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  چکیده

شـناختی کتابخانـه ملـی     هـاي کتـاب  هدف از پژوهش حاضر ارائه تصویري از ابزارهاي رابط در پیشـینه  هدف:
و الگـوي   هاي تیلت، اسمیراگلیابنديشناختی مطرح در طبقه ها با انواع روابط کتابجمهوري اسالمی ایران و تطبیق آن

  ها با یکدیگر است.زان تجانس آنبراي دستیابی به می اف. آر. بی. آر.
ـینه  روش/ رویکرد پژوهش:  ـاي  روش پژوهش از نوع مطالعات انطباقی است. ابتدا به شناسایی ابزارهاي رابط موجـود در پیش ه

  شناختی پرداخته شد. ها با انواع روابط کتابشناختی با استفاده از استانداردهاي مورد استفاده، سپس به انطباق آن کتاب
هنـد، در حـالی   د شناختی را نشان می نتایج نشان داد برخی از مناطق تنها یک نوع از انواع روابط کتاب ها:یافته

و اف.  هـاي تیلـت، اسـمیراگلیا   بنديدهندة دو یا بیش از دو نوع از انواع روابط در هر یک از طبقه که برخی دیگر نشان
%) 14جزء در سـطح اثـر (   -%) و کل11و رابطه اثر با اثر ( ي تیلتبند %) در طبقه26جزء (-آر. بی. آر. هستند. رابطۀ کل

  بندي اف. آر. بی. آر بیشترین درصد فراوانی را در تعداد مناطق داشتند.در طبقه
هـاي  هـاي جدیـد، تغییـر رویکـرد    شـناختی در الگوهـا و اسـتاندارد    توجه به نمایش روابط کتاب گیري:نتیجه
خصوص آثاري که شناختی و برقراري ارتباط میان آثار مختلف، به نواع روابط کتابنویسی را به سوي نمایش ا فهرست

  کند. شناختی وسیعی هستند، ایجاب می هاي کتابداراي خانواده
بنـدي  بنـدي تیلـت؛ طبقـه   شـناختی؛ طبقـه   هاي کتـاب شناختی؛ پیشینه ابزار رابط؛ روابط کتاب کلمات کلیدي:

    ی. آر.بندي اف. آر. باسمیراگلیا؛ طبقه
                                                                                                                   

هاي اي بلوكن و چگونگی استفاده از فیلدهاي رابطهبررسی میزا "نامه کارشناسی ارشد با عنوان این مقاله برگرفته از پایان .1
هاي کتابشناختی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران براي  مارك و مارك ایران در پیشینهیونی --5، و --4، --3

 است. "نمایش روابط کتابشناختی

 .13/06/1396؛ تاریخ پذیرش مقاله: 06/1394/ 31تاریخ ارسال مقاله:  *
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  مقدمه
شـناختی   میالدي سـرآغاز توجـه بـه روابـط کتـاب      19دهد که قرن بررسی تاریخی نشان می

شـناختی در سـازماندهی    ، توجه بـه روابـط کتـاب   1841بوده است. از زمان پانیتسی در سال 
اطالعات نقش بسزایی داشته که این روند در طراحی الگوهـا و اسـتانداردهاي امـروزي نیـز     

شـناختی کاسـته نشـد،     از اهمیت نمایش روابط کتـاب  تنها نهبه مرور زمان،  شود.مشاهده می
نتیجـۀ   بر اهمیت آن افزوده و تالش بیشـتري جهـت نمـایش آن انجـام شـد.      روز روزبهبلکه 

ــا آن، و  تــوان در الگــوي اف. آر. بــی. آر.هــایی را مــیچنــین تــالش و الگوهــاي مــرتبط ب
در چنـین الگوهـا و اسـتانداردهایی، نمـایش      هده کرد.مشا استانداردي همچون آر. دي. اي.

  را به خود اختصاص داده است. توجهی قابلشناختی بخش  روابط کتاب
، بـه ایـن   دنکناي ایفا میهاي رایانهنقش راهبر را در نظام شناختی نمایش روابط کتاب

ی بـه  صـورت ابزارهـایی بـراي هـدایت کـاربر در دسترسـ       شـناختی بـه   معنا که روابط کتـاب 
از  ،اي امـروزي  هـاي رایانـه  تـوان راهبرهـا را در نظـام   مـی  آیند.کار میبه موردنظراطالعات 

هـاي  زیرا گستردگی و تنوع در محمـل  ؛دانست ذخیره و بازیابی اطالعاتارکان اصلی نظام 
هـا باعـث برقـراري    و نمایش روابـط موجـود در میـان آن    ،هااطالعاتی باعث پراکندگی آن

در  يهمچنـین، ایـن روابـط سـاختاري زنجیـر      .شـود اسب در انبوه اطالعات میپیوندهاي من
 1شـناختی، تیلـت   در مطالعات اولیه دربارة روابط کتاب کنند.ان اطالعات مرتبط ایجاد میمی

                                                                                                                   
1. Tillet 
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 111: ضرورت یروابط کتابشناخت شینما يبرا رانیا یاسالم يجمهور یکتابخانه مل

   يحجاز هیرق دهیس

 برقرارشـده شـناختی   کـه در فهرسـت کتابخانـه، روابـط کتـاب      کنـد مـی به ایـن نکتـه اشـاره    
این گذرگاه مـا را بـه    کنند.از مواد مرتبط فراهم می اي یافته سازمانگذرگاهی براي نمایش 

براي فهرسـت   شده بیانهاي ، و این هدایت به انجام هدفکند می پیوند شده هدایتمواد هم
درست نشان دادن این روابط در فهرست کتابخانه یکـی  بنابراین،  ند.رساکتابخانه کمک می

  ).2003، 1ژانگنویسی است ( هاي مهم فهرستاز هدف
بنـدي تیلـت، اسـمیراگلیا، و الگـوي     شناختی شامل طبقـه  بندي از روابط کتابسه طبقه

-بندي را مکمـل یکـدیگر دانسـت؛ بـه    توان این سه طبقهمی است. مفهومی اف. آر. بی. آر.
هـا (اشـتقاقی) توســط   بنـدي  شـود، یکـی از طبقـه   بنـدي تیلـت آغـاز مــی    کـه از طبقـه  طـوري 

بنـدي پیشـین را بـا    دو طبقـه  و الگوي مفهومی اف. آر. بی. آر.یابد، اسمیراگلیا گسترش می
 الگوي اف. آر. بی. آر.هاي تیلت، اسمیراگلیا، و بنديطبقه کند.جزئیات بیشتري معرفی می

  .شناختی را دارند روابط کتاب بنديطبقهها قصد زیرا آن هستند، توجهی قابلهاي طرح
 عـد هـا در قوا شناختی و طرز عمل آن بط کتابدرباره روا یپژوهش در 1987در سال تیلت 

ارز، شـناختی را بـا هفـت گـروه اصـلی پیشـنهاد داد: هـم        روابط کتـاب  بنديطبقهنویسی،  فهرست
). گـروه  2004، 2(ریواهـاي مشـترك   جـزء، همراهـی، تـوالی، و ویژگـی    - اشتقاقی، توصیفی، کل

بندي تیلت یک مـورد اضـافه   قهبه طب 3شناختی ایفال هاي کتاببررسی ملزومات کارکردي پیشینه
  است. 4مورد اضافه شده رابطۀ انتزاعی و مادي اثر کرده و از آن بهره گرفته است.

وسـیع   ۀاین دامن دامنه وسیعی دارد. خاص، طور بهاشتقاقی،  تیلت، رابطۀ از هفت گروه
، 5زمـان  هـم اشـتقاق   به اسمیراگلیا این امکان را داد تا یک بخش فرعـی در هفـت زیرگـروه   

عنـوان  هب 11، و اجراها10ها، اقتباس9ها، استخراجی8ها ، شرح و بسط7ها، ترجمه6اشتقاق متوالی
  .پیشنهاد کند بندي تیلت طبقهاي براي توسعه

                                                                                                                   
1. Zhang 
2. Riva 
3. IFLA Study Group on Functional Requirements for Bibliographic Records 
4. work relationship 
5. simultaneous derivations 
6. successive derivations 
7. translations 
8. amplifications 
9. extractions 
10. adaptations 
11. performances 
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شناختی (اف. آر. بـی. آر.   هاي کتابملزومات کارکردي پیشینه«، ایفال 1998در سال 
یـک الگـوي مفهـومی     عنـوان  به . آر.را منتشر کرد که در آن اف. آر. بی» ): گزارش پایانی

در ایـن الگـو    شـده  یـف تعرروابـط   شناختی معرفی شده بود. جدید براي ترسیم جهان کتاب
روابط بین گروه اول (اثر، بیان، قالب، و مدرك)، روابط بـین گـروه دوم (شـخص یـا     شامل 

هـوم،  (مف 3هـاي موضـوعی گـروه    تنالگان) و اول (اثر، برداشت، قالـب، مـدرك)، و رابطـه   
  .1هاي مختلفی هستندها شامل زیرگروهشیء، واقعه، مکان) هستند که هریک از آن
شناختی، همواره تـالش شـده تـا اسـتانداردها و      با توجه به اهمیت نمایش روابط کتاب

شـناختی موجـود    قواعد مورد استفاده در سازماندهی اطالعات، توانایی نمایش روابط کتاب
اند کـه  یابی به چنین هدفی، ابزارهایی تعریف شده در پی دست شند.در میان آثار را داشته با

ابزارهـاي رابـط، ابـزاري جهـت برقـراري      « با عنوان ابزارهاي رابط نام بـرد. ها توان از آنمی
هـا  هـا در فهرسـت  شناختی و مدارك مـرتبط بـا آن   هاي کتابپیوند و ارتباط در میان پیشینه

  ).1991A(تیلت، » هستند
-ابزارهاي رابط براي نمایش روابط موجود در میان آثار به کـار مـی   که ینابه با توجه 

آیند، در صورت تعیین ابزارهاي رابط موجـود در قواعـد و اسـتانداردهاي مـورد اسـتفاده و      
شـناختی   روابط کتـاب  دهندة یشنماهاي توان منطقهها، میهر یک از آن همچنین نوع رابطۀ

شـناختی و نـوع    هـاي کتـاب  یابی مناطق رابط در پیشـینه مکان کرد. یابیها مکانرا در پیشینه
و تعیـین نـوع رابطـه در     سـو  یـک هـا از  در پیشـینه  شـده  یفتعررابطه، باعث تشخیص روابط 

اي از ابزارهاي رابـط  بنابراین، هدف اصلی این پژوهش ارائه نقشه شود.هریک از مناطق می
شـناختی مطـرح در    اق آن با انـواع روابـط کتـاب   شناختی و انطب هاي کتابموجود در پیشینه

اسـت؛ همچنـین بـه دنبـال پاسـخ       هاي تیلت، اسمیراگلیا و الگوي اف. آر. بی. آر.بنديطبقه
هـاي  این پرسش است کـه چـه میـزان تجـانس در میـان ابزارهـاي رابـط موجـود در پیشـینه         

توانـد  این پـژوهش مـی  نتایج  شناختی وجود دارد. شناختی فارسی و انواع روابط کتاب کتاب
                                                                                                                   

  . براي مطالعه بیشتر مراجعه شود به:1
IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records (2009). Functional Requirements for 
Bibliographic Records. Retrieved on April 8, 2010, fromhttp://www. ifla. org/files/cataloguing/frbr/frbr_2008. pdf. 
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   يحجاز هیرق دهیس

و انطباق آن با الگوها و استانداردهاي جدید  یدشدهتولهاي در تغییرات آینده بر روي پیشینه
  مؤثر باشد.

شـناختی نشـان    ابزارهاي رابط و انواع روابط کتاب درزمینۀهاي پیشین بررسی پژوهش
الگوهـاي مطـرح    بررسی استانداردهاي مورد استفاده و درزمینۀهاي بسیاري داد که پژوهش

هـاي مـرتبط بـا مقایسـۀ     ، پـژوهش حـال  بـااین در سازماندهی اطالعات صورت گرفته اسـت.  
هـاي  نویسـی انگلـوامریکن و سـرعنوان    استانداردهاي مطرح در این پژوهش (قواعد فهرست

بندي تیلت، اسمیراگلیا، و الگوي اف. آر. موضوعی فارسی) و الگوهاي مورد بررسی (طبقه
  هاي مرتبط به قرار زیر است:برخی از پژوهش دودند.بی. آر. ) مع

هاي مارك، برگرفتـه  داده وتحلیل تجزیه) در پژوهش خود به 2002( 1هگنا و مورتوما
کـه گـروه ملزومـات     یهایشناسی ملی فنالند و نروژ، با در نظر گرفتن مدل داده از دو کتاب

هـا  آن رائه کرده اسـت، پرداختنـد.  ) ا. آری. ب. آر. شناختی (اف هاي کتاب کارکردي پیشینه
(که بر اسـاس   اطالعات موجود در رکوردهاي مارك ،پژوهشی خود ۀدریافتند که در جامع

اثـر، بیـان، و    یهاي مناسـبی بـراي شناسـای   ویژگی نویسی انگلوامریکن است) قواعد فهرست
سـت کـه   نی چنـان  آنسادگی  یلبه دلد، اما دقت و ترکیب ظاهریشان دارننمایش ماهیت آن 

در پایـان،   صـورت مناسـبی اسـتفاده کـرد.    اثر، بیان و نمایش به یبراي شناسای هابتوان از آن
 تـر  یافتـه  سازمانهاي یابی به فهرست پژوهشگران اجباري کردن برخی فیلدها را جهت دست

  کنند.پیشنهاد می
و ) در پژوهش خود با رویکردي تحلیلی به بررسی ماهیـت  1386فتاحی و ارسطوپور (

اي (فیلدهاي موجود) در اسـتانداردهاي مـرتبط   هریک از عناصر داده ۀکارکردهاي چندگان
، . دي. بـی . اس. امـریکن، آي  نویسـی انگلـو   شـناختی (قواعـد فهرسـت    هـاي کتـاب   با پیشینه

هـا  اي پیوسته بر آنهاي دابلین کور)، با توجه به تأثیر احتمالی محیط رایانهمارك، و فراداده
شـناختی در قالـب الکترونیکـی     کتـاب  ۀدهـد کـه پیشـین   نتایج پـژوهش نشـان مـی    پرداختند.

نتـایج پـژوهش    اي دارد.کارکردهاي متنوعی در پاسخ به نیازهاي گوناگون در محیط رایانه
                                                                                                                   
1. Hegna & Murtomaa 
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ــی ــه   نشــان م ــدآور، شناس ــه پدی ــد کــه عناصــري همچــون سرشناس ــایر  ده ــزوده س ــاي اف ه
و برخــی از  فروســت ، اطالعــاتهــاي قــراردادي، شــرح ویــرایش عنــوانپدیدآورنــدگان، 
 دهند. ها پیوند میان آثار مرتبط با یکدیگر را نمایش میاطالعات یادداشت

نویسـی   ) در پژوهشی به بررسی و مقایسـۀ قواعـد فهرسـت   1389منش ( حیاتی و عرفان
انگلوامریکن و الگوي اف. آر. بـی. آر در جهـت شـناخت نقـاط ضـعف و قـوت هـر یـک         

نتـایج ایـن پـژوهش     اي انجـام گرفتـه اسـت.   ه روش پیمایش مقایسهاین پژوهش ب پرداختند.
شـود  مراتبی قواعد انگلوامریکن باعـث مـی   نشان داد که ساختار مسطح، خطی، و غیرسلسله

-که یک مدرك در هر سطح انتزاعی و فیزیکی (اثر، بیان، قالب، و مدرك) که باشـد، هـم  

  ار گیرد.ردیف با سایر سطوح انتزاعی و فیزیکی آن مدرك قر
ایفال  .آر. بی. آر. کارگیري الگوي افبه سنجیِ) به امکان1389العابدینی (زینحاجی

ها را برمبناي چهار فعالیت اصلی الگـو  شناختی فارسی پرداخت و پیشینه هاي کتاب در پیشینه
در ایـن پـژوهش بـه     .کـرد ها، روابط، و وظایف کاربري بررسی ها، ویژگییعنی موجودیت

هاي اي مورد استفاده و عدم توجه به روابط و خانوادهافزارهاي کتابخانهساختار نرمنقص در 
در حـال  نتـایج پـژوهش وي نشـان داد کـه      اسـت. هـا اشـاره شـده   شناختی در فهرست کتاب

نویسـی شـدة منـابع بـر اسـاس قواعـد        اي اطالعـات فهرسـت  هـاي کتابخانـه  حاضر، فهرسـت 
اند کـه در آن  رند که براي محیط و شرایطی ایجاد شدهنویسی انگلوامریکن در بر دا فهرست

  بسیاري از مالحظات کنونی حوزة ذخیره و بازیابی اطالعات مورد توجه نبوده است.
بنـدي آثـار   نویسی و رده میزان انطباق فهرست«) در مطالعه خود، به 1390بشردوست (

هـاي  قواعـد و دسـتورالعمل  «با » شناسی ملی ایران وابسته به یک اثر در فهرست پیوسته کتاب
یابی به میزان رعایت قواعـد   هدف این مطالعه دست پرداخت.» مورد استفاده در این فهرست

ها، و همچنین امکان دسترسی مراجعین به اثر اصـلی از طریـق آثـار وابسـته و     و دستورالعمل
اده در میـان آثـار   ها با قواعد مورد استفوي به این نتیجه رسید که انطباق پیشینه بالعکس بود.

  مختلف، متفاوت است.
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هاي خـود بـه   هاي مرتبط با پژوهش نشان داد که پژوهشگران در بررسیبررسی پیشینه
هـاي ذخیـره و   هایی از استانداردهاي مورد استفاده، با توجه به ماهیـت جدیـد محـیط   ضعف

ه بـه ایـن کـه    بـا توجـ   انـد. بازیابی اطالعات و الگوهاي نوظهور در ایـن زمینـه اشـاره کـرده    
داشته و به بررسـی اسـتانداردها و    تأکیدهاي نظري هاي صورت گرفته بیشتر بر جنبهپژوهش

اند، پژوهش حاضر بر آن است تا بـه مقایسـۀ   ها دست زدهالگوها بر اساس مباحث نظري آن
هـاي پیشـین اسـتانداردها و الگوهـا     از سـوي دیگـر، در پـژوهش    هـا بپـردازد.  عینی میـان آن 

ــط انــد و پژوهشــی، بــهمــورد مقایســه قــرار گرفتــه کلیطــور بــه طــور خــاص، بــر روي رواب
  شناختی و مقایسه آن با استانداردهاي مورد استفاده صورت نگرفته است. کتاب

  شناسی پژوهشروش
روش پژوهش از نوع مطالعات انطباقی است، به این صـورت کـه ابتـدا بـه شناسـایی ابزارهـاي       

شـناختی مـورد اسـتفاده،     هاي کتـاب ي مورد استفاده در تهیه پیشینهرابط موجود در استانداردها
هـاي  با توجه به این کـه پیشـینه   شناختی پرداخته شد. ها با انواع روابط کتابسپس به انطباق آن

هـاي  شناختی از دو بخش توصیفی و تحلیلـی، و بخـش تحلیلـی نیـز از دو بخـش شناسـه       کتاب
شده است، به بررسی هر یک از استانداردهاي مـورد  افزودة موضوعی و غیرموضوعی تشکیل 

انجمـن  نویسـی انگلـوامریکن (   ها پرداخته شد که شـامل قواعـد فهرسـت   استفاده در تهیه بخش
هـاي موضـوعی فارسـی    ) و سـرعنوان 1387) و (کـوکبی،  1371 ،کتابداران آمریکا و دیگـران 

ــ  ) اســت.1381(ســلطانی و فــانی،  ــژوهش شــامل ابزارهــاي راب ط موجــود در قواعــد جامعــه پ
هـا  ابـزار گـردآوري داده   هاي موضوعی فارسی است.نویسی انگلوامریکن و سرعنوان فهرست
تهیـه شـد؛ در    هـاي وارسـی بـه صـورت مـاتریس     سیاهه هاي وارسی محقق ساخته است.سیاهه

بنـدي تیلـت، اسـمیراگلیا، و الگـوي اف. آر. بـی.      شناختی در طبقه ستون آن انواع روابط کتاب
 شـناختی قـرار داده شـد.    هـاي کتـاب  ، و در سطر آن ابزارهاي رابط شناسایی شده در پیشـینه آر

شـناختی   قابل ذکر است که تنها ابزارهاي رابطـی بررسـی شـدند کـه مـرتبط بـا فرمـت کتـاب        
  ها به صورت فراوانی و درصد گزارش شد.درنهایت یافته شناختی هستند. هاي کتابپیشینه
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  هاي پژوهشیافته
 کاررفتـه  بـه شناختی و اسـتانداردهاي   هاي کتابهاي از پیشینهاول پژوهش: چه بخش پرسش

 عنوان ابزار رابط هستند؟ها بهبراي تهیه آن

شناختی از دو بخـش توصـیفی و تحلیلـی، و بخـش      هاي کتابکه پیشینهبا توجه به این
شده است، هـر  هاي افزودة موضوعی و غیر موضوعی تشکیل  تحلیلی نیز از دو بخش شناسه

ها بر اساس معیاري مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت کـه بـه شـرح زیـر     یک از بخش
  است:

شناختی در کتابخانۀ ملی ایران بـر اسـاس قواعـد     هاي کتابتهیه بخش توصیفی پیشینه
بنـابراین در ابتـدا بـه شناسـایی قواعـدي کـه در بخـش         نویسی انگلـوامریکن اسـت.   فهرست

ایـن   دهنـدة رابطـه هسـتند، پرداختـه شـد.      نویسی انگلوامریکن نشـان  فهرستتوصیفی قواعد 
همچنین، براي اطمینان از این  تشخیص بر اساس عنوان و محتواي هر منطقه صورت گرفت.

) 1381ده (زا)، و زارع1375)، فتـاحی ( 1991B) و (1991Aتیلـت (  هـاي تشخیص، پژوهش
شـده   اسایی روابط موجود در منـاطق شناسـایی  در مرحله بعد، به شن مرجع در نظر گرفته شد.

(به عنوان سـه الگـوي معتبـر     بندي تیلت، اسمیراگلیا و الگوي اف. آر. بی. آر.بر اساس طبقه
 2002این کـار بـا اسـتفاده از ویراسـت      شناختی) پرداخته شد. در تعریف انواع روابط کتاب

نتـایج   ) انجام شد.1387ی، نویسی انگلوامریکن (کوکب ) قواعد فهرست2004(روزآمد سال 
  قابل مشاهده است. 1این بررسی در جدول 
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نویسی انگلوامریکن با انواع روابط  نویسی توصیفی در قواعد فهرست شناسایی و تطبیق قواعد فهرست .1جدول 
  شناختی کتاب

  منطقه  نام قاعده  شماره
نوع رابطه بر 

 بندي اساس طبقه
  تیلت

نوع رابطه بر 
 بندي اساس طبقه

  اسمیراگلیا

 بندي نوع رابطه بر اساس طبقه
  اف. آر. بی. آر.

1. 1B عنوان کامل  
عنوان و شرح 
  پدیدآور

  ارزهم
  اشتقاقی

  هاي مشتركویژگی

  شرح و بسط
  اقتباس
  استخراج
  اجرا

  اثر با اثر
  مدرك با مدرك
  اثر با برداشت
  اثر با قالب
  اثر با مدرك
  قالب با مدرك
  قالب با قالب

1. 
1B10  

هاي آثار عنوان
واحد با عنوان 

  جامع

عنوان و شرح 
  پدیدآور

 جزء در سطح اثر- کل  ــــــــــ  جزء- کل

  برداشت با برداشت  اشتقاق متوالی  اشتقاقی  ویراست  منطقه ویراست  2 .1

1. 5E  ماده همراه  
توصیف 
  ظاهري

  ــــــــــ  همراهی

  جزء در سطح اثر- کل
  جزء در سطح برداشت- کل
  جزء در سطح قالب- کل
  جزء در سطح مدرك- کل

  جزء در سطح اثر- کل  ــــــــــــ  جزء- کل  فروست  منطقه فروست  6 .1

1. 
7A4  

هاي یادداشت
ها و که ویراست

آثار دیگر را 
  کنندذکر می

  یادداشت
  اشتقاقی
  ارزهم

  تمام روابط
  

  اثر با اثر
  اثر با برداشت
  اثر با قالب
  قالب با قالب
  قالب با مدرك

1. 7B2  
و/  زبان مطلب

یا ترجمه یا 
  اقتباس

  اشتقاقی  یادداشت

  ترجمه
  شرح و بسط
  استخراج
  اقتباس
  اجرا

  اثر با اثر
  اثر با برداشت
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  منطقه  نام قاعده  شماره
نوع رابطه بر 

 بندي اساس طبقه
  تیلت

نوع رابطه بر 
 بندي اساس طبقه

  اسمیراگلیا

 بندي نوع رابطه بر اساس طبقه
  اف. آر. بی. آر.

1. 7B4  اثر با اثر  ـــــــــــــ  توالی  یادداشت  تغییرات عنوان  

1. 7B5  

یادداشت 
عناوین موازي 
و اطالعات 
  دیگر عنوان

  اثر با اثر  ــــــــــــ  توالی  یادداشت

1. 7B7  
یادداشت 

ویراست و 
  تاریخ

  اشتقاقی  یادداشت
  اشتقاق متوالی
  زمان اشتقاق هم

  اثر با برداشت
  برداشت با برداشت

1. 
7B11  

یادداشت مواد 
  همراه و ضمائم

  ــــــــــ  همراهی  یادداشت

  اثر با اثر
  جزء در سطح اثر- کل
  جزء در سطح برداشت- کل
  جزء در سطح قالب- کل
  جزء در سطح مدرك- کل

1. 
7B12  

یادداشت 
  فروست

  جزء در سطح اثر- کل  ــــــــــ  جزء- کل  یادداشت

1. 
7B15  

یادداشت ارجاع 
هاي به توصیف
  منتشر شده

  ــــــــــ  توصیفی  یادداشت
  اثر با اثر

  برداشت با اثر

1. 
7B16  

یادداشت 
هاي دیگر شکل

  موجود
  ــــــــــ  ارزهم  یادداشت

  اثر با قالب
  برداشت با قالب

  البقالب با ق

1. 
7B18  

یادداشت 
  مندرجات

  جزء در سطح اثر- کل  ــــــــــ  جزء- کل  یادداشت

1. 
7B21  

هاي یادداشت
  »به همراه«

  اثر با اثر  ــــــــــ  همراهی  یادداشت

1. 
7B22 

هاي یادداشت
ترکیبی مربوط 
  به مطلب اصلی

  *روابط میان گروه اول  تمام روابط  تمام روابط  یادداشت
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  منطقه  نام قاعده  شماره
نوع رابطه بر 

 بندي اساس طبقه
  تیلت

نوع رابطه بر 
 بندي اساس طبقه

  اسمیراگلیا

 بندي نوع رابطه بر اساس طبقه
  اف. آر. بی. آر.

13. 2 

 **بازکاوي
سلسله 

انتشارات تک
-نگاشتی و تک

هاي نگاشت
  چندبخشی

  جزء در سطح اثر- کل  ــــــــــ  جزء- کل  فروست

13. 5 
وتحلیل  تجزیه

  متن "در"
  جزء در سطح اثر- کل  ــــــــــ  جزء- کل  یادداشت

13. 6 
توصیف 
  چندسطحی

عنوان و شرح 
  پدیدآور

  جزء در سطح اثر- کل  ــــــــــ  جزء- کل

25 
هاي عنوان
  رارداديق

عنوان و شرح 
  پدیدآور

  ارزهم
  اشتقاقی
  جزء- کل

  توالی

  روابط میان گروه اول  همۀ روابط

  * روابطی که میان گروه اول (اثر، برداشت، قالب، و مدرك) برقرار است.
 کند.هاي از یک اثر بزرگتر را توصیف میشناختی که بخش یا بخش اي کتاب** روند تهیه پیشینه

  
در بخـش توصـیفی قواعـد     شـده  یـف تعرابزارهاي رابط  1در جدول هاي موجود داده
عالوه بر این، هریک از ابزارهاي رابط با انواع  دهد. نویسی انگلوامریکن را نشان می فهرست

شـود، برخـی از   طـور کـه مشـاهده مـی     همان شناختی نیز تطبیق داده شده است. روابط کتاب
کـه برخـی   دهنـد، درحـالی   ناختی را نمایش مـی ش مناطق، تنها یک نوع از انواع روابط کتاب

هـاي تیلـت،   بنـدي دهندة دو یا بیش از دو نوع از انواع روابط در هر یک از طبقـه  دیگر نشان
هـاي جـدول بـر    طـور کـه از داده   عالوه بر این، همـان  هستند. اسمیراگلیا، و اف. آر. بی. آر.

بندي الگـوي اف.  (بر اساس طبقه آید، ابزارهاي تعریف شده قادر به نمایش سطح پیشینهمی
دهندة روابط انتزاعـی   نمایش عنوان بهبا این که برخی از ابزارهاي رابط  آر. بی. آر. ) نیستند.
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که قواعد انگلوامریکن توصیف را در سطح مادي اثر انجـام  اند، اما به دلیل اینمشخص شده
شـود، نمـایش   یز قائـل نمـی  دهد، همچنین میان سطح انتزاعی و مادي دو اثـر مـرتبط تمـا   می

 پذیر نیست.روابط مرتبط با سطح انتزاعی با استفاده از ابزارهاي رابط امکان

ــراي  - 2 ـینه  ب ــزوده در پیشـ ــۀ اف ــمت شناس ــاب قس ــاي کت ـناختی، ه ــش  شـ ــد  21از بخ قواع
ـینه  ۀزیرا شناس ،نویسی انگلوامریکن استفاده شد فهرست ـناختی سـازمان    هـاي کتـاب  افزوده در پیش ش

. 29هـاي  ، قاعـده  21 بر اساس قواعد موجود در بخش  ،و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران اسناد
ـتورال   «شود.  نویسی انگلوامریکن تهیه می قواعد فهرست 21. 30تا 21 هـایی  ملعاین قواعـد شـامل دس

ي افـزوده  هـا منزلـه شناسـه   منزله سرشناسه، و دیگر نقاط به در باب انتخاب یکی از این نقاط بازیابی به
ــا اســتفاده از). 450 ص. ،1371(انجمــن کتابــداران آمریکــا و دیگــران،  »اســت قواعــد  ایــن کــار ب

 قابل مشاهده است. 2نتایج این بررسی در جدول  (همان) انجام شد. نویسی انگلوامریکن فهرست

هاي بنديطبقه نویسی انگلوامریکن با تطبیق قواعد مربوط به شناسه غیر موضوعی در قواعد فهرست .2جدول 
 تیلت، اسمیراگلیا، و اف. آر. بی. آر.

  منطقه  نام قاعده  شماره
نوع رابطه بر 

 بندي اساس طبقه
  تیلت

نوع رابطه 
بر اساس 

 بندي طبقه
  اسمیراگلیا

 نوع رابطه بر اساس
بندي اف. آر.  طبقه

  بی. آر.

21. 30G همه روابط  همه روابط  شناسه افزوده  1آثار وابسته  
روه روابط میان گ
  اول

21. 30H شناسه افزوده  2هادیگر وابستگی  
هاي ویژگی
  مشترك

  ــــــــــ
روابط میان گروه 

  اول

21. 30L ــــــــــ  جزء- کل  شناسه افزوده  شناسه افزوده فروست  
جزء در سطح - کل

  اثر

21. 30M ــــــــــ  جزء- کل  شناسه افزوده  هاي تحلیلیشناسه  
جزء در سطح - کل

  اثر

                                                                                                                   
  ).507ص.  ،1371انجمن کتابداران آمریکا و دیگران، نویسی ارتباطی نزدیک با آن دارد ( اثري که کار در دست فهرست .1
 ).507ص.  ،1371انجمن کتابداران آمریکا و دیگران، ن است نقطه بازیابی مهمی فراهم سازد (هر نام دیگري که ممک .2
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مخـتص بـه تمـام آثـار      30G .21شـود، قاعـدة   مشاهده مـی  2که در جدول طور  همان
دهنـدة روابطـی اسـت کـه در      نشـان  30H .21شـناختی و قاعـدة    وابسته با انواع روابط کتاب

هـاي مشـترك   بندي تیلت مربـوط بـه رابطـۀ ویژگـی    گنجد و در طبقهقاعدة آثار وابسته نمی
دهنـدة   ر شناسۀ افزوده غیر موضوعی، یـا نشـان  ، ابزارهاي رابط موجود دطورکلی به شود.می

شـناختی را در یـک    شناختی است، یا تمام انواع روابـط کتـاب   تنها یک نوع از روابط کتاب
هاي افـزودة غیـر موضـوعی، بـراي هـر      به عبارت دیگر، در شناسه شود.بندي شامل میطبقه

 است. شناختی منطقه خاصی در نظر گرفته نشده یک از انواع روابط کتاب

قـرار   )1381( هـاي موضـوعی فارسـی   سـرعنوان  ،مـالك کـار  ، براي بخش موضوعی
شناختی کتابخانه ملی ایـران   هاي کتابنویسی موضوعی در پیشینه ، زیرا براي فهرست گرفت

 3نتایج ایـن بررسـی در جـدول     هاي موضوعی فارسی استفاده شده است.از کتاب سرعنوان
  قابل مشاهده است.

هاي تیلت، بنديهاي موضوعی فارسی با طبقهق قواعد مربوط به شناسه موضوعی در سرعنوانتطبی .3جدول 
  اسمیراگلیا، و اف. آر. بی. آر.

  انواع روابط
  

  شناسه موضوع

نوع رابطه بر اساس 
  تیلت بندي طبقه

نوع رابطه بر اساس 
  اسمیراگلیا بندي طبقه

 نوع رابطه بر اساس
بندي اف. آر. بی.  طبقه

  آر.

  ف/عنوانمؤل
  اشتقاقی
  توصیفی

  هاي مشتركویژگی

  ترجمه
  شرح و بسط
  استخراج
  اقتباس
  اجرا

  اثر با اثر
  اثر با برداشت
  اثر با قالب
  اثر با مدرك

  
توانـد  عنـوان مـی   نشـان داد کـه سـرعنوان موضـوعی مؤلـف/      شـده  انجـام هاي بررسی

ان، انـواع روابـط   در سـرعنوان موضـوعی مؤلف/عنـو    باشد.شناختی  دهندة رابطۀ کتاب نشان
عالوه بـر ایـن، شناسـه     شود.شناختی با افزودن عبارت مربوطه به سرعنوان مشخص می کتاب
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-بندي تیلت و انواع روابط کل و جزء از طبقـه جزء از طبقه-موضوعی، رابطۀ همراهی و کل

بنـدي، از  قابل توجه اسـت کـه ایـن روابـط از دو طبقـه      رساند. را نمی بندي اف. آر. بی. آر.
  یک نوع هستند.

شده در پرسش اول، کدام نوع از روابط   پرسش دوم پژوهش: ابزارهاي رابط شناسایی
  دهند؟ شناختی را نشان می کتاب

هاي موجـود  شناختی در منطقه براي پاسخ به این پرسش، به فراوانی انواع روابط کتاب
  ئه شده است.ارا 4شناختی پرداخته شد که نتایج آن در جدول  هاي کتابدر پیشینه

  شناختی در ابزارهاي رابط شناسایی شده فراوانی و درصد فراوانی انواع روابط کتاب .4جدول 

  منطقه
  شناختی روابط کتاب

عنوان و 
شرح 
  پدیدآور

  ویراست
توصیف 
  ظاهري

  یادداشت  فروست
شناسه افزوده 
  غیر موضوعی

شناسه افزوده 
  موضوعی

جمع 
  کل

درصد 
  فراوانی

طبقه
بندي تیلت

  

 13  6  0  1  3  0  0  0  2 ارزهم 

 20  9  1  1  4  0  0  1  2  اشتقاقی

 9  4  1  1  2  0  0  0  0  توصیفی

 26  12  0  3  4  2  0  0  3  جزء-کل

 11  5  0  1  3  0  1  0  0  همراهی

 11  5  0  1  3  0  0  0  1  توالی

ویژگی 
  مشترك

1  0  0  0  1  2  1  5  11 

  100  46  3  10  20  2  1  1  9  جمع کل

طبقه
بندي اسمیراگلیا

  

اشتقاق 
 زمان هم

1  0  0  0  3  1  0  5  11 

 14  6  0  1  3  0  0  1  1 اشتقاق متوالی

 14  6  1  1  3  0  0  0  1 ترجمه

 16  7  1  1  3  0  0  0  2 شرح و بسط

 14  6  0  1  3  0  0  0  2 استخراج

 16  7  1  1  3  0  0  0  2 اقتباس

 16  7  1  1  3  0  0  0  2 اجرا

  100  44  4  7  21  0  0  1  11  جمع کل

 11  12  1  2  7  0  0  0  2 اثر با اثرفا
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  منطقه
  شناختی روابط کتاب

عنوان و 
شرح 
  پدیدآور

  ویراست
توصیف 
  ظاهري

  یادداشت  فروست
شناسه افزوده 
  غیر موضوعی

شناسه افزوده 
  موضوعی

جمع 
  کل

درصد 
  فراوانی

 8  9  1  2  4  0  0  0  2 اثر با برداشت

 8  8  1  2  3  0  0  0  2 اثر با قالب

 6  6  1  2  1  0  0  0  2 اثر با مدرك

برداشت با 
 اثر

1  0  0  0  2  2  0  5  5 

برداشت با 
 برداشت

1  1  0  0  2  2  0  6  6 

برداشت با 
 قالب

1  0  0  0  2  2  0  5  5 

برداشت با 
 مدرك

1  0  0  0  1  2  0  4  4 

 7  7  0  2  3  0  0  0  2 قالب با قالب

قالب با 
 مدرك

2  0  0  0  2  2  0  6  6 

مدرك با 
 مدرك

2  0  0  0  1  2  0  5  5 

جزء در -کل
 سطح اثر

3  0  1  2  5  4  0  15  14 

جزء در -کل
 سطح برداشت

1  0  1  0  2  2  0  6  6 

جزء در -کل
 سطح قالب

1  0  1  0  2  2  0  6  6 

جزء در -کل
 كسطح مدر

1  0  1  0  2  2  0  6  6 

  100  106  4  32  39  2  4  1  24  جمع کل

  
دهد که منطقـه یادداشـت، بیشـترین فراوانـی را     نشان می 4هاي موجود در جدول داده

جـزء بـا   -بندي تیلت، رابطه کـل عالوه بر این در طبقه شناختی دارد. در نمایش روابط کتاب
بندي اسـمیراگلیا تعـداد منـاطق بـراي     طبقه % بیشترین فراوانی را در تعداد مناطق دارد؛ در26
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بندي نزدیک بـه هـم اسـت و تفـاوت فاحشـی دیـده       نمایش انواع روابط مطرح در این طبقه
جـزء در سـطح اثـر    -%) و کـل 11رابطه اثر بـا اثـر (   بندي اف. آر. بی. آر.شود؛ در طبقهنمی

  %) بیشترین درصد فراوانی را در تعداد مناطق دارند.14(

  گیريجهبحث و نتی
بخشـد و  ها، بازیابی را بهبـود مـی  شناختی با فهرست ترکیب اطالعات مربوط به روابط کتاب

ــره ــر به ــی  ب ــر م ــده اث ــت ش ــش ثب ــرداري از دان ــک، ب ــذارد (پیت ــط  ).2008گ ــایش رواب نم
، بـه ایـن معنـا کـه روابـط      دنـ کناي ایفـا مـی  هاي رایانهنقش راهبر را در نظام شناختی، کتاب
-بـه  موردنظرصورت ابزارهاي براي هدایت کاربر در دسترسی به اطالعات شناختی به کتاب

دادن رابطۀ دو یا چند اثـر در فهرسـت کتابخانـه را     درست نشان) 1375آیند. فتاحی (کار می
  داند. نویسی می هاي مهم فهرستیکی از هدف

 در شـده  یـف تعردهد که برخـی از منـاطق   در جدول یک نشان می آمده دست بهنتایج 
شـناختی موجـود در میـان     نویسی انگلوامریکن، قادر به نمایش روابـط کتـاب   قواعد فهرست

مناطق شناسایی شده شامل عنوان و شرح پدیدآور، ویراست، توصیف ظاهري،  آثار هستند.
 جـز  بـه  فروست، یادداشت، شناسه افزوده غیرموضوعی، و شناسه افـزوده موضـوعی هسـتند.   

) 1386ناسایی شده با نتایج پـژوهش فتـاحی و ارسـطوپور (   منطقه توصیف ظاهري، مناطق ش
  منطبق است.

نشان داد که برخی از ابزارهاي رابط، دو یا چند  3، و 2، 1هاي نتایج حاصل از جدول
هـاي تیلـت، اسـمیراگلیا، و اف. آر.    بنـدي شناختی را در هر یک از طبقه نوع از روابط کتاب

شـود کـه   شناختی می عدم تمیز میان انواع روابط کتاباین امر باعث  دهند. نشان می بی. آر.
زیرا ماشین قادر به تفکیک میـان انـواع    .یابد یماي نمود هاي رایانهطور اخص در فهرستبه

ها تفکیک ایجاد کـرد تـا بـراي ماشـین قابـل      به شکلی بین آن روابط نیست، بدین روي باید
نویسـی انگلـوامریکن و    اعـد فهرسـت  شـاید بتـوان دلیـل آن را در ماهیـت قو     تشخیص باشد.

هـاي  هـا و فهرسـت  برگـه  زیرا این قواعد براي فهرست هاي موضوعی فارسی یافت.سرعنوان
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بنابراین باید در تهیۀ فیلدهاي مربوط به ابزارهاي رابط، امکان تمایز میان  اند.چاپی تهیه شده
عی خاصـی و یـا از طریـق    براي مثال نوع رابطه در فیلد فر روابط مختلف وجود داشته باشد.

 نقطه بازیابی تعریف گردد. عنوان بههاي موجود در آن نشانگرهاي فیلد قابل تعریف و داده
 خصوص بهاز سوي دیگر، به دلیل نگاه مسطح به آثار، تفکیکی میان برخی از روابط، 

ر، روابط موجود در الگوي اف. آر. بی. آر (به دلیل توجه این الگو بـر چهـار موجودیـت اثـ    
) سـاختار مسـطح قـادر بـه     1376با توجه به گفته فتـاحی (  بیان، قالب و مدرك) نشده است.

با دو پژوهش پیشین منطبق  آمده دست بهنتایج  ار آثار وابسته در کنار هم نیست.نمایش معناد
ابزارهـاي   دقت و ترکیب ظـاهري عدم ) مبنی بر2002است: یکی: پژوهش هگنا و مورتوما (

پژوهش حیـاتی   ؛ دوم:صورت مناسببه هاآن راي شناسایی اثر، بیان و نمایشب مورد استفاده
مراتبی قواعـد فهرستنویسـی    ) مبنی بر ساختار مسطح، خطی و غیرسلسله1389منش ( و عرفان

بـه نظـر پژوهشـگر، تهیـه      .انگلوامریکن و عدم تمایز میان سطوح انتزاعی و فیزیکی مـدرك 
بر اساس سطح فیزیکی اثـر،   شده یهتههاي پیوند آن به پیشینهپیشینه براي سطح انتزاعی اثر و 

بـا ایـن    هاي کنونی را در نمایش سطح انتزاعی اثر رفع کنـد. تواند مشکل پیشینهتا حدي می
-هاي ذخیره و بازیابی، به وضـعیت مناسـب   در نظام مراتب سلسلهکار، عالوه بر ثبت سطوح 

این پیشنهاد به  شناختی دست خواهیم یافت.  کتاب هايتري در برقراري پیوند در میان پیشینه
  ) مطرح شده است.2008در پژوهش پیتک ( شکلی

نتایج حاصل از جدول چهـار نشـان داد کـه منطقـه یادداشـت بیشـترین فراوانـی را در        
-) نیز به این نکته اشـاره کـرده  1386فتاحی و ارسطوپور ( شناختی دارد. نمایش روابط کتاب

اي دیگر، روابط متفـاوت میـان آثـار را نشـان     بیشتر از هر نوع عنصر داده هایادداشتاند که 
ها و انواع روابط موجـود  اي، میان انواع یادداشتهاي رایانهدر صورتی که در نظامدهند. می

ها تفاوتی وجود نداشته باشد، رایانـه قـادر بـه تشـخیص نـوع یادداشـت و نـوع رابطـه         در آن
  نخواهد بود.

شناختی فارسی با استفاده از قالب مـارك ایـران    هاي کتابشت که پیشینهباید توجه دا
مـارك، اسـتفاده از   در قالـب یـونی   شـوند. خـوان مـی  مارك) ماشـین (بومی شدة قالب یونی
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ي یادداشت در پیشینه کتابشناختی اکتفا  ها) تنها به تهیه(بلوك یادداشت --3فیلدهاي بلوك 
(بلـوك   --4هـاي   یاز به استفاده از فیلدهاي مرتبط در بلوكکند و براي برقراري ارتباط نمی

طـور   ایـن --3 هاي مرتبط) است، که توضیح آن در بلـوك (بلوك عنوان --5شناسۀ رابط) و 
و  --4هـاي  هاي موجود در فیلـدهاي بلـوك  یک یادداشت ممکن است از داده«که  شده بیان
 ).300 ، ص.2008، 1ؤسسـات کتابـداري  هـا و م المللی انجمن(فدراسیون بین »تولید شود --5

شناختی، براي نمایش روابط میان آثار، اکتفـا بـه فیلـدهاي     هاي کتاببنابراین در تهیه پیشینه
مرتبط با قواعد انگلوامریکن مناسب نبوده و باید به فیلدهاي مرتبط جهـت برقـراري ارتبـاط    

  توجه داشت.
هـاي  انگلـوامریکن و سـرعنوان  نویسـی   کـه قواعـد فهرسـت    ، با وجود ایـن طورکلی به

-نظـر مـی  ، اما بـه دهند یمشناختی را نمایش  موضوعی فارسی در برخی مناطق، روابط کتاب

اي از آثار ها بر روي توصیف مدارك بوده و بر روي تشکیل شبکهرسد که توجه اصلی آن
عـالوه   دارنـد. ن تأکیدشناختی  مراتبی در میان آثار با استفاده از روابط کتابو ساختار سلسله

در الگـوي اف. آر. بـی. آر.،    شـده  یـف تعرهـاي  بر این، به دلیل عدم تمایز میان موجودیـت 
بـه عبـارت دیگـر،     در ایـن الگـو را ندارنـد.    شده یفتعرشناختی  نمایش روابط کتاب امکان

شناختی مرتبط با  دهندة روابط کتاب نمایش عنوان بهها اگرچه برخی از مناطق موجود در آن
ی نمـایش رابطـه بـر    یاند، با این حال ایـن منـاطق توانـا   ها تشخیص داده شدهاع موجودیتانو

شـناختی در   توجـه بـه نمـایش روابـط کتـاب     بنـابراین،   مراتب را ندارنـد. اساس سطح سلسله
نمایش انواع روابط  سوي بهنویسی  هاي فهرستهاي جدید، تغییر رویکردالگوها و استاندارد

هـاي  خصوص آثـاري را کـه خـانواده    اري ارتباط میان آثار مختلف، بهشناختی و برقر کتاب
  کند.شناختی وسیعی دارند، ایجاب می کتاب
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