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تحليل موضوعي و روششناختي پژوهشهای حوزه وظایف
کاربری الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر.
معصومه نیکنیا | یزدان منصوریان

چڪیده
هدف :تحلیل موضوعی و رصد رویکردها و روشهای پژوهشی در منونهای از پژوهشهای
حوزه وظایف کاربری الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر.
ششناسی 29 :پژوهش انگلیسی در بازه زمانی  2001تا  2013از نرشیات معترب بیناملللی
رو 
منایهشده در پایگاه اسکوپوس انتخاب و بهصورت کیفی با رویکرد استقرایی تحلیل شد.
یافتهها :در حوزه وظایف کاربری الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر .تنوع موضوعی وجود دارد.
مهمترین پژوهشهای انجامشده در مقوالت "چالشهای فهرستنویسی در پشتیبانی
از وظایف کاربری"" ،دیدگاه و ارزیابی کاربران نسبت به وظایف کاربری در نظامهای
شبیهسازیشده"" ،ارتقای سطح رابط کاربری در فهرستهاي همگاين برای پشتیبانی از
ت اپکهای فعلی در بهبود وظایف کاربری" دستهبندی
وظایف کاربری" ،و "میزان موفقی 
شدند.
نتیجهگیری :بهنظــر میرسد پژوهشگران حــوزه وظایــف کاربــری اف.ار.بی.آر .هنوز
نتوانستهاند نتایج مشخصی را برمبنای مسئله پژوهش خود ارائه دهند .علت این امر شاید
این باشد که هنوز بسیاری از پژوهشگران این حوزه درک درست و روشنی از مسئله ندارند
تا بتوانند در چارچوب این الگو به مطالعه آنها بپردازند.
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کاربران فهرستهای رایانهای مانند گذشته فقط به تولید و دسترسی به اطالعات محدود
کارتبرگهای نیاز ندارند ،بلکه نیازمند دسترسی به مجموعهای از اطالعات مرتبط و در واقع
ساختواره دانشی موجود در موضوع مورد بررسی خود هستند .بنابراین ،الزم بود که الگویی
ایجاد شود تا نیازهای گوناگون کاربران را در همه سطوح پاسخگو باشد .بر همین مبنا و
بهمنظور دستیابی به کارکردهای فهرستهای کتابخانهای مورد نیاز کاربران ،الگوي مفهومي
ملزومات كاركردي پيشينههاي كتابشناختي (اِف.آر.بی.آر 3).در سالهای اولیه دهه  1990از
سویایفال پیشنهاد و در سال  1998نخستین ویرایش آن منتشر شد .این الگو دربرگيرنده
همه نظریهها از جمله روابط کتابشناختي ،نيازهاي کاربر ،و اهداف ضروري فهرستهاي
کتابخانهای است .الگوی مفهومی اِف.آر.بی.آر .با ساختار سلسلهمراتبي خود درصدد است تا
فهرستهاي کتابخانهای اعم از دانشگاهي و عمومي را در موجوديتهاي اثر ،4بيان ،5نمود
عینی ،6و مورد 7دستهبندي کند.
در اين الگو معموالً کاربر درخواست جستجوي خود را با استفاده از يک يا چند ويژگي
موجوديت مورد جستجو ،فرمولبندي میکند و با استفاده از اين خصوصيات جستجوی
خود را انجام میدهد .روابط نشان دادهشده ميان پيشينههاي کتابشناختي اطالعات بيشتري
ارائه ميکند که به کاربر در ايجاد رابطه بين موجوديت يافتشده و ساير موجوديتهاي
مشابه کمک ميکند (لوبوف .)2005 ،8ملزومات کارکردي در نظر گرفتهشده براي پيشينههاي
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تحليلموضوعیوروششناختی
پژوهشهای حوزه وظایف کاربری ...

کتابشناختي در اين الگو مبتني است بر فعاليتهاي اصلي مخاطبان بالقوه فهرستهاي
"5
ي"  4که "وظايف کاربري
ب"  ،3و"دسترس 
ي" ،2"انتخا 
رايانهاي ،يعني "يافتن" ،1"شناساي 
نامگذاری شدهاند (تيلت .)2005 ،6همچنین ،گروه مطالعاتي الگوی مفهومی اِف.آر.بی.آر.
ایفال 7ارزش هريک از ويژگيها و روابط ميان موجوديتهاي گروه اول (يعني اثر ،بيان،
نمود عینی ،و مورد) را در ارتباط با چهار وظايف کاربري تعيين کرده است .اين ارزشها در
جدولهای جداگانهای در گزارش گروه مطالعاتي الگوی مفهومی اِف.آر.بی.آر .براي هريک
از موجوديتهاي گروه اول مشخص شدهاند (ماکسول ،2008 ،8ص .)51
نگاه این الگوی مفهومی به مقوله سازماندهی نو است ،بنابراین مورد توجه کتابداران و
متخصصان رایانه قرار گرفت و این فرصت خوبی برای انجام پژوهشهای گستردهایجاد کرد.
از سوی دیگر ،کاربران همواره در مقوله سازماندهی اطالعات مهمترین رکن بودهاند .بنابراین،
منطقی است که مطالعات زیادی در حوزه وظایف کاربری الگوی مفهومی اِف.آر.بی.آر .در
این فاصله زمانی انجام شده باشد .با این پیشفرض ،مسئله این پژوهش مطرح شد تا مطالعات
انجامشده در این حوزه از منظر روششناسی مورد مداقه قرار گیرد .همچنین ،برای تعریف
مطالعات جدید در این زمینه الزم است ابتدا نگاه و دیدگاه مسلط بر این حوزه را شناخت
و سپس خألهای آن را شناسایی کرد تا بتوان فرصتهای پژوهشی این زمینه را معرفی کرد.
بررسی مقاالت خارجی میتواند چشمانداز این حوزه را در عرصه بینالمللی نشان دهد.
ضمن اینکه در جستجوی متون فارسی دو پژوهش ارسطوپور ( )1389و نیکنیا ()1389
بازیابی شد .چون تعدادشان کم بود ،تحلیلها روی مقاالت پژوهشی انگلیسیزبان انجام شد.
مطالعه پژوهشهای انجامشده نشان داد که تاکنون فقط جانگ و ساالبا )2012( 9گزارشی
کوتاه از سه پژوهش انجامشده در حوزههای " ارزیابی کاربر از سه فهرست کتابخانهای مبتنی
بر الگوی مفهومی اِف.آر.بی.آر" ، ".طراحی مشارکتی کاربر در فهرست کتابخانهای آزمایشی
مبتنی بر الگوی مفهومی اِف.آر.بی.آر ، ".و " ارزیابی کاربر از فهرستهای کتابخانهای آزمایشی
مبتنی بر الگوی مفهومی اِف.آر.بی.آر ".ارائه کردهاند .بنابراین ،پژوهش حاضر درصدد است
تا ببیند که پژوهشهای انجامشده در حوزه وظایف کاربری اِف.آر.بی.آر .تا چه حد دارای
عنوان مناسب بوده و این عنوان با اهداف پژوهش همخوانی داشته است یا خیر .همچنین ،از
نظر پرسشهای مطرحشده ،فرضیهها ،رویکردهای پژوهشی ،روششناسی ،ابزارهای بهکار
گرفتهشده ،و محدودیتها چگونه بودهاند ،و خألهاي موجود برای پژوهشهاي آتي در اين
زمينه کدام است.

1. Find
2. Identify
3. Select
4. Obtain
5. User tasks
6. Tillett
7. IFLA Study Group
on the Functional
Requirements for
Bibliographic Records
8. Maxwell
9. Zhang & Salaba
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روششناسی

پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد استقرایی انجام شد و بیش از
آنکه به شمارش و ک ّمیسازی بپردازد به شناسایی عناصر و مؤلفهها توجه داشته است .دلیل
استفاده از رویکرد استقرایی آن بود که پژوهشگران پیش از بررسی محتوای مقاالت هیچ
چارچوب از پیش تعیینشدهای در ذهن نداشتند و صرف ًا به شناسایی عناصر و مؤلفههای
موجود و مصادیق هریک پرداختند .جامعه پژوهش 29 ،مقاله انگلیسیزبان نشریات معتبر
بینالمللی نمایهشده در پایگاه اسکوپوس در بازه زمانی  2001تا  2013بود .در این پایگاه
جستجو با کلیدواژههایی خاص نظیر "،"FRBR User Tasks"، "User Tasks in FRBR Model
و " "Functional Requirement of Bibliographic Records User Tasksدر فیلدهای عنوان و
کلیدواژه انجام شد تا دامنه پژوهشهای بازیابیشده صرف ًا در حوزه وظایف کاربری الگوی
مفهومی مورد نظر باشد.

یافتهها

1. Qualitative content analysis
2. Inductive Approach
3. Yin Zhang
4. Athena Salaba
5. Maja Žumer
6. Jan Pisanski
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1

2

فهرست مقاالت استخراجشده در جدول  1و عناوین آنها بهتفکیک سال در جدول  2درج
شده است .همانطور که مشاهده میشود با وجود مطرح شدن الگوی مفهومی اِف.آر.بی.
آر .در سال  1998پژوهشهای اصیل در حوزه وظایف کاربری این الگو از سال 2001
بهصورت جدی آغاز شده است .بیشترین مقاالت در سال  2013منتشر شده است .مجالت
 Cataloging & Classification Quarterlyو  Journal of Documentationبهترتیب با انتشار 9
و  3مقاله بیشترین تعداد مقاالت این حوزه را منتشر کردهاند .یین جانگ 3و آتنا ساالبا 4از
دانشکده کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهایالتی کنت دراوهایوی امریکا بهترتیب با  5و 4
پژوهش و ماجا زومر 5از دانشکده کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه سئول کره جنوبی و جان
پیزانسکی 6از بخش علوم اطالعات و دانش دانشگاه هانسونگ کره جنوبی بهترتیب با  4و
 3پژوهش پرکارترین پژوهشگران در حوزه موضوعی وظایف کاربری الگوی مفهومی اِف.
آر.بی.آر .شناسایی شدند .بهطور کلی 39 ،پژوهشگر در این  29پژوهش مشارکت کردهاند و
بیشتر پژوهشها بهصورت گروهی انجام شده است .بعضی از آنها طرحهای طوالنیمدت
بودهاند و گزارش آنها در دورههای زمانی مختلف در قالب مقاله پژوهشی منتشر شده است.
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نخستین مقاله مورد بررسی مربوط به پژوهش کارالیل )2001( 1عضو هیأت علمی
دانشکده اطالعات دانشگاه واشنگتن امریکاست .وی بر چگونگی نمایش و لزو م ایجاد
تغییرات در نمایش نتایج براي رسیدن به هدف الگوي مفهومی اِف.آر.بی.آر .تأکید دارد.
او با هدف تدوین صفحات نمایش نتایج جستجو براي آثار با خانواده کتابشناختی 2بزرگ،
عالقه کاربران در رابطه با دستهبندي آثار مختلف را بررسی کرد .برای این منظور 50 ،نفر
نمونه خود را بهصورت تصادفی از یک فروشگاه با پرداخت هزینه شرکت در پژوهش
انتخاب کرد و از آنها خواست تا در یک فعالیت بسیار ساده ،یعنی دستهبندي موجودیتهاي
خانواده کتابشناختی یکی از آثار "چارلز دیکنز" در پژوهش شرکت کنند .در این فرایند از
همه شرکتکنندگان خواسته شد تا تمام موارد را با توجه به میزان مشابهت با یکدیگر در
دستههاي مختلف قرار دهند و به هر دسته یک برچسب اختصاص دهند .در نهایت ،وی
در تحلیل نتایج با استفاده از روش تحلیل خوشهای ،ویژگیهایی همچون قالب فیزیکی،
زبان ،و مخاطب را جزء مهمترین ویژگیهاي مورد توجه کاربران بالقوه نظامهاي اطالعاتی
دانست .این پژوهش به کاربران فهرستها و استفاده از آنها براي هماهنگی و تطبیق با الگوي
مفهومی اِف.آر.بی.آر .توجه ویژه کرده است؛ همین امر سبب شد بسیاری از پژوهشگران پس
از او نیز این نکته را مورد توجه قرار دهند .از سوی دیگر ،ابزار این پژوهش که استفاده از

1. Carlyle
2. Bibliographic family

35

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره  ، 28شامره ( 1بهار )1396

معصومهنیکنیا
یزدان منصوریان

فهرستبرگههای کتابشناختی یکی از آثار دیکنز است ،بهصورت ابتکاری انتخاب شده که تا
پیش از وی این ابزار مورد استفاده قرار نگرفته بود.
در همین راستا ،یی )2005( 1با مطالعهای جامع با بیان نمونههاي بسیاری از خانوادههاي
کتابشناختی معروف ،مارك  21را با الگوی اِف.آر.بی.آر .تطبیق داد .یی ،این کار را با هدف
روشن ساختن فصل مشترك فیلدهاي مارك امریکا با هریک از موجودیتهاي الگوی اِف.
آر.بی.آر .و ارائه راهکارهایی براي نمایهسازي و نمایش بهتر آثار و بیانهاي متفاوت از یک
خانواده کتابشناختی انجام داد .او با نگاهی به چند مورد از فهرستهاي پیشنمونه فعال ،که
برپایه الگوي مذکور طراحی شدهاند ،به برخی نکات در پیوند با معماري "سرویسگیرنده"
و" سرویسدهنده" در سطح اینترنت براي پیادهسازي فهرستهایی اثربخشتر اشاره میکند.
البته ،روند موضوعات مورد توجه پژوهشگران در مقاالت استخراجشده متنوع است.
شمایی از گرایش موضوعی این مقاالت در جدول  3نشان داده شده است.2
جدول  .3پراکندگی مهمترین مقوالت موضوعی مورد توجه در حوزه وظایف کاربری الگوی
مفهومی اِف.آر.بی.آر.

1. Yee
 .2برخی مقاالت به بیش از یک
مقوله موضوعی پرداختهاند.

36

ردیف

مقوله موضوعی

تعداد مقاالت ارائهشده

1

جایگاه کاربر

5

2

ت اپکهای فعلی در بهبود وظایف کاربری
میزان موفقی 

10

3

میزان درک و موفقیت کاربران در انجام وظایف کاربری

8

4

دیدگاه و ارزیابی کاربران نسبت به وظایف کاربری در نظامهای شبیهسازیشده

13

5

پشتیبانی وظایف کاربری در پیوند با موجودیتها

6

6

مطابقت وظایف کاربری با مارک

5

7

ارتقای سطح رابط کاربری در فهرستهای همگانی برای پشتیبانی از وظایف کاربری

11

8

چالشهای فهرستنویسی در پشتیبانی از وظایف کاربری

14

9

ارزیابی کتابداران و فهرستنویسان

6

10

پشتیبانی وظایف کاربری در مواجهه با زبانهای کرهای ،ژاپنی ،انگلیسی ،و...

5

11

آر.دی.اِی و پشتیبانی از وظایف کاربری

2
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رفتهرفته با ايجاد الگوی مفهومی ،نیاز به تغییر قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن بیش از
پیش احساس شد .بر همین اساس ،از سال  2004کار بر روی ویرایش سوم این قواعد آغاز
شد؛ اما در میانه راه ،بیشتر اعضا به اين نتيجه رسيدند که قواعد جدیدی مورد نیاز است .در
نتیجه ،از ايجاد ويرايش سوم اين قواعد صرفنظر كردند .در سال  ،2005کمیته همکاری
مشترک ( ِجي.اِس.سي ،1).قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای 2).را بهعنوان قواعد
جدید فهرستنویسی برگزید .از آنجا که قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن بهطور گستردهای
در سطح جهان استفاده میشد قواعد جدید نیز برپایه آن ایجاد شد .همچنین ،الگوی مفهومی
اِف.آر.بی.آر .و سایر الگوهای همخانواده آن نظیر اِف.آر.ای.دی 3.در این قواعد پیادهسازی شد
(هارت .)2010 ،4پس از نهایی شدن این قواعد ،آر.دی.اِی .از سال  2009مبنای پژوهشهای
بسیاری از جمله در پیوند با وظایف کاربری الگوی مفهومی اِف.آر.بی.آر .قرار گرفت.
• وضعیت پژوهشهای انجامشده از نظر عناوین پژوهشی
ش بهشکل استعاری بهکار رفته است .این نکته از
یافتهها نشان میدهد که عنوان سه پژوه 
نظر جذب خواننده و مخاطب مهم است و میتواند نگاه زمینهای در ذهن مجریان این آثار
پژوهشی را نشان دهد .از دیدگاه ترویجی میتوان اینگونه استدالل کرد که چنین عناوینی
در متون ترویجی برای مخاطبان عادی و سایر رشتههای علمی جالب توجه خواهد بود و
نگاه میانرشتهای را توسعه خواهد داد و کاربران عادی را برای آگاهی از نتایج پژوهشهای
متخصصان علم اطالعات که مزایای آن را در فهرستهای آینده خواهند دید ترغیب میکند.
عالوه بر آن ،در  86/2درصد از پژوهشهای مورد بررسی عنوان با هدف بیانشده همخوانی
داشته و مسئله اصلی پژوهش برای مخاطب قابل درک بوده است.
• وضعیت پژوهشهای انجامشده از نظر پرسشهای اصلی و فرضیه
جامعه پژوهش نشان داد که  21پژوهش ( 72/41درصد) پرسش مشخص و دستهبندیشده
ندارند و فقط  8گزارش پژوهشی ( 27/58درصد) بهطور مشخص پرسشهایی را مطرح
کردهاند .با وجود اندک بودن همه آنها با مسئله پژوهش همخوانی داشتهاند .همچنین ،در
مجموع  24پرسش در این پژوهشها مطرح شده است که میانگین تعداد آنها  0/82است .با
توجه به نو بودن حوزه موضوعی ،این رقم چندان جالب توجه نیست و نشان از ضعف در
این حوزه دارد .در هیچیک از  29پژوهش بهطور مشخص فرضیهای بیان نشده است.

1. Joint Steering
Committee For
Development of
)RDA (JSC
2. Resource Description
)and Access (RDA
3. Functional
Requirements for
Authority Data
)(FRAD
4. Hart
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• روششناسی پژوهشهای انجامشده
جدول  .4رویکردهای پژوهشی مقاالت
رویکردهایپژوهش

تعداد

درصد

کیفی

13

44/82

ک ّمی و کیفی (ترکیبی)

9

31/03

ک ّمی

7

24/13

جمع

29

100

برمبنای جدول  4مشخص میشود که بهلحاظ روششناختی بیشتر آثار ما رویکرد کیفی
را بهکار بردهاند .دلیل این امر شاید این باشد که حوزه موضوعی الگوی مفهومی اِف.آر.بی.
آر .جدید است و داشتن رویکرد کیفی بهصورت مولّد عمل میکند و از پژوهشهای آتی
پشتیبانی خواهد کرد .عالوه بر این ،رویکرد همزمان ک ّمی و کیفی (ترکیبی) با  31/03درصد
در مرتبه دوم مورد استفاده پژوهشگران این حوزه بوده است.
جدول  .5مهمترین روشهای پژوهش بهکاررفته
روش پژوهش

تعداد

درصد

روش پژوهش

تعداد

درصد

کتابخانهای

1

3/45

دلفی

1

3/45

تطبیقی

9

31/03

از چند روش استفاده شده است

7

24/14

پیامیشی

4

13/79

نامشخص (ذکر نشده است)

7

24/14

جمع

29

100

همانطور که در جدول  5مشخص شده است ،روش پژوهش تطبیقی با  31/03درصد
بیشترین روش مورد استفاده را داشته است .همچنین 7 ،پژوهش بهصورت چندروشی و 7
مورد نیز بدون اشاره به روششناسی گزارش شده است.
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جدول  .6ابزارهای گردآوری دادهها
تعداد

درصد

ابزار گردآوری دادهها
مصاحبه

1

3/44

پرسشنامه

1

3/44

پرسشنامه و مصاحبه

1

3/44

مصاحبه و مشاهده

1

3/44

سیاهه ارزیابی

5

17/24

دستهبندی کارتها

1

3/44

نقشههایتطبیقی

1

3/44

پرسشنامه ،پروتکل بلند فکر کردن

1

3/44

ردیابی حرکت چشم کاربر ،مشاهده ،مصاحبه ساختاریافته

3

10/34

مصاحبه ،پروتکل بلند فکر کردن ،نقشههای تطبیقی

2

6/89

مشاهده و الگوریتم نیمهخودکار

1

3/44

فاقد ابزار گردآوری

11

37/93

29

100

جمع

مطابق جدول  ،6تنوع ابزارهای گردآوری دادهها بسیار است و نوآوریهایی نیز مشاهده
میشود .بهطور مثال ،بسیاری از این ابزارها را ممکن است در متون مربوط به روششناسی
پژوهش نیافته باشیم ،اما پژوهشگران این موارد را دقیق ًا با اصطالح "ابزار گردآوری داده" در
پژوهشهای خود نام بردهاند .روش دستهبندی کارتها یا پروتکل بلند فکر کردن نمونههایی
از نوآوریهای پژوهشگران این حوزه بهشمار میآید.
همچنین ،یافتهها نشان داد که  48/27درصد پژوهشها از طریق نمونهگیری و 51/52
درصد بدون نمونهگیری انجام شدهاند .از میان  14پژوهش انجامشده از طریق نمونهگیری
فقط  2عنوان روش نمونهگیری مشخصی (نمونهگیری تصادفی) را بیان کردهاند.
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• شناسایی محدودیتهای پژوهشهای انجامشده
محدودیتهای پژوهشی همواره جزء الینفک پژوهشهاست .یافتهها نشان داد که فقط در
دو پژوهش به محدودیتها اشاره شده است که آن هم مربوط به دادههای متنی و کاربران
در دسترس بوده است .به بیان دیگر ،پژوهشگران نتوانسته بودند محیطهای آزمایشی مناسبی
ایجاد کنند و از طرفی کاربرانشان را از میان افرادی انتخاب کرده بودند که در دسترس بودهاند.

نتیجهگیری

با وجود انجام پژوهشهایی چند در زمینه وظایف کاربری الگوی مفهومی اِف.آر.بی.
آر ،.این موضوع راهی طوالنی در پیش دارد .دورنمای مطلوب پژوهشهای این حوزه
موضوعی زمانی محقق میشود که کاربران در هنگام جستجو و بازیابی بتوانند به بهترین
نحو وظایف کاربری خود را انجام دهند و مجبور نباشند در عین استفاده از نظامهای
خودکار بهصورت دستی نیز اقدام به بازیابی نتایج کنند و در نهایت ،با انبوهی از نتایج
بیربط ناامید شوند .بهعبارت دیگر ،هنوز بخش زیادی از فرایند جستجو و بازیابی برعهده
کاربر است و آن هم در چرخهای ناقص صورت میگیرد که کاربر نمیتواند وظایف
کاربری خود را در مواجهه با آن بهدرستی انجام دهد و در نهایت ،به تحلیل درستی
از آن دست یابد .با وجود این ،باید خوشبین بود و گامهایی که در این زمینه برداشته
شده است با حضور کتابداران و متخصصان رایانه و کاربران در کنار هم ادامه یابد .این
موضوع در صورتی سرعت میگیرد و به نتایج مطلوب منجر میشود که این سه ضلع
مثلث تعیینکننده در حوزه الگوهای مفهومی سازماندهی دانش در کنار یکدیگر به اشتراک
تجربیات و دیدگاههای فنی و علمی خود بپردازند.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که پژوهشهای حوزه وظایف کاربری اِف.آر.بی.آر.
نتایج مشخصی را برمبنای مسئله پژوهش خود ارائه نکردهاند .علت این امر شاید این موضوع
باشد که هنوز بسیاری از پژوهشگران عالقهمند به الگوی مفهومی اِف.آر.بی.آر .نتوانستهاند به
درک درست و روشنی از مسائل برسند تا در چارچوب این الگو به بررسی آنها بپردازند .این
نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که هنوز ابزارها و امکانات الزم برای بررسی جامعه کاربران در
اختیار قرار نگرفته است .همین امر سبب میشود مسائل مطرحشده نیز در میانه راه متوقف شود
یا با موفقیت همراه نباشد .این موضوع بهویژه در هنگام مواجهه با جامعه پژوهشی انسانمدار
اهمیت بیشتری مییابد و پیچیدگیهای انسانی ،که در قالب کاربر مورد بررسی قرار میگیرد
مزید بر این علت میشود .از سوی دیگر ،مواجه بودن با مقوله انسانی در انتخاب رویکرد
پژوهشی نیز تأثیرگذار بوده است ،بهطوری که نزدیک به نیمی از رویکردهای پژوهشی کیفی
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است و پس از آن ،رویکرد ترکیبی (ک ّمی و کیفی) در دومین جایگاه قرار دارد .با وجود رویکرد
کیفی ،بیش از یک سوم پژوهشها فاقد ابزاری مشخص برای گردآوری داده بودند که شاید
دلیل آن نیز جدید بودن این حوزه موضوعی و ناآشنایی پژوهشگران با ابزارهای مرتبط این الگو
و چارچوبهای تعیینشده آن باشد .عناوین مورد مطالعه مشخص میکند پژوهشگران ،این
حوزه را بهلحاظ مفهومی درک کردهاند و هدف از انجام پژوهش را رصد بیشتر ذکر کردهاند.
با توجه به عناوین مقاالت و گرایشها و عالئق پژوهشی پژوهشگران توجه به زمینههای
پژوهشی گستردهتر ضروری به نظر میرسد ،که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• بررسی وظایف کاربری در الگوهای همخانواده الگوی اِف.آر.بی.آر .نظیر اِف.آر.اِی.دی.
2
الگوی ملزومات كاركردي دادههاي مستند 1و ملزومات كاركردي دادههاي مستند موضوعي
از الگوهای مفهومی همخانواده الگوی مفهومی اِف.آر.بی.آر .هستند که وظایف کاربری
ویژهای نیز برای آنها تعیین شده است ،ولی تاکنون پژوهشهایی کاربردی برای بررسی آنها
انجام نشده است .وظایف کاربری ملزومات كاركردي دادههاي مستند شامل يافتن ،شناسايي،
بافتارنمایی (در بافتگذاشتن) ،3و توجيه 4است .سه وظیفه اول میان دو گروه کاربران ،یعنی
ایجادکنندگان پيشينههاي مستند و كتابداران مرجع و کاربران و استفادهكنندگان از فهرست،
مشترک است ،اما وظیفه چهارم فقط به گروه دوم تعلق دارد.
• تبیین جایگاه ارتباطی میان نظریههای رفتار اطالعاتی و الگوی مفهومی
نظریههای رفتار اطالعاتی که مبتنی بر مطالعات رفتار کاربران مطرح شدهاند پیشینه طرح
الگوی مفهومی راایجاد کردهاند .بازگشت به مطالعات اولیه میتواند علت برخی کاستیها و
ناکارآمدیها را مشخص کند.
• بررسی شیوههای سادهسازی رابطهای کاربر مبتنی بر وظایف کاربری الگوی مفهومی
به نظر میرسد اگر با یک الگوی واحد مفهومی ایجاد رابطهای کاربر بررسی شود میتوان
زمینههای سادهسازی و کاربرمداری را فراهم ساخت .این موضوع نیاز به بررسی در قالب
مطالعات پژوهشی دارد.
• بررسی شیوههای سادهسازی و یکپارچهسازی ورود اطالعات برای کتابداران برمبنای
الگویمفهومی
ورود اطالعات منابع اطالعاتی و سازماندهی آنها همواره از وقتگیرترین فعالیتهای

1. Functional Requirements
for Authority Data
)(FRAD
2. Functional Requirements
for Subject Authority
)Records (FRASAR
3. Contextualize
4. Justify
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کتابداران بوده است .پیش از پیادهسازی الگوهای مفهومی الزم است پژوهشهایی در این
زمینه انجام شود تا خالقانهترین راهحل مشخص شود.
• بررسی انواع منابع اطالعاتی در پیوند با وظایف کاربری الگوی مفهومی
در بسیاری از پژوهشهای انجامشده فقط منابع متنی و خانوادههای کتابشناختی ادبی و
مذهبی بررسی شدهاند .الزم است درباره انواع منابع اطالعاتی در پشتیبانی از وظایف کاربری
الگوی مفهومی پژوهشهایی انجام شود.
• پیادهسازی الگوهای مفهومی در نظامهای نوین
بسیاری از پژوهشها نشان دادهاند که امکان پیادهسازی الگوهای مفهومی در فهرستهای کنونی
مبتنی بر مارک امکانپذیر نیست ( ُرز2012،1؛ میکسا2007،2؛ ارسطوپور2013،3؛ میکله.)2013،4
بنابراین ،الزم است با وجود در اختیار داشتن قواعد آر.دی.اِی .پژوهشهایی دراندازههای
کوچک فهرستهای پیادهسازیشده الگوی مفهومی انجام شود تا بتوان در صورت کارایی در
خصوص ضعفها و قوتهای پشتیبانی از وظایف کاربری تصمیمگیری کرد.
• بررسی قواعد توصیف و دسترسی منابع (آر.دی.اِی ).در پشتیبانی از وظایف کاربری
پژوهشها نشان داده است که قواعد پیشین انگلوامریکن بهسبب پیاده نشدن دقیق توسط
کتابداران عم ً
ال ناکارآمد بودهاند (چانگ ،5تسایی ،6دونسایر ،7و هاپکینسون2013 ،8؛
10
پیزانسکی 9و زومر  .)2010 ،بنابراین ،الزم است پیش از پیادهسازیهای گسترده الگوی
مفهومی ،کارآمدی قواعد جدید در پیادهسازی توسط کتابداران و در راستای آن بهبود وظایف
کاربری بررسی شود.

1. Roze
2. Miksa
3. Arastoopoor
4. Michele
5. Chang
6. Tsai
7. Dunsire
8. Hopkinson
9. Pisanski
10. Zumer
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• بررسی پشتیبانی وظایف کاربری در هریک از انواع موجودیتها
پشتیبانی هریک از وظایف کاربری باید در محیط واقعی و با کاربران واقعی بررسی شود ،زیرا
برای بسیاری از وظایف کاربری هنوز فراتر رفتن از توصیفات انتزاعی امکانپذیر نیست .انجام
چنین پژوهشهایی میتواند در بازنگری و شاید اصالح آنها مفید باشد.
• بررسی پشتیبانی وظایف کاربری در بافتها و زبانهای گوناگون
الگوی مفهومی ،الگویی جهانی است ،اما الزم است پژوهشهای بسیاری در سنجش پشتیبانی
و کارآیی آن در بافتها و زبانهای گوناگون صورت گیرد .برای مثال ،در این مطالعه مشخص
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شد که پژوهشهایاندکی به بررسی کاربران عادی پرداختهاند .بنابراین ،بررسی وظایف
کاربری الگوی مفهومی در گروه کاربران عادی بیش از پیش مورد نیاز است ،زیرا هدف عمده
این الگوهای مفهومی ،پیادهسازی در نرمافزارهای کتابخانهای است به شرط آنکه برای همه
طیفهای کاربران بهویژه کاربران عادی قابل بهرهگیری باشد و پیچیدگیهای نرمافزارهای
کتابخانهای فعلی را نداشته باشد.
این پژوهش با محدودیتهایی مواجه بود .نخستین محدودیت به انتخاب پایگاه
اطالعاتی اسکوپوس مربوط میشد که روزآمدی آن اگرچه در میان پژوهشگران
مورد پذیرش است ،اما با توجه به نو بودن حوزه وظایف کاربری اف.آر.بی.آر .قطع ًا
پژوهشگران بیشتری نسبت به بررسی و انجام مطالعات پژوهشی در آن اقدام کردهاند
که در این پایگاه نمایه نشده است .بنابراین ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی فقط
به بررسی محتوای بازیابیشده از این پایگاه بسنده نشود .دومین محدودیت ،دسترسی
نداشتن به متن کامل برخی مقاالت بهسبب وجود تحریمها برای جامعه علمی کشور
بود .هرچند تالش شد تا حد امکان متن کامل چکیده مقاالت بازیابیشده تهیه شود ،اما
با وجود پیگیری از نویسندگان مقاالت ،متن کامل در اختیار نگارندگان مقاله حاضر قرار
نگرفت .سومین محدودیت مربوط به ممکن نبودن بررسی پژوهشهای حوزه وظایف
کاربری اِف.آر.بی.آر .به زبانهای غیرانگلیسی بهدلیل نداشتن توانایی در خواندن متون
به سایر زبانها بود.
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