
 40/40/4930تاريخ دريافت مقاله:   مطالعات كتابداري و علم اطالعات فصلنامه 

 49/43/4930تاريخ پذيرش مقاله:  4931پاييز ز، دانشگاه شهيد چمران اهوا

 17 -34، صص: 14شماره پياپی 

و تاثیرات آن  در فرایند سازماندهي  آر. بي. آر. اف الگويجایگاه 

 اطالعات

 1عظيمی محمدحسن، 4غالمرضا فدائی

 

 چکيده
تا  7991های در طول سال  FRBR: هدف این پژوهش بررسی و تحلیل متون مربوط به الگوی هدف

ا و عوامل مؤثر در این هبه منظور شناسایی سیر ظهور، اوج و افول این مدل و همچنین چالش 2172

 باشد. حوزه می

 : پژوهش حاضر به روش مروری و اسنادی انجام شده است. روش

-های اوج پژوهشسال 2111تا  2112های : مرور متون مرتبط با این مدل نشان داد که سالگيرينتيجه

دبیات این بوده و پس از آن رو به افول گذاشته است. همچنین بررسی ا FRBRهای مربوط با مدل 

حوزه نشان داد که مشکالت فراروی حرکت و توسعه و فراگیر شدن این مدل بسیار زیاد بوده و 

رسد های عملیاتی و کاربردی است. به نظر میحرکت در این مسیر مستلزم تدابیری مبتنی بر پژوهش

گان مدل دهنداست مگر اینکه متولیان و محققان و توسعه نامشخص و مبهم FRBRکه آینده مدل 

برای فراگیر شدن کاربرد  ، الزم استاز طرفی .تالش کنند مشکالت موجود را کاهش داده و حل نمایند

ده و همکاری و شریزی دقیق، هدفمند و کارآمد های موجود و آتی اقدام به برنامهمدل در نظام

زه سازماندهی های یکپارچه و محققین و مؤلفین حودهندگان نظامتوسعه بینای ری گستردهفکهم

علیرغم اینکه هر چند گاهی که است  اینشرایط موجود حاکی از  داشته باشد.وجود اطالعات 

برای جهانی شدن و فراگیر شدن پردازد این میزان کار ها و مطالعاتی به ابعادی از این مدل میپژوهش

 کند.کفایت نمیمدل 

  کتابشناختی یهاپیشینه، سازماندهی اطالعات، FRBR: هاي كليديواژه

                                                           
 . استاد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تهران7

 شناسی دانشگاه تهرانعات و دانشدانشجوی دکتری علم اطال علمی دانشگاه شهید چمران اهواز وت أ. عضو هی2
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 مقدمه 
 کاربران یازهاین تحول و سو کی از یاطالعات یهایفناور عیسر راتییتغ و رشد و ظهور

 و انیمتول .دیطلبیم را یسازمانده حوزه قواعد و اصول یبازنگر ضرورت کرید یسو از

 یمل یهاکتابخانه و یکتابدار یهاانجمن) کنیانگلوامر یسینوفهرست قواعد طراحان

 دستور در را قواعد نیا در نظر دیتجد و یبازنگر( ایاسترل و کانادا کا،یامر انگلستان، یهاکشور

 سطح در را یسینوفهرست قواعد و هینظر ینیبازب 7991 دهه اواخر در فالیا .دادند قرار کار

 یالمللنیب شیهما در 7997 سال در انیجر و حرکت نیا دستاورد نیاول .کرد شروع یالمللنیب

 .افتی شهرت سیپار اصول به و گرفت قرار توافق مورد یسپار

 7999 سال در یسینوفهرست متخصصان یالمللنیب ییگردهما در دستاورد نیدوم

 شیهما  یبعد حرکت. بود یکتابشناخت فیتوص یالمللنیب استاندارد که شد ارائه کپنهاگ

 مارک و یکتابشناخت یانجه کنترل توسطکه  7991 سال در استکهلم یکتابشناخت یهاشنهیپ

 که شد مصوب شیهما نیا قطعنامه در .شد برگزار فالیا یکتابشناخت کنترل بخش و فالیا

 .شدند یکتابشناخت یهاهیشنیپ یکارکرد ملزومات مورد در مطالعه مورأم یکارگروه

 گوناگون یازهاین و هادرخواست و هاقالب و منابع تنوع به توجه با که بود نیا هدف

 کی از که گونه آن را فیوظا شرح و مشترک یهاتیمسئول که یقالب و شود یبررس رانکارب

 گروه نیا نیهمچن .شود نیتدو است الزم ازهاین نیا رفع و لیتسه یبرا یکتابشناخت نهیشیپ

 که ییهانهیشیپ یبرا یکاربرد یهاداده یهایازمندین از هیپا سطح کی شنهادیپ تا شدند مورأم

 در 7992 سپتامبر در ا تینها .دهند ارائه را شودیم هیته یکتابشناخت یمل یهاسازمان توسط

 حاضر یاعضا بیتصو به و شد ارائه نظر مورد کارگروه مطالعات جینتا ،یدهل در فالیا شیهما

 ارائه یساز هینما یبندرده یسینوفهرست نهیزم در ییشنهادهایپ یبررس نیا جینتا در.دیرس

 .(Kennedy 2005) بود شده

 یینها گزارش هیاول نسخه 7999 در و افتی ادامه هایبررس و مطالعات 7999 تا 7992 از

 نیمفسر و یسینوفهرست یهاکارگروه به را مطالعه جینتا و. دادند ارائه را خود مطالعه

 گزارش نیا یبررس یرو کننده افتیدر یهاگروه تمام ماه 9 مدت به و کردند ارسال داوطلب

 کشور 79 از شنهادیپ 01 ارائه متخصصان و مفسران یبررس و نقد ماه 9 از بعد تا ینها .دکردن کار
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 بحث به دهیرس یهایبررس و نقد مورد در یمطالعات کارگروه 7991 سال در .شد عیتجم

 دانمارک کپنهاگ فالیا یعموم شیهما در را یینها گزارش و دندیرس یبندجمع به و پرداختند

 را گزارش نیا 7991 سپتامبر در تهیکم نیا و. شد ارائه فالیا یسینوهرستف یدائم تهیکم به

 یالگو یینها نسخه 7991 سال در تاینها .شد متولد آر یب آر اف خیتار آن از و کرد بیتصو

  (IFLA 2009) .شد منتشر یرسم نسخه عنوان به یکتابشناخت یها نهیشیپ یکارکرد ملزومات

 نیا موازات به .شد منتشر فالیا توسط آن شده نظر دیتجد نسخه زین 2119 سال در

 یمتعدد راتییتغ خوش دست زین یسینوفهرست یالگوها گرید یسو از حرکت و راتییتغ

نظام تیتقو فکر به کتابداران شده باعث یتعاون یسینوفهرست سمت به شیگرا .است شده

 کت ورلد مثل ییهانظامپی آن . در باشد داشته یپ در را جستجو جینتا نیبهتر که باشند ییها

( RLG's Union Catalog) یج ال آر مشترک فهرست و( OCLC'S World Cat)یس ال یس او

 آمد دیپد

 

  یكتابشناخت يهانهيشيپ يبرا يكاركرد ملزوماتي مدل و الگو یمعرف
 قرار کنندگان استفاده یجستجو صدر در که ییهاتیموجود یجداساز آر یب آر اف  در

 انیم ارتباط نیهمچن و تیموجود هر با مرتبط یهایژگیو .باشدیم عمل یمبنا دارند

 مشخص دارد، یکتابشناخت یجستجو مرحله در را تیاهم نیشتریب کاربران یبرا که تیموجود

 .آوردیم فراهم را یکتابشناخت یهانهیشیپ یهاتیموجود کل در اطالعات مرور امکان و شده

 و نییتع جهت در تالش و کاربران اطالعات یازهاین لیتحل و هیتجز منظور به الگو نیا

 یدارا کاربر، کی یهاخواسته کردن دایپ انتظار نییتع منظور به یراهبرد یراهکارها نیتب

 یبرا الگو داخل در که است یاهداف بر یمبتن FRBR عملکرد .است مدارانه کاربر کردیرو

 :از عبارتند و است شده انیب فهرست

 رکمد افتنی 

 مدرک ییشناسا 

 مدرک انتخاب 
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 مدرک به یدسترس 

 مدارک انیم یراهبر 

 مدارک انیم ارتباط یبرقرار 

 اساس بر را یکتابشناخت یهانهیشیپ یکارکردها حداقل توانیم شده ذکر اهداف اساس بر

 .کرد انیب ریز صورت به FRBR یالگو

 شامل یکتابشناخت یها تیموجود هیکل یابیباز: 

 است ها آن انتشار مسئول تنالگان کی ای فرد کی که یآثار. 

 اثر کی از مختلف یها انیب 

 واحد موضوع کی یدارا آثار 

 واحد فروست کی یدارا آثار 

 خاص یکتابشناخت تیموجود کی یابیباز 

 باشد مشخص آن نیتدو مسئول تنالگان ای و فرد نام که یهنگام 

 باشد مشخص آن عنوان که یزمان 

 باشد دسترس در آن از یخاص یها شناسه که یزمان 

 اثر کی ییشناسا 

 اثر کی از یخاص انیب ییشناسا 

 خاص یکتابشناخت تیموجود کی ییشناسا 

 اثر کی انتخاب 

 اثر کی از خاص یاقتباس انتخاب 

 یکتابشناخت تیموجود کی انتخاب 

 یکتابشناخت تیموجود آن به یدسترس 

 حاجی  .واحد اثر کی مختلف یها نسخه و نمودها ها، یتجل انیم ارتباط یبرقرار(

 (7819زین العابدینی 
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  RFRFيساختار و اجزا
 زیر صرادارای ساختاری است و اجزایی دارد. تاکید در این مدل بر اساس عن FRBRمدل 

 است و مدل بر اساس این عناصر استوار است عناصر مورد نظر عبارتند از:

 تیموجود 

 یژگیو 

 روابط 

 کاربر یهاتیفعال (IFLA 2009) 

 : اول گروه تيموجود

یم میتقس دسته چهار به و هستند یهنر و یفکر تالش دهندهنشان که ییهاتیموجود

 .شوند

 (Work)خاص یفکر ای یهنر نشیآفر: اثر

 (Expression)اثر کی یهنر ای و یذهن تجسم: انیب

 (Manifestation)اثر انیب یکیزیف تجسم(: اثر کیزیف)قالب

 (Zhang and Salaba 2009) (Item) قالب از یواحد نمونه( : مدرک نسخه)مورد

 : دوم گروه تيموجود

 گروه یهاتیموجود یهنر و یفکر یمحتوا دآوردنیپد تیمسئول که ییهاتیموجود

 .باشدمی تنالگانو  شخصشامل  .هستند دارعهده را اول

 : سوم گروه تيموجود

 .هستند دسته رچها و شوندیم محسوب اول گروه تیموجود موضوع که ییهاتیموجود

 یذهن دهیعق و یهنذ تصور کی: مفهوم   (Concept)   

 یکیزیف و یماد عنصر کی: یش(یمعنو ریغ( )Object) 

 اتفاق ای تیفعال کی: دادیرو (Event) 

 تیموقع ای مکان و محل کی: مکان (Place) (Salaba and Zhang 2007) 
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 اثر -ها با همتيرابطه موجود
 :اثر با اثر رابطه

 .دیایب وجود به دیجد اثر که کند رییتغ یااندازه به اثر کی یفکر یمحتوا که یزمان

 یده منثور و مناسب براینامه به منزله اثر برگزطه شاهنامه به منزله اثر با رستممانند راب 

 کودکان و نوجوانان

 :انيب با اثر رابطه

 .شود ارائه انیب کی حداقل چارچوب در که دیآ یم در ادراک به یزمان اثر

 :قالب با اثر رابطه

 ابند،ییم ینیع یتجل( انیب نوع با متناسب) یمختلف یهاقالب در یاثر هر یهاانیب 

 .است میمستق ریغ رابطه کی قالب با اثر رابطه نیبنابرا

 :مورد با اثر رابطه

(  مدارک) یمختلف یهانسخه در و کندیم دایپ ینیع یتجل یمتفاوت یهاقالب در اثر هر 

 (Zhang and Salaba 2009) .ابدییم تشاران

 انيب -ها با همتيرابطه موجود
 :اثر با انيب انيم رابطه

 دیجد و گرید اثر کی آوردن دیپد موجب انیب کی که است صادق یزمان رابطه نیا 

 خود با اثر کی شرح که ییجاآن از. شودیم نوشته خاص کتاب کی بر که یشرح مانند باشد

 ازین مورد ارتباط نیا زانیم چه به) .شودیم محسوب یدیجد اثر لذا بود اهدخو متفاوت اثر

 .(باشد یم کاربران

 :انيب با انيب رابطه

 :باشد صورت دو به تواندمی رابطه نیا 

 :اثر کي از انيب دو انيم رابطه

 یهاانیب یرابطه از استفاده با را تیژول و رومئو لمیف. یل رهیزف فرانکو نمونه عنوان به 

 .است ساخته تیژول و رومئو اثر ینوشتار
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 :گريد انيب با اثر کي انيب رابطه

انیب از برگرفته و متفاوت یهاانیب که کوروساوا اثر آشوب و خون ریسر یهالمیف مانند 

 .است ریشکسپ اثر ریل شاه و مکبث ینوشتار یها

 :قالب با انيب رابطه

 .ابندییم ینیع نمود ها،قالب واسطه به مختلف یهاانیب در اثر مختلف یهایتجل 

 

 : مورد با انيب رابطه

 دسترس در( مدارک(ر اث کی یهانسخه شکل به مختلف، یهاانیب رندهیبرگ در یهاقالب

 (Saur 1998) .ردیگیم قرار افراد

 قالب -ها با همتيرابطه موجود
 :قالب با قالب رابطه

-یم صورت خاص نسخه کی از دیبازتول معموال  تهالب. است دیتول باز بر ناظر رابطه نیا 

 یکیالکترون قالب هیته مانند. است ظرنمد یارابطه نیچن در که است قالب اصل نیا اما ردیپذ

 .کوچولو پرنس کتاب

 :مورد با قالب رابطه

 مانند باشد خاص مورد کی دیبازتول جهینت قالب کی که است برقرار یزمان رابطه نیا 

 (7819 ،العابدینی)حاجی زین ع یعل امام خط به قران مختلف صفحات از شده هیته یهاعکس

 مورد -ها با همتيرابطه موجود
 :مورد با مورد رابطه

 ،یارابطه نیچن یبرا نمونه کی باشد یگرید مورد دیبازتول حاصل مورد کی که یزمان 

 .ستا آثار یاصل و هیاول یهانسخه از( شده استنساخ) سیدستنو یهانسخه
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 هاي گروه دومارتباط موجوديت

شود طور که در این شکل دیده میهماند. شوتعریف می 7کل در گروه دوم روابط بر اساس ش

 توان بیان کرد:روابط را به شرح زیر می

  بوجود آمده است. ییا تنالگان شخصی وسطتاثری 

 .برداشتی توسط فردی یا تنالگانی ایجاد شده است 

 در قالبی تولید شده است یتنالگان اثر توسط شخصی یا. 

 مورد متعلق است به فرد یا تنالگان 

 

 
 : ارتباط موجوديتهاي گروه دوم4شکل 

 در مدل یروابط كتابشناخت

( مطرح شده 7991) لتیت توسط بر اساس آنچه که 7در مدل شکل  شده یمعرف یهارابطه     

توان روابط مورد نظر در مدل را به چهار دسته اصلی می ،اساسبر این اند. شکل گرفته است
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 .(Bennett, Lavoie and O’Neill 2003) هستندفرعیاتی  دارای تقسیم کرد که هریک خود

 : عرض هم رابطه .4

 :مانند است موجود آن ریتکث باز و اثر اصل انیم ای اثر کی از مشابه نسخه دو نیب رابطه

 تابک قالب در یفردوس شاهنامه 

 یفردوس ابوالقاسم اثر شاهنامه 

 فشرده لوح قالب در شاهنامه 

 : یاشتقاق رابطه .1

. است آمده وجود به و است استوار یاصل منبع در رییتغ و یکتابشناخت ماده کی انیم که

 :مانند است حیتصح و تیروا خالصه، ده،یبرگز ش،یرایو ترجمه، شامل رابطه نیا یدارا آثار

 یفارس زبان به یبلخ نیالد جالل اثر یمعنو یمثنو 

 یسیانگل زبان به یمعنو یمثنو 

 : یفيتوص رابطه .9

 :مانند. دارد وجود آن یلیتحل شیرایو و هیحاش ،یبررس و نقد شرح، و اثر کی انیم که

 البالغه نهج 

 البالغه نهج شرح 

 البالغه نهج اول خطبه ریتفس 

 : جزء و كل رابطه .0

 برقرار آن کل و یکتابشناخت اثر ای ماده کی از جزء کی انیم که یمراتب سلسله رابطه ای

 :مانند بالعکس ای و است

 مقاله مجموعه وجود و مقاله کی رابطه 

 یفردوس شاهنامه از ژهیمن و ژنیب داستان 

 نشده مشخص جستجوها با مقاله رابطه نشده مشخص استنادات با مقاله رابطه . 

 (7811)حیاتی و عرفان منش 
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 مدل  يكاربردها
هایی که در طراحی مفهومی برای آن در نظر بر اساس ساختار و ویژگی FRBRمدل 

تری پوشش داده تر و کاملتواند منابعی از انواع زیر را به صورت مطلوبگرفته شده است می

باشند. الزم این دسته از منابع به شرح زیر میها مورد استفاده قرار گیرد. و برای سازماندهی آن

رکزی که به صورت جامع و عملیاتی این مدل را برای سازماندهی همه به ذکر است هنوز م

شود بر ارائه می بندی که ذیال قرار دهند وجود ندارد و این دستهانواع منابع خود مورد استفاده 

هایی که روی اساس بررسی مراکزی که به صورت آزمایشی از مدل استفاده کرده و یا پژوهش

استخراج شده است. الزم به ذکر است که در برخی لذکر کار شده امنابع ذیل انواع خاصی از

های برخی از ها به دلیل محدودیت حوزه مطالعه تمام ابعاد مدل روی تمام ویژگیپژوهش

 دسته منابع زیر کار نشده و ممکن است در اجرا به صورت عملیاتی مشکالتی بروز نماید.

 مشخص و خاص قالب و نظم یدارا یهامجموعه 

 یادب یهامجموعه 

 یهنر یهامجموعه 

 کیکالس متون 

 وستهیپ یهامجموعه و ندهایایپ 

 یکیالکترون منابع 

 یقیموس 

 مشخص و خاص قالب و نظم یدارا یهامجموعه 

 دئویو و لمیف 

 زنده یشینما یهنرها 

 یدست چاپ منابع 

 (7811)خوشبخت  یشفاه سنن به مربوط آثار 

 مدل يريبکارگ يهاحوزه
هایی هایی که برای آن توصیف و بیان شده است بالقوه حوزهدلیل ویژگیبه  FRBRمدل 

توان ها را میمورد استفاده واقع شود. این حوزهتری پوشش داده و تواند به صورت جامعرا می
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به شرح زیر برشمرد. هر چند در صورت توسعه و حل مشکالت جاری امکان توسعه استفاده 

 واهد داشت. آن در دیگر مراکز نیز وجود خ

 یسنت یهاکتابخانه 

 هاومیکنسرس 

 یتالیجید یهاکتابخانه 

 یسازمان یهاواسپارگاه 

 ینترنتیا یوهایآرش 

 هاموزه 

 (7811)خوشبخت  یاطالعات یاهسازمان یهاپرتال 

 يجار یسينوفهرست يهاطيمح
رات سازگاری با تغیی نویسی در حال حاضر در حال تغییر وهای فهرستاز آنجا که محیط

 ،باشندمی FRBRها فضاهای بالفصل کاربرد مدل د و از طرفی چون این محیطنباشفناورانه می

ان و توسعه دهندگان مدل ضروری ها از طرف متولیوجه به تغییرات این فضاها و حوزهلذا ت

های توان در دستهنویسی جاری را میهای فهرستمحیطعوامل و عناصر اثر گزار در باشد. می

 برشمرد: زیر

 وب بر یمبتننویسی فهرست 

 اطالعات یهاحامل از یعیوس فیط 

 محتوا یدگیچیپ 

 (یکتابشناخت اطالعات) هاابرداده 

 هاکتابخانه از خارج و داخل در یمتعدد افراد توسط شده هیته 

 هاوارده طرح بر یمبتن یاابرداده عنصر (Dublin Core, ONIX, etc.)  عرفان منش(

 .(7811 و بصیریان جهرمی

از الزامات ها و تالش برای سازگاری با آنتوجه به هریک از عناصر و عوامل فوق  بدیهی است

 باشد.توسعه و گسترش مدل می
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 در مدل یو اساس يديمسائل كل
دارد و  الگو و مدل یراستا در یسینوفهرست قواعد گسترش به ازینمدل مورد بحثت 

 یچارچوب و نهیشیپ یگذار رمز یاستانداردها نه،یشیپ یساختارها نییتع ضرورتهمچنین 

 که ییافزارها نرم/ابزارها شیآزما و دیتول به ازینشود. از طرفی احساس می مدل یاجرا یبرا

 شیآزما و توسعه ،کشف به ازینشود و همچنین احساس می کند لیتسه را مدل ندیفرا

 به قوت خود باقی است. مدل یاجرا مختلف یابزارها

 مدل نیا بر یمبتن یهانظام در یریگبهره به مربوط یهایبررس انجام ورتضر ،همچنین

شود. احساس می است سودمند یینها رانیگبهره یبرا مدل یاجرا نکهیا از نانیاطم منظور به

 اندداشته توجه مدل  به که ییاستانداردها توسعه به ازینهمچنین به موازات توجه به اصل مدل، 

برای اطمینان از شمول جهانی و فرازبانی و  باشد.ندگاری و تقویت مدل مینیز از الزامات ما

 کسب یبرا مختلف جوامع در و یواقع یهاداده اساس بر فرافرهنگی مدل الزم است مدل

 شود. سنجی اعتبار و ییدأت است یکاربرد و معتبر الگو نکهیا از نانیاطم

 هامشکالت و چالش
-یم را ستمیس در باال یهوشنمد از یریگبهره به ازین لمد یاجرا یبرا تمیالگور یطراح

و این امر  باشدیم الزم یهوشمند فاقد یاکتابخانه موجود یهاستمیس که یحال در طلبد

 FRBR مدل های مختلف از جملهگیری از مدلتی را برای همگامی و جذب و بهرهمشکال

سازی بر اساس مدل مورد نظر به صورت دستی میسر کند. از طرفی اجرا و مدلایجاد می

بایست توسط سیستم انجام شود و با توجه به محدودیت ذکر شده باال این می ا نیست و ضرورت

 مشکل بیشتر خواهد شد.

 و کشورها در یمل سطح در مدل یاجرا امکانسنجی مدل، یید و اعتبارأای ارزیابی و تبر

. حتی در سطح ملی در ستندین پارچه کی هاستمیس چون ردندا وجود کشورها نیب یالمللنیب

های مختلف و گوناگون و ها و نظامیک کشور نیز به دلیل تنوع کاربرد و استفاده از سیستم

ناهمگون این امر با مشکالتی روبرو خواهد بود. از طرفی محققین و متولیان توسعه و گسترش 
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های جامع و قابل قبول و سازگار با تمام نظام نیز تالشی برای ایجاد استاندارد FRBRمدل 

ها به نحوی باشد گسترده در سطح بین المللی ننموده است تا امکان تبادل اطالعات بین سیستم

های مختلف و ناهمگون، یکنواخت شود که امکان یکسان سازی داده ها و اجرای مدل در نظام

های مختلف ایجاد از این مدل در نظامو این امر مشکالت بیشتری برای گرایش به استفاده 

 استاندارد یهاستمیس از یبانیپشت ییتوانا فاقد استفاده مورد یافزارها نرماز  یبرخزیرا  کند.می

-سازی اطالعات و برقراری ارتباط با دیگر نظامو نیازمند ابزاری واسط برای یکسان باشندیم

سازگار با استانداردهای رایج برای تبادل های باشند. همچنین نظامهای سازگار با مدل می

 زا و نیستند یکسانی فنی منطق دارایبوده و ن برخوردار یهوشمند کسانی سطح ازاطالعات 

 کند.و این نیز مشکالتی ایجاد می اندکرده استفاده نویسیبرنامه برای متفاوتی هایزبان

 و فیتعر یبرا الزم طافانع های موجوداز نظام کدام چیهها نشان داده است بررسی

. ندارنددهندگان مدل مد نظر دارند، را به نحوی که مبدعان و توسعه را مدل نیا یارذگ یجا

 همه نیا به کاربرهای مفهومی و عملیاتی است که اغلب یاز طرفی مدل دارای پیچیدگ

کل کرده نیازی ندارد و این امر نیز ارتباط با مدل را سخت و مش اطالعات حجم و یدگیچیپ

 هاآن یبرا تیقابل نیا که یمنابع حجم و کاربران ازین سطح نییتع یبرانیز  یپژوهش چیهاست. 

  .است نشده انجام هاآن یانتشارات پشتوانه و داشته یشتریب کاربرد

 یطراح است الزم هنوز و شده متوقف یمفهوم یطراح سطح در مدل نیا یطراحلذا 

تا مدل انعطاف و کارآیی بیشتری  ردیگ صورت آن یبرا یاتیعمل یطراح و یفن یطراح ،یمنطق

 نگرفته صورت استفاده و انطباق نیا یواقع صورت به یمرکز چیه در که جاآن ازداشته باشد. 

 شده تالش هیاول میمفاه اساس بر کنون تا. است شک مورد آن یجهان و یکل تحقق امکان

 یطراح و جادیا منظور نیا یبرا نکهیا تا شود داده انطباق و یشناساس موجود قیمصاد است

رسد که مدل مورد نظر نیاز به تالش بیشتر و گسترده در ابعاد مختلف از . لذا به نظر میشود

های متعدد در خصوص طراحی مفهومی، عملیاتی و کاربری و سازگاری و جمله انجام پژوهش

 ... دارد.
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 اساس بر خود ساختار در رییتغ دونب اندکرده یسع مارک مثل گرید یهانظاماز طرفی 

 یهاضعفهمچنین  .دنینما نییتب و استخراج را مدل نیا در نظر مورد روابط موجود وضع

 است بزرگ سساتؤم نیسنگ و یاصل یکارها اساس که یسینوفهرست موجود یهانظام

ل، سال از ظهور مد 79. علیرغم گذشت شود دارمشکل مدل یاجرا تحقق که شد خواهد باعث

 به یاتجربه آن از استفاده و مدل نیا یاجرا یبرا زبان یسیانگل ریغ یکشورها از یلیخ هنوز

 یهایژگیو یدارا که زبان یسیانگل ریغ یکشورها اغلب یبراو  ندارند هم یشیآزما صورت

 . است نداده انجام یکار مدل نیا هستند مدارک یبرا یفرهنگ و یزبان خاص

ین دهد، اجرای ارنامه نویسی ایکس ام ال انجام میرا به زبان ب، فرایند تبدیل مدلاین 

های بومی و مارک با تعریف نوع مدرک در ایکس ام ال یکی برنامه در جایی که باید برچسب

های پایگاه کتابشناسی ملی بزار، به خطاهای موجود در پیشینهشوند مسئله آفرین است. این ا

از قالب مارک به قالب ایکس ام ال، بسیار حساس بوده است،  استرالیا، به ویژه در هنگام تبدیل

این الگوریتم در  دهد.از وضعیت تکمیل پردازش ارائه نمیابزار یاد شده، اطالعاتی آماری 

به و شوند.و غیر موسیقیایی تمایز قایل نمی هنگام نمایش، بین صدای ضبظ شده موسیقیاتیی

ها رم افزار، گاهی روش نمایش پیشینهشده از سوی ن بندی و معیارهای اعمالدلیل شیوه دسته

 .(2119)راجاپاتیرانا و میسینگ هام،  گیج کننده و غلط انداز است

شود از کنند نیز مشکالتی مشاهده میمدل کار میدر نرم افزارهایی که بر اساس این 

دهد، نمایش نمیخالصه موجودی منابع را  های مبتنی بر این مدلجا که نرم افزاراز آنجمله، 

آن است مبتنی بر این مدل پیش فرض نرم افزار  کند.حیاتی و مهم را حذف می اطالعات نسبتا 

های مستند های کتابشناختی را جستجو کرده و نمایش دهد، بنابراین از پیشینهکه فقط پیشینه

چنین برداشت  ه نمایش اف آر بی آر نرم افزارواز اسناد مربوط به شی توان استفاده کرد.نمی

ها فقط با تغییر زبان قابل تشخیص هستند و همه تغییرات دیگر )مثل تغییر شود که صورتمی

 (2119)یی،در وضعیت ویرایش و تغییر در نویسنده فرعی( تغییر در نمود تلقی می شوند 
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 بر مدل يینقدها
 الاستقب و ف،یضع یلیخ گسترش و آن شروع از سال 79 از شیب گذشت به توجه با

 .کنندیم یابیارز فیضع یلیخ را آن شدن ریفراگ و شدن یعمل احتمال آن، از محدود

 ریفراگ که یگرید مختلف یهانظام با سانینوفهرست و کتابداران هیکل مدل، از استفاده از قبل

 که کنندیم اظهار کاربران و دارد و داشته یادیز مشکالت که کنندیم و کردندیم کار اند شده

-فهرست ساختار در یاساس راتییتغ به توجه با. ندارند یسازگار ما یهاخواسته با هانظام نیا

 ریفراگ مدل اگر است مطرح که یبزرگ ابهام کشورها، اغلب در اطالعات یسازمانده و یسینو

 79 گذشت با که یحال در سازد هماهنگ یادیبن راتییتغ نیا با را خود تواندیم چطور شود

 یجار یهانظام با و کند اثبات را خود تیموجود و تیهو است نتوانسته هنوز عمرش از سال

 .شود همگام

 افزون روز رشد و یسازمانده و یسینوفهرست در رییتغ عیسر یندهایفرا به توجه با

 کردیرو. از طرفی شودیم مشکل دچار مدل نیا کاربرد منابع اشکال و هاقالب تعدد و منابع

 یوب منابع ساختار اساس بر RDA و FRBR یهامدل بیترک یسو به و شده جادیا یدیجد

 .است گرفته شکل

 یسع خود نظرات هیتوج یبرا مدل نیا دهندگانتوسعه و طراحان مبدعان، که رسدیم نظر به

 و کرده جستجو یمتفاوت و متعدد یهاستمیس در را مدل در استفاده مورد میمفاه که اندکرده

 عمال و است نشده هیته مدل نیا اساس بر اختصاصا  یستمیس چیه ونکن تا یول دهند نشان

 توانیم که است یافزار نرم و یستمیس نگرش کی بر یمبتن مدل نیا تحقق که گفت توانیم

 البته. برسد خود خواسته به مدل نیا اساس بر بتواند کاربر که داد توسعه را ستمیس ینحو به

 سازگار یآت و موجود یسینوفهرست قواعد و اصول تمام با تواندیم مدل نیا که گفت توانیم

 جستجو یهاتیقابل ،یابیباز ینیماش یهاستمیس دهندگانتوسعه و طراحان که یشرط به شود

 .ندینما یگذار یجا و طراح مدل نیا از یدرست درک اساس بر کاربران یابیباز یبرا را



 4931پاييز ، 9، شماره نهمات. سال مطالعات كتابداري و علم اطالع                                 71

 مورد یهایدگیچیپ یدارا که هستند منابع زا یزیناچ درصد نکهیا به توجه با رسدیم نظر به

-ینم صدق منابع نیا بر 11 -21 قاعده و باشدیم...(  و ،یتجل ان،یب تعدد) مدل نیا در توجه

-ادهیپ مدل نیا تا شود صرف یادیز نهیهز و زمان که ستین ریپذ هیتوج زین یمنطق نظر از کند

 یروین و زمان کمبود و هاآن دیمف عمر کاهش و منابع افزون روز رشد یطرف از شود یساز

 . باشد مدل نیا یاجرا یاصل موانع از مدل نیا تمام و کامل یاجرا یبرا یانسان

 و یسینوفهرست مقررات هیکل تیرعا مدل نیا حیصح یاجرا و تحقق یهاضرورت از یکی

 مدل نیا یاجرا نشود محقق آن اگر و است یسینوفهرست اطالعات لیتکم و یسینودرست

 اشکال به دآورندهیپد کی که شودیم مشاهده) دآورندهیپد کامل اطالعات مثل ؛است مردود

 یلمیف مثل اثر کی مختلف اشکال ای(  رودیم بکار...  ای و اشهر اسم یب اشهر اسم با مختلف

 ساخته مکان کی ای اثر کی ای شخص کی باره در که یلمیف ای شودیم ساخته اثر کی از که

 به ارتباطات اگر....  ای و شودیم هیته...  ای یچاپ ای یشینما اثر کی بر که ینقد ای و شودیم

 .شد نخواهد محقق مدل نیا یاجرا شود نوشته غلط اطالعات و نشود میترس درست و یخوب

 (7819)حاجی زین العابدینی 

 آينده مدل
ه آینده مدل رسد کبا توجه به نکات و مسائلی که در سطور فوق بیان شد به نظر می

FRBR دهندگان مدل تالش کنند است مگر اینکه متولیان و محققان و توسعه نامشخص و مبهم

مشکالت موجود را کاهش داده و حل نمایند و از طرفی برای فراگیر شدن کاربرد مدل در 

ریزی دقیق، هدفمند و کارآمد نموده و همکاری و های موجود و آتی اقدام به برنامهنظام

همچنین با  های یکپارچه موجود و جدید ودهندگان نظامای با توسعهی گستردههمکفر

لفین حوزه سازماندهی اطالعات داشته باشند. در غیر این صورت افول ایجاد شده ؤمحققین و م

-های سنگیندهندگان برای ادامه کار هزینهای خواهد رسید که توسعهدر کاربرد مدل به مرحله

تواند تبعات ناخوشایندی برای فعاالن د. این امر میناز ادامه کار منصرف شو تری بپردازند و یا

اندرکاران حوزه سازماندهی اطالعات داشته باشد اول اینکه نگرش منفی و محققان و دست

دچار  FRBRهای جدید و جایگزین ایجاد خواهد شد که آیا به سرنوشت مدل نسبت به مدل
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مندی از ها روی سازگاری و بهرهته از دست اندرکاران که مدتدس نخواهند شد و یا اینکه آن

-ها تالش و صرف هزینهاند  دچار سردرگمی خواهند شد که بعد از مدتاین مدل تالش کرده

ها ها و سازمان آنهای قابل توجه این تغییر استراتژی و توقف و یا افول چه پیامدهایی برای آن

 .(7819 )حاجی زین العابدینی خواهد داشت

 تحليل پيشينه خارجی پژوهش
توزیع  که است شده فهرست یسیانگل زبان به قیتحق مورد 991 کنون تا 7991 سال از

لیفات أت ، آغازشودهمان طور که در نمودار مشاهده می باشد.می 7 نمودار اساس بر هاآن

و  2110های ر سالد است. شده ارائهکه مدل توسط ایفال  باشدمی 7991انگلیسی زبان از سال 

به حداقل  2172به اوج خود رسیده و سپس رو به افول گذاشته تا جایی که در سال  2119

لیف ثبت شده است. این رشد و افول را  شاید أت 21حدود  در این سال تنها خود رسیده و

ماندن در اوج نیز  مدت زمانبتوان شکل منطقی برای هر موضوع دیگر نیز قلمداد کرد اما 

عمر کمی را سپری کرده و نشان داده که  FRBRرسد که مدل لی کم است و به نظر میخی

های موجود حوزه به خوبی کنار بیاد و زود کنار گذاشته نتوانسته است با مشکالت و چالش

 .اندرشد کرده آن های دیگری وارد حوزه شده و به موازاتشده و جایگزین

 
 FRBR: روند رشد تاليفات حوزه 4نمودار 
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  گيرينتيجهو  بحث
ها و موضوعات حوزه سازماندهی مواد تالش خود را بر د سایر مدلنهمان FRBRمدل 

فرایند سازماندهی و بازیابی اطالعات را  کرده است تابهبود فرایندها متمرکز کرده و سعی 

ها و مطالعات و سیر ن و پژوهشولی بررسی متو ،رضایت کاربران جلب نماید و ارتقاء داده

که مشکالت فراروی حرکت و توسعه و فراگیر شدن این  داردلیفات نشان از آن أتاریخی این ت

از پیدایش این  ینمودند. با گذشت زمان قابل توجهمدل بیشتر از آن است که متولیان تصور می

ای به صورت یچ کتابخانههنوز شاهد نظامی جامع مبتنی بر این مدل نیستیم و همچنین ه ،مدل

رسمی و عملیاتی نتوانسته و یا نخواسته فرایند سازماندهی اطالعات خود را بر اساس این مدل 

استوار نماید. این نکات حاکی از این است که مسیر حرکت فراروی این مدل باز ولی طوالنی 

زم تدابیری مبتنی بر و حرکت در این میسر مستلبوده پر از مخاطرات و ریسک باال  لی احتماالو

باشد تا زوایای پنهان و غبار گرفته را روشن کرده و های عملیاتی و کاربردی میپژوهش

گیری از این مدل در سطح عملیاتی به وجود عتماد نسبی برساند تا امکان بهرهکاربران را به ا

 ها وچند گاهی پژوهش از علیرغم اینکه هرکه بیاید. شرایط موجود حاکی از آن است 

کند که بتواند ولی این میزان کار کفایت آن را نمی ،پردازدابعادی از این مدل میمطالعاتی به 

های ذخیره و بازیابی بتواند جای خود را در نظام به نحوی که نمایدمدل را جهانی و فراگیر 

 کند. اطالعات در مراکز بزرگ و پیشرو باز
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