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 چکیده
 

هـا و کارکردهـاي اصـلي         سازماندهي اطالعات مهواره از دغدغه    
رساني بوده و نقش زیربنـایي در فراینـد           حرفه کتابداري و اطالع   

اصـول و   . داشـته اسـت   )  توزیع و اشاعه   تولید،(مدیریت اطالعات   
قواعد تدوین شده در این زمینـه در طـول زمـان حتـول و توسـعه                 
یافته و هدف آا اجياد چارچوبي براي سازماندهي آرماني اطالعات          

با وجود این آرمانگرایي، سازماندهي اطالعات در عمل        . بوده است 
الـشها و   اي کنـوني، بـا چ       و بویژه در حمیط الکرتونیکـي و شـبکه        

هدف مقاله حاضر، شناسایي و حتلیل      . دشواریهاي اساسي روبه روست   
این نوشته تالش دارد برخي پرسشهاي اساسي ناشـي         . این چالشهاست 

مهمرتین چالشهاي مـورد بررسـي در       . از شرایط جدید را مطرح کند     
افزونگـي منـابع اطالعـاتي در       : سازماندهي اطالعات عبارتنـد از    

واري در تعیني مبناي توصیف منابع، حمـدودیت        شکلهاي گوناگون، دش  
سازماندهي در مبدأ تولید منابع، دشواري کنرتل مستند نامهـا و           

هاي پیش مهـارایي      موضوعها در سطح ملي و جهاني، تضاد میان شیوه        
اي در بازیابي و منایش       و پس مهارایي، کاستیهاي فهرستهاي رایانه     

سـازي در موتورهـاي       هاطالعات و تضاد میـان فهرستنویـسي و منایـ         
بندي این چالشها، راهکارهایي بـراي        در پایان، ضمن دسته   . کاوش

 . فایق آمدن بر آا ارائه شده است
ــدواژه ــا کلی ــیط  : ه ــسي، حم ــات، فهرستنوی ــازماندهي اطالع س

 .اي، چالشهاي سازماندهي رایانه



 مقدمه 
تولید و مصرف اطالعاتي که در طول زمان بر حجم، تنوع           

اي افـزوده گـشته، از        اي آا به طور قابل مالحظـه      ه  و شیوه 
مهه فعالیتـهاي انـسان در      . وجوه بارز زندگي اجتماعي است    

چنانچـه  . طول زمان به تولید و مصرف اطالعات وابسته اسـت         
تولید و مصرف اطالعـات را دو فعالیـت اجتمـاعي بـدانیم،             

اي رو    ضروري است به این نکته مهم توجه کنیم که آا چرخه          
این چرخـه در طـول      . دهند  ه گسرتش را در طول زمان شکل مي       ب

تاریخ متدن یک سري تکاملي و رو به پیچیـدگي را طـي کـرده               
تر،  تر، گروهي تر، متنوع است؛ از سویي، تولید اطالعات افزون

تر و نظام مندتر شده و از سوي دیگر، مصرف اطالعات به  سریع
تـر،     حیـاتي  تـر،   موازات افزایش فعالیتـهاي بـشري افـزون       

به بیان  . تر گردیده است    تر، و درعني حال، حيت شخصي       اجتماعي
دیگر، امروز هم جامعه و هم فرد فرد انساا، در مقایـسه            

 . اند با جامعه و انسان دیروز، بیشرت به اطالعات وابسته
اطالعات » مصرف«و  » تولید«نکته مهم آنکه، دو فعالیت      

دریج و به موازات توسعه به فعالیت سومي وابسته است که بت
سـازماندهي  «. آن دو فعالیت، بر امهیتش افزوده شـده اسـت         

فعالیيت است که به شکل جدي بر کمیت و کیفیت چرخه » اطالعات
مهچـنني، سـازماندهي    . گـذارد   تولید و مصرف اطالعات تأثري مي     

اطالعات به شکل اساسي بر فرایندهاي دیگـري چـون مـدیریت            
 و انتقال آن به نسلهاي آینده تأثري        اطالعات، تولید دانش،  

گذارده بوده و در جمموع فعالیيت داراي ارزش افـزوده اسـت            
 Fattahi; McGee and Prusak, 1993; Griffiths and؛          ١٣٨٢فتاحي، (

King, 1993; Keyes,  Koenig, 1995; 1992 and Afshar, 2006)    .   ،به مهـني دلیـل
در طول زمان سريي تکـاملي را طـي         دانش سازماندهي اطالعات    

منوده و در این راستا، هدفها، اصول و قواعد خاصي براي آن 
کنندگان این اصول و قواعـد        رویکرد تدوین . تدوین شده است  

به طور تلـوحيي بـر سـازماندهي مطلـوب یـا بـه عبـارتي،                
گرایي مبتين است؛ یعين، وضعیت مطلوب آن است که منابع  آرمان

وه اي سازماندهي شوند که کاربران با حداقل اطالعاتي به شی
اطالعات بتوانند به آنچه نیاز دارند، به سرعت و سهولت از 

این آرمـان در حـايل      . میان انبوه منابع موجود دست یابند     
شود که سازماندهي اطالعات، در عمل، با واقعیتها و  مطرح مي

را چنانچه آرماا و مطلوبیت     . روست  دشواریهاي دیگري روبه  
یک حمور و واقعیتها را حمور دیگري تلقي کنیم، زاویه حاصل           

 .از این دو حمور مي تواند فاصله موجود را به تصویر بکشد
هدف مقاله حاضر، تبیني عوامـل و دالیـل فاصـله میـان             

بـه مهـني    . آرماا تا واقعیت در سـازماندهي اطالعـات اسـت         
ور منظور، مقالـه بـا اختـاذ رویکـردي حتلیلـي و ضـمن مـر               

دیــدگاههاي اندیــشمندان، بــه تــشریح هــدفها و آرماــاي 
سـازي    سازماندهي اطالعات و نیز کاستیهاي موجود در پیـاده        

این عناصر در اجياد ابزارهـاي دسرتسـي بـه اطالعـات، یعـين              
اي، پایگاههـاي اطالعـاتي و سـایتهاي وب           فهرستهاي رایانه 

کالت مسئله اساسي مورد توجه مقالـه، تبـیني مـش         . پردازد  مي
به بیان  . بنیاني سازماندهي اطالعات در عصر حاضر مي باشد       

دیگر، هدف آن است که بررسي شود چرا سـازماندهي اطالعـات            



قادر نبوده است هدفهاي آرماني را در عمل پیـاده سـازد؟            
فاصله میان آرماا تا واقعیت چگونه به وجود آمده اسـت؟           

سـازماندهي  توان بـه طـور آرمـاني، هـدفهاي            اصوال  آیا مي  
 اطالعات را حمقق ساخت؟

این مقاله در سه خبش به حتلیل موضـوع مـورد نظـر مـي               
پردازد؛ ابتدا به پاره اي از مباني نظري در سـازماندهي           

سـپس،  . شود تا چارچوب حمتوایي مقاله روشن گـردد         اشاره مي 
برخــي از پرســشهاي اساســي کــه مــورد توجــه بــسیاري از  

در پایان نیز . حتلیل مي گردداندیشمندان بوده است مطرح و 
رویکردهایي که براي حل چالشهاي موجود مـي توانـد مـؤثر            

 .واقع شود، پیشنهاد خواهد شد
 

 چارچوب نظري آرمااي سازماندهي اطالعات: خبش خنست
 هدفهاي سازماندهي ·

مروري بر سري تارخيي تدوین جمموعـه قواعـد سـازماندهي           
اعد، بر اصـول و هـدفهاي       دهد هر جمموعه قو     اطالعات نشان مي  
این اصول در واقع چارچوب نظري و مفهومي        . خاصي مبتين است  

به بیـان   . تک قواعد را تشکیل مي دهند       الزم براي تدوین تک   
بندي براساس یکي  دیگر، هر یک از قواعد فهرستنویسي یا رده

اصــول و هــدفهاي . از اصــول زیربنــایي شــکل گرفتــه اســت
د آرماني است که برآیند آـا       سازماندهي بیانگر یک رویکر   

 .دسرتسي آسان، سریع، دقیق و مؤثر به اطالعات است
در ابتدا باید به این نکته مهم اشاره کرد که تبیني و 

و » دقـت «،  »سـرعت «،  »آسـاني «تعریف دامنه مفاهیمي چـون      
نسبتا  دشوار و به عوامل گوناگوني وابسته اسـت         » اثرخبشي«

ارد و به شرایط کاربر وابسته      که در درجه خنست ذهين قرار د      
 میـان آرمـانگرایي ذهـين تـا          از مهني جاست که فاصـله     . است

افراد نسبت . کند بروز مي) شرایط و حمیط موجود(واقعیت عیين 
شناخيت، دانش، و جتربـه       هاي ذهين، روان    به یکدیگر و از جنبه    

حيت هر فرد نسبت بـه شـرایط مـتغري، داراي           . متفاوت هستند 
از این رو، آنچه از     . باشد  وت با دیروز خود مي    ذهنیت متفا 
شود احتمال دارد از نظر       تلقي مي » یافته  سازمان«نظر فردي   
مهچـنني، ایـن    . به مشار آید  » کم نظم «یا  » نظم  بي«فرد دیگر   

« احتمال مهیشه وجود دارد که آنچه دیروز از نظر کاربري،           
پـس،  . حمسوب شود » بي نظمي «شد، فردا     تلقي مي » نظم آرماني 

آرمانگرایي مفهومي ذهين و به عوامل گوناگوني وابسته است         
در عني حال، نباید این . که عینیت خبشیدن به آا آسان نیست

نکته را نادیده گرفت که آرمـانگرایي توانـسته اسـت بـه             
منزلة یک نريوي پیش برنده، به انسان در رسیدن به شـرایط            

 .هبرت زندگي کمک کند
اندهي اطالعـات، از خنـستني گامهـاي        تدوین هدفهاي سازم  

خبـش عمـده    . مند منودن اصول و قواعد فهرستنویسي بود        ضابطه
ــون   ــداراني چ ــالش کتاب ــاتر«ت ــارلز ک ــوني « و [2]٢»چ آنت

 تدوین هدفهاي فهرست و تعریف قواعدي بود که         [3]٣»پانیتسي
اگرچه این هدفها بـه زبـاني       . اجنامید  به حتقق آن هدفها مي    

ه شد، اما به دلیل آنکه بر اصول مستحکمي بسیار ساده ارائ
ایـده  . (Fattahi, 1997)استوار بود، اکنون نیز اعتبـار دارد  



 در  [5]٥»هانري الفـوننت  « و   [4]٤»پل اوتله «کتابشناسي جهاني   
قرن نوزدهم را مي توان مناد تارخيي  متایل به آرمـانگرایي            

 .در سازماندهي اطالعات به مشار آورد
 اني براي بازیابي آرماني؟سازماندهي آرم ·

انسان تولیدکننده اطالعات است و براي مصرف آن، ناچار 
با افزایش منـابع اطالعـاتي و       . است آن را سازماندهي کند    

ناتواني افراد در دسرتسي به آنچـه نیـاز دارنـد، وظیفـه             
» حرفه کتابداري«سازماندهي به خبش کوچکي از جامعه به نام 

گريي و گسرتش این حرفه، آرمانگرایي       از ابتداي شکل  . حمول شد 
مهیشه به منزله یک چارچوب مطلوب، ذهن کتابـداران را بـه            

هـاي آرمـاني حرفـه        یکي از اندیـشه   . خود مشغول کرده است   
کتابداري آن بوده است که به مهه منابع اطالعاتي موجود نظم 
و سازمان دهد تا نیازهاي جامعه را به سرعت و سهولت دسرتس 

اما آیا این آرمان به سادگي دست یافتين است؟         . پذیر سازد 
چه مشکالت و مسائلي در برابر این آرمان وجود دارد و چـه             
رویکردهایي تاکنون در این رابطه مطرح شده است؟ شناسایي         
این مسائل، خنستني گام در جهت ارتقـاي وضـعیت سـازماندهي            

 .اطالعات در عصر حاضر است
 

 برخي پرسشهاي اساسي: خبش دوم
در این خبش، با توجـه بـه وضـعیت کنـوني سـازماندهي              
اطالعات و نیز نظامهاي بازیـابي، پرسـشهایي کـه بیـانگر            

 .شود فاصله میان آرماا و واقعیت هستند، مطرح مي
 آیا باید مهه اطالعات را سازماندهي کرد؟ آیا :پرسش اول  ·

 را سازماندهي منود؟» مهه چیز«توان  اصوال  مي
را شامل کل اطالعات تولیـد شـده        » اطالعاتمهه  «چنانچه  

فرض کنیم، الزم است ابتدا دو جنبه از این مفهوم را تعریف 
هم دربرگريندة جمموعه اطالعـات     » مهه اطالعات «. و تبیني مناییم  

تک منابع اطالعاتي به شکل  بشري به شکل یک کل است، و هم تک
نند آا نظر از کیفیت، نوع، شکل، حمتوا و ما انفرادي ـ صرف
 . شود ـ را شامل مي

در شرایط کنوني و در عصر رشد تصاعدي منابع اطالعاتي          
یکي از چالشهاي اساسي در سازماندهي اطالعات آن اسـت کـه            
ابتدا باید مشخص کنیم در پي سازماندهي چه نوع اطالعـاتي           
هستیم؟ براي چه کساني؟ به چه شکلي؟ و از چـه دیـدگاهي؟             

از پرسشهاي فوق بسیار دشوار اسـت       یافنت پاسخ براي هر یک      
کنیم که هیچ چیز قطعیت نـدارد،         زیرا در شرایطي زندگي مي    

 .بلکه مهه چیز در حال تغیري و حتول مداوم است
وجه آرماني آن است که مهه اطالعات سـازماندهي شـود،            

اما ناتواني انسان در حتقق این هدف، واقعیيت انکارناپذیر         
دهنـدگان    ه شـده توسـط سـازمان      راه حل منطقي برگزید   . است

اسـت را بایـد در      » مهمـرت «اطالعات آن بوده است که آنچـه        
بدیهي اسـت،    . قرار داد و سازماندهي کرد    » اولویت بیشرتي «

امري ذهين » در اولویت بودن«و » مهمرت بودن«تصمیم در مورد 
 .است و به واقعیتهاي حمیطي، زماني و فرهنگي وابسته است

بینانه، به مسئله افزایش       شکل واقع  در ابتدا باید به   
اکنون منابع اطالعـاتي    . سابقه منابع اطالعاتي بیندیشیم     بي



هـا    تنها آنچه را قبال  به طور سنيت بـراي جمموعـه کتاخبانـه            
مانند کتاب، جملـه، پایـان نامـه،        (گزینش و فراهم مي شد      

شـامل نیـست، بلکـه بـا        ) گزارش دوليت و برخي مدارک دیگر     
رهنگ مردمي جدیدي در تولید اطالعات به وجـود         توسعه وب، ف  

آمده که حاصل آن گسرته متنوعي از میلیوا منابع اطالعاتي          
آیا حرفـه   . با ساختارها، رویکردها و معیارهاي خمتلف است      

کتابداري مهچنان مسئول سازماندهي این حجم عظیم و نامهگون         
 زد  یا آنکه مانند گذشته باید دست به گزینش       .اطالعات است؟ 

و خبشي از اطالعات را که به احتمال براي جامعه بـاارزش و             
سودمندند، سازماندهي منود؟ جامعـه بـه طـور آرمـاني چـه             
انتظاري از سازماندهي اطالعات دارد؟ واقعیتها چه حمدودیتهایي را         

 بر سازماندهي حتمیل مي کند؟
) 2005 ([7]٧»پاتریک لبـوف  « و   (2002) [6]٦»الني سونونیوس «

منابع اطالعاتي به منزله یکـي از       » ارزش نگهداري  «از شرط 
آـا دامنـة اطالعـاتي       . برنـد   عوامل تعیني کننده نـام مـي      

نیازمند سازماندهي را مشخص کرده و از دیدگاه کتابـداري          
به مهني دلیـل، اعتقـاد دارنـد نـوع          . نگرند  به این شرط مي   

ي منابع اطالعاتي به حلاظ رویکرد آا بـه اطالعـات و حمتـوا            
اطالعاتي باید کتابداران را در این اندیشه فرو بـرد کـه            
آیا هر نوع منبعي با هر نوع رویکردي ارزش سازماندهي را           

 دارد؟  
نکته دیگري که بالفاصله پس از تعـیني ارزمشنـدي بایـد            
مورد توجه قرار گريد آن است که چـه شـکلي از اطالعـات را               

اطالعاتي و دانش هنوز خبش اعظم منابع . باید سازماندهي کرد
موجود به صورت دستنویس یا چاپي در دسرتس اسـت و دجيیتـايل             

اي از منابع     هنوز حيت خبش عمده   . اي نیست   کردن آا کار ساده   
شنیداري و چند     -، دیداري )نسخه هاي خطي  (اطالعاتي دستنویس   

اي مورد نیاز جامعه سازماندهي نشده و دسرتسي به آا  رسانه
ض امکان، آیا دجيیتايل کردن ایـن منـابع         بر فر . دشوار است 

 آا منتهي شود؟» دسرتسي آسان«تواند به  مي
اي    مبناي سازماندهي اطالعات در جهـان شـبکه        :پرسش دوم  ·

کدام است؟ پیشینه کتابشناخيت بر مبناي چـه چیـزي سـاخته            
 شود؟

پیشینه کتابشناخيت ابزار اصلي در توصیف، سازماندهي،       
قواعـد و اسـتانداردهاي     . العات اسـت  پردازش و بازیابي اط   

فهرستنویسي کنوني، سازوکار اجياد پیـشینه کتابـشناخيت را         
مهمرتین کاسيت این قواعد در طـول یـک قـرن           . سازد  فراهم مي 

گـاهي  : اخري، رویکرد دوگانه به مبناي توصـیف بـوده اسـت          
مادر و اولیه به منزلة مبناي فهرستنویسي در نظـر          » اثر«

 منــود عــیين آن، یعــين نــسخه در دســت گرفتــه شــده و گــاهي
ترین ویـرایش قواعـد       در تازه ). ١٣٨۴فتاحي،  (فهرستنویسي  

امریکن، بر کتاب یا مدرک در دست فهرستنویـسي بـه           -انگلو
منزله یک شيء مادي و توصیف ویژگیهاي ظاهري آـا تأکیـد            

در حايل که بیشرت کاربران بـه آگـاهي از حمتـواي            . شده است 
ه آا در میان آثار مشابه و مرتبط متایل آثار و کشف جایگا

دارند، قواعد انگلوامریکن سازوکارهایي حمـدود ـ از مجلـه    
هـاي افـزوده ـ را     عنوان قراردادي، یادداشتها، و شناسـه 



. براي این منظور، آن هم به شکلي کلي، در نظر گرفته است           
قواعـد  (به بیان دیگـر، قواعـد و اسـتانداردهاي موجـود            

ساختاري ) دي، و فرمت مارک بي اس ، استاندارد آيانگلوامریکن
 .منایند اي کتابشناخيت پیشنهاد مي  را براي پیشینه[8]٨مسطح

براین اساس، جایگاه هر اثر و ارتبـاط آن بـا آثـار             
مشابه در جهان کتابشناخيت به روشين بیان نشده و فهرستهاي          
موجود تصویر درسيت از این ارتبـاط میـان آثـار را بـراي              

هـاي کتابـشناخيت و سـاختار         پیشینه. دهد  ربران ارائه مني  کا
مارک از منایش ارتباطهاي کتابشناخيت میـان آثـار نـاتوان           

یک جستجوي ساده دربـاره یـک اثـر معـروف ماننـد             . هستند
توانـد گـسیختگي      مـي » مهلـت «و یا   » البالغه  ج«،  »شاهنامه«

ي به  ا  موجود در سازماندهي اطالعات را در فهرستهاي رایانه       
 ).١٣٧٩فتاحي، (خوبي منعکس کند 

 آیا سـازماندهي منـابع اطالعـاتي در مبـدأ           :پرسش سوم  ·
تـوان    پذیر است؟ آیا در بدو نشر هر منبع، مي          تولید امکان 

 آن را یک بار و براي مهیشه سازماندهي کرد؟
هاي آرماني در حوزه سازماندهي آن بوده  یکي از اندیشه

تنـها یـک    ) راي مثال یک کتاب   ب(است که هر منبع اطالعاتي      
ها از حاصل آن استفاده       بار فهرستنویسي شود و مهه کتاخبانه     

. جویي کنند   کرده و از این طریق در هزینه سازماندهي صرفه        
به مهني ترتیب، آرمان دیگر آن بوده است که مهه کتاهبا داراي 
اطالعات فهرستنویسي پیش از انتشار باشند تا بدین ترتیب،         

ها، در توصـیف و سـازماندهي         صرفه جویي در هزینه   افزون بر 
 .اطالعات نیز یکدسيت به وجود آید

تا چه میزان این آرماا بـه واقعیـت پیوسـته اسـت؟             
هرچند در طول قرن گذشته اقدامهاي ملي و بني املللي زیادي           
در این زمینه صورت گرفته است، اما نسبت موفقیت طرحهـاي           

بع اطالعـاتي فاصـله زیـادي       اجنام شده با حجم و تنوع منـا       
از میان انواع منابع اطالعاتي، امکان فهرستنویـسي        . دارد

در مبدأ تنها در مورد کتاب، آن هم تنها در برخي کشورها، 
از این رو، حجم عظیمي از کتاهبا و بـویژه          . عملي شده است  

سایر منابع اطالعاتي، اطالعات کتابشناخيت سـازماندهي شـده         
اکنون بـا افـزایش انتـشارات چـاپي و          این کاسيت   . ندارند

در مقایسه با منابع چاپي، . الکرتونیکي برجسته تر شده است
سازماندهي منابع الکرتونیکي در مبدأ، با دشواریهاي گسرتده 

گونه منابع ثبات ندارند      تري روبروست زیرا این     تر و متنوع  
و مهواره به طور بالقوه مي توانند بـازنگري، حـذف و یـا              

 .  ونداضافه ش
 آیا کنرتل مستند نامها در سطح جهاني عملي :پرسش چهارم ·

 است؟ 
فهرستنویسان و مسئوالن سازماندهي اطالعات، به موازات       

بندي آا، به امر خطري دیگـري         توصیف منابع اطالعاتي و رده    
کنرتل کتابشناخيت به شکل مطلوب مستلزم      : نیز اعتقاد دارند  

زمان، مهواره زیر یک شکل از      آن است که آثار هر شخص یا سا       
هدف این امـر، اجيـاد      . نام آا گردآوري و سازماندهي شود     

تر به آثـار      یکدسيت در سازماندهي نامها و نیز دسرتسي سریع       
به بیان دیگر، مستندسازي نامها خبـش جـدایي         . هر شخص است  



ارزمشندي ایـن   .  ناپذیر سازماندهي اطالعات به مشار مي رود      
، کار مستندسازي نامها آغاز ١٩ تا از قرن رویکرد باعث شد
تدوین فهرست مستند اسامي نامها     . مند شود   و بتدریج ضابطه  

و اجياد پایگاههاي مستند، سـازوکاري ضـروري بـراي اجيـاد            
انسجام در سازماندهي اطالعات و دسرتسي بـه اطالعـات مشـرده            

حتقق برخي هدفهاي فهرست، بـه اجنـام ایـن فراینـد            . شود  مي
بازیابي آثار هر پدیدآورنده حتت هر نامي، و        : ه است وابست

گردآوردن مهه آثار هر پدیدآورنده در کنـار هـم تنـها در             
پذیر است که شکل مشخصي از نام به منزله شکل            صورتي امکان 

مستند پذیرفته و سایر شکلهاي نام به آن شکل مستند پیوند 
 .داده شود

ابع چـاپي و    آرمان کنرتل مستند مهه نامها در مورد منـ        
پیش از توسعه اینرتنت، امري هر چند دشـوار و پـر هزینـه              

گرچه باید بـه ایـن      . رسید  بود، اما دست یافتين به نظر مي      
نکته توجه کرد که پس از گذشت نزدیـک بـه چهـار دهـه از                
تولید پایگاههاي کتابشناخيت، هنوز هم بسیاري از فهرستهاي 

نامه، بـه     ه و منایه  نام  اي و بویژه پایگاههاي چکیده      رایانه
دلیل هزینه بر بودن کنرتل مستند نام، انسجام و کارآمـدي           

پژوهشهاي بسیاري در زمینه چگونگي و مشکالت ناشي        . ندارند
دشواري کنرتل مـستند    . از عدم کنرتل مستند اجنام گرفته است      

اي بوده است که کمرت پژوهشگر و یا  نام تنالگاا به اندازه
 . است با آن درگري شودمند اي عالقه مؤسسه

با رشد وب و افزایش بیش از چند میلیـارد صـفحه وب،             
تنوع . آرمان کنرتل مستند نامها، اکنون به سراب شبیه است        

مانند نام اشخاص و (بسیار گسرتده میان شکلهاي نامهاي خاص 
از دشواریهاي جـدي در دسرتسـي یکپارچـه بـه           ) عنوان آثار 

به یک منونه نام بسیار مشهور      کايف است   . اطالعات در وب است   
. در وب اشاره کرد» شاهنامه«و نیز عنوان » فردوسي«مانند 

نبود یکدسيت در شکل نام شاهنامه و نیز فردوسـي در زبـان             
انگلیسي و تعداد سایتهاي مربوط بسیار بیشرت از حد انتظار 

» فردوسـي «به پنج شکل خمتلف و نام       » شاهنامه«عنوان  . است
بدیهي ). ١پیوست مشاره   (فاوت ظاهر شده است      امالي مت  ١٧با  

است، گسیختگي شکل نامها و عنواا در وب با افـزایش روز            
افزون منابع اطالعاتي، آن هم تولید بدون کنرتل و توسط هر           

این وضعیت بـا یکـي از       . شخص، رو به افزایش خواهد گذاشت     
که تأکید مي ) یا هر پایگاه اطالعاتي(هدفهاي اساسي فهرست 

ند مهه آثار یک شخص و یک اثر در کنار هم گردآوري شـود،              ک
ایـن آرمـان کـه بتـوان مهچـون فـضاي سـنيت              . در تضاد است  

ها، نامهاي گوناگون مرتبط با یک شخص خاص را بـه             کتاخبانه
العـاده    ضابطه درآورد و سازماندهي کرد، نیازمند کار فوق       

 .شدبا افزار هومشند مي در سطح جهاني، بودجه عظیم و نرم
 کنرتل مستند موضوعي در حمیط وب تا چـه حـد            :پرسش پنجم   ·

 پذیر است؟ امکان
مهچون کنرتل مستند نامها، اجياد یکدسـيت میـان شـکلهاي           
گوناگون اصـطالحهاي دال بـر یـک مفهـوم واحـد، از خنـستني               
آرمااي فهرستنویسي موضوعي، یا به عبـارتي، سـازماندهي         

این آرمان از زمان مطرح . حمتوایي منابع اطالعاتي بوده است



 و تا هنگامي که اغلب آثار چاپي بـه شـکل            ١٩شدن در قرن    
با افـزایش تنـوع در      . منود  شد دست یافتين مي     کتاب منتشر مي  

سـازي آثـار      ها بـه منایـه      منابع اطالعاتي و گرایش کتاخبانه    
هاي موضوعي   براي حوزه[9]٩غريکتابي، ضرورت تدوین اصطالحنامه

اي    تا کار کنرتل مستند موضوعي به صورت حوزه        خمتلف باعث شد  
هـا اصـطالحنامه ختصـصي در         تـدوین ده  . و ختصصي تکامل یابـد    

موضوعهاي گوناگون، بیانگر تـالش بـراي اجيـاد انـسجام در            
 . سازماندهي موضوعي است
، در عني حال، نشان دهندة        هاي موضوعي   تکامل اصطالحنامه 

 دسـت نایـافتين شـدن       نوعي تفرقه در کنرتل مستند موضوعي و      
از سوي دیگر، مهچون . آرمان وحدت در سازماندهي اطالعات است

در مورد استفاده از پایگاههاي مستند نامها در فهرستهاي         
ــه ــازي     رایان ــاده س ــده اي در پی ــشکالت عم ــوز م اي، هن

ها در پایگاههاي اطالعاتي و در کاربرد آا توسط  اصطالحنامه
 .کاربران وجود دارد

ها  شناسي ها در قالب هسيت ر آن، تدوین اصطالحنامهافزون ب
و گرایش دادن سازماندهي موضوعي به سـازماندهي مفهـومي،          

رود و در باره موفقیت آن در عمل مني  اي نو به مشار مي پدیده
 .توان با قاطعیت نظر داد

 آیا مي توان تـضاد میـان رویکردهـاي پـیش            :پرسش ششم  ·
 سازماندهي موضوعي برطرف کرد؟مهارایي و پس مهارایي را در 

یکي از مهمرتین چالشهاي موجود در سازماندهي موضـوعي         
. است» پس مهارایي «به  » پیش مهارایي «اطالعات، تغیري رویکرد    

امروزه برخالف استفاده از سرعنوااي موضوعي و اصطالحنامه        
ــا   ــه فهرستنویــسي ی ــات در مرحل ــازماندهي اطالع هــا در س

 مرحله اجياد پیشینه کتابشناخيت، تأکیـد       سازي، یعين در    منایه
اي و یــا مــتين توســط  ســازي خودکــار کلیــدواژه بــر منایــه

افزارها یا عاملهاي هومشند در موتورهاي کاوش و ترکیب           نرم
این مسئله پیـشرت از سـوي       . ها در مرحله جستجوست     کلیدواژه

نظران و با هدف مطرح سـاخنت ضـرورت و یـا عـدم                برخي صاحب 
) ١٣٧٣(» حـر ي «به نظر   . ارایي، مطرح شده است   ضرورت پیش مه  

سازي اجياد شده است که تضاد میان  نوعي خلط در رویکرد منایه
سازي به روش زبان کنرتل شده و شیوه جستجو توسـط             هدف منایه 

در حـايل کـه در نظامهـاي سـنيت          . دهـد   کاربران را نشان مي   
شد، در سازي، بر استفاده از زبان کنرتل شده تأکید مي  منایه

عمل کاربران متایل دارند از زبان کنرتل نشده و بـه صـورت             
اکنون مي توان اسـتدالل کـرد شـیوه         . ترکیيب استفاده کنند  

سازي منابع اینرتنيت توسط موتورهاي کاوش مني تواند بر           منایه
زبان کنرتل شـده اسـتوار باشـد، زیـرا نـه بـه حلـاظ فـين                  

ي کاربران مهخـوان    پذیر است و نه با رفتار اطالع یاب         امکان
 این مسئله را در مورد منابع (1999) [10]١٠»چاودري« .باشد مي

دجيیتايل موجود در وب مورد بررسي قرار داده و دشـواریهاي           
 .استفاده از هر دو شیوه را مطرح کرده است

 آیا مي توان دشواریهاي سازماندهي اطالعات       :پرسش هفتم  ·
 ؟ اي را برطرف منود در فهرستهاي رایانه

اي   هنگامي که فهرستهاي رایانه١٩٨٠ و ١٩٧٠هاي  در دهه
رفت که با استفاده   جایگزین برگه دان شدند، امید بسیار مي



از قابلیتهاي رایانه، مشکل سازماندهي اطالعات برطرف شود        
دانند،   و کاربران قادر باشند به راحيت آنچه را سودمند مي         

هـه و بـا وجـود       اکنون، پس از گذشت سـه د      . بازیابي کنند 
افزاري و حتول در نـسلهاي خمتلـف          هاي نرم   پیشرفت در برنامه  
اند رضایت  اي، این ابزارها هنوز نتوانسته فهرستهاي رایانه

. کاربران را در دستیابي به اطالعات مربوط فـراهم سـازند          
 در [12]١٢»نیویورکر« در نشریه [11]١١»نیکلسون بیکر«انتقاد 

 یکي از مواردي است که از جانب یـک فـرد            ١٩٩٠اواسط دهه   
او بر این باور بود . دانشگاهي و غريکتابدار مطرح شده است

دان   که این فهرستها حيت ویژگیهاي ساده و کاربرپسند برگـه         
هاي الفبایي  براي مثال، امکان جستجو در منایه. را نداشتند

ام اشخاص، سازماا،   مانند منایه ن[13]١٣از پیش تنظیم شده
اي وجود    عنواا و موضوعها در بسیاري از فهرستهاي رایانه       

بسیاري از کاربران، جستجو با استفاده از عبـارت         . ندارد
. دانند  هاي جستجوي ترکیيب و پیشرفته را مني        و شیوه » جستجو«

سازمان یافته توسط   دلیل این امر آن است که اطالعات از پیش          
 ).Baker, 1994(ن صورت قابل دسرتس و استفاده نیستکتابداران به مها

اي تصویر واضحي از      برخالف برگه دان، فهرستهاي رایانه    
به بیان دیگـر،    . اطالعات موجود در خود را ارائه مني دهند       

اي اسـت کـه از حـداقل          شیوه منایش نتایج بازیابي به گونه     
و سازماندهي و تنظیم به منظور درک هبـرت آـا از اطالعـات              

سادگي بیشرت در رسیدن به آنچه نیاز دارند، برخوردار نیست 
در بـــسیاري از فهرســـتهاي ). ١٣٧٩فتـــاحي و پریـــرخ، (

اي، نتایج بازیابي بر اسـاس مشـاره رکـورد تنظـیم              رایانه
. شود در حايل که این عنصر بـراي کـاربران بـي معناسـت               مي

ام سازي نتایج بر اساس عناصري مانند ن امکان تنظیم و ردیف
پدیدآورنده، عنوان، سرعنوان موضوعي، و یا مشاره راهنمـا         

بـه مهـني    . یا وجود ندارد و یا به سادگي قابل اجنام نیـست          
شـود کـه      دلیل، نوعي گسیختگي در سازمان فهرست مشاهده مي       

 .گردد باعث سردرگمي کاربران مي
 آیا فهرست کتاخبانه مي تواند در سازماندهي :پرسش هشتم ·

 موتورهاي کاوش رقابت کند؟اطالعات با 
تا هنگامي که منابع اطالعاتي تنها شامل آثـار چـاپي           

ها تا حد زیـادي       بود، امکان سازماندهي آا توسط کتاخبانه     
اگرچـه، نبایـد فرامـوش کـرد کـه          . رسـید   عملي به نظر مي   

سازماندهي کل کتاهباي چاپي و هتیه یـک کتابـشناخيت جهـاني            
دین سو، یک رویایي آرمـاني       ب ١٩از قرن   » پل اوتله «توسط  

اکنون این آرمان در    . رسید و هرگز عینیت نیافت      به نظر مي  
رسـد، زیـرا اگرچـه        تر بـه نظـر مـي        حمیط جدید دست نیافتين   

موتورهاي کـاوش قادرنـد منـابع اطالعـاتي را شناسـایي و             
ســازي کننــد، امــا بــه دو دلیــل، عملکــرد آــا در  منایــه

 از   ست آنکه خبش قابل توجهي    سازماندهي اطالعات ناقص است؛ خن    
منابع وبي به صورت پنهان و خارج از دسرتس رباهتـاي منایـه             

؛ ١٣٨٣،  ١٣٨٢منـصوریان،   (کننده در موتورهاي کـاوش اسـت        
دوم، بازیابي متام منابع منایه شده نیز به        ). ١٣٨٣خسروي،  

دلیل حمدودیت منایش نتایج بازیابي تقریبا  امري حمال به نظر 



یج پژوهشها نشان مي دهد کـاربران تنـها چنـد           نتا. رسد  مي
 .صفحه خنست نتایج را وارسي مي کنند

ــم دادن    ــان نظ ــوز امک ــاال، هن ــوارد ب ــر م ــزون ب اف
کاربرمدارانه به نتایج بازیابي در موتورهاي کاوش وجـود         
ندارد و کاربران قادر نیستند اطالعات سـایتهاي بازیـابي          

ــود   ــي خ ــاي مقطع ــاس نیازه ــده را براس ــثال (ش ــاس م  براس
پدیدآورندگان سایت، تاریخ روزآمدي حمتوا، موضوعهاي ختصصي       

. و ماننــد آــا مرتــب کننــد) هــاي موضــوعي زیــر جمموعــه(
راهنماهاي موضوعي ارائه شده در موتورهـاي کـاوش ماننـد           

 .اند یاهو و گوگل نیز در سازماندهي اطالعات موفق نبوده
 

 رتبرخي راهکارها براي سازماندهي هب: خبش سوم
مسایل و مشکالت پیش روي سـازماندهي اطالعـات در حمـیط            

ها، دغدغه بسیاري از متخصصان       کنوني و بویژه در عصر شبکه     
شناسـي بـوده      رساني، علوم رایانه و زبان      کتابداري و اطالع  

ــت ــات و   . اس ــازماندهي اطالع ــشهاي س ــا چال ــاط ب در ارتب
راهکارهاي آن، دیـدگاههاي متفـاوتي از سـوي کتابـداران           

برخي از صاحب نظران آینده سازماندهي را       . رائه شده است  ا
بنـدي و     در دور شدن از نظامهـاي سـنيت فهرستنویـسي، رده            

سازي متصور بوده و رویکرد بـه نظامهـاي خودکـار را              منایه
هـا و الگوریتمهـاي       اسـتفاده از برنامـه    . کننـد   توصیه مي 

 سازي که توسط ربـات موتورهـاي کـاوش ایـنرتنيت اجـرا              منایه
شود، منونه نظامهاي خودکار براي سازماندهي حجـم عظـیم            مي

حـل    اي نیـز راه     در مقابـل، عـده    . اطالعات الکرتونیکي اسـت   
چالشها را اتکا بر مباني نظري و اصول موجود و اسـتفاده            

سـازي هـدفهاي      از قابلیتهاي فناوریهـاي جدیـد در پیـاده        
ي که  تردید درباره آینده فهرستنویس   . دانند  سازماندهي، مي 

دغدغه جدي فهرستنویسان در طول دو دهه اخري بوده، از سوي           
 [14]١٤»مایکل گورمن «. نظران پاسخ داده شده است      برخي صاحب 

ها جزئي از     اعتقاد دارد مادام که کتاخبانه    ) ٢٠٠٣،  ١٩٩٧( 
نظام آموزشي، پژوهشي و اجتماعي هستند، سازماندهي اطالعات 

ها در جهـت دسرتسـي        انههم جزء اساسي و جدایي ناپذیر کتاخب      
در عني حال، وي بر این باور . شود جامعه به اطالعات حمسوب مي

است که آینده فهرستنویسي، با توجه بـه الکرتونیکـي شـدن            
منابع و حمیط دسرتسي، چالشهاي فراواني براي فهرستنویـسان         

فهرستنویسان بایـد تـالش کننـد تـا اسـتانداردهاي           . دارد
از نظر  .  سطحي جهاني توسعه دهند    سازماندهي اطالعات را در   

فهرستنویسان نه تنها شغل خود را از دست مني ) ١٩٩٧(گورمن 
 .دهند، بلکه نقش مهمرتي را نیز بر عهده خواهند داشت

اصـول و مبـاني     ) ١٩٩٧ ب،   ١٣٧۶ الـف،    ١٣٧۶(» فتاحي«
فهرستنویسي را مهچنان در حمـیط اطالعـاتي جدیـد ارزمشنـد و             

براین باور است کـه کتابـداران بـا         داند، ويل     کاربردي مي 
توجه به دانش و جتربه حرفه خود در باب سازماندهي اطالعات، 

 .آیند ترین گروه در این زمینه به مشار مي موجه
تالشهاي عمومي گوناگوني در عرصه نظر و در میدان عمل          
براي فایق آمدن بر چالشهاي سازماندهي اطالعات اجنام گرفته 

که پیشرت اشاره شد، هم از سوي متخصصان این امر، چنان. است



شناسي، مطـرح     کتابداري و هم متخصصان علوم رایانه و زبان       
برخي از این تالشها بـر اصـول و مبـاني قواعـد             . شده است 

فهرستنویــسي توصــیفي، برخــي بــر فهرستنویــسي موضــوعي و 
هـا،    شناسي  ها و هسيت    سرعنوااي موضوعي، برخي بر اصطالحنامه    

سازي، و  بندي، برخي بر رویکردهاي منایه هاي ردهبرخي بر طرح
هـاي    برخي بـر بـازنگري در کارکردهـا و سـاختار پیـشینه            

در حايل که مهـه ایـن تالشـها         . کتابشناخيت استوار بوده است   
ارزمشند و مبني پویایي مسئوالن سازماندهي اطالعات است، اما         

پایه کارکردها و ساختار واحد     به باور نگارنده، بازنگري در      
 .تر باشد تواند اثرخبش سازماندهي، یعين پیشینه کتابشناخيت، مي

طرح ایفال براي ملزومات کارکردي پیـشینه کتابـشناخيت         
)FRBR(١٥[15]            از خنستني تالشها بـراي بـازنگري در ماهیـت و 

چگونگي عمل واحد پایه سـازماندهي اطالعـات در فهرسـتهاي           
د و بتدریج توسعه  آغاز گردی١٩٩٠اي است که از سال  رایانه

تـک عناصـر اطالعـاتي در         براساس این طرح، تعیني تک      . یافت
پیشینه کتابشناخيت باید بـر مبنـاي هـدفها و کارکردهـاي            

بـه  . فهرست کتاخبانه، یعين هدفهاي سازماندهي، اجنـام گـريد        
نیز راهکارهاي دیگري را بـراي  ) ١٩٩۶(ایفال، فتاحي   موازات طرح   

 .ناخيت ارائه دادسازماندهي اطالعات کتابش
با توجه به حتوالت دو دهـه اخـري در ذخـريه و بازیـابي               
اطالعات کتابشناخيت، اکنون در سازماندهي اطالعات رویکردهاي 

رسد گذار از سـازماندهي سـنيت         به نظر مي  . جدیدي نیازمندمي 
منابع اطالعـاتي بـه سـازماندهي اطالعـات کتابـشناخيت بـا             

ه سري خود ادامه داده و در ، ب»فراداده«استفاده از الگوي 
تبـدیل  » فراداده  درباره فـراداده    «آینده به سازماندهي    

ها در نظامهاي ذخريه  به بیان دیگر، حجم فراداده. خواهد شد
و بازیابي اطالعات چنان رو به افزایش خواهـد گذاشـت کـه             
براي سازماندهي اطالعات بایـد بـه مـدیریت فـراداده روي            

 .آورمي
 بـه رویکردهـاي جدیـد بـه سـاختار           مدیریت فراداده، 

هاي کتابشناخيت و تدوین استانداردهاي جدیـد نیـاز           پیشینه
تواند از یک ساختار چند  هاي حاوي فراداده مي پیشینه. دارد

» هـا   فـرا پیـشینه   «تـوان آن را       سطحي برخوردار باشد و مي    
بنابراین، از فعالیتهاي آتي مـسئوالن سـازماندهي        . نامید

. هاسـت   ها براي مـدیریت فـراداده       فراپیشینهاطالعات، اجياد   
شناسي، کـل منـابع       ها قادرند با یک رویکرد هسيت       فراپیشینه

اطالعاتي مرتبط با یک اثر، یا مرتبط با یک پدیدآور، و یا 
و در  ) هـسيت (با یک موضوع خـاص را بـه صـورت یـک جمموعـه               

 .ساختاري معنادار تنظیم کرده و منایش دهند
ین زمینه مورد استقبال قرار گرفته      ها در ا    برخي جتربه 

مفهـوم  . و به منزلة راهکارهایي مناسب ارزیابي شده اسـت        
 ارائه شد و به ١٩٩۵که توسط فتاحي در سال » پیشینه مادر«

صورت آزمایشي در یک فهرست وبي مورد استفاده قرار گرفت،          
هـاي    تالش ایفال و کتاخبانه   . توسط سایر پژوهشگران دنبال شد    

اي در  شور مطرح در برگزاري سلسله مهایشهاي منطقهملي چند ک
زمینه مهخوان کردن قواعد فهرستنویسي و حرکت به سوي قواعد 

املللي فهرستنویسي اگرچـه در واقعیـت بـا دشـواریها و              بني



تواند به منزلة یک گام به  روست، اما مي مشکالت متعددي روبه
 .سوي شرایط آرماني تلقي شود

د سریع وب، به اجياد نـوعي ذهنیـت         توسعه اینرتنت و رش   
آرماني در بسیاري از افراد که این حمیط را پاسـخگوي مهـه             

بـه تـصور    . دانند، منجر شده است     نیازهاي اطالعاتي خود مي   
بسیاري، حيت متخصصان، هر آنچه در وب ذخريه شده به صـورتي            
مطلوب سازماندهي گردیده و کاربران قادرند نیازشان را به 

نتایج بسیاري از پژوهشها در جهـت       . ت بیابند سرعت و سهول  
وب با گذشت بیش از یک دهه از . عکس این ذهنیت آرماني است

اي در سازمان دادن به دانش  توسعه و حتول، هنوز مشکالت عمده
 .بشري و بازیابي اطالعات دارد

یکي از مسائل اساسي حوزه سازماندهي اطالعات، دور شدن 
 حــوزه از مبــاني نظــري و متخصــصان و حرفــه منــدان ایــن

این امر باعث شده به موازات کاربرد       . چارچوهباي فکري است  
فناوریهاي جدید در کتاخبانـه، بـویژه طراحـي پایگاههـاي           

شـود،    اطالعاتي که عموما  توسط متخصصان رایانـه اجنـام مـي          
مباحث فين و تکنیکي جاي مباحث نظري را در شـکل دادن بـه              

کتابداران بتدریج به زمینه هاي     نظامهاي اطالعاتي بگريد و     
کاهش تعداد واحدهاي مرتبط با سازماندهي . فين گرایش یابند

و یا تعطیل کردن این     ) سازي  فهرستنویي، رده بندي و منایه    (
هاي کتابـداري، در مهـني راسـتا رخ           گونه درسها در دانشکده   

دور شدن از مباني نظري، چالش اساسي براي حرفه . داده است
 .رود رساني به مشار مي و اطالعکتابداري 

در عني حال، نکته امیدوار کننده در چالش بـا مـسایل            
اي ارزمشند از دانش نظري و        سازماندهي اطالعات، وجود پیکره   

اصول و مباني، و برخـي از روشـهاي         . عملي سازماندهي است  
مطرح در این دانش مهچنان روایي و کاربرد پذیري باالیي را           

براي درک این ارزشها، برخي     .  جدید دارند  در حمیط اطالعاتي  
از اصول، روشها و ابزارهاي موجود باید مورد توجه دوباره 

املللـي    باید استانداردهایي را که کاربرد بـني      . قرار گريند 
اند با ملزومـات حمـیط جدیـد اطالعـاتي مهخـوان منـود                یافته

استفاده از دستاوردهاي فناوریهاي    ). ١٣٨٢،  ١٣٧۶فتاحي،  (
د این امکان را فراهم منوده است تـا اصـول و روشـهاي              جدی

. سازي کنـیم    سازماندهي اطالعات را به حنو کارآمدتري پیاده      
حرکت از اجياد پایگاهها و فایلـهاي حملـي، فهرسـت مـستند             
اسامي مشاهري و فهرست مـستند عنواـاي موضـوعي بـه سـوي              

 املللـي، از مهمرتیـن      پایگاههاي ملي و سپس پایگاههـاي بـني       
اقدامهایي است که حمیط اطالعاتي و سازماندهي اطالعات را به 

 .مرزهاي آرماني آتي نزدیک خواهد کرد
 

 مجع بندي
سازماندهي اطالعـات یکـي از ارکـان اساسـي و جـدایي             

به بیـان   . ناپذیر در چرخه مدیریت اطالعات به مشار مي رود        
دیگر، رویکرد سازماندهي بـه سـایر مقولـه هـاي مـدیریت             

ت، یعين گزینش منابع، فراهم آوري، اشاعه و ارزیابي         اطالعا
بر مهني اسـاس، آنچـه را کـه در ایـن            . عملکرد وابسته است  

مقاله به منزله چالشهاي اساسي مورد حتلیل قرار گرفت، مي          
توان در چهار مقوله مرتبط با مراحل اصلي مدیریت اطالعات          



شـود،    چنانکه در جدول صفحه بعد مشاهده مي      . بندي کرد   دسته
هر یک از چالشها، ضمن آنکه خود به منزلة یک عامل مستقل            

. گـذارد   مطرح است، بر برخي از چالشهاي دیگر نیز تأثري مي         
این امر حاکي از آن است که یک به هـم پیوسـتگي در حمـیط                

بـه بیـان    . اطالعاتي و نظامهاي مدیریت اطالعات وجود دارد      
نها در ارتباط با دیگر، حتلیل چالشهاي سازماندهي اطالعات ت

سایر مقوله ها و در یک بافت خاص، قابـل اجنـام و توجیـه               
 .پذیر مي باشد

 
 چالشهاي اساسي سازماندهي اطالعات در مقوله هاي چهارگانه

 چالشهاي اساسي مراحل

مرحله . ١
  تولید 
 و نشر

تولید حجـم عظـیم منـابع چـاپي، دیـداري ـ شـنیداري،           -
 اي الکرتونیکي و چندرسانه

تنوع بسیار در تولیدکنندگان منابع اطالعاتي به حلاظ سطح،    -
 رویکرد و کیفیت کار

 تنوع بسیار در فرمت و نویسه منابع تولیدشده   -
 نبود ثبات در ساختار و حمتواي منابع الکرتونیکي و وبي   -
در منابع تولید ) مستند(استفاده نکردن از نامهاي یکدست    -

 شده
 در مبدأ توسط بسیاري از تولیدکنندگان و ناشـران          عدم سازماندهي    -

 بویژه در مورد منابع غري کتابي
استفاده نکردن از استانداردهاي فراداده اي براي تولید    -

 ساخت یافته منابع
 اهبام در رابطه منبع تولید شده با سایر منابع موجود در -

 جهان کتابشناخيت

مرحله . ٢
گزینش و 
 فراهم آوري

ري در گزینش منابع سودمند از میان حجم عظیم منابع  دشوا  -
 موجود

هتیه منابع با تنوع بسیار به حلاظ حمتوا، ساختار، رویکرد،   -
 ..سطح و

 نبود ثبات در ساختار و حمتواي منابع الکرتونیکي  -
 عدم شناسایي خبش عمده اي از منـابع تولیـد شـده بـراي         -

 آوري گزینش و فراهم

مرحله . ٣
 هيسازماند

 تکرار و دوباره کاري در سازماندهي توسط مراکز خمتلف  -
 پائني بودن کیفیت سازماندهي در طرحهاي برون سپاري   -
 )اثر یا نسخه موجود؟(مشخص نبودن مبناي سازماندهي   -
 مشخص نکردن رابطه و وابستگي منابع در میان آثار مرتبط  -
ر طراحــي رابطـه د -اسـتفاده نکـردن از مــدهلاي موجودیـت     -

 پایگاهها
 ساختار مسطح قالبهاي مارک در ذخريه و سازماندهي اطالعات  -
 کنرتل نکردن مستند نامها و موضوعها در سطح ملي و جهاني  -
 سازي فیلدها  هاي منایه تنوع و تفاوت در شیوه  -
 سازي خودکار کلیدواژه اي و متين ناکارآمدي رویکرد منایه  -
 رمتهاي ذخريه و پردازشسازي ف نبود یکپارچه  -
ــابع     - ــازماندهي من ــدي در س ــاي رده بن ــدي طرحه ناکارآم

 الکرتونیکي
 مشکالت نرم افزاري در ذخريه و پردازش   -
استفاده نکردن موتورهاي کاوش از رویکرد کتابدارانه در    -

 سازي منابع وب منایه
  نبود توافق جهاني در مورد استانداردهاي فراداده اي-

 مرحله. ۴
اشاعه 

جستجو، (
بازیابي و 

 )منایش

 دشواري و عدم کاربرپسندي در حمیط رابط کاربر  -
بـه جـاي زبـان      ) پس مهـارایي  (تأکید بر جستجوهاي کلیدواژه اي        -

 )پیش مهارایي(کنرتل شده 
بـراي  ) الفبایي از پیش تنظیم شده(هاي مروري  نبود منایه   -

 جستجو
 ایج بازیابينبود مدل و الگوي مناسب منایش نت  -
نتایج جـستجو بـر اسـاس    ) تنظیم(نبود امکان سازماندهي    -

 نیاز کاربران
در جهـان  ( منایش ندادن رابطه منابع بـا منـابع مـرتبط        -

 )کتابشناخيت



به نظر مـي رسـد اسـتفاده از مـدهلاي تکامـل یافتـه               
هاي کتابشناخيت، رویکردي مناسب و       ملزومات کارکردي پیشینه  

اد ارتباط و انسجام در جهان کتابشناخيت       امیدوارانه در اجي  
این امر با توجه به افزایش منابع تولید شده و نیز           . است

امکان کاربرد فنـاوري پیونـدهاي فـرامتين در پایگاههـاي           
در این میان، آنچه امهیـت      . اطالعاتي، قابل توجیه مي باشد    

دارد، کسب اطمینان از قابلیتهاي این مدهلا بر اساس آزمون 
با پیاده سازي   . ر پایگاههاي واقعي و پرکاربرد است     آا د 

این مدهلا مي توان خبش قابل توجهي از چالشهاي سـازماندهي           
را برطرف ساخت، زیرا این مـدهلا چـارچوب طراحـي پیـشینه             
کتابشناخيت را با توجه به کارکرد هر عنصر اطالعاتي مـشخص           

ه با توجه به دانش و جتربه کتابـداران در زمینـ          . مي کنند 
سازماندهي و شناخت ویژگیهاي جهان کتابشناخيت، مـي تـوان          
امیدوار بود که آا در طراحي عملي و پیـاده سـازي مـدل              

هاي کتابشناخيت، نقشي اساسـي بـر         ملزومات کارکردي پیشینه  
در آینــده نــه چنــدان دور، تــالش مــسئوالن  . عهــده گرينــد

ســازماندهي اطالعــات بــر اجيــاد مــدهلاي جدیــد در زمینــه  
زماندهي فراداده درباره فراداده استوار خواهـد بـود؛         سا

 .رویکردي که داراي ارزش افزوده قابل توجهي است
خالصه کالم آنکه، اگرچه حتقق آرماا بسیار دشوار و گاه 

مناید، اما آرمانگرایي نريوي عظیم و ساملي است که           ناممکن مي 
ایت ما را به تالش به سوي وضع هبرت و مدیریت واقعیتـها هـد             

 .کند مي
 منابع

مسائل و مشکالت ذخريه پیش مهارا      «). ١٣٧٣( حري، عباس    -
، سال فصلنامه کتاب ،  »مهارا در نظام کامپیوتري     و بازیابي پس  

 .١٥-٨: ٤و ٣پنجم، ش 
فصلنامه علوم  . وب نامرئي ). ١٣٨٣( خسروي، عبدالرسول    -
 .۵٨-۵١): ١-٢ (٢٠، شرساني اطالع

: آینـده فهرستنویـسي   «). ف الـ  ١٣٧۶(اهللا     فتاحي، رمحت  -
 فـصلنامه   ،»فهرستنویسان حرفهاي زیادي بـراي گفـنت دارنـد        

 .٧٢-٦٠: ٢سال اول، ش ، رساني کتابداري و اطالع
ــول و «).  ب١٣٧۶  (------------ - ــد نظــر در اص جتدی

زمـستان   (٤سال هفـتم، ش   . فصلنامه کتاب » نویسيتقواعد فهرس 
٥٤-٣٩): ١٣٧٦. 
اي نو به ساختار پیشینه هاي      رویکرده  ----------- -

کتابشناخيت و منایش آثار در فهرستهاي گرافیکي با استفاده         
کـاربرد و   : نـه اي  افهرسـتهاي رای  :  در .از فناوري فرامنت  

جمموعه مقاالت مهایش کاربرد و توسعه فهرستهاي رایانه اي در          توسعه؛  
؛  دانشگاه فردوسي.، مشهد١٣٧٨ آبان ٢٨ و ٢٧کتاخبانه هاي ایران، 

رسـاني و خـدمات علمـي جهـاد سـازندگي،             مرکز اطـالع  :هتران
 .٢٦٨ـ١٣٧٩،٢٥٣

چالشهاي سازماندهي منـابع    «). ١٣٨٠  (----------- -
دانش در آغاز قرن بیست و یکم با نگاهي به فهرستنویسي در 

 .٨٣-۵٩: ٤دوره دوازدهم، ش. فصلنامه کتاب. »ایران
وده حتلیلــي بــر ارزش افــز  «). ١٣٨٢  (---------- -

، رساني  فصلنامه کتابداري و اطالع   ،  »اطالعات و نظامهاي اطالعاتي   
 .٢٨-١ : ٢سال ششم، ش 



اصول و روشـها،    : فهرستنویسي). ١٣٨۴  (---------- -
 .نشر کتابدار: ویرایش چهارم، هتران

بررسـي و    «)١٣٧٩(فتاحي، رمحـت اهللا و مهـري پریـرخ           -
: در. »اي رایانهارزیابي کیفیت منایش اطالعات در فهرستهاي       

جمموعـه مقـاالت مهـایش      کاربرد و توسـعه؛     : اي فهرستهاي رایانه 
 ٢٨و٢٧کاربرد و توسعه فهرستهاي رایانه اي در کتاخبانه هاي ایـران،          

رساني   مرکز اطالع :  دانشگاه فردوسي؛ هتران   :، مشهد ١٣٧٨آبان  
 .٣٥٢ـ ٣٢٣و خدمات علمي جهاد سازندگي،

هـاي فـين و غـري فـين وب           هجنبـ ). ١٣٨٢( منصوریان، یزدان    -
 .١٥٣ ش ،٢، دوره اول، مشاره شناسي نامرئي، اطالع

ــابع  «). ١٣٨٣  (----------- - ــهان و من ــت پن اینرتن
، »اطالعاتي فته در اعماق نـامرئي شـبکه جهـاني گـسرت وب            

 .۴٢-٢۵: ١، سال هفتم، ش رساني کتابداري و اطالع
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) شاهنامه(خاص تنوع و تعداد بازیافت یک عنوان . ١پیوست مشاره

 )٢٣/١٠/٨۵: تاریخ بازیابي(
تعداد صفحات 
 شکل عنوان بازیابي شد

١۴٧٠٠٠ Shahnameh 
۴٢٧٠٠ Shahnama 
١٧٠٠٠ Shahname 
۶٨۶ shaname 
۶۴۵ Shahnamah 

 
) فردوسي(تنوع و تعداد بازیافت یک پدیدآورنده . ٢پیوست مشاره

 )٢٣/١٠/٨۵: تاریخ بازیابي(
تعداد 
صفحات 
 بازیابي

 شده
 ردیف شکل نام

تعداد 
صفحات 

بازیابي 
 شده

 ردیف شکل نام

١۶٨ Ferdawsi ٧١ ١٠۴٠٠ Firdausi ١ 
۵٧ Ferdossi ١١ ۴۴٠٠٠ Ferdowsi ٢ 
٣۶ Firdosi ١٨ ١٢۵٠ Firdawsi ٣ 
٣۴ Fardusi ١٧٢٠ ١٣ Firdowsi ۴ 
١۶ Ferdoosi ١۴ ١۴۶٠ Ferdosi ۵ 
۵ Ferdowssi ١۵ ٩١٣ Ferdousi ۶ 
۴ Fardowsi ١۶ ۵١٠ Firdousi ٧ 
١ Ferdowssi ١٧ ۴٣٠ Ferdusi ٨ 
   ٢١٣ Firdusi ٩ 
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