
  ... تحلیلی از مهمترین چالشها:   از آرمانها تا واقعیت
  و رویکردهاي سازماندهی اطالعات در عصر حاضر

  
  1اهللا فتاحی رحمت

  

  چکیده
  

رسـانی بـوده و نقـش        ها و کارکردهاي اصلی حرفه کتابداري و اطـالع          سازماندهی اطالعات همواره از دغدغه    
اصول و قواعد تدوین شده در این زمینـه در  . داشته است) توزیع و اشاعهتولید، (زیربنایی در فرایند مدیریت اطالعات    

 این با وجود. و هدف آنها ایجاد چارچوبی براي سازماندهی آرمانی اطالعات بوده استیافته طول زمان تحول و توسعه 
لشها و دشواریهاي اساسی  با چا،اي کنونی آرمانگرایی، سازماندهی اطالعات در عمل و بویژه در محیط الکترونیکی و شبکه

این نوشته تالش دارد برخی پرسشهاي اساسی ناشی از . هدف مقاله حاضر، شناسایی و تحلیل این چالشهاست. روسته روب
افزونگی منابع اطالعاتی : مهمترین چالشهاي مورد بررسی در سازماندهی اطالعات عبارتند از. شرایط جدید را مطرح کند
 تولیـد منـابع، دشـواري    أاري در تعیین مبناي توصیف منابع، محدودیت سازماندهی در مبد       در شکلهاي گوناگون، دشو   

هاي پیش همارایی و پـس همـارایی، کاسـتیهاي     کنترل مستند نامها و موضوعها در سطح ملی و جهانی، تضاد میان شیوه      
در پایان، . سازي در موتورهاي کاوش اي در بازیابی و نمایش اطالعات و تضاد میان فهرستنویسی و نمایه         فهرستهاي رایانه 
 . ق آمدن بر آنها ارائه شده استیبندي این چالشها، راهکارهایی براي فا ضمن دسته

  .اي، چالشهاي سازماندهی سازماندهی اطالعات، فهرستنویسی، محیط رایانه: ها کلیدواژه

                                                        
  .استاد دانشگاه فردوسي مشهد. ۱

  



 مقدمه 
 اي  بـه طـور قابـل مالحظـه    هـا ي آنهـا  تولید و مصرف اطالعاتی که در طول زمان بر حجم، تنوع و شیوه       

همـه فعالیتهـاي انـسان در طـول زمـان بـه تولیـد و مـصرف         .  از وجوه بارز زندگی اجتماعی است     ،افزوده گشته 
چنانچه تولید و مصرف اطالعات را دو فعالیت اجتماعی بدانیم، ضـروري اسـت بـه ایـن          . اطالعات وابسته است  

ایـن چرخـه در طـول    . دهنـد   گسترش را در طول زمان شـکل مـی   رو بهاي نکته مهم توجه کنیم که آنها چرخه    
تر،  تر، متنوع  از سویی، تولید اطالعات افزون؛تاریخ تمدن یک سیر تکاملی و رو به پیچیدگی را طی کرده است

از سوي دیگر، مصرف اطالعات به مـوازات افـزایش فعالیتهـاي بـشري       و  تر و نظام مندتر شده       تر، سریع   گروهی
به بیان دیگر، امروز هم جامعـه و  . استگردیده تر  تر، و درعین حال، حتی شخصی تر، اجتماعی  حیاتیتر،    افزون

  . اند هبه اطالعات وابستبیشتر  ، در مقایسه با جامعه و انسان دیروز،هم فرد فرد انسانها
ریج و بـه   اطالعات به فعالیت سومی وابسته است که بتـد  »مصرف« و   »تولید«نکته مهم آنکه، دو فعالیت      

 فعالیتی است کـه بـه شـکل    »سازماندهی اطالعات «.موازات توسعه آن دو فعالیت، بر اهمیتش افزوده شده است    
بـه  همچنین، سـازماندهی اطالعـات   . گذارد جدي بر کمیت و کیفیت چرخه تولید و مصرف اطالعات تأثیر می      

ثیر أو انتقـال آن بـه نـسلهاي آینـده تـ     بر فرایندهاي دیگري چون مدیریت اطالعات، تولید دانش، شکل اساسی   
 Fattahi; McGee and          ؛1382فتـاحی،  (و در مجمـوع فعـالیتی داراي ارزش افـزوده اسـت     گذارده بوده 

Prusak, 1993; Griffiths and King, 1993; Keyes,  Koenig, 1995; 1992 and Afshar, 2006)    .  بـه
و در ایـن راسـتا، هـدفها،    نمـوده  ر طول زمان سـیري تکـاملی را طـی     همین دلیل، دانش سازماندهی اطالعات د     

کنندگان این اصول و قواعد به طور تلـویحی   رویکرد تدوین. اصول و قواعد خاصی براي آن تدوین شده است     
سـت کـه منـابع     ا یعنـی، وضـعیت مطلـوب آن   ؛اسـت مبتنـی  گرایـی   بر سازماندهی مطلوب یا به عبارتی، آرمـان     

 بـه سـرعت و   ،آنچه نیاز دارنـد به ه اي سازماندهی شوند که کاربران با حداقل اطالعات بتوانند         اطالعاتی به شیو  
شود که سازماندهی اطالعـات، در   این آرمان در حالی مطرح می    . یابنددست  سهولت از میان انبوه منابع موجود       

ا یک محور و واقعیتها را محور چنانچه آرمانها و مطلوبیت ر. روست هعمل، با واقعیتها و دشواریهاي دیگري روب     
  .کشدبدیگري تلقی کنیم، زاویه حاصل از این دو محور می تواند فاصله موجود را به تصویر 

به . هدف مقاله حاضر، تبیین عوامل و دالیل فاصله میان آرمانها تا واقعیت در سازماندهی اطالعات است
ر دیـدگاههاي اندیـشمندان، بـه تـشریح هـدفها و      رویکـردي تحلیلـی و ضـمن مـرو    اتخاذ همین منظور، مقاله با    

سازي این عناصر در ایجاد ابزارهاي دسترسی بـه   آرمانهاي سازماندهی اطالعات و نیز کاستیهاي موجود در پیاده   
مسئله اساسی مـورد توجـه   . پردازد  اي، پایگاههاي اطالعاتی و سایتهاي وب می        اطالعات، یعنی فهرستهاي رایانه   

سـت کـه    ابه بیان دیگـر، هـدف آن  . الت بنیانی سازماندهی اطالعات در عصر حاضر می باشدمقاله، تبیین مشک 
بررسی شود چرا سازماندهی اطالعات قادر نبوده است هدفهاي آرمـانی را در عمـل پیـاده سـازد؟ فاصـله میـان                     

ازماندهی تـوان بـه طـور آرمـانی، هـدفهاي سـ       آرمانها تا واقعیت چگونه به وجود آمـده اسـت؟ اصـوالً آیـا مـی         
  اطالعات را محقق ساخت؟

 ابتـدا بـه پـاره اي از مبـانی نظـري در      ؛این مقاله در سه بخش به تحلیل موضـوع مـورد نظـر مـی پـردازد             
سپس، برخی از پرسشهاي اساسی که مـورد  . شود تا چارچوب محتوایی مقاله روشن گردد      سازماندهی اشاره می  



در پایـان نیـز رویکردهـایی کـه بـراي حـل       . حلیل مـی گـردد  توجه بسیاري از اندیشمندان بوده است مطرح و ت   
  . پیشنهاد خواهد شد،ثر واقع شودؤچالشهاي موجود می تواند م

  
  چارچوب نظري آرمانهاي سازماندهی اطالعات: بخش نخست

 هدفهاي سازماندهی •
 بـر  ،دهد هر مجموعه قواعد مروري بر سیر تاریخی تدوین مجموعه قواعد سازماندهی اطالعات نشان می  

تـک   این اصول در واقع چارچوب نظري و مفهومی الزم براي تدوین تک. استمبتنی اصول و هدفهاي خاصی    
بنـدي براسـاس یکـی از اصـول      به بیان دیگر، هر یک از قواعد فهرستنویـسی یـا رده  . قواعد را تشکیل می دهند   

رمـانی اسـت کـه برآینـد آنهـا         اصول و هدفهاي سازماندهی بیانگر یک رویکـرد آ        . زیربنایی شکل گرفته است   
  .ثر به اطالعات استؤدسترسی آسان، سریع، دقیق و م

، »سـرعت «، »آسـانی «ر ابتدا باید به این نکته مهم اشاره کرد که تبیین و تعریف دامنـه مفـاهیمی چـون          د
و بـه   قـرار دارد  دشوار و به عوامل گوناگونی وابسته است که در درجه نخست ذهنی             نسبتاً» اثربخشی«و  » دقت«

شـرایط و محـیط   ( میان آرمانگرایی ذهنی تا واقعیت عینی  از همین جاست که فاصله . شرایط کاربر وابسته است   
شـناختی، دانـش، و تجربـه متفـاوت      هـاي ذهنـی، روان   افراد نسبت به یکدیگر و از جنبـه       . کند  بروز می ) موجود
از این رو، آنچه از نظر . باشد با دیروز خود میحتی هر فرد نسبت به شرایط متغیر، داراي ذهنیت متفاوت . هستند
همچنـین،  . بـه شـمار آیـد   » کم نظم«یا » نظم بی«شود احتمال دارد از نظر فرد دیگر  تلقی می» یافته سازمان«فردي  

» بـی نظمـی  «شـد، فـردا    تلقی مـی » نظم آرمانی« این احتمال همیشه وجود دارد که آنچه دیروز از نظر کاربري،            
 هـا است که عینیت بخشیدن بـه آن  وابسته   ذهنی و به عوامل گوناگونی       یس، آرمانگرایی مفهوم  پ. محسوب شود 

 یـک نیـروي   ۀدر عین حال، نباید این نکته را نادیده گرفت که آرمانگرایی توانسته اسـت بـه منزلـ    . آسان نیست 
  .پیش برنده، به انسان در رسیدن به شرایط بهتر زندگی کمک کند

اصول و قواعد فهرستنویسی مند نمودن   ضابطهگامهاي   از نخستین    ،هی اطالعات تدوین هدفهاي سازماند  
تدوین هدفهاي فهرسـت و تعریـف    3»آنتونی پانیتسی« و 2»چارلز کاتر«بخش عمده تالش کتابدارانی چون      . بود

 به دلیل آنکه  اما،اگرچه این هدفها به زبانی بسیار ساده ارائه شد   . انجامید قواعدي بود که به تحقق آن هدفها می       
 و 4»پل اوتله«ایده کتابشناسی جهانی . (Fattahi, 1997)دارد بر اصول مستحکمی استوار بود، اکنون نیز اعتبار 

نماد تاریخی  تمایل بـه آرمـانگرایی در سـازماندهی اطالعـات بـه      در قرن نوزدهم را می توان       5»هانري الفونتن «
  .دآورشمار 

 آرمانی؟ آرمانی براي بازیابی سازماندهی •
با افزایش منابع . انسان تولیدکننده اطالعات است و براي مصرف آن، ناچار است آن را سازماندهی کند        

توانی افراد در دسترسی به آنچه نیاز دارند، وظیفه سازماندهی به بخش کـوچکی از جامعـه بـه نـام         نااطالعاتی و   

                                                        
1. Charles Cutter. 
2. Anthony Panizzi.  
3. Paul Otlet. 
4. Herri Lafovitaine.  



حرفـه، آرمـانگرایی همیـشه بـه منزلـه یـک       گیري و گسترش ایـن   از ابتداي شکل .  محول شد  »حرفه کتابداري «
هاي آرمـانی حرفـه کتابـداري     یکی از اندیشه.  ذهن کتابداران را به خود مشغول کرده است       ،چارچوب مطلوب 

بـه سـرعت و سـهولت    را  جامعـه  نیازهايآن بوده است که به همه منابع اطالعاتی موجود نظم و سازمان دهد تا           
سادگی دست یافتنی است؟ چه مشکالت و مسائلی در برابر این آرمـان  ه ان باما آیا این آرم. دسترس پذیر سازد 

وجود دارد و چه رویکردهایی تاکنون در این رابطه مطرح شده است؟ شناسایی ایـن مـسائل، نخـستین گـام در             
  .ارتقاي وضعیت سازماندهی اطالعات در عصر حاضر استجهت 

  
  برخی پرسشهاي اساسی: بخش دوم

وجه به وضعیت کنونی سازماندهی اطالعات و نیـز نظامهـاي بازیـابی، پرسـشهایی کـه        در این بخش، با ت    
  .شود  مطرح می،بیانگر فاصله میان آرمانها و واقعیت هستند

را سـازماندهی  » همه چیـز «توان   می آیا باید همه اطالعات را سازماندهی کرد؟ آیا اصوالً       :پرسش اول  •
 ؟نمود

اطالعات تولید شده فرض کنیم، الزم است ابتـدا دو جنبـه از ایـن    را شامل کل    » همه اطالعات «چنانچه  
 مجموعه اطالعات بشري بـه شـکل یـک کـل          ة هم دربرگیرند  »همه اطالعات «. مفهوم را تعریف و تبیین نماییم     

ـ را نظر از کیفیت، نوع، شکل، محتوا و مانند آنها   صرف ـتک منابع اطالعاتی به شکل انفرادي است، و هم تک
  . شود یشامل م

در شرایط کنونی و در عصر رشد تصاعدي منابع اطالعـاتی یکـی از چالـشهاي اساسـی در سـازماندهی                    
براي چه کسانی؟ به نوع اطالعاتی هستیم؟ چه در پی سازماندهی ست که ابتدا باید مشخص کنیم  ااطالعات آن 

 دشوار است زیرا در شـرایطی  چه شکلی؟ و از چه دیدگاهی؟ یافتن پاسخ براي هر یک از پرسشهاي فوق بسیار           
  . بلکه همه چیز در حال تغییر و تحول مداوم است،کنیم که هیچ چیز قطعیت ندارد زندگی می
توانی انـسان در تحقـق ایـن هـدف،     نـا  امـا  ،وجه آرمانی آن است که همه اطالعات سـازماندهی شـود     

نـدگان اطالعـات آن بـوده اسـت کـه       ده  راه حل منطقی برگزیده شده توسط سازمان      . واقعیتی انکارناپذیر است  
  تـصمیم در مـورد   ،بـدیهی اسـت  . کـرد  سازماندهی   وقرار داد   » لویت بیشتري وا«در  باید    را است» مهمتر«آنچه  
  .امري ذهنی است و به واقعیتهاي محیطی، زمانی و فرهنگی وابسته است» لویت بودنودر ا«و » مهمتر بودن«

اکنون منابع اطالعاتی . سابقه منابع اطالعاتی بیندیشیم  مسئله افزایش بیبهبینانه،  به شکل واقعدر ابتدا باید  
مانند کتاب، مجله، پایان نامه، (ها گزینش و فراهم می شد  طور سنتی براي مجموعه کتابخانهه برا قبالً  تنها آنچه   

تولیـد  در   بلکه بـا توسـعه وب، فرهنـگ مردمـی جدیـدي     ،نیستشامل ) گزارش دولتی و برخی مدارك دیگر     
 گستره متنـوعی از میلیونهـا منـابع اطالعـاتی بـا سـاختارها، رویکردهـا و        آناطالعات به وجود آمده که حاصل  

آیا حرفه کتابداري همچنان مسئول سازماندهی این حجم عظیم و نـاهمگون اطالعـات      . معیارهاي مختلف است  
بـاارزش  ت را که به احتمال براي جامعه یا آنکه مانند گذشته باید دست به گزینش زد و بخشی از اطالعا  .است؟

انتظـاري از سـازماندهی اطالعـات دارد؟ واقعیتهـا چـه         ؟ جامعـه بـه طـور آرمـانی چـه            نمـود  سـازماندهی    و سودمندند، 
  محدودیتهایی را بر سازماندهی تحمیل می کند؟



عـاتی بـه   منابع اطال» ارزش نگهداري«از شرط   ) 2005 (7»پاتریک لبوف « و   (2002) 6»الین سونونیوس «
مـشخص کـرده و از   را سـازماندهی   نیازمنـد   اطالعـاتیِ ۀآنها دامنـ . برند منزله یکی از عوامل تعیین کننده نام می 

 اعتقاد دارند نوع منابع اطالعاتی به لحاظ رویکـرد آنهـا   ،به همین دلیل. نگرند  دیدگاه کتابداري به این شرط می     
را در این اندیشه فرو بـرد کـه آیـا هـر نـوع منبعـی بـا هـر نـوع                به اطالعات و محتواي اطالعاتی باید کتابداران        

  رویکردي ارزش سازماندهی را دارد؟  
ست که چه شکلی از  انکته دیگري که بالفاصله پس از تعیین ارزشمندي باید مورد توجه قرار گیرد آن      

ورت دسـتنویس یـا   هنوز بخش اعظم منابع اطالعاتی و دانـش موجـود بـه صـ    . کرداطالعات را باید سازماندهی  
اي از منابع اطالعـاتی   بخش عمدهحتی هنوز . اي نیست چاپی در دسترس است و دیجیتالی کردن آنها کار ساده       

اي مورد نیاز جامعه سازماندهی نشده و دسترسـی   شنیداري و چند رسانه  -، دیداري )نسخه هاي خطی  (دستنویس  
   آنها منتهی شود؟»دسترسی آسان«تواند به  میاین منابع  بر فرض امکان، آیا دیجیتالی کردن. به آنها دشوار است

اي کدام است؟ پیشینه کتابشناختی بـر مبنـاي         در جهان شبکه  اطالعات   مبناي سازماندهی    :پرسش دوم  •
  چه چیزي ساخته شود؟

قواعـد و   . پیشینه کتابشناختی ابزار اصلی در توصیف، سازماندهی، پـردازش و بازیـابی اطالعـات اسـت               
مهمترین کاسـتی ایـن   . سازد  سازوکار ایجاد پیشینه کتابشناختی را فراهم می     کنونی،هاي فهرستنویسی   استاندارد

 ۀ مـادر و اولیـه بـه منزلـ    »اثر«گاهی : قواعد در طول یک قرن اخیر، رویکرد دوگانه به مبناي توصیف بوده است    
فتـاحی،  (دسـت فهرستنویـسی   مبناي فهرستنویسی در نظر گرفته شده و گاهی نمود عینـی آن، یعنـی نـسخه در                  

امریکن، بر کتاب یا مدرك در دسـت فهرستنویـسی بـه منزلـه یـک      -ترین ویرایش قواعد انگلو    در تازه ). 1384
در حـالی کـه بیـشتر کـاربران بـه آگـاهی از       .  شـده اسـت  کیـد أ مادي و توصیف ویژگیهاي ظاهري آنها ت   ءشی

ی ی، قواعد انگلوامریکن سازوکارهادارندمرتبط تمایل  محتواي آثار و کشف جایگاه آنها در میان آثار مشابه و            
 ،را براي این منظور، آن هم به شکلی کلـی ـ هاي افزوده   ا، و شناسهه از جمله عنوان قراردادي، یادداشت ـ محدود

، دي بـی  اس  استاندارد آيقواعد انگلوامریکن، ( موجود و استانداردهاي به بیان دیگر، قواعد   . در نظر گرفته است   
  .نمایند اي کتابشناختی پیشنهاد می  را براي پیشینه8 ساختاري مسطح)رمت ماركو ف

روشـنی بیـان نـشده و    ه در جهـان کتابـشناختی بـ   و ارتباط آن با آثار مـشابه    براین اساس، جایگاه هر اثر      
 کتابشناختی هاي پیشینه. دهد ارائه نمیارتباط میان آثار را براي کاربران تصویر درستی از این فهرستهاي موجود   

یک جستجوي ساده درباره یک اثـر  .  کتابشناختی میان آثار ناتوان هستند    ياهو ساختار مارك از نمایش ارتباط     
تواند گسیختگی موجود در سـازماندهی اطالعـات را در        می »هملت« و یا    »البالغه  نهج«،  »شاهنامه«معروف مانند   

  .)1379فتاحی،  (اي به خوبی منعکس کند  رایانهيفهرستها
پذیر است؟ آیا در بدو نشر هـر منبـع،     تولید امکانأ آیا سازماندهی منابع اطالعاتی در مبد  :پرسش سوم  •

  بار و براي همیشه سازماندهی کرد؟ توان آن را یک می

                                                        
1. Svenonious. 
2. LeBeuf. 
1. Flat structure. 



بـراي مثـال یـک    (هاي آرمانی در حوزه سازماندهی آن بوده است که هر منبع اطالعـاتی    یکی از اندیشه  
ها از حاصل آن استفاده کـرده و از ایـن طریـق در هزینـه      ستنویسی شود و همه کتابخانهتنها یک بار فهر   ) کتاب

به همین ترتیب، آرمان دیگـر آن بـوده اسـت کـه همـه کتابهـا داراي اطالعـات               . جویی کنند   سازماندهی صرفه 
 سـازماندهی  ها، در توصـیف و  فهرستنویسی پیش از انتشار باشند تا بدین ترتیب، افزون برصرفه جویی در هزینه        

  .اطالعات نیز یکدستی به وجود آید
 ملی و بین المللی ياهاقدام تا چه میزان این آرمانها به واقعیت پیوسته است؟ هرچند در طول قرن گذشته 

، اما نسبت موفقیت طرحهاي انجام شده با حجم و تنوع منابع اطالعـاتی  ه استزیادي در این زمینه صورت گرفت 
 در تنهاهم   آن، تنها در مورد کتابأمیان انواع منابع اطالعاتی، امکان فهرستنویسی در مبداز . فاصله زیادي دارد

 اطالعـات  ،از این رو، حجم عظیمی از کتابهـا و بـویژه سـایر منـابع اطالعـاتی     . ه است شدعملی ، کشورها برخی
لکترونیکی برجسته تر شده این کاستی اکنون با افزایش انتشارات چاپی و ا . ندارندکتابشناختی سازماندهی شده    

 يتـر  ، با دشواریهاي گـسترده تـر و متنـوع   أدر مقایسه با منابع چاپی، سازماندهی منابع الکترونیکی در مبد        . است
   . گونه منابع ثبات ندارند و همواره به طور بالقوه می توانند بازنگري، حذف و یا اضافه شوند  زیرا اینروبروست
 ؟ عملی استد نامها در سطح جهانی کنترل مستنآیا  :پرسش چهارم •

بنـدي آنهـا، بـه      سازماندهی اطالعات، به موازات توصیف منابع اطالعاتی و رده    مسئوالنفهرستنویسان و   
کنترل کتابشناختی به شکل مطلوب مستلزم آن است که آثار هر شـخص یـا         : امر خطیر دیگري نیز اعتقاد دارند     

هـدف ایـن امـر، ایجـاد یکدسـتی در        . سازماندهی شود گردآوري و    سازمان، همواره زیر یک شکل از نام آنها       
به بیان دیگر، مستندسازي نامها بخـش جـدایی   . تر به آثار هر شخص است    سازماندهی نامها و نیز دسترسی سریع     

، کار مستندسازي 19ارزشمندي این رویکرد باعث شد تا از قرن       .  ناپذیر سازماندهی اطالعات به شمار می رود      
 ي سـازوکار ،تدوین فهرست مستند اسامی نامها و ایجاد پایگاههاي مـستند     . مند شود   آغاز و بتدریج ضابطه   نامها  

تحقـق برخـی   . شـود   براي ایجاد انسجام در سازماندهی اطالعات و دسترسـی بـه اطالعـات شـمرده مـی        ضروري
حـت هـر نـامی، و گـردآوردن     بازیابی آثار هر پدیدآورنده ت: وابسته است به انجام این فرایند    ،هدفهاي فهرست 

پذیر است که شکل مشخصی از نام به منزله شـکل    در صورتی امکان تنها همه آثار هر پدیدآورنده در کنار هم      
  .مستند پذیرفته و سایر شکلهاي نام به آن شکل مستند پیوند داده شود

ري هر چند دشـوار و پـر    ام،آرمان کنترل مستند همه نامها در مورد منابع چاپی و پیش از توسعه اینترنت 
گرچه باید به این نکته توجه کرد کـه پـس از گذشـت نزدیـک بـه      . رسید  اما دست یافتنی به نظر می    ،هزینه بود 

اي و بـویژه پایگاههـاي    چهار دهـه از تولیـد پایگاههـاي کتابـشناختی، هنـوز هـم بـسیاري از فهرسـتهاي رایانـه                 
پژوهشهاي بـسیاري  . ندارنددن کنترل مستند نام، انسجام و کارآمدي نامه، به دلیل هزینه بر بو     نامه و نمایه   چکیده

دشواري کنترل مستند نام تنالگانها . در زمینه چگونگی و مشکالت ناشی از عدم کنترل مستند انجام گرفته است
  .دوش درگیراست با آن مند  هاي عالق سسهؤاي بوده است که کمتر پژوهشگر و یا م به اندازه

شـبیه   به سـراب  اکنونفزایش بیش از چند میلیارد صفحه وب، آرمان کنترل مستند نامها، با رشد وب و ا 
از دشواریهاي جدي در ) مانند نام اشخاص و عنوان آثار(تنوع بسیار گسترده میان شکلهاي نامهاي خاص     . است

 و نیـز  »فردوسـی «کافی است به یک نمونه نام بسیار مـشهور ماننـد   . دسترسی یکپارچه به اطالعات در وب است    



یکدستی در شکل نام شاهنامه و نیز فردوسی در زبان انگلیسی و تعداد     نبود  .  در وب اشاره کرد    »شاهنامه«عنوان  
 17 بـا  »فردوسـی « به پـنج شـکل مختلـف و نـام     »شاهنامه«عنوان . ستحد انتظار ا از   ترسایتهاي مربوط بسیار بیش   

 گـسیختگی شـکل نامهـا و عنوانهـا در وب بـا      ،بدیهی اسـت ). 1پیوست شماره (امالي متفاوت ظاهر شده است    
هم تولیـد بـدون کنتـرل و توسـط هـر شـخص، رو بـه افـزایش خواهـد             افزایش روز افزون منابع اطالعاتی، آن     

کید می کند همـه آثـار   أکه ت) یا هر پایگاه اطالعاتی(این وضعیت با یکی از هدفهاي اساسی فهرست    . گذاشت
این آرمان که بتوان همچـون فـضاي سـنتی    . در تضاد است ، هم گردآوري شودیک شخص و یک اثر در کنار 

 نیازمنـد کـار   ،ها، نامهاي گوناگون مرتبط با یک شخص خاص را به ضابطه درآورد و سازماندهی کرد      کتابخانه
  .باشد افزار هوشمند می العاده در سطح جهانی، بودجه عظیم و نرم فوق

  پذیر است؟ ر محیط وب تا چه حد امکان کنترل مستند موضوعی د:پرسش پنجم •
همچون کنترل مستند نامها، ایجاد یکدستی میان شکلهاي گونـاگون اصـطالحهاي دال بـر یـک مفهـوم             
واحد، از نخستین آرمانهاي فهرستنویسی موضوعی، یا به عبـارتی، سـازماندهی محتـوایی منـابع اطالعـاتی بـوده        

شد   و تا هنگامی که اغلب آثار چاپی به شکل کتاب منتشر می    19این آرمان از زمان مطرح شدن در قرن         . است
سـازي آثـار غیرکتـابی،     ها بـه نمایـه   با افزایش تنوع در منابع اطالعاتی و گرایش کتابخانه        . نمود  میدست یافتنی   

هاي موضوعی مختلف باعث شد تا کار کنتـرل مـستند موضـوعی بـه            براي حوزه  9ضرورت تدوین اصطالحنامه  
 بیـانگر  ،ها اصطالحنامه تخصصی در موضوعهاي گونـاگون  تدوین ده. ي و تخصصی تکامل یابد   ا  صورت حوزه 

  . استتالش براي ایجاد انسجام در سازماندهی موضوعی 
 نوعی تفرقه در کنترل مستند موضـوعی و      ة، در عین حال، نشان دهند       ي موضوعی ها تکامل اصطالحنامه 

از سوي دیگر، همچـون در مـورد اسـتفاده از    .  اطالعات استدست نایافتنی شدن آرمان وحدت در سازماندهی 
هـا در   اي، هنـوز مـشکالت عمـده اي در پیـاده سـازي اصـطالحنامه       پایگاههاي مستند نامها در فهرستهاي رایانـه  

  .پایگاههاي اطالعاتی و در کاربرد آنها توسط کاربران وجود دارد
ها و گـرایش دادن سـازماندهی موضـوعی بـه      اسیشن ها در قالب هستی    افزون بر آن، تدوین اصطالحنامه    

  .رود و در باره موفقیت آن در عمل نمی توان با قاطعیت نظر داد اي نو به شمار می  پدیده،سازماندهی مفهومی
 آیا می توان تضاد میان رویکردهاي پـیش همـارایی و پـس همـارایی را در سـازماندهی                :پرسش ششم  •

  موضوعی برطرف کرد؟
 به  »پیش همارایی  «چالشهاي موجود در سازماندهی موضوعی اطالعات، تغییر رویکرد       یکی از مهمترین    

امـروزه بـرخالف اسـتفاده از سـرعنوانهاي موضـوعی و اصـطالحنامه هـا در سـازماندهی           .  اسـت  »پس همارایی «
سـازي   ایـه کید بر نمأسازي، یعنی در مرحله ایجاد پیشینه کتابشناختی، ت اطالعات در مرحله فهرستنویسی یا نمایه     

افزارهـا یـا عاملهــاي هوشـمند در موتورهـاي کـاوش و ترکیــب       اي و یـا متنـی توســط نـرم    خودکـار کلیـدواژه  
نظـران و بـا هـدف مطـرح سـاختن       این مسئله پیشتر از سوي برخـی صـاحب    . ها در مرحله جستجوست    کلیدواژه

نـوعی خلـط در رویکـرد     )1373 (»يحـرّ «به نظر   . ضرورت و یا عدم ضرورت پیش همارایی، مطرح شده است         
سازي به روش زبان کنترل شده و شـیوه جـستجو توسـط     سازي ایجاد شده است که تضاد میان هدف نمایه      نمایه

                                                        
1. Thesaurus.  



سازي، بر استفاده از زبان کنترل شـده تأکیـد مـی     در حالی که در نظامهاي سنتی نمایه     . دهد  کاربران را نشان می   
اکنـون مـی تـوان    . ل نشده و به صـورت ترکیبـی اسـتفاده کننـد    شد، در عمل کاربران تمایل دارند از زبان کنتر  

سازي منابع اینترنتی توسط موتورهاي کاوش نمی توانـد بـر زبـان کنتـرل شـده اسـتوار           استدالل کرد شیوه نمایه   
 10»چـاودري « .باشـد  پذیر است و نه با رفتار اطالع یـابی کـاربران همخـوان مـی     باشد، زیرا نه به لحاظ فنی امکان

این مسئله را در مورد منابع دیجیتالی موجود در وب مورد بررسی قـرار داده و دشـواریهاي اسـتفاده از      (1999)
  .هر دو شیوه را مطرح کرده است

  را برطرف نمود؟ اي   آیا می توان دشواریهاي سازماندهی اطالعات در فهرستهاي رایانه:پرسش هفتم •
 امیـد بـسیار   ،اي جـایگزین برگـه دان شـدند        نـه  هنگـامی کـه فهرسـتهاي رایا       1980 و   1970هاي    در دهه 

ه رفت که با استفاده از قابلیتهاي رایانه، مشکل سازماندهی اطالعات برطرف شـود و کـاربران قـادر باشـند بـ                    می
هاي  اکنون، پس از گذشت سه دهه و با وجود پیشرفت در برنامه.  بازیابی کنند،دانند راحتی آنچه را سودمند می

اند رضـایت کـاربران را در    اي، این ابزارها هنوز نتوانسته  ي رایانه هاول در نسلهاي مختلف فهرست    افزاري و تح    نرم
 1990 در اواسـط دهـه   12»نیویورکر« در نشریه 11»نیکلسون بیکر«انتقاد . دستیابی به اطالعات مربوط فراهم سازند 

او بر این باور بود که این .  و غیرکتابدار مطرح شده استیکی از مواردي است که از جانب یک فرد دانشگاهی
هاي الفبـایی   براي مثال، امکان جستجو در نمایه. دان را نداشتند فهرستها حتی ویژگیهاي ساده و کاربرپسند برگه   

اي    مانند نمایه نام اشخاص، سازمانها، عنوانها و موضوعها در بـسیاري از فهرسـتهاي رایانـه           13از پیش تنظیم شده   
هـاي جـستجوي ترکیبـی و      و شـیوه »جـستجو « جستجو بـا اسـتفاده از عبـارت          ،بسیاري از کاربران  . وجود ندارد 

سازمان یافته توسط کتابداران به همـان صـورت قابـل    ست که اطالعات از پیش  ادلیل این امر آن. دانند  پیشرفته را نمی  
  ).Baker, 1994(دسترس و استفاده نیست

. اي تصویر واضحی از اطالعات موجود در خود را ارائه نمی دهنـد         ستهاي رایانه برخالف برگه دان، فهر   
اي است که از حداقل سازماندهی و تنظیم به منظور درك بهتـر   گونهه به بیان دیگر، شیوه نمایش نتایج بازیابی ب    

در . )1379ریـرخ،  فتـاحی و پ  ( برخوردار نیـست ،آنها از اطالعات و سادگی بیشتر در رسیدن به آنچه نیاز دارند          
شود در حالی که این عنصر بـراي   اي، نتایج بازیابی بر اساس شماره رکورد تنظیم می   بسیاري از فهرستهاي رایانه   

سـازي نتـایج بـر اسـاس عناصـري ماننـد نـام پدیدآورنـده، عنـوان،           امکان تنظیم و ردیـف    . کاربران بی معناست  
بـه همـین دلیـل، نـوعی     .  و یا به سادگی قابل انجام نیـست رد وجود ندا   یا سرعنوان موضوعی، و یا شماره راهنما     

  .گردد شود که باعث سردرگمی کاربران می گسیختگی در سازمان فهرست مشاهده می
 آیا فهرست کتابخانه می تواند در سـازماندهی اطالعـات بـا موتورهـاي کـاوش رقابـت               :پرسش هشتم  •
  کند؟

ها تا حـد   اپی بود، امکان سازماندهی آنها توسط کتابخانهتا هنگامی که منابع اطالعاتی تنها شامل آثار چ 
باید فرامـوش کـرد کـه سـازماندهی کـل کتابهـاي چـاپی و تهیـه یـک              ناگرچه،  . رسید  زیادي عملی به نظر می    

                                                        
1. Chowdhury. 
1. Nicholson Baker.  
2. New Yorken.  
3. Browseable. 



رسید و هرگـز عینیـت    ی آرمانی به نظر میی یک رویا، بدین سو19 از قرن   »پل اوتله «کتابشناختی جهانی توسط    
 زیرا اگرچه موتورهاي کاوش قادرنـد  ،رسد تر به نظر می  آرمان در محیط جدید دست نیافتنی      اکنون این . نیافت

سازي کنند، اما به دو دلیـل، عملکـرد آنهـا در سـازماندهی اطالعـات نـاقص             منابع اطالعاتی را شناسایی و نمایه     
باتهاي نمایه کننده در  از منابع وبی به صورت پنهان و خارج از دسترس ر  نخست آنکه بخش قابل توجهی؛است

دوم، بازیابی تمام منابع نمایه شـده نیـز بـه      ). 1383خسروي،  ؛  1383،  1382منصوریان،  (موتورهاي کاوش است    
نتایج پژوهشها نشان مـی دهـد کـاربران    . رسد  امري محال به نظر می دلیل محدودیت نمایش نتایج بازیابی تقریباً     
  .نندتنها چند صفحه نخست نتایج را وارسی می ک

افزون بر موارد باال، هنوز امکان نظم دادن کاربرمدارانه بـه نتـایج بازیـابی در موتورهـاي کـاوش وجـود        
 براسـاس  مـثالً (ندارد و کاربران قادر نیستند اطالعات سایتهاي بازیابی شـده را براسـاس نیازهـاي مقطعـی خـود             

و ماننـد  ) هـاي موضـوعی   مجموعـه زیـر  (پدیدآورندگان سایت، تاریخ روزآمدي محتوا، موضوعهاي تخصصی   
راهنماهاي موضوعی ارائه شده در موتورهاي کاوش مانند یاهو و گوگـل نیـز در سـازماندهی    . آنها مرتب کنند  

  .اند اطالعات موفق نبوده
  

  برخی راهکارها براي سازماندهی بهتر: ومسبخش 
 دغدغـه  ،هـا  عصر شبکهمسایل و مشکالت پیش روي سازماندهی اطالعات در محیط کنونی و بویژه در       

در ارتبـاط بـا چالـشهاي    . شناسی بـوده اسـت       علوم رایانه و زبان    رسانی،  ي و اطالع  بسیاري از متخصصان کتابدار   
برخـی از   .سازماندهی اطالعات و راهکارهاي آن، دیدگاههاي متفـاوتی از سـوي کتابـداران ارائـه شـده اسـت             

سازي متصور  بندي و نمایه  مهاي سنتی فهرستنویسی، رده صاحب نظران آینده سازماندهی را در دور شدن از نظا         
سازي که توسط   نمایههايها و الگوریتم استفاده از برنامه. کنند  بوده و رویکرد به نظامهاي خودکار را توصیه می        

 نمونه نظامهاي خودکار براي سازماندهی حجم عظـیم اطالعـات          ،شود  ربات موتورهاي کاوش اینترنتی اجرا می     
اتکـا بـر مبـانی نظـري و اصـول موجـود و اسـتفاده از        حل چالشها را  راهاي نیز  در مقابل، عده  . یکی است الکترون

تردید درباره آینـده فهرستنویـسی کـه    . دانند سازي هدفهاي سازماندهی، می    قابلیتهاي فناوریهاي جدید در پیاده    
. نظـران پاسـخ داده شـده اسـت      از سوي برخـی صـاحب   ،دغدغه جدي فهرستنویسان در طول دو دهه اخیر بوده        

هـا جزئـی از نظـام آموزشـی، پژوهـشی و           مـادام کـه کتابخانـه      اعتقـاد دارد  ) 2003،  1997 ( 14»نممایکل گـور  «
ها در جهت دسترسی جامعه بـه   اجتماعی هستند، سازماندهی اطالعات هم جزء اساسی و جدایی ناپذیر کتابخانه     

 باور است که آینده فهرستنویسی، با توجه بـه الکترونیکـی   در عین حال، وي بر این. شود  اطالعات محسوب می  
فهرستنویـسان بایـد تـالش کننـد تـا        . شدن منابع و محیط دسترسی، چالشهاي فراوانی بـراي فهرستنویـسان دارد           

فهرستنویـسان نـه   ) 1997(از نظر گـورمن  . استانداردهاي سازماندهی اطالعات را در سطحی جهانی توسعه دهند        
  .ا از دست نمی دهند، بلکه نقش مهمتري را نیز بر عهده خواهند داشتتنها شغل خود ر

                                                        
1. Micheal Gorman.  



اصـول و مبـانی فهرستنویـسی را همچنـان در محـیط اطالعـاتی         ) 1997 ب،   1376 الف،   1376 (»فتاحی«
 ولی براین باور است که کتابداران با توجه به دانش و تجربه حرفه خود در      ،داند  جدید ارزشمند و کاربردي می    

  .آیند ترین گروه در این زمینه به شمار می  موجه،ندهی اطالعاتباب سازما
ق آمـدن بـر چالـشهاي سـازماندهی     ی عمومی گوناگونی در عرصه نظر و در میدان عمل براي فا        هايتالش

 پیـشتر اشـاره شـد، هـم از سـوي متخصـصان کتابـداري و هـم              چنانکـه ایـن امـر،     . اطالعات انجام گرفته اسـت    
برخـی از ایـن تالشـها بـر اصـول و مبـانی قواعـد            .  مطـرح شـده اسـت      ،شناسـی   زبـان متخصصان علـوم رایانـه و       

هـا و   فهرستنویسی توصیفی، برخی بر فهرستنویسی موضوعی و سرعنوانهاي موضـوعی، برخـی بـر اصـطالحنامه              
  بـازنگري در سـازي، و برخـی بـر    بنـدي، برخـی بـر رویکردهـاي نمایـه           ها، برخی بر طرحهـاي رده       شناسی  هستی

مبـین  در حالی که همه ایـن تالشـها ارزشـمند و    . هاي کتابشناختی استوار بوده است      و ساختار پیشینه   کارکردها
کارکردهـا و سـاختار واحـد پایـه     امـا بـه بـاور نگارنـده، بـازنگري در          اسـت،   سازماندهی اطالعات   مسئوالن  پویایی  

  .تر باشد تواند اثربخش  می،سازماندهی، یعنی پیشینه کتابشناختی
 از نخستین تالشـها بـراي بـازنگري      FRBR(15( براي ملزومات کارکردي پیشینه کتابشناختی       طرح ایفال 

 آغاز 1990اي است که از سال  در ماهیت و چگونگی عمل واحد پایه سازماندهی اطالعات در فهرستهاي رایانه      
کتابشناختی باید بر تک عناصر اطالعاتی در پیشینه  براساس این طرح، تعیین تک . و بتدریج توسعه یافتگردید 

ایفـال،  بـه مـوازات طـرح    . مبناي هدفها و کارکردهاي فهرست کتابخانه، یعنی هدفهاي سازماندهی، انجام گیـرد           
  .نیز راهکارهاي دیگري را براي سازماندهی اطالعات کتابشناختی ارائه داد) 1996(فتاحی 

در سـازماندهی  بـشناختی، اکنـون   با توجه به تحوالت دو دهـه اخیـر در ذخیـره و بازیـابی اطالعـات کتا      
رسـد گـذار از سـازماندهی سـنتی منـابع اطالعـاتی بـه         بـه نظـر مـی   . نیازمنـدیم رویکردهـاي جدیـدي   اطالعات  

 به سیر خود ادامه داده و در آینده به سازماندهی ،»فراداده«سازماندهی اطالعات کتابشناختی با استفاده از الگوي 
ها در نظامهاي ذخیره و بازیابی اطالعات  به بیان دیگر، حجم فراداده . خواهد شد تبدیل  » فراداده  درباره فراداده   «

  .چنان رو به افزایش خواهد گذاشت که براي سازماندهی اطالعات باید به مدیریت فراداده روي آوریم
 هاي کتابشناختی و تدوین استانداردهاي جدید     به رویکردهاي جدید به ساختار پیشینه      ،مدیریت فراداده 

فـرا  «تـوان آن را   تواند از یک ساختار چند سطحی برخوردار باشد و مـی      هاي حاوي فراداده می     پیشینه. داردنیاز  
هـا بـراي مـدیریت     سـازماندهی اطالعـات، ایجـاد فراپیـشینه      مسئوالن  بنابراین، از فعالیتهاي آتی     . نامید» ها  پیشینه
با مرتبط شناسی، کل منابع اطالعاتی مرتبط با یک اثر، یا  ها قادرند با یک رویکرد هستی فراپیشینه. هاست فراداده

 و در سـاختاري معنـادار تنظـیم    )هـستی  (یک پدیدآور، و یا با یک موضوع خاص را به صورت یک مجموعـه          
  .کرده و نمایش دهند
 .ی مناسب ارزیابی شده اسـت ی راهکارهاۀها در این زمینه مورد استقبال قرار گرفته و به منزل    برخی تجربه 

 ارائه شد و به صورت آزمایشی در یک فهرست وبی مورد       1995که توسط فتاحی در سال      » پیشینه مادر «مفهوم  
هاي ملی چند کـشور مطـرح در       تالش ایفال و کتابخانه    . شد دنبالاستفاده قرار گرفت، توسط سایر پژوهشگران       

ویـسی و حرکـت بـه سـوي قواعـد       در زمینه همخوان کردن قواعـد فهرستن  اي  برگزاري سلسله همایشهاي منطقه   
                                                        

1. Functional Requirements for the Bibliographic Record. 



 ۀتوانـد بـه منزلـ     اما مـی  ،روست هالمللی فهرستنویسی اگرچه در واقعیت با دشواریها و مشکالت متعددي روب            بین
  .به سوي شرایط آرمانی تلقی شودگام یک 

 به ایجاد نوعی ذهنیت آرمانی در بـسیاري از افـراد کـه ایـن محـیط را      ،توسعه اینترنت و رشد سریع وب   
به تصور بسیاري، حتی متخصصان، هر آنچـه  . شده است، منجر   دانند  وي همه نیازهاي اطالعاتی خود می     پاسخگ

بـه سـرعت و سـهولت    را  شـان و کاربران قادرند نیازگردیده در وب ذخیره شده به صورتی مطلوب سازماندهی      
بیش از یـک دهـه از    با گذشتوب . نتایج بسیاري از پژوهشها در جهت عکس این ذهنیت آرمانی است        . بیابند

  .اي در سازمان دادن به دانش بشري و بازیابی اطالعات دارد توسعه و تحول، هنوز مشکالت عمده
یکی از مسائل اساسی حوزه سازماندهی اطالعات، دور شدن متخصـصان و حرفـه منـدان ایـن حـوزه از          

ناوریهـاي جدیـد در کتابخانـه،     این امر باعث شده به موازات کـاربرد ف        . مبانی نظري و چارچوبهاي فکري است     
شـود، مباحـث فنـی و تکنیکـی       توسط متخصصان رایانه انجام مـی بویژه طراحی پایگاههاي اطالعاتی که عموماً   

جاي مباحث نظري را در شکل دادن به نظامهاي اطالعاتی بگیرد و کتابداران بتدریج به زمینه هاي فنی گـرایش    
و یا تعطیل کردن این   ) سازي  فهرستنویی، رده بندي و نمایه    (زماندهی  کاهش تعداد واحدهاي مرتبط با سا     . یابند

 چالش اساسی ،دور شدن از مبانی نظري.  در همین راستا رخ داده است   ،هاي کتابداري  گونه درسها در دانشکده   
  .رود رسانی به شمار می براي حرفه کتابداري و اطالع

اي ارزشـمند از    سازماندهی اطالعات، وجود پیکرهنکته امیدوار کننده در چالش با مسایلدر عین حال،    
اصول و مبانی، و برخی از روشهاي مطرح در این دانش همچنان روایـی        . دانش نظري و عملی سازماندهی است     

براي درك این ارزشها، برخی از اصـول، روشـها و   . دارنددر محیط اطالعاتی جدید   را  و کاربرد پذیري باالیی     
انـد بـا    المللـی یافتـه    استانداردهایی را کـه کـاربرد بـین      باید. گیرندورد توجه دوباره قرار     مباید  ابزارهاي موجود   

اسـتفاده از دسـتاوردهاي فناوریهـاي       . )1382،  1376فتـاحی،   (نمـود   ملزومات محیط جدید اطالعاتی همخـوان       
ارآمـدتري  اسـت تـا اصـول و روشـهاي سـازماندهی اطالعـات را بـه نحـو ک        این امکان را فـراهم نمـوده      جدید  
 فهرست مستند اسـامی مـشاهیر و فهرسـت مـستند     ،حرکت از ایجاد پایگاهها و فایلهاي محلی    . سازي کنیم   پیاده

ی اسـت کـه   یاه از مهمتـرین اقـدام   ،المللـی   عنوانهاي موضوعی به سوي پایگاههاي ملی و سپس پایگاههاي بـین          
  .زدیک خواهد کردمحیط اطالعاتی و سازماندهی اطالعات را به مرزهاي آرمانی آتی ن

  
  بندي جمع

سازماندهی اطالعات یکی از ارکان اساسی و جدایی ناپذیر در چرخه مدیریت اطالعـات بـه شـمار مـی       
به بیان دیگر، رویکرد سازماندهی به سایر مقوله هاي مدیریت اطالعات، یعنی گزینش منابع، فراهم آوري، . رود

ساس، آنچه را که در این مقاله به منزله چالشهاي اساسی مـورد        بر همین ا  . اشاعه و ارزیابی عملکرد وابسته است     
 چنانکـه . بندي کـرد   مراحل اصلی مدیریت اطالعات دستهتبط با می توان در چهار مقوله مر    ،تحلیل قرار گرفت  

 یک عامـل مـستقل مطـرح    ۀشود، هر یک از چالشها، ضمن آنکه خود به منزل         مشاهده می  صفحه بعد در جدول   
ـ   ااین امر حاکی از آن. گذارد ثیر میأاز چالشهاي دیگر نیز تاست، بر برخی    هـم پیوسـتگی در   ه ست که یـک ب



 تحلیل چالشهاي سازماندهی اطالعـات  به بیان دیگر،. محیط اطالعاتی و نظامهاي مدیریت اطالعات وجود دارد   
  .اشدبمی و توجیه پذیر  قابل انجام ، در ارتباط با سایر مقوله ها و در یک بافت خاصتنها

  
  چالشهاي اساسی سازماندهی اطالعات در مقوله هاي چهارگانه

  چالشهاي اساسی  مراحل

  مرحله تولید . 1
  و نشر

 اي شنیداري، الکترونیکی و چندرسانه ـ تولید حجم عظیم منابع چاپی، دیداري -
 لحاظ سطح، رویکرد و کیفیت کاره تنوع بسیار در تولیدکنندگان منابع اطالعاتی ب -
 ر در فرمت و نویسه منابع تولیدشدهتنوع بسیا -
 ثبات در ساختار و محتواي منابع الکترونیکی و وبینبود  -
 در منابع تولید شده) مستند(از نامهاي یکدست نکردن استفاده  -
   توسط بسیاري از تولیدکنندگان و ناشران بویژه در مورد منابع غیر کتابیأعدم سازماندهی در مبد -
 دهاي فراداده اي براي تولید ساخت یافته منابعاز استاندارنکردن استفاده  -
  ابهام در رابطه منبع تولید شده با سایر منابع موجود در جهان کتابشناختی -

مرحله گزینش و . 2
  فراهم آوري

  دشواري در گزینش منابع سودمند از میان حجم عظیم منابع موجود -
 ..، سطح ولحاظ محتوا، ساختار، رویکرده تهیه منابع با تنوع بسیار ب -
  ثبات در ساختار و محتواي منابع الکترونیکینبود -
  آوري عدم شناسایی بخش عمده اي از منابع تولید شده براي گزینش و فراهم -

مرحله . 3
  سازماندهی

 تکرار و دوباره کاري در سازماندهی توسط مراکز مختلف -
 پائین بودن کیفیت سازماندهی در طرحهاي برون سپاري  -
 )اثر یا نسخه موجود؟(بناي سازماندهی بودن منمشخص  -
 کردن رابطه و وابستگی منابع در میان آثار مرتبطنمشخص  -
 رابطه در طراحی پایگاهها-از مدلهاي موجودیتنکردن استفاده  -
  ساختار مسطح قالبهاي مارك در ذخیره و سازماندهی اطالعات -
 مستند نامها و موضوعها در سطح ملی و جهانینکردن کنترل  -
 سازي فیلدها  هاي نمایه و تفاوت در شیوهتنوع  -
 سازي خودکار کلیدواژه اي و متنی ناکارآمدي رویکرد نمایه -
 سازي فرمتهاي ذخیره و پردازش یکپارچهنبود  -
 ناکارآمدي طرحهاي رده بندي در سازماندهی منابع الکترونیکی -
 مشکالت نرم افزاري در ذخیره و پردازش  -
 سازي منابع وب ز رویکرد کتابدارانه در نمایهموتورهاي کاوش انکردن استفاده  -
   توافق جهانی در مورد استانداردهاي فراداده اي نبود-

مرحله اشاعه . 4
جستجو، بازیابی و (

  )نمایش

  دشواري و عدم کاربرپسندي در محیط رابط کاربر -
 )پیش همارایی(به جاي زبان کنترل شده ) پس همارایی(کید بر جستجوهاي کلیدواژه اي أت -
 براي جستجو) الفبایی از پیش تنظیم شده(هاي مروري   نمایهنبود -
  مدل و الگوي مناسب نمایش نتایج بازیابینبود -
 نتایج جستجو بر اساس نیاز کاربران) تنظیم( امکان سازماندهی نبود -
  )در جهان کتابشناختی(رابطه منابع با منابع مرتبط ندادن نمایش  -

 ي رویکـرد ،هاي کتابـشناختی  هاي تکامل یافته ملزومات کارکردي پیشینهبه نظر می رسد استفاده از مدل    
این امر با توجه به افزایش منابع تولید . مناسب و امیدوارانه در ایجاد ارتباط و انسجام در جهان کتابشناختی است

در این میـان،  . دشده و نیز امکان کاربرد فناوري پیوندهاي فرامتنی در پایگاههاي اطالعاتی، قابل توجیه می باش       
آنچه اهمیت دارد، کسب اطمینان از قابلیتهاي این مدلها بر اساس آزمون آنها در پایگاههاي واقعی و پرکـاربرد          

 زیرا این ،با پیاده سازي این مدلها می توان بخش قابل توجهی از چالشهاي سازماندهی را برطرف ساخت           . است



با توجه .  توجه به کارکرد هر عنصر اطالعاتی مشخص می کنندمدلها چارچوب طراحی پیشینه کتابشناختی را با
به دانش و تجربه کتابداران در زمینه سازماندهی و شناخت ویژگیهاي جهان کتابشناختی، می توان امیدوار بـود            

 نقشی اساسی بر عهده ،هاي کتابشناختی که آنها در طراحی عملی و پیاده سازي مدل ملزومات کارکردي پیشینه
 در آینده نـه چنـدان دور، تـالش مـسئوالن سـازماندهی اطالعـات بـر ایجـاد مـدلهاي جدیـد در زمینـه                       .گیرند

  .سازماندهی فراداده درباره فراداده استوار خواهد بود؛ رویکردي که داراي ارزش افزوده قابل توجهی است
 آرمـانگرایی نیـروي    نماید، امـا   اگرچه تحقق آرمانها بسیار دشوار و گاه ناممکن می        خالصه کالم آنکه،    

 .کند عظیم و سالمی است که ما را به تالش به سوي وضع بهتر و مدیریت واقعیتها هدایت می
 منابع

، »همارا در نظام کامپیوتري مسائل و مشکالت ذخیره پیش همارا و بازیابی پس  «). 1373(حري، عباس    -
 .15-8: 4و 3، سال پنجم، ش فصلنامه کتاب

  .58-51): 1-2 (20ش، رسانی فصلنامه علوم اطالع. وب نامرئی). 1383(خسروي، عبدالرسول  -
فهرستنویـسان حرفهـاي زیـادي بـراي گفـتن          : آینـده فهرستنویـسی    «). الـف  1376(اهللا   فتاحی، رحمت  -
  .72-60 :2 سال اول، ش ،رسانی  کتابداري و اطالعفصلنامه  ،»دارند

سـال  . فـصلنامه کتـاب    »نویـسی تواعـد فهرس  تجدید نظر در اصـول و ق      « ).ب 1376  (------------ -
  .54-39): 1376زمستان  (4هفتم، ش
رویکردهاي نو بـه سـاختار پیـشینه هـاي کتابـشناختی و نمـایش آثـار در فهرسـتهاي              ----------- -

مجموعـه مقـاالت همـایش    کـاربرد و توسـعه؛   : نـه اي افهرسـتهاي رای :  در.گرافیکی با استفاده از فناوري فرامتن  
 دانـشگاه فردوسـی؛    .، مـشهد  1378 آبان   28 و   27 توسعه فهرستهاي رایانه اي در کتابخانه هاي ایران،          کاربرد و 
  .268ـ1379،253رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی،  مرکز اطالع:تهران

چالشهاي سازماندهی منابع دانش در آغاز قرن بیست و یکـم بـا نگـاهی بـه       «). 1380(  ----------- -
  .83-59: 4دوره دوازدهم، ش. فصلنامه کتاب. »ایرانفهرستنویسی در 

فصلنامه کتابـداري  ، »تحلیلی بر ارزش افزوده اطالعات و نظامهاي اطالعاتی      «). 1382(  ---------- -
  .28-1 : 2، ش ششم سال، رسانی و اطالع

  .نشر کتابدار:  تهران،ویرایش چهارم، اصول و روشها: فهرستنویسی). 1384(  ---------- -
بررسی و ارزیابی کیفیت نمایش اطالعـات در فهرسـتهاي    «)1379(فتاحی، رحمت اهللا و مهري پریرخ    -
مجموعه مقاالت همایش کاربرد و توسعه فهرسـتهاي رایانـه   کاربرد و توسعه؛ : اي فهرستهاي رایانه : در. »اي رایانه

رسانی و خـدمات    مرکز اطالع : هران دانشگاه فردوسی؛ ت   :، مشهد 1378 آبان   28و27اي در کتابخانه هاي ایران،    
  .352ـ 323علمی جهاد سازندگی،

 ،2، دوره اول، شـماره   شناسی  هاي فنی و غیر فنی وب نامرئی، اطالع        جنبه). 1382( منصوریان، یزدان  -
  .153 ش

اینترنت پنهان و منابع اطالعاتی نهفته در اعماق نامرئی شبکه جهانی گـستر             «). 1383(  ----------- -
  .42-25: 1، سال هفتم، ش رسانی کتابداري و اطالع، »وب
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