعی در موارد است این بدان معناست که تفاوت در رتبه

 :در ادامه آمده است( زیاد به کماز )در قسمت به کارگیری قواعد ها  پرسشاهمیت 

 ؛(در پرسشنامه 3مورد)افزار بر اساس تغییرات جدید  گیری از نرممنظور بهره آموزش کافی به فهرستنویسان به . 

 ؛(در پرسشنامه 2مورد)افزار با ساختار پیشین هماهنگی ساختار نرم . 

 ؛(در پرسشنامه 7مورد)افزار با قواعد و استانداردها انطباق کامل نرم .3

 ؛(در پرسشنامه 1مورد)افزار با توجه به نیاز هر کتابخانه پیش بینی امکان تغییر ساختار نرم .4

 ؛(در پرسشنامه  مورد)هماهنگی فهرستبرگه های جدید با پیشینه های ایجاد شده قبلی  .2

 ؛(در پرسشنامه  مورد. )ای.دی.ها با آرهماهنگی کامل فهرستبرگه . 

 ؛ و(در پرسشنامه 4مورد)منابع بر اساس قواعد جدید  وجو و بازیابی تغییر ساختار جست .7
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 .(در پرسشنامه  مورد )های راهنما به تعداد مناسب و برای  هر فیلد به صورت جداگانه  استفاده از گزینه .1

 
کارگیریهایکتابشناختیموجوددرپیوندبابهازنظرفهرستنویسان،رویکردمناسبدربرابرپیشینه:6پرسش

 کداماست؟ای.دی.آر

 319 ارسطوپور، )، فهرستنویسان قائل به رویکرد تطبیقی 7های جدول  در پاسخ به پرسش هفتم پژوهش و بر اساس یافته

رسد تجربه قبلی در مورد  نظر می البته به. های قبلی بپردازند دهند به مرور زمان به اصالح پیشینه هستند و ترجیح می( الف

 .تأثیر نباشد ها در انتخاب این رویه بی و اصالح تدریجی پیشینه( ب به رساالی از وین)افزار  تغییر نرم

 

.ای.دی.در پیوند با به کارگیری آر های کتابشناختی کتابدارن در مورد اتخاذ رویکرد مناسب در برابر پیشینه نظر: 7جدول 

درصدفراوانیفراوانیفهرستنویساننظر

 0 0 شده و فهرستنویسی مجددهای قبلی تولید  کنار گذاشتن پیشینه

 %27/3   های قبلی کارگیری قواعد جدید در فهرستنویسی منابع جدید و عدم توجه به پیشینه به

 %7 /12 31 کارگیری قواعد جدید در فهرستنویسی منابع جدید و تغییر تدریجی پیشینه های قبلی به

 %  /71 2  رویکردی خودکارهای موجود و پدید آوردن  تلفیق قواعد جدید با داشته

 % /71   عدم توجه به قواعد جدید و ادامه روند پیشین

دهد که بیش از  نشان می. ای.دی.های حاصل از پاسخ فهرستنویسان در بخش رویکرد کلی رسا در به کارگیری آر یافته

 .افزار هستند در نرمصورت تدریجی  نیمی از فهرستنویسان مایل به اعمال تغییرات ناشی از قواعد جدید به



گیریبحثونتیجه

در این پژوهش تالش شده است تا نقطه نظر فهرستنویسان به عنوان یکی از مهمترین ارکان در فرایند فهرستنویسی در 

های پژوهش مورد  این نقطه نظرات در پیوند با هریک از پرسش. دریافت و بررسی شود. ای.دی.ارتباط با به کارگیری آر

در سازمان اسناد و . ای.دی.قرار گرفته که در ادامه به بحث گذاشته شده و بر اساس آن الگوی به کارگیری آربررسی 

سازی مفاهیم نوین  ها که در پی پیاده تواند برای دیگر سازمانها و کتابخانه این الگو می. کتابخانه ملی ایران ارائه شده است

 .ر گیردسازماندهی اطالعات هستند مورد استفاده قرا

بیش از قواعد انگلوامریکن . ای.دی.اند که آر تقریبا نیمی از فهرستنویسان معتقد بودهآمده است،  3چنان که در جدول 

فرض ذهنی فهرستنویسان که تغییر  رغم پیش نشان می دهد که علی( 3با توجه به جدول شماره )این یافته . راهگشا است

روزرسانی اطالعات و در نتیجه صرف زمان و انرژی است، قابل  زم آموزش و بهرویکرد و به کارگیری قواعد جدید مستل

 .های ذهنی منفی مغایرت و البته جای امیدواری دارد فرض توجه بوده و با پیش
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سال و در رتبه  0 تا  3را بین . ای.دی.اکثر فهرستنویسان مدت زمان الزم جهت به کارگیری آر 4در پیوند با پرسش 

های ذهنی فهرستنویسان به  داشته دهد با توجه به تصور و پیش این امر نشان می. اند سال تخمین زده ا ت  بعدی بین 

.نیافتنی نسبت به آن ندارند در نظر ایشان چندان سخت و دور از ذهن نیست و درواقع نگاه دست. ای.دی.کارگیری آر

گیری از  های کافی به فهرستنویسان جهت بهره آموزشنیز ضرورت ارائه (  39 )ساز  که در پژوهش زرههمانطور

چنین این یافته مؤید لزوم  هم. گیرد های اصلی قرار می  افزار بر اساس تغییرات جدید امتیاز باالیی آورده و جزء اولویت نرم

ن آموزش را دیدگاه فهرستنویسان بوده است چرا که با توجه به پاسخ فهرستنویسان، ایشا بررسیارائه آموزش پیش از 

دهنده اهمیت ارائه آموزش تخصصی پیش از به  تواند نشان دانند و این یافته می ترین اولویت خود می له اساسی و مهمأمس

روزرسانی اطالعات فهرستنویسان را  این امر لزوم توجه به آموزش و به. بویژه در پیوند با رسا باشد. ای.دی.کارگیری آر

 های این پرسش در پیوند با نتایج مربوط میزان آمادگی در قبل و بعد از آموزش قایسه یافتهم. کند بیش از پیش آشکار می

نیاز به آموزش . ای.دی.ب اطالعات درباره آرفهرستنویسان با کس دهد نشان می ( 39 )در پژوهش پازوکی و دیگران 

را برای به . ای.دی.، رویکرد کلی آرتر ایشان ضمن عالقه به کسب اطالعات بیش. اند بیشتر را بیش از پیش حس کرده

نشان داد که فهرستنویسان  های حاصل از نقطه نظر فهرستنویسان کارگیری در کتابخانه ملی مناسب یافته اند؛ چرا که یافته

 .دانند در این زمینه ضروری میقواعد را نیز  سازی حال بومی دانند و در عین را قابل استفاده می. ای.دی.ساختار فعلی آر

هایی که برای هر  بندی کنگره و دیویی و گسترش های ذهنی ناشی از قواعد انگلوامریکن، رده داشته رسد پیش نظر می به

هایی  ترتیب که ایشان با توجه به محدودیت بدین. تأثیر نبوده است ها تهیه شده، در ایجاد این تصور ذهنی بی یک از آن

ای را نیز از این امر مستثنی .دی.اند، به کارگیری آر ها تجربه کرده زی آنسا که در قوانین و رویکردهای قبلی و بومی

سازی را مستلزم تغییراتی اساسی دانسته و  رغم این رویکرد مثبت ذهنی، تعدادی از فهرستنویسان نیز بومی علی. دانند نمی

دهندگان  با توجه به تعداد کل پاسخدانند که البته این تعداد  را با شرایط فعلی غیر ممکن می. ای.دی.به کارگیری آر

 .شود درصد باالیی را شامل نمی

های  های متمادی، با یافته های فهرستنویسی شده موجود در رسا طی سال دیدگاه فهرستنویسان در مورد پیشینه

ساز و  هدر زمینه ارجحیت رویکرد تطبیقی بر رویکرد تغییری و پژوهش زر( 319 )های دیگر از جمله ارسطوپور  پژوهش

فهرستنویسان معتقدند بهترین رویکرد . باشد در زمینه دیدگاه و انتخاب فهرستنویسان در یک راستا می(  39 )پازوکی 

درصد ایشان مایل  7 /12ترتیب که  بدین. همان رویکرد تطبیقی است. ای.دی.در مواجهه با تغییر رویه و به کارگیری آر

هرچند اعمال . است. ای.دی.ای قبلی و فهرستنویسی منابع جدید با استفاده از آره به اعمال تدریجی تغییرات در پیشینه

  z$513و  d ،513$j$215و فیلدهای فرعی ( مشخصات ظاهری) 2  تغییرات جزیی در فیلدهای پرکابرد مانند فیلد 

 . بخشد صورت ماشینی به این روند سرعت می به

عنوان  است که فهرستنویسان اعتقاد دارند کتابخانه ملی، بهترین گزینه بههای قابل توجه این پژوهش آن  یکی از یافته

دهد که فهرستنویسان شاغل در کتابخانه ملی جایگاه خود را  این نتیجه نشان می. است. ای.دی.کارگیری آر متولی به

ای هرگونه تغییر رویه و اند و بهترین مرجع بر عنوان نهاد سیاستگذار و مادر در زمینه فهرستنویسی کشور پذیرفته به
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رتبه بعدی در این سؤال متعلق به انجمن کتابداری . دانند رویکرد در فهرستنویسی منابع را، کتابخانه محل خدمت خود می

از این . رسانی ایران است، هرچند که با اختالف زیادی در جایگاه دوم قرار داد اما در نوع خود قابل توجه است و اطالع

این امر شاید . های عمومی کشور قرار گرفته است های دانشگاهی و نهاد کتابخانه یت باالتری از کتابخانهرو که، در اولو

رسانی ایران در مقام مقایسه  صورت ضمنی نشان دهنده مقبولیت جایگاه سیاستگذاری علمی انجمن کتابداری و اطالع به

رغم اینکه امکان  علی. نویسان شاغل در کتابخانه ملی استهای عمومی نزد فهرست های دانشگاهی و کتابخانه با کتابخانه

تنها سه . اند وجود داشت، اما اکثر فهرستنویسان تنها یک گزینه را انتخاب کرده  انتخاب بیش از یک گزینه در این پرسش

 .اند انتخاب کردهرا با هم « رسانی ایران انجمن کتابداری و اطالع»و « کتابخانه ملی»دهندگان دو گزینه  مورد از پاسخ

ای در .دی.کارگیری قواعد آر الگوی پیشنهادی برای به، انهای دیگر این پژوهش و پژوهشهای  با توجه به مجموع یافته

 .شود و در ادامه هریک از بخشهای این الگو شرح داده شده است ارائه می(  تصویر )د و کتابخانه ملی سازمان اسنا

صورت  نشان داد غالب فهرستنویسان مایل به اعمال تغییرات ناشی از قواعد جدید به  رسش همچنین یافته ها در پیوند با پ

و  (009 ) دریک ایچل و کیسرهای دیگر از جمله  راستا با نتایج پژوهش این یافته هم. افزار هستند تدریجی در نرم

ایجاد تغییرات اساسی در  در مورد ضروری نبودن.( سی.اس.جی)های کمیته راهبردی مشترك  فرض چنین پیش هم

 .است. ای.دی.ای در صورت به کارگیری آر افزارهای کتابخانه نرم

 

درکتابخانهملی.ای.دی.الگویپیشنهادیجهتبهکارگیریآر

جای قواعد انگلوامریکن و فراهم کردن زمینه طراحی و تکمیل  ای به.دی.در راستای تغییر شرایط جهت استفاده از آر

و سایر . آر.بی.آر.افزار رسا همزمان با اجرای کامل این قواعد و به کارگیری اف ارتباطی و مفهومی در نرمساختارهای 

 .الگوهای مرتبط، ضرورت دارد که چندعنصر و عامل اصلی به آمادگی و پختگی الزم برسند
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 در کتابخانه ملی . ای.دی.منظور به کارگیری آر الگوی پیشنهادی به:  تصویر
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ادامه، در . های مربوط به خود هستند ها دارای مؤلفه عنصر اصلی وجود دارند که هر کدام از آن 4ین الگو در ا

 :شوند ها معرفی می های مربوط به آن این عناصر و مؤلفه
 

فهرستنویسان.1

بوده و از فهرستنویسان، نیروی انسانی متخصصی هستند که به صورت مستقیم با قواعد فهرستنویسی در ارتباط 

های  اصالح پیشینه»فهرستنویسان از طریق . کنند این قواعد جهت ساماندهی منابع اطالعاتی کتابخانه استفاده می

بر « ارائه و دریافت بازخورد»های کتابشناختی و از طریق  بر پیشینه« .ای.دی.فهرستنویسی بر مبنای آر»، «فعلی

. با مدیریت مرتبط خواهند بود« آموزش و بازخورد مداوم»طریق چنین از  هم. افزار رسا تأثیرگذار هستند نرم

نیازمند ایجاد تمهیدات .( ای.دی.آر)با قواعد جدید ( قواعد انگلوامریکن)جایگزینی قواعد فهرستنویسی پیشین 

 :شود ها اشاره می ترین آن و شرایطی برای فهرستنویسان است که در زیر به مهم

 

آمادگیذهنی.1-1

رد که فهرستنویسان شاغل در کتابخانه ملی از نظر ذهنی و روانی آمادگی پذیرش تغییر را داشته ضرورت دا 

نتایج این پژوهش نشان داد که . باشند تا بتوان امیدوار بود که نتایج مثبتی از این تغییر و تحول حاصل شود

با مدیریتی کارآمد نیل به اهداف  اند و فهرستنویسان، آمادگی باالیی را برای پذیرش تغییر از خود نشان داده

 .دور از دسترس نیست. ای.دی.پیش رو در به کارگیری آر

 

هایکتابشناختیفهرستنویسیشدهدقتدرانجامفهرستنویسیوکنترلپیشینه.1-2

 ،.ای.دی.همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد پیش فرض آن است که با تغییر رویکرد و آغاز به کارگیری آر 

. اند وجود داشته باشد مبنای قواعد پیشین تهیه شده های قبلی که بر چندان زیاد بر روی پیشینه نیاز به اصالحات نه

انگلوامریکن های قدیمی نیز با استفاده از قواعد  وقوع خواهد پیوست که همان پیشینه این اتفاق در صورتی به

. های نادرست دشوار خواهد شد ورت اصالح پیشینهص در غیر این. صورت درست و کامل تهیه شده باشند به

منابع، زمینه الزم را جهت پذیرش بهتر این تغییر فراهم   دقیق و بدون اِشکال فهرستنویسیفهرستنویسان با 

 . نماید تر به بهبود این روند کمک شایانی می های کنترلی بیش اعمال سیاست. سازند می

 

روزآمدسازیدانش.1-3

روزرسانی دانش تخصصی خود هستند تا بتوانند با  عنوان نیروهای متخصص همواره نیازمند به فهرستنویسان به

نقطه نظرهای . العمل بهتری از خود نشان دهند شناخت بهتر و درك کامل شرایط و اقتضائات، عکس

دهد که فهرستنویسان  آمده است، نشان می  از بخش دوم پرسشنامه که در  جدول   فهرستنویسان در سؤال 
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 این یافته در پیوند با آمادگی فهرستنویسان و آمادگی ذهنی. اهمیت آموزش را زیاد و بسیار زیاد برشمردند

که در مورد آمادگی فنی فهرستنویسان در سطحی بسیار باالست، لزوم توجه به آموزش و ارتقاء سطح  ایشان،

همانطور که در تصویر  .کند نویسان را بیش از پیش نمایان میچنین آمادگی ذهنی و روانی فهرست اطالعات و هم

های  بر پیشینه (.ای.دی.بر مبنای آر)پیشنهادی از مجرای فهرستنویسی الگوی  بخشاین  مشخص شده،

 . کتابشناختی اثرگذار است
داشتنروحیهکاوشگری.1-4

انتقادی برخوردار باشند قادر خواهند بود چنانچه فهرستنویسان دارای روحیه کاوشگری و پرسشگری و از تفکر 

خوبی  ای را به.دی.های جدید در مورد تغییر قواعد فهرستنویسی و شرایط به کارگیری آر که اطالعات و یافته

با توجه به . ریزی بهتر و ارائه بازخوردهای مناسب را فراهم کنند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و زمینه برنامه

تری پیدا  تر در متن قواعد و الگوها، اهمیت بیش و تحلیلی قواعد جدید، لزوم دقت و تفکر بیش ماهیت استنتاجی

جایی که این قواعد روز به روز در حال نو شدن و تغییرات مداوم و نیاز به ارائه بازخورد مداوم به  کند و از آن می

 .طلبد یش فهرستنویسان را میاز پ کمیته همکاری مشترك است، روحیه انتقادی و روحیه کاوشگری بیش


هایکتابشناختیپیشینه.2

های  رو، نیاز است تا پیشینه از این. تأثیر مستقیم تغییر قواعد فهرستنویسی قرار دارند  های کتابشناختی تحت پیشینه

واعد صورت درست، کامل و دقیق تهیه شده باشند تا با تغییر در ق کتابشناختی تولید شده در کتابخانه ملی به

تری  نیاز با سرعت بیش رو و اصالحات مورد تری رو به با دشواری کم. ای.دی.فهرستنویسی و به کارگیری آر

 :باره عبارتند از های مرتبط در این مؤلفه. انجام شود

 

(ازنظرفهرستنویسی)اشتباههایکمپیشینه.2-1

های تولید  ستنویسی انگلوامریکن در پیشینهاز این عنوان شد به کارگیری درست قواعد فهر همانگونه که پیش

سهولت و . ای.دی.شود تا در تغییر رویکرد و حرکت به سوی به کارگیری آر شده در کتابخانه ملی سبب می

های در دست کار و  است که این ناظر بر پیشینه آن  - تفاوت این مورد با مورد . تری پدید آید سرعت بیش

های تولید شده اعم از  های قبلی و پیشینه ناظر به فعالیت  - ده در قسمت امور جاری است و مورد مطرح ش

 .ای و یا رسمی است فهرستنویسان پروژه

 

(ازنظرویرایشی)هاسالمتفنیپیشینه.2-2
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در ورود اطالعات صحیح، عدم اشتباهات امالئی و تایپی، درج اطالعات ضروری و  نکردن انگاری سهل

کند و فرآیند تغییر رویکرد به سوی استفاده از  ها را تضمین می المت فنی پیشینهمواردی از این دست، س

با تواند پیشینه کتابشناخی را  این مورد از آن جهت دارای اهمیت است که می .بخشد را سهولت می. ای.دی.آر

و . ای.دی.ی آردر صورت به کارگیر)های مرتبط آن  و چرخه پیوند با پیشینهمواجه کرده بازیابی  دشواری در

 .را با مشکل روبرو نماید.( آر.بی.آر.اف

 
.(ای.دی.برمبنایآر)ارائهاطالعاتهسته.2-3

شود تا فیلدهای مهم و مورد توجه در فرآیند برقراری ارتباطات کتابشناختی  ارائه اطالعات پایه و هسته سبب می

ها با منابع اصلی نشان  کنترل تعدادی از پیشینه .وجود داشته باشند و قواعد جدید، کارآمدی خود را نشان دهند

ها شناسه  ها پر نشده است و یا در تعدادی از پیشینه داد که برخی از فیلدهای مرتبط با عناصر هسته در پیشینه

 .داده نشده است( از جمله نویسنده همکار، عنوان فرعی، ناشر تنالگانی)افزوده الزم به اطالعات بخش توصیفی 

چنانچه فهرستنویسان در این زمینه غفلت و  .به طور مبسوط مطرح شده است(  39 )در پژوهش پازوکی این امر 

. به ارائه اطالعات مختصر از یک اثر اکتفا کنند ممکن است در فرآیند تغییر، کارآمدی الزم را مشاهده نکنند

ها  چنانچه اطالعات پایه در برخی پیشینه شود که های کتابشناختی کتابخانه ملی هم پیشنهاد می در رابطه با پیشینه

 . و فیلدها ارائه نشده است اصالحات الزم انجام شود

 

هایناهمخواناصالحداده.2-4

همخوانی . ای.دی.های موجود با آر های پیشینه برخی از داده. ای.دی.در فرآیند تغییر و به کارگیری آر

افزاری  ناهمخوانی تا حد امکان با استفاده از دستورهای نرمشود برای رفع این  پیشنهاد می. نخواهند داشت

 :توان به موارد زیر اشاره کرد در این زمینه می. ها رفع شود و خودکار در این موارد ناهمخوانی

 

 م، جلد به جای ج، .مانند سانتیمتر به جای س  ها نوشته جای کوته جایگزینی عبارات کامل به

 ، و دیگر موارد،.حه به جای ص، صف.ع.عنوان به جای ص صفحه

 مانند . دارند. ای.دی.تعریف اصطالحاتی که نیاز به تکمیل اطالعات و بازبینی بر اساس آر

و « جا بی»وارد شود، ( نویسندگان بیش از سه نفر)بایست اطالعات همکاران  که می« ودیگران»

 بایست اطالعات از محلی دیگر یافته و افزوده شود و که می« نا بی»

                                                           
 .شود ها آورده می نوشته اصل اختصار نویسی حذف شده و شکل کامل کوته.ای.دی.در آر.   
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  برای . ای.دی.و نمایش اطالعات میان آن برای کنترل با قواعد مربوطه در آر []حذف قالب

و یا تکمیل ( با توجه به قوانین دریافت اطالعات از منابع اصلی و همراه)خروج از قالب 

 .مطابق قواعد مربوطه( به جز منبع در دست فهرستنویسی)اطالعات از منابع دیگر 

 
هاشینهارتباطمنطقیپی.2-5

یابد و زمینه  ضرورت می. آر.بی.آر.با به کارگیری الگوهای کارکردی همچون اف. ای.دی.به کارگیری آر

انجام این مهم در نمایش . کند ها در سطوح مختلف را فراهم می ها و اجزای آن نمایش ارتباطات میان پیشینه

رو ارتباط  از این. سیار حائز اهمیت استب  هرچه بهتر روابط کتابشناختی موجود در کتابشناسی ملی ایران

و  4XXهای کتابشناختی در صورت وجود عناصری که در این زمینه بسیار با اهمیت هستند مانند بلوك  پیشینه

5XX رسد ضروری به نظر می ای و تاثیرگذار بر روابط کتابشناختی رابطه و به تبع آن فیلدهای دادهمارك  یونی. 

 

(رسا)ایکتابخانهافزارنرم.3

های آن ایفا  و ارائه سودمندی. ای.دی.تواند نقش بسیار مهمی در تسهیل به کارگیری آر ای می افزار کتابخانه نرم

 :باره عبارتند از های مرتبط در این مؤلفه. کند
 

.ای.دی.آر-گیریازجدولتطبیقیمارکایرانبهره.3-1

کارگیری کامل  کار رفته در رسا مارك ایران است، ضرورت دارد جهت به ای به که ساختار فراداده جایی  از آن

مارك -.ای.دی.و آر. ای.دی.آر -، قواعد مورد استفاده در هر فیلد و جدول تطبیقی مارك ایران.ای.دی.آر

 منتشر شده است( 3 0 )تولکیت . ای.دی.و در آر پیشنهاد شده ( 39 )پازوکی  پژوهش بر اساسایران که 

در اختیار فهرستنویسان قرار .  ای.دی.دقت بررسی و در قالبی تعاملی همانند جعبه ابزار الکترونیکی آراست به 

. ای.دی.عبارت دیگر، منظور از این مورد ابزارهای ضروری برای فهرستنویسی هر پیشنه بر مبنای آر به. گیرد

 .است
 

گیریفهرستنویسانطراحیراهنماهایمختلفبرایبهره.3-2

                                                           
  ها به اهمیت و نقش مؤثر فهرستنویسی توصیفی در نمایان های فارسی پرداخته اند و در آن هایی به بررسی و تدوین روابط میان موجود در پیشینه پژوهش.   

 (. 372 )و فتاحی (  31 )زاده  ساختن این روابط اشاره شده است از جمله زارع
2. RDA Toolkit: 

ای از مدارك  دهد تا با مجموعه یک محصول یکپارچه، قابل جستجو و پیوسته است که به کاربران اجازه می. ای.دی.جعبه ابزار الکترونیک آر

منتشر شده است و با . ای.دی.این ابزار توسط کمیته ناشران مشترك همراه آر. تعامل کنند. ای.دی.و منابع مرتبط با فهرستنویسی از جمله آر

 .قابل دسترس است  www.rdatoolkit.orgی نشان
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طراحی راهنماهای جامع و آگاهی بخش در رابط کاربر رسا جهت هدایت فهرستنویسان در استفاده درست 

این راهنماها در . نظر می رسد ای آن بسیار سودمند و ضروری به در فیلدهای مختلف ساختار فراداده. ای.دی.آر

( سایت کتابخانه ملی شده روی وببارگذاری )صورت پیوسته  و یا حتی به  های راهنما قالب چاپی و یا گزینه

های  عبارت دیگر منظور از این گزینه اطالعات کلی و جامع نسبت به حدود و پرسش به. قابل استفاده خواهد بود

 .است. ای.دی.متداول در مورد آر
 

مدیریت.4

( انگلوامریکن) و جایگزینی آن با قواعد پیشین. ای.دی.منظور اجرای بهینه فرآیند به کارگیری قواعد آر به

ای زیر نظر  افزار کتابخانه های کتابشناختی و نرم ضرورت دارد تا هر سه عنصر فوق یعنی فهرستنویسان، پیشینه

این مسأله در اظهار نظر فهرستنویسان نیز به روشنی قابل . مدیریتی دقیق و هوشمندانه به یکدیگر مرتبط شوند

شود که فهرستنویسان پیگیری و جدیت  مشخص می   شپرسبراساس پاسخ فهرستنویسان به . توجه است

ها این عامل را مهم و بسیار  درصد آن 10که قریب به  دانند به طوری مدیریت کتابخانه ملی را عاملی اساسی می

کند و  این امر تأثیر مدیریت و اهمیت آن در نیل به اهداف پیش رو را بیش از پیش نمایان می. اند مهم برشمرده

گیری و اجرای  رویکردهای  کننده مدیران در سطوح مختلف سیاستگذاری، تصمیم نکارناپذیر و تعیینبه نقش ا

، دریافت (رسا)افزار کتابخانه ملی  تشکیل کمیته راهبردی جهت اصالح، تکمیل و توسعه نرم. جدید اشاره دارد

های موجود کتابخانه ملی از  نهسازی پیشی بازخورد و اتخاذ راهبرد کنترل و هدایت، فرآیند اصالح و همخوان

جمله راهبردها و تصمیمات مدیریتی هستند که بر کل فرایند به کارگیری قواعد و تغییر رویه فعلی تأثیر گذاشته 

جای این  و توجه کافی به آن که در جای  چنین بسترسازی مناسب برای ارائه آموزش هم. کند و آن را هدایت می

است تنها در سایه بذل توجه و فراهم . ای.دی.گیری کارآمد آر ساز اصلی بهره پژوهش به آن اشاره و زمینه

تجربه نشان داده است که مدیریت . یابد آوردن زمینه الزم از سوی مدیران آنگونه که شایسته است تحقق می

شبرد کامل بهینه تغییر تنها در سایه توجه و تدبیر مدیریت کالن در کنترل شرایط و ایجاد فضای مثبت برای پی

 . شود اهداف تعیین شده میسر می


پیشنهادهایپژوهش

پیشنهادهاییبرایفهرستنویسان.الف

های  ارتتر و درك اهمیت تکمیل صحیح و دقیق فیلدهای مربوطه از طریق نظ اطالعات بیشکسب  . 

 ،تر های بیش مستمر و کنترل

                                                           
1. Help 
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 استفاده فهرستنویسان،برای . ای.دی.های فهرستنویسی بر اساس آر تهیه دستنامه . 

اصالح خودکار (  ماژول)  های کتابشناختی برای تهیه بخش های متداول در پیشینه  تدوین سیاهه اِشکال .3

ها،   پیشینه

به روزرسانی دانش و اطالعات تخصصی با شرکت در کارگاه های آموزشی، سمینارها و مطالعه  .4

 ها و مقاالت و کتاب

افزار و ارائه پیشنهادهای کاربردی و سازنده  انتقادی برای بررسی نرمپژوهشگری و تفکر  افزایش روحیه .2

 .ها جهت رفع کاستی

 

هایکتابشناختیموجودافزاریوپیشینههاینرمپیشنهادهاییبرایشرکت.ب

 سازی فیلدهای کتابشناختی از نظر شناسایی و ورود اطالعات، ساده 

 ای.ی د.برای کمک به سهولت فهرستنویسی بر مبنای آرافزار  تهیه راهنمای پیوسته یا همراه نرم.، 

 و  به همراه الگوهای کتابشناختی. ای.دی.همزمانی گسترش آر 

 افزار مبتنی بر بازخورد فهرستنویسان تشکیل کارگروه آزمون نرم. 

 در ایران با همکاری متخصصان و پژوهشگران در این حوزه. ای.دی.تشکیل کمیته راهبردی آر 





ابعفهرستمن

دو :(FRBR)های کتابشناختی ای بر مدل ملزومات کارکردی پیشینه های رایانه ، انطباق فهرست(319 )ارسطوپور، شعله 

به . در مجموعه مقاالت همایش رویکردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطالعات. رویکرد عملیاتی

تهران، )رسانی ایران، کتابداری و اطالعانجمن . العابدینی زین داریوش علیمحمدی، محسن حاجی: کوشش

 .تهران، کتابدار(.  31 اسفند  7 -  

در سازمان اسناد و کتابخانه .( ای.دی.آر)امکانسنجی به کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع . پازوکی، فاطمه

شته کتابداری و ر نامه کارشناسی ارشد، پایانپیام نوردانشگاه : مشهد. ملی جمهوری اسالمی ایران

                                                           
1 . Module 

اهمیت و توجه به این . افزارهای خود هستند ها در حال به کارگیری الگوهای کتابشناختی در نرم افزاری در ایران، این شرکت بنا به ادعای شرکت های نرم . 

به خوبی عملکرد خود را نشان . ای.دی.الگوهای کتابشناختی بدون در نظر گرفتن قواعد آرامر خوب است اما نکته قابل توجه آن است که به کارگیری 

چنین به کارگیری الگوهای کتابشناختی ضروری  را برای گسترش استانداردهای فراداده ای و هم. ای.دی.قواعد آر( 009 )چنانکه دونسیر . نخواهند داد

 .داند می
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دکتر شعله ارسطوپور، : العابدینی؛ استادان مشاور دکتر محسن حاجی زین: استاد راهنما.رسانی اطالع

 .مقدم دکتر هادی شریف

دیدگاه فهرستنویسان ». ( 39 ) مقدم، هادی العابدینی، محسن؛ ارسطوپور، شعله؛ شریف زین پازوکی، فاطمه؛ حاجی

و .( یا.ید.آر)به منبع  یایران درباره قواعد توصیف و دسترس یاسالم یجمهور یشاغل در کتابخانه مل

 -4.ش-3 دوره . فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات. «میزان پذیرش آن یبررس

 9  -94. صص.  39 زمستان

 .گران پردازش: ، تهرانآماروروشتحقیق، (312 )خلعتبری، جواد 

ررسی دیدگاه فهرستنویسان سه کتابخانه بزرگ مشهد درباره به کارگیری قواعد ، ب( 39 )ساز، محمد  زره

پذیرفته شده برای انتشار در  ،، در کتابداری و اطالع رسانی.(ای.دی.آر)توصیف و دسترسی به منبع 
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