بررسیکاربردپذیریاستانداردتوصیفودسرتسیبهمنبع(آر.دی.اِی).
در کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
مرضیه جهانشاهی| سعید رضائیشریفآبادی | معصومه کربال آقایی کامران

چڪیده

هدف :پژوهـش حارض ،میزان کاربـردپذیری استانـدارد توصیف و
دسرتسیبهمنبع(آر.دی.ای).رادرکتابخانه،موزهومرکزاسنادمجلس
شورای اسالمی بررسی منوده است.
روش /رویکرد پژوهش :پژوهش به روش پیامیش توصیفی انجام
پذیرفته و دادهها از طریق سیاهۀوارسی ،گردآوری شده است .جامعۀ
این پژوهش شامل 156عنرص کاربرگۀ فهرستنویسی اسناد تاریخی
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی است که برای دستیابی به اهداف
پژوهش ،تنها تعداد 56عنرص توصیفی موجود در کاربرگۀ مذکور ،با
مشورت و نظرخواهی از متخصصان ،مورد توجه بوده که در نهایت
دادههای این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل
قرارگرفتهاست.
یافتههای پژوهش :میزان مطابقت کاربرگۀ فهرستنویسی اسناد
تاریخی مجلس شورای اسالمی و عنارص هستۀ استاندارد توصیف
و دسرتسی به منبع(آر.دی.ای ،).تنها 22.1درصد است به بیان دیگر،
تعداد  27عنرص از کاربرگۀ مذکور ،با  122عنرص هستۀ استاندارد
توصیف و دسرتسی به منبع(آر.دی.ای ).انطباق دارد .نتایج حاصل از
پژوهش نشان داد که کاربرگۀ فهرستنویسی اسناد تاریخی مجلس
شورای اسالمی بیشرت به بحث سیستمی و تحلیلی(موضوعی) توجه
داشته و تعداد عنارص توصیفی آن بسیار کمرت است .در واقع،
استاندارد توصیف و دسرتسی به منبع(آر.دی.ای ،).در مقایسه با
کاربرگۀفهرستنویسیاسنادتاریخیمجلسشورایاسالمی،پوشش
جامعتریبرایفهرستنویسیتوصیفیمنابعآرشیویدارد،ونیزمرکز
اسناد مجلس شورای اسالمی بهجهت بهبود توصیف و سازماندهی
منابعخودمیتواند 49،عنرصپیشنهادیراکهبرگرفتهازعنارصهستۀ
استاندارد توصیف و دسرتسی به منبع(آر.دی.ای ).است ،در کاربرگۀ
خود بگنجاند.

ڪلیدواژهها
منابع آرشیوی /استاندارد توصیف و دسرتسی به منبع(آر.دی.ای/).کاربردپذیری/
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

مطالعات آرشیوی

فصلنامۀ گنجینۀ اسناد :سال بیستم و سوم ،دفرت دوم( ،تابستان 82- 98 ،)1392
تاریخ پذیرش1392/1/18:
تاریخ دریافت1391/11/5 :
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مقدمه

وظایف مؤسسۀ آرشیوی ،بهطور عمده ،در دو بخش خالصه میشود .بخش نخست
تهیه و حفاظت اسناد ارزشمند تاریخی؛ و بخش دوم فراهم آوردن شرایط استفاده از
آنهاست .بخش دوم این وظیفه ،مؤسسههای آرشیوی را موظف میکند تا با استفاده از
انواع روشها و برنامهها ،مخاطبان بالفعل و بالقوۀ خود را بیابند و به آنها خدمات عرضه
کنند .فعالیت مستمر آرشیویستها در بخش دوم ،موجب رونق بخشیدن به بخش نخست
نیز میگردد؛زیرا مردم به آنها اعتماد کرده و اسناد و مدارک بسیاری را که نزد آنان است به
این مؤسسهها واگذار میکنند .حسن اعتماد مردم و انتظار خدمترسانی از این مؤسسهها،
دولت و سازمانهای مسئول دیگر را وادار خواهد کرد تا نسبت به تأمین منابع مالی،
انسانی ،و فنی مؤسسههای آرشیوی اقدام نمایند .در غیراینصورت ،ممکن است در اثر
کمکاری نقش مؤسسههای آرشیوی بهتدریج فراموش شود و فعالیت این مراکز به کندی
گراید یا تعطیل شود(فداییعراقی ،1384 ،ص.)247
آرشیوها یکی از بخشهای مهم فرهنگی هر کشور بهشمار میآیند و هویت ملی
و تاریخی هر کشور وابسته به آنهاست که اسناد و مدارک تاریخی و فرهنگی باارزش
از طریق آنها حفاظت ،سازماندهی ،و بازیابی میشوند .بههمین خاطر ،آرشیویستها
از استاندارد در تنظیم و توصیف منابع آرشیوی بهره میجویند تا با ایجاد هماهنگی،
انسجام ،و یکپارچگی الزم بتوانند تبادل و بازیابی اطالعات را در بین مخازن آرشیوهای

 .1دانش آموختۀکارشناسی ارشد کتابداری و
اطالعرسانیدانشگاهالزهرا(نویسندۀمسئول)
Marziye.jahanshahi@gmail.com
 .2استاد گروه کتابداری و اطالعرسانی
دانشگاهالزهرا
Srezaei@alzahra.ac.ir
 .3استادیار گروه کتابداری و اطالعرسانی
دانشگاهالزهرا
Mkamran@alzahra.ac.ir
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مختلف نهتنها ممکن سازند؛ بلکه تسریع و تسهیل نمایند .استاندارد توصیف و دسترسی به
منبع(آر.دی.ای ).یکی از استانداردهای نوین در زمینۀ سازماندهی انواع منابع اطالعاتی(از
جمله کتابخانه ،موزه ،آرشیو ،و دیگر مراکز اطالعرسانی) است که سعی نموده با ارائۀ
رهنمودهایی برای توصیف و سازماندهی منابع آرشیوی ،نیازهای کاربران این حوزه را به
منابع مطلوب برطرف سازد(طاهری.)1389 ،
به بیان دیگر ،از یکسو کاربران همواره انتظار دارند تا منابع اطالعاتی را براساس
نیازشان شناسایی ،انتخاب ،و جستوجو کرده و در نهایت به آنها دسترسی یابند و از
سوی دیگر ،مشکالت در حال رشد حوزۀ سازماندهی اطالعات ،از قبیل توجه به اصول
محتوا در برابر حامل ،ساختار منطقی قواعد ،بینالمللیبودن ،امکان استفاده در محیط وب
و شبکه ،سازگاری با دیگر استانداردها ،استفادۀ فراتر از جامعۀ کتابداری ،سادهسازی جهت
کاهش افزونگی و افزایش سازگاری با محملهای اطالعاتی گوناگون ،کارشناسان حوزۀ
سازماندهی را بر آن داشته تا استانداردی خلق نمایند که هم نیازهای کاربران را برطرف
سازد و هم پردازش دادهها برای جستوجو و نمایش توسط ماشین را تسهیل کند.
متخصصان فهرستنویسی در تالش هستند تا بازیابی را به شکل یکدست و
جهانی امکانپذیر سازند .تالشهای آنها به شکلهای گوناگون نمود پیدا کرده که قواعد
فهرستنویسی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای).یکی از نمودهای آن
است(فریزاده ،1388 ،ص .)131بنابراین ،بهدلیل قابلیتهای در نظر گرفته شده در
استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ،).نظیر ارائۀ سطوح مختلف توصیف،
چارچوب انعطافپذیر برای توصیف همۀ منابع ،وجود پیشینههایی سازگار با نیاز کاربران،
چارچوب گسترشپذیر برای توصیف محتوایی و فنی منابع ،و قابل درک بودن قوانین آن،
به نظر میرسد در چند سال آینده این استاندارد میتواند جایگزین دیگر استانداردهای
موجود در مراکز اطالعرسانی شود؛ بنابراین ،الزم است فهرستنویسان ساختار جدید این
استاندارد را بشناسند و با بخشهای مختلف و مرتبط آن از جمله ساختار و ویژگیهای
الگوهای مفهومی ملزومات کارکردی پیشینههای کتابشناختی(اف.آر.بی.آر )1.و ملزومات
کارکردی دادههای مستند(فراد )2و نیازهای تعریفشده کاربران در آنها که بسترهای
اصلی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).هستند ،آشنا باشند(مرادی،
حاجیزینالعابدینی .)1390 ،باید قبل از غافلگیر شدن در موضوع سازماندهی اطالعات،
خود دست به شناسایی استانداردهای نوین بزنیم و میزان کاربردپذیری این استانداردها را
در مراکز مهم اطالعرسانی ،از جمله مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی بسنجیم و تا حد
ممکن وضعیت موجود سازماندهی اسناد را بهبود بخشیم.
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فایدههای این پژوهش عبارتاند از:

• ارتقای بهرهوری(فهرستنویسی اصولیتر و کاملتر) اسناد موجود در مرکز اسناد
مجلس شورای اسالمی با استفاده از استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای).؛ و
• یکپارچهسازی در امر توصیف و سازماندهی منابع آرشیوی به کمک ساختار
استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).برای افزایش سطح دسترسی در مرکز
اسناد مجلس شورای اسالمی.
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،بهعنوان بخشی از کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد
مجلس ،بهصورت رسمی از سال  1372فعالیت خود را آغاز کرده است و یکی از مراکز
مهم اسنادی کشور محسوب میشود .این مرکز با دارا بودن بیش از 12میلیون برگ سند،
یکی از غنیترین آرشیوهای کشور است که محل رجوع مناسبی برای پژوهشگران تاریخ
معاصر کشورمان بهشمار میآید(ططری .)1388 ،مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،از
چند دسته اسناد گوناگون همچون اسناد درجۀ اول ،اسناد درجۀ دوم ،نامهها و فرمانهای
مشروطیت ،و سایر اسناد تشکیل شده است که این اسناد برای ذخیره و بازیابی جامع،
نیازمند سازماندهی یکپارچه براساس استانداردهای نوین جهانی از جمله استاندارد
توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).میباشند .با توجه به بررسی بهعمل آمده توسط
پژوهشگر ،مشخص شد که این مرکز از استانداردهای بینالمللی آرشیوی برای سازماندهی
اسناد خود بهره نمیگیرد و تنها به رعایت اصول آرشیوی و فهرستنویسی در سطح
پرونده ،اکتفا کرده است .بنابراین ،با توجه به کاستیهای موجود این مرکز ،پژوهش حاضر
با بهرهگیری از استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).سعی دارد چهار هدف
استانداردهای توصیف منابع آرشیوی شامل اطمینان از تولید توصیفهای منطقی و مناسب
ک اطالعات
و روشن ،تسهیل در بازیابی و تبادل اطالعات منابع آرشیوی ،کمک در اشترا 
معتبر ،و نیز امکان یکپارچهسازی توصیفهای مختلف در سامانۀ اطالعاتی واحد(عادلی،
رضائیشریفآبادی ،خسروی )1389 ،را در مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی به مرحلۀ
ظهور درآورد .برای تحقق این امر ،سازماندهی منابع آرشیوی در مرکز اسناد مجلس
شورای اسالمی مورد ارزیابی قرار گرفته است تا میزان کاربردپذیری استاندارد توصیف و
دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).در این مرکز تعیین شود.
قابل ذکر است که استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).شامل یک دسته
از عناصر است که عناصر هسته نامیده میشوند .عناصر هسته ،عناصری هستند که حتم ًا باید
در یک پیشینه که یک موجودیت را توصیف مینماید ،وجود داشته باشند .وجود عناصر
دیگر ،که عناصر مکمل نامیده میشوند ،درحقیقت برای متمایز کردن موجودیتهای مشابه
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از یکدیگر است .شمول عناصر دیگر از عناصر هسته ،اختیاری و برحسب نیاز سازمان
مورد نظر است .به بیان دیگر ،عناصر هسته ،سطح پایۀ توصیف را در استاندارد توصیف و
دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).مشخص میکنند که در این پژوهش نیز تنها به عناصر هستۀ
این استاندارد پرداخته شده است.

پیشینۀپژوهش

1. Fanck Kich and Ramos Konrad
2. Koreen
3. Pearce-Moses
4. Knodel
5. Wacker, Han and Dart
6. Coyle
7. Caesar and Eichel
8. Delsey
9. Miksa
10. Ascher
11. Whittaker
12. Chapman
13. Moor
14. Nimer
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شناخت جامع و کاربردی قواعد استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).در
عرصۀ سازماندهی اطالعات برای پیادهسازی آن در محیط آرشیوی از ضروریات کنونی
است .پژوهش حاضر برای پاسخ به پارهای از پرسشهای اساسی در همین زمینه انجام
گردیده است .در این پژوهش به آرشیو ،بهطور خاص ،بهعنوان یکی از مکانهای مهم
اطالعرسانی در عصر حاضر توجه شده است .از طرفی ،از آنجا که پژوهش حاضر به دو
جنبۀ اصلی سازماندهی و توصیف منابع آرشیوی ،و نیز استاندارد توصیف و دسترسی به
منبع(آر.دی.ای ).اشاره دارد پیشینۀ پژوهش نیز شامل این دو بخش اصلی خواهد بود.
در بخش پژوهشهای انجام شده در زمینۀ سازماندهی و توصیف منـابع آرشیـوی،
پژوهـشهای بنیاقبـال ،خسـروی و فعال( ،)1390باغستـانی( ،)1389عادلـی(،)1389
امیـنالـرعـایـا( ،)1385قربـانی( ،)1373رضـائیشریـفآبـادی( ،)1369فانککیـچ 1و
راموسکنراد( ،)2011کـورین ،)2006(2پیـرس مـوسس ،)2005(3و نودل)2004(4؛ و در
بخش پژوهشهای انجام شده در زمینۀ استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای).
پژوهشهای پازوکی( ،)1391طاهری( ،)1389مرادی( ،)1389دیدگاه و عرفانمنش(،)1388
مطلوب( ،)1386واکر ،هان و دارت ،)2011(5کویل ،)2010(6کسر و ایچل،)2009(7
دلسی ،)2009(8میکسا ،)2009(9اسچر ،)2008(10ویتـاکر ،)2007(11چپمـن ،)2006(12و
مور  )2006(13در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
قابل ذکر است در جستوجوهای انجام شده هیچ پژوهشی در ایران دربارۀ
سازماندهی و توصیف منابع آرشیوی و نیز استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.
دی.ای ).بهطور همزمان ،به دست نیامد .در خارج از ایران ،مقالۀ مروری نیمر)2010(14
است که وی در مقالهای با عنوان «آر.دی.ای .و آرشیوها» مطرح میکند که با حرکت بهسوی
خودکارسازی و استانداردسازی در امر توصیف آرشیوها ،آرشیویستها بهطور فزایندهای
توسط سیستمهای کتابخانه و استانداردهای موجود مردد ماندهاند .با انتشار قوانین توصیفی
کتابخانههای نوین ،توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ،).آرشیوها هماکنون میتوانند
تأثیر متقابل بر روی توسعۀ استانداردهای کتابشناختی را مشاهده کنند .با این حال ،اعتماد
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به توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).در مدلهای مفهومی کتابخانهها نیز چالشهای
جدیدی را برای آرشیویستهایی که مایل به استفاده از چارچوبهای توصیفی کتابخانه
به منابع آرشیوی هستند ،ایجاد کرده است .در نهایت ،این مقاله به بررسی تأثیر آرشیوها
بر توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).و تأثیر بالقوه توصیف و دسترسی به منبع(آر.
دی.ای ).بر آرشیوها پرداخته است.

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر «تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به
منبع(آر.دی.ای ).در مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی» است .برای تحقق هدف اصلی
پژوهش ،اهداف فرعی زیر مطرح میگردند:
 .1تعیین ناحیههای مربوط به کاربرگۀ فهرستنویسی اسناد تاریخی مجلس شورای
اسالمی و مباحث کلی مطرح شده در استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای).؛
 .2تعیین عناصر موجود در کاربرگۀ فهرستنویسی اسناد تاریخی مرکز اسناد مجلس
شورای اسالمی؛
 .3تعیین میزان مطابقت استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).با کاربرگۀ
فهرستنویسی اسناد تاریخی مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی؛ و
 .4شناسایی عناصری جهت بهبود توصیف و سازماندهی منابع آرشیوی در مرکز
اسناد مجلس شورای اسالمی.

روششناسیپژوهش

روش مورد استفاده در پژوهش حاضر ،بهمنظور گردآوری مطالب مربوط به ادبیات و
پیشینۀ پژوهش ،روش سندی(کتابخانهای) و برای تبیین میزان مطابقت استاندارد توصیف
و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).با کاربرگۀ فهرستنویسی اسناد تاریخی مرکز اسناد مجلس
شورای اسالمی ،روش پیمایش توصیفی بوده است .به این ترتیب که کاربرگۀ اسناد تاریخی
مورد استفاده برای سازماندهی منابع در مرکز مذکور ،مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و
عناصر موجود در آن استخراج و با سیاههای که عناصر هستۀ استاندارد توصیف و دسترسی
به منبع(آر.دی.ای) را تشکیل میدهد ،تطبیق داده شده است و در نهایت با مطابقت این دو
سیاهه ،برخی از عناصری که جزء عناصر هستۀ استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.
دی.ای ).بوده ولی در کاربرگۀ اسناد تاریخی مجلس شورای اسالمی استفاده نمیشوند ،با
نظر و مشاوره کارشناسان و متخصصان آرشیوی برای منابع آرشیوی ضروری تشخیص داده
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شدند ،که این موارد استخراج و بهعنوان عناصر پیشنهادی کاربرگه ارائه شد .در نهایت ،با
جمعبندی و مقایسۀ دیگر منابع ،میزان کاربردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.
دی.ای ).در این مرکز مشخص شده است .باید خاطر نشان کردکه تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار اس.پی.اس.اس .و آمار توصیفی صورت گرفته است.
ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش ،با توجه به روش پیمایشی آن ،سیاهۀ وارسی است.
بهطوریکه ،پس از استخراج عناصر توصیفی موجود در کاربرگۀ فهرستنویسی اسناد تاریخی
مجلس شورای اسالمی ،به بررسی میزان مطابقت عناصر مذکور با عناصر هستۀ استاندارد
توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ،).پرداخته شده و در نهایت نیز عناصر پیشنهادی جهت
بهبود کاربرگۀ اسناد تاریخی مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ارائه شده است.
جامعۀ آماری پژوهش حاضر  156عنصر موجود در کاربرگۀ فهرستنویسی اسناد
تاریخی مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی است که برای دستیابی به اهداف پژوهش تنها
تعداد  56عنصر توصیفی کاربرگۀ مذکور مورد نظر بوده است.

یافتههای پژوهش و پاسخ به پرسشهای اساسی

پرسش نخست :ناحیههای مربوط به کاربرگۀ فهرستنویسی اسناد تاریخی مجلس
شورای اسالمی و مباحث کلی استاندارد توصیف و دسرتسی به منبع(آر.دی.ای ).شامل
چه مواردی است؟
ردیف

جدول 1

ناحیه های مربوط به کاربرگۀ اسناد
تاریخی مجلس شورای اسالمی
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ناحیه

1

شناسایی

2

اطالعات کد شده

3

اطالعاتتوصیفی

4

یادداشت ها

5

شناسههایمرتبط

6

عنوان های مرتبط

7
8

تجزیه و تحلیل موضوعی
مسئولیتمعنویاثر

9

ویژه کاربرد بین املللی

10

استفادهملی

بررسیکاربردپذیریاستانداردتوصیف
و دسترسی به منبع (آر.دی.اِی ).در ...

طبق جدول 1و بررسی مستند کاربری نرم افزار کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس
شورای اسالمی(رسا) ،کاربرگۀ مجلس بر مبنای ساختار مارک ایران طراحی شده که باید
یادآوری کرد ،ساختار مارک ایران مطابق با قالب یونی مارک است و مارک ایران از ده
ناحیه اصلی فوق تشکیل شده است.
مبحثکلی

ردیف
1

شناسایی بازمنودهای عینی و موردها

2

توصیفحاملها

3

ارائۀ فراهمآوری و دسرتسی به اطالعات

4

شناسایی آثار و بیانها

5

توصیفمحتوا

6

ثبت ویژگیهای افراد ،خاندانها و تنالگان

7

شناساییافراد

8

شناساییخاندانها

9

شناساییتنالگان

10

شناساییمکانها

11

ثبت روابط خانوادگی

12

افراد ،خاندانها ،و تنالگان مرتبط با اثر

13

افراد ،خاندانها ،و تنالگان مرتبط با بیان

14

ثبت روابط میان آثار ،بیانها ،بازمنودهای عینی و موردها

15

مرتبط با آثار

16

مرتبطبابیانها

17

مرتبط با بازمنودهای عینی

18

مرتبط با موردها

19

ثبت روابط میان افراد ،خاندانها ،و تنالگان

20

مرتبط با افراد

جدول 2

مباحثکلیمربوطبهاستانداردتوصیف
ودسرتسیبهمنبع(آر.دی.ای).

طبق جدول 2و پیشنویس استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای ).که
در 16مه 2012توسط کتابخانۀ کنگرۀ امریکا منتشر شده ،مشخص شد که عناصر هستۀ
استاندارد مذکور در  20مبحث کلی تنظیم شده است.
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پرسش دوم :عنارص موجود در کاربرگۀ فهرستنویسی اسناد تاریخی مرکز اسناد
مجلس شورای اسالمی کداماند؟
ردیف

جدول 3

سیاهۀوارسیمربوطبهعنارصتوصیفیکاربرگۀ
فهرستنویسیاسنادتاریخیمجلسشورایاسالمی
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عنارص

ناحیه

1

زبان اثر

زبان منت نوشتاری یا گفتاری و مانند آن

2

زبان اثر

زبان منت میانجی در صورتیکه منت از زبان اصلی ترجمه نشده باشد

3

زبان اثر

زبان اثر اصلی

4

زبان اثر

زبان خالصه یا چکیدۀ اثر

5

زبان اثر

زبانفهرستمندرجات

6

زبان اثر

زبان صفحه عنوان در صورتیکه به زبانی غیر از زبان منت باشد

7

زبان اثر

زبان عنوان کامل در صورتیکه با زبان منت فرق داشته باشد

8

زبان اثر

زبان اشعار اپرا

9

زبان اثر

زبان منابع همراه(غیر از خالصهها ،چکیدهها و مانند آن)

10

زبان اثر

زبان عنوان فرعی

11

عنوان و نام پدیدآور

عنواناصلی

12

عنوان و نام پدیدآور

نام عام مواد

13

عنوان و نام پدیدآور

سایراطالعاتعنوانی

14

عنوان و نام پدیدآور

عنوان اصلی به زبان دیگر

15

عنوان و نام پدیدآور

نامنخستینپدیدآور

16

عنوان و نام پدیدآور

عنوان اصلی به قلم نویسندۀ دیگر

17

عنوان و نام پدیدآور

نام سایر پدیدآوران

18

عنوان و نام پدیدآور

شامرۀ بخش

19

عنوان و نام پدیدآور

نام بخش

20

عنوان و نام پدیدآور

مشخصۀجلد

21

عنوان و نام پدیدآور

زبان«عنوان اصلی به زبان دیگر»

22

عنوان و نام پدیدآور

سازمان دارندۀ اثر

23

عنوان و نام پدیدآور

خط فهرستنویسی و خط اصلی شناسه

24

محدودۀ خاص منابع

شامرهگذاری :تاریخ ،جلد ،شامره

25

محدودۀخاصمنابع

ماخذ نوع شامرهگذاری

26

وضعیت نرش و پخش و جز آن

محل نرش و پخش و جز آن
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ردیف

عنارص

ناحیه

27

وضعیت نرش و پخش و جز آن

نام نارش ،پخشکننده و جز آن

28

وضعیت نرش و پخش و جز آن

نشانی نارش ،پخشکننده و جز آن

29

وضعیت نرش و پخش و جز آن

تاریخ نرش و پخشکننده و جز آن

30

وضعیت نرش و پخش و جز آن

محلتولید

31

وضعیت نرش و پخش و جز آن

نشانیتولیدکننده

32

وضعیت نرش و پخش و جز آن

نامتولیدکننده

33

وضعیت نرش و پخش و جز آن

تاریختولید

34

وضعیت نرش و پخش و جز آن

خط فهرستنویسی و خط اصلی شناسه

35

وضعیت نرش و پخش و جز آن

تقویم

36

مشخصاتظاهری

تعدادصفحهها

37

مشخصاتظاهری

سایرجزئیات

38

مشخصاتظاهری

ابعاد

39

مشخصاتظاهری

پیوست

40

تاریخسند

تاریخسند

41

تاریخسند

تاریخسندبرگزیده

42

یادداشتهایکلی
یادداشتهای مربوط به مشخصات
اطالعات مشخصات ظاهری نسخۀ خطی
ظاهری
مؤسسهای که فیلد به آن مربوط میشود
خصوصیاتسندموجود

43
44

منت یادداشت

45

یادداشتمنشأ

منت یادداشت

46

یادداشتمنشأ

مؤسسهای که فیلد به آن مربوط میشود

47

یادداشتهای مربوط به مندرجات

مندرجات

48

معرفیسند

چکیده

49

نحوۀتهیۀسند

منبع سفارش /نشانی اشرتاک

50

نحوۀتهیۀسند

رسانه

51

نحوۀتهیۀسند

دسرتسپذیری

52

مبدأاصلی

کشور

53

مبدأاصلی

سازمان

54

مبدأاصلی

قواعدفهرستنویسی(بخشتوصیفی)

55

اطالعات دسرتسی رکورد

سطحدسرتسی

56

اطالعات دسرتسی رکورد

پایاننامههای دفاعشده و دفاعنشده

ادامۀ جدول 3

سیاهۀ وارسی مربوط به عنارص توصیفی کاربرگۀ
فهرستنویسیاسنادتاریخیمجلسشورایاسالمی
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یافتهها نشان داد که کاربرگۀ فهرستنویسی اسناد تاریخی مجلس شورای اسالمی ،بهطور
جامع ،تعداد 156عنصر ،شامل عناصر توصیفی ،عناصر سیستمی و عناصر تحلیلی(موضوعی)
را داراست که با توجه به اهداف پژوهش ،تنها بخش عناصر توصیفی کاربرگۀ مورد نیاز است
و از طریق مشورت و نظرخواهی با متخصصان تعداد  56عنصر این کاربرگه ،توصیفی تلقی
شدند که در جدول 3قابل مشاهده است و در پژوهش مورد مطابقت قرار گرفتهاند.

پرسشسوم:میزانمطابقتاستانداردتوصیفودسرتسیبهمنبع(آر.دی.ای).باکاربرگۀ
فهرستنویسیاسنادتاریخیمرکزاسنادمجلسشورایاسالمیچگونهاست؟
جدول 4

میزانمطابقتعنارصتوصیفیکاربرگۀ
فهرستنویسیاسنادتاریخیمجلسشورایاسالمی
باعنارصهستۀاستانداردتوصیفودسرتسیبه
منبع(آر.دی.ای).

میزانمطابقت

فراوانی

درصد فراوانی

مطابقتندارد

95

77/9

مطابقتدارد

27

22/1

جمع

122

100

با توجه به مطابقت استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).با کاربرگۀ
فهرستنویسی اسناد تاریخی مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی جدول  4بهدست آمد که
در نهایت مشخص شد ،میزان مطابقت عناصر فوق تنها 22/1درصد بوده است .باید اشاره
کرد که در ورود دادهها در نرمافزار اس.پی.اس.اس ،.از گزینۀ بله و خیر(بله برای مطابقت
و خیر عدم مطابقت با یکدیگر) استفاده شده است.

پرسش چهارم :چه عنارصی جهت بهبود توصیف و سازماندهی منابع آرشیوی در مرکز
اسناد مجلس شورای اسالمی میتوان شناسایی کرد؟
ردیف

جدول 5

عنارص پیشنهادی برای کاربرگۀ اسناد تاریخی
مجلس شورای اسالمی
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عنارصتوصیفیپیشنهادی

1

عنوانکاملاولیه(رسمی)

2

عنوانکاملبعدی(قراردادی)

3

عنوانکلیدی

4

عنوان خالصه شده

5

رشح مسئولیت مربوط به عنوان کامل

6

نشانگرویرایش

بررسیکاربردپذیریاستانداردتوصیف
و دسترسی به منبع (آر.دی.اِی ).در ...
عنارصتوصیفیپیشنهادی

ردیف

ردیف

عنارصتوصیفیپیشنهادی

7

نامتولیدکننده

8

شیوۀانتشار

9

مشخصاتبایگانیرقمی

10

یادداشت تغییرات در مشخصات
محمل

34

11

مکانیابمتحدالشکلمنبع

35

نوع خاندان

12

شکل اثر

13

امضاکننده یک پیامن و جز آن

36

تاریخ مربوط با خاندان

14

دیگر مشخصات متامیز کنندۀ اثر

37

محل مرتبط با خاندان

15

شناسگراثر

16

نوعمحتوا

38

عضوبرجستهخاندان

17

تاریخبیان

39

شناسگرخاندان

18

زبان بیان

40

ناممرجحتنالگان

19

مخاطبانموردنظر

20

خط

41

تاریختأسیس

21

مقیاسافقیمحتواینقشه

42

تاریخ پایان فعالیت سازمان

22

مقیاسعمودیمحتواینقشه

23

سایراطالعاتمقیاس

43

دیگر نشانه وابسته به تنالگان

24

منایشمحتواینقشه

44

شناسگرتنالگان

25

یادداشتفهرستنویس

45

نام مرجح محل

26

نام مرجح مرجع

27

تاریختولد

46

اثر مرتبط ،اثر وابسته

28

تاریخ وفات

47

بیانمرتبط

29

عنوانشخص

30

شکل کامل نام

48

شخصمرتبط

31

دیگر نشانه وابسته به شخص

49

تنالگانمرتبط

32

حرفه یا شغل

33

شناسگرشخص
نام مرجح خاندان

ادامۀ جدول 5

عنارص پیشنهادی برای کاربرگۀ اسناد تاریخی
مجلس شورای اسالمی
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از آنجاکه در پیشنویس استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).بیان شده
این استاندارد برای تمامی مراکز اطالعرسانی اعم از کتابخانه ،موزه ،و مرکز اسناد طراحی
شده است و هیچگاه نمیتوان تمامی عناصر هستۀ استاندارد توصیف و دسترسی به
منبع(آر.دی.ای ).را برای فهرستنویسی منابع آرشیوی مناسب دانست؛ از طریق مشورت
با صاحبنظران و کارشناسان آرشیو ،برخی عناصر را که کاربرگۀ مجلس شورای اسالمی
فاقد آن است و برای بازیابی اسناد ،ضروری بهنظر میرسند ،از عناصر هستۀ استاندارد
مذکور استخراج شد که در جدول 5قابل مشاهده است.

نتیجهگیریوپیشنهاد

استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).بر مبنای الگوهای مفهومی بنا شده
است و از نظر نقاط دسترسی ،سادهتر شدن کار برای مراجعان ،قرار دادن آثار مشابه در
کنار هم ،کاربرپسندی و نیاز به تخصص کمتر برای استفاده ،نسبت به الگوهای قبلی
برتری دارد(فریزاده ،1388 ،ص )151و از آنجاکه هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین
کاربردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).در مرکز اسناد مجلس
شورای اسالمی است ،نتایج زیر جهت بهبود توصیف و سازماندهی منابع آرشیوی ارائه
میگردد:
کاربرگۀ فهرستنویسی اسناد تاریخی مجلس شورای اسالمی بیشتر به بحثسیستمی و تحلیلی(موضوعی) توجه داشته و تعداد عناصر توصیفی آن بسیار کمتر است؛
 استانـدارد توصیف و دسترسـی به منبع(آر.دی.ای ).در بخـش توصیفـی پوششجامعتری دارد؛
کاربرگۀ اسناد تاریخی مجلس شورای اسالمی از استاندارد توصیف و دسترسی بهمبنع(آر.دی.ای ).در استانداردسازی عناصر خود بهره نبرده است؛
تقسیمبندی ناحیههای توصیفی کاربرگۀ اسناد تاریخی مجلس شورای اسالمی باتوجه به نیاز خاص منابع آرشیوی بیشتر از این تعداد ناحیه را باید شامل شود؛
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی به جهت بهبود توصیف و سازماندهی منابع خودمیتواند  49عنصر پیشنهادی را که برگرفته از استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.
دی.ای ).است ،در کاربرگۀ خود بگنجاند؛ و
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی در بخش توصیف و سازماندهی منابع خودبرای کاربردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).میتواند از هریک از
راهبردهای تطبیقی و یا تغییری بهره گیرد.
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در نهایت ،میتوان اذعان کرد که با ضعفهایی چند از جمله استفاده از ابزارها و
رویکردهای سنتی در بحث سازماندهی منابع ،عدم هماهنگی با استانداردهای توصیفی
بینالمللی ،عدم توجه کافی به ویژگیهای منابع آرشیوی در دنیای امروز ،با سازگاری
نهچندان مطلوب سازماندهی منابع آرشیوی و استانداردهای بینالمللی نیز مواجه شدهایم.
بهمنظور ارتقای سطح کیفیت خدمات ارائه شده در مرکز اسناد مجلس شورای
اسالمی پیشنهادهای زیر توسط پژوهشگر ارائه میشود:
یافتهها نشان داد که نرمافزار کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
براساس مارک طراحی شده است که استانداردی کتابخانهای و نه آرشیوی است .بنابراین،
پیشنهاد میشود طراحان نرمافزارها و پایگاههای اطالعاتی به استفاده از رویکردهای نوین
و استانداردهای روز و پروتکلهای جدید تشویق شوند.
یافتهها نشان داد که کاربرگۀ فهرستنویسی اسناد مجلس شورای اسالمی بیشتر به
بحث سیستمی و تحلیلی(موضوعی) توجه دارد و تعداد عناصر توصیفی آن بسیار کمتر
است .بنابراین ،پیشنهاد میشود به یکدستی و توازن در عناصر توصیفی ،سیستمی و
تحلیلی(موضوعی) منابع آرشیوی دقت بیشتری شود.
یافتهها نشان داد که تنها  27عنصر از  122عنصر هستۀ استاندارد توصیف و دسترسی
به منبع(آر.دی.ای ).توسط عناصر توصیفی کاربرگۀ فهرستنویسی اسناد تاریخی مجلس
شورای اسالمی پوشش داده شده است .بنابراین ،پیشنهاد میشود کاربرگۀ فهرستنویسی
اسناد تاریخی مجلس شورای اسالمی عناصر توصیفی بیشتری را در خود بگنجاند تا به
بازیابی بهتر منابع منجر شود.
یافتهها نشان داد که از استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).در طراحی
کاربرگۀ فهرستنویسی مرکز اسناد شورای اسالمی استفاده نشده است .بنابراین ،پیشنهاد
میشود برای استفاده و درک بهتر از عناصر پیشنهادی در کاربرگۀ مذکور ،اقدام به برگزاری
کالسهای آموزشی ضمن خدمت برای نیروی انسانی مشغول به کار در مرکز اسناد شود.
یافتهها نشان داد که کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی به بازنگری
در سازماندهی اسناد خود نیاز دارد .بنابراین ،پیشنهاد میشود اعمال راهبردهای تطبیقی و
یا تغییری در کاربرگۀ فهرستنویسی مراکز اسناد صورت گیرد.
یافتهها نشان داد که استاندارد توصیف و دسترسی به منبع ،کاربردپذیری الزم جهت
بهکارگیری توسط مراکز اسناد را دارد .بنابراین ،پیشنهاد میشود فهرستنویسان با مدلهای
مفهومی و تأثیرگذار بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).آشنایی پیدا کنند.
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پیشنهادهاییبرایپژوهشهایآتی

بررسی و شناسایی انواع منابع آرشیوی و ارائۀ پیشنهاد استاندارد توصیفی مناسبجهت فهرستنویسی هریک از این منابع؛
بررسی کارکردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).به طورخاص در موزهها بهعنوان مرکز اطالعرسانی با ویژگیهای خاص؛
امکانسنجی پیادهسازی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای ).در انواعمراکز اطالعرسانی اعم از کتابخانه ،موزه ،و مرکز اسناد؛
تعیین سطح حداقل برای فهرستنویسی و ورود اطالعات آرشیوی در دنیای رقمی؛بررسی لزوم تشکیل کمیتهای تخصصی از نمایندگان گروههای سازماندهیآرشیوهای ایران برای ارائۀ راهکارهای پیشنهادی در جهت برقرای یکدستی در زمینۀ
توصیف و سازماندهی منابع آرشیوی.
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