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Abstract 

Purpose: The use of the rules of description and access to the source (RDA), as the new rules of 

cataloging, and in accordance with the new environment and sources of information, are 

indispensable. The purpose of this research is to identify the possibility of using RDA in the 

Agricultural Research, Education and Extension Organization based on the consistency of 

bibliographic records prepared in Simorgh software with RDA.  
 
Methodology: The present study is an applied research and has been carried out in a comparative 

and analytical survey. A total of 210 Persian bibliographic records were reviewed on the subject 

of agricultural inputs in the library software used in the Agricultural Research, Education and 

Extension Organization.  
 
Findings: The results showed that the differences with RDA were 45.56 percent, followed by 

typing and spelling errors of 33.75%, negligence in entering information by 21 percent, and 

cataloging forms with 8.1 percent in the records and lack of data entry. The right fields were 3.79 

percent. Using the results of this study, an appropriate field for planning for the use of RDA is 

provided. Doing such research is recommended by the Strategic Committee of RDA, and the 

results will be useful for international cooperation in this regard. 
  
Conclousion: In the end, a proposed model for the use of RDA was presented at the Agricultural 

Research, Education and Extension Organization. 
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 فاطمه پازوكی

 ، تهران، ایران.شناسي دانشگاه الزهرادانشجوي دکتري علم اطالعات و دانش

 

 چکیده
و مناابع  طیو باا توجاه باه م ا یسینوفهرست دیعنوان قواعد جد(، بهیاِیبه منبع )آرد یو دسترس فیقواعد توص یریکارگبه: هدف

آماوم  و   اا،،یدر سااممان ت   یاِیآرد یریکارگش، شناسایی امکان بهپژوه نیاست. هدف ا ریانکارناپذ یضرورت دیجد یاطالعات
 است.  یاِیبا آرد مرغیافزار سدر نرم شده هیته یکتابشناخت یهانهیشیپ یانهمخو زانیبراساس م یکشاورم جیترو
 

 012شاده اسات. تااداد  مصور، تطبی ی انجا ت لیلی و به یشیمایپژوهش حاضر ام نوع کاربردی است و با رو  پ شناسی:روش

  اا،،یشاده در سااممان ت   رفتاه کاار به مرغیس  یاافزار کتابخانهشده در نرم وارد یدر موضوع کشاورم یفارس یتخشناکتاب نهیشیپ
 شد.  یبررس یکشاورم جیآموم  و ترو

 

 ۵۶/۳۳باا  «یایو امال ی یتاا»س اِشاکات، درصد و سا  ۶۵/۵۶با فراوانی  «یاِیتفاو، با آرد»نشان داد که اِشکال  جینتا ها:يافته

و عادم در  اطالعاا، در  هانهیشایدرصاد در پ 21/8باا  یساینوفهرست درصد و اِشکال 01در ورود اطالعا، با  یانگاردرصد، سهل
 یریکارگمنظور باهریزی باهمناسا  بارای برناماه ةدرصد بوده است. با استفاده ام نتایج این پاژوهش، ممینا ۵7/۳درست با  یلدهایف

و نتاایج حاصال ام آن بارای  شاده هیتوصا یاِیراهباردی آرد ةهاایی ام ساوی کمیتاشود. انجام چناین پژوهشفراهم می یاِیآرد
 المللی در این ممینه سودمند خواهد بود. بین هایهمکاری

 

 ارائه شد. یکشاورم جیآموم  و ترو  ا،،یدر ساممان ت   یاِیآرد یریرگکابه یبرا یشنهادیپ یالگو ان،یدر پا گیری:نتیجه

 

باه  یو دسترسا فیقواعد توص ،یفیتوص یسینوفهرست ،یکشاورم جیآموم  و ترو  ا،،یهای کتابشناختی، ساممان ت  پیشینه : های كلیدیواژه

 .مرغ،یافزار سنرم ران،ی(، مارک ایاِیمنبع )آرد
 

بااه منبااع  یو دسترساا فیاسااتاندارد توصاا یسااامادهیپ(. 1۳7۵)  ، م ساان و پاااموکی، فاطمااهالااباادینیمینحاجیطیبااه  شااهیمزاده، استتتناد: 

مااادیریت اطالعاااا، و   .های کتابشاااناختیساااامی پیشاااینه: الزاماااا، آمادهیکشااااورم جیو تااارو  اااا،،آموم ی( در سااااممان ت  یاِی)آرد

  10.30473/MRS.2019.47126.1392 :(DOI)        .۶۵-۵2(، ۳)۶، شناسیدانش

-------------------------- 
 (8901/ 90/90)تاریخ دریافت: 

 (62/92/8901)تاریخ پذیر : 
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 همقدم
های دربرگیرنده اطالعهات های کتابخانهدر حال حاضر، فهرست

نویسی شده منابع بر اساس قواعد انگلوامریکن هسهتند  فهرست
نویسی رایج در سطح دههان فهرست ةقواعد انگلوامریکن و شیو

تبع آن در کشور ما، برای محیط و شرایطی ایجادشده است و به
ذخیهره و بازیهابی  ةونی در حهوزکه بسهیاری از مالحظهات کنه

 ٔ  های اخیر درزمینهتوده نبوده است  با پیشرفت اطالعات مورد
سهو و ای از یکهای رایانههفهرست ةهای ایجاد و توسعفناوری

نیازهای متنوع کاربران از سهوی دیگهر، لهزوم ایجهاد تاییهرات 
-نویسی پدید آمد  بهههای فهرستاساسی در این قواعد و شیوه

ای کههه بحهه  بههر سههر تولیههد ویههرایش سههوم قواعههد گونههه
نویسههی انگلههوامریکن ناتمههام مانههد و کمیتههه مشههترک فهرست

دهی بازنگری در قواعد انگلوامریکن و دامعهه دههانی سهازمان
اطالعات به این نتیجه رسیدند که بایهد قواعهدی بها سهاختار و 

گهه اری شههود  بههر همههین اسههاس، اسههتاندارد مبههانی ددیههد پایه
ایجادشهده و توسهعه « اِی(و دسترسی به منبهع )آردیتوصیف »

 ( 1۳87العابدینی، یافت )حادی زین
صورت عملیهاتی در  دلیل ددید بودن، هنوز بهاِی، بهآردی

و الزم است مورد شناسهایی  کارگیری نشدهها بهسطح کتابخانه
ها قرار گیرد زیرا در حال حاضر در خیلهی و توده ددی کتابخانه

های بزرگ ازدمله کتابخانه کنگره آمریکا دهایگزین انهاز کتابخ
 دهی منابع مهوردقواعد مودود انگلوامریکن شده و برای سازمان

استفاده قرار خواهد گرفت  همچنین، ضروری است تاییراتی در 
نویسهی بهرای ههای فهرستها و کاربرگهافزارهای کتابخانهنرم

په یرد  قواعهد  هماهنگی و همراهی با تاییرات ددیهد، صهورت
ورود اطالعهات، سهاختار »طور عمهده بهر سهه بخهش ددید به

های در فهرسههت« افزارههها و بازیههابی و نمههایش اطالعههاتنرم
اِی آردی گونه که ذکر شهد،ای، تأثیرگ ار خواهد بود  همانرایانه
افزاری که مبتنی بر آر داشته و در نرمآربیتنگاتنگی با اف ةرابط
شده باشد، بهترین کارایی را خواههد داشهت  در  دآر ایجاآربیاِف

نویسهان اسهت، قسمت ورود اطالعات که مبنای عمهل فهرست
 کتابشهناختیهای پیشهینهملزومهات کهارکردی توده به الگوی 

و تعیین روابط در بین ادهزای کتابشهناختی و میهان  آر(آربی)اِف
های کتابشهناختی ضهروری اسهت  در قسهمت سهاختار، خانواده

گیهری از اِی بها بهرهزیابی و نمهایش اطالعهات، اصهول آردیبا
آر، قادر خواهد بود کهه توصهیف مناسهبی از آربیهای اِفویژگی

مناسهبی  ةشناختی را به شهیوده و اطالعات کتابکرمنابع را ارائه 
کهه یکهی از پ یر نمایهد  ازآنجاییبه نمایش گ اشته و دسهترس

انین پهیش از خهود )قواعهد اِی هماهنگی با قوهای آردیویژگی

رود انتظهار مهی ،رو(، ازاین0212 ،1رابگدلانگلوامریکن( است )
های بها افزارههای کتابخانههنویسی در نرمهای فهرستکاربرگه

چندان اساسی، در بخش توصهیف منهابع در محهیط تاییراتی نه
استفاده باشهند  درهرحهال، ایهن مسهنله نیهاز بهه ددید نیز قابل
های ایرانی با افزارهای کتابخانهد نرمشتا مشخص  بررسی دارد

های خود تا چه میزان با محیط ددیهد توده به ساختار و ویژگی
اِی در سهازی بخهش توصهیفی آردیسازگار و پاسهخگوی پیاده

نویسی خود هستند و چه میزان احتیا  به بازبینی و الیه فهرست
ود چهه تاییر ساختار دارند؟ همچنهین، الزم اسهت مشهخص شه
د تها شهفیلدهای ددیدی برای انواع منابع اطالعاتی باید ایجاد 

های ایرانی قادر به توصهیف هرچهه بهتهر افزارهای کتابخانهنرم
 منابع اطالعاتی باشند؟

تحقیقات، آموز  و ترویج کشاورزی، نزدیهک بهه سازمان 
دهی منههابع اطالعههاتی دو دهههه اسههت کههه بههرای سههازمان

دهی تابعههه خههود، از رو  سههازمانهای واحههدهای کتابخانههه
متمرکز اسههتفاده کههرده و حاصههل آن ایجههاد فهرسههتگان نیمههه

شناختی و این فهرستگان حاوی اطالعات کتاب است  1کشاورزی
واحهد  122تمام متن منابع متنوع و زیادی در سطح نزدیک بهه 

سرعت در حهال افهزایش ها نیز بهتابعه سازمان است و تعداد آن
ع بر اساس قواعد داری رایج در سطح دنیا یعنهی است  این مناب

اسهتفاده  ها موردنویسی شده و سالقواعد انگلوامریکن فهرست
سهازمانی و گرفته و مردعهی بهرای مرادعهه کهاربران درون قرار
عنوان اِی، بهههانههد  در حههال حاضههر آردیسههازمانی بودهبرون

ادی است دایگزینی برای قواعد رایج انگلوامریکن که سالیان زی
 شهده اسهت  اند، معرفهیگرفته استفاده قرار ها مورددر کتابخانه

رسهانی در سهطح دههان و متخصصان امور کتابهداری و اطالع
اند کهه قواعهد مودهود، پاسهخگوی کشور به این نتیجه رسهیده

های ددید نبهوده و نیازهای ذخیره و بازیابی اطالعات در محیط
اِی( ترسهی بهه منبهع )آردیالزم است اسهتاندارد توصهیف و دس

با توده به تاییر رویکرد دههانی و ملهی در د  شها دایگزین آن
نویسی و دایگزینی قواعد انگلوامریکن استفاده از قواعد فهرست

منظور همگهامی بها آخهرین اِی بهکارگیری آردیاِی، بهبا آردی
های ذخیره و بازیهابی نظام یتخصصی و ارتقا-های علمییافته
بهر رسهد  عهالوهضروری به نظر می عات در سطح سازماناطال

های اطالعهاتی زیهادی مربهوه بهه منهابع علمهی این، پیشهینه
دهی شههده و در سههازمان براسههاس قواعههد پیشههین سههازمان

فهرستگان دهاد کشاورزی مودود است  طبق اصول کتابهداری 

                                                                      
1. Gadelrab 

2. http://elibrary.areo.ir/portal/tabid/180/Default.aspx. 
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نویسهی ها و فهرسترسانی، کنار گ اشتن ایهن پیشهینهو اطالع
ی همههه منههابع بههر طبههق قواعههد ددیههد منطقههی نبههوده و بنیههاد
 صرفه نیست بهمقرون

های بر همین اساس در این پهژوهش بهه بررسهی پیشهینه
مودود با قواعد ددید پرداختهه تها میهزان همهاهنگی و سهازگار 

هها بهه وضهعیت ددیهد بینهی وضهعیت تبهدیل آنبودن و پیش
دهی زمانو الگوهای نهوین سها اِیآردی ،مشخص شود  درواقع
استفاده خواهند بهود کهه در بسهتر خوبی قابلاطالعات زمانی به
شده قبلی به کار گرفته شوند تا بها  های تولیدمناسبی از پیشینه

اسهتفاده باشهند  بها بررسهی ها و تاییهرات، قابلکالاِشکمترین 
افههزار های کتابشههناختی مودههود در نرموضههعیت فعلههی پیشههینه

فههراهم  اِیآردیکارگیری بههرای بههه های الزمسههیمرغ، زمینههه
 شود می

 

 پيشينۀ پژوهش
دهی اطالعات بیش پژوهش در مورد رویکردهای نوین سازمان 

از دو دهه است که دریان دارد  از این میان، در یک دهة اخیهر 
اِی بهه شههکل دههدی و مسههتمر ههای مربههوه بههه آردیپژوهش
در د تجدیدنظر ای فراین( در مقاله022۶) 1بوونشده است  انجام
نویسهههی ول ویهههرایش سهههوم قهههوانین فهرستنهههویس اپیش
که چگونه این مریکن و بازخوردی که از آن دریافت شده واانگلو

انشهعاب مسهیر  ده وکر شده را بررسی مسیر موردنظر تاییر داده
های بعدی که در برای توسعه این اِی و گامسوی آردی ددید به

 1کویههل اسههت  وردبحهه  قههرار دادهگرفتههه را ماسههتاندارد انجام
ساختار  ةو دربار یاِی را معرفاستاندارد آردی یادر مقاله (022۵)

مجهدد  میکهه تنظهه دیرس جهینت نیو به ا داده است حیآن توض
هها کتابخانهه یبهرا یحینویسی نقطه شروع صحقواعد فهرست

اسهتاندارد ابهر  کیعنوان اِی را به( آردی022۵) 1ریدونس  ستین
ههای و اسهتفاده در نظام یبها کهاربرد دههان یالمللهنیای بادهد

دهد که ینشان م پژوهش او جینتا کند یم یمعرف یهاکتابخانه
کتابخانه تأثیر  یادادهفراها و خدمات اِی بر نظاماستاندارد آردی

خهدمات  یسهازیدر دههان ریچشمگ ایوسعهو ت دارد یمیمستق
( در 022۵) ۵رس و ویههاههو ورد آبه ودود میاطالعات  یابیباز

نویسههی ایجههاد ارتبههاه: قواعههد فهرست» ای بهها عنههوانمقالههه
 177۵در اکتبر سال دارند که بیان می «اِیانگلوامریکن و آردی

نویسهی قواعهد فهرست کمیته همکاری مشترک برای ویهرایش

                                                                      
1. Bowen 

2. Coyle 

3. Dunsire 
4. Howarth   &  Weihs 

های آتی قواعد اصول و توسعه» انگلوامریکن کنفرانسی در مورد
ا کهرد ته تورنتو کانهادا برگهزار در« انگلوامریکننویسی فهرست

تجدیهدنظر اساسهی  ،شناختیمشخص کند که آیا یک تاییر کتاب
؟ نتایج این کندمی امریکن را تضمیننویسی انگلوقواعد فهرست

 1دلمنیهناِی شهد  های بعد باع  ایجهاد آردیکنفرانس در سال
 اِیآردی استاندارد و تدوین اهداف طراحیپژوهشی در  (0228)
نویسههی واعههد فهرستقتوضههیح داده و سههاختار  آن را دامنههه و

اِی را بررسههی و بهها سههاختار آردی دوم انگلههوامریکن ویههرایش
ای بهه معرفهی ( در مقالهه0228) ۵نموده اسهت  ادمهی مقایسه 

استاندارد توصیف و دسترسی منابع برای کتابداران آموزشهگاهی 
استاندارد تاییهر چشهمگیری را دارد که این پردازد و بیان میمی

ر ها به ودود خواهد آورد  کیسهنویسی کتابخانهدر متون فهرست
عنهوان اِی را بههاسهتاندارد آردی پژوهشهی( در 0227) ۵و ایچل

و قواعههد  8نویسههی آلمههاندانشههینی بههرای قههوانین فهرست
آن را  و شهمارندبرمی دومنویسی انگلوامریکن ویهرایش فهرست

 مهارکهای نویسی و قال برای قوانین فهرست دایگزین کاملی
 د ننمایمعرفی می 01

های نشان داد که فهرست (0227) 7نتایج پژوهش کیورگارد
ای را که کتابداران ای نیاز دارند تا قدرت عظیم ابر دادهکتابخانه

اند تحت های گ شته خلق کردهآمیزی در دههصورت موفقیتبه
ارد توصههیف و دسترسههی منبههع کنتههرل خههود درآورنههد  اسههتاند

هها و ( یک مسیر پیشرفت مهم در خلق بهتر فهرسهتاِیآردی)
بیهان ( 0227) 12سکامیهای کشف منابع خواهد بود  ایجاد نظام

هدف اساسی قوانین ددید تسههیل کشهف منهابع از کند که می
کتابخانههه در یههک رو  قدرتمنههدتر و  هههایطریههق فهرسههت

برای فههم   است سی انگلوامریکننویسازگارتر از قواعد فهرست
ملزومهات الگوههای این قهانون ددیهد، الزم اسهت تها مفههوم 

آر( و ملزومههات آربههی)اِف شههناختیبکتاهای پیشههینهکههارکردی 
الگویی دو   درک شود 11دی(یآراِ)اف مستند هایدادهکارکردی 
عنوان چههارچوب و انههد بهههیافته وسههیله ایفههال توسههعهکههه به
مفههومی  یکننهد  دو الگهواِی عمهل مهیآردیبنهدی استخوان

المللهههی بهههین ةدی از تهههال  دامعهههآراِیو اِف آرآربهههیاِف
نویسی به ودود آمدند تا یک محیط اطالعاتی در حهال فهرست
ههای های اطالعاتی ددید و افزایش حجم نظهامورود برگه ،تاییر

                                                                      
5. Needleman 
6. Admich 
7. Caesar & Eichel. 

8. RAK 

9. Kiorgaard 

10. Miska 

11. Functional Requirements for Authority Data 

(FRAD) 

http://www.dlib.org/dlib/january07/authors/01authors.html#COYLE
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در ( 0227) 1دونسیر ای را مورد خطاب قرار دهند اطالعاتی شبکه
« ۳اِی و وب معنهایی، آردی0یهونی مهارک»ای تحت عنوان مقاله

اِی(، دانشهینی بهرای آردی) استاندارد توصیف و دسترسهی منهابع
عنوان یهک نویسی انگلوامریکن، قواعد ددید را بههقواعد فهرست

 استاندارد محتوایی برای کدگ اری فراداده در یهونی مهارک مهورد
 1آرآربهیاِف ةعهاتی ایفهال دربهاردههد  گهروه مطالبررسی قرار می

شناختی را به سهه ویرایش دوم یونی مارک، روابط کتاب( در 0227)
ده و ابراز کهرده چهون کربندی گروه عمودی، افقی، زمانی تقسیم

 ةبندی ددیهدی دربهارنبود، به طبقه مانع و بندی دامعاین تقسیم
 1رابشهناختی نیهاز اسهت  گهدلروابط کتابشهناختی پیشهینه کتاب

( در پژوهش خود بهه لهزوم آمهوز  بهه کتابهداران بهرای 0212)
کرده و ضهمن بررسهی میهزان آشهنایی اِی اشهارهاستفاده از آردی

بندی اِی را نیهز دسهتهشهده در مهورد آردی  ها، نظرات اعهالمآن
کارگیری بهتهر را کرده و درنهایت راهکارهای پیشنهادی برای بهه

بنههدی نویسههی و ردهمه فهرستکنههد  مجلههة فصههلناپیشههنهاد می
هههای ویههژة خههود را بههه پرو ه ةنیههز یههک شههمار 1کیو(سههی)سی
اِی در سطح دهان اختصاص داد و در این رابطه کارگیری آردیبه

نامهه گهامی تجربیات مربوه به آن را باهم منتشر کهرد  ایهن ویژه
های صورت گرفته در ایهن زمینهه گرایی فعالیتمهم در دهت هم

های دیگهر در راسهتای آن همچنهان شود و پژوهشمحسوب می
سههازی ( بههه بررسههی پیاده021۵) 1ادامههه دارد  دههین و سههندبرگ

 1در کتابخانهه ارباناشهمپین 1در دانشگاه ایلنوی اِیآردیاستاندارد 
سازی این ( در پژوهشی پیاده021۵) 11پرداختند  موریس و ویگینز

قراردادند نتهایج نشهان  استاندارد را در کتابخانه کنگره موردبررسی
 را در بیشههتری پهه یریتوانههد انعطافمی اِیآردی سههازیداد پیاده
 را نویسهیفهرست ههایداده  کنهد فهراهم دهی اطالعاتسازمان
 بهرای بیشهتر گه ارد ومی اشتراک به المللیسطح بین در ترآسان

  است مناس  غیرچاپی و دیجیتالی کتابخانه منابع توصیف

نویسههی بررسههی قواعههد فهرست بهها( 1۳8۵) عرفههان مههنش
های توصیفی آنگلوآمریکن و الگوی ملزومهات کهارکردی پیشهینه

شناختی به این نتیجه رسید که الگوی ملزومهات کهارکردی کتاب

                                                                      
1. Dunsire 

2. Unimarc 

3. Semantic Web 

4. IFLA Study Group on the Functional Requirements 

for Bibliographic Records 
5. Gadelrab 

1. Cataloging and Classification Quarterly (CCQ) 

1. Jin & Sandberg 

1. University of Illinois 

1. Urbana-Champaign Library 

11. Morris & Wiggins 

هههای شههناختی دارای خصوصههیات و ویژگیهای کتابپیشههینه
تههوان از آن در برطههرف کههردن فردی بههوده کههه میمنحصههربه

ههای آینهده ها و طراحهی نظامت کتابخانهمشکالت کنونی فهرس
 ههای( نشهان داد کهه داده1۳87بهره برد  نتایج پژوهش مرادی )
های شههناختی کتابخانههههههای کتابتوصههیفی مودههود در پیشههینه

ای ههای رایانههها درواقع فهرسهتکه برخی از آن دیجیتالی ایران
قههوانین ، بهها اسههتانداردها و قههوانین کنههونی، )هسههتند یافتهههتکامل
 اند  نویسی انگلوامریکن( همخوانی کاملی نداشتهفهرست

نامههه دکتههری خههود بههه بررسههی ( در پایان1۳87ارسههطوپور )
های خههوانی میههان الگههوی ملزومههات کههارکردی پیشههینههم

ای کنونی از دو رویکهرد نظهام های رایانهشناختی با فهرستکتاب
ها و کارکردههای تگرا و کاربر گرا پرداخت  بدین منظور، مودودی

استفاده در  آر با فیلدهای اصلی و فرعی مارک ایران )موردبیآراِف
افزار رسای کتابخانه ملی دمهوری اسهالمی ایهران( مطابقهت نرم

های های کههاربران بههالقوه فهرسههتداده شههد  همچنههین دیههدگاه
ههای ههای مختلهف الگهو و خانوادهای نسبت بهه مودودیترایانه
موردبررسی قرار گرفت  برای انجهام ایهن پهژوهش شناختی کتاب

هها یک ماتریس تطبیقی بین فیلدهای مختلف مارک و مودودیت
آر تشهههکیل شهههد  نتهههایج پهههژوهش بهههیآرو کارکردههههای اِف

 ( نشان داد که برخی از ملزومهات ذکهر1۳87العابدینی )زینحادی
ی شهناختی فارسههای کتابآر در پیشهینهبهیآرشده در الگوی اِف

آر در بهیآرسازی الگوی اِفمودود بوده و رو  مناس  برای پیاده
های مودهود ایران، رو  تطبیقی است  به این معنها کهه پیشهینه

آر بههه رفههع بههیآرشههده و ضههمن مطابقههت بهها الگههوی اِف حفهه 
 شود  های احتمالی اقدام کاستی

نامهه کارشناسهی ارشهد خهود بها ( در پایان1۳72فردحسینی )
های تبیههین روابههط کتابشههناختی حههاکم بههر پیشههینه عنههوان
ملزومات  نویسی مبتنی بر مارک ایران با استفاده از الگویفهرست

 بوستان به مربوه هایناختی، پیشینههای کتابشکارکردی پیشینه

 و ایهران را گهردآوری ملهی فهرست پیوسته کتابخانهه در سعدی
 منظورهها را بههشده آنگردآوری هایپیشینه کتابشناختی عناصر

 نهایی گزار  در ذکرشده بر مبنای معیارهای روابط انواع تعیین

 .اِی موردبررسهی قهرار داده اسهتپیوسهت دِهی  در آردی و ایفال
نامههه کارشناسههی ارشههد خههود بههه ( در پایان1۳71) پههازوکی
کارگیری قواعهد توصهیف و دسترسهی بهه منبهع سنجی بههامکان
و کتابخانهه ملهی دمههوری اسهالمی  اِی( در سازمان اسناد)آردی

فیلهد در قاله   1۵7۵ایران پرداخت و با استفاده از سیاهه وارسی، 
که در دو  شناختی فارسی در موضوع تاریخ ایرانپیشینه کتای 111

اند را بررسههی کههرد  همچنههین شههده تهیههه 1۳72و  1۳8۵سههال 
ههای ای در محیطکارگیری آردیهای دیگری بهرای بههپژوهش



 01                                                               قاتی( در سازمان تحقیاِیبه منبع )آرد یو دسترس فیاستاندارد توص یسازادهیپ :همکاران شهمیزاده و

شده است  ازدمله رخشانی، نوکهاریزی و  انجامعاتی متعدد اطال
توصههیف منههابع ( در پژوهشههی بههه 1۳70العابههدینی )زین حههادی

نویسههی اِی در مقایسههه بهها قواعههد فهرسترنتههی در آردیتاین
ههای میزان انطبها  ناحیههپرداختند  نتایج نشان داد  انگلوامریکن

 صهرمقایسهه بها عنارنتهی در انگلهوامریکن در تتوصیف منهابع این
    رصد استد 8۵/۵1ی، اِدیرنتی در آرتتوصیف منابع این
عیین میزان انطبا  ( به بررسی ت1۳7۵) همکارانشمظفری و 

فهرسههت پیاینههدهای سههازمان اسههناد و کتابخانههه ملههی ایههران بهها 
ها یافتهپرداختند  اِی( دیاستاندارد توصیف و دسترسی به منبع )آر

های ههای مودهود در پیشهینهد از دادهدرصه ۵/1۵نشان داد کهه 
دارای انطبها  کامهل هسهتند و « اِیدیآر»موردبررسی با عناصر 

 درصد با این عناصر انطبا  ندارند  ۶/8۳
یابیم که انجهام میهای صورت گرفته دربا نگاهی به پژوهش

ها در این حوزه رو به گستر  است  پژوهشگران مختلف پژوهش
کشهورمان در تهال  هسهتند تها زمینهه الزم در سراسر دنیا و در 

کارگیری استاندارد ددید را بررسی کنند  در خار  از کشور برای به
دانشهگاهی و در داخهل کشهور در  در کتابخانه کنگره و کتابخانهه

هایی انجام شهده اسهت  امها در ایهن میهان کتابخانه ملی پژوهش
خهورد  یهای موردی و بومی بیشتر به چشم مدای خالی پژوهش

دهد که تاکنون های داخل و خار  کشور نشان میبررسی پیشینه
های تخصصههی کههه دارای پژوهشههی در ایههن زمینههه در کتابخانههه

ن  کشاورزی که حاوی اطالعات فهرستگانی دامع مانند فهرستگا
شناختی و تمام متن منابع متنوع و زیادی در سطح نزدیک بهه کتاب
 جام نشده است  واحد تابعه سازمان است ان 122
 

 شناسي پژوهشوشر
صهورت  اسهت کهه بهه حلیلهیرو  پژوهش از نهوع پیمایشهی ت

منظور ارزیهابی وضهعیت کنهونی شهده اسهت  بهه تطبیقی انجهام
و سهنجش  افهزار سهیمرغنرمهای کتابشناختی مودهود در پیشینه

اسهتفاده و بها  1وارسهی سهیاهه، از اِیآردیها با میزان تطبیق آن
های نویسی پیشهینههای مختلف فهرستاز آن اِشکالگیری بهره

کتابشناختی در هر فیلد مشهخص شهد  بهرای تشهخیص صهحت 
نویسی در هریهک از فیلهدها، از سهیاهه نهواحی مختلهف فهرست

اِی و و ددول عناصر هسهته آردی سیمرغنویسی کاربرگه فهرست
 ۶شده است  سیاهه وارسهی شهامل  ها استفادهقواعد مربوه به آن

نههوع اِشههکال، براسههاس بررسههی پژوهشههگر و مههرور پیشههینه 
تهک های صورت گرفته در این زمینه است که بهرای تکپژوهش

                                                                      
1. Checklist 

 

های مهورد ارزیهابی در شده است  اِشهکال فیلدهای نمونه، کنترل
نخسهت  شوند  دستهاین سیاهة وارسی به دودسته کلی تقسیم می

هسهتند و دسهته هایی که ناظر بر شرایط و رویکهرد فعلهی اِشکال
اِی و کهههاربرد آن در هایی کهههه مربهههوه بهههه آردیدوم اِشهههکال

نهوعی مقایسهه شهرایط  ،درواقهع  های کتابشناختی هستندپیشینه
وارسی بهرای بررسهی  این سیاهة ست ا مودود با شرایط پیش رو
های کتابشههناختی سههیمرغ و براسههاس وضههعیت مودههود پیشههینه

های کتابشهناختی پیشهینههای پیشین و دستنامة کنتهرل پژوهش
 ( استفاده شد 1۳71)پازوکی، 

های کتابشهناختی آماری این پهژوهش شهامل پیشهینه ةدامع
های سهازمان تحقیقهات، آمهوز  و افهزار کتابخانههمودود در نرم

 ةافزار سیمرغ است  دلیل انتخاب دامعهترویج کشاورزی یعنی نرم
اورزی اسهت کشاورزی، دارا بودن فهرستگان کشه ةآماری در حوز

که حاوی اطالعات کتابشناختی و تمام متن منابع متنهوع مربهوه 
کتابخانه واحدهای تابعه سازمان تحقیقات، آمهوز   122به حدود 

پیشهینه  ۵۶0و ترویج کشاورزی است  بر این اسهاس از مجمهوع 
های کتابشناختی با موضوع کشهاورزی مودهود در پایگهاه پیشهینه

ای گیری طبقههبها رو  نمونهه شینهپی 01۵کتابشناختی سازمان، 
ذکهر اسهت بهرای بررسهی دهامع و  شایانانتخاب و بررسی شد  

های کتابشهناختی دارای ها، مهواردی از پیشهینهدانبة پیشهینههمه
نشده یا در دسهت تهدوین از مجموعهه  اطالعات ناقص یا تکمیل
هها از آمهار تحلیل داده و برای تجزیه شدند پژوهش کنار گ اشته 

هها از شده است  بهرای تحلیهل داده توصیفی و استنباطی استفاده
ههای پهژوهش در شده و نتهایج و یافتهه استفاده SPSSافزار نرم

شهده  افهزار اکسهل( ارائههقال  ددول و نمودار )با اسهتفاده از نرم
 است 
 

 هاي پژوهشیافته
های های کتابشهناختی کتاباانههوضعیت انطبها  پیشهینه 

با استاندارد قیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تح

 اِی( چگونه است؟توصیف و دسترسی به منبع )آردی

برای انجام این کهار بها تودهه بهه ماهیهت و سهطح فعالیهت 
های کتابشهناختی مربهوه بهه حهوزة موضهوعی سازمان، پیشهینه

برای کنترل و پاسخگویی به این سؤال انتخاب شد  « کشاورزی»
ای گیری طبقههبها رو  نمونهه پیشهینه 01۵اد بدین ترتی  تعهد

  انتخاب و بررسی شد
های کم اطالعات و تکراری تر، پیشینهبرای تعیین نمونة باکیفیت

ها انجهام تری بهر پیشهینهاز مجموعه ح ف شدند تا ارزیابی دقیق
، 1شناختی در دهدول های کتابیج حاصل از کنترل پیشینهنتا شود 

 :به شرح زیر است
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 موارد مرتبط فراوانی وع اِشکالن

 82 تایپی و امالیی
نام پدیدآور، عنوان، عنوان اصلی، نام اصلی پدیدآور )به زبان دیگر(، عدم در  خط فاصله میان ادزا شابک، نام ناشر، در  

 نقطه یا عالمت اضافی بین نام و نام خانوادگی پدیدآور

درج اطالعات در 

 ناحیۀ نادرست
7 

نویس یا برگزیننده در فیلد پدیدآور، عدم ورود عنوان فرعی در فیلد مناس ، و عنوان اصلی در یک فیلد، خالصهعنوان برابر 
که اثر دارای پدیدآور باشد(، عنوان اصلی در فیلد عنوان مرتبط، نام پدید آورد در فیلد، ناشر در محل پدیدآور )درصورتی

نوان به زبان دیگر، دنباله عنوان در فیلد یادداشت عمومی، در  سال فوت صفحه عنوان آوانگاری )فینگلیش( شده در فیلد ع
 دای والدتبه

نویسی فهرست

 )انگلوامریکن(
17 

عنوان فرعی، عدم عدم تخصیص شناسه افزوده به  اصلی تلقی شده استعنوان عنوان به زبانعنوان آوانگاری شده به
نامه در موضوع، عدم تخصیص شناسه افزوده م در  تقسیم فرعی زندگیتخصیص شناسه افزوده به نام خانوادگی دیگر، عد

به نام سایر پدیدآوران )همکار(، تعیین سرشناسه برای اثر گردآوری از چند اثر، ذکر وا ه انتشارات در نام ناشر، در  موضوع 
مثالً ویراستار، تصویرگر، عدم تخصیص شناسه افزوده الزم ) موضوعی، -مرات  تنالگانیمستند نشده، عدم لحاظ سلسله

اهلل، دکتر( در نام پدیدآور، عدم قرار دادن وا گان قراردادی ابتدایی عنوان )مثل عکاس(، در  القاب و عناوین )مثل سید، آیت
 هاکتاب( در قالب، عدم در  )چندمین: زمان: مکان( در عنوان همایش

انگاری در سهل

 ورود اطالعات

 

01 

های قبلی، شابک، شابک دلدهای مختلف، ها یا چاپوده به تعداد کافی، بها، اطالعات ویرایشعدم اختصاص شناسه افز
های گوناگون مثل اصلی(، عنوانعنوان فرعی، مشخصات ناشر، صفحه عنوان به انگلیسی )به زبانشناسه افزوده عنوانی به

العات مستند شده )پدیدآور، موضوع و دیگر های گوناگون دیگر(، اطعنوان روی عطف یا عنوان کامل )در فیلد عنوان
-که در عنوان یا محل نشر آمده است مثل ساواک(، فروست دادهمنزله موضوع یا شناسه افزوده )درحالیموارد (، تنالگان به

  )در های ظاهری، در  زیرمجموعه ناشر در فیلد دداگانه در همه رکوردها رعایت نشده استای، ابعاد یا دیگر ویژگیرابطه
شده و گاهی برخی با نقطه یا ویرگول از همدیگر دداشده است(، مشخصات ناشر: گاهی فقط شماره تلفن، گاهی آدرس در 

الخصوص در موضوعات ها )علیرقمی(، شابک )فارسی و انگلیسی(، موضوعشابک )ده و سیزده  اصالً در  نشده است
 مستند نشده(، عنوان ناشر، شناسه افزوده تنالگان

تفاوت با 

 اِیآردی
128 

در اطالعاتی که از خار  از محل اصلی اطالعات اما از داخل منبع  []در   ،ص،  ،  ، م  ص ع  س م ماننداختصارات 
، شناسه افزوده به ]و دیگران[دای عنوان کامل، در  اسامی تمامی پدیدآورندگان و ح ف    نقطه بهدر  سه  اندشدهکس 

 نا، ویراستدا، بیدر صورت عدم اطمینان یا ناقص بودن، بی فروست، عالمت پرسشپدیدآورندگان، در  

  

برای تعیین درصد فراوانی تعداد اِشکال در هرسال و درمجموع، 
در همان سال و درمجموع را بر تعداد کل  فراوانی هر اِشکال
در همان سال و مجموع کل تقسیم و نتیجه  فراوانی هر اِشکال

هایی که در ددول آمده براساس یافته کنیم می 122 دررا ضرب
 مشاهده است:درصد فراوانی هریک از اِشکال در ددول قابل

 

 فراوانی و درصد فراوانی تعداد اِشکال به تفکیک سال. 2جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود، در مقایسه اِشکال مشاهده می 0ددول  گونه که درهمان
ترین درصد فراوانی اِشکال متعلق به تفاوت با با یکدیگر، بیش

درصد است  این امر نشانة خوبی در  ۶۵/۵۶ اِی با فراوانیآردی
های دیگر که مود  اِی است چراکه اِشکالکارگیری آردیبه

شوند ودود ندارد و اِشکاالت اِی میسازی آردیعدم امکان پیاده

شده و با بینیاِی پیشنیز غالباً مواردی است که از قبل در آردی
 رفع است افزار قابلطراحی مناس  نرم

های دیگر این است که پیشینهحائز اهمیت نکتة 
ها و دقت نظر سالمت پیشینه شناختی مودود در سازمان، ازکتاب

نویسی از سطح قابل قبولی برخوردار هستند و این امر فهرست

 درصد فراوانی فراوانی اِشکال

 ۵۶/۳۳ 82 تایپی و امالیی

 ۵7/۳ 7 های نادرستدر  اطالعات در ناحیه

 21/8 17 نویسی )انگلوامریکن(رستفه

 8۵/8 01 انگاری در ورود اطالعاتسهل

 ۶۵/۵۶ 128 اِیتفاوت با آردی

 122 0۳۵ دمع کل

 های کتابشناختیتوزیع فراوانی اِشکال در پیشینه .1جدول 



 03                                                               قاتی( در سازمان تحقیاِیبه منبع )آرد یو دسترس فیاستاندارد توص یسازادهیپ :همکاران شهمیزاده و

که نیاز به اصالح  بخشد چرااِی را تسهیل میکارگیری آردیبه
ل، ِاشکال در تأمرساند  تنها نکتة قابلها را به حداقل میداده

رسد توسط اپراتورها )و نه ورود اطالعات است که به نظر می
ها شده و اِشکاالت متعدد تایپی در آن نویسان( انجامفهرست

 دلیل داراای بههای مرتبط با آردیودود دارد  در ادامه اِشکال
تر قرار گرفت که بررسی دقیق بودن بیشترین فراوانی مورد

 مشخص شد  ۳به شرح ددول بدین ترتی  نتایج 

 

 اِیتوزیع درصد فراوانی اِشکال در پیوند با آردی. 3جدول 
 
 

 دای خالی تبدیل واحدها هایادداشت تعداد نویسندگان اختصارات
 دریافت اطالعات
 )منبع اصلی(

 دیگر

 ۵ ۵ 7 12 10 01 ۵۳ فراوانی

 ۶۵/۶ ۵8/۵ ۳۳/8 0۶/7 10/11 ۵۵/17 80/۳7 درصد فراوانی

 

ترین فراوانهی اِشهکال دهد که بیشنشان می ۳های ددول دهدا
تعهداد »( و ۵۳درصد )فراوانهی  80/۳7با « اختصارات»در مورد 

تهرین اِشهکال ( و کم01درصد )فراوانهی  ۵۵/17با « نویسندگان
درصهد  ۵8/۵بها « دریافت اطالعات از منبهع اصهلی»مربوه به 
 ( است  ۵)فراوانی 

 

ي در سررا مات تیقيقررا   اِسررا ي درديبررراي پياده

دمو ش و ترویج کشاور ي چره راهاارهرایي مناسر  

 است؟

های سهازمان تحقیقهات، اِی در کتابخانهکارگیری آردیبرای به
 آموز  و ترویج کشاورزی، رعایت ملزومات زیر ضروری است:

 

 هاي کتابشناختيپيشينه 

ن دارد، اِی با قواعد انگلوامریکترین تفاوتی که ساختار آردیمهم
حهه ف تفکیههک قالهه  منبههع اطالعههاتی، پههیش از انجههام 

این صورت کهه در انگلهوامریکن ابتهدا نویسی است  به فهرست
قال  منبع در دست فهرست مشهخص و سهپس بها اسهتفاده از 

اِی امها قاله  در آردی شهد نویسهی میقواعد مربوطهه فهرست
عنوان یکههی از عناصههر توصههیفی در کنههار دیگههر عناصههر و بههه

توده به ایهن تمهایز بهزرگ و  ،روشود  ازاینها مطرح میویژگی
 های کتابشهناختی بسهیار حهائز اهمیهت اسهت مهم در پیشهینه

تههأثیر مسههتقیم تاییههر قواعههد های کتابشههناختی تحههتپیشههینه
های رو، نیهاز اسهت تها پیشهینهزایهننویسی قرار دارند  افهرست

 تولیدشده در سهازمان تحقیقهات، آمهوز  و تهرویج کشهاورزی
شده باشند تا بها تاییهر در  صورت درست، کامل و دقیق تهیهبه

تری اِی با دشواری کمکارگیری آردینویسی و بهقواعد فهرست
تهری انجهام شهود  رو و اصالحات موردنیاز با سهرعت بیشروبه
 اند از:باره عبارت این های مرتبط درمؤلفه

 

 

 نویسي(غلط )ا نظر فهرست هاي کمپيشينه

کارگیری درست قواعهد این عنوان شد به از گونه که پیشهمان
های تولیدشده در سازمان نویسی انگلوامریکن در پیشینهفهرست

شود تا در تاییهر سب  می تحقیقات، آموز  و ترویج کشاورزی
اِی سهولت و کارگیری آردیوسوی بهکت به سمترویکرد و حر
های های پیشهینهبختانه بررسیتری پدید آید  خوشسرعت بیش

شناختی سازمان نشان داد که این اِشکاالت فراوانهی کمهی کتاب
 های سالمی مودود است اصطالح، دادهدارند و به

 

 ها )ا نظر ویرایشي(سالمت فني پيشينه 

رود اطالعههات صههحیح، نبههود عههدم انگاری نکههردن در وسهههل
اشتباهات امالئی و تهایپی، در  اطالعهات ضهروری و مهواردی 

کنهد و فراینهد ها را تضمین میدست، سالمت فنی پیشینهازاین
اِی را سههولت وسهوی اسهتفاده از آردیتاییر رویکرد بهه سمت

هها را در فهراهم کهردن آن دبایهنویسان میبخشد و فهرستمی
رویکرد در نظر داشهته باشهند  ایهن مهورد از آن  ملزومات تاییر

توانهد پیشهینه کتابشهناختی را برای دارای اهمیت است کهه می
های مرتبط آن )در دارای مشکل بازیابی و چرخه پیوند با پیشینه

آر( را بها مشهکل روبهرو آربهیاِی و اِفکارگیری آردیصورت به
ها به نسبت بهاالبود نماید  متأسفانه تعداد این اِشکال در پیشینه
ها و افهزایش دقهت در که نیاز به بررسی مجدد و کنترل پیشینه

 رسد ورود اطالعات ضروری به نظر می
  

 اِي(ارائه اطالعا  هسته )بر مبناي دردي

 شود تا نواحی مهم و مهوردپایه و هسته سب  میارائه اطالعات
اشهته توده در فرایند برقهراری ارتباطهات کتابشهناختی ودهود د

باشند و قواعد ددیهد، کارآمهدی خهود را نشهان دهنهد  کنتهرل 
ها بها منهابع اصهلی نشهان داد کهه برخهی از تعدادی از پیشهینه

ها پر نشده است و یا فیلدهای مرتبط با عناصر هسته در پیشینه
ها شناسه افزوده الزم به اطالعهات بخهش در تعدادی از پیشینه
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نوان فرعی، ناشر تنالگهانی( توصیفی )ازدمله نویسنده همکار، ع
نویسان در این زمینه غفلهت و داده نشده است  چنانچه فهرست

به ارائه اطالعات مختصر از یک اثر اکتفا کنند ممکن اسهت در 
ننههد  در رابطههه بهها فراینهد تاییههر، کارآمههدی الزم را مشهاهده نک

شهود کههه شهناختی سههازمان ههم پیشههنهاد میهای کتابپیشهینه
ها و نهواحی ارائهه نشهده پایه در برخی پیشینه تچنانچه اطالعا

 است اصالحات الزم انجام شود 
 

 هاي ناهمخواتاصالح داده

هههای اِی برخههی از دادهکارگیری آردیدر فراینههد تاییههر و بههه
اِی همخههوانی نخواهنههد داشههت  های مودههود بهها آردیپیشههینه

 شود برای رفع ایهن نهاهمخوانی تها حهد امکهان بهاپیشنهاد می
افههزاری و خودکههار در ایههن مههوارد اسههتفاده از دسههتورهای نرم

توان به موارد زیر اشاره ها رفع شود  در این زمینه میناهمخوانی
 کرد:

 ها مانند سانتیمتر دای کوته نوشتهدایگزینی عبارات کامل به
دای ص ع ، دای  ، صفحه عنهوان بههدای س م، دلد بهبه

  دای ص ، و دیگر مواردصفحه به

  تعریف اصطالحاتی که نیاز به تکمیل اطالعات و بازبینی بهر
بایسههت کههه می« و دیگههران»ماننههد  اِی دارنههد اسههاس آردی

اطالعات همکاران )نویسندگان بیش از سه نفهر( وارد شهود، 
اطالعات از محلی دیگهر یافتهه و  بایدکه « نابی»و « دابی»

  افزوده شود

  ن آن برای کنتهرل بها و نمایش اطالعات میا []ح ف قالب
اِی برای خرو  از قالب )با تودهه بهه قواعد مربوطه در آردی

قوانین دریافت اطالعات از منابع اصلی و همراه( و یا تکمیهل 
نویسهی( دز منبع در دست فهرستاطالعات از منابع دیگر )به

 مطابق قواعد مربوطه 

 

 هاارتباط منطقي پيشينه

رگیری الگوهای کارکردی همچهون کااِی با بهکارگیری آردیبه
یابهد و زمینهه نمهایش ارتباطهات میهان آر ضهرورت میآربیاِف

کنهد  ها در سطوح مختلهف را فهراهم میها و ادزای آنپیشینه
انجام این مهم در نمایش هرچه بهتر روابط کتابشناختی مودود 

 در فهرستگان دامع کشاورزی بسیار حائز اهمیت است 

 

 اي )سيمرغ(انهافزار کتابخنرم

تواند نقش بسهیار مهمهی در تسههیل های میافزار کتابخانهنرم
های آن ایفهها کنههد  اِی و ارائههه سههودمندیکارگیری آردیبههه
 اند از:باره عبارت این های مرتبط درمؤلفه

 اِيدردي -گيري ا  جدول تطبيقي سيمرغبهره

اِی، یکارگیری کامهل آردکه ضهرورت دارد بهرای بههآنجایی از
 -اسهتفاده در ههر فیلهد و دهدول تطبیقهی سهیمرغ قواعد مورد

سیمرغ تهیه و در قالبی تعهاملی در اختیهار  -اِیاِی و آردیآردی
دیگر، منظهور از ایهن مهورد عبارتنویسان قرار گیرد  بهفهرست

نویسی ههر پیشهینه بهر مبنهای ابزارهای ضروری برای فهرست
 اِی است آردی

 

گيررري مختلررب بررراي بهره طراحرري راهنماهرراي

 نویساتفهرست

بخش در رابط کهاربر سهیمرغ طراحی راهنماهای دامع و آگاهی
اِی در نویسهان در اسهتفاده درسهت آردیبرای ههدایت فهرست

ای آن بسیار سودمند و ضروری فیلدهای مختلف ساختار فراداده
های رسد  این راهنماها در قال  چهاپی و یها گزینههمی به نظر 

صهورت پیوسهته )بارگه اری شهده روی  و یها حتهی بهه 1نماراه
 ،دیگرعبارتاسههتفاده خواهههد بههود  بهههسههایت سههازمان( قابلوب

منظور از این گزینه اطالعات کلی و دهامع نسهبت بهه حهدود و 
 اِی است های متداول در مورد آردیپرسش
 

 مدیریت

دور  نظهر ودود تمام آنچه گفته شد نباید این نکتة مههم را از با
اِی و کارگیری آردیمنظور ادههرای بهینههة بهههداشههت کههه بههه

دایگزینی آن با قواعد پیشین )انگلوامریکن( ضرورت دارد تا هر 
های کتابشناختی و نویسان، پیشینهسه عنصر فو  یعنی فهرست

های زیر نظر مدیریتی دقیق و هوشهمندانه بهه افزار کتابخانهنرم
راهبهردی بهرای اصهالح،  ةتهیکدیگر مرتبط شوند  تشکیل کمی

افزار سیمرغ با همکهاری همهه کتابهداران و نرم ةتکمیل و توسع
کنند، دریافت بهازخورد و هایی که از سیمرغ استفاده میکتابخانه

سهازی خواناتخاذ راهبرد کنترل و هدایت، فرایند اصهالح و هم
های سازمان تحقیقهات، آمهوز  و های مودود کتابخانهپیشینه
شاورزی ازدمله راهبردها و تصمیمات مدیریتی هسهتند ترویج ک

کارگیری قواعهد و تاییهر رویهه فعلهی تهأثیر که بر کل فرایند به
چنهین بسترسهازی مناسه  کنهد  همگ اشته و آن را هدایت می

دهای ایهن کهه در دایو توده کهافی بهه آن برای ارائه آموز 
ارآمهد گیهری کسهاز اصهلی بهرهپژوهش بهه آن اشهاره و زمینه

تودهه و فهراهم آوردن زمینهه  اِی است تنها در سایه به لآردی
یابهد  گونه که شایسته است تحقهق میالزم از سوی مدیران آن

تجربه نشان داده است که مدیریت بهینه تاییهر تنهها در سهایه 

                                                                      
1. Help 
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توده و تدبیر مدیریت کالن در کنترل شهرایط و ایجهاد فضهای 
 شود شده میسر میینمثبت برای پیشبرد کامل اهداف تعی

 

 گيري بیث و نتيجه 

های وضهعیت انطبها  پیشهینه منظور پاسخگویی به پرسهشبه
های سازمان تحقیقات، آمهوز  و تهرویج کتابشناختی کتابخانه

  ،اِی(کشاورزی با استاندارد توصیف و دسترسی بهه منبهع )آردی
براساس متون و پیشینه پژوهش پنج نوع اِشکال مشهخص شهد 

های کتابشهناختی تواند بر اصالح پیشهینهها میریک از آنکه ه
اِی تأثیرگ ار باشد  طبیعهی اسهت کارگیری آردیدر سیمرغ با به

شناختی های کتاباِی در پیشینهنقص آردیکه ادرای کامل و بی
های مودود در سیمرغ زمانی به وقوع خواهد پیوست که پیشینه

 شهههههند  و نقهههههص با فعلهههههی دارای حهههههداقل اِشهههههکال
عدم انطبا   های پژوهش مشخص شد که اِشکالبراساس یافته

( را در میهان ۶۵/۵۶تهرین درصهد فراوانهی )اِی بها بیشبا آردی
توانهد طبیعهی باشهد زیهرا اِشکال دارد  این یافته تا حهدودی می

در  دبایههکننههد کههه میقواعههد ددیههد، تاییراتههی را تحمیههل می
تهوان بهه دمله این موارد میهای قدیمی اعمال شوند  ازپیشینه
ها اشاره کرد  این مورد با رویه فعلی نوشتکارگیری کوتهعدم به
ههها بهها نویسههی تفههاوت دارد و یهها مههورد دیگههر از تفاوتفهرست
تمامی نویسههندگان )و اِی، اختصههاص شناسههه افههزوده بهههآردی
چنهین دیگهر همکهاران )ماننهد اول( و هم ةفقط سهه نویسهندنه

های حال بررسی این گر، نقا  و دیگر موارد(  باعکاس، تصویر
تهر در تر پژوهشگران نشهان داد کهه ایهن مشهکالت بیشبیش

های کارگیری اختصارات و شناسهقسمت مشخصات ظاهری، به
ها افزوده پدیدآورنده است و تهدید ددی برای سهالمت پیشهینه

ه که عناصر هست شود  چرااِی محسوب نمیکارگیری آردیدر به
کنهد دهد و بازیابی پیشینه را هرچنهد محهدود میرا پوشش می

 ولی ناممکن نخواهد کرد 
 ةدرصهد( در رتبه ۵۶/۳۳اشتباهات تایپی و امالیی ) اِشکال

دوم قرار دارد  شاید ایهن میهزان از اِشهکال را بتهوان تها حهدی 
طبیعی و ناشی از انبوه کاری دانست  اما ایهن عهدد در مقیهاس 

تودههه و نویسهی شههده قابلهای فهرستپیشههینهبهاال و در کههل 
 برانگیز است تأمل
انگاری عدم ورود صحیح اطالعات ناشهی از سههل اِشکال 

ههم ناشهی از  سوم قرار دارد  این اِشکال ةدرصد( در رتب 8۵/8)
انگاری نویسان است  شاید سهلانگاری فهرستدقتی و سهلبی

پاافتهاده بهه نظهر پیشظاهر امری سهاده و در ورود اطالعات به
برسد اما تأثیری که این امر در بازیابی اطالعات و ایجهاد پیونهد 

ها و درنهایت بازیهابی از سهوی کهاربر دارد خودکار میان پیشینه

تهر پژوهشهگران های بیشتوده است  بررسیبسیار مهم و قابل
در  نکردن اطالعات در نواحی درسهت در  نشان داد که اِشکال

توانهد ناشهی از ضهعف در می قرار دارد  ایهن اِشهکالرتبه سوم 
انگاری دقتی و سههلنویسان و بینویسی فهرستدانش فهرست

تواند ناشهی از عهدم سههولت ها باشد  دلیل دیگر این امر میآن
گ اری شده باشد  دریافت معنای دقیهق دریافت معنای ناحیه نام

درک حتی قابهلرانویسان بههیک ناحیه برای بسیاری از فهرست
( و 1۳87هههای دیگههری ازدملههه ارسههطوپور )نیسههت  پژوهش

سهازی مفهاهیم ( نیز بر ایهن نکتهه و لهزوم ساده1۳71پازوکی )
انهد و انجهام ایهن امهر را در بهبهود کیفیهت فیلدها تأکیهد کرده

 دانند های کتابشناختی مؤثر میپیشینه
در  منویسی انگلوامریکن هانطبا  نداشتن با قواعد فهرست

شهناختی قرارگرفتهه اسهت  ایهن های کتابرتبه مشکالت پیشینه
نویسهان ناشهی احتمال از ضعف در دانش فهرستمشکل هم به

شود  هرچند عوامل دیگری ماننهد فشهار کهاری زیهاد، عهدم می
های کنترل کافی و عدم درک اهمیهت بهاالی صهحت پیشهینه

مربوطه  نویسی و رعایت قواعدتولیدشده، دقت در انجام فهرست
 رود از دیگر دالیل این امر به شمار می نیز

تهوان ایهن های ایهن بخهش میتر به یافتههبا نگاهی دقیق
 بهر ناظر که مشکالتی  کرد تقسیم کلی قسمت دو را به اِشکال
 اسهت و مودهود شرایط اساس بر نویسیفهرست و فعلی شرایط
 هنهدخوا متفهاوتی شهرایط اِیآردی کارگیریبهه بها که مواردی
شهده در دهدول نهاظر بهر  های ذکهرسه مورد از اِشکال  داشت

پنجم در راسهتای تفهاوت میهان شهرایط  شرایط فعلی و اِشکال
مودود با شرایط آتی است  دلیل گنجاندن مهورد پهنجم بنها بهه 
ادعاهای کمیته مشترک راهبردی و کتابخانه کنگره در راسهتای 

ه شد  بر این اساس و اشار تراِی است که پیشکارگیری آردیبه
های فعلی سهازگار آر با رویهآربیاِی و اِفکه آردیبا توده به آن

بخش خواهد بهود اِی در صورتی نتیجهکارگیری آردیهستند به
 باشد  اِشکال های مودود )فعلی( کمکه زیرساخت

توان دریافت تاییرات الزم برای براساس آنچه گفته شد می
های کتابشهناختی در دردهه اول ی در پیشینهاِکارگیری آردیبه

ویژه در فیلهدهای اساسهی های فعلی بههمنوه به اصالح اِشکال
های افزوده و همچنین اصالح مانند نام پدیدآور، عنوان و شناسه

تر اسهت  در ایهن تر و کاربردیهای مهمدستی یا ماشینی ناحیه
ههای نوادهصورت زمینه الزم برای پیوند برقرار کهردن میهان خا

ودو و بازیابی اطالعات با سههولت بیشهتری کتابشناختی، دست
 پ یرد صورت می

تر ذکهر شهد، طور که پیشذکر است همان شایانهمچنین 
اِی مسهههتلزم ودهههود بسهههتری مناسههه  در کارگیری آردیبهههه
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شده قبلی است تا این تاییر رویه با سهرعت و  های تولیدپیشینه
ود  تاییهرات دیگهر در پیونهد بها سهولت هرچه بیشتری میسر ش

اِی نیز در صهورتی بها سههولت های خاص و ددید آردیویژگی
ها منسجم و کهم شود که ساختار پیشینههرچه بیشتر اعمال می

 غلط باشد 
هها )در در این پژوهش موارد مربوه به هریک از این تفاوت

اِی( بههه تفکیههک بههر آردیرویکههرد فعلههی و رویکههرد مبتنههی
آمهده بهرای  دسهت گیری از نتهایج بههه است تا بهرهشدبررسی

 استفاده باشد سرعت قابلمتصدیان به

 
هاي توليدشررده در سررا مات ميررزات انطبرراش پيشررينه

 اِيبا دردي تیقيقا   دمو ش و ترویج کشاور ي

های پژوهش درصد اِشکال در ارتباه با تفاوت بها براساس یافته
است  در ادامة پهژوهش بهرای  اِی بیشترین مقدار را داشتهآردی

ای های مرتبط با آردیتر هریک از اِشکالانجام فعالیت تحلیلی
ای توده آن است کهه ناحیههبندی شد  از دیگر موارد قابلدسته

گرفته  نویسان قرارتودهی شدیدی از سوی فهرستکه مورد بی
رسهد تکمیهل آن از اهمیهت بسهیار نهاچیزی نهزد و به نظهر می

های ربط است  این سان برخوردار است، ناحیة شناسهنویفهرست
ناحیه انواع پیوندهای ممکهن درون یهک پیشهینه کتابشهناختی، 
مانند پیوند بین فیلدها و فیلدهایی از یک پیشینه با پیشینه دیگر 

های مرتبط اسهت و شهامل گیرد  ناحیة، ناحیه عنوانرا در برمی
ست که مربوه به اثر در دز عنوان اصلی اهایی، عنوان یا عنوان
شهوند  نویسی بوده و معموالً روی اثهر ظهاهر میدست فهرست

ذکر است که در این ناحیه، عناوین مختلفی که بهه یهک  شایان
شود قابهل بازیهابی اسهت )فهرد حسهینی، کتاب نسبت داده می

نویسان از نقش و اهمیهت ایهن رسد فهرستنظر می (  به1۳87
دلیهل خوبی مطلع نیسهتند و یها بههات بهناحیه در بازیابی اطالع

نویسی تعهداد معینهی از منهابع، حجم باالی کار و لزوم فهرست
بر و تکمیههل فیلههدهای مربههوه بههه ایههن ناحیههه را کههاری زمههان

( نیهز در 0212راب )آورند  گهدلحساب میپوشی بهچشمقابل
پژوهش خود به لزوم آموز  بهه کتابهداران بهرای اسهتفاده از 

مههارک  ةکههه ایههن ناحیههآنجایی کرده اسههت  ازی اشههارهاِآردی
شود، محل ورود های ارتباطی شناخته میمنزله دادهسیمرغ به

ههای کتابشهناختی هایی است که رابطهه میهان مودودیتداده

دههد  نهواحی های مختلف را تشکیل میمرتبط مانند فروست
و « تردمهه از»، «بخشهی از»، «شده با ادغام»، «ةادام»چون 

رونهد کهه دیگر موارد ازدمله فیلدهای این ناحیه به شهمار می
 یاشهدها و دیگهر مواردها، تفسیرها، تکملهتواند مبین شرحمی

در  ،روها و ازایههنکههه از مههوارد مهههم در پیونههد میههان پیشههینه
آر آربیاِی بر اِفکه اساس آردی چرا  اهمیت است اِی باآردی

هاسهت ر روابط میان مودودیتباستوار است که الگویی مبتنی
و این امر دز در صورت در نظر گرفتن عناصهری کهه موده  

رو ایهن شوند محقق نخواههد شهد  ازایهنایجاد این روابط می
اِی در تناقض است  صهحت اطالعهات تودهی باروح آردیبی

این بخش مستلزم بررسی منبع در سطح نسخه و حتهی اثهر و 
گنجهد  فردحسهینی ش نمیبیان است و در دامنهه ایهن پهژوه

ای )پیونههدی( در هههای رابطههه( نشههان داد کههه بههه داده1۳72)
ناختی فارسی مودهود در کتابشناسهی ملهی های کتابشپیشینه

( و پهازوکی 1۳87خوبی پرداخته نشهده اسهت  ارسهطوپور )به
رغم اهمیت ( نیز بر عدم توده کافی به این ناحیه، علی1۳71)

مهدار در    اتخهاذ رویکهرد کیفیهتبسیار زیاد آن پرداخته است
تهر در دای نگهاه کمهی، کنتهرل بیشنویسی منابع بهفهرست

نویسهان همهراه بها ها و تودیه فهرستنویسیصحت فهرست
زمینه به رفع ایهن مشهکل کمهک  های نظری در اینآموز 

 کند می
بندی پژوهش و راهکارههای عملیهاتی و ادرایهی در دمع
 و آمهوز  تحقیقهات، سهازماندر  یاِآردیسهازی برای پیاده

باید در عمل  ازآنچهراهکارها و الگویی کامل  کشاورزی ترویج
(  ایهن مهوارد 1است )شکل  شده ارائهاتفا  بیافتد شناسایی و 

بر اساس نظر متخصصان، پهایش متهون و تجربیهات ملهی و 
تصمیمی حیهاتی  اِیآردیسازی است  پیاده شدهمیتنظدهانی 

ی کهنه و هاهیرورود که بسیاری از به شمار میبرای سازمان 
بنابراین،   کندیمی دهانی ددید هماهنگ هاهیروقدیمی را با 

یک امهر راهبهردی در  عنوانبهضروری است که این موضوع 
منسهجمی بهرای  ةو برنام قرارگرفته موردتودهسطح سازمان 

العابههدینی زین(، حادی1۳8۵منش )آن تههدارک شههود  عرفههان
(  و موریس 021۵) ، دین و سندبرگ(1۳71(، پازوکی )871۳)

در پژوهش خود نیز بهر ایهن مسهنله تاکیهد  (021۵و ویگینز )
 اند داشته
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 پيشنهادها

 اِی نویسی بر مبنای آردیافزار برای کمک به سهولت فهرستهمراه نرم تهیه راهنمای پیوسته یا 

 اِی به همراه الگوهای کتابشناختیزمانی گستر  آردیهم    

افزارهای خود هستند  اهمیت و توده ی الگوهای کتابشناختی در نرمریکارگبهها در حال افزاری در ایران، این شرکتهای نرمنا به ادعای شرکتب
ی عملکرد خوببهاِی ناختی بدون در نظر گرفتن قواعد آردیی الگوهای کتابشریکارگبهآن است که  تودهقابلاست اما نکته  ریتقدقابلاین امر به 

ی ی الگوهاریکارگبهچنین ای و هماِی را برای گستر  استانداردهای فراداده( قواعد آردی0227خود را نشان نخواهند داد  چنانکه دونسیر )
 داند( کتابشناختی ضروری می

 

 منابع
دهی شناختی: رویکردی نو به سهازمان(  تحلیل کارکردهای عناصر اطالعاتی در پیشینه کتاب1۳8۵) الهفتاحی، رحمت و ارسطوپور، شعله

    72-۶۳(، 0)12، فصلنامه کتابای  های رایانهچندمنظوره اطالعات در فهرست

 (FRBR)شهناختی کتاب هایکارکردی پیشینه ملزومات الگوی بر ایران مارک ساختار انطبا  میزان یبررس(  1۳87ارسطوپور، شعله )
رسهانی، نامهه دکتهری رشهته کتابهداری و اطالع  پایانالگهو ایهن در مطرح هایمودودیت به ایرایانه هایفهرست کاربران نگاه و

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد  

در سهازمان اسهناد و کتابخانهه ملهی  (اِیآردی)توصیف و دسترسی به منبهع  استانداردکارگیری سنجی بهامکان  (1۳71) اطمهازوکی، فپ
   دانشگاه پیام نور ،رسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانیعالنامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطپایان ایران  اسالمی دمهوری

آر( ایفهال در بیآرشناختی )اِفهای کتابکارگیری الگوی ملزومات کارکردی پیشینهسنجی بهامکان(  1۳87ی، محسن )العابدینزینحادی
رسانی، دانشکده علهوم تربیتهی و روانشناسهی، دانشهگاه نامه دکتری رشته کتابداری و اطالعپایان شناختی فارسی های کتابپیشینه

 شهید چمران اهواز  

اِی در مقایسهه بها قواعهد   توصهیف منهابع اینترنتهی در آردی(1۳70) حسهنالعابهدینی، مزینحادی و حسننوکاریزی، م  ریمرخشانی، م
   77-80(، ۵)0۵، عاتالدهی اطفصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماننویسی انگلوامریکن  فهرست

های لهوامریکن و الگهوی ملزومهات کهارکردی پیشهینهنویسهی توصهیفی انگبررسهی قواعهد فهرست(  1۳8۵عرفان منش، محمهدامین )
 دانشگاه شیراز  رسانی، عالکتابداری و اطنامه کارشناسی ارشد   پایانکتابشناختی

نویسی مبتنی بر مهارک ایهران بها اسهتفاده از الگهوی های فهرستتبیین روابط کتابشناختی حاکم بر پیشینه(  1۳72فرد حسینی، مهسا )
دانشهگاه آزاد اسهالمی  ،رسهانینامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعپایان  (FRBR) های کتابشناختییشینهملزومات کارکردی پ
 واحد تهران شمال  
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اِی های دیجیتالی ایران بر اساس آردیکتابخانه شناختیهای کتابکاررفته در پیشینهبررسی عناصر توصیفی به(  1۳87مرادی، خدیجه )
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