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Abstract
Objective: PRESSoo is a conceptual model for describing serial works. This conceptual model
is a formal ontology intended to capture and represent the underlying semantics of bibliographic
information about continuing resources. In this research, the feasibility of implementing the
PRESSoo model in organizing Persian serials has been studied. The purpose of this study was to
identify the degree of adaptation between Persian Bibliographic Records with PRESSoo model.
Methodology: The present study is an applied research which is carried out by evaluation
method. The population of this study was 90 Persian serials of the Knowledge and Information
Science in the National Library and Archives of Iran. In order to collect the required data, 2
adaptive table utilized to analyze the adaptation between Persian Serials with the PRESSoo
conceptual model. The first table has been prepared by using PRESSoo classes and data
elements of ISSN manual. The other adaptive table has been based on the UNIMARC fields and
PRESSoo classes and Properties. The gathered data was analyzed using the excel 2016
software.
Findings: The results of this study showed that the, fields used in the Persian serials’ records
are related to different classes of PRESSoo model. According to the characteristics and changes
observed in the Persian serials’ records of the information science and science serials, among
the different classes of PRESSoo Z1, Z5, Z6, Z11 and Z12 should be used in modeling Persian
Serials. On the other hand, 18 properties of PRESSoo model out of 46 properties are important
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in Organizing Persian serials. The results of this study showed that, in the studied records,
adaptation between the IRANMARC fields of the RASA software, with 5 classes and 18
properties of PRESSoo were observed.
Conclusion: The results of this study showed that the Persian Serials in the National Library
and Archives of Iran have low adaptation with the conceptual models. The reasons of this low
adaptation are: lack of commitment to the Anglo-American Cataloguing Rules 2, software
problems and inattention to essential UNIMARC fields. Likewise, the results of this study
revealed that, although there is a sufficient adaptation between IRANMARC fields and
PRESSoo conceptual model, but due to the lack of attention to UNIMARC fields in RASA, and
the standards like Angelo-American, software problems in Iran, appropriate compatibility
between IRANMARC fields and PRESSoo classes was not observed in the studied records. In
order to correctly use the conceptual models, it is necessary to use more UNIMARC fields
depending on the users' needs.
Keywords: PRESSoo, Conceptual Models, Functional Requirement for Bibliographic Records
(FRBR), Object-Oriented Models, Organization of Serials.
Article type: Research
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چکیده
هدف :الگوی پرس اُاُ جدیدترین الگوی ایفلاست که برای توصیف بهتر پیایندها ایجاد شد .پژژوهش اارژر در راسژتای شناسژایی میژزان ان پژاق پیاینژدهای
فارسی زبان با الگوی پرساُاُ انجام شد.
روششناسی  :این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با استفاده از رویکرد ارزیابانه انجام شده است .جامعه پژوهش را  09پیایند رشته علژم اطلاعژات و
دانششناسی موجود در نرمافزار رسا تشکیل داده است .به منظور انجام پژوهش از جداول ت پیقی الگوی پرساُاُ با فیلدهای مژار اسژتفاده شژد .در نهایژت از
این جدول برای شناسایی ان پاق پیشینههای پیایندهای رشته علم اطلاعات و دانششناسی استفاده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد فیلدهایی که در پیشینههای پیایندهای فارسی استفاده شده با  5رده پرساُاُ در ارتپژا هسژتند .بژا توجژه بژه صژفات و
تغییراتی که در پیشینه پیایندهای رشته علم اطلاعات و دانششناسی مشاهده شژد از بژین ردههژای پژرساُاُ  Z11، Z6 ،Z5 ،Z1و  Z12بایژد در مدلسژازی
پیایندهای رشته علم اطلاعات و دانششناسی مورد استفاده قرار گیرند .همچنین از میان  64صفت پرساُاُ 81 ،صفت در پیشینههای مورد بررسی یافت شد .که
با  5رده  Z11 ،Z6 ،Z5 ،Z1و  Z12در ارتپا هستند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش ان پاق م لوبی بین الگوی پژرساُاُ و پیشژینههای پیاینژدهای رشژته علژم اطلاعژات و دانششناسژی مشژاهده نشژد.
مشکلاتی از قپیل عدم توجه به فهرستنویسی درست پیایندها ،استفاده از قواعد مس ح انگلوامریکن ،مشکلات نرمافزاری موجژود در رسژا بژه دلیژل تپژدیل از
نسخه قپلی نرمافزار کتابخانه ملی به نرمافزار فعلی از دلایل این ان پاق پایین هستند.
کلیدواژهها :پرساُاُ ،الگوهای شیءگرا ،الگوهای مفهومی ،سازماندهی پیایندها ،ملزومات کارکردی پیشینههای کتابشناختی (افآربیآر).
نوع مقاله :پژوهشی
--------------------ناشر :کتابخانه مرکزی آستان قدس رروی
کتابداری و اطلاعرسانی ،8699 ،دوره  ،46شماره  ،6شماره پیاپی  ،04صص18-49 .
تاریخ دریافت -8803/1/4 :تاریخ پذیرش8803/0/45 :
© نویسندگان
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مقدمه

از آنجایی که کتابخانه ارگانیسمی رو به رشد است ،بهبود خدمات کتابخانه ،کمک

بکه ککاربر در هکت یکا ت

منککاب مککورد نیککاز خککود در کو ککا ری زمککام مم ک را می ککوام فککدل اکککبی کتابککدارام در ن ککر گر ککت
(م فری ،3131،ص .)75 .ر تهر ته با پیشر ت ناوریفای اطباعا ی ،مش با ی از مبه ساختار مسکح ،،عکد
برقراری روابط بی مناب  ،نمایش ناقص اطباعات ،عد و ه به روی رد فستی شناسکانه و فزینکهبر بکودم ورود
اطباعات ،عد و ه به بعد معنا و رابحهفا در هام کتابشناختی در هرستفا مشافد شد ( تکایی3131 ،؛
یا یزی العابدینی ،3133 ،ص31 .؛ ارسحو پور )3137 ،مش بات هرستفا و غییکر در نیازفکا و نشر فکای
کاربرام باعث ایجاد غییرا ی در هرستفای کتابخانهای شد و الشوفکای مفهکومی 3ایجکاد شکدند.

الآربکیآر2

اولی الشوی مفهومی است که در سال  3333وسط ایفبا 1به و ود آمد .الآربیآر به من ور بهبود پیشینهفای
هرستنویسی و رآیند هرستنویسی ارائه شد.
فمزمام با ایفبا ،شورای بی المببی موز فا (ای و ) 4الشوی میراث رفنشی خود را با نکا الشکوی مفهکومی
مر

سیداک 7ایجاد کرد .ای الشو گونهای فستیشناسی است که به من ور سهیل ی پارچهسکازی و مبادلکه

اطباعات نافمشوم میراث رفنشکی بکه و کود آمکد (آذرگکوم و کری زاد  ،3133،ص .)337 .در سکال 2222
متخصصام دریا تند که کتابخانهفا و موز فا می وانند از فم اری و فمافنگسازی الشوفای خکود سکود ببرنکد
(ریوا 1و دوئر 5و زومر2223 ،3؛ گزار

الآربیآراُاُ .)2237 ،از اشتراک دو الشوی الآربیآر و سیداک ،در سکال

 2223الشوی الآربیآراُاُ به و ود آمد ا مبادله اطباعکات مکوز و کتابشکناختی را سکهیل نمایکد .الآربکیآر
شیءگرا (الآربیآراُاُ) ،گونهای فستیشناسی 3برای مدیریت معنایی محتویکات کتابشکناختی اسکت (گکزار
نهایی الآربیآراُاُ.)2237 ،32
در اواخر سال  2232مرکز بی المببی آیاساسام 33و کتابخانه مبی

رانسه32

وا ق کردند کا یک

گکرو

کاری هت ایجاد گسترشی از الآربیآر اُاُ برای پیایندفا ش یل دفند .ویرایش  2/7ای الشو در آوریکل 2234
منتشر شد( .گزار

نهایی پرساُاُ2235 ،؛ لبول و پبشری  .)2234 ،پِرِساُاُ الشویی شیءگراسکت و گسترشکی از
1. Conceptual Models
)2. Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR
)3. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA
)4. International Council of Museums (ICOM
5. CIDOC Conceptual Reference Model
6. Riva
7. Doerr
8. Zumer
9. Ontology
10. FRBRoo Final Report
11. ISSN Centre
12. Bibliotheque Nationale de France
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الشوی الآربیآراُاُ به شمار میآید .ای الشو به دنبکال آم اسکت کا مفهکومی دیکد از اطباعکات کتابشکناختی
مر بط با پیایندفا ارائه دفد( .گرو هرستنویسی ایفبا .)2237 ،3ای الشو ی

فستیشناسی قکراردادی 2اسکت

که معانی اساسی پیشینهفای اطباعا ی مناب دنبالهدار (به خصوص پیایندفا) را بیام میکند .فمچنکی پکرساُاُ
غییرات متعددی را که مم

است طی انتشار نشریه رخ دفد الشوسازی میکند (اوری.)2237 ،1

الآربیآر اُاُ و به طب آم پرساُاُ بر اساس مدلسازی شیءگرا طرایی شد اند .بر اسکاس ایک مکدل فکر
اطباعات به عنوام ی
شیءگرا ی

رو

نمونه از ی

رد و یا به عنوام کفت فر یک

از ایک رد فکا بیکام میشکود .مدلسکازی

بسیار انعحالپذیر برای وکیف دقیق مناب دنبالهدار و و ه به طبیعکت پویکای آمفاسکت.

در الآربیآراُاُ رد خاکی برای مناب دنبالهدار و ود دارد که  F18اثر پیایندی 4نامید میشود .پکرساُاُ ککفات
خاص رد  F18را بهتر شرح میدفد (لبکول .)2237 ،فکر کراداد ای ککه در دسکتنامه آی.اس.اس.ام و کود
داشته با رد فا و کفات مو ود در سیداک سی.آر.ا انحباق داد شد و در مواردی ککه ام کام انحبکاق و کود
نداشته ،رد یا کفت خاکی برای پرساُاُ ایجاد شد است .پرساُاُ عباو بر ای که می واند کفات خاص مناب را
وکیف کند بب ه می واند غییرا ی که در طول زمام در پیاینکدفا ا فکاق میا تکد را مدلسکازی کنکد( .اوری،
.)2231
پرساُاُ از  34رد و  41کفت ش یل شد اسکت .شناسکهگرفای رد فکای پِکرِساُاُ بکا یکرل  Zمشکخص
شد اند و شناسهگرفای کفات خاص آم با یرل  Yنشام داد میشوند .رد فکایی ککه از الآربکیآراُاُ اقتبکاس
گردید اند با یرل  Fمشخص شد اند .فمچنی

رد فایی که از سیداک سی.آر.ا اقتباس شکد اند بکا یکرل E

نشام داد میشوند .رد فای الشوی پرساُاُ عبار ند از:
 :Z1تغییر شکل پیایند :5موارد غییر شک ل پیاینکد عبارتانکد از :ادامکه ( غییکرات اساسکی در عنکوام
پیایند) ،ایشزینی ( ایشزینی پیایند با ی

یا چند پیایند دید) ،جزیه ( بدیل ی

چند پیایند دید) ،رکیب ( رکیب یداقل دو پیایند و ایجاد ی

پیایند بکه یکداقل دو یکا

پیایند دید) :Z2 .جذب  :6اضکا ه شکدم

نمونهای در  F18وسط سایر موارد مو ود :Z3 .تفکیک :7موارد که به عنوام محصول اثر پیایند قببی که بعکد
از ف ی

نیز ادامه دارد ،شناخته میشوند :Z4 .تعویض موقت :8انتشار مکوردی از  F18بکه عنکوام کایشزی

1. IFLA Cataloguing Section
2. Formal Ontology
3. Oury
4. Serial Work
5. Serial Transformation
6. Absorption
7. Separation
8. Temporary Substitution
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موردی دیشر :Z5 .تغییر قاعده انتشار :1غییرات خطمشی انتشار ی

منب دنبالهدار :Z6 .شروع انتشذار:2

اولی شمار منب دنبالهدار :Z7 .اتمام انتشار :1آخری شمار شناخته شد منبک دنبالکهدار :Z8 .مذدیریت
فراداده :4ذخیر و نشهداری راداد  ،بررسی کحت اطباعات ذخیر شد و ا خاذ صمیمات دید :Z9 .واحذد
ذخیره :5اشیای یزی ی شمار فای انفرادی ی

پیایند خاص که در کنار فم کحا ی شکد اند :Z10 .الگذو

توالی :6شامل اش الی است که انت ار میرود در خصکیص شکمار فا ،ویرایشفکا و کاریو وایکدفای انفکرادی
یکا چنکد شکمار پیاینکد نوشکته

پیایندفا استفاد شود .الشوی والی نمونهای است که در چند بیانیه برای ی

میشود :Z11 .شناسگر واحد منبع (یوآراِل) :7مشخصات سرورفایی که به وسیبه آمفا ایلفکای دیجیتکال
به کورت آنبای

رافم میشوند :Z12 .قاعده انتشار :8طرحفای خط و مشی انتشار در یک

زمکام مشکخص.

 :Z13تکنگاشت :9شامل مواردی از ( F19اثکر انتشکار) میشکود ککه انت کار مکیرود در ( F24بیکام انتشکار)
منع س شود :Z14 .ایجاد واحد ذخیره :10ای
ولید میشوند (گزار

نهایی پِرِساُاُ.)2235 ،

وکیف ادواریفا نسبت به
وکیف شد و ای

رد شامل عالیتفایی میشود که وسکط آم مکوارد رد Z9

نشاشتفا مش لآ ری ر است.

نشاشتفا معمولاً ی بار و برای فمیشکه

وکیف می واند کامل و با شرح کامل زئیات باشد .ای در یالی است که مافیکت متغیکر

ادواریفا ا از ای کار را به هرستنویس نمیدفد ( .تایی ،3137 ،ص .)311 .به عباو فر ویرایش دیکد از
ی

نشاشت برداشتی دید است ولی در مورد پیایندفا فر ویرایش دید ی

اثر دیکد اسکت (آذرگکوم و

ری زاد  ،3133 ،ص .)335 .عریف اثر ،عد برخورد ی سام بکا پیاینکدفا بکه عنکوام اثکر یکا آثکار گروفکی در
الآربیآر ،مسائبی مانند عنوام ،عنوام قراردادی و غیکر و نیکاز بکه ککفتفا و رابحکهفای بیشکتر ،عکد دقکت
مو ودیتفای مفهومی ر گرو یک

(یعنکی اثکر و برداشکت) ،عکاریف متفکاوت دو بحکث اککبی پیشکینهفای

کتابشناختی (یعنی اثر و پدیدآورند ) در مناب دنبالهدار مسکائبی بودنکد ککه باعکث شکد کا در مکورد ککاربرد
الآربکیآر در پیاینکدفا بازنشریفکای اساسکی ککورت گیکرد (زانکگ 33و سکالابا ،3132 ،32ص31 .؛ آذرگکوم و

1. Issuing Rule Change
2. Starting of Publication
3. Ending of Publication
4. Metadata Management
5. Storage Unit
6. Sequencing Pattern
)7. Uniform Resource Locator (URL
8. Issuing Rule
9. Monograph
10. Storage Unit Creation
11. Zhang
12. Salaba
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ریزاد  ،3133 ،ص .)333 .امروز در سح ،هام پیشر تفای زیادی در زمینه سازمامدفی پیاینکدفا انجکا
شد است .با و ه به مسائبی که در زمینه هرستنویسکی پیاینکدفا و کود دارد بکه ن کر میرسکد و که بکه
روی ردفای دید هانی از افمیت بالایی برخوردار باشد .از آنجایی که پرساُاُ به من ور وکیف بهتر پیاینکدفا
به و ود آمد است انجا پژوفشفایی هت بهکارگیری ای الشو ضروری به ن ر میرسد اما ای الشو به دلیکل
دید بودم اکنوم روی نشریات ارسی به کار گر ته نشد است .مسئبه اککبی ایک پکژوفش ایک اسکت ککه
میزام انحباق پیشینهفای پیایندفای ارسی را با الشوی پرساُاُ عیی کند .بدی من ور ای پکژوفش در ککدد
پاسوگویی به پرسشفای زیر انجا شد است:
.3

سازمامدفی پیایندفای ارسیزبام ا چه میزام با رد فای الشوی پرساُاُ محابقت دارد؟

.2

سازمامدفی پیایندفای ارسیزبام ا چه میزام با کفات الشوی پرساُاُ محابقت دارد؟

پیشینه پژوهش

از زمانی که الشوی مفهومی الآربیآر معر ی شد اسکت پژوفشفکای راوانکی در زمینکه بهبکود هرسکتفای
رایانه ای و استفاد از الشوفای مفهومی انجا شد است .آنچه در زیر ارائه میشود مروری بر ادبیات حقیکق در
زمینه الشوفای مفهومی است
با و ه به پژوفشفایی که در ای زمینه انجا شد است ،می کوام پایامنامکه باربکارا یبکت 3را در سکال
 3335آغاز و ه به الشوی مبزومات کارکردی پیشکینهفای کتابشکناختی دانسکت .وی در پکژوفش خکود بکا
بررسی پیشینه فای مو ود در هرست کتابخانه کنشر آمری ا ،شش نکو رابحکه کتابشکناختی شکامل رابحکه
اشتقاقی ،وکیفی ،فمارز ،کل و کز ،فمرافکی و معکادل را شناسکایی ککرد .مهمتکری پیشکینه در زمینکه بکه
کارگیری الشوی مفهومی الآربیآر گزار
ای گزار

نهایی ای الشو است که در سال  3333وسط ایفبا منتشکر شکد .در

شناسایی مبزومات کارکردی پیشینهفای کتابشناختی با و ه بکه نیازفکای ککاربرام انجکا شکد

است .کارکردفایی که برای پیشینهفای کتابشناختی شناسایی شدند عبار ند از بازیابی ،شناسکایی ،انتخکاب و
دسترسی .پژوفش چ

2

و چ  )2224( 1نشام داد که الشوی الآربیآر به عنوام ابزاری مفهکومی بکرای بیکام

عناکر راداد ای و روابط میام آمفا ،بسیار مفید است .پروژ مرکز کتابخانه پیوسته رایانکهای

(اُ.سی.اِل.سکی4).

1. Barbara Tillett
2. Ya-ning Chen
3. Shu-jiun chen
)4. Online Computer Library Center (OCLC
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در طول سالفای  2222ا  2225به من ور محالعه شیو فای کاربردی کردم ال.آر.بی.آر .و مزایای آم کورت
گر ته است .مهمتری فدل اُ.سی.اِل.سی .سنجش ام امسنجی به کارگیری الشوی مفهومی الآربیآر بود.
از مبه پژوفشفایی که در زمینه به کارگیری الشوی الآربیآر.اُاُ انجا شد می وام به پژوفش ریوا ،دوئر
و زومر ( )2223اشار کرد .در ای پژوفش به معر ی الشوی الآربیآراُاُ پرداخته شد و مشخصاً ،افدال و کفات
الشوی الآربیآراُاُ معر ی گردید .از مبه أثیرگذار ری ا رادی که در زمینه الآربکیآراُاُ پکژوفش ککرد اسکت
می وام پا ری

لبول را نا برد .لبول ( )2223در مقاله خود به دلایل ایجاد الشوی الآربیآراُاُ پرداختکه اسکت.

از اولی نمونهفای کاربردی الشوی الآربیآراُاُ می وام به پژوفش مر س ،شولز و گکوئرز ( )2232اشکار ککرد.
ای پژوفششرام در محالعه خود از الشوی الآربیآر در زبام فستیشناسی وب استفاد کردنکد .نتکایپ پکژوفش
آمفا نشام داد که ارزیابی الشوی الآربیآراُاُ با استفاد از نر ا زارفایی از مبه پرو ژ ام امپذیر است.
آنتبم  )2224( 3به ای نتیجه رسید که الآربکیآر رککت دیکدی بکرای کنتکرل مو ودیتفکا ارائکه
میدفد .لی

وکیفشرفایی که برای

نشاشتفا ارائه میشود برای پیاینکدفا ناککا ی اسکت .کونز ()2227

مش بات بهکارگیری الآربی آر بر روی پیاینکدفا را اینشونکه برشکمرد اسکت :عریکف دوگانکه از اثکر در منکاب
پیوسته ،جدیدن ر متناوب آثار ،مش بات روابط عبی رمزگذاری شد در پیشینهفای پیاینکد در مکارک 23بکه
دلیل ساختار خحی آم .لبول و پبشری ( )2234ضم معر ی الشوی پرساُاُ و  34رد اکبی آم ،به ای نتیجکه
رسیدند که الشوی پرساُاُ برخبال الآربیآر با مافیت پویای پیایندفا سازگاری بیشکتری دارد .فمچنکی لبکول
( )2237به ای نتیجه رسید که الشوفای مفهومی الآربیآراُاُ و پرساُاُ در با اند پیچیدگیفای الشوفای قببی
را کافش دفند ،بدوم ای که روابط معنایی ییا ی آمفا از بی برود .اوری ( )2231در مقاله خکود بکه معر کی
پروژ فای دید خود از مبه پرساُاُ پرداخته است .فمچنی در ای پژوفش پکروژ ر.و.آد 2ککه وسکط مرککز
بی المببی آی.اس.اس.ام به من ور آزمایش پرساُاُ در قالب آر.دی.ال ایجاد شد است ،معر ی میگردد.
نتایپ پژوفش عر ام منش ( )3131نشام داد ککه الآربکیآر در زمینکه افکدال و کارکردفکای هرسکت،
مبنای وکیف آثار در ساختار پیشینهفای کتابشناختی ،عیی کارکردفکای عناککر داد ای مو کود و نحکو
وکیف مدارک ،بهتر و کامل ر از قواعد هرستنویسی آنشبوآمری

عمکل نمکود اسکت .خوشکبخت ()3133

مش با ی از مبه عد رعایت قاعد هرستنویسی در عنصر پدیدآور اککبی ،عکد فمکافنشی و بکه ککارگیری
سککبیقه شخصککی در ککدوی را در پیشککینهفای کتابشککناختی نسککو خحککی شناسککایی کککرد .پککژوفش
یا یزی العابدینی ( )3133نشام داد که برخی از مبزومکات ذکرشکد در الشکوی الآربکیآر .در پیشکینهفای

1. Antelman
2. ROAD
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کتابشککناختی ارسککی مو ککود اسککت و در برخککی زمینککهفا ،بککه دلککایبی ماننککد عککد رعایککت کککحی ،اکککول
هرستنویسی ،قواعد هرستنویسی مورد اسکتفاد (آنشبکوامری

) ،سکاختار نر ا زارفکای کتابخانکهای مکورد

استفاد و عد و ه به روابط و خانواد کتابشناختی در هرستفا ،کاستیفایی و کود دارد .نتکایپ پکژوفش
نی

نیا ( )3133نشام داد که عناکر داد ای مارک ایرام به ر یب از شناسکایی ،دسترسکی انتخکاب و یکا ت

پشتیبانی میکند .نتایپ پژوفش امیری ( )3133نشام داد ککه در پیونکد بکا  3773عنصکر داد ای مو کود در
ساختار مارک ایرام با مو ودیتفای گرو اول ای الشو 713 ،عنصکر داد ای بکا مو ودیکت نمکود 51 ،عنصکر
داد ای با مو ودیت اثر  17 ،عنصر داد ای با مو ودیت بیام 11 ،عنصر داد ای بکا مو ودیکت نسکخه قاببیکت
انحباق دارند .نتکایپ کرد یسکینی ( )3132نشکام داد ککه  3344نکو و گونکه روابکط کتابشکناختی میکام
مو ودیتفای پیشینهفای خکانواد کتابشکناختی «بوسکتام سکعدی» مبتنکی بکر مکارک ایکرام و کود دارد.
محمدی ( )3132خاطر نشام کرد که به دلیل فاوت مافوی عبو پزش ی با سایر عبو به ویکژ عبکو انسکانی
(مانند :ادبیات ،و فنر) و مافیت جربی بودم آم و مبتنی بودم بر رو شناسکی عبمکی (آزمکایش ،مشکافد و
اثبات رضیه و ن ریه) ،میزام روابط کتابشناختی اثر به اثر ،به عنوام پایهفکای الآربکیآر .در آم بسکیار ککم
است .یا تهفای پژوفش خادمی ،کوکبی و رج پهبو ( )3133نشام داد که پکنپ یبکد ( 422روسکت)433( ،
روستفای رعی) ،227( ،روست) 234( ،نشانشر مقاله) 251( ،شمار بی المببی مقاله) مو ود در دسکتنامه
یونی مارک در کاربرگه پیایندفای سکازمام اسکناد و کتابخانکه مبکی مهکوری اسکبامی ایکرام و کود نکدارد و
میبایست به آم ا زود شود.
در بررسیفای انجا شد در ایرام ،پیشینهای مر بط با پژوفش به کارگیری الشکوی پکرساُاُ یا کت نشکد.
نها نمونهای که در ای زمینه کارشد است پژوفش کشاورزیام ،پازوکی و یا یزی العابدینی ( )3137اسکت.
در ای پژوفش پرساُاُ به عنوام گسترشی از الشوی مفهومی مر
است .فمچنی بیام شد است که ای الشو یک

سکیداک و الشکوی الآربکیآراُاُ معر یشکد

فستیشناسکی قکراردادی بکرای بیکام روابکط بکی اطباعکات

کتابشناختی و داد فای پیایندفا به کار میرود.
با و ه به ای که الشوی پرساُاُ دید ری الشوی معر یشد وسط ایفباست و نها چهار سال از معر کی
آم میگذرد پژوفشفای زیادی در ای زمینه انجا نشد است و ای الشو ا یدودی ناشناخته ماند اسکت .بکا
و ه به افمیتی که سازمامدفی پیایندفا برای کتابدارام و کاربرام دارد ،لاز است پژوفشکی بکرای شناسکایی
الشوی مناسب برای سازمامدفی پیایندفای ارسی انجا شود.
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روششناسی پژوهش

ارزیابانه انجا شد است .امعه ای پژوفش را  32پیایند رشته عبم اطباعات و

ای پژوفش با استفاد از رو

دانششناسی مو ود در نر ا زار رسا ش یل داد است .دلیل انتخاب ایک منکاب بکه عنکوام امعکه پکژوفش
دسترسی آسام محققام به داد فای مورد نیاز و آشنایی با غییرات پیایندفای ای یوز است .از آم کایی ککه
مارک به کار ر ته در نر ا زار رسا کامل ری مارک مو ود است (عمرانی ،موسویزاد و امیری) ،ایک نر ا کزار
به عنوام ابزار پژوفش انتخاب شد .به من ور انحباق مارک ایرام با الشوی پرساُاُ ابتدا رد فای پرساُاُ با عناککر
داد ای آی.اس.اس.ام حبیق داد شد .در دستنامه آی.اس.اس.ام که در سال  2237منتشر شد است کدول
حبیقی بی عناکر داد ای آی.اس.اس.ام و یونی مارک رسیم شد است .با استفاد از داول به دست آمکد
دول حبیقی بی مارک و پرساُاُ نیز رسیم شد .با استفاد از دول رسکیم شکد میکزام انحبکاق رد فکا و
کفات الشوی پرساُاُ با پیایندفای رشته عبم اطباعات و دانششناسی شناسایی گردید.

یافتهها

پاسخ به پرسش نخست :سازمامدفی پیایندفای ارسیزبام ا چه میزام با رد فای الشوی پکرساُاُ محابقکت
دارد؟
به من ور پاسو به ای پرسش از دول حبیقی رسیم شد استفاد شد است .فمچنی اطباعات مکورد
نیاز برای بررسی انحباق پیشینهفای پیایندفای ارسی یوز عبم اطباعات و دانششناسی با الشکوی پکرساُاُ بکا
استفاد از هرست فمشانی کتابخانه مبی ایرام (رسا) استخراج شد و مورد بررسی قرارگر ته اسکت .نتکایپ بکه
دست آمد برای فر ی

از رد فا در داول زیر قابل مشافد است.
جدول  .0وضعیت عناوین قبلی پیشینههای بررسیشده

رده
تغییر شکل پیایند

فیلد یا عنصر مشخصکننده
تعداد

 899یادداشت

 549عنوان قپلی

 664از این پس با عنوان

 689ادامه

جایگزینی

84
83

4
84

8
-

6
89

8
-

تجزیه

8

8

-

-

-

ترکیب

9

-

-

-

-

ادامه8

 .8منظور از ادامه تغییراتی است که در آن تنها عنوان نشریه تغییر مییابد و سایر اطلاعات آن از جمله فاصله انتشار ثابت میماند.
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فمامطورکه در دول  3مشافد میشود ،غییرا کی ککه در عنکاوی پیاینکدفای رشکته عبکم اطباعکات و
دانش شناسی ا فاق ا تاد  ،بیشتر باعث ایشزینی و ایجاد پیشینه دید بکرای عنکاوی

دیکد شکد اسکت .در

پیایندفای رشته عبم اطباعات و دانششناسی 35 ،پیشینه ایشزی پیشینهفای قببی 32 ،پیشکینه بکه عنکوام
ادامه پیشینه قببی و ی

پیشینه به عنوام جزیه پیشینهفای قببی شناسایی شد اسکت .در پیشکینهفایی ککه

بررسی شدند فیچ نمونهای از رکیب یا ت نشد .اطباعات مربوط به ای رد فا بیشتر از یبکد ( 122یادداشکت)
و سپس از یبد ( 442از ای پس با عنوام) استخراج شد .در پیشینهفای پیایندفای رشته عبم اطباعکات فکیچ
نمونهای از رکیب یا ت نشد .فمچنی در امعه پژوفش فیچ نمونهای از رد  Z2ذب ،رد  Z3ف ی  ،رد
 ( Z4عویض موقت) یا ت نشد ،به فمی دلیل داول ای رد فا ارائه نمیشود.
جدول  .2وضعیت انطباق پیشینهها با رده  Z5تغییر قاعده انتشار
فیلد یا عنصر مشخصکننده در پیشینه

تعداد پیشینه

 899یادداشت

 549عنوان قپلی پیایند

 644نشریه مادر

( Z5تغییر قاعده انتشار)

84

 664از این پس با عنوان

رده

89

8

8

86

با و ه به داد فای دول  ،2غییرات پیایندفای رشته عبم اطباعات عبارتاند از 12 :غییر عنکوام ،یک
غییر نا ناشر و ی

غییر اکبه انتشار .بیشتری اطباعات ای رد از یبکد ( 122یادداشکت) اسکتخراج شکد

است .اطباعات مربوط به عناوی

دید پیایندفا برای  34مورد از پیاینکدفا میکل شکد در یکالی ککه یبکد

عنوام قببی پیایند نها برای ی ی از پیایندفا ذکر شد است.
جدول  .6وضعیت ذکر تاریخ شروع و اتمام انتشار
فیلد مشخصکننده در پیشینه

تعداد پیشینه

 489مشخصات نشر

( Z7تاریخ اتمام پیایند)

9

-

-

-

 899دادههای کلی
پردازش

( Z6تاریخ شروع پیایند)

09

09

-

-

 493محدوده زمانی
انتشار

رده
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بر طبق دول  ،1اریو شرو انتشار برای مامی امعه پژوفش در یبکد مشخصکات نشکر نشکریه ذککر
میشود .لی

از پیایندفایی که انتشارشام متوقف شد  ،اریو ا ما انتشار درج نشد است.

برای فیچ ی

جدول  .0وضعیت یو.آر.ال پیشینههای مورد بررسی
فیلد یا عنصر مشخصکننده در پیشینه
رده

تعداد
پیشینه

ایمیل پیایند

( Z11محل الکترونیکی)

80

44

 154دسترسی و محل الکترونیکی
وبگاه پیایند
وبگاه فعال

وبگاه غیرقابلدسترس

وبگاه اشتپاه

84

6

8

فمامطور که در دول  4مشافد میشود ،رد  Z11پرساُاُ با یبد  371دسترسی و محکل ال ترونی کی
انحباق دارد .یبد دسترسی و محل ال ترونی ی برای  13پیشینه میلشد است .امکا بکه دلیکل ایک ککه رد
 Z11پرساُاُ با محل نشهداری نسخهفای ال ترونی ی پیایندفا در ار باط است ،نها پیشینهفایی که دارای وبشا
عال فستند قاببیت انحباق با رد  Z11الشوی پرساُاُ را دارند .در نتیجه ای رد با  31پیشینه قاببیکت انحبکاق
دارد .در میام پیایندفایی که بررسی شدند محل ال ترونی ی  4پیایند غیر قابل دسترس بود ،فمچنی ی کی از
پیایندفای بررسی شد دارای آدرس وبشا اشتبا بود.
جدول  .6وضعیت قاعده انتشار پیایندهای رشته علم اطلاعات
فیلد یا عنصر مشخصکننده در پیشینه

زیرمجموعههای قاعده انتشار

) Z12قاعده انتشار(8

تعداد پیشینهها

 499عنوان و پدیدآور

 583عنوان دیگر

-

-

 644نشریه مادر

-

41

 585عنوان مکرر

84

-

 899یادداشتها

-

-

 889فاصله انتشار

 154دسترسی و محل الکترونیکی
-

8

09

09

8

8

8

43

-

فاصله انتشار

09

-

-

-

-

8

09

محل الکترونیکی

84

-

-

-

-

-

-

زبان اثر

41

-

-

-

-

-

-

-

رسانه فیزیکی

9

-

-

-

-

-

-

-

عنوان

 898زبان اثر

 549عنوان قپلی پیایند

رده

-

 .8قوانین انتشار به مواردی اطلاق میگردد که برای چاپ یک نشریه رروری است .از جمله این موارد میتوان به عنوان ،فاصله انتشار و  ...نشریه اشاره کرد.
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آنچنام که در دول  7مشافد میشود ،کل امعه پژوفش بکا رد ( Z12قاعکد انتشکار) انحبکاق کامکل
دارند .بیشتری انحباقی که بی رد  Z12و یبدفای مورد استفاد در پیشینه پیایندفای رشته عبم اطباعکات و
دانششناسی مشافد شد ،مربوط به عنوام و اکبه انتشار پیایندفا است یعنی مامی پیایندفای بررسی شکد
با ای رد انحباق دارند .زبام اثر با  23پیشینه و فمامطور که در دول  4اشار شد  31پیاینکد بکا رد محکل
ال ترونی ی منحبق است فیچ موردی برای رسانه یزی ی در یبدفای مارک مشافد نشد .بکه دلیکل ایک ککه
از پیشینهفای بررسیشد یا ت نشد ،موردی برای انحباق بکا رد فکای ،Z9

نسخهفای درفمکرد برای فیچ ی

 Z13و  Z14در پیشینهفای بررسیشد یا ت نشد در نتیجه داول ای رد فا ارائه نشد است.
از آنجاییکه پرساُاُ خود گسترشی از سیداک سی.آر.ا و الآربیآراُاُ است ،بدوم اشار به رد فای ایک دو
الشو نمی وام مناسب ری الشو برای پیاینکدفای ارسکی را رسکیم نمکود .بکه فمکی دلیکل میکزام سکازگاری
پیشینهفای پیایندفای ارسیزبام رشته عبم اطباعات و دانششناسی با ای دو الشو نیز شناسکایی شکد ککه در
داول زیر قابلمشافد است.
جدول  .1وضعیت انطباق فیلدهای پیشینههای بررسی شده با ردههای مرتبط از الگوی افآربیآراُاُ
فیلد یا عنصر متناظر
رده

تعداد

988
شاپا

988
شاپای
پیوندی8

رمزواره4

899
یادداشت

848
نمایهها

ترجمه
عنوان

 549عنوان
قپلی پیایند

 589کلید
عنوان

969

( F13شناسگر)8

48

48

-

-

-

-

-

-

-

( F18اثر پیایندی)

6

-

-

-

6

-

-

-

-

( F1اثر)

9

-

-

-

-

-

-

-

-

( F50نقا دسترسی
کنترل شده)6

88

-

-

-

-

-

5

8

5

 .8شاپای پیوندی برای پاسخگویی به نیاز تعریف مکانیزم گروهبندی که نسخههای مختلف یک رسانه از جمله یک منپع دنپالهدار تعریف شده است .این
مفهوم مدیریت محتوا را تسهیل میکند.
 .4کدن ( )CODENیک کد شش رقمی است که برای شناسایی و منحصر به فرد کردن عناوین ادواریها اختصاص مییابد.
 .8این رده رشتهها یا کدهای اختصاص داده شده به یک موجودیت را نشان میدهد .شناسگرها برای شناسایی یک منپع دنپالهدار مورد استفاده قرار میگیرند.
 .6رده  F50نقا دسترسی کنترل شده ،شامل شناسههایی است که نه تنها برای نمونههایی که برای شناسایی آنها به وجود آمده است ،منحصر به فرد
هستند بلکه همچنین به منظور اطمینان از اجرای قوانین کافی بر اساس خواص شناخته شده و پذیرفته شده برای آنها ،توسط یک سازمان مستقل ورع
میشوند تا شناسایی آن نمونهها امکان پذیر گردد .در دستنامه آی.اس.اس.ان ترجمه عنوان ،کلید عنوان و عنوان قپلی یک پیایند به عنوان نقا دسترسی آن
شناخته میشوند.
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فمامطور که در دول  1قابل مشافد است ،شمار استاندارد بی المببی پیایندفا (شکاپا) نهکا بکرای 21
از پیایندفا مشکافد نشکد .در میکام

پیایند درج شد است .کدم یا رمزوار و شاپای پیوندی نیز برای فیچی

پیشینهفایی که بررسی شدند  4نمایه یا ت شد که به کورت پیاینکد منتشکر میشکوند و اطباعا شکام از یبکد
( 122یادداشتفا) استخراج شد .از آنجایی که در ای پژوفش پیایندفا محالعه شکد اند فکیچ

نشاشکتی بکه

عنوام نمایه پیایند ارائه نشد است .برای  33پیشینه نقاط دسترسی کنترل ذکر شکد اسکت .در پیشکینهفایی
پیشکینه دارای عنکوام قببکی

که بررسی شد  7پیشینه دارای ر مه عنوام 7 ،پیشینه دارای کبید عنوام و ی
پیایند است.

جدول  .6وضعیت ردههای عنوان و عملگر و مکان سیداک سی.آر.ام در پیشینههای بررسی شده
فیلد یا عنصر متناظر

( E39عملگر)

 499عنوان و پدیدآور

 489مشخصات نشر

 899یادداشت

 583عنوان دیگر

 585عنوان مکرر

 499شناسه افزوده

رده

تعداد

( E35عنوان)

09

09

-

-

4

8

-

ناشر

09

-

09

-

-

-

-

صااب امتیاز

34

-

-

53

-

-

65

مدیر مسئول

60

-

-

65

-

-

81

سردبیر

54

-

-

59

-

-

83

( E53مکان)

09

-

09

-

-

-

-

بر اساس آنچه که در دول  5مشافد میشود ،به دلیل ای که یبد عنوام بکرای مکامی پیاینکدفا ذککر
شد  ،رد عنوام با پیشینهفای بررسیشد انحباق کامل دارد .عمبشر با مامی پیشینهفای بررسیشد انحبکاق
دارد .فمچنی اطباعات مربوط به ککایب امتیکاز و مدیرمسکئول و سکردبیر گکردآوری شکد و در ایک بخکش
قرارگر ته است .نقشفای عمبشر که در پیشینهفای پیایندفا یا ت شد به ر یکب عبارتانکد از :ناشکر ،ککایب
امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر .به ر یب یبد ناشر برای  32پیشینه ،یبکد ککایب امتیکاز بکرای  52پیشکینه،
یبد سردبیر برای  71پیشینه و یبد مدیر مسئول برای  43پیشینه درج شد است .عنصر کشور برای فیچی
از پیایندفا در ن ر گر ته نشد است .فمامطورککه در کدول  5مشکافد میشکود در یبکد مشخصکات نشکر،
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شهری که پیایند در آم منتشر میشود برای ما پیشینهفا ذکرشد اسکت .اطباعکات مربکوط بکه ایک رد فکا
بیشتر از یبدفای ( 222عنوام و پدیدآور)( 232 ،مشخصکات نشکر)( 122 ،یادداشکتفا) و ( 122شناسکهفای
ا زود ) گردآوری شد است.
جدول  .6وضعیت زبان پیایندها
فیلد یا عنصر متناظر

تعداد پیشینهها

 898زبان اثر

نوشتاری

 898زبان متن

یا چکیده اثر

 588زبان خلاصه

با متن تفاوت دارد

عنوان درصورتیکه

مندرجات

898زبان صفحه

( E75وجهتسمیه شیء)8

09

41

48

3

5

1

09

898زبان فهرست

( E56زبان)

39

41

48

3

5

1

-

 889فاصله انتشار

رده

فمامطور که در دول  3مشافد میشود ،عنصر زبام برای  52پیشینه بهکار ر ته اسکت .در ایک میکام
یبد زبام مت نوشتاری اطباعات زبام بکرای  13پیشکینه ،یبکد زبکام اثکر بکرای  23پیشکینه ،زبکام هرسکت
مندر ات برای  3پیشینه ،یبد زبام خباکه یا چ ید اثر برای  5پیشینه ،و یبد زبام ککفحه عنکوام بکرای 7
پیشینه فا میل شد است .فمچنی و ه سمیه شیء برای مامی پیشینه فکا ذککر شکد اسکت .بیشکتری
اطباعات مربوط به ای طبفه از یبد رعی زبام مت نوشتاری و کمتری اطباعات از یبکد رعکی زبکام ککفحه
عنوام استخراج شد است.

پاسخ به پرسش دوم پژوهش :میزام انحباق پیایندفای ارسی زبام بکا ککفات الشکوی پکرساُاُ چشونکه
است؟
در پرسش دو کفا ی که بی رد فای پرساُاُ و یبدفای مارک برقرارشد است ،شناسایی شد و در ایک
بخش ارائه میگردد .از آنجایی که در پیشینهفای بررسیشکد برخکی از رد فکای پکرساُاُ اسکتفاد نشکد بکود
کفات بیامکنند ای رد فا نیز در پیشینهفای بررسیشد یا ت نشد .به من کور بکوگیری از طولکانی شکدم
یا تهفا در ای بخش نها کفات محرح در پنپ رد پرساُاُ که دارای راوانی فستند ذکر خوافد شد.

 .8این رده شامل وجه تسمیه خاص برای محصولات فکری و یا الگوهای استاندارد شده است.
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جدول  .6وضعیت صفات تغییر شکل در پیشینهها

پیشینهها

تعداد

صفت

فیلد یا عنصر مشخصکننده در پیشینه
 549عنوان قپلی

 899یادداشت

 644نشریه مادر

 664ازاینپس با عنوان

 Y1ایجاد ادامهای از

4

6

-

4

-

 Y2ایجاد بهعنوان ادامه

4

-

8

5

-

 Y3ایجاد جایگزینی از

89

3

-

6

-

 Y4ایجاد به عنوان جایگزین از

3

-

-

3

-

 Y5تجزیه

9

-

-

-

-

 Y6ایجاد پس از تجزیه

8

-

-

8

8

 Y7ترکیب با

9

-

-

-

-

 Y8ترکیب در

9

-

-

-

-

فمامطور که در دول  3مشافد میشود ،کفت ( Y3ایجاد ایشزینی از) ،دارای بیشتری

راوانکی بکی

کفات غییر ش ل پیایند است .بی پیشینهفایی که بررسی شدند  5پیشینه به عنکوام کایشزی پیشکینهفای
قببی ایجاد شد اند که با کفت ( Y4ایجاد به عنوام ایشزی از) در ار باطاند .کفات  Y1و  Y2فر ککدا بکا 1
پیشینه منحبق فستند Y6 .نها با ی ی از پیشینهفا انحباق دارد .بیشتری اطباعات مربکوط بکه ایک ککفات از
یبد یادداشت پیشینهفا و کمتری اطباعات از یبدفای عنوام قببی پیایند و یبد نشریه مکادر اسکتخراج شکد
است .از آنجاییکه در پیشینهفای بررسی شد فیچ نمونه ذب ،ف ی

و عویض موقت یا ت نشد در نتیجکه

کفات ای رد فا یعنی کفات  Y5و  Y7و  Y8نیز در پیشینهفای بررسیشد  ،مشافد نشد.
جدول  .01صفت بین  Z5تغییر قاعده انتشار 0و  Z12قاعده انتشار

تعداد پیشینهها

صفت

فیلد یا عنصر مشخصکننده در پیشینه
 899یادداشت

 664ازاینپس با عنوان

 549عنوان قپلی

 Y15جایگزین شده

85

4

88

-

Y16جایگزین شده با

83

84

-

8

 .8از آنجایی که رده  Z5تغییر قاعده انتشار با  Z12قاعده انتشار در ارتپا است در نتیجه صفات این رده نیز با رده  Z12ارتپا دارد . .قوانین قپلی با استفاده
از رده  Y15جایگزین شده با رده  Z12ارتپا مییابد .قوانین جدید نیز با استفاده از رده  Y16جایگزین شده با ،به رده  Z12مرتپط میشوند.
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با و ه به داد فایی که از پرسش اول پژوفش به دست آمد  12غییر در پیشینهفای بررسی شد  ،یا کت
شد که عبارتاند از 12 :غییر عنوام ،ی

غییر اکبه انتشکار .فمکامطور ککه در کدول

غییر نا ناشر و ی

32مشافد میشود 35 ،قاعد منسوخ شد و  37غییر در قواعد ،ایشزی قواعد قببی شد اسکت .یبکد 442
(از ای پس با عنوام) برای  33پیشینه و یبد ( 722عنوام قببی پیایند) نها برای ی ی از پیشکینهفکا میکل
شد است .بیشتر اطباعات مربوط به کفات قواعد دید از یبد ( 442از ای پس بکا عنکوام) و سکایر اطباعکات
مربوط به ای کفت از یبد ( 122یادداشت) استخراج شد است .فمچنی بیشتر اطباعکات مربکوط بکه قواعکد
قببی پیایندفا در یبد  122یادداشت ذکر شد است.
جدول  .00وضعیت صفات شروع و اتمام انتشار پیشینهها
صفت

تعداد پیشینهها

فیلد یا عنصر مشخصکننده
 489مشخصات
نشر

 493محدوده زمانی

 Y17شروع میکند (شروع میشود)

09

09

-

 Y18تمام میکند (شروع میشود)

9

-

-

فمامطور که در دول  33نشام داد شد است ،کفت  Y17که مربوط به رد ( Z6شرو انتشار) است
برای مامی پیشینهفا قابلاستفاد است .ای کفت برای پیایندفا در یبد ( 232مشخصات نشر) قابل مشافد
شد .ای دریالی استکه کفت رد ( Z7ا ما انتشار) یعنی  Y18در فیچ ی

پیشینه پیایندفای رشته عبم

اطباعات و دانششناسی که انتشارشام متوقف شد است ،یا ت نشد.
جدول  .02وضعیت صفات بین  Z12و دیگر ردهها

صفت

تعداد پیشینهها

 499عنوان و پدیدآور

 489مشخصات ظاهری

یادداشت

 494موروعات

 898زبان اثر

 154دسترسی و محل الکترونیکی

 898زبان متن نوشتاری

 898زبان فهرست مندرجات

 585عنوان مکرر

 549عنوان قپلی پیایند

 664از این پس با عنوان

فیلد یا عنصر مشخصکننده در پیشینه

 Y21زبان را پیشبینی میکند

39

-

-

-

-

41

-

48

1

-

-

-

 Y23ابعاد را پیشبینی میکند

89

-

89

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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 Y24استفاده از عنوان را پیشبینی میکند

09

09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Y28یو.آر.ال را پیشبینی میکند

84

-

-

-

-

-

84

-

-

-

-

-

 Y31جایگزین شده با

89

-

-

89

-

-

-

-

-

-

-

-

 Y32تجزیه شده به

8

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

 Y37دارای قاعده قپلی انتشار است

84

-

-

44

-

-

-

-

-

-

8

86

 Y38دارای قاعده فعلی انتشار است

09

09

-

-

-

41

84

-

-

-

-

-

 Y44پیشبینی موروع

41

-

-

-

41

-

-

-

-

-

فمامطور که در دول  32مشافد میشود ،کفت عنوام در رد  Z12دارای بیشتری

-

راوانی اسکت .پکس از

کفت عنوام ،کفت مربوط به زبام با  52پیشینه و کفت مربوط به موضو با  13پیشینه دارای انحبکاق نسکبتاً
محبوبی فستند .فمچنی کفت مربوط به قواعد قببی پیایند با  12پیشینه ،کفت مربوط بکه زبکام اثکر بکا 23
پیشینه ،کفت پیشبینی یو.آر.ال با  31پیشینه ،کفات ابعاد و ایشزینی بکا  32پیشکینه در ار باطانکد .ککفت
جزیه ( )Y32نیز نها برای ی ی از پیشکینهفا یا کت شکد .بیشکتری اطباعکات مربکوط بکه ککفات رد  Z12از
یبدفای ( 222عنوام و پدیدآور) و ( 121موضوعات) استخراج شد است .کمتکری اطباعکات مربکوط بکه ایک
کفت نیز از یبدفای ( 122یادداشت) و ( 722عنوام قببی پیایند) استخراج شد است.
جدول  .06وضعیت صفات بین اثر پیایندی و اثر پیایندی دیگر

تعداد
پیشینهها

فیلد یا عنصر مشخصکننده در پیشینه
 899یادداشت

 664از این پس با عنوان

 549عنوان قپلی

 Y29در بر گرفته میشود

88

88

-

8

 Y30ادامه با بخشی از

9

-

-

-

 Y31جایگزین شده با

83

84

89

-

 Y32تجزیه شده به

8

8

-

-

 Y33ادغام به

9

-

-

-

 Y34ادغام شده از

9

-

-

-

Y35جذب شده در

9

-

-

-

 Y36جانشین شده

9

-

-

-

صفت

صفات بین اثر پیایند و اثر پیایند
0

 . 8صفات متفاوتی ممکن است بین دو اثر پیایندی برقرار باشد .این تغییرات ممکن است ادامه ،جایگزینی ،دربرگیری ،ادغام جذب باشد.
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فمامطور که در دول  31مشافد میشود  35پیشینه با استفاد از کفت  ( Y31ایشزی شد بکا) ،بکه
ی دیشر مر بط شد اند .فمچنی بی  31پیشینه با استفاد از کفت  Y29ار باط برقرار شکد اسکت .کمتکری
اطباعات مربوط به آثار پیایندی مربوط به کفت  ( Y32جزیه شد ) است که نها برای ی ی از پیشینهفا یا کت
شد .بیشتری اطباعات مربوط به ای بخش از یبکد ( 122یادداشکت) و سکپس از یبکد ( 442از ایک پکس بکا
عنوام) استخراج شد است .عنوام قببی پیایند نها برای ی

از پیشینهفا

میل شد است که با ککفت Y29

(در بر گر ته میشود) در ار باط است .فمانند بخشفای قببی در میام آثار پیایندی مختبف نیز فیچ نمونکهای
از ادغا  ،ذب و انشینی یا ت نشد.

نتیجهگیری

پژوفش یاضر با فدل شناسایی میزام انحباق پیایندفای ارسی زبام با الشوی پرساُاُ انجا شد .در ای راسکتا
انحباق یبدفای مارک مو ود در پیشینهفای پیایندفای رشته عبم اطباعات و دانششناسی با رد فکای پکرساُاُ
با استفاد از دستنامه آی.اس.اس.ام مورد بررسی قرار گر ت .یا تهفا نشام داد یبکدفایی ککه در پیشکینهفای
پیایندفای ارسی استفاد شد  ،با  7رد پرساُاُ در ار باطاند .با و که بکه ککفات و غییرا کی ککه در پیشکینه
پیایندفای رشته عبم اطباعات و دانششناسی مشافد شد ،از بی

رد فای پرساُاُ  ( Z1غییر ش ل پیایند)Z5 ،

( غییر قاعد انتشار)( Z6 ،شرو انتشار)( Z11 ،یو.آر.ال) و ( Z12قاعد انتشار) باید در مدلسکازی پیاینکدفای
رشته عبم اطباعات و دانششناسی مورد استفاد قرار گیرند .در بی ای رد فا Z6 ،شرو انتشار و  Z12قاعکد
انتشار دارای انحباق کامل با پیشینهفا فستند .ای مورد به دلیل درج اریو انتشار در مشخصات نشر و عنکوام
برای پیایندفا است .رد  Z11با  13پیشینه و رد  Z5با  12پیشینه منحبق است .فمچنکی رد  ( Z1غییکر
ش ل پیایند) با  12رد دارای انحباق است که از ای  12مورد غییکر شک ل 35 ،مکورد کایشزینی 32 ،مکورد
ادامه و  3مورد جزیه شناسایی شد .کفا ی که برای فر ی

از رد فای پرساُاُ در ن ر گر ته شد بکود نیکز در

پیشینهفای رشته عبم اطباعات و دانششناسی بررسی شد .از میام  41کفت پرساُاُ 33 ،کفت در پیشینهفای
مورد بررسی یا ت شدکه با  7رد  Z11 ،Z6 ،Z5 ،Z1و  Z12در ار باط فستند.
در مقایسه نتایپ پکژوفش بکا پژوفشفکای پیشکی در یکوز الشوفکای مفهکومی (اوری2231 ،؛ لبکول و
پبشری 2234 ،؛ خادمیزاد  ،کوکبی و رجپهبکو3133 ،؛ یا یزی العابکدینی3133 ،؛ عمرانکی ،موسکویزاد و
امیری )3132 ،می وام بیام نمود که مش با ی از قبیل عد و ه به هرستنویسی درست پیایندفا ،اسکتفاد
از قواعد مسح ،انشبوامری

 ،مش بات نر ا زاری مو ود در رسا به دلیل بدیل از نسخه قببی نر ا زار کتابخانه

مبی به نر ا زار عبی باعث شد است ا انحباق محبوبی بی پیشینهفای بررسی شد با الشوی پرساُاُ مشکافد
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نشود .فمچنی بسیاری از عناکر مهم در پیشینهفا درج نشد است .ای عناکر مهم می وام بکه کاریو ا مکا
انتشار و نمایهفای مناب اشار کرد .با و ود ای که انتشکار  23پیاینکد از پیشکینهفای مکورد بررسکی متوقکف
شد اند ،اریو ا ما انتشار برای فیچ ی

از ای پیایندفا در پیشینهفا ذکر نشردید است .در یکالی ککه یکونی

مارک یبد اختصاکی  225محدود زمانی انتشار پیایند را دارد که بکرای نشکام دادم کاریو اولکی و آخکری
شمار پیایند میرود .لی

ای

یبد در نر ا زار رسا مورد استفاد قرار نشر ته اسکت .از آنجکایی ککه اطباعکات

مربوط به پیایندفا با استفا از نر ا زار رسا و وبشا فای خود پیایندفا میل شد است ،ایتمال دارد برخکی از
غییرات پیایندفا در ای پایشا فا ارائه نشد باشد .با ای یال پژوفششرام سعی کرد اند داد فکای مک آوری
شد از کحت و دقت کا ی برخوردار باشد.
یا تهفای ای پژوفش ا یدودی فمراستا با یا تکهفای محالعکه عمرانکی ،موسکویزاد و امیکری ()3132
است که پیشنهاد کردند از یبدفای اختصاکی بیشتر از مبه ببوک  4برای پیایندفا ،استفاد شکود .از طر کی
دیشر برخی یبدفا دارای اطباعات ناقصی فستند .ای مسائل کار بکا هرسکت را بکا مشک بات زیکادی رو بکه رو
میکند؛ اما با ای و ود نباید از افمیت الشوفای مفهومی چشمپوشی کرد .الشوفای مفهومی برای پیشبینکی و
وکیف کفات مناب مورد استفاد قرار میگیرند .باید و ه داشت که به کارگیری ای الشوفکا نیازمنکد ککرل
وقت و فزینه کا ی است و در نهایت به ار قای کیفی نر ا زارفا میانجامد .به من ور به ککارگیری ایک الشوفکا
باید پژوفشفای بیشتری در سح ،کشور انجا شود ا مش بات به کارگیری ای الشوفا شناسایی شد  ،بهتری
بستر برای به کارگیری الشو عیی شد و متناسب با نیازفای کاربرام به ر

مش بات مو ود پرداخته شود .بکا

استفاد از نتایپ پژوفش یاضر می وام به شناخت وضعیت مو ود سازمامدفی پیایندفا پی برد .ای شکناخت
نشام میدفد که وضعیت مو ود ما در زمینکه سکازماندفی پیاینکدفا چیسکت و چقکدر بکا وضکعیت ایکد آل و
استانداردفای نوی

هانی اکبه دارد .به ن ر میرسد بهتر است از یبدفای اختصاکی مارک بیشکتر اسکتفاد

شود ا ام ام انحباق پیایندفای ارسی با الشوی مفهومی پرساُاُ ا زایش یابد.
 ای پژوفش بر روی پیایندفای رشته عبم اطباعات و دانششناسی انجا شد است .پیشنهاد میشکود
مبزومات به کارگیری ای الشو بر روی سایر مناب دنبالهدار نیز محالعه شود.
 پرساُاُ به عنوام الشویی شیءگرا ساخته شد است .فدل از ایجاد الشوفکای مفهکومی ایک اسکت ککه
قواعد هرست نویسی در چارچوب ای الشوفا اکباح شود .به فمی دلیل ضروری به ن ر میرسکد ککه
میزام انحباق قواعد هرستنویسی دید با الشوی پرساُاُ شناسایی شود.
 ضروری است ام ام به کارگیری الشوی پرساُاُ در سایر نر ا زارفای کتابخانهای نیکز بررسکی شکود کا
بهتری بستر و نر ا زار برای به کارگیری ای الشو شخیص داد شود.
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سپاسگزاری

از معاونت محتر پژوفشکی دانشکشا شکهید بهشکتی بکه خکاطر یمایکت معنکوی در ا کرای پکژوفش یاضکر
سپاسشزاری میشود.
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 تپیین روابط کتابشناختی ااکم بر پیشینههای فهرستنویسی مپتنی بر مار ایران با استفاده از الگوی.)8809(  مهسا،فرداسینی
 پایاننامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی وااد تهران شمال.). آر. بی. آر.ملزومات کارکردی پیشینههای کتابشناختی (اف
. علوم کتابداری و اطلاعرسانی،ارشد
 گسترشی برای مدلسازی:ُ از اِف آربی آر تا پِرِس اُا: معرفی.)8805(  محسن، فاطمه؛ ااجیزینالعابدینی، سلما؛ پازوکی،کشاورزیان
.809-818 ،)881(6 ، م العات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات.و مدیریت اطلاعات کتابشناختی پیایندها

 بررسی و تحلیل روابط کتابشناختی کتابهای منتشره فارسی اوزه علوم پزشکی در فاصله سالهای.)8809(  مسعود،محمدی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و. بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینههای کتابشناختی8810-8815
. پایاننامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی،درمانی تهران

 م العه ورعیت ان پاق فهرست پیایندهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با قواعد توصیف و.)8808(  علیررا،مظفری
. پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاعرسانی، دانشگاه آزاد وااد تهران شمال: تهران.)ای.دی.دسترسی به منپع (آر

 بر مپنای توانمندیهای. ت پیق عناصر دادهای مار ایران با وظایف کاربری الگوی مفهومی افآربیآر.)8810(  معصومه،نیکنیا
. پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاعرسانی، دانشگاه تربیت مدرس: تهران.کاربران
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