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  چکیده

 بـا  پـژوهش حاضـر  . هـا دارنـد   اي کتابخانـه  هاي کتابشناختی، کارکردهاي گوناگونی در نظامهاي رایانـه        پیشینه
در استانداردهاي مرتبط ) فیلدهاي موجود(اي  رویکردي تحلیلی، ماهیت و کارکردهاي چندگانه هر یک از عناصر داده

را بـا توجـه بـه تـأثیر     ) دي، مارك، و فراداده دوبلین کـور  بی اس قواعد انگلو ـ امریکن، آي (هاي کتابشناختی  با پیشینه
دهد، پیشینه کتابشناختی در قالب الکترونیکی  نتایج تحلیل نشان می. کند رسی میاي پیوسته بر آنها بر احتمالی محیط رایانه

ها،  در حوزه کاري ناشران، کتابفروشان، کتابخانه(اي  کارکردهاي متنوعی در پاسخ به نیازهاي گوناگون در محیط رایانه
، »مکان یابی مدارك  «،  »ارك اطالعاتی شناسایی مد «،  »بازیابی اطالعات «مقولۀ   این کارکردها در پنج   . دارد) و کاربران 

مقاله حاضر در پی توجیه نیاز به . بندي شده است دسته» مدیریت پایگاه«، و »برقراري پیوند میان مدارك مرتبط به هم«
هاي کتابشناختی در محیط  هاي بیشتر و استانداردتر به پیشینه تر و کامل تري از توصیف، یعنی افزودن داده سطح هماهنگ

اي و نیز بهسازي شیوه میانکنش آنها در شـبکه          این رویکرد به منظور توسعه انواع قابلیتهاي فهرستهاي رایانه        . ه است پیوست
  .وب است

اي،  ، فهرستهاي رایانـه  هاي کتابشناختی   دهاي پیشینه اي، کارکر   هاي کتابشناختی، عناصر داده     پیشینه: ها  کلیدواژه
   پایگاههاي کتابشناختی

 
  مقدمه

هاي  در پیشینه. روند مبناي اصلی ذخیره و بازیابی در هر پایگاه اطالعاتی به شمار می) رکوردها(ا ه پیشینه
 3اي ، عناصـر داده )اي یـا پایگـاه کتابهـاي ناشـران و کتابفروشـان       نظیـر فهرسـت رایانـه     (یک پایگاه کتابشناختی    

اي از  اي از این عناصـر داده  بخش عمده. شود گوناگونی بر اساس نیاز و مطابق با استانداردهاي مربوط ذخیره می     
گردند و بخشی نیز در مرحله تکمیل اطالعات پایگـاه        استخراج می ) خود اثر یا منبع اطالعاتی    (خود موجودیت   

نکته قابل توجه در این زمینه آن است که، هرچند در طول یک قرن اخیر بویژه پـس        . شوند  به پیشینه افزوده می   
اي در  ، بـر تعـداد و تنـوع عناصـر داده    )خـوان  فهرستنویسی ماشین(اي و فرمت مارك     از توسعه فهرستهاي رایانه   

اي هنوز در برآوردن نیازهاي گوناگون کاربران مشکالتی دارند   ها افزوده شده است، اما فهرستهاي رایانه        پیشینه
 کارکردي انـواع  شناسایی و تحلیل. اي است که ناشی از عدم تعریف کامل کارکردهاي هر یک از عناصر داده     
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1. Data elements. 
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اي در پیــشینه کتابــشناختی، بــه شناســایی چگــونگی عملکــرد آن در ســازماندهی اطالعــات یــاري  عناصــر داده
که در مرحله فهرستنویـسی  ) هاي کتابشناختی داده(این مقاله تالش دارد تا بر اساس عناصر اطالعاتی       .رساند  می

شود و با توجه به نیازهاي گوناگون، به  شناختی افزوده میهاي کتاب توصیفی و ورود اطالعات در پایگاه به پیشینه
اي تـشکیل دهنـده    بدین منظور، پیشینه کتابشناختی به عناصر داده. ها بپردازد تحلیل محتوا و کارکرد این پیشینه   

تجزیه شده تا بتوان ماهیت، نقش و کارکرد هر عنصر را با توجه به ملزومات یک ) فیلدها و فیلدهاي فرعی   (آن  
در این تحلیل، . بندي کرد سازي، ذخیره، پردازش و برونداد اطالعات شناسایی و دسته       پایگاه اطالعاتی در نمایه   

 مـورد  Z39.50رارداده دوبلـین کـور، و اسـتاندارد    قدي،  بی اس عناصر اطالعاتی در قواعد انگلو ـ امریکن، آي 
  .توجه قرار گرفته است

  

   آنسابقه این مفهوم و پژوهشهاي پیرامون
اي  با وجود اهمیت این موضوع، پژوهشهاي اندکی در مورد شناسایی و تحلیـل کـارکردي عناصـر داده             

، حتـی  1960 در اوایـل دهـه   (Bregzis, 1970)به نظر برگـزیس  . هاي کتابشناختی صورت گرفته است پیشینه
شناختی عمل کننـد نیـز وجـود    اي که به منزله اجزاي ساختاري پیشینه کتاب فهرستی نظام مند از کلیه عناصر داده   

کـران و  «اولـین پـژوهش توسـط    : در عین حال، سه پژوهش عمده در این زمینه انجام شـده اسـت      . نداشته است 
  مربـوط بـه   (Z-39) 5اي و دبیـزش  در این تحقیق که براي کمیته فعالیتهاي کتابخانـه      . اجرا شد ) 1976 (4»آورام

اي قابل   گرفت، بر اهمیت و نیاز به شناسایی تک تک عناصر داده        مؤسسه استاندارد ایاالت متحده آمریکا انجام     
دستاوردهاي این پژوهش به منزله مبنایی براي تعریـف      . استفاده در ساختار پیشینه کتابشناختی تأکید شده است       

پـژوهش دوم، کـه یکـی از    .  توسط کتابخانه کنگره و نیز کتابشناسی ملی بریتانیا به کار رفـت  IIساختار مارك   
سیل، «هاي کتابشناختی بود، طرح تحقیقاتی  اي اصلی در پیشینه همترین پژوهشها در حوزه شناسایی عناصر دادهم

هـدف اصـلی ایـن پـژوهش،     .  بـود 7»بـث «براي مرکز مـدیریت کتابـشناختی دانـشگاه       ) 1982 (6»برایانت و هال  
ی مدارك بیشتر مورد اسـتفاده کـاربران   اي بود که به منظور بازیابی و مکان یاب        شناسایی آن دسته از عناصر داده     

  . گرفت فهرست، بخصوص دانشجویان، قرار می
 اجرا 8هاي کتابشناختی پژوهش دیگري توسط گروه مطالعاتی ایفال در حوزه ملزومات کارکردي پیشینه  

کـار   در اسـتکهلم،  1990هاي کتابـشناختی در سـال         این گروه با توجه به پیشنهادهاي سمینار پیشینه       . شده است 
هاي کتابشناختی با توجه به نیازهاي کـاربران و انـواع رسـانه      خود را درباره شناسایی ملزومات کارکردي پیشینه      

هـدف ایـن کـار تحقیقـاتی، بیـان دقیـق و روشـن کارکردهـاي پیـشینه          . (Bourne, 1993: 145)آغاز کـرد  
 Functional) مختلــف  بــودهــاي متفــاوت، کاربردهــاي متعــدد و نیازهــاي کتابــشناختی بــا توجــه بــه رســانه

Requirements, 1998: 2) .گونه برداشت کرد کـه بخـشی از    توان این از رویکرد گروه تحقیقاتی ایفال، می
هاي الزم در کتابشناسیهاي ملی و بخشی دیگر مبتنی بر تعریف سـطحی   این رویکرد مبتنی بر تعیین حداقل داده    

                                                        
1. Curran & Avram. 
2. Sectional Committee on Library Work and Documentation. 
 

3. Seal, Bryan & Hall. 
4. University of Bath Centre for Bibliographic Management.  
5.IFLA Study Group on the Functional Requirements of the Bibliographic Record (FRBR). 



پژوهش این گـروه مـدت هفـت سـال بـه طـول           . بود) بع اطالعاتی منا(پایه از کارکردهاي مربوط به موجودیتها       
، 10»شناسـایی «، 9»بازیابی«هاي کتابشناختی در چهار مقوله   کارکردهاي پیشینه1997انجامید و سرانجام، در سال    

بندي بـر مبنـاي گـستره     الزم به توضیح است، که این گروه   . بندي و معرفی شد      گروه 12»دسترسی« و   11»انتخاب«
از . شود کاربران طراحی شده و کلیه کارکردهاي هر پیشینه کتابشناختی را از نظر کاربر نهایی شامل مینیازهاي 

هاي مختلف به منظور تـشخیص نقـاط ضـعف و     زمان تصویب این طرح توسط ایفال بررسیهاي بسیاري در زمینه  
ادهـایی نیـز بـه آن وارد    هـاي اجرایـی انتق   خـصوص از جنبـه  بقوت این مدل در سطح کالن و خرد انجام شده و   

  . برخی از این انتقادها در بخش بعد مورد توجه قرار گرفته است13.گردیده است
هـاي کتابـشناختی را در پـنج گـروه      نامه دکتراي خـود، کارکردهـاي پیـشینه          در پایان  (1997a)فتاحی  

 مورد بررسـی و  14»ودسازيمحد/ ردیف سازي/ سازماندهی«، و »یابی مکان«، »پیوند دهی«، »شناسایی«،  »بازیابی«
 (Fattahi, 1997b)المللی اصول و قواعـد فهرستنویـسی انگلـو ـ امـریکن       وي در همایش بین. تحلیل قرار داد

  .به کارکردهاي قبلی افزود» مدیریت«کارکرد دیگري را تحت عنوان 
ر پشتیبانی و ، طرحی را به منظو»هاي کتابشناختی ملزومات کارکردي پیشینه« گروه کاري 2002 در سال 

گروه بازنگري در ملزومـات کـارکردي   « نام این گروه به 2003توسعه یک مدل مفهومی آغاز کرد؛ اما از سال          
 تغییر یافت که یکی از فعالیتهاي آن روزآمدسازي و اعمال برخی تغییـرات در مـدل            15»هاي کتابشناختی   پیشینه

  .هاي کتابشناختی است ملزومات کارکردي پیشینه
  ي پیشینه کتابشناختی کارکردها

ن و در دل        » کـاتر «اگرچه براي نخستین بار، کارکردهاي پیـشینه کتابـشناختی توسـط             بـه صـورت مـدو
اي که در واقع یک پایگـاه الکترونیکـی    مطرح شد، اما فهرست رایانه) برگه دان (کارکردهاي فهرست کتابخانه    

پیـشینه ابـزار اصـلی کنتـرل     .  کتابـشناختی اسـت   رود، مستلزم نگاهی جدید به کارکردهـاي پیـشینه          به شمار می  
هـا و بـا توجـه بـه هـدفهاي       در حـوزه کتابخانـه   . کتابشناختی و مدیریت اطالعات، در فعالیتهاي اطالعاتی است       

  :فهرست کتابخانه، کارکردهاي اساسی پیشینه کتابشناختی عبارتند از
و دامنـه فکـري ـ هنـري اثـر از      توصیف مدرك در سطحی خودبسنده، به صورتی که ماهیت، محتوا . 1
 .به خواننده ارائه شود) اطالعات کتابشناختی(هاي توصیفی  طریق داده

ایجاد قابلیت تمایز میان موجودیتهـاي کتابـشناختی خـاص، بـه شـکلی کـه تفاوتهـاي میـان چاپهـا و           . 2
 .ویرایشهاي مختلف یک اثر از یکدیگر تشخیص داده شود

                                                        
1. Find. 
2. Identify. 
3. Select.  
4. Obtain.   

اين کتابشناسي همچنان به صورت مداوم به روز آوري مـي  . شتارهاي اين حوزه در قالب چندين کتابشناسي جامع توسط ايفال منتشر گرديده است مجموعه نو . ۵
  :    استيشود و با آدرس زير در وب قابل دسترس

< http://infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/d_read/frbr/FRBR_bibliography.rtf >  
6. Organizing/sorting/limiting. 
7. Functional Requirements for bibliographic Records. Review Group, 2005. 
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بدین معنا که روابـط میـان موجودیتهـاي     باط میان آثار و مدارك مرتبط؛ ایجاد قابلیت نشان دادن ارت    . 3
به عنوان مثال، رابطه میان یک اثـر معـروف بـا آثـار وابـسته بـه آن ماننـد           (مختلف کتابشناختی نشان داده شوند      

 ...).ها، نقدها، تفسیرها و  ها، اقتباسها، ترجمه برگزیده

دیتهاي کتابشناختی خاص، به صورتی که بتوان هر اثر را با داشتن ایجاد قابلیت بازیابی آثار و یا موجو. 4
 .بازیابی کرد) ها حد اقل شناسه(حداقل اطالعات 

ایجاد قابلیت مکان یابی مدرك جهت دسترسی فیزیکی، که به طور معمول از طریق شـماره راهنمـا،           . 5
 .شود شماره ثبت، شماره شابک و مانند آنها حاصل می

که با ارائه ...) ها، کتابها و  نامه ها، پایان مأخذ دادن در مقاله(ت کلی براي اهداف استنادي  ارائه اطالعا . 6
 .یابد برخی اطالعات کتابشناختی اصلی تحقق می

ارائه اطالعاتی در بارة چگونگی ایجاد، نگهداري، و انتقال هر پیشینه به منظـور مـدیریت و پـشتیبانی             . 7
ماننـد  (ها  ها و اطالعات به پیشینه  که از طریق افزودن برخی داده     ) ظم و مدیریت  به عبارت دیگر، حفظ ن    (پایگاه  

...) هاي کپـی شـده و    تاریخ ایجاد رکورد، نام فهرستنویس، منبع انتقال پیشینه، تغییرات خود کتابخانه در پیشینه   
 .شود حاصل می

، حداقل عناصر الزم را به دو    هاي کتابشناختی   گروه مطالعاتی ایفال در حوزه ملزومات کارکردي پیشینه       
هدف از . (Maddison, 1998)کند  بندي می  دسته17»دهنده عناصر سازمان« و 16»عناصر توصیفگر«گروه کلی 

تنظیم این عناصر به دو گروه، تعیین کارکردهاي هر یک و تبیین نقش آنها در فرایند انطباق فهرستهاي پیوسـته         
دهنـده در   بـا تعیـین عناصـر اصـلی سـازمان     . هـاي کتابـشناختی اسـت     کنونی بر مدل ملزومات کارکردي پیشینه     

بنـدي آنهـا    توانند به سازماندهی نتایج جستجو و دسته اي که می هاي کتابشناختی، آن دسته از عناصر داده       پیشینه
ایــن گــروه حــداقل . انــد در جهـت افــزایش اثربخــشی نمــایش نتــایج جــستجو کمــک نماینــد، شناســایی شــده 

 - Functional Requirements …, 1998: 97)ینه را به این صورت تعریف کرده اسـت  کارکردهاي پیش

111): 

 :بازیابی کلیه موجودیتهاي کتابشناختی شامل .1

 .آثاري که یک فرد یا یک تنالگان مسئول انتشار آن است •

 برداشتهاي مختلف از یک اثر •

 آثار داراي یک موضوع واحد •

 آثار داراي یک فروست واحد •
 

  :یک موجودیت کتابشناختی خاصبازیابی  .2
 هنگامی که نام فرد یا تنالگان مسوول تدوین آن معین باشد •

 زمانی که عنوان آن مشخص باشد •

                                                        
1. Descriptive Elements. 
2. Organizing Elements.  



 هاي خاصی از آن در دسترس باشند زمانی که شناسه •
 

  شناسایی یک اثر .3
 شناسایی برداشتی خاص از یک اثر .4

 شناسایی یک موجودیت کتابشناختی خاص .5

 انتخاب یک اثر .6

 قتباسی خاص از یک اثرانتخاب ا .7

 انتخاب یک موجودیت کتابشناختی .8

 .دسترسی به آن موجودیت کتابشناختی .9

هدف اصلی مدل ملزومات کارکردي ایفال، ارائه چارچوبی روشن و دقیق از علت وجـودي هـر عنـصر          
 ایـن مـدل   بندي کـارکردي  اند که دسته با وجود این، برخی بر این عقیده. اطالعاتی در پیشینه کتابشناختی است  

تـوان انتظـار    در مواردي، به برخی عناصر اطالعاتی اهمیت کافی داده نشده و نمی. رسد چندان کامل به نظر نمی  
، در مدل ایفال تنها به کارکردهاي )2004 (18از دیدگاه کویل. داشت برخی کارکردها به طور کامل محقق شود

توجه شده و سایر کارکردها نیز » دسترسی«و » انتخاب«، »یشناسای«، »بازیابی«هاي کتابشناختی مانند  سنتی پیشینه
این در حالی است که محیط الکترونیکی جدیـد ویژگیهـایی دارد کـه    . اند بندي شده ها دسته بر مبناي این مقوله  

هاي کتابشناختی فراتر از موارد مطـرح شـده در مـدل مـذکور منجـر       خواه ناخواه به افزایش کارکردهاي پیشینه  
اي  کارکردهاي مطرح شده در این مدل باید با کارکردهـاي نظامهـاي کتابخانـه   : افزاید وي در ادامه می. شود  می

کند که برخی از آنهـا در مـدل ملزومـات کـارکردي      وي در این زمینه به کارکردهایی اشاره می    . همراستا باشد 
 -5 22 خریـد  -4 21ن یـابی   مکـا  -3       20  کـشف   -2 19  توصـیف   -1: انـد   هاي کتابـشناختی لحـاظ نـشده        پیشینه

  . 24 تبلیغ-6 و 23نگهداري
کند، اما بـه طـور مـشخص بـه      با وجود اینکه کویل به ویژگیهاي محیط جدید و پیامدهاي آن اشاره می      

  . اي کتابخانه اشاره نکرده است هاي کتابشناختی در نظامهاي رایانه مسائل مدیریتی پیشینه
ودن کارکردهاي دیگر به این مدل، تاکنون پیـشنهادهایی از  گونه که پیشتر اشاره شد، در زمینه افز   همان

/ ردیـف سـازي  / سـازماندهی « کـارکرد   (1997a, 1997b)فتـاحی . سـوي افـراد مختلـف ارائـه شـده اسـت      
 را نیز به سایر کارکردها افزوده و بر این باور است که هر پیشینه کتابشناختی، افزون  25»مدیریت محدودسازي و 

هایی دارد که در مـدیریت پایگـاه مـورد اسـتفاده قـرار        د نظر کاربران نهایی است، داده     بر کارکردهایی که مور   
وي به فیلدهاي گوناگونی که در مارك آمریکا و سایر مارکها وجود دارد تا کارکردهاي گونـاگون  . گیرند  می

                                                        
1. Coyle. 
2. Description.  
3. Discovery.  
4. Location.  
5. Purchase.  
6. Preservation.  
7. Promotion.  
1. Management or housekeeping.     



 شـده توسـط ایفـال،    دلیل در نظر گرفته نشدن ایـن مـسئله در مـدل ارائـه      . کند  ها عملیاتی شود، اشاره می      پیشینه
از ایـن رو،  . این مدل به کارکردهـا از دیـدگاه نظـام گـرا نمـی پـردازد      . رویکرد کاربرگراي مدل مذکور است    

  . اي مرتبط با مدیریت پایگاه مورد اغماض قرار گرفته است عناصر داده
 و  29»زمینه نمایی « افزودن   FRANAR 28 و گروه کاري   27»مرور«افزودن کارکرد   ) 2000 (26سونونیوس

همچنـین  . هـاي کتابـشناختی، پیـشنهاد نمـوده انـد       را به گروه تجدید نظر ملزومات کارکردي پیـشینه    30»توجیه«
را به ایـن گـروه پیـشنهاد        » اختصاص حقوق «و  » نگهداري«،  »ارتباط دهی «افزودن کارکردهاي   ) 2005 (31تیلت

  . داده است
گو نبـودن آن نـسبت بـه موجودیتهـاي     از دیگر انتقادهایی که نسبت به این مدل صـورت گرفتـه، پاسـخ     

 ;Jones, 2005; Sorrell & Urrizola, 2005)سـت  )هـا  ماننـد مجلـه  (کتابـشناختی بـا ویژگـی پیاینـدي     

Gushrowski et al., 2005)  .  
هاي نظم دهی به آثار اسـت   هاي کتابشناختی، بیشتر دربرگیرنده کلیۀ شیوه نگاه کلی مدل ایفال به پیشینه     

(Smirglia, 2002) .هـاي   دهنده تعیین شـده در مـدل ملزومـات کـارکردي پیـشینه      از آنجا که عناصر سازمان
اي دارند و مدل مـذکور آنهـا را بـه تفـصیل مـورد         کتابشناختی در عملی ساختن این مدل مفهومی اهمیت ویژه        

ذاري بـراي تبیـین ملزومـات کـارکردي و شـماره گـ      خاصـی   گروه کاري   1999بررسی قرار نداده بود، از سال       
  . آغاز به کار نمود32هاي مستند پیشینه

موضوع نیز یکی از عناصر مهم در یک پیشینه و یکی از راه هاي دسترسی محتوایی به آثار در فهرسـتها         
هاي مستند موضوعی و با هدف تـدوین      گروه کاري ایفال در حوزه ملزومات کارکردي پیشینه       . و پایگاههاست 

هـاي کتابـشناختی بـه      هاي مطرح شده در مدل ملزومات کارکردي پیشینه       مدلی مفهومی از گروه سوم موجودیت     
از دیگر اهداف این مدل، ایجاد چارچوبی براي .  تشکیل شد2005 آثار در سال 33منظور پرداختن به موضوعیت

هاي مستند موضوعی با نیازهاي کاربران و همچنین بررسی قابلیـت بـه اشـتراك           هاي پیشینه   برقراري ارتباط داده  
 ,FRSAR)المللی در کتابخانه و فراتر از آن است  هاي مستند موضوعی در سطح بین ذاري و استفاده از دادهگ

هاي مستند، تاحـدي بـه    هاي کتابشناختی و ملزومات کارکردي پیشینه مدل ملزومات کارکردي پیشینه . (2006
در ) 2005 (34»دلسی«. کنند فایت نمیپردازند، اما هیچ یک از آنها براي تحلیل مفهومی آثار ک           موضوع آثار می  

اي مطرح شده در دو مدل پیش گفتـه،   ـ کلیه موجودیتهاي داده1: کند این راستا توجه به سه نکته را پیشنهاد می   
ـ در صورت تدوین و یا تکمیل مـدلهاي کنـونی،   2. باید پاسخگوي تمام برداشتهاي یک کاربر از موضوع باشد 

                                                        
2. Svenonius. 
3. Navigate. 

مي افـراد و  است که تنها بر موجوديتها و اسـا اشتقاق يافته گروه کاري مذکور از گروه کاري ملزومات کارکردي پيشينه هاي کتابشناختي         . ۴
  . واگذار گرديده استFRSAR به گروه کاري ،کار بررسي مسائل مربوط به موضوعات و مفاهيم. تنالگانهاي اين مدل تمرکز دارد

5. Contextualize.  
6. Justify.  
7. Tillet 
1. FRAR: Functional Requirements for Authority Records. (FRANAR). 
2. Aboutness. 
3. Delsey. 



 در طراحی و ساخت نقاط دسترسی موضوعی، در مـدل جدیـد در نظـر گرفتـه       هاي مطرح   کلیه ویژگیها و جنبه   
  .هاي موضوعی فراهم کند ـ مدل مطرح شده بازنمونی عملی از روابط میان شناسه3. شوند

 هسته اساسی فعالیتهاي کاربران را در این مدل 35بازیابی، شناسایی، انتخاب، دسترسی و کاوش و بررسی    
 ,Zeng, Salaba) است 38 و واقعه37، مفهوم36 موضوعی در این مدل شامل شیءموجودیتهاي. دهد تشکیل می

Zumer, 2006) .   روابط دقیق میان این موجودیتها هنوز تبیین نشده است؛ اما پیشتر با توجه به مـدل ملزومـات
 با تعریف دو موجودیت موضوع و مفهـوم سـه    ) 2002 (39»بویتزا و گورینی  «هاي کتابشناختی،     کارکردي پیشینه 

 و 41ـ روابـط درون موضـوعی  2 40ـ روابط اولیه1. کنند نوع رابطه را میان این موجودیتهاي موضوعی تعریف می       
دارنـد کـه از میـان انـواع       به فعالیتهاي کاربران، بیان می43آنها با افزودن فرایند راهبري    . 42ـ روابط فراموضوعی  3

ل ـ جـزء، سلـسله مراتبـی، متـضاد، متـرادف و       این روابط، روابط فراموضوعی که در واقع دربرگیرنده روابط ک
کارکرد راهبري در واقع به راهنمایی کاربر به موضـوعات      . باشد، براي کارکرد راهبري، حیاتی است       مرتبط می 

مرتبط با موضوع مورد جستجو پرداخته و در نهایت به بازیابی آثاري با موضوعات نزدیک به موضوع مورد نظر          
هاي بازیابی شده بـر اسـاس موضـوع، بـه      تواند در واقع به تنظیم پیشینه    کارکردي می  چنین. شود  کاربر منجر می  

  .اي متفاوت کمک کند گونه
هاي کتابشناختی تنها ایجاد ساختار سلسله مراتبـی بـراي         مزیت توجه به مدل ملزومات کارکردي پیشینه      

ین موجودیتهاي کتابشناختی است کـه  انواع موجودیتهاي کتابشناختی نیست، بلکه تبیین دقیق روابط حاکم بر ا      
دهد تا ساختار مسطح خود را به ساختاري چند الیه تبدیل کـرده   اي این امکان را می در نهایت به فهرست رایانه  

ــستی   ــه ه ــک گون ــه ی ــع ب ــی و در واق ــه 44شناس ــدیل و رفت ــوند     تب ــر ش ــی وب نزدیکت ــاختار فرامتن ــه س ــه ب                                    رفت
(Le Boeuf, 2005) .  چنـین کـاري،   . تغییر شیوه نمایش نتایج جستجو، گام نخست در این راستا خواهـد بـود

هـاي مختلـف    شـیوه . هاي کتابـشناختی اسـت   نیازمند رویکرد عملی به مدل مفهومی ملزومات کارکردي پیشینه        
 هـاي مختلـف   برچـسبهایی کـه دسـته   (اي، نمـایش برچـسبی    پیشنهادي براي نمـایش اعـم از نمـایش سرشناسـه         

 ,Fattahi)؛ 1379فتـاحی،   ( ، فرانمایش بر مبناي اثـر مـادر و آثـار وابـسته بـه آن     )کنند موجودیتها را تبیین می

1996, 1997a, 1997b        و یا اسـتفاده از سـرعنوانهاي موضـوعی بـراي نمـایش موضـوعهاي کلـی (Yee & 

Layne, 1998)ثار و برقراري ارتباط آنها بـا مـدارك و   ، استفاده از سرعنوانهاي موضوعی فعلی براي نمایش آ
 ,Carlyle & Summerlin)، استفاده از روش خوشـه بنـدي نتـایج     (Tillett, 2005)یا ویرایشهاي مختلف 

هاي مستند، به منظور برقـراري ارتبـاط مـؤثر میـان موجودیتهـا              و استفاده از ارجاعهاي مطرح در پیشینه       (2002

                                                        
4. Explore. 
5. Object.  
1. Concept. 
2. Event.  
3. Buizza & Guerrini. 
4. Primary Relations. 
5. Intra-subject Relations. 
6. Extra-subject Relations. 
7. Lead. 
8. Ontology.  



(Patton, 2005)  هـاي   هاي کتابـشناختی، پیـشینه   لی به مدلهاي ملزومات کارکردي پیشینهرویکرد عمنشانگر
  . هاي مستند موضوعی است مستند و پیشینه

  
  شناسایی و تحلیل کارکردها: اي در محیط الکترونیکی عناصر داده

  :اي، کارکردهاي پیشینه کتابشناختی را به گونه هاي متفاوتی تحت تأثیر قرار داده است فناوري رایانه
 فراهم شده و پیـشینه کتابـشناختی بـه شـکلی     يمکان یکپارچه سازي کارکردها و راهبردهاي مجزا   ا .1
بنـابراین، بایـد پیـشینه    . شود که براي فعالیتهاي مختلف در نظـام مـدیریت پایگـاه قابـل اسـتفاده باشـد             ایجاد می 

نویـسی، مرجـع، امانـت بـین     کتابشناختی نیازهاي ناشران، کتابفروشان، کتابداران بخشهاي فـراهم آوري، فهرست      
 .اي برآورده سازد اي، و مهمتر از همه نیازهاي کاربران نهایی را در محیط شبکه کتابخانه

هاي کتابشناختی میان بخشهاي مختلف یک نظام و نیز میان چند نظام با اسـتفاده از              کار تبادل پیشینه   .2
 .رك تسهیل شده استو انواع فرمتهاي ما) ISO2709(استانداردهاي تبادل داده مانند 

 از طریق افزودن اطالعاتی از قبیل فهرست مندرجات، خالصه، نقدها، 45ها سازي پیشینه   با امکان غنی   .3
هاي پایانی کتاب و حتی متن کامل به شکل الکترونیکی، شناسایی بیشتر و دسترسی بهتر بـه موجودیتهـاي            نمایه

 .کتابشناختی تسهیل شده است

غیرکتابشناختی، از قبیل تاریخ ایجـاد رکـورد، اصـالح رکـورد، نـام             (گر  هاي دی   امکان افزودن داده   .4
ها بـه   در پیشینه) فهرستنویس یا وارد کننده اطالعات، استانداردها و قواعد مورد استفاده و مواردي از این دست       

 .منظور مدیریت بهتر پایگاه اطالعاتی فراهم شده است

پـذیر شـده    اي دقیـق تـر امکـان    و فایلهاي جانبی، به گونـه   کنترل کتابشناختی، با استفاده از پایگاهها        .5
 . گیر بود است، کاري که در محیط دستی بسیار دشوار و وقت

ها در  ها و نیز مستندسازي داده  استفاده از انواع پایگاهها و فایلهاي جانبی و رابطه اي براي ورود داده             .6
 .ها امکان پذیر شده است پیشینه

هاي برخی فیلدها در پایگاه براي اهـداف         داده 46 اصالح سراسري  ها، مثالً   هویرایش و بازآرایی پیشین    .7
 .پذیر شده است مختلف در محیطهاي متفاوت امکان

ترکیـب کلیـدواژه اي   امکان بازیابی یک اثر خاص و حتی یک نسخه مشخص از یک اثر بـا اسـتفاده از             .8
 .ستفراهم شده ا) چند شناسه مجزا(اي  چند عنصر داده) ترکیب بولی(

کنند که بـا نظامهـاي دسـتی تفـاوت دارد؛      ها ایجاب می اي را براي پیشینه     اي ساختار ویژه    نظامهاي رایانه 
ایـن سـاختار و شناسـایی و    . اي اسـت  ساختاري که قابل تجزیه به فیلد هـا، فیلـدهاي فرعـی و سـایر عناصـرداده        

هر تغییري را در فرایند سـازماندهی،  اي به صورت مجزا، به کارگیري، حذف و یا          برچسب گذاري عناصر داده   
چنـین راهبـردي، از ملزومـات نظامهـاي       . سـازد   پـذیر ممکـن مـی       ذخیره، پردازش، بازآرایی و نمـایش انعطـاف       

                                                        
1. Record enrichment. 
2. Global change. 



) گزینش، سفارش، فهرستنویسی، امانت(یکپارچه است؛ نظامهایی که از یک پیشینه پایه براي فعالیتهاي متفاوت 
  .کنند استفاده می

اي به صورت مجزا، از چـارچوب   بندي، و کدگذاري عناصر داده ه منظور شناسایی، دسته   در این مقاله، ب   
هـاي کتابـشناختی در ارتبـاط بـا      به منظور بررسی محتوا و کارکردهاي پیشینه. مارك آمریکا استفاده شده است  

یـز اشـاره خواهـد     نZ39.50جستجو و بازیابی در محیط پیوسته، به موارد مرتبط دراستاندارد جستجو و بازیابی     
، تـالش شـده   )بررسی هر یک از فیلـدها در پیـشینه کتابـشناختی   (در ادامه، با استفاده از رویکردي تحلیلی     . شد

اي تحلیل  اي مهم براي کارکردهاي متفاوت شناسایی شده و از دیدگاههاي مفهومی و رایانه است تا عناصر داده
هاي مارك آمریکا، مناطق اصلی مورد بررسی عبارت خواهنـد  بدین منظور، با برخی تعدیالت در نام فیلد    . شود
  :بود از
 اي با طول ثابت عناصر داده:008فیلد  •

 هاي استاندارد کدها و شماره: 01X – 09Xفیلدهاي  •

 زبان مدرك:008/ 37 – 35، و همچنین 546، 500، 041فیلدهاي  •

 سرشناسه : 130و 111، 110فیلدهاي  •

 عنوان و شرح پدیدآور: 21X-24X ،440 ،490 ،730 ،740، 840، 130فیلدهاي  •

 شرح ویرایش: 250فیلد  •

 وضعیت نشر و توزیع: 260فیلد  •

 ناحیه مشخصات ظاهري: 533 و 300فیلدهاي  •

 شرح فروست: 830، 490، 440، 411، 410، 400فیلدهاي  •

 یادداشتها: 590 تا 500فیلدهاي  •

 موضوع : 655 تا 600فیلدهاي  •

 هاي افزوده شناسه: 830 تا 700فیلدهاي  •

 نشانی الکترونیکی منبع: 856فیلد  •

 هاي محلی داده: 9XXفیلدهاي  •

  
  

  )مناطق کنترلی(اي با طول ثابت  عناصر داده
  )، بدون معادل در دوبلین کورZ39.50 در استاندارد 5247 -56؛ مقادیر008(

وان یک کلیت و  در مارك آمریکا دربرگیرنده اطالعات رمزگذاري شده درباره پیشینه به عن          008فیلد  
 بـه  008اي رمزگـذاري شـده در فیلـد     عناصـر داده .  در دست فهرستنویسی است"ماهیت مدرك "نیز در مورد    

                                                        
 (Use)تمام مقاديري  كه در بحث حاضر مطرح شده اند، تنها به گروه استفاده .  هستند در قالب مقادير جفتيZ39.50مقادير استاندارد . ۱

از آنجا كه اين مقدار براي تمام جفت مقادير مورد نظر در مقاله حاضر يكسان بوده ، .  در استاندارد مشخص مي شود١مربوط است كه با مقدار 
  .از آوردن آنها اجتناب شده است



 USMARC Bibliographic)هــا مناســب هـستند   صـورت بــالقوه بـراي بازیــابی و اهــداف مـدیریتی داده   

Format, 2006) .  
تصاویر، مخاطبان، شـکل مـدرك، ماهیـت    : قبیلهاي متفاوتی از    براي کتابها، این فیلد دربرگیرنده داده     

برخـی از  . ها، داستان و سرگذشتنامه اسـت  محتوا، انتشارات دولتی، مجموعه مقاالت کنفرانس، یادنامه ها، نمایه      
از اطالعات آنها بخصوص تاریخ، زبـان و    )  در دانشگاه کالیفرنیا   MELVYLمانند فهرست     (اي    نظامهاي رایانه 

 تهیه فهرست کلیه مدارك منتشر شده در یک کشور با د سازي دامنه جستجو و یا مثالً   کد کشورها براي محدو   
همـین اطالعـات بـراي مقاصـد مـدیریتی پایگـاه       . کننـد  یک قالب خاص و در یک سال مشخص، اسـتفاده مـی   

، گزارش  انتشارات دولتی  مثالً(نوع انتشار   . هاي تکراري، نیز کاربرد زیادي دارد       مانند حذف پیشینه  ) نگهداري(
نمایشگر ماهیت ) نامه ها، داستان، سرگذشتنامه، پایان فنی، پروانه ثبت اختراع، مجموعه مقاالت کنفرانس، یادنامه

هـا   چنین اطالعاتی، براي کاربران مختلف از جمله کتابداران، ناشران، کارگزاران کتابخانه        . هر موجودیت است  
اي، به جستجوگر در انتخـاب یـک قالـب     این عنصر داده. یابد  کنندگان کتابخانه اهمیت روزافزون می      و استفاده 

  . نماید انتشار از میان سایرین کمک می
  

  هاي استاندارد کدها و شماره
)01X – 09Xًدر استاندارد 20 – 7، مقادیر 500  و بعضا Z39.50بدون معادل در دوبلین کور ،(  

 بـه اکثـر موجودیتهـاي کتابـشناختی در     الًهاي استاندارد از جمله مشخصه هایی هستند کـه معمـو        شماره
ها در سطح ملی و  این شماره. شوند افزوده می) سطح توصیف(و هنگام فهرستنویسی    ) سطح تولید (هنگام انتشار   

المللـی   اي پرکاربرد در زنجیره کتابشناختی بوده و توسط سازمانهاي بین المللی قبول عام یافته، از عناصر داده   بین
اي و همچنـین کتابـداران، از    ناشران، کتابفروشان، کارگزاران کتابخانه   . یابند  یتها اختصاص می  مربوط به موجود  

ها در فعالیتهاي مختلف خود به منظور شناسایی و اشاره بـه برخـی انتـشارات خـاص اسـتفاده زیـادي                  این شماره 
یکـا و هـم در اسـتاندارد    بندي، هم در مـارك آمر  هاي کنترلی و رده  ، شمارهISSN و  ISBNهمانند. کنند می

Z39.50 گیرند یابی مورد استفاده قرار می ، به منظور شناسایی، بازیابی و مکان.  
  

  زبان مدرك
،  Z39.50 در اسـتاندارد  54 در مارك آمریکا؛ مقدار 008/ 37 – 35، و همچنین 546، 500، 041(

  ) در دوبلین کورDC-Languageعنصر 
آید و عنصري اصلی در کنترل کتابشناختی به منظور شناسایی  ار میزبان ویژگی مهمی از یک اثر به شم   

ها، عنصر زبان را در طراحـی   اکثر ناشران، کارگزاران، و کتابخانه. مدارك و یا محدودسازي نتایج جستجوست   
اي و اکثـر پایگاههـاي کتابـشناختی،      برخـی از فهرسـتهاي رایانـه      . کننـد   پیشینه براي پایگاههاي خود لحاظ مـی      

هاي ادواري، براي محدودسازي نتایج جستجو و همچنـین بازیـابی مـدارك     وص پایگاههاي مقاالت نشریه بخص
به همین خاطر، زبان یکی از ویژگیهایی . سازند اي فراهم می    تر، امکان ترکیب زبان را با سایر عناصر داده          خاص

ور، جزء عناصر با قابلیتهاي باال به  هنگام جستجوي پایگاههاي کتابشناختی راه دZ39.50است که در استاندارد 
  .آید شمار می



  

  سرشناسه 
 1006، 1005، 1004، 1003، 3، 2 ،1 در مارك آمریکا؛ مقادیر 130و 111، 110، 100فیلد هاي (

  ) در دوبلین کورDC- Title و DC-Creator، عنصرهاي  Z39.50در استاندارد 
تعریـف  ) نـام اشـخاص، تنالگـان، کنفرانـسها    (هـا    در مارك آمریکا، براي سرشناسه1XXگرچه بلوك   

ها در محیطهـاي   اي اصلی و معمول در میان سرشناسه شده، این بخش از مقاله بر نام اشخاص به منزله عنصر داده         
  .مختلف متمرکز است

اي مهم و پرکاربرد در فهرسـتهاي   نام پدیدآور، به منزله یک عنصر شناسایی کننده، یکی از عناصر داده     
از آنجا که نام پدیدآور در ارتباط با اثر یـا مـدرك،    . شود  ها و استنادها شناخته می      هرستها، کتابشناسی فروش، ف 

سازد، به منزله یک ابزار بازیابی، سرشناسه پدیدآور، عنصري ضـروري   بخش مهمی از پیشینه کتابشناختی را می   
نتایج برخی پژوهـشها  . اي است رایانهنظر در فهرست به صورت دستی و یا  براي ایجاد دسترسی به مدرك مورد

 ,Meador & Wittigگیرد نشان داده است درصد قابل توجهی از جستجوها از طریق نام پدیدآور صورت می

1991; Taylor, 1992)  (Hufford, 1991; .  
ها و فهرسـتهاي الفبـایی اسـت     به منزله یک ابزار سازمان دهنده، نام پدیدآور، عنصري کلیدي در سیاهه     

اي که قابلیت نمایش  تقریباً در تمام فهرستهاي پیوسته. ه تمام آثار یک پدیدآور را در کنار هم گرد می آوردک
  .  و نمایش اطالعات کتابشناختی است48خالصه دارند، سرشناسه نام پدیدآور، عنصري اساسی در مرتب سازي

ــ بـراي   1: ل زیر مورد نیاز استهنري مدارك، به دالی  / به طور خالصه، نام افراد مسئول محتواي فکري       
ها براي تمایز میان آثار مختلف  سازي پیشینه ـ مرتب3ـ گردآوري آثار یک فرد در کنار هم 2جستجو و بازیابی   

ــ شناسـایی مـدارك بـراي     5ـ ایجاد تمایز میان مدارك داراي عنوانهاي مشابه و 4هاي نام افراد      و نیز مرور نمایه   
  .اي کتابخانهسفارش، امانت و امانت بین 

  

  اطالعات عنوان و شرح پدیدآور
)130 ،21X- 24X ،440 ،490 ،730 ،740 ،840 فیلد فرعی ،t 610، 600، 411، 410، 400 در ،

-DC، عنــصر  Z39.50 در اســتاندارد 44-33، 6، 5، 4؛ مقــادیر 811، 810، 800، 711، 710، 700، 611

Titleدر دوبلین کور (  
 پـس از خلـق یـک    ه هاي مربوط به شناسایی و بازیابی اثر بوده و معموالً     عنوان یکی از مهمترین مشخص    

اي به  در حالی که پدیدآور، موضوع و یا سایر عناصر داده . اثر، اولین کار پیش از انتشار، تعیین عنوان آن است         
ان یـک  باشند، عنـوان معمـوالً عنـصر مهمـی در بیـ         نمی) اثر یا مدرك  (تنهایی نمایشگر موجودیت کتابشناختی     

اي مهم و پرکاربرد در زنجیـره کتابـشناختی و کنتـرل کتابـشناختی       عنوان یکی از عناصر داده    . موجودیت است 
اي، کتابـداران بخـشهاي فـراهم آوري، امانـت، مرجـع، تحویـل مـدرك، و               ناشران، کارگزاران کتابخانه  . است

 از مطالعـه سـه   (Hufford, 1991: 58)ورد هاف. کنند فهرستنویسان، از عنوان در فعالیتهاي متفاوتی استفاده می

                                                        
1. Sorting. 



عالوه . جستجوهاي کارکنان بخش مرجع، جستجوهاي عنوانی بوده است% 1/53 دریافت که  ARL 49کتابخانه  
هاي چاپی، پایگاههاي اطالعاتی و فهرستهاي  ها در کتابشناسی    دهنده یکی از مهمترین نمایه      بر این، عنوان شکل   

  . فروش است
اي داراي نمایـه عنـوانی قابـل     در فهرستهاي رایانـه . باشد ي در تنظیم مدخلها نیز میعنوان، عنصري کلید  

در ایـن  . پـذیري قـرار گیرنـد    بینی ، عنوانها باید جهت بازیابی در محل دقیق خود با درجه مناسبی از پیش 50مرور
وان در نمایه عنوانی قابل مرور ت را می) عنوان فرعی، برابر،  قراردادي، روي جلد و مانند آن (راستا، انواع عنوانها    

  .ادغام نمود تا به بازیابی بهتر مدارك کمک شود
به منزله ابزار برقراري پیوند، عنوان تا زمانی که تغییر نکـرده باشـد پیونـد میـان موجودیتهـاي مـرتبط را                  

یوند میان آثار و سازد؛ یعنی چنانچه عنوان اثر در ویرایشهاي مختلف تغییر نکند، به صورت خودکار پ    برقرار می 
  . شود مدارك مرتبط به هم، برقرار می

نیز به عنوان یکی از عناصر مهم براي گردآوري ویرایشها و قالبهاي مختلف یک اثـر           » عنوان قراردادي «
این عنصر براي آثـار ادبـی، مـذهبی، موسـیقایی و حقـوقی، بـه منظـور اعمـال کنتـرل بیـشتر در              . نماید  عمل می 

بـه منزلـۀ عنـصر    ( کارکرد عنـوان  4هر . ري مدارك و آثار مرتبط به هم مفید خواهد بودشناسایی و گردهم آو 
نقـش مهمتـري را در   ) جستجو، توصیفگر محتوا، ابزاري جهت برقراري پیوند و عنـصري بـراي تنظـیم مـداخل               

  . کنند محیط پیوسته ایفا می
  

  ناحیه شرح پدیدآور
  )بدون معادل در دوبلین کور،  Z39.50ارد ، بدون معادل در استاند245 در c$فیلد فرعی  (

شود و در فهرسـتهاي پیوسـته    سازي نمی اگرچه شرح پدیدآور در بسیاري از قالبهاي کنونی مارك نمایه   
جستجوپذیر نیست، اما کارکرد اصلی آن نمایش رابطه میان پدیدآورندگان و عنوان بوده و شناسایی و توصیف 

این کارکرد در توانمند ساختن کاربر براي درك نقش همکاران متعدد دخیـل   . سازد  پذیر می   بیشتر اثر را امکان   
  . در خلق اثر اهمیت بسیاري دارد

  
  اطالعات ویرایش 

  )Z39.50 در مارك آمریکا و بدون هیچ معادلی در استاندارد 250فیلد (
ن تفاوت باید به از آنجا که اطالعات یک اثر ممکن است از ویرایشی به ویرایش دیگر متفاوت باشد، ای   

بیشتر نمایشگر تغییر محتواي فکري اثر نسبت » شرح ویرایش«. منظور شناساندن بهتر اثر به کاربر نشان داده شود       
این عنصر، براي شناسایی و توصیف بیشتر مدارك . به مدارك پدیدآمده از یک ریشه است تا تغییرات فیزیکی

داران بخش فراهم آوري، فهرستنویسان، کتابداران مرجع و بـویژه        به کار رفته و براي ناشران، کتابفروشان، کتاب       
عالوه براین، توصیف درست اطالعات ویرایش، از دوبـاره    . دهد  براي کاربران، میزان روزآمدي اثر را نشان می       

                                                        
1. Association of Research Libraries.  
2. Browsable index. 



و به جستجوگر در شناسایی مدرك مورد نیاز ) کارکرد مدیریتی داشته(ها جلوگیري کرده  کاري در تهیه پیشینه
  . اي دارد این عنصر در نظامهاي فهرستنویسی مشترك و فهرستگانهاي مشترك، اهمیت ویژه. رساند ري مییا
  

  اطالعات مربوط به محلهاي نشر، نام ناشران و تاریخهاي نشر: وضعیت نشر
ــد ( ــا؛ مقــدار   260فیل ــارك آمریک ــتاندارد 1018 و 59 ، 31 در م ــصر  Z39.50 در اس  -DC، عن

Publisherکور در دوبلین (  
شـوند، اختـصاص     به مدارك در سطح تولید، زمانی که تولید و یا منتشر می این نوع از اطالعات معموالً    

هــاي وضــعیت نــشر، بــر کــاربرد و ارزش پیــشینه کتابــشناختی نــزد ناشــران،   کاربردهــاي بــالقوه داده. یابــد مــی
 مرجـع و نیـز کـاربران نهـایی        کتابفروشان، کتابـداران بخـش فـراهم آوري، فهرستنویـسان و کتابـداران بخـش              

در بسیاري از موارد، محل نشر، نام ناشر و تاریخ انتشار، نمایانگر کیفیت و موضوعیت مـدرك اسـت     . افزاید  می
(Hagler, 1991: 40) .    به معناي دیگر، اطالعات نشر، به فهرست در انجام یکی از کارکردهـاي مطـرح شـده
  .ک کتابکمک به انتخاب ی: نماید توسط کاتر کمک می

. اند اطالعات مربوط به وضعیت نشر در فهرستنویسی سنتی، به منظور توصیف و نه دسترسی تدوین شده           
اي  اي ناحیه وضعیت نشر را در ترکیب با سایر عناصر داده توان هریک از عناصر داده اي، می   در فهرستهاي رایانه  

به عنـوان مثـال، تـاریخ نـشر بـه      . و را محدود نمایدکلیدي مانند نام پدیدآور و عنوان به کار برد تا نتایج جستج           
  .ثابت نموده استرا عنوان عنصري مؤثر در محدودسازي و تنظیم نتایج جستجو، اعتبار خود 

 محل نشر در 1/008-07 در "تاریخ نشر"و همچنین  (260اي در فیلد  شناساندن هر یک از عناصر داده     
سازي ایـن عناصـر بـراي پردازشـهاي بعـدي در پایگاههـاي        نمایه )  c$260 و   046 و   d$533 و   75-17/008

بـه عنـوان مثـال، بـا     . سازد کتابشناختی را براي کارکردهایی چون بازیابی، شناسایی و نگهداري، امکان پذیر می 
در . توان جستجو را به نام ناشر و بازیابی سـایر آثـار یـک ناشـر بـسط داد             اي، می  استفاده از جستجوي کلیدواژه   

 را فراهم 260 در b$از به شناسایی انتشارات یک ناشر، برخی از نظامها امکان جستجو در فیلد فرعی  صورت نی 
هاي وضـعیت نـشر، اهمیـت فراوانـی در شناسـایی،       در حوزه ناشران و کتابفروشان نیز هر یک از داده . سازند  می

  . بازیابی و مدیریت پایگاه دارد
در ) 59مقـدار   (» محـل نـشر   «و  ) 31مقـدار   (» تـاریخ انتـشار   «ر،  اي ناحیه وضعیت نش     از میان عناصر داده   

  .  منظور گردیده است 1018  در نظر گرفته شده و براي نام ناشر مقدارZ39.50استاندارد 
  

  ناحیه توصیف مشخصات ظاهري 
 DC-Format و عنـصر  Z39.50 در مارك آمریکا؛ بدون مقدار در استاندارد     533 و   300فیلد هاي   (
  ) کوردر دوبلین

این عناصر، توصیف ظـاهري را  . شود اي این ناحیه شامل جزئیات و ابعاد فیزیکی مدرك می     عناصر داده 
به عنوان مثال، تعداد صفحات یا جلـدهاي     . نماید  پذیر ساخته، به شناسایی بهتر ماهیت مدارك کمک می          امکان

 این نظر، این عناصر براي ناشـران،  از. یک مدرك و نوع تصاویر آن ممکن است عمق محتواي اثر را نشان دهد     



کـارکرد شناسـاندن بهتـر و انتخـاب      «کتابفروشان، کارگزاران، کتابداران و کاربران نهایی اهمیت دارد، زیرا به           
گیرنـد و   اي در جستجو مورد استفاده قرار نمی به طور کلی، این عناصر داده    . رساند  در فهرست یاري می   » دقیقتر

عناصـر  « هـیچ مقـداري بـه    Z39.50در استاندارد . ندارند) ارتباط دهی(ا گردآوري هیچ کارکرد نظم دهی و ی   
  .اختصاص نیافته است» اي فیزیکی داده

  
  اطالعات فروست

 5 در مارك آمریکا؛ مقدار 811 و 810، 380 در t$، فیلد فرعی 830، 490، 440، 411، 410، 400(
  )؛ بدون معادل در دوبلین کور Z39.50در استاندارد 

  :اطالعات فروست، کارکردي سه گانه دارد
  .توصیف بیشتري از مدرك ارائه داده و نشانگر گرایش موضوعی و مورد عالقه ناشر است. 1
مدارك داراي فروست مشترك را از یک ناشر، از یک نویـسنده و یـا از یـک حـوزه موضـوعی در                . 2

  .کند کنار هم گردآوري می
این گونه اطالعات براي ناشـران، کتابفروشـان،   . تواند در جستجو و شناسایی مدارك استفاده شود   می. 3

  . کتابداران و کاربران اهمیت دارد
 51به منزله ابزاري براي برقراري پیوند میان آثار مختلف، شـرحهاي فروسـت بیـانگر رابـط کـل بـه جـزء               

 بیـانگر  خواهد بود، زیـرا نـام هـر تنالگـان، معمـوالً     ات تنالگانها مفید   این رویکرد، بویژه براي جستجوي انتشار     . هستند
  . حوزه فعالیت و مسئولیتهاي هدفمند آن است

هاي افزوده، بلکه از طریق کلیـدواژه   اي، اطالعات فروست نه تنها از طریق شناسه       در یک فهرست رایانه   
از آنجا که براي کاربر، بـه خـاطر    . اهد بود هاي افزوده فروست نیز قابل جستجو خو        هاي شرح ویرایش و شناسه    

اي، به بازیابی این اطالعات کمک   سپردن ترتیب دقیق واژگان شرح فروست مشکل است، جستجوي کلیدواژه         
  . کند شایانی می
  
  یادداشتها

)5XX در اســـتاندارد 63 و 62 در مـــارك آمریکـــا؛ مقـــادیر Z39.50 و عنـــصرهاي Coverage و 
Descriptionکور در دوبلین (  
اي میان انواع و حجم اطالعات یادداشتها در یک برگه فهرستنویسی با فیلـدهاي متفـاوت بلـوك       مقایسه

5XX       کـه هـر یـک کـارکرد     )  نوع یادداشـت 50بیش از ( در قالب مارك آمریکا، نشانگر تعدد یادداشتهاست
تنهــا توصــیفهاي بیــشتر و یادداشــتها نــه . ي پیونــد میــان آثــار دارنــدرمتفــاوتی بخــصوص در شناســایی و برقــرا

توانند اهداف فهرست را بویژه در محیطهاي  رویکردهاي بهتري براي شناسایی محتواي مدارك هستند، بلکه می
  . پذیر نیست، تحقق بخشند اي که در آنها دسترسی فیزیکی به مدرك امکان شبکه

برخـی از  . گیـرد  رت مـی هـاي افـزوده صـو    گاه استفاده از یادداشتها بـه منظـور تکمیـل و توجیـه شناسـه      
کند براي شناسایی بهتر مدرك یا تبیین  شوند که فهرستنویس تصور می یادداشتها بدین علت به پیشینه اضافه می    

                                                        
1. Whole-part relationship. 



یادداشتهاي دربرگیرنده اطالعات مربوط به پیوند اثر با سایر آثار مرتبط بـا       . پیوند آن با سایر آثار، اهمیت دارند      
اي دیگر، روابط متفاوت میان آثـار   ان دیگر، یادداشتها بیشتر از هر نوع عنصر داده    به بی . آن، انواع مختلفی دارند   

 در ارائه نتایج پژوهش خود در مورد فهرست کتابخانه کنگره، بیان می (1992:182)»  تیلت«. دهند را نشان می
 بیـان مـی   (1989:123) 52دوك. انـد  ها داراي اطالعاتی مربوط به روابط میان آثار بوده          از پیشینه % 70دارد که   

دارد، چنانچه یادداشت مندرجات نیـز نقطـه تحلیلـی دسترسـی بـه شـمار آیـد، ثبـت اسـامی پدیدآورنـدگان و               
به طور خالصه، یادداشتها بـراي توصـیف بیـشتر و شناسـایی     . عنوانهاي کامل، قابلیت بازیابی را بهبود می بخشد   

  . روند اختی به کار میتر روابط کتابشن بهتر یک مدرك و همچنین نمایش واضح
  

  هاي موضوعی شناسه
 )6XX در اسـتاندارد  - 45 47 و 29-21 در مارك آمریکا و مقادیر Z39.50  و عنـصر Subject در 
  )دوبلین کور
هـا بـه توصـیف      ایـن شناسـه   . هاي موضوعی، یکی دیگر از نقاط دسترسی مهم در فهرستها هستند            شناسه

هاي موضوعی بـراي گـردهم آوردن    همچنین، از شناسه  . کنند   کمک می  محتوایی آثار و بازیابی موضوعی آنها     
با توجه به پژوهـشهاي  ) 2005 (53»گراس و تیلور«و ) 1379(شاپوري  . شود  آثار داراي موضوع مشابه استفاده می     

دارنـد   اي دانسته و بیان مـی  متعدد، جستجوي موضوعی را یکی از مهمترین جستجوها در سطح فهرستهاي رایانه         
هاي کتابشناختی صـورت مـی گیـرد، بـه منظـور یـافتن آثـار          اکثر جستجوهاي کلیدواژه اي که در پیشینه       حتی

  .مختلف با یک موضوع واحد است
هاي موضوعی در پی شناساندن یک اثر یا برداشـتی از یـک اثـر خـاص نیـستند و در       هیچ یک از شناسه  

افـزون بـر آن، بـا    . اي مشابهت موضوعی خواهد بـود     واقع هر شناسه موضوعی به احتمال، عامل بازیابی آثار دار         
اي پیشرفته، هنگام نمایش خالصه مـدارك بازیـابی شـده، شناسـه موضـوعی        توجه به قابلیتهاي فهرستهاي رایانه    

تواند به منزله عنصر تنظیم کننده مورد استفاده واقع شود؛ یعنی کاربر قادر است نتـایج بازیـابی را بـر اسـاس                 می
  . وعی مرتب کرده و حتی به چاپ فهرستهاي موضوعی نیز اقدام کندهاي موض شناسه

  
  هاي افزوده شناسه

 )70X – 75X 80 وX - 830در استاندارد 1036 و 1006 - 1000، 3- 1 در مارك آمریکا و مقادیر
Z39.50 و عنصر Other Contibutorدر دوبلین کور (  

اللت دارد که با موجودیت کتابشناختی در ارتبـاط   بر اسامی، عنوانها و اصطالحاتی د،هاي افزوده  شناسه
مستقیم و یا غیر مستقیم بوده و در قالب هیچ یک از موارد سرشناسـه، عنـوان اصـلی، موضـوع و فروسـت نمـی        

  . گنجد
سازي و  هاي افزوده اهمیت بسیاري در نمایه در قواعد فهرستنویسی و نیز استاندارد مارك آمریکا، شناسه

  :هاي افزوده را در موارد زیر مهم می داند مارك آمریکا شناسه. ندایجاد دسترسی دار

                                                        
1. Duke. 
2. Gross & Taylor. 



، نـام کنفـرانس   (710)، نام تنالگـان  (700) شامل نام فرد (70X – 75X)هاي افزوده عادي  شناسه. 1 
 و مکـان بـه   (740)، عنـوان کنتـرل نـشده و مـرتبط        (730)، عنوان قراردادي    (720) ، نام کنترل نشده      (711)

  .(752)راتبی ه ملصورت سلس
، نام کنفـرانس  (810)، نام تنالگان (800) شامل نام فرد (80X – 830)هاي افزوده فروست  شناسه.  2

  .(830) و عنوان قراردادي (811)
هاي افزوده، بویژه نام اشخاص و تنالگانها، ماننـد کارکردهـاي سرشناسـه اسـت کـه               کارکردهاي شناسه 

 .پیشتر اشاره شد
  

  ترونیکیپیوند به منابع الک
  ) در دوبلین کورFormat و عنصر Z39.50 در مارك آمریکا و بدون مقدار 856(

 به مارك آمریکا افزوده شد، براي درج نشانی دسترسی به منبع الکترونیکی یا اینترنتـی         این فیلد که بعداً   
 یعنی به تعداد دلخـواه  باشد؛ شود، تکرارپذیر بوده و شامل فیلد فرعی نیز می یافته به کار برده می به شکل ساخت  

کد مربوط به شاخص این فیلـد، نـوع دسترسـی بـه     . توان نشانیهاي منابع الکترونیکی را در پیشینه ذخیره کرد  می
بـه عبـارت   . دهـد   و یا به صورت دیگر نـشان مـی  (e-mail, ftp, Telnet, dial up)            منبع را در شبکه 

  .ی استیاب دیگر، این فیلد داراي کارکرد مکان
  

  ) مربوط به کتابخانه(اطالعات محلی 
بـدون معـادل در دوبلـین    ؛  Z39.50 در  53 و 29، 20 ،12 مارك آمریکا، مقـادیر    در9XXبلوك (
  .)کور

هـاي موجـود، کتابخانـه یـا      هاي مرتبط با خود کتابخانه، از قبیل شـماره ثبـت نـسخه        در این بلوك، داده   
شود که همگی براي  ، نام فهرستنویس، شماره بارکد، و مانند آنها درج می      اي که منبع در آن قرار دارد        مجموعه

بدیهی است مقادیر ذخیره شده در این . روند مصارف مدیریتی و انجام انواع عملیات داخلی کتابخانه به کار می         
  .بلوك براي تبادل میان پایگاههاي مختلف نیست

  

  
  هااي بر اساس انواع کارکرد بندي عناصر داده دسته

   .بندي نمود توان در شش مقوله زیر دسته کارکردهاي پیشینه کتابشناختی را می
  اي مربوط به آنها کارکردها و عناصر داده. 1جدول

  اي عناصر داده  هدف و شرح کارکرد  کارکرد

جـــستجو و بازیـــابی مـــدارك بـــا   بازیابی. 1
  ها استفاده از حداقل داده

ایر پدیدآورندگان، عنـوان    هاي افزوده س    سرشناسه پدیدآور، شناسه  
کنتـرل ماننـد   / هـاي اسـتاندارد   اصلی، سایر اطالعات عنوان، شـماره   

ISBN ،ISSNو شماره کنترل کتابخانه کنگره   

  شناسایی.2

توصیف بیشتر محتوا و مشخـصات     
ــه  ــه گون اي کــه  ظــاهري مــدرك ب

ــا    ــرایش و ی ــد وی جــستجوگر بتوان
شکل خاصی از یک اثر را از سایر       

  کال تشخیص دهدویرایشها و اش

ــدآور، شناســه  ــدگان،   سرشناســه پدی ــایر پدیدآورن ــزوده س ــاي اف ه
اطالعات عنوان، اطالعات ویرایش، اطالعات فروست، زبان، سطح     

/ ارتباط، فهرسـت منـدرجات، خالصـه، چکیـده، نـوع انتـشار، نـوع        
قالب، محل نشر، نام ناشران، تاریخهاي انتشار، کشور منتشر کننـده،       

  و موضوعهاي اثر

ردیف /سازماندهی. 3
  محدودسازي/سازي

هـا در     پیشینه) ردیف سازي (تنظیم  
ها در برونـداد،      فایل، نمایش پیشینه  

ــاد نمایــه  ــا و دســته  ایج ــدي و  ه بن
  محدودسازي نتایج جستجو 

سرشناسـه پدیـدآور، عنـوان اصـلی، تـاریخ نـشر، موضـوع، شــماره        
  بازیابی، شماره شابک، و شماره پیشینه



مـدارك  / یش پیوند میـان آثـار     نما  ارتباط دهی. 4
  مرتبط با یکدیگر 

ــدآور، شناســه  ــدگان،   سرشناســه پدی ــایر پدیدآورن ــزوده س ــاي اف ه
عنوانهاي قراردادي، شرح ویرایش، اطالعـات فروسـت و برخـی از           

  اطالعات یادداشتها

  دسترسی/ مکان یابی. 5
ــسخه  هــاي  دسترســی فیزیکــی بــه ن

ــراهم    ــدرك را ف ــک م ــف ی مختل
  سازد می

هـا   هـاي محـل، نـام کتابخانـه یـا کتابخانـه       ي راهنما، شماره ها  شماره
  ، نشانی الکترونیکی یا اینترنتی)درمورد فهرستگانها(

مدیریت و ساماندهی . 6
  پایگاه

انجام امور مختلف ورود، اصـالح،      
ــه، و  حــذف، روزآمدســازي، مبادل
ــز   ــات و نیــــ ــایش اطالعــــ نمــــ

  گیري گزارش

، نـام فهرسـتنویس، نـام       تاریخ ایجاد رکورد، تاریخ اصالح رکـورد      
واردکننده اطالعات، نـام قواعـد فهرستنویـسی مـورد اسـتفاده، نـام              

  ، زبان اثر، کشور)ها(کتابخانه 

، 1مـاتریس  . تـوان نمـایش داد   ارتباط هر یک از عناصر و کارکردهاي پیشینه را به شکل دیگر نیـز مـی           
 1مـاتریس  گونـه کـه در    همـان . باشـد  گفته مـی اي با توجه به کارکردهاي پیش  بندي عناصر داده  نمایشگر دسته 
به عبارت دیگر، یک کارکرد . تواند بیش از یک نوع کارکرد داشته باشد اي می شود، هر عنصر داده مشاهده می

اي، کـارکرد شناسـایی را بیـشتر از      تمام عناصر داده   تقریباً. اي مختلف انجام می پذیرد      واحد توسط عناصر داده   
مهجورترین کارکرد، از نظر اجـرا،  . این امر به توصیف بهتر اثر کمک می کند  . م می دهند  سایر کارکردها انجا  

ذکر این نکته خـالی از لطـف نیـست    . گیرد کارکرد مکان یابی است که تنها از طریق شماره راهنما صورت می       
طـور کـه    همـان فیلـد هـاي کنتـرل،    . کننـد  که قوانین فهرستنویسی کنونی کمتر به کارکرد مکان یابی توجه می 

 توسـط کتابـداران اسـتفاده      شود، کارکردهاي شناسایی، مدیریتی و سازمان دهنده دارنـد و معمـوالً             مشاهده می 
از آنها بیشتر بـراي شناسـایی موجودیتهـا و در     . روند   براي اهداف بازیابی به کار نمی      یادداشتها معموالً . شوند  می

  . شود میبرخی موارد نمایش پیوند میان مدارك، استفاده 
  اي در پیشینه کتابشناختی بندي کارکردي عناصرداده دسته. 1ماتریس

            کارکردها
  شناسایی  بازیابی  اي عناصر داده

  /سازماندهی
  سازي ردیف

  مدیریت  ابیی مکان  دهی ارتباط

              مناطق کنترل
      *  *  *    نوع انتشارات
      *  *  *    کد زبان
        *  *    تاریخ
      *  *  *    کد کشور
هاي  شماره

  استاندارد
            

ISBN *  *          
ISSN *  *    *      
    *  *  *    *  شماره راهنما
      *    *    زبان اثر

      *  *  *  *  سرشناسه پدیدآور
      *  *  *  *  اطالعات عنوان
      *    *  *  شرح پدیدآور
      *    *  *  شرح ویرایش



            کارکردها
  شناسایی  بازیابی  اي عناصر داده

  /سازماندهی
  سازي ردیف

  مدیریت  ابیی مکان  دهی ارتباط

      *    *  *  محل نشر
      *  *  *  *  نام ناشر
        *  *  *  تاریخ نشر

          *    مشخصات ظاهري
      *    *    اطالعات فروست
              یادداشتها

          *    یادداشت مندرجات
          *    چکیده/ خالصه

      *    *  *  مخاطبان
      *  *  *  *  بازتولید

              هاي افزوده شناسه
      *  *  *  *  سرعنوان موضوعی
      *  *  *  *  سایر پدیدآورندگان

          *    شکل/ نوع
  کی نشانی الکترونی
  یا اینترنتی

        *    

  *  *          هاي محلی داده
  

اي شناسایی کننده، براي کاربران متفاوت در حوزه نشر و فـروش کتـاب و در        به طور کلی، عناصر داده    
تر است، در حالی که عناصر سازمان دهنده ممکن اسـت بـه واسـطۀ تفـاوت در کارکردهـا و        ها معمول   کتابخانه

گذشته از این، در محیطهـاي مختلـف کـه دربرگیرنـده     . اي، متفاوت باشند    و رایانه اهداف، در دو محیط دستی      
  .بندي جامع و عمیق مشکل است اي هستند، ارائه دسته انواع منابع با درجات متفاوتی از توجه به عناصر داده

ناگون تنوع کارکردهاي هر عنصر، موجب افزایش قابلیتهاي پیشینه کتابشناختی در برآوردن نیازهاي گو
پایگاههایی کـه  . شود ها، و کاربران نهایی می هاي مختلف مانند ناشران، کتابفروشان، کتابخانه      کاربران در حوزه  

 و در برخـی مـوارد   كشود، کارکردهایی دارند که در برخی مـوارد مـشتر   ها ایجاد می در هر یک از این حوزه    
پیشینه کتابشناختی اسـت کـه چنانچـه از یکدسـتی     در هر صورت، ابزار اصلی هر پایگاه  . متفاوت از یکدیگرند  

  .آورد هاي مختلف به وجود می برخوردار باشد، امکان تبادل اطالعات و استفاده مشترك را میان حوزه
 

  )پذیر در شبکه دسترس(استانداردها و ضرورت تعامل میان پایگاههاي پیوسته 
ائل مطرح در حوزه استانداردها و قالبهـاي  تعامل و میانکنش  نظامهاي مختلف در شبکه، از مهمترین مس     

ترین گامها در راه رسیدن به این مهـم، اسـتفاده از    اي، یکی از عمده در محیطهاي شبکه. آید اي به شمار می    داده
دهـد تـا از طریـق پایانـه پایگـاه        بوده اسـت؛ اسـتانداردي کـه ایـن امکـان را بـه کـاربر مـی             Z39.50استاندارد  

. به جستجو در سایر پایگاههاي اطالعات کتابـشناختی بپـردازد       ) ی همان محیط رابط آشنا    یعن(کتابشناختی خود   
ایجاد چنین قابلیتی براي نظامهاي مختلف، به دلیل ماهیت چندوجهی تعامل میان نظامهـا، قـدري مـشکل اسـت              



(Miller, 2000) .»مهـا را  رگـذار بـر تعامـل میـان نظا    تأثی در تحلیـل خـود، عوامـل    (2005 ,2003) 54»موئن
  :چنین مطرح می کند این

شامل مسائلی همچون سیستمهاي عامـل متفـاوت، نظامهـاي بازیـابی اطالعـات              . تعدد و تفرق نظامها    •
 ...متفاوت و

 ... و Z39.50  ،HTTP ،SOAP ،ISOتعدد پروتکلهاي تعامل، مانند  •

، XMLنی مـارك،  ، یـو 21ماننـد مـارك   . هـا،  تعدد در استانداردها و قالبهاي ذخیـره و مبادلـه داده         •
 ...و) مثل دوبلین کور(اي  ، طرحهاي فرادادهISBD/AACR2قالبهاي مبتنی بر 

 ... و LCSH ،MESH ،AATها، همچون  شناسی تعدد در واژگان و هستی •

 ها تعدد زبان و تفاوت در نویسه •

 سازي، مهار واژگانی و فنون استخراج واژه از متن تفاوت در نمایه •

ها در انواع پایگاهها، به منظور ایجـاد   ه به گوناگونی قالبهاي ذخیره و مبادله داده  در همین راستا و با توج     
ها بر مبناي مارك بـه   سازي پیشینه رسد شرایطی همچون نمایه تعامل کارآمد میان پایگاههاي مختلف، به نظر می   

 همـسو بـا اسـتاندارد    سـازي طبـق قـوانین    سازي فیلدهاي مارك، و انجـام نمایـه         منظور پشتیبانی از جستجو، غنی    
Z39.50   تفـاوت در  : کنـد  بـه دو عامـل کلیـدي اشـاره مـی       ) 2005(» مـوئن «در این میان،    .  اجتناب ناپذیر باشد

استانداردهاي مورد استفاده براي نظامهاي مختلف و تفاوت در نظامهاي بازیابی اطالعات محلی؛ به عنوان مثـال،     
 Z39.50اه حل این مسائل را در توجه به جزئیات استاندارد وي ر. سازي و طراحی جستجو میان چگونگی نمایه

  .داند سازي می و افزایش کارایی نظامهاي بازیابی اطالعات محلی و تبیین دقیق سیاستهاي محلی نمایه
بنابراین، به منظور ایجاد تعامل بیشتر میان نظامها، کاهش تعدد و تفرق ثابت ترین اجزا همچـون قـوانین،       

آورد کـه تـا    هـا فـراهم مـی    اي قوي براي تبادل داده ها، زمینه روتکلهاي انتقال، نحو و ساختار داده  استانداردها، پ 
  .سازي و یا تعدد زبانی را بهبود خواهد بخشید هاي نمایه حدي، نارساییهاي ناشی از تفاوت در شیوه

همخـوان کـردن   (اي  سازي این استانداردها و قالبهـاي داده  بدیهی است، این کار جز به واسطه هماهنگ     
. شود و اولین گام در این حوزه، تعیین دقیق نقـاط مـشترك میـان آنهاسـت       فراهم نمی ) فیلدها و فیلدهاي فرعی   

  .، در واقع تالشی است در جهت نمایش این نقاط مشترك1 و پیوست2جدول 
  21لدهاي فرعی مارك  و فیلدها و فیZ39.50انطباق عناصر فراداده دوبلین کور با مقادیر استاندارد . 2جدول

  عنصر دوبلین کور
مقادیر 

استاندارد 
Z39.50 

  فیلدهاي مرتبط در مارك

  عنوان
Title 

1097  245 00$a ║ 246 33$a  ║246 33$a  
  پدید آورنده
Creator 

1098  720 ##$a & $e  ║ 700 1#$a  & $e ║ 710 2#$a  & $e ║ 
711 2#$a  &  $e  ║ 720 ##$e ║ 700 1#$e  ║ 710 2$e  

 موضوع
Subject 

1099  653 ##$a ║ 650 #0$a ║ 650 #2$a ║ 050 ##$a ║ 082 
##$a / 080 ##$a ║ 650 #7$a  &  $2   

  توصیف
Description 

1100  520 ##$a   ║ 520 ##$a  ║ 505 0#$a 

                                                        
1. Moen. 



  عنصر دوبلین کور
مقادیر 

استاندارد 
Z39.50 

  فیلدهاي مرتبط در مارك

  ناشر
Publisher 

1101  260 ##$b  ║ 700 1#$a  &  $e  ║ 710 2#$a    & $e  ║  
711 2#$a  &  $e    

  ریختا
Date 

1102  260 ##$c  ║ 307 ##$a  ║ 260 ##$g  ║  260 ##$c  ║  
583 ##$d  &  $a  ║ 518 ##$a  &  $3    

  نوع منبع
Resource Type 

1103  655 #7$a  &  $2  ║  655 #7$a  &  $2  ║  655 #7$a  &  
$2    

  شناساگر منبع
Resource Identifier 

1104  024 8#$a  ║  856 40$u  ║  020 ##$a  ║  022 ##$a  ║  
024 8#$a  & $2    

  زبان
Language 

1105  546 ##$a  ║  041$a  ║  546 ##$a  & $b    
 سایر همکاران

Other Contributor  1106  720 ##$a & $e  ║ 700 1#$a  & $e ║ 710 2#$a  & $e ║ 
711 2#$a  &  $e  ║ 720 ##$e ║ 700 1#$e  ║ 710 2$e  

  قالب
Format 

1107  856 ##$q  ║  300 ##$a  ║  340 ##$a  ║  856 ##$q   
  منبع

Source Identifier 
1108  786 0#$n   ║  786 0#$o   

  رابطه
Relation 

1109  

787 0#$n  ║  787 0#$o  ║  776 0#$n  ║  776 0#$o  ║  
776 0#$n  ║  776 0#$o  ║  773 0#$n  ║  773 0#$o  ║  
774 0#$n  ║  774 0#$o  ║  775 0#$n  ║  775 0#$o  ║  
775 0#$n  ║  775 0#$o  ║  786 0#$n  ║  786 0#$o  ║  
510 0#$a   ║  538 ##$a  ║  780 00$t   ║  785 00$t    

  پوشش
Coverage 

1110  500$a  ║  522 ##$a  ║  513 ##$b   
  حقوق

Rights Management 
1111  540 ##$a  ║  856 42$u  &  $3  

  
  یريگ خالصه و نتیجه

محیط الکترونیکی شامل انواع پایگاههاست و پیشینه کتابشناختی در قالب الکترونیکی خود، نـسبت بـه             
نرم افزار پایگاههاي کنونی امکانات و قابلیتهـاي بـسیاري،   . اي دارد تفاوتهاي عمده) فهرستبرگه(قالب سنتی آن   

 فهرستنویـسی در فعالیتهـاي سـازماندهی و    هاي  بویژه پیوندهاي فرامتنی، جهت اجراي کارکردهاي بیشتر پیشینه       
اي جهت ثبت در  اي، شناسایی عناصر داده با ظهور فهرستهاي رایانه. مدیریت پایگاهها در اختیار قرار داده است      

بـه منظـور اجـراي کارکردهـاي     . هاي کتابشناختی و ذخیره در پایگاه، وارد مرحله جدیدي گـشته اسـت         پیشینه
هاي کتابشناختی باید با توجه به پـاره اي از عوامـل ایجـاد     اي ، پیشینه  محیط رایانهمختلف به صورتی مؤثرتر در    

  :شوند
هـا در محـیط    گونه که پیشتر اشاره شد، وجود انواع استانداردها و قالبهـاي ذخیـره و مبادلـه داده        همان •
همخوان سازي . توجه شودانواع پایگاهها بیشتر ) میانکنش پذیري(اي، باعث شده تا به مسئله تعامل عملی         شبکه

دها و قالبها، امري اجتناب ناپذیر است و اقدامهاي انجام شده در این      رفیلدها و فیلدهاي فرعی میان انواع استاندا      
تنوع کارکردهاي پیشینه کتابشناختی، که به دلیل تنوع در نیازهـاي  . زمینه، مزایاي آن را به اثبات رسانیده است   

ر صورتی قابل تحقق است که همخوانی میان انواع استانداردها و قالبهـا در سـطح            کاربران مختلف است، تنها د    



تواند به منزله پایه این همخوانی قرار گیرد، مشروط به آنکـه از مـدل        می Z39.50استاندارد  . شبکه، عملی شود  
 .تبعیت کند» هاي کتابشناختی ملزومات کارکردي پیشینه«نظري و توسعه یافته 

زهاي متفاوت کاربران مختلف، پیشینه کتابشناختی نیازمند حداقل مجموعه اي از عناصر در پاسخ به نیا •
مدیریت «، و »سازماندهی«، »برقراري پیوند«،  »شناسایی«،  »بازیابی«اي است تا کارکردهاي مختلفی همچون         داده
کترونیکی را تشکیل می دهنـد،  هاي ال   اي که پیشینه    افزایش تعداد و انواع عناصر داده     . را به انجام رساند   » پایگاه

اي مـشترك در اسـتانداردها و    مقاله حاضـر عناصـر داده  . اي است نمایشگر تعدد در کاربرد آنها در محیط رایانه   
میزان ثبت و یا حذف (توان چنین نتیجه گرفت که سطح توصیف مدارك  می. قالبهاي مختلف را شناسایی کرد

توانـد بـه    کارکردهاي پیشینه تأثیر داشته و پایین آوردن سطح توصیف می        بر   مستقیماً) اي در پیشینه    عناصر داده 
هاي کتابشناختی  هرچه انتظار از کارکردهاي پیشینه. کاهش چشمگیر کارکردهاي پیشینه کتابشناختی منجر شود

 . اي بیشتري نیاز خواهد بود بیشتر باشد، براي ثبت به عناصر داده

طالعات کتابشناختی در پایگاههاي اطالعاتی، بویژه پایگاههـایی  اثربخشی جستجو، بازیابی و نمایش ا     •
در . روز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد  قابل دسترس هستند، روزبهZ39.50که از راه دور و از طریق استاندارد 

 اي، الزم است هماهنگی بیشتري در استانداردهاي مربـوط   این زمینه و به منظور توصیف و مدیریت عناصر داده         
) Z39.50اي، و اسـتاندارد   ، قالبهـاي مـارك، عناصـر فـراداده    ISBDمانند قواعد فهرستنویسی انگلـوامریکن،   (

خـوان   هـاي ماشـین   اي در پیـشینه  بدین جهت، باید خط مشی هایی جهت تبیین دامنه عناصر داده         . صورت گیرد 
هـاي   در ایجـاد پیـشینه  ) انـه فراتـر از محـدوده کتابخ  (چنانچـه دیـدگاهی کـاربردي و فرابخـشی         . تدوین گـردد  

 .به یک توافق عمومی در باره ملزومات کارکردي دست یافتباید کتابشناختی وجود داشته باشد، 

آموزش سازماندهی اطالعات باید رویکرد نوینی را در تبیین ملزومات پیشینه کتابشناختی پیش گیـرد       •
گاههاي اطالعات کتابشناختی و در محیط شـبکه مـورد    تا نیازهاي بالفعل و بالقوه انواع کاربران را در کار با پای           

سازي نیز، که اکنون در سایه رشـد   تواند به فهم ارزشمندي کار فهرستنویسی و نمایه این امر می. توجه قرار دهد 
مسئوالن سازماندهی اطالعات بر این باورند که ارزش کار  . رنگ شده است، کمک نماید      فناوري اطالعات کم  
 .تر از گذشته است رنگ، بلکه پررنگ دید نه تنها کمآنها در محیط ج

  
  
  
  
 

  منابع
اي کتابخانـه   بررسی مشکالت موضوعی استفاده کنندگان در فهرست رایانه). 1379(شاپوري، سـودابه   ـ  

  .نامه کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد پایان. مرکزي دانشگاه فردوسی
هـاي کتابـشناختی و نمـایش آثـار در      رویکرد هاي نو به سـاختار پیـشینه  ). 1379(  ـ فتاحی، رحمت اهللا   

کـاربرد و توسـعه؛ مجموعـه مقـاالت     : اي فهرستهاي رایانه:  در.فهرستهاي گرافیکی با استفاده از فناوري فرامتن     



: ــ مـشهد  . شهد، مـ 1378 آبـان  28 و  27هـاي ایـران،       اي در کتابخانـه     همایش کاربرد و توسعه فهرستهاي رایانـه      
 .268ـ253مرکز اطالع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، :دانشگاه فردوسی مشهد؛ تهران
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