
  
  

  اطالعاتي جديد: در محيط بررسي تحليلي كاربردپذيري استاندارد آر. دي. اي.

  ضرورت بازتعريف روابط و كاركردهاي جديد

  

  2و دكتر فاطمه نوشين فرد  1سيد مهدي طاهري

  6/4/1390، پذيرش:9/3/1390دريافت:

  

  چكيده  

ي استاندارد آر. دي. اي. براي توصيف و سازماندهي اشياي محتوايي محيط هدف اين پژوهش تبيين كاربردپذير هدف:
  اطالعاتي جديد است.

انتقادي بر مبناي هدف پژوهش انجام گرفته است. - اين پژوهش از نوع مفهومي است و با رويكرد تحليلي روش شناسي:
ايند سازماندهي دانش، و تحليل روابط هاي جديد و تأثير آن بر فرهاي محيط و رسانهبدين منظور، ضمن بيان ويژگي

دروني (ميان سطوح چهارگانه هر شيء) و بيروني (ميان سطوح هر شيء با اشياي ديگر) ارائه شده توسط استاندارد 
هاي جديد هاي محيط و رسانههاي آن براي پاسخگويي به ويژگيجديد توصيف (آر. دي. اي.)، توانايي و قابليت

  ته است.مورد ارزيابي قرار گرف
هايي چند از جمله استفاده از ابزارها و رويكردهاي سنتي به عنوان مبناي ها حاكي از آن است، ضعفيافته ها:يافته

هاي اشياي اي، و عدم توجه كافي به ويژگيگسترش استاندارد، عدم هماهنگي مناسب با استانداردهاي فراداده
  گاري نه چندان مطلوب استاندارد با محيط جديد است.پذير در محيط جديد، بيانگر سازمحتوايي دسترس

هاي استاندارد براي توصيف و سازماندهي اشياي محتوايي محيط جديد، ضرورت بازنگري آن را در ضعف گيري:  نتيجه
دهد. در پايان دو رابطه ها) و كاركردهاي مورد توجه، نشان ميسطح روابط كتابشناختي (ميان موجوديت

به عنوان  "بسط"، و "نظم دهي"، "مديريت"و نيز سه كاركرد جديد  "هاي مشتركويژگي"و  "بخش/بخش"
  هاي محيط جديد توصيه شده است. با ويژگي "استاندارد آر. دي. اي."راهكارهايي مناسب براي سازگاري بيشتر 

 كتابشناختي، كاركردهاي، محيط اطالعاتي جديد، روابط (RDA)"توصيف و دسترسي به منبع "استاندارد  ها: كليدواژه

  هاي كتابشناختيپيشينه
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 يريكاربردپذ يليتحل ي). بررس1390فاطمه( فرد، نينوش ،يمهد ديس ،يمقاله: طاهر نياستناد به ا

. ديجد يروابط و كاركردها في: ضرورت بازتعرديجد ياطالعات طي. در محي. ايدارد آر. داستان

  .118 - 99)، 2( 1 ،يرسان و اطالع ينامه كتابدار پژوهش
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 مقدمه

و  هاي اطالعاتي و ارتباطي موجب پيدايش شكل جديدي از محيطرشد و دگرگوني فناوري

اند، داراي ها كه در بستر الكترونيكي تحقق يافتههاي اطالعاتي گرديده است. اين محيط و رسانه  رسانه

هايي   ساز رويكردها و نگرش  ها زمينههاي سنتي هستند. اين قابليتنمونه هاي متفاوتي باها و ويژگيقابليت

است  خاص در حوزه سازماندهي دانش و افزايش انتظار و سطح توقع كاربران نهايي و پژوهشگران گرديده

  دهند. هاي ديرين متخصصان حوزه سازماندهي را نويد ميبه نحوي كه به ثمر نشستن آرمان

هايي را هاي جديد، استانداردها و ابزارهاي پيشين گامهاي محيط و رسانهوري از قابليتبه منظور بهره

اند. به بيان در جهت سازگاري با محيط جديد برداشته، و استانداردها و ابزارهايي جديد گسترش يافته

رساني ي و اطالعرديگر، استانداردها و قواعد پيشين سازگاري زيادي با محيط جديد نداشته و جامعه كتابدا

به ناچار آنها را مورد بازنگري قرار داده، و نهايتاً نسبت به تدوين استانداردهاي جديد اقدام كرده است. در 

است كه با هدف  "1توصيف و دسترسي به منبع (آر. دي. اي.)"اين ميان يكي از جديدترين استانداردها 

محيط جديد تدوين شده است. توجه ويژه به دنياي  امريكن) با-تطابق قواعد فهرستنويسي پيشين (انگلو

، ارائه رهنمودهايي براي توصيف و مديريت منابع (اشياي) ديجيتالي، اختصاص يكي از دو بخش ديجيتالي

اصلي خود به تعيين و ثبت روابط ميان اين اشيا و جز آن، از جمله اقدامات استاندارد ياد شده در اين 

  راستاست.

هاي هاي گسترده، كاستيالمللي در تدوين اين استاندارد و انجام تالشركت بيناما، با وجود مشا

بررسي هدف اين مقاله شود. از اين رو، متعددي در پاسخگويي به نيازهاي محيط جديد در آن مشاهده مي

ستا، و ارائه پيشنهادهايي چند براي توسعه آن است. در اين را "آر. دي. اي."استاندارد نقاط قوت و ضعف 

  ابتدا الزم است به بررسي ويژگيهاي محيطي كه قرار است منابع ديجيتالي در آن سازماندهي شود بپردازيم.

  

 هاي محيط اطالعاتي جديد ويژگي

هاي هاي منحصر به فردي نسبت به محيط و رسانهها و قابليتهاي جديد داراي ويژگيمحيط و رسانه

طور ازماندهي، اشاعه و بازيابي، و بههاي توليد، ذخيره، نگهداري، سها بر فرايندسنتي هستند. اين قابليت

تواند بر   هاي محيط جديد كه ميكلي مديريت اطالعات تأثير گذاشته است. به برخي از ويژگي

  گردد: استانداردهاي سازماندهي تأثير گذارد اشاره مي

                                                        
1 . Resource Description and Access (RDA) 
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و...) بر روي شبكه قرار ها، درگاهها، هاي مختلفي (وب سايتدر مكان شبكه جهاني وب اشياي محتوايي -

  ؛هاي دسترسي به آنها متفاوت استگرفته و شيوه

 ,PDF, HTML, XMLهاي مختلفي (ممكن است در قالب جديددر محيط  شيء محتوايييك  -

WORD, etc.؛) ارائه شده باشد   

دسترسي به آنها در طول  )URIsيعني نشاني ( حالت بي ثباتي دارند اياشياي محتوايي محيط شبكه برخي -

  كند؛ زمان تغيير مي

 در محيطهاي جديد ها و ويرايش، عليرغم توليد نسخهيك شيء محتوايي هاي قديمينسخه ازبرخي  -

  )؛Heery, 1996(  مانندباقي مي

- برخي از اشياي محتوايي به داليل مختلف (ذخيره، محدوديت دسترسي، و ...) به چند شيء تبديل شده -

مؤثر بوده  "توصيف شيء بدون توجه به بافت آن"و  "1گرا-رويكردهاي شيء"د. اين ويژگي بر پيدايش ان

  ؛2 ب)1389است (طاهري، 
هايي از اشياي محتوايي توسط كاربران به صورت جداگانه بر روي وب ذخيره و ممكن است بخش -

  شده باشد؛ پذير شده باشند، بدون آن كه ارتباط آنها با شيء اصلي مشخصدسترس
)، اطالعات ديگري در مورد شرايط URIعالوه بر شناسگر منبع (اشياي محتوايي، براي دسترسي به  -

مورد نياز ) با نظام ارائه دهنده شيءبرقراري ارتباط  هاي دسترسي يا نحوهدسترسي به منبع (مانند محدوديت

  است، كه ماهيتي غير كتابشناختي و بيشتر مديريتي دارند؛
تواند به طور مستقيم با بليت فراپيوند، كه عبارت است از ارجاعي به يك شيء محتوايي كه كاربر ميقا -

كليك كردن به آن دسترسي يابد. اين ويژگي امكان دسترسي به كل يك شيء محتوايي و يا بخشي (يا 

  نمايد؛عنصري) از آن را فراهم مي
هاي محتوايي مختلف (متن، صدا، تركيبي از قالباي، رسانه يا شيء است كه از قابليت چند رسانه -

اي، قابليت تعامل و راهبري آنهاست كند. بارزترين ويژگي اشياي چند رسانهتصوير، و ...) استفاده مي

)Wikipedia, 2011b .(  

                                                        
  . در بخش بعدي مقاله در مورد آن توضيح داده شده است. 1
  . براي اطالعات بيشتر در مورد رويكردهاي اشاره شده نگاه كنيد به: 2

و  در توصيف ")RDAتوصيف و دسترسي به منبع ("بررسي تحليلي كاركردپذيري استاندارد "). 1389طاهري، مهدي (

  )89(زمستان  80. فصلنامه گنجينه اسناد، شماره "سازماندهي مواد آرشيوي
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هاي استاندارد جديد آر.دي.اي. براي پاسخگويي در اين بخش از مقاله، پيش از پرداختن به ويژگي

  گردد.ديد، شرح مختصري درباره اين استاندارد ارائه ميبه محيط ج

  

 استاندارد آر. دي. اي. و روابط كتابشناختي مطرح در آن

امريكن -هاي پژوهشي و مقاالت متعددي درباره لزوم بازبيني قواعد فهرستنويسي انگلوتاكنون گزارش

نظران و بسياري از صاحب .هاي جديد تدوين شده است در راستاي پاسخگويي به نيازها و دگرگوني

 ;Carlyle and Fusco, 2002; Delsey et al., 1998; Huthwait, 2000متخصصان حوزه سازماندهي (

Weis and Carstens, 2001) هاي صورت گرفته (مانند محسن زاده ) و پژوهش1380؛ 1376؛ فتاحي

ها و نقاط   ). رفع كاستيCarlyle and Fusco, 2002؛ 1380اند (فتاحي، كيد نمودهأ) بر آن ت1379كورايم، 

هاي جديد، برقراري روابط كتابشناختي، و تحقق ضعف قواعد فهرستنويسي در زمينه توصيف رسانه

هاي آينده قواعد فهرستنويسي المللي اصول و گسترشكنفرانس بين"كاركردهاي فهرست، نخستين بار در 

  ).Tillett, 2008شد () مطرح 1997در تورنتو كانادا ( "1امريكن-انگلو

ها و رهنمودهاي فهرستنويسي (توصيف و اي جامع از دستورالعملاستاندارد آر. دي. اي. مجموعه

كيد بر دنياي ديجيتالي است، كه جايگزين قواعد پيشين أدسترسي) همه نوع اشياي محتوايي با ت

ردهاي چهار گانه يك ). اين استاندارد تمامي كاركJSC, 2010a( ) شده استAACR2فهرستنويسي (

هاي فهرست (يافتن، شناسايي يا تشخيص، گزينش، و دستيابي) و سلسله مراتب روابط موجوديت

كند. اين استاندارد، عالوه بر پايه قرار دادن استانداردهاي قواعد فهرستنويسي كتابشناختي را پشتيباني مي

،  بر مبناي يا ")FRBRاي كتابشناختي (هملزومات كاركردي پيشينه")، و الگوي AACR2امريكن (-انگلو

هاي مستند المللي پيشينهاستاندارد بين"، "ISAD(G)2المللي توصيف آرشيوي استاندارد بين"سازگار با 

توصيف آرشيوها: يك "، "ISAAR(CF)3ها آرشيوي براي اشخاص حقوقي، اشخاص حقيقي، و خاندان

هاي ، و ... نيز هست. مهمترين ويژگي" RAD5يوي قواعد توصيف آرش "، "DACS4استاندارد محتوايي 

  عبارتند از: آر. دي. اي.استاندارد 

)، با توجه به اين كه تاكنون حجم بااليي از اشياي AACR2سازگاري با قواعد فهرستنويسي پيشين ( •

 اند؛محتوايي بر اساس استاندارد قبلي فهرستنويسي شده

                                                        
1 . The International Conference on the Principles and Future Development of AACR  
2 . International Standard for Archival Description 
3 . International Standard  Archival Authority Record for Corporate Bodies, Person, and Families 
4 . Describing Archives: a Content Standard 
5 . Rules for Archival Description 
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ستگي به انتشارات كشورها يا بافتي خاص ندارد (بر خالف المللي است و وابگستره آر. دي. اي. بين •

 قواعد پيشين كه بيشتر مناسب انتشارات كشورهاي انگلوساكسون و دين مسيحيت بود)؛

 گرا در طراحي اين استاندارد؛-استفاده از رويكرد شيء •

اي طرح فراداده"سازگاري باال با استانداردهاي جديد محيط الكترونيكي (ديجيتالي)، مانند استاندارد  •

 ؛"توصيف شيء

 اي) تا اطالعات؛هاي كتابشناختي (فرادادهكيد بيشتر بر ارائه دانش توسط پيشينهأت •

ها و رهنمودها به تعيين و ثبت روابط ميان اشياي محتوايي اختصاص بخش مهمي از دستورالعمل •

 به اين مهم)؛ كيد مستقيم بر دسترسي (اختصاص كامل بخش دوم استانداردأها). ت(موجوديت

كه در قواعد پيشين وجود -هاي موضوعي  ارائه اصول و رهنمودهايي براي ثبت عناصر و ويژگي •

 ؛ FRADو  FRBRمطابق با استانداردهاي  -نداشت

 ).1389حركت به سوي ايجاد هستي شناسي و تحقق وب معنايي (طاهري،  •

 
 دروني شيء  تبيين كاربرد روابط ششگانه در سطوح سلسله مراتبي از روابط

پيشينه كتابخانه كنگره آمريكا، هفت نوع  21000نامه دكتراي خود با بررسي   باربارا تيلت در پايان

). شش رابطه از روابط هفتگانه ارائه شده توسط باربارا 1381(زارع زاده،  1رابطه كتابشناختي معرفي نمود

مبناي استاندارد آر.  ")FRBRكتابشناختي (هاي ملزومات كاركردي پيشينه"تيلت، در كنار الگوي مفهومي 

براي تعيين و ثبت روابط دروني و بيروني اشياي محتوايي، و  آر. دي. اي.دي. اي. قرار گرفت. استاندارد 

؛ 2هاي فكري و هنريهاي پيشنهادي (محصوالت تالشگانه موجوديت  هاي سهنيز روابط ميان گروه

) الگوي مفهومي 4هاي فكري و هنري؛ موضوعات تالش3يهاي مسئول محتواي فكري و هنرموجوديت

، بخش دوم خود را به ارائه رهنمودهايي مرتبط ")FRBRهاي كتابشناختي (ملزومات كاركردي پيشينه"

  ). JSC, 2008( اختصاص داده است

رابطه هر شيء محتوايي با اشياي ديگر در جهان كتابشناختي (روابط بيروني شيء) بر اساس عناصري 

گردد. هر يك ) برقرار ميبيان، قالب، و مورد ،5اص مربوط به هر يك از سطوح سلسله مراتبي شيء (اثرخ

                                                        
  . براي اطالعات بيشتر در مورد هر يك از روابط كتابشناختي نگاه كنيد به: 1

  )1375. فصلنامه كتاب، دوره هفتم، شماره دوم (تابستان "يفيروابط كتابشناختي در فهرستنويسي توص"). 1375اهللا (فتاحي، رحمت
2 . The products of intellectual and artistic endeavour 
3 . Those entities responsible for  the intellectual and artistic content 
4 . the subjects of intellectual and artistic endeavour 
5 . Work 
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تواند با سطوح چهارگانه اشياي ) مي3، و مورد2، قالب1بياناز سطوح چهارگانه  يك شيء محتوايي (اثر، 

مكان وجود همه انواع روابط ديگر تنها يكي از روابط ششگانه را دارا باشد. از سوي ديگر، براي هر سطح ا

دو شيء محتوايي،  "اثر"ششگانه با سطح معادل خود در اشياي ديگر وجود ندارد. به عنوان مثال، بين سطح 

براي سطح مذكور مفهوم و مصداق  "ارزي  هم"بر قرار باشد. يعني رابطه  "ارزي  هم"تواند رابطه نمي

ر يك از سطوح سلسله مراتبي شيء بر مبناي روابط ششگانه بين ه 4، روابط پيشرفته1يابد. در ماتريس  نمي

  مبنا نشان داده شده است.
  )JSC, 2010b(. روابط ششگانه ممكن ميان هر يك از سطوح اشياي محتوايي 1ماتريس

  سطوح چهارگانه شيء
  رابطه

  توالي  همراهي  كل و جزء  توصيفي  اشتقاقي  هم ارز

  *  *  *  *  *    اثر

  *  *  *  *  *    بيان

    *  *  *    *  بقال

    *  *  *    *  مورد

  

پيشنهاد شد. بنابراين،  -يعني پيش از ابداع شبكه جهاني وب- 1980روابط هفتگانه تيلت در اواخر دهه 

هاي ويژه محيط جديد چندان مد نظر قرار نگرفته بود. البته اين بدان معني نيست كه اين روابط در قابليت

پذير در محيط جديد نيز برقرار   وابطي ميان اشياي محتوايي دسترسمحيط جديد كاربرد ندارد. قطعاً چنين ر

است. اما، اين پرسش مطرح است كه آيا تنها اين روابط ميان اشياي محتوايي محيط جديد وجود دارد؟ و 

هاي جديد شكل جديدي از روابط را ميان اشياي محتوايي كشف، يا ايجاد ننموده است؟ در ادامه قابليت

  موضوع بيشتر سخن خواهد رفت. پيرامون اين

  

هاي محيط اطالعاتي جديد: نگـاه جديـد،   در پاسخگويي به ويژگي آر. دي. اي.ضعف استاندارد 

 هاي قديميبنيان

) در پاسخگويي به AACR2هاي جديد، و ضعف قواعد پيشين فهرستنويسي (پيدايش محيط و رسانه

هاي اخير را  دارد محتوايي جديد متناسب با دگرگونينيازهاي جديد، زمينه را براي طراحي و تدوين استان

                                                        
1 . Expression  
2 . Manifestation 
3 . Item 
4 . Enhanced relationships      روابط ميان هر سطح از يك شي با همان سطح از اشياي ديگر بر اساس روابط ششگانه  
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دارد، براي دنياي ديجيتالي گسترش يافته است چنان كه خود اذعان مي آر. دي. اي.مهيا ساخت. استاندارد 

)JSC, 2010aهاي محيط جديد به اندازه كافي ها و قابليترود، به تمامي ويژگي). بنابراين انتظار مي

وصيف و سازماندهي اشياي محتوايي محيط جديد را داشته باشد. اما، حتي بررسي پرداخته، توانايي ت

ترين آنها كند. در ادامه به برخي از عمدهسطحي و اجمالي محتواي استاندارد خالف اين مطلب را بيان مي

 گردد:اشاره مي

رد نيازهاي توصيف و : اگر چه استاندارد قصد دااستفاده از استانداردهاي سنتي به عنوان پايه و مبنا •

رسد استانداردهايي كه به عنوان پايه و مبناي سازماندهي محيط جديد را تأمين نمايد، اما به نظر مي

). قواعد Coyle and Hillmann, 2007گردند (اصلي گسترش خود قرار داده مانع اين مهم مي

كه بر اشياي –ي باربارا تيلت امريكن (ويرايش دو)، و روابط كتابشناختي پيشنهاد-فهرستنويسي انگلو

ايش شبكه وب تدوين و توسعه )، پيش از پيدCarlyle and Fusco, 2002كنند (كيد ميأفيزيكي ت

) نيز گرچه از اوائل دهه FRBRهاي كتابشناختي (اند. الگوي مفهومي ملزومات كاركردي پيشينهيافته

آن در زماني شكل گرفت كه هنوز  گسترش يافت، اما توسعه 1998آغاز و سرانجام در سال  1990

) نيز مطرح نگرديده بود، و از 3.0و  2.0هاي جديد وب (چندان فراگير نشده، نسل 1.0شبكه وب 

نظران وايل توسعه الگو، بسياري از صاحبهاي فعلي نيز خبري نبود. ضمن اين كه در همان اقابليت

). بنابراين 1386ند (فتاحي و ارسطوپور، هاي آن را گوشزد، و پيشنهادهايي ارائه كرده بودكاستي

 هايي قديمي استوار است.استانداردي كه با هدف پاسخگويي به دنياي ديجيتالي طراحي شده، بر پايه
اي است كه بر اساس استاندارد قبلي ها پيشينهاگر چه يكي از اهداف استاندارد سازگاري با ميليون

اصلي يعني پاسخگويي به نيازهاي محيط جديد نبايد متأثر از ). اما هدف JSC, 2009اند (توسعه يافته

-هاي جديد به پيشينههاي محيط و رسانهتوانست با توجه اصلي به ويژگيهدف قبلي باشد. استاندارد مي

 هاي قبلي نيز نگاهي داشته باشد.

ويكرد پيشتر اشاره گرديد كه ر عدم توجه كافي به رويكرد شيء گرا در سطوح توصيف و روابط: •

گرا اكنون به عنوان رويكرد قالب در مديريت اشياي محتوايي محيط جديد مطرح است. آيا -شيء

اي از آن به استاندارد جديد به اين سطح از توصيف، يعني توصيف تصويري از يك مقاله يا حتي صفحه

ز عنوان يك شيء محتوايي، و توصيف رابطه آن با شيء مادر پرداخته است؟ در كدام بخش ا

به عنوان شيء محتوايي، يا به تعبير ديگر  استاندارد، رهنمودهايي براي توصيف و سازماندهي فراداده
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، ارائه شده است؟ اين در حالي است كه در استانداردهاي جديد حوزه مديريت 1توليد فرافراداده

رسي به منبع ، توصيف و دستMETS(2ها (اطالعات، از جمله استاندارد انتقال و كدگذاري فراداده

)MODS(3) فراداده براي نگهداري اشياي محتوايي ،PREMIS(4 و ... به خوبي به اين سطح و نوع از ،

 ).1389؛  طاهري و نوشين فرد، 1387توصيف توجه شده است (طاهري، 

اي متناسب با محيط و هاي فرادادهعدم توجه به روابط ميان اشياي محتوايي و كاركردهاي پيشينه •
: يكي از انتقادهاي جدي كه به استاندارد وارد است، و ضعف كاربردپذيري آن را در هاي جديد  رسانه

دهد، عدم توجه به برخي از انواع روابط بالقوه ميان اشياي محتوايي و محيط جديد نشان مي

نيز اي بر مبناي محيط جديد است. چنان كه در بندهاي قبلي هاي فرادادهكاركردهاي الزم براي پيشينه

، و نيز الگوي مفهومي 5گفته شد، اين نقص ناشي از مبنا قرار دادن صرف روابط پيشنهادي باربارا تيلت

FRBR ها، و اي، توليد مشاركتي دادههايي چون فراپيوند، چندرسانهرسد وجود قابليتاست. به نظر مي

و كاركردهاي پيشين  آورد كه در روابطجز آن، نوع خاصي از روابط و كاركردها را به وجود مي

پذير خواهد بود هاي هستي شناسانه و در نهايت تحقق وب معنايي، زماني امكانگنجد. تحقق نظام  نمي

). به عنوان مثال، Le boeuf, 2005هاي محيط جديد شناسايي و تبيين گردد (كه روابط مبتني بر ويژگي

موزشي زبان انگليسي) كه داراي محتواي (مانند بسته آ 6هاي موجود در يك بستهارتباط ميان رسانه

شوند، لحاظ نشده و نقش متفاوت بوده، و سازماندهي آنها با رويكرد توصيف مجزا انجام مي

طرح "اي مانند هاي فرادادهارتباطي خاصي معرفي نشده است. در حالي كه در طرح 7هاي  دهنده

شده است. يا اين كه عنصر موضوع،  تدابيري براي آن انديشيده ")MODSاي توصيف شيء (فراداده

كند. يكي از عناصري است كه اشتراك در آن در اشياي محتوايي روابط مفهومي خاصي را ايجاد مي

دهد، بسيار پر اهميت است، و در صورتي كه از اين عنصر از آنجا كه شباهت محتوايي اشيا را نشان مي

طالحنامه) براي انتخاب بازنمودهاي آن استفاده ابزاري استاندارد و داراي شبكه مفهومي (مانند اص

كند. هيچ يك از اين دو رابطه و رابطه مفهومي كمك مي گيري نوعي هستي شناسي  گردد، به شكل

                                                        
1 . Metametadata 
2 . Metadata Encoding and Transmission Standard 
3 . Metadata Object Description Schema 
4 . Preservation Metadata 

هاي هاي بافتنظران)، نيز عدم توجه به ويژگيو كاركردهاي پيشنهادي ديگر صاحب . اين مسئله (عدم توجه به روابط 5

  الف).1389المللي بودن نيز تناقض دارد (طاهري، انتشاراتي خاص با ادعاي استاندارد مبني بر بين
6 . Part/Part 
7 . Relationship Designator 
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هايي كه در گنجد. افزودن برخي از روابط و كاركردفرعي در روابط ششگانه مبناي استاندارد نمي

 تواند اين مسئله را تا حدودي حل نمايد. مي نظران پيشنهاد شده،گذشته توسط برخي صاحب

: مدار)-مدار (هدف-مدار) نسبت به رويكرد كاربر-مدار (شيء-كيد بيشتر بر رويكرد مدركتأ •

رويكردي كه بر روح رهنمودهاي استاندارد جديد حاكم است، رويكرد مدرك مدار است. آن چه 

ي است تا نيازها و عاليق كاربران. اين نكته از خورد توجه به شيء محتوايبيشتر در رهنمودها به چشم مي

هاي سنتي (يعني توجه بيشتر به مدرك تا اي برخوردار است. به عنوان مثال، همانند نگرشاهميت ويژه

گردد، شيء در مركز قرار گرفته و روابط ديگر كاربر)، زماني كه بحث روابط ميان اشياء مطرح مي

مدار جديد سازگاري -هاي كاربريرد. اين ديدگاه چندان با ديدگاهگاشياء با آن مورد توجه قرار مي

ندارد. به عبارت ديگر، به روابط ميان اشياء از ديدگاه و بر اساس عاليق كاربران توجه نشده است. توجه 

همانند –هاي مرتبط با سازماندهي اطالعات و دانش كاربران در ديگر حوزه 1به سطوح و دقت شناختي

). بديهي است 1380شود (بهمن آبادي، نيز ديده مي -هاهاي دانشي چون اصطالحنامهبافت ساختار

نيز معروف گرديده  2مدار-مدار) كه به رويكرد بافت-مدار و هم كاربر-رويكرد تركيبي (هم مدرك

 )، رويكردي مناسب و جامع خواهد بود.1385، 3(مي

هنوز به طور  آر. دي. اي.استاندارد  :ايادهعدم سازگاري مناسب و توجه كافي به استانداردهاي فراد •

اي هماهنگ و سازگار نشده است. اگر چه نسبت به استاندارد پيشين كامل با استانداردهاي فراداده

)AACR2اي از استانداردهاي اي نزديك شده، و براي استفاده با طيف گسترده)، بسيار به بافت فراداده

 هاست. ا در مواردي بيانگر برخي كاستيدهد، اماي مناسب نشان ميفراداده

 
در محيط اطالعاتي جديد:  "بخش/بخش"و  "هاي مشتركويژگي"تحليل كاركردي روابط 

 رفع برخي نقاط ضعف استاندارد آر. دي. اي.

نظران حوزه سازماندهي اطالعات و دانش ضمن اشاره به نقاط ضعف   پژوهشگران و صاحب

اند، و نيز خود استاندارد جديد، پيشنهادها و را تشكيل داده آر. دي. اي.ارد استانداردهايي كه مبناي استاند

اند. اين پيشنهادها برخي مربوط به هايي در راستاي حل مشكالت استانداردهاي مذكور ارائه نمودهتوصيه

شوند. در اين بخش دو هاست، و برخي شامل روابط و كاركردهاي جديد ميرهنمودها و دستورالعمل

  گردد. بطه جديد، و در بخش بعدي، سه كاركرد جديد براي توسعه استاندارد آر. دي. اي. پيشنهاد ميرا

                                                        
1 . Cognitive accuracy  
2 . Context-oriented 
3 . Mai 
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هاي نامه دكتراي خود، هفت رابطه ميان پيشينه  ) در پايان1987همان طور كه پيشتر اشاره شد، تيلت (

ندارد جديد فهرستنويسي كتابشناختي شناسايي نمود. اما، شش رابطه از بين هفت رابطه پيشنهادي در استا

حذف شد. اين رابطه عبارت است از اشتراك دو شيء  "هاي مشتركويژگي"لحاظ گرديد و رابطه 

) اذعان 1375محتوايي بر مبناي يك يا چند عنصر مانند عنوان، موضوع، ناشر، زبان، و مانند آنها. فتاحي (

ش بيشتري برخوردار است. وي به امكان هاي اطالعاتي جديد از ارزدارد اين گونه رابطه در محيطمي

  كيد دارد. هاي مشابه تأطالعات براساس ويژگيهاي بازيابي امحدود كردن دامنه جستجو در نظام

گذرد، اما از آنجا كه سطح بااليي از اگر چه از زمان پيشنهاد رابطه توسط تيلت بيش از بيست سال مي

دهد، بر اهميت آن افزوده شده هاي جديد نشان ميو رسانههاي محيط ها و ويژگيسازگاري را با قابليت

، يعني عدم توجه به برخي روابط ميان آر. دي. ايهاي استاندارد جديد است. پيشتر در باره يكي از ضعف

اشياي محتوايي در محيط اطالعاتي جديد سخن رفت. به عنوان نمونه، به روابط ناشي از وجود اشتراك در 

، دو شيء محتوايي در "هاي مشتركويژگي"اشاره شد. بر مبناي رابطه  "موضوع"له برخي عناصر از جم

گردند. مانند اشيايي كه تاريخ نشر، صورت اشتراك در يك يا چند عنصر نيز، اشياي مرتبط محسوب مي

–ي مشابه دارند. در محيط اطالعاتي جديد، اشتراكات اين چنين 1ناشر يا محل نشر، زبان، موضوع و يا قالب

ي خورد. به عنوان مثال، با توجه به حجم وسيع اشياي محتوايبسيار به چشم مي -هاي ويژهبه مدد قابليت

طور طبيعي وجود اشياي محتوايي متعدد در يك موضوع واحد، پذير در محيط جديد، و بهدسترس

ت كاربران توسط موضوع در كنار يكديگر و ارائه آنها در برابر درخواس  گردآوري اشياي محتوايي هم

گردد، همان طور مدارانه است. وقتي يك شيء محتوايي بازيابي مي اي، اقدامي دانشهاي رايانهفهرست

گردند، اشيايي كه با شيء ياد شده داراي كه اشياي مرتبط با آن براساس روابط ششگانه مشخص و ارائه مي

ي ديگر، اگر اين موضوعات به صورت . از سو2اشتراك موضوعي هستند نيز الزم است بازيابي شوند

گردد. مرور و راهبري اشياء را در دو   شناسي مفهومي تشكيل مي  سازي شده باشند، هستي  فرامتن نيز پياده

  سازد. طراز) و سلسله مراتبي براي كاربران ميسر مي  ارز يا هم  سطح مسطح (هم

- يفي از روابط پيشنهادي تيلت ارائه دادهبرخي از پژوهشگران با توجه به تحوالت محيط جديد بازتعر

- ) بيان كردند با توجه به رشد روزافزون انواع اشياي محتوايي و بافت2002اند. از جمله كاراليل و فاسكو (

ارز گسترش يافته، و شامل رابطه   شوند، مفهوم رابطه همهاي اطالعاتي كه اين اشياء در آنها استفاده مي

                                                        
1 . Format 

گيرد، و تمامي اشيايي الزم به ذكر است اين متفاوت با زماني است كه ارزش مربوط به عنصري خاص مورد جستجو قرار مي.  2

  شوند.كه در آن عنصر خاص داراي ارزش مذكور هستند، بازيابي مي



 109    بررسي تحليلي كاربردپذيري استاندارد آر. دي. اي. در...                                1390، پاييز و زمستان  2سال اول، شماره 
 

ارزي اشياي محتوايي وابسته به بافتي است كه كاربران   گردد. ايشان معتقدند همهاي مشترك نيز ميويژگي

هاي دقيق ارزي آن چنان كه تيلت تعريف نموده كه ميان نسخه  كنند. به عبارت ديگر، هماز آنها استفاده مي

كه شيء  تواند در بافتييك شيء محتوايي يا شيء اصلي و بازتوليدهاي آن وجود دارد، نيست، بلكه مي

گيرد، ميان آن شيء و ديگر اشيايي كه در يك يا بيش از يك خصيصه با شيء مورد مورد استفاده قرار مي

  نمايند:ارز را اين گونه بازتعريف مي   نظر مشترك هستند، برقرار باشد. آنها رابطه هم

كه يك يا بيش از يك اي) برقرار است هاي فرادادهارز ميان بازنمودهاي اشيايي (پيشينه  روابط هم"

 ,Carlyle and Fusco("گذارند  خصيصه يا صفت از اشياي محتوايي مورد توصيف خود را به اشتراك مي

2002.(  

هاي نوين اطالعاتي بر مفاهيم مطرح در هاي فناوريثير پيشرفتاين بازتعريف ضمن نشان دادن تأ

  ك نيز هست.هاي مشترحوزه سازماندهي دانش، بيانگر اهميت رابطه ويژگي

است.  "بخش/بخش"رسد، رابطه رابطه ديگري كه جاي آن در استاندارد آر. دي. اي. خالي به نظر مي

هاي تشكيل دهنده يك موجوديت كل است. مانند رابطه ميان مقاالت مربوط به ميان بخش منظور رابطه

كه بيانگر  1به رابطه كل/بخشها، يا نشريات ادواري. در استاندارد آر. دي. اي. مجموعه مقاالت همايش

هاي بخش است كه در كنار يكديگر موجوديت كل را تشكيل رابطه ميان موجوديت كل و موجوديت

اي وجود داشته  كه در قالب يك ها نيز رابطهدهند، اشاره شده است. بديهي است ميان اين بخش  مي

  اند. ، يا در نظر گرفته شدهموجوديت كل نيز منتشر شده

تواند بسيار هاي يك موجوديت كل (مادر) بويژه در محيط جديد، مين و ثبت روابط ميان بخشتعيي

هاي برخي از هاي كل، و سنخيت و اشتراك خصيصهسودمند باشد. نگرش پديدآورندگان موجوديت

ز هاي بخش، ا  اشياي محتوايي، موجب كنار هم قرار گرفتن اين اشيا شده است. از آنجا كه اين موجوديت

شوند كه نگرشي مبتني بر دانش موجب گردآوري آنها در   هاي اطالعاتي محسوب ميديدگاهي پاره

مدارانه  موجوديتي كل شده است، تعيين و ثبت رابطه بخش/بخش ميان آنها نيز بازنمود آن نگرش دانش

- ها، و پايگاهتها، وب سايهاي محيط اطالعاتي جديد و گستره فضاها (نظاماست. از سوي ديگر، قابليت

هايي از هاي اطالعاتي مختلف) براي انتشار اشياي محتوايي باعث شده بسياري از اشياي محتوايي كه بخش

شوند، در سطح محيط اطالعاتي جديد پراكنده شوند. ارائه و يا اشاره به اشياي شيء ديگر محسوب مي

وه بر ارائه و اشاره به شيء كل، داراي سازند، عالمحتوايي مرتبط كه با يكديگر شيء كل يا مادر را مي

                                                        
1 . Whole/part 
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از عنصر  "بخش" 2و عنصر فرعي "1بخش"مدار است. وجود عنصر -ارزش افزوده بر مبناي رويكرد دانش

در  "5رابطه"عنصر  4، و توضيحگرهاي")MODSاي توصيف شيء (طرح فراداده"در  "3آثار مرتبط"

اند، خود دليلي بر اهميت كه ويژه محيط جديد گسترش يافته ")DCMIاي هسته دوبلين(طرح فراداده"

  توجه به اين نوع رابطه است.

) "7بانضمام"يا يادداشت  6"مندرجات") عناصري (يادداشت AACR2در قواعد پيشين فهرستنويسي (

شده شد، در نظر گرفته براي ثبت اين رابطه بر اساس نوع رويكردي كه در فهرستنويسي آنها انتخاب مي

بود. اما، هم تعداد اين عناصر محدود بود و هم به صورت معنادار و مناسب به آن توجه نشده بود. تفاوت 

در شناسايي و ثبت روابط با استاندارد قبلي دارد، ارائه مدل  آر. دي. اي.اي كه استاندارد جديد عمده

تواند چنين روابطي بين شيء كه ميانتزاعي هر يك از روابط انتخابي خود، تعيين سطوح سلسله مراتب هر 

 ,JSCو پيشرفته متعدد براي برقراري اين ارتباطات است ( 8آنها وجود داشته باشد، و معرفي عناصر هسته

2010B بنابراين افزودن اين رابطه و ديگر روابط جديد موجب بهبود كشف و ثبت اين روابط ميان اشياي .(

  شود.  محتوايي مي

  

 دوگانه پيشنهادي در هر يك از سطوح سلسله مراتبي روابط دروني شيء تبيين كاربرد روابط

با هر يك از  "بخش/بخش"و  "هاي مشتركويژگي"ارتباط ميان روابط دوگانه  2در ماتريس 

  ن سازگاري اين روابط ارائه شده است.يسطوح سلسله مراتب شيء به منظور تبي
  )JSC, 2010bيك شي (. روابط دوگانه ميان سطوح سلسله مراتبي 2ماتريس

  سطوح چهارگانه شي
  نوع رابطه

  هاي مشتركويژگي  بخش  بخش/

  *  *  اثر

  *  *  بيان

  *  *  قالب

  *  *  مورد

                                                        
1 . <part> 
2 . Subelement 
3 . <relateditem> 
4 . Qualifiers  
5 . Relation 
6 . Contents note 
7 . With note 
8 . Core elements 
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  دهند:بيانگر برخي از عناصري است كه روابط ماتريس دو را نشان مي 3ماتريس
سطوح 

چهارگانه 

  شيء
  هاي مشتركرابطه ويژگي  رابطه بخش/بخش

  اثر

ريخ اثر؛ شناسگر اثر؛ عنوان اثر؛ تا

برشمار عددي اثر موسيقيايي؛ پوشش 

  محتوايي اثر؛ و ...

ي اجرا (آثار عنوان اثر؛ تاريخ اثر؛ محل خاستگاه اثر؛ شكل اثر؛ رسانه

كننده يك پيمان نامه، و ...؛ ماهيت محتوا؛ پوشش  ءموسيقيايي)؛ امضا

  شده؛ محتوا؛ مخاطبان مورد نظر؛ سيستم سازماندهي؛ منبع مراجعه

  بيان

تاريخ بيان؛ شناسگر بيان؛ نوع محتوا؛ 

تصوير لمسي؛ محل و تاريخ استخراج؛ 

  محتواي تصويري؛ و ...

نوع محتوا؛ تاريخ بيان؛ زبان بيان؛ اعتبار فني و/يا هنري؛ زبان؛ محل و 

گذاري؛ رسانه اجراي يك محتواي تاريخ استخراج؛ شكل نشانه

  ينده، و/يا ارائه كنندهموسيقيايي؛ محتواي رنگي؛ مجري، گو

  قالب

عنوان؛ نوع رسانه؛ شرح انتشار؛ شرح 

ويرايش؛ شرح مسئوليت؛ عنوان برابر، و 

  ديگر انواع عنوان؛ و ...

  عنوان؛ تاريخ حق مولف؛ نوع رسانه؛ و ....

  مورد

ابعاد؛ اندازه؛ مكان ياب متحدالشكل 

منبع؛ شناسگر مورد؛ مشخصات خاص 

  1اي مورد؛ و ...رسانه

طالعات تماس؛ استناد مرجح؛ مكان ياب متحدالشكل منبع؛ ا

هاي استفاده؛ ابعاد؛ تاريخ متولي ها دسترسي؛ محدوديتمحدوديت

  قبلي

. عناصر سطوح هسته و پيشرفته مورد استفاده براي ثبت روابط دوگانه ميان سطوح سلسله مراتبي يك شي 3ماتريس

)JSC, 2010b(  

  

هاي كتابشناختي: پيشنهاد كاركردهاي براي پيشينهمحيط جديد و كاركردهاي جديد 

 "4بسط"، و "3سازماندهي"، "2مديريت"

ملزومات كاركردي "چنان كه پيشتر اشاره شد، گروه مطالعاتي ايفال الگويي مفهومي مرجع با عنوان 

ي) با توجه به اهاي فرادادهبه منظور تعيين و تبين دقيق كاركردهاي فهرست (پيشينه "هاي كتابشناختيپيشينه

ارائه داد. براساس اين الگو، كاركردهاي  1998هاي اطالعاتي در سال نيازهاي كاربران و انواع رسانه

بازيابي، شناسايي (تشخيص)، انتخاب و دسترسي. از زمان ارائه اي) عبارتند از: هاي فرادادهفهرست (پيشينه

ارزيابي كاركردهاي چهارگانه، و نيز توسعه آنها  هايي متعددي به منظوراين كاركردها، مطالعات و پژوهش

                                                        
  . موجوديت مدرك، براي ثبت روابط عنصر هسته ندارد. 1

2 . To Housekeep 
3 . To Organize 
4 . To Expand 
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  در صورت لزوم انجام شد.

كاركردهاي ديگري متناسب با محيط جديد  )Buitzza and Guerrini, 2002برخي از پژوهشگران(

هاي موضوعي و براي موجوديت 2را براساس روابط فراموضوعي 1پيشنهاد كردند. آنان كاركرد راهبري

اي، امكان دسترسي كاربران به اشياي با هاي رايانهند. با افزودن اين كاركرد به فهرستمفهومي ارائه نمود

)، كه به نوعي امكان بسط 1386گردد (در فتاحي و ارسطوپور، موضوعات مرتبط با يكديگر ميسر مي

ند در توادر استاندارد آر. دي. اي. مي "هاي مشتركويژگي"نمايد. لحاظ رابطه جستجوها را فراهم مي

  اي بيافزايد.فراداده هاي، قابليت كاركرد راهبري را به پيشينه"موضوع"سطح عنصر 

امريكن -اي كه به كنفرانس بين المللي اصول و قواعد انگلودر مقاله 1997فتاحي نيز در سال 

قد است، را پيشنهاد نمود. وي در مورد اين كاركرد معت "مديريت"(تورنتو، كانادا) ارائه داد، كاركرد 

- عالوه بر كاركردهاي چهارگانه ايفال كه متناسب با كاربران نهايي تعريف شده است، عناصري در پيشينه

رساني بويژه ي براي متخصصان كتابداري و اطالعاي وجود دارد كه بيشتر جنبه مديريتهاي فراداده

. آر. به چنين كاركردهايي ). عدم توجه الگوي اف. آر. بيFattahi, 1997متخصصان سازماندهي دارند (

رسد كاركرد پيشنهادي فتاحي ). به نظر مي1386مدارانه آن است (فتاحي و ارسطوپور، -گرايش كاربر

بخشي از  آر. دي. اي.تواند در محيط جديد مورد توجه قرار گيرد، و لحاظ كردن آن در استاندارد مي

هاي اشياي محتوايي محيط جديد بيان گرديد، نقاط ضعف اين استاندارد را بپوشاند. چنان كه در ويژگي

هاي دسترسي، نحوه برقراري ارتباط با پايگاه، و ...)، ثبت اطالعات مربوط به شرايط دسترسي (محدوديت

اي (فهرستنويس)، پايگاهي كه پيشينه از آن جا منتقل شده است، نام ايجاد كننده پيشينه فراداده

هاي خاص آن است، و مانند آن در محيط جديد با توجه به ويژگيدستورالعملي كه مبناي توصيف بوده 

توان ضروري است. اين اطالعات غير كتابشناختي محسوب شده، و جنبه مديريتي دارند و بر مبناي آنها مي

هاي مديريتي را نيز تهيه نمود. بنابراين، عالوه بر كاركردهاي چهارگانه، وجود كاركردهاي انواع گزارش

اي محيط هاي فرادادهمدار همانند آن چه فتاحي ارائه داد، از ملزومات پيشينه-ز ديدگاه نظاممديريتي ا

مدار) را در -مدار (مدرك-مدار و نظام-مدار كه هر دو رويكرد كاربر-جديد است، چرا كه ديدگاه بافت

ست. بدين منظور گيرد، اكنون به عنوان بهترين ديدگاه براي محيط اطالعاتي جديد شناخته شده ابر مي

ها و رهنمودهايي را براي ثبت محتواي بايست دستورالعملمي آر. دي. اي.استاندارد جديد فهرستنويسي 

)، و نيز METS, MODS, DCMI, etcاي (هاي) عناصر مديريتي كه در استانداردهاي جديد فراداده(ارزش

                                                        
1 . Navigation 
2 . Extra-subject relations 
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هم، بر سازگاري استاندارد محتوايي جديد با ) تدوين و ارائه نمايد. انجام اين مMARCاستانداردهاي قبلي (

شود  اي افزوده، به نوبه خود موجب افزايش كاربردپذيري آن در محيط جديد مياستانداردهاي فراداده

)Coyle, 2004.(  

هاي برونداد   پذير كردن شيوه  انعطافاند، فراهم نمودههاي نوين فناوريهاي مهمي كه يكي از قابليت

دان يا فهرست كتابي) كه ساختار نمايش   ت است. در مقايسه با محيط سنتي (مثل برگه(نمايش) اطالعا

هاي اي اين قابليت را دارند كه نتايج جستجو را به شكلهاي رايانهاطالعات در آنها ثابت بود، فهرست

براي  نيز نو نمايش دهند. همچنين اين امكا ،گوناگون و در راستاي فهم بهتر آن از سوي كاربر نظم داده

 كاربر به وجود آمده كه نتايج بازيابي را با توجه به نوع نياز و نوع رفتار مروري خود، تنظيم و مرتب كند

هاي) وارد شده در اين قابليت تنها در صورتي قابل انجام است كه مقادير (داده. (كاركرد سازماندهي)

كه بتوان آنها را مبناي  وين و ذخيره شودتد ذيل رهنمودهايياي و   فيلدها و فيلدهاي فرعي به گونه

بايد از كاركرد  اي)(فراداده هاي كتابشناختي  نتيجه پيشينه درسازي نتايج بازيابي قرار داد.   دهي و مرتب  نظم

هاي نظامدر  1سازي نيز برخوردار باشند. به بيان ديگر، ايجاد انواع قابليت مرور  و مرتب سازماندهي

تواند نمايش كاركردي كه مي .اي منوط به توجه به اين كاركرد استهاي رايانهفهرستاطالعاتي و 

  .مدار نمايد-معنادار و به اصطالح دانش هاها و فهرستنظاماطالعات را در 

هاي جديد برشمرده شد، امكان هاي مهم و منحصر بفرد ديگري كه براي محيط و رسانهاز ويژگي

ط ميان اشياي محتوايي مختلف را به صورت مستقيم، با استفاده از پيوندهايي بود. اين ويژگي، ارتبا فراپيوند

مدار و هستي شناسانه همسويي دارد. به عبارت ديگر، -كند. بدين جهت، با رويكردهاي دانشايجاد مي

 كند. استفاده از اين قابليت بويژه در مورد نقاط بازيابيبستر را براي تحقق چنين رويكردهايي آماده مي

اي مرتبط با يكديگر، بويژه داراي هاي فرادادهپيشينهاي، امكان ارتباط ميان هاي فرادادهموجود در پيشينه

تواند به نوبه خود، كاركرد جديدي محسوب نمايد. اين نيز ميهاي مشترك را فراهم ميرابطه ويژگي

اركرد، محتواي تمامي عناصري كه نهند. براساس اين ك  نام مي "2بسط"گردد. نگارندگان اين كاركرد را 

روند، قابليت فراپيوند براي برقراري ارتباط ميان اشياي محتوايي مختلف به كار مي "نقش دهنده"به عنوان 

كند. اين كاركرد بيانگر حداكثر دارند و كاربر با كليك روي آنها به منبع مرتبط ديگري دسترسي پيدا مي

گيري   است و تحقق وب معنايي را بسيار تسهيل نموده، و شكلهاي محيط جديد استفاده از قابليت

  دهد.شناسي جامعي، بدون محدوديت به روابط ششگانه را نويد مي  هستي

                                                        
1 . Browsing  
2. Expansion  
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اي كه براي پشتيباني از كاركردهاي پيشنهادي  مناسب هستند، در ادامه ماتريسي مربوط به عناصر داده

هاي پيشنهادي هستند. براي كاركرد مديريت، به ان نمونهاي ذكر شده، به عنوارائه شده است. عناصر داده

، MARCدليل كمبود چنين عناصري در استاندارد آر. دي. اي. افزون بر خود استاندارد، از استانداردهاي 

METS ،DCMI و ،MODS  نيز استفاده شده است. اين مطلب بيانگر لزوم همسويي بيشتر آر. دي. اي. با

گراست. اما عناصر پيشنهادي كاركرد بسط از عناصر هسته و -اي و رويكرد نظاماستانداردهاي فراداده

استخراج شده است.  آر. دي. اي.پيشرفته سطوح سلسله مراتبي شيء از خود استاندارد جديد فهرستنويسي 

  براي فراپيوند نمودن عناصر نقش دهنده مد نظر است. رهنمودهاييدر مورد اخير، بيشتر افزودن 
 (فتاحي و ارسطوپور، "بسط"و  "مديريت"اي و كتابشناختي پيشنهادي براي پشتيباني از كاركردهاي . عناصر داده4ماتريس 

  );NDMSO, 2010a, 2010b; Taheri, 2007  JSC, 2010b؛1386
  1عناصر

  براساس

سطوح 

سلسله 

مراتب 

  شيء

  كاركرد

  سازماندهي  بسط  مديريت

  اثر

امه؛ شناسگر اثر؛ امضاء كننده پيمان ن

حقوق؛ منشاء؛ مخاطبان؛ مالكيت 

  حقوقي؛ و ...

عنوان اثر؛ شكل اثر؛ رسانه اجرا؛ محل 

منشاء اثر؛ امضاء كننده پيمان نامه؛ نظام 

سازماندهي؛ منبع مراجعه شده؛ ماهيت 

  محتوا؛ و ...

شناسگر اثر؛ عنوان اثر؛ 

محل منشاء اثر؛ امضاء 

كننده اثر؛ مالكيت حقوقي؛ 

  و ...

  بيان

ر بيان؛ محتواي قابل دسترس؛ شناسگ

اعتبار فني و/يا هنري؛ يادداشت 

فهرستنويس؛ حقوق؛ مالكيت حقوقي؛ 

  و ...

زبان بيان؛ نوع محتوا؛ رسانه اجرا؛ زبان 

  محتوا؛ منبع مراجعه شده؛ و ...

شناسگر اثر؛ نوع محتوا؛ 

رسانه اجرا؛ مالكيت 

  حقوقي؛ زبان محتوا؛ و ...

  قالب

ي)؛ شرايط نوع منبع (شيء محتواي

دسترسي؛ اطالعات تماس؛ بها؛ 

استاندارد توصيف؛ حقوق؛ مالكيت 

  حقوقي؛ قالب شيءو ...

عنوان؛ وضعيت نشر؛ وضعيت توليد؛ 

وضعيت توزيع؛ شرح فروست؛ نوع 

ها؛ بسامد انتشار؛ رسانه؛ ابعاد؛ يادداشت

  و ...

عنوان؛ وضعيت نشر؛ شرح 

فروست؛ نوع منبع؛ قالب 

  شيء؛ و ...

  مورد

ايط دسترسي؛ اطالعات تماس؛ منبع شر

- فوري فراهم نمودن مورد؛ محدوديت

هاي دسترسي؛ هاي استفاده؛ محدوديت

  و ...

  ابعاد؛ منبع فوري فراهم نمودن مورد

شرايط دسترسي؛ منبع 

فوري فراهم نمودن مورد؛ 

  و ...

                                                        
  گردند. اين عناصر به عنوان نمونه پيشنهاد مي 1
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 نتيجه گيري

ه محيط سنتي است. اين مهم هاي متفاوتي نسبت بها و قابليتمحيط اطالعاتي جديد داراي ويژگي

- گذارد، سطح توقع و انتظار كاربران را نيز افزايش ميعالوه بر آن كه بر فرايند مديريت اطالعات تأثير مي

مدار، و ...) در جهت پاسخگويي به نيازهاي محيط -گرا، دانش-دهد. پيدايش رويكردهاي گوناگون (شي

اي اين كه بتوانند در محيط جديد از كارايي الزم جديد و كاربران آنهاست. استانداردهاي جديد بر

مانند  1خود را با محيط مذكور سازگار نمايند. استانداردهاي محتوايي بايست كامالًبرخوردار باشند، مي

استاندارد آر. دي. اي. نيز از اين قاعده مستثني نيستند. اگر چه استاندارد جديد توصيف با استاندارد پيشين 

رسد هنوز نياز به ارد و تا حد زيادي با محيط اطالعاتي جديد سازگار گرديده، اما به نظر ميتفاوت بسيار د

، و "بخش/بخش"و  "هاي مشتركويژگي"تغييرات و تجديد نظر براي هماهنگي بيشتر دارد. روابط 

ري هاي خاص خود، سطح بااليي از سازگابه دليل ويژگي "بسط"، و "دهي  نظم"، "مديريت"كاركردهاي 

دهند. بنابراين استاندارد آر. دي. اي. با مد نظر قرار دادن اين روابط و   هاي محيط جديد را نشان ميبا قابليت

هاي ديگري كه از سوي برخي پژوهشگران حوزه سازماندهي كاركردهاي پيشنهادي، و نيز توصيه

يافت. پشتيباني از روابط و  اطالعات و دانش ارائه گرديده، كاربردپذيري بيشتري در محيط جديد خواهد

آيد. استاندارد آر. كاركردهاي جديد از طريق تعريف رهنمودها و عناصر كتابشناختي جديد به دست مي

اي، حداكثر بايست با ساير استانداردها بويژه در بافت فرادادهدي. اي. براي تأمين نيازهاي كاربران، مي

اي مناسب ارزيابي شود. استخراج و ثبت محتواي عناصر فرادادههماهنگي و مطابقت را داشته باشد، تا براي 

بازبيني استاندارد در زمان جاري، با توجه به تازه عرضه شدن استاندارد و پيش از تعميم و استفاده گسترده 

از آن مناسب خواهد بود. دسترسي به دانش به جاي اطالعات نيازمند رويكردي فراتر از رويكرد موجود 

  دهي است و در اين راستا، استانداردها و الگوهاي مفهومي نقشي بس مهم دارند.به سازمان

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
1 . Content Standards 



 1390، پاييز و زمستان  2سال اول، شماره                        رساني، دانشگاه فردوسي مشهد نامه كتابداري و اطالع پژوهش   116

 كتابنامه

(تابستان  46، شماره فصلنامه كتاب). كاربرد اصطالحنامه در بازيابي اطالعات. 1380بهمن آبادي، عليرضا (

1380.(  

اي حوزه مدرك مدار و حوزه ). فرايند تجزه و تحليل در نمايه سازي: رويكرده1385مي، ژنز اريك (

پذير:  مدار. ترجمه محمد زره ساز. نما، شماره چهارم، دوره پنجم. پيوسته، دسترس

h�p://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/zerehsaz.htm ) .20  1386آبان.( 

). بررسي روابط كتابشناختي در فهرستنويسي كتابشناسي ملي جمهوري اسالمي 1381زارع زاده، فرانك (

 ).1381(زمستان  52، شماره فصلنامه كتابايران. 

مجموعه مقاالت نخستين همايش ). طراحي يك كتابخانه ديجيتالي استاندارد. در 1387طاهري، مهدي (
 : سبزان.، به كوشش شركت پارس آذرخش. تهرانهاي ديجيتاليكتابخانه

، شماره كتاب ماه كلياتاسالمي. -الف). استاندارد آر. دي. اي. و انتشارات ايراني1389طاهري، مهدي (

 .)1389، دي ماه (157

ب). بررسي تحليلي كاركردپذيري استاندارد آر. دي. اي. در توصيف و سازماندهي 1389طاهري، مهدي (

 ).89زمستان ( 80، شماره فصلنامه گنجينه اسنادمواد آرشيوي. 

هاي ديجيتالي ). ميانكنش پذيري استانداردهاي كتابخانه1389طاهري، مهدي؛ نوشين فرد، فاطمه (

. تهران، كتابخانه ملي جمهوري اسالمي (سخنراني علمي). براي انجمن كتابداري و اطالع رساني ايران

 ).1389ايران (تيرماه 

، دوره هفتم، شماره فصلنامه كتابفهرستنويسي توصيفي. ). روابط كتابشناختي در 1375اهللا (فتاحي، رحمت

 ).1375دوم (تابستان 

، فصلنامه كتابامريكن. -نويسي انگلو). تجديد نظر در اصول و قواعد فهرست1376اهللا (فتاحي، رحمت

 ).1376(زمستان  4دوره هشتم، شماره 

ز قرن بيست و يكم با نگاهي بر دانش هاي سازماندهي منابع دانش در آغا). چالش1380اهللا (فتاحي، رحمت

 ).1380، دوره دوازدهم، شماره چهارم (زمستان فصلنامه كتاب  فهرستنويسي در ايران.

). تحليل كاركردهاي عناصر اطالعاتي در پيشينه كتابشناختي: 1386اهللا؛ ارسطوپور، شعله (فتاحي، رحمت

فصلنامه كتابداري و اطالع   هاي رايانه اي.رويكردي نو به سازماندهي چند منظوره اطالعات در فهرست
  ).90-53(ص.  38، شماره رساني آستان قدس رضوي

http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/zerehsaz.htm
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). بررسي نظرات مدرسان كتابداري درباره لزوم بازنگري قواعد 1379محسن زاده كورايم، افسانه (

م، ، دوره يازدهفصلنامه كتاب  اي.هاي رايانهامريكن در تطبيق آن با فهرست-فهرستنويسي انگلو

  ).1379شماره سوم (پاييز 
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