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چكيده :تغييرات در سمت وسوي رشد فناوري به همراه تغييرات در اقتصاد جهاني باعث شدهاند كه شركتهاي كوچك
و متوسط از اهميت روزافزوني در توسعة اقتصاد كشورها برخوردار شوند .اين شركتها بكراي موفييكت در فيكاي رقكابتي
بايد كيفيت محصوالت و فرايندهاي مديريتي خود را همزمان با كاهش هزينهها بهبود بخشكند .بكه همكين منركور نيكز
كاربرد فناوري اطالعات در آنها الزامي است .مطالعات نشان ميدهند كه هكر چنكد ايكن شكركتها مكيتواننكد از فنكاوري
اطالعات و تجارت الكتروني

سود برند ،اما براي بهره مندي از اين مزايا و موفييت در كاربرد اين فناوري نياز بكه تكيمين

شرايطي خاص دارند .وجود چنين واقعيتهايي باعث شده است كه مطالعات و پژوهشهاي زيادي به شناخت عوامل مكثرر
بر كاربرد اين فناوري در شركتهاي كوچ

و متوسط اختصاص يابند كه در اين مياله به بررسي آنها پرداخته مكيشكود.

به اين منرور ابتدا نيش شركتهاي كوچ

و متوسط در توسعة اقتصادي تبيين و سپس به كاربردهاي فناوري اطالعكات

در آنها پرداخته ميشود .در ادامه نيز پژوهشهايي كه به بررسي عوامل مكثرر بكر ككاربرد ايكن فنكاوري در ايكن شكركتها
پرداختهاند ،معرفي و نتايج آنها در قالب مدل تغيير «پتيگرو» و «ويپ» دستهبندي و ارائه ميشوند.
كليدواژهها :فناوري اطالعات؛ شركتهاي كوچ

و متوسط؛ عوامل موفييت؛ عوامل شكست؛ تغيير؛ دستهبندي

ghasemi.mo87@gmail.com
ghazimsj@tums.ac.ir
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مقدمه
سازماندهي اطالعات و منابع با هدف ارائه خدمات بهينه به كاربر همواره از مهمترين رسالتها و دغدغههاي
پژوهشگران علوم كتابداري و اطالع رساني بوده است كه در طول دورههاي مختلف دچار تغيير و تحول شده است .زيرا
از ي

سو نياز كاربران با توجه به تحوالت تكنولوژي تغيير پيدا كرده است و از سوي ديگر حجم منابع اطالعاتي و

قالبهاي آن افزايش يافته است.
با وجود تالشهاي صورت گرفته در ي

قرن اخير هنوز اشكاالتي در فهرستهاي كتابخانهاي كنوني مشاهده ميگردد

از جمله عدم تناسب پيشينهها با اهداف و كاركردهاي فهرست ،عدم برقراري روابط بين منابع ،نمايش ناقص اطالعات،
و غيره از جمله آنها ميباشد.
به منرور در كنار هم قرار دادن تمامي نسخ هاي ي

ارر مشابه ،با توجه به روابط كتابشناختي بين آرار مختلف ،بيانها

و قالبهاي (نمودهاي عيني) ارري مشابه ،الگوي نويني از جانب ايفال در سال  8991ارائه شد كه الگوي ملزومات
كاركردي پيشينههاي كتابشناختي يا به اختصار ،اف آر بي آر نام گرفت(.گروه مطالعاتي ايفال)8991،اف .آر.بي.آر الگوي
مفهومي جديدي است كه بر اساس ارتباط بين موجوديتها ميباشد ،و از چهار جزء اصلي كه عبارتند از :موجوديتها
(هر پديده يا شيء در جهان واقعي كه ميتواند ي

شخص ،ي

مكان ،ي

شيء ،ي

رويداد و يا ي

مفهوم

باشد)،ويژگيها(خصوصيات مربوط به هر موجوديت) ،روابط (پيوندها وارتباطات بين دو يا چند موجوديت) و
فعاليتهاي كاربران (فعاليتهاي اصلي مخاطبان فهرستهاي رايانهاي يعني يافتن،شناسايي ،انتخاب و درنهايت
دسترسي است) تشكيل شده است( .گروه مطالعاتي ايفال)8991 ،
انواع روابط بين موجوديتهاي گروه اول اف.آر.بي .آر در سطح ارر شامل رابطه ارر با ارر ،ارر با بيان ،ارر با قالب ،ارر با
مورد ،در سطح بيان شامل رابطه بيان با ارر ،بيان با بيان ،بيان با قالب ،بيان با مورد ،در سطح قالب شامل رابطه قالب با
قالب ،قالب با مورد و در سطح مورد شامل رابطه مورد با مورد است .اف.آر.بي.آر بر مبناي كاربر و نيازهاي كاربر شكل
گرفته است يعني در اين الگو موجوديتها ،ويژگيها و روابط بينآنها بر اساس نياز كاربران تعيين و تعريف مي
شود(.گروه مطالعاتي ايفال )8991 ،و در صدد است از ساختاري جديد جهت ذخيرهسازي و نمايش پيشينههاي
كتابشناختي استفاده كند .از اينرو از اين الگو ميتوان در ايجاد فهرستهاي كتابخانهاي و طراحي نرم افزارهاي
كتابخانهاي بهره برد.

پيشينه پژوهش
تاكنون مطالعات گوناگوني بر روي الگوي مذكور و كاربردهاي آن در سازماندهي اطالعات انجام گرفته است .از جمله
اين مطالعات ميتوان به پژوهش حجازي ( )8 91در بررسي انواع روابط در دو خانواده كتابشناختي شاهنامه و نهج
البالغه پرداخت .حجازي در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان " بررسي ميزان و چگونگي استفاده از فيلدهاي
رابطهاي بلوکهاي  ،--4 ،--و  --5يونيمارک و مارک ايران در پيشينههاي كتابشناختي سازمان اسناد و كتابخانه
ملي جمهوري اسالمي ايران براي نمايش روابط كتابشناختي" به بررسي تبيين اين روابط پرداخته است .وي هدف از
پژوهش خود را دستيابي به ميزان و چگونگي استفاده از فيلدهاي رابطهاي يونيمارک در نمايش روابط كتابشناختي
موجود در پيشينههاي كتابشناختي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران ذكر ميكند .براي انجام اين
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پژوهش ،در مرحله اول به تطبيق فيلدهاي رابطهاي يونيمارک با روابط كتابشناختي موجود در طبيهبنديهاي تيلت،
اسميراگليا ،و الگوي اف.آر.بي.آر .پرداخته است .در مرحله دوم به شناسايي انواع روابط كتابشناختي موجود در
پيشينههاي كتابشناختي شاهنامه و نهجالبالغه ،تعيين فيلدهاي رابطهاي مورد نياز جهت نمايش روابط شناسايي شده،
و بررسي ميزان كاربرد فيلدهاي رابطهاي مورد نياز در پيشينههاي كتابشناختي مورد مطالعه پرداخته است .در مرحله
سوم به ارزيابي روشهاي پيشنهادي يونيمارک براي فيلدهاي بلوک  --4جهت شناسايي روش مناسب براي
پيشينههاي كتابشناختي فارسي پرداخته شد .روش پژوهش در مرحله اول مطالعه تطبييي ،در مرحله دوم پيمايشي و
از طريق سياهههاي وارسي محيق ساخته ،و در مرحله سوم مطالعه اسنادي و مصاحبه است .يافتههاي حاصل از مرحله
اول نشان داد كه فيلدهاي رابطهاي توانايي نمايش انواع روابط كتابشناختي را دارند .در مرحله دوم ،بررسي پيشينههاي
كتابشناختي مورد مطالعه نشان از گستره انواع روابط كتابشناختي در ميان پيشينههاي كتابشناختي فارسي داشت.
همچنين ،توانايي فيلدهاي رابطهاي در نمايش روابط شناسايي شده ،و عدم استفاده از فيلدهاي رابطهاي مورد نياز در
پيشينههاي كتابشناختي فارسي از نتايج حاصل از مرحله دوم است .در مرحله سوم ،يافتهها نشان داد كه روش
فيلدهاي فرعي استاندارد جهت استفاده براي پيشينههاي كتابشناختي فارسي مناسبتر است .در نهايت پيشنهادهايي
جهت دستيابي به نرامهاي رابطهاي به ويژه براي نرمافزار رسا با كم

فيلدهاي رابطهاي يونيمارک ارائه شده است،.

پژوهش ديگر ،پايان نامه كارشناسي ارشد فرد حسيني ( )8 91با عنوان " تبيين روابط كتابشناختي حاكم بر
پيشينههاي فهرستنويسي مبتني بر مارک ايران با استفاده از الگوي اف آر بي آر" است كه به بررسي انواع روابط در
پيشينههاي بوستان سعدي در اپ

كتابخانه ملي ايران پرداخته است .وي تمامي پيشينههاي مربوط به جامعه پژوهش

كه شامل پيشينههاي بوستان سعدي در اوپ

كتابخانه ملي ايران بود را گردآوري كرده و تمامي عناصر كتابشناختي

پيشينههاي گردآوري شده را بر اساس معيارهاي ذكر شده در گزارش نهايي ايفال و پيوست  Jآر دي اي به منرور
تعيين انواع روابط بين آنها تطبيق داد .وي در پژوهش خود  8844نوع و گونه روابط كتابشناختي ميان
موجوديتهاي پيشينههاي خانواده كتابشناختي"بوستان سعدي" مبتني بر مارک ايران را مشخص كرد .اين روابط در
سطح ارر شامل روابط كتابشناختي اشتياقي با  2/81درصد ،رابطه توصيفي با  8 /1درصد ،رابطه همراهي با 4/19
درصد و رابطه توالي با  8/66درصد بودند .در سطح بيان نيز اين روابط شامل رابطه اشتياقي با  22/14درصد ،رابطه
توصيفي با  /16درصد ،رابطه كل و جزء با  1/4درصد ،رابطه همراهي با  2/19درصد بوده است .روابط مذكور در
سطح قالب هم شامل رابطه همارزي با  84/95درصد و كل و جزء با  /15درصد است .در سطح مورد نيز رابطه
همارزي با  1/2درصد و رابطه همراهي با  8/52درصد وجود داشتند.وي همچنين  85841فيلد را در  6 9پيشينه
كتابشناختي بوستان سعدي را مورد بررسي قرار داد كه نتايج اين بخش حاكي از آن بود كه از كل پيشينهها 29
پيشينه هيچ رابطهاي را شامل نمي شدند و  89پيشينه در انترار فهرستنويسي بودند .همچنين از بين  645فيلدي
كه تاريرگذار بر روابط بودند محتواي  16فيلد به اشتباه ،دادههاي  89فيلد ناقص و تعداد  25فيلد بايد تكميل
ميشدند .يافتههاي ديگر پژوهش حاكي از آن است كه با توجه به اينكه بلوک ( 4XXبلوک رابطههاي پيوندي) تنها
بلوكي است كه در ايجاد و برقراري روابط مورر است ،در پيشينههاي مورد بررسي در پژوهش وي تنها  22فيلد از كل
 85841فيلد موجود در پيشينهها تكميل شده است .همچنين روابطي كه در پژوهش فردحسيني در تطابق مارک و
الگوي اف آر بي آر به دست آمده است حاصل ذهن هوشمند است و نرم افزار قادر به تشخيص آن نيست .نتايج
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پژوهش نشان ميدهد كه از جهت مارک به اف آر بي آر  42/21درصد از فيلدهاي ماركي امكان انتيال رابطهاي را بر
اساس تبيين روابط دارند و از سوي اف آر بي آر به مارک با به كارگيري همه تالش هوشمند و تشخيص رابطههاي
ماركي ،تنها  8/ 1درصد از روابط ميتوانند توسط مارک پوشش داده شوند .ولي بر اساس فيلدهاي پر شده بوستان
سعدي در نتايج اين پژوهش اين امكان به  86/95درصد تيليل مييابد .محمدي ( )8 91در پايان نامه كارشناسي
ارشد خود با عنوان " تحليل روابط كتابشناختي ارر به ارر در كتابهاي فارسي حوزه علوم پزشكي بر اساس الگوي
ملزومات كاركردي پيشينههاي كتابشناختي " به بررسي ميزان تطابق اين الگو با كتابهاي حوزه علوم پزشكي
پرداخته است .وي كليه پيشينههاي كتابشناختي حوزه علوم پزشكي موجود در فهرست عمومي (اپ ) كتابخانه ملي
جمهوري اسالمي ايران در فاصله سالهاي  8 19 -8 15را مورد بررسي قرار داد و مشخص گرديد كه در فاصله
سالهاي مورد بررسي از مجموع  815926كتاب فارسي منتشر شده 218 ،كتاب ،معادل  /56درصد آنها در حوزه
علوم پزشكي بوده است .كه از مجموع كل كتابهاي حوزه علوم پزشكي تنها  91كتاب ،معادل  81/ 8درصد داراي
روابط كتابشناختي ارر به ارر هستند .و بيشترين فراواني انواع روابط كتابشناختي ارر به ارر در بين كتابهاي فارسي
حوزه علوم پزشكي در فاصله سالهاي مورد بررسي« ،تلخيص» بوده است و در مراتب بعدي روابط «اقتباس و متممي»
(ضميمهاي) قرار دارند .ساير يافتهها نشان داد كه توزيع فراواني روابط كتابشناختي بر اساس دو ردهبندي دهدهي
ديويي و ردهبندي كتابخانه كنگره به اين صورت است كه بر طبق ردهبندي ديويي حوزه موضوعي بيماريها بيشترين
روابط كتابشناختي را دارد و حوزه موضوعي پزشكي تجربي داراي كمترين تعداد فراواني است .تحليل يافتهها بر اساس
ردهبندي كتابخانه كنگره بدين شكل است كه حوزه موضوعي پزشكي داخلي داراي بيشترين و حوزههاي موضوعي
گياهپزشكي ،پزشكي جايگزين و كايروپراكتي

داراي كمترين روابط كتابشناختي بودند .محمدي اين طورنتيجه گرفت

كه هرچند كه الگوي اف.آر.بي.آر .در حال حاضر در سازماندهي دانش بسيار مورد تاكيد است ،اما به دليل تفاوت
ماهيت علوم پزشكي با ساير علوم به ويژه علوم انساني (مانند :ادبيات ،و هنر) و ماهيت تجربي بودن آن و مبتني بودن
بر روششناسي علمي (آزمايش ،مشاهده و اربات فرضيه و نرريه) ،ميزان روابط كتابشناختي ارر به ارر ،به عنوان
پايههاي اف.آر.بي.آر .در آن بسيار كم است .با توجه به اين موضوع ،در شرايط كنوني ،اجرايي كردن اف.آر.بي.آر .در
سازماندهي كتابهاي حوزه علوم پزشكي به نرر ميرسد كه حداقل در بخش روابط كتابشناختي ارر به ارر ميرون به
صرفه نباشد
در مطالعات خارج از كشور نيز ،پيپوناكيس ( )2188و همكاران به ميايسه روش پياده سازي الگوي اف.آر.بي.آر در
مارک  28با يوني مارک با توجه به تفاوتهاي موجود در اين دو فرمت پرداخته اند .تمركز اصلي آنها بر آزمايش
استفاده از فيلدهاي رابطهاي در يوني مارک براي شناسايي موجوديت ارر در اف.آر.بي.آر بود .نتايج اين پژوهش نشان
داد كه فيلدهاي  45Xميتوانند نشاندهنده ي

ارر واحد باشند .به بيان ديگر ،پيشينههايي كه داراي فيلدهاي  45Xبا

دادههاي مشابه هستند ،قالبها و برداشتهايي هستند كه ميتوانند متعلق به ي

ارر واحد باشند .براي انجام اين

پژوهش از پيشينههاي متعلق به نويسندگان يونان باستان كه در فهرست مشترک كتابخانههاي دانشگاهي يونان
موجود بود ،استفاده شده است .دلسي ( )2112پژوهش مشابهاي با عنوان "مارک  ،28آر.دي.اي و الگوهاي اف.آر.بي.آر
و اف.آر.اي.دي"انجام داد .و برقرار نمودن روابط "آر.دي.اي را به عنوان واسطي ميان مارک  28و الگوي مفهومي
اف.آر.بي.آر و اف.آر.اي.دي .در نرر گرفت .نتايج پژوهش نشان داد كه :دادههاي آر.دي.اي را ميتوان در مارک  28وارد
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كرد و يا از آن خروجي گرفت ،ميتوان ساختار مارک  28و نيز الگوهاي "موجوديت -رابطه" را به طور همزمان در ي
پايگاه داده ذخيره كرد ،و امكان سازگاري ديگر طرحهاي كدگذاري با اف.آر.بي.آر و اف.آر.اي.دي .وجود دارد.
پژوهشهاي انجام شده در ايران نشان ميدهد ،اين پژوهشها بيشتر به روابط موجود در پيشينههاي مبتني بر مارک
كه در كتابخانه ملي ايران توليد شده اند ،پرداخته و براي روابطي كه در هيچ ي

از پيشينهها موجود نبوده ،معادل

ماركي آن بررسي نشده است .در صورتيكه در اين پژوهش تمامي روابط مطرح در چهار موجوديت گروه اول
اف.آر.بي.آر بر اساس پيوست  Jآر.دي.اي و از هر چهار طريق شناسهگر ،نياط دسترسي مستند ،توصيف ساختاريافته و
غير ساختاريافته با عناصر دادهاي مارک ايران مورد بررسي قرار گرفته است .لذا هدف از اين مطالعه آن است كه از
طريق مطالعات كتابخانهاي به تبيين و تعيين عناصر (فيلدهاي اطالعاتي) كه منابع مرتبط را به هم پيوند ميدهند و
ارتباطات بين آنهارا ايجاد ميكنند بپردازد.

روش پژوهش
اين مطالعه از نوع تطبييي است و بر پايه مطالعات كتابخانهاي انجام گرفته است .ابزار گردآوري اطالعات شامل فهرست
عناصر داده اي مارک ايران استخراج شده از نرم افزار جامع رسا كتابخانه ملي ايران (توليد شركت پارس آذرخش)،
عناصر داده اي يوني مارک استخراج شده ازدستنامه يوني مارک ،فصل پنجم اف.آر.بي.آر بر اساس گزارش نهايي
ملزومات كاركردي پيشينههاي كتابشناختي ايفال در سال  ،8991پيوست جي RDAو جداول تطبييي عناصر دادهاي
يوني مارک به مارک  28حاصل پژوهش كميته تدوين مارک  28آمريكا و جدول تطبييي عناصر دادهاي  RDAبه
مارک 28كه از طريق آدرس http://access.rdatoolkit.org/jscmap1.htmlبر روي اينترنت قابل دسترس است.
ميباشد.
در ابتداي پژوهش انواع روابط مطرح در موجوديتهاي گروه اول اف .آر .بي.آر از فصل پنجم متن اصلي اف.آر .بي.آر
استخراج و ترجمه شد ،كه با توجه به جامع نبودن روابط مطرح شده در الگوي مفهومي اف .آر.بي.آر و با توجه به اينكه
انواع و گونههاي روابط مطرح در موجوديتهاي گروه اول در پيوست  Jآر .دي.اي با يكديگر آورده شده است .تمامي
روابط در  RDAاستخراج و از هر چهار طريق شناسهگر ،نياط دسترسي مستند ،توصيف ساختار يافته و غير ساختار
يافته با استاندارد فرادادهاي مارک ايران انطباق داده شد و در نهايت منجر به ايجاد ماتريسي گرديد كه در جدول 8تا
 4آورده شده است .ماتريس خود ساخته پژوهشگر ماتريسي دو وجهي است.كه در يكوجه آن گونههاي روابط مطرح در
هر ي

از موجوديتهاي گروه اول اف.آر.بي.آر (ارر ،بيان ،قالب ،مورد) و در وجه ديگر آن هر ي

از چهار طريق

شناسه گر ،نياط دسترسي مستند ،توصيف ساختار يافته و غير ساختار يافته قرار داده شده است و خانههاي ماتريس
نيز به ازاي اطالعات ارائه شده توسط هر يكي از دستورالعملهاي موجود در  ،RDAبا فيلدهاي ارتباطي مارک ايران پر
شده است.
تجزيه و تحليل يافتهها
جداول  8تا  4عناصر ارتباطي بين موجوديتهاي گروه اول اف .آر .بي.آر (ارر ،بيان ،نمود و مورد) در آر.دي.اي را بر
اساس فيلدهاي ارتباطي در مارک ايران نشان ميدهد .چنانكه از جداول برميآيد ،فيلدهاي رابطهاي مارک ايران بر
اساس گونههاي روابط در چهار سطح ارر ،بيان ،نمود و مورد و در چهار طريق شناسهگر ،نياط دسترسي مستند،
توصيف ساختار يافته و غير ساختار يافته به صورت مجزا نشان داده شده است.
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جدول  :2ماتريس تبيين فيلدهاي رابطهاي مارک ايران بر اساس گونه هاي روابط در چهار سطح ارر ،بيان ،نمود و مورد و از طريق نياط دسترسي مستند
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جدول  :ماتريس تبيين فيلدهاي رابطهاي مارک ايران بر اساس گونه هاي روابط در چهار سطح ارر ،بيان ،نمود و مورد و از طريق توصيف ساختاريافته
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جدول 4.ماتريس تبيين فيلدهاي رابطهاي مارک ايران بر اساس گونه هاي روابط در چهار سطح ارر ،بيان نمود و مورد و از طريق توصيف غير ساختاريافته
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يافتهها نشان داد :در ارتباط با موجوديت ارر و بيان  5بلوک از بلوكهاي دهگانه مارک ايران شامل بلوکهاي،3xx ،2xx
 7xx ،5xx ،4xxداراي عناصر دادهاي هستند كه توانايي برقراري روابط بين پيشينههاي مرتبط را دارند.
فيلد  225با نام "فروست" در بلوک  2نشاندهنده رابطه كل و جزء در سطح ارر است.
بلوک

مربوط به يادداشتها با  4فيلد اصلي از جمله يادداشتهاي مربوط به فروست( ،) 11يادداشتهاي مربوط به

قيلدهاي ارتباطي( ،) 88يادداشتهاي مربوط به نمايهها ،چكيدهها و منلبع ارر( ) 28و يادداشتهاي مربوط به
مندرجات ( ) 22از بلوکهاي تاريرگذار در تبيين روابط كتابشناختي ميان پيشينههاي مرتبط است.
عناصر دادهاي بلوک 4xxمارک ايران كه معادل بخشي از عناصر دادهاي بلوکvxxمارک  28محسوب ميشود .به خوبي
قابليت برقراري ارتباط ميان آرار وابسته را دارد .فيلد  458با نام "ويراست ديگري از ارر در قالب هم رسانه" نشاندهنده
رابطه اشتياقي در سطح بيان و فيلدهايي چون "ترجمه" (  )45و "ترجمه از" ( )454نشاندهنده رابطه اشتياقي در
سطح ارر يا بيان ميباشد ،فيلد "ارر نيد شده" ( )421نشاندهنده رابطه توصيفي در سطح ارر يا بيان است ،و
فيلدهايي چون "فروست اصلي" (" ،)481فروست فرعي"( )488نشاندهنده رابطه كل و جزء در سطح ارر و فيلدهاي
"مجموعه" (" ،)468زيرمجموعه" (" ،)462قطعه" (شمارهمجلهو" ،)46 ( )...قطعه–تحليل" (مياله ،فصل ،و)....
(" ،)464صحافي شده در اين مجلد" (" ،)418صحافي شده با" ( )412نشاندهنده رابطه كل و جزء در سطح ارر يا بيان
مي باشد ،فيلدهايي چون "پيوست" (" ،)428نشريه مادر" (" ،)422ارر همراه" (  )42نشاندهنده رابطه همراهي در
سطح ارر يا بيان و در آخر فيلدهايي چون "ادامهي" (" ،)4 1ادامه ي بخشي از" (" ،)4 8جايگزين شده با" (،)4 2
"جايگزين شده با بخشي از" ( " ،)4ادغام شده در" (" ،)4 4ادغام شده با بخشي از" (" ،)4 5يكي شده از ادغام"
(" ،)4 6جدا شده از" (" ،)4 2ادامه يافته با" (" ،)441ادامه يافته در بخشي از" (" ،)448از اين پس با عنوان"
( ،)442از اين پس بخشي از ( " ،)44جذب شده در" (" ،)444جذب شده در بخشي از" (" ،)445تيسيم شده به
عنوانهاي" (" ،)446يكي شده با عنوان جديد" (" ،)442تغييريافته به عنوان قبلي" ( )441نشاندهنده رابطه توالي در
سطح ارر يا بيان است.
همچنين در بلوک  5xxمربوط به عنوانهاي مرتبط ،فيلدهاي  511و  518با نامهاي "عنوان قرادادي" و "عنوان
مشترک قراردادي" امكان برقراري انواع روابط در ميان پيشينه هاي مرتبط را فراهم ميسازد .به عبارت ديگر ،با
استفاده از اين فيلد ميتوان پيشينههاي مرتبط با يكديگر را (از هر نوعي) را به هم پيوند داد و در زيري

نام واحد گرد

آورد.
بلوک 7xxبا  6عنصر دادهاي از جمله "شناسه افزوده نام شخص -مسعوليت معنوي برابر" (" ،)218شناسه افزوده نام
شخص -مسئوليت معنوي درجه دوم" (" ،)212شناسه افزوده نام تنالگان -مسئوليت معنوي برابر" (" ،)288شناسه
افزوده نام تنالگان -مسئوليت معنوي درجه دوم" (" ،)282شناسه افزوده نام خاندان -مسئوليت معنوي برابر (،)228
"شناسه افزوده نام خاندان -مسئوليت معنوي درجه دوم" ( )222در ايجاد روابط بين پيشينههاي مرتبط داراي اهميت
ميباشد
در ارتباط با موجوديت نمود عيني و مورد

بلوک از بلوكهاي دهگانه مارک ايران شامل بلوکهاي8xx ،4xx ،3xx

داراي عناصر دادهاي هستند كه توانايي برقراري روابط بين پيشينههاي مرتبط را دارند.
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بلوک 3xxمربوط به يادداشتها با  5فيلد اصلي از جمله يادداشتهاي مربوط به قيلدهاي ارتباطي( ،) 88يادداشتهاي
مربوط به نسخه اصلي( ،) 24يادداشتهاي مربوط به تكثير ( ) 25يادداشتهاي مربوط به مندرجات ( ) 22و
يادداشتهاي مربوط به محل اصلي /تكثير ( ) 5از بلوکهاي تاريرگذار در تبيين روابط كتابشناختي ميان پيشينههاي
مرتبط است.
بلوک 4xxدر مارک ايران به منزله بلوک دادههاي ارتباطي شناخته ميشود .دادههايي كه رابطه ميان نمودها و
موردهاي مختلف را نشان ميدهد عبارت است از" :ويراست ديگري از ارر در قالب هم رسانه" (" ،)458ويراست
ديگري از ارر در قالب ديگر رسانه"(" ،)452بازتكثير از" (" ،)455باز تكثير" ( ،)456نشاندهنده رابطه اشتياقي در
سطح بيان و فيلدهايي چون "ترجمه" (  )45و "ترجمه از" ( )454كه نشاندهنده رابطه همارزي در سطح نمود يا
مورد است .فيلدهاي "پيوست" (" ،)428نشريه مادر" (" ،)422مجموعه" (" ،)468زيرمجموعه" (" ،)462قطعه"
(شماره مجله و" ،)46 ( )...قطعه–تحليل" (مياله ،فصل ،و ،)464( )....نشاندهنده رابطه كل و جزء در سطح نمود يا
مورد است ،.وفيلد"ارر همراه" (  )42نشاندهنده رابطه همراهي در سطح نمود عيني است.
فيلد  156u$در بلوک  8xxبا عنوان "مشخصه منبع قراردادي" نشاندهنده رابطه همارزي و كل وجزء در سطح نمود
عيني و مورد است.

بحث و نتيجه گيری:
با تطبيق كليه عناصر دادهاي بلوکهاي دهگانه مارک ايران با انواع روابط بين موجوديتهاي گروه اول اف.آر.بي.آر در
پيوست Jآر.دي.اي مشخص شد  44عنصر در مارک ايران قابليت انطباق با انواع روابط در سطح ارر 48 ،عنصر در مارک
ايران قابليت انطباق با انواع روابط در سطح بيان 82 ،عنصر در مارک ايران قابليت انطباق با انواع روابط در سطح نمود
عيني و  81عنصر در مارک ايران قابليت انطباق با انواع روابط در سطح مورد را دارا است.
در ادامه به ميايسه يافتههاي پژوهش حاضر با يافتههاي مطالعات مشابه در داخل و خارج از كشور خواهيم پرداخت.
در حوزه مطالعه تطبييي قالبهاي گوناگون مارک با الگوي ملزومات كاركردي پيشينههاي كتابشناختي ميتوان به
پژوهش دلسي در سال  2119اشاره كرد .كه در ارر خود با عنوان ""مارک  ،28آر.دي.اي و الگوهاي اف.آر.بي.آر و
اف.آر.اي.دي" به بررسي انطباق عناصر دادهاي مارک  28با دادههاي  RDAپرداخته است .و برقرار نمودن روابط
آر.دي.اي را به عنوان واسطي ميان مارک 28و الگوي مفهومي اف.آر.بي.آر و اف.آر.اي.دي .در نرر گرفت .نتيجه اين
پژوهش حاكي از آن بود كه دادههاي آر.دي.اي را ميتواندر مارک  28وارد كرد و يا از آن خروجي گرفت ،ميتوان
ساختار مارک  28و نيز الگوهاي "موجوديت -رابطه" را به طور همزمان در ي

پايگاه داده ذخيره كرد ،و امكان

سازگاري ديگر طرحهاي كدگذاري با اف.آر.بي.آر و اف.آر.اي.دي .وجود دارد .كه با نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد.
پييوناكيس و همكاران در سال  2188به ميايسه روش پياده سازي الگوي اف.آر.بي.آر در مارک  28با يونيمارک ،با
توجه به تفاوتهاي موجود در اين دو فرمت ،پرداخته است ..و تمركز اصلي آنها بر استفاده از فيلدهاي رابطهاي در
يوني مارک براي شناسايي موجوديت ارر در اف.آر.بي.آر بود .نتايج اين پژوهش نشان داد كه پيشينههايي كه داراي
فيلدهاي 45xبا دادههاي مشابه هستند( ،مانند ويرايشها ،ترجمهها و باز تكثيرها) ،قالبها و برداشتهايي هستند كه
ميتوانند متعلق به ي

ارر واحد باشند .و فيلدهاي  45xدر زمينه شناسايي و بازيابي پيشينههاي مرتبط تارير بسزايي

دارد .كه با نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد.

12

تعيين عناصر ارتباطی در مارک ايران بر اساس  /.....قاسمی و قاضی ميرسعيد

در ميان پيشينههاي پژوهش در ايران منابعي كه به طور مشخص به برقراري روابط كتابشناختي در بين موجوديتهاي
گروه اول  FRBRپرداخته اند  .پايان نامههاي حجازي( ،)8 91فرد حسيني ( ، )8 91محمدي ( )8 91و مياله
فتاحي و ارسطوپور در سال 2119است.
پژوهش حجازي به بررسي انواع روابط در دو خانواده كتابشناختي شاهنامه و نهج البالغه پرداخته است .بنابراين ،جامعة
پژوهش شامل پيشينههاي كتابشناختي دو ارر شاهنامه و نهجالبالغه تهيه شده در كتابخانه ملي ايران است كه به دليل
فراواني باالي پيشينه هاي كتابشناختي مربوط به آنها با استفاده از روش تصادفي منرم ،در ميان پيشينهها نمونهگيري
صورت گرفته كه از  6229پيشينه 822 ،پيشينه براي شاهنامه و  891پيشينه براي نهجالبالغه انتخاب گرديده است.در
اين پژوهش در مرحله اول براي شناسايي انواع روابط كتابشناختي از مطالعات تيلت ( ،)8998فتاحي ( )8 25و
دستنامه اف .آر.بي .استفاده شده است .همچنين ،در اين پژوهش تمام فيلدهاي بلوكهاي  --4و ( --5به دليل ماهيت
رابطهاي آنها در فرمت يونيمارک) و  81فيلد از  4فيلد بلوک ( --با توجه به بررسيهاي صورت گرفته بر روي ماهيت
هر ي

از فيلدها) به عنوان فيلدهاي رابطهاي در نرر گرفته شده است .و سپس به انطباق فيلدهاي رابطهاييوني مارک

با طبيهبنديهاي تيلت ،اسميراگليا ،و اف.آر.بي.آر .پرداخته است.
پژوهش فرد حسيني بر اساس پيشينههاي بوستان سعدي در اپ

كتابخانه ملي ايران انجام گرفته است از اينرو آن

دسته از انواع و گونههاي روابط در  RDAكه در پيشينههاي گردآوري شده وجود دارد شناسايي شده و با فيلدهاي
پر شده در پيشينههاي بوستان سعدي در نرم افزار رسا (نرم افزار كتابخانه ملي ،مبتني بر استاندارد مارک ايران)
تطبيق داده شده .و طبق اين بررسي نتيجه گرفت ،فيلدهاي مارک براي تمامي روابطي كه در الگوي مفهومي و در
قواعد توصيف و دسترسي منبع تعريف شده اند معادل مشخصي ندارد .كه با نتايج پژوهش حاضر و پژوهش حجازي
مغايرت دارد همچنين نتيجه گرفت اگر نرم افزاري بر اساس الگوي مفهوميFRBRتدوين شود و از پيشينههاي ماركي
كه در حال حاضر در پايگاه كتابشناختي كتابخانه ملي وجود دارد ،انتيال داده صورت بگيرد ،اين روابط قابل انتيال
نيست .زيرا ميزان استفاده از فيلدهاي رابطهاي مورد نياز به خصوص فيلدهاي رابطهاي بلوک  4XXدر پيشينههاي
كتابشناختي تهيه شده در كتابخانه ملي ايران پايين و در موارد محدودي از آنها استفاده شده است.
محمدي در سال  8 91در پژوهش خود به بررسي رابطه ارر با ارر بر روي منابع پزشكي پرداخته است  .وي نتيجه
گرفت كه ميزان روابط كتابشناختي ارربه ا رر،به عنوان پايههاي اف.آر.بي.آر .درمنابع پزشكي بسياركم است .زيرا اين
رابطه شامل مواردي همچون گزيده ،چكيده ،كشف اللغات ،توصيف و غيره است و نمي توان وجود درصد بااليي از آنها
را در ميان منابع پزشكي انترار داشت.
ارسطوپور و فتاحي در سال  2119در پژوهشي به طبيهبندي انواع موجوديت و روابط موجود در پيشينههاي
كتابشناختي فارسي پرداختند .براي انجام اين پژوهش ،نمونههايي از دو ارر شاهنامه و قرآن ،به دليل خانواده
كتابشناختي وسيع آنها انتخاب شد و مورد بررسي قرار گرفت .نتيجه نهايي اين پژوهش كه با پژوهش حاضر نيز
همخواني دارد اين است كه شناسايي و هنجارسازي عنوانهاي مختلف كه براي آرار مرتبط به كار رفتهاند ،به بازسازي
عنوانهاي قراردادي براي رسيدن به مجموعههايي كارآتر و نمايش آرار مرتبط كم

خواهد كرد .در پايان آنها به اين

نكته اشاره ميكنند كه روابط موجود در پيشينههاي كتابشناختي در بخشهاي مختلف آن پراكنده هستند و نياز به
ابزاري است كه آنها را هنجارسازي كند؛ فيلدي كه در گردآوري توانا باشد .به نرر نگارندگان استفاده از فيلد عنوان
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قراردادي ميتواند آرار مرتبط با يكديگر را به هم پيوند دهد .آنان همچنين بازسازي برخي از فيلدهاي مارک را براي
كارآيي هر چه بهتر فهرستهاي ذخيره و بازيابي پيشنهاد ميدهند.
يافتههاي اين پژوهش و پژوهشهاي مشابه نشان ميدهد براي نمايش انواع روابط كتابشناختي،حداقل ي

فيلد

رابطهاي در فرمت يونيمارک وجود دارد .و در نهايت عناصر دادهاي بلوک  4xxمارک ايران با عناوين روابط
كتابشناختي در اف.آر.بي .آر تا حد بسيار زيادي منطبق است و با استفاده از فيلدهاي رابطهاي اين بلوک ميتوان تا حد
زيادي روابط موجود ميان آرار وابسته را نمايش داد.
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Abstract
Background: Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) is a conceptual
entity–relationship model developed by the International Federation of Library
Associations and Institutions (IFLA) and is from a user’s perspective and based on his
needs. Relation types between entities are mentioned in the FRBR pattern but the
elements that link related resources and make relationships are not identified.
Therefore, this study determines relationship-making elements in IRANMARC based on
relationships present in the first group entities of Functional Requirements of
Bibliographic Records pattern.
Methods: This study is a comparative research in an analytical perspective and is
conducted based on library studies. All relation types present in FRBR first group
entities are extracted and translated from FRBR manual, part 5 and RDA, J addition.
Then they were matched with data elements of IRANMARC through four methods of
identifiers, documented access points, structured and unstructured descriptions and
the results are represented in tables.
Result: by matching all the data elements of IRANMARC 10 blocks with the relation
types between FRBR first group entities in RDA, J addition, it was clear that 44 element
in IRANMARC are match able with relation types in the level of work, 41 element in
IRANMARC are match able with relation types in the level of expression, 17 elements
are match able with relation types in the level of manifestation, and 10 elements are
match able with relation types in the level of item.
Conclusion: Our findings show that there is at least one relational field in UNIMARC
format for representing various bibliographic relation types. Data elements of
IRANMARC 4xx block are to a great extent matched with bibliographic relationship
titles in FRBR, and present relations between related works can be represented by
these relational fields.
Keyword: Functional Requirements for Bibliographic Records, IRAN MARC,
bibliographic Relationships, Resource Description and Access (RDA)

