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چڪیده

مقالۀ حارض با هدف بررسے برخى از امكانات فهرستهاى پيوستۀ
همگانى در محيط وب صورت گرفت .بدين منظور ،فهرست 20
ڪتابخانۀ دانشگاهى كشور انگلستان و همچنني  14فهرست
همگانى دانشگاهى داخل كشور با روش منونهگريى تصادفى
ساده انتخاب شدند .سپس ،فهرستهاى مذكور بهطور جداگانه
توسط سياهۀ بازبينى ،كه با مطالعۀ مقدماتى فهرستهاى پيوستۀ
كشورهاى مختلف و همچنني تطبيق آن با ساير پژوهشهاى
انجام شدۀ قبلى تهيه شد ه بود ،مورد بررسى قرار گرفتند .نتايج
بهدست آمده از دادههاى آمارى نشان دادند ،كه فهرستهاى
پيوستۀ دانشگاهى كشور انگلستان از نظر ك ّمى و كيفى در طراحى
و ميزان گنجاندن امكانات الزم در يك فهرست پيوسته ،بهمراتب
بهرت از فهرستهاى پيوستۀ داخلى عمل كردهاند .بدين ترتيب كه،
فهرستهاى داخلى  56/5درصد و فهرستهاى پيوستۀ دانشگاهى
انگلستان 73/46درصد از استانداردهاى ارائه شده در سياهه بازبينى
را رعايت كرده بودند.

ڪلیدواژهها

فهرستهاى پيوسته؛ شبكۀ جهانے وب؛ شاخصهاى استاندارد؛ فهرستهاى ماشنيخوان؛
پيوندهاى فرامتنے
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دریافت 1388/2/22 :پذیرش1388/6/17 :

مقدمه

ورود فناوريهاي چندرسانهاي 3به شبكة جهاني وب و بهتبعآن ،به بازار اطالعات و ارائة
فرمتهاي چندگانه از اطالعات باعث ايجاد تحول در مفهوم فهرستهاي پيوستة همگاني
شدهاست .از سوي ديگر ،همگام با اين تغييرات ،انتظارات كاربران از نحوة دسترسي و
مشاهدة اطالعات بهطرز چشمگيري افزايش يافتهاست .استفاده از پيوندهاي فرامتني، 4
بهكارگيري جلوههاي گرافيكي براي استفادة مؤثر و جذابيت فهرست ،دسترسي به اطالعات
چندرسانهاي و امكانات جانبي آنها ،امكان ارسال نتايج جستوجو (بهصورت فراداده )5از
طريق پست الكترونيكي ،امكان نمايش و ذخيرهسازي نتايج جستوجوی كتابشناختي در
قالبهاي مختلف و دلخواه ،امكان امانت و رزرو مدارك و اطالعات جستوجو شده،
پشتيباني و نمايش فرمتهاي فهرستنويسي ماشينخوان ،دسترسي به فهرستهاي پيوستة
ديگر و امكان استفاده از سيستم امانت بينكتابخانهاي ،قابليت مرتبسازي 6نتايج جستوجو
براساس موارد دلخواه ،قابليت چاپ اطالعات ،امكان اعمال راهبردهاي جستوجوی
تركيبي بر روي نتايج جستوجو ،و موارد ديگر ،جزء تواناييهاي فهرستهاي پيوسته در
محيط رقابتي است.
در اين مقاله ،سعي شدهاست با توجه به قابليتهاي فناوريهاي چندرسانهاي و
خصوصيات محيط وب ،فهرستهاي پيوستة دانشگاههاي داخل كشور با فهرستهاي

 .1ڪارشناس ارشد ڪتابدارى و اطالعرسانى
پزشكى ،دانشگاه علوم پزشكى اروميه
a.doulani@gmail.com
 .2دانشجوى دكرتى علوم ڪتابدارى
و اطالعرسانى دانشگاه آزاد اسالمے
واحد علوم و تحقيقات تهران
3. Multi-media
4. Hyperlink
5. Metadata
6. Sorting
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همتايان خود در كشور انگلستان براساس شاخصهاي استاندارد مورد بررسي و مقايسة
ضمني قرار گيرد .در پايان ،با توجهبه ظهور و كاربرد فناوريهاي جديد كه در طراحي
و راهاندازي فهرستهاي پيوسته كاربرد دارند ،راهكارهايي براي ارتقا و بهبود آنها جهت
جستوجوي بهتر ابردادهها ،بهعنوان درگاه دسترسي مناسب به مدارك ،ارائه ميشود.

بيان مسئله

بيشك ،براي غلبه بر بازار آشفتة اطالعات در عصر انفجار اطالعات و اجتناب از درگيرشدن
با مسائلي چون آلودگي اطالعات 7و موانعي از اين دست ،دسترسي و بهكار بردن ابزارهاي
كنترل اطالعـات ميتواند نقش محوري داشته باشد .امروزه ،بهكارگيـري ابزارهاي قدرتمند
جستوجـوي اطالعـات (موتـورهـاي كـاوش ،راهنمـاهاي موضوعـي ،و ابزارهـاي
فرا جستوجو) نميتوانند بهتنهايي گره مشكالت جامعة نيازمند به اطالعات را برآورده
سازند .مگر آنکه ،با توج ه به خصوصيات ويژة اطالعات (پويايي) ،با آن هماهنگ شوند.
اطالعات ،بيامان ،در هر نقطه از اين كره جغرافيايي در حال توليد و جريان است و براي
دسترسي بهينه به اطالعات ،استفاده از ابزارهايي چون فهرستهاي پيوسته ،كه بتوانند
مشكالت جستوجو و بُعد مسافت را از بين ببرند امري اجتنابناپذير است .چنين
ضرورتي را در پژوهش نعيمآبادي بهعنوان يكي از راهكارهاي مختلف موجود ،ميتوان
مشاهده نمود كه براساس نتايج حاصل پيوند وبسايت كتابدار به فهرستهاي پيوسته
سوجو ،و جايابي منابع) در كتابخانهها يكي از نيازهاي واقعي
(جهت اخذ راهنمايي ،پر 
كاربران بودهاست .البته اين درحالي است كه ايران در طراحي و راهاندازي چنين ابزارهايي
ُكند عمل كرده است (نعيمآبادي .)1381 ،پرينسن )1383( 8نيز چنين ضرورتي را با ذكر اين

7. Information pollution
8. Prinsen
9. Radosouvich
10. One-stop-shopping
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نكته اعالم ميكند كه براي معرفي كتابخانه و دسترسي به منابع و خدمات آن (مانند دسترسي
به فهرستهاي پيوسته) بايد نسبت به طراحي وبسايت مستقل براي كتابخانه همراه با
امكان پيوند به فهرست و منابع كتابخانه اقدام كرد .در ادامه ،يوال بهنقل از رادوسويچ 9بيان
ميدارد با توجه به اينكه در هنگام جستوجوي اطالعات مفيد؛ اطالعات بيشتر سايتها
كه با نيت تجاري و انتفاعي ايجاد شدهاند قابل اعتماد نيستند ،معرفي منابع و اطالعات از
طريق سايتهاي معتبر و قابل اعتماد بسيار مؤثر خواهد بود (پرينسن .)1383 ،از منظر
ديگر ،موضوع پيوند فهرستهاي كتابخانهاي با وبسايتهاي ديگر ،از نظر عباسي ب ه عنوان
چالشي براي فهرستهاي پيوسته تلقي ميشود؛ زيرا مسئلة مطرح در كتابخانهها تمايل به
فراهمكردن شيوة دسترسي يك مرحلـهاي 10براي كاربران ،از طريق دسترسي موضوعي به
اطالعات در شكلها و قالبهاي مختلف از طريق فهرست كتابخانه است.
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به داليل زيادي از جمله موارد زير ،كتابخانهها نشانيهاي اينترنتي رايگان را به فهرست خود
اضافه ميكنند :عالقة كاربران به استفاده از منابع الكترونيكي ،و دسترسي به برخي منابع فقط
به شكل الكترونيكي .با توجهبه كاهش بودجة كتابخانهها ،نياز به فراهمكردن منابع رايگان
و كمهزينه اهميت مييابد .به همين داليل ،نشاني بسياري از منابع اينترنتي نظير مجلههاي
الكترونيكي رايگان ،نشاني روزنامهها ،وبسايتهاي سازمانها و انجمنها به فهرست
كتابخانه اضافه ميشود (عباسي .)1385 ،بهطوركلي ،فهرستهاي پيوسته در اواسط دهة
 1970ظهور كردند .در آغاز این دهه بود كه كتابخانهها بهطور قابل توجهي شروع به حركت
از فهرستهاي كارتي (برگهدان) به سمت فهرستهاي خودكار كردند (زوارقي.)1386 ،
تعـاريف چندي دربارة مفهوم فهـرست همــگاني ارائـه شدهاست .براي نمـونه،
دايرهالمعارف بينالمللي علوم اطالعرساني و كتابداري ، 11فهرست پيوستة همـگاني را اينگونه
تعريف كرده است« :پايگاه اطالعاتي از ركوردهاي كتابشناختي ،اغلب متعلق به مجموعه
كتابخانهاي خاص كه امكان جستوجو از طريق عنوان ،موضوع ،و مؤلف در آن توسط
پايانههاي عمومي وجود داشتهباشد» .همچنين ،در فرهنگ تخصصي انجمن كتابداران
آمريكا 12فهرست همگاني را پايگاه اطالعاتي كتابشناختي كامپيوتري انساني قابل دسترس
از طريق پايانهها تعريف ميكند ،كه درآن استفادهكننده ميتواند بدون كمك واسط انساني
نظير كارمندان متخصص كتابخانه ،بهطور مستقيم و مؤثر به جستوجو و بازيابي ركوردهاي
كتابشناختي بپردازد .از نظر كوشا تعاريف فوق ،با توجه به اينكه مفاهيم فهرستهاي
پيوستة و كتابخانهاي ديجيتالي ،همواره در حال تغيير و تحول هستند ،نميتوانند تمامي
ويژگيها و امكانات امروزي فهرستهاي پيوسته در محيط وب را توصيف كنند .به تعبير
ديگر ،مفهوم فهرستهاي پيوستة همگاني از ارائه و نمايش نمونة الكترونيكي فهرستبرگة
همراه با امكانات اضافي ديگر (نظير جستوجوي ساده و پيشرفته) به شبكة مفهومي و
فراپيوندي از ركوردهاي كتابشناختي و منابع اطالعاتي تماممتن و چندرسانهاي در محيطي
كاربرپسند و گرافيكي متحول شدهاست (كوشا .)1379 ،بيشك ،باتوجه به انتظاراتي كه
امروزه از فهرستهاي پيوستة همگاني ميرود ،ايجاد قابليتهاي فوق از سوي طراحان
بايد مد نظر قرار بگيرد .چنانچه فتاحي در تحقيق خود در بررسي و ارزيابي كيفيت نمايش
اطالعات در فهرستهاي رايانهاي داخل كشور توجه طراحان نرمافزارهاي كتابخانهاي
را بيشتر بر توسعة قابليتها و توانمنديهاي ذخيره ،جستوجو ،و بازيابي اطالعات
معطوف ميداند ،كه اين امر باعث غفلت طراحان در افزايش كيفيت نمايش دادهها شده
است (فتاحي.)1379 ،
با توجه به تعاريف فوق چنين استنباط ميشود كه براي افزايش ميزان دسترسي

11. International Encyclopedia of
Information and Library Science
12. ALA Glossary of Library and
Information science
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كاربر به اطالعات مناسب و بدون حضور عوامل مداخلهاي مانند بُعد مسافت ،زمان ،و
نظير آن رعايت اصولي الزم و ضروري است .به تعبير ديگر ،نپرداختن به چنين مشكالتي
براي واسطهاي اطالعاتي مانند كتابداران ميتواند پيامدهايي چون عدم كارآيي سيستم و
تالش اطالعاتي آنها را درپي داشتهباشد ،لذا شناسايي و استفاده از استانداردهاي مطلوب
جهت طراحي چنين درگاههايي كه بهمرور زمان و از طريق نيازسنجي كاربران نهايي در قالب
پژوهشهاي مختلف (مانند موارد ذكر شده در سطور فوق و پيشينة تحقيق) حاصل شدهاند،
ميتواند با ارائة نمايي درست و مناسب از اطالعات ،كاربر و واسطهاي اطالعاتي(كتابداران)
را در امر تبادل اطالعات به سرمنزل مقصود برساند.

اهداف و اهميت پژوهش

هدف از پژوهش حاضر بررسي و ارزيابي نحوة طراحي و نمايش فهرستهاي پيوستة همگاني
كتابخانههاي دانشگاهي كشور از لحاظ شاخصهاي استاندارد ،در مقايسه با همتايان خود در
كشور انگلستان ميباشد .اين امر ،بر ميزان دسترسي و قابل فهم بودن اطالعات بازيابي شده
و استفاده از آنها از سوي كاربر تأثيرگذار خواهد بود .همچنين ،نمود كاستيها و نقصهاي
داخلي ،با توجه به ميزان رعايت شاخصهاي استاندارد طراحي فهرستهاي پيوستة ذكر شده
و ارائة راهكارهايي جهت بهبود وضعيت آنها ،از دیگر اهداف پژوهش میباشد.
در ايران ،طراحي چنين ابزارهايي مراحل اولية خود را ميگذراند و به همين دليل،
طراحان نرمافزارهاي كتابخانهاي پيوسته نيازمند اطالعات بيشتر و ملموستري در اين زمينه
ميباشند .ازاينرو ،الزم است توجه آنها را به مسائل و استانداردهاي طراحي و ميزان رعايت
استانداردها در نمونههاي خارجي معطوف نمود .در اين صورت ،ميتوان فهرستهايي
مطلوبتر و كاربرپسندتر در دسترس كاربران قرار داد.

پيشينـۀ پژوهش

تحقيقات چندي در مورد فهرستهاي پيوستة همگاني و فهرستهاي غيرپيوسته و نحوة
استانداردسازي آنها جهت استفادة بهينة كاربران صورت پذيرفته است كه به نمونههايي از
آنها اشاره ميگردد.
كوشا ( )1379در تحقيقي با عنوان «فهرستهاي همگاني و شبكه جهاني وب :بررسي
امكانات فهرست پيوستة كتابخانة ملي در محيط وب» ،به بررسي فهرستهاي پيوستة 20
كتابخانة ملي پرداخت و آنها را با سياههاي كه متشكل از قابليتهاي بايستة فهرستهاي
پيوستة جهاني وب بود ،مورد بررسي قرار داد .از سوي ديگر ،فهرستهاي پيوستة سه
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كتابخانة داخلي (كتابخانة ملي ،دانشگاه صنعتي شريف ،و پژوهشگاه صنعت نفت) را نیز
مورد بررسي قرار داد .در پايان ،مشخص شد كه بين قابليتهاي فهرستهاي داخلي و
فهرستهاي پيوستة خارجي فاصلة عميقي وجود دارد و تأكيد فهرستهاي خارجي بر
استفاده از پيوندهاي فرامتني ،جلوههاي گرافيكي ،نمايش فرمت مارك ،و ارائة اطالعات
كتابشناختي در قالبهاي گوناگون در زمرة عمدهترين تفاوتها بودند.
در تحقيقي ديگر كه فتاحي و پريرخ ( )1379با عنوان «بررسي و ارزيابي كيفيت نمايش
اطالعات در فهرستهاي رايانهاي داخلي و ارائة رهنمودهايي براي بهبود آن» انجام دادند،
سه نرمافزار پارس آذرخش ،كاوش ،و نوسا توسط سياهة وارسي استانداردي مورد ارزيابي
قرار گرفتند و در پايان مشخص شد كه ميزان رعايت اصول و استانداردهاي طراحي در
مورد نحوة نمايش مطلوب اطالعات براساس استاندارد ،تنها  45درصد رعايت شده است.
همچنين ،مشخص شد كه ارائة اطالعات كتابشناختي تنها  41درصد رضايت كاربران را در
فهم بهتر اطالعات و تشخيص مناسب بودن آنها در پي داشتهاست .و در كل ،بررسي سه
نرمافزار كتابداري مذكور نشان داد ،تنها نيمي از استانداردهاي مربوط به گنجاندن امكانات
كمكي و راهنما براي كاربران رعايت شدهاست.
13
در تحقيقي ديگر ،ارسطوپور ( )1386به بررسي قابليتهاي نرمافزار كوها پرداخت
و مزايا و معايب پيادهسازي نرمافزار موردنظر را در برخي از دانشگاهها مورد بررسي قرار
داد .او با مقايسة امكانات و قابليتهاي نرمافزار كوها با استانداردهاي موجود نتيجه گرفت
كه قابليتهاي ارتباطي نرمافزار با وب و استفادة بينظير آن از پيوندهاي فرامتني نقطة قوت
اين نرمافزار ميباشد ،كه ميتواند كيفيت كار اطالعيابي را تا حد زيادي افزايش دهد .از
سوي ديگر ،در اين تحقيق بر استانداردسازي نرمافزارهاي كتابخانهاي با توجه به نيازهاي
كتابخانههاي داخل كشور از جمله هزينههاي پيادهسازي آنها تأكيد شده است.
در تحقيق ديگري كه چري )1998( 14انجام داد ،مشخص شد كه سه فهرست تحت
وب مورد بررسي ايشان ،براي نمايش اطالعات كتابشناختي از استانداردها و معيارهاي
مورد نظر در آن تحقيق به نحو مطلوبي بهره نبردهاند و ،در حقيقت ،تشخيص مرزهاي بين
اطالعات مختلف ارائهشده در نتايج جستوجو بهسادگي صورت نميگيرد.
در تحقيقي ديگر كه تيلور )2002( 15انجام داد ،مشخص شد كه ارائة اطالعات
كتابشناختي در قالبهاي گوناگون مانند نمايش سادة فهرستبرگه ،نمايش برچسبدار ،و
نمايش با برچسبهاي مارك باعث استفادة بهينه از فهرست توسط كاربر ميگردد .البته در
اين تحقيق ،كتابداران ،با توج ه به نيازشان به قالبهاي استاندارد مانند مارك ،بهعنوان كاربر
نهايي تلقي شدهاند.

13. KOHA
14. Cherry
15. Tylor
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16. Jayakanth
17. Bolin
18. Chan
19. Malinconico
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در تحقيق جياكانس ،)2007( 16كه بر روي فهرستهاي پيوستة دانشگاههاي هند انجام داد،
مشخص شد از نظر كاربران ،ايجاد يك فهرستگان در افزايش ميزان استفاده از فهرست
و همچنين رغبت كاربران در استفاده از خدماتي چون امانت بينكتابخانهاي بسيار مؤثر
ميباشد .اين درحالي است كه ارائة فهرستهاي مختلف از طريق وبسايت يك كتابخانه،
بهصورت جداگانه ،بر ميزان استفاده از فهرستها و خدمات جانبي تأثير منفي ميگذارد.
او در پايان نتيجه گرفت استانداردسازي طراحي فهرستهاي پيوستة بايد براساس رفتار
اطالعيابي كاربران فهرستها صورت پذيرد.
بولين )2000( 17روشهاي مختلف نمايش شبكة معنايي را در صفحة نمايش بررسي
كرد .نمايش سلسلهمراتبي همراه با شبكهاي از پيوندهاي مختلف موضوع تحقيق او بود .نتايج
نشان دادند ،با ايجاد پيوندهاي فرامتني بين فهرست پيوسته و ابزارهاي كمكي جستوجو
مانند سرعنوانهاي موضوعي ميتوان كيفيت جستوجو را تا حد قابلتوجهي افزايش داد.
براي مثال ،با انتخاب يك سرعنوان موضوعي ،ميتوان درخواست جستوجو را ،بهطور
خودكار ،به سيستم اپك ارسال كرد و ركوردهاي مرتبط را بازيابي نمود .همچنين ،او پيشنهاد
كرد ركوردهاي فهرست را ميتوان با اضاف ه كردن فهرست مندرجات كتاب و افزودن
كليدواژههاي موجود در نمايههاي آخر كتاب غني ساخت.
در تحقيقي ديگر كه توسط چان )1995( 18انجام شد ،مشخص شد كه مقدار كافي
اطالعات به مقدار قابلتوجهي ميتواند در كاربرد مؤثر فهرستهاي پيوستة دخيل باشد.
اين مطلب از سوي گروه ديگري از محققان ،يعني اليزابت فولر ،استفن پيترز ،و آليسون
راسمن نيز مورد تأييد قرار گرفت ،كه اظهار داشتند كه افزودن فيلدهاي مربوط به نقش
(پديدآورندگان و نظير آن) باعث ميشود كاربران دربارة اطالعات مورد نياز خود سريعتر
تصميمبگيرند.
در تحقيقي كه گرگوري وول و همكاران او انجام دادند مشخص شد كه در صورتي
كه به علل گوناگون مانند وجود برچسبهاي غلط يا تكراري و يا حذف دادهها ،مرز بين
دادههاي توصيفي و شناسههاي بازيابي از بين برود ،از كيفيت و كاربرد فهرستهاي پيوسته
بهطرز چشمگيري كاسته خواهد شد (مالين كونيكو.)1982 ،19
با نگاهي بر تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از كشور ميتوان به نتايج زير
دست يافت:
 )1تمامي تحقيقات فوق بهنوعي بهدنبال استانداردسازي براي بهينه كردن فرايند
جستوجو براساس نيازهاي كاربران ميباشند؛
 )2در طراحي فهرستهاي پيوسته بايد به جنبههاي مختلف استفاده از فهرستهاي
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پيوسته عنايت داشت ،بهعبارت ديگر ،نمايش ديداري و گرافيكي اطالعات از يكسو و
نحوه و راهبردهاي جستوجو ،و ميزان اطالعات كتابشناختي و امكان استفاده از نتايج
جستوجو با راههاي مختلف (ارسال اطالعات ،مشاهده با فرمتهاي گوناگون ،و مانند آن)
همگي ميتواند در موفقيت رسالت فهرستهاي پيوسته ،مهم و حياتي باشند؛ و
 )3تعامل بيشتر طراحان فهرستهاي پيوسته با كتابداران و واسطهاي اطالعاتي در
ارائة فهرستهاي پيوستة كاربرپسند بسيار مهم ميباشد.

جامعـه و منونۀ آمارى

جامعة مورد بررسي در اين تحقيق شامل تمامي فهرستهاي پيوستة دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي در كشور ايران و انگلستان است .انتخاب نمونة آماري بايد از بين فهرستهاي
پيوستة دو كشور صورت ميپذيرفت .با توجه به تعداد دانشگاههاي موجود در كشور
انگلستان كه قريب بهاتفاق داراي فهرست پيوستة قابل دسترسي ميباشند ،بيست فهرست از
طريق نمونهگيري تصادفي ساده براي بررسي انتخاب شدند .در مورد فهرستهاي داخلي
نيز با توجه به تعداد دانشگاههايي كه اين سرويس را در اختيار كاربران قرار ميدهند14 ،
فهرست بهصورت نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب شد و مورد بررسي قرار گرفت.

روششناسےتحقيق

براي انجام پژوهش حاضر از روش پژوهش ارزيابي استفاده شدهاست .ابتدا مطالعهاي
مقدماتي بر روي فهرستهاي دانشگاهي از كشورهاي گوناگون صورت گرفت تا ميزان
كيفيت و امكانات موجود در فهرستهاي كشورهاي مختلف مشخص شود .سپس ،با توجه
به مجموعة عوامل طراحي اعمال شده برروي فهرستها و همچنين قابليتهايي كه شبكة
جهاني وب براي فهرستهاي پيوسته بهارمغان آوردهاست ،سياههاي بهعنوان شاخص
استاندارد تهيه شد ،تا فرايند تطبيق و مقايسه بهصورت استاندارد انجام گيرد .براي افزايش
روايي و پايايي ،سياهة وارسي با سياههاي مشابه در تحقيقات قبلي (تحقيقات انجام شده
توسط كوشا و فتاحي) مطابقت داده شد و همچنين براي تعدادي از متخصصان و كساني كه
در امر طراحي و پژوهش در مورد فهرستهاي پيوستة فعاليت داشتهاند ارسال شد و نظر
اصالحي آنها بر روي سياهه اعمال گرديد .در پايان ،بعد از تمامي تغييرات سياهة وارسي
از  13استاندارد و معيار براي انجام تحقيق آماده شد .با توجه به اينكه فهرستهاي پيوستة
موضوع تحقيق توسط اين سياهة بازبيني مورد بررسي قرار خواهند گرفت ميتوان اين
سياهه را بهعنوان پرسشهاي تحقيق تلقي نمود.
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سياهۀ بازبينى

 .1آيا براي برقراري ارتباط ميان فيلدهاي مختلف كتابشناختي (نظير عنوان ،مؤلف،
موضـوع ،و نظير آن) با ديگر ركوردهـاي مرتبط با آنها از پيوندهـاي فرامتني استفـاده
شدهاست؟
 .2آيا براي برقراري ارتباط ميان ركوردهاي كتابشناختي با نمونة كامل آثار و يا ديگر
اطالعات تكميلي و مرتبط (فهرست غني شده) 20با آنها در داخل يا خارج از كتابخانه از
پيوندهاي فرامتني استفاده شدهاست؟
 .3آيا براي جذابيت بيشتر و شناسايي نوع مادة جستوجو شده از جلوههاي گرافيكي
و تصويري استفاده شدهاست؟
 .4آيا امكان دسترسي به اطالعات منابع غيرچاپي نظير چندرسانهايها (صوت ،تصوير،
و ويدئو) از طريق جستوجو در فهرست وجود دارد؟
 .5آيا امكان ارسال نتايج جستوجو (خالصه ،كامل ،و يا با فرمتهاي مختلف) از
طريق پست الكترونيكي به نقاط ديگر وجوددارد؟
 .6آيا امكان جستوجو به زبانهاي مختلف در فهرست پيشبيني شدهاست؟
 .7آيا امكاناتي براي نمايش و ذخيرة فرمتهاي مختلف فهرستنويسي ماشينخوان در
فهرست در نظر گرفته شدهاست؟
 .8آيا براي امانت و رزرو منـابع جستوجو شده بهصورت الكتـرونيكي امكاناتـي
وجود دارد؟
 .9آيا براي راهنمـايي كاربران جهت استفـاده از فهرست امكاناتـي در نظر گـرفته
شده است؟
 .10آيا امكان امانت بينكتابخانهاي در آن وجود دارد؟
 .11آيا عالوه بر فهرستهاي داخلي دانشگاه ،امكان جستوجوي فهرستهاي ديگر
از طريق خود فهرست (بهصورت فهرستگان و يا فهرستهاي جداگانه) وجود دارد؟
 .12آيا نتايج جستوجو قابل چاپ و ذخيره ميباشد؟
 .13آيا در صفحة نتايج جستوجو امكاناتي براي مشاهدة راهبرد جستوجو از سوي
كاربر و امكان تركيب جستوجوي جديد با نتايج جستوجوهاي قبلي وجود دارد؟

نتايج پژوهش و تحليل دادهها

20 . Enriched catalogue
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در اين بخش به ارائة نتايج و تحليل دادههاي حاصل از بررسی فهرستهاي پيوستة نمونة
پژوهش ،براساس اقالم سياهة بازبيني ميپردازيم:
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استفاده از پيوندهاى فرامتنے ميان فيلدهاى ڪتابشناختى و پيوندها به خارج
از فهرست

همانطور كه ميدانيم پيوندهاي فرامتني به گرههاي 21حاوي اطالعات ،كه از طريق
پيوندهاي الكترونيكي به يكديگر متصل شدهاند ،اطالق ميشود (ياني .)2004 ،22در بررسي
حاضر ،پيوندهاي فرامتني به دو گروه ،يعني پيوندهاي فرامتني ميان فيلدهاي كتابشناختي
با ركوردهاي مرتبط در داخل فهرستهاي پيوسته؛ و پيوندهاي فرامتني ميان ركوردهاي
كتابشناختي و نمونة كامل آثار با ديگر اطالعات مرتبط تقسيمبندي شدهاند .با توجه به اينكه
پيوندهاي فرامتني (داخلي و يا خارج از فهرست) ابزاري براي جستوجوي ركوردهاي
مرتبط و متن كامل آنها ـ بدون انجام فرايندهاي جستوجوي جديد ـ ميباشد ،از لحاظ
صرفهجويي در وقت ميتواند بسيار حائز اهميت باشند .در بررسيهاي انجام شده بر روي
بيست فهرست پيوستة كتابخانههاي مركزي دانشگاههاي انگلستان ،معلوم شد كه  95درصد
فهرستهاي پيوستة مورد بررسي داراي پيوندهاي فرامتني داخلي ميباشند .از سوي ديگر،
نتايج بررسيها بر روي فهرستهاي پيوستة كتابخانههاي مركزي دانشگاههاي داخلي نيز،
نشان داد كه تنها  71درصد از فهرستها پيوندهاي فرامتني داخلي داشتهاند .اين قابليت،
جستوجوگر را تا حد زيادي از انجام فرايندهاي جستوجوي مشابه بينياز ميكند.
همچنين ،نتايج نشان ميدهند كه در مورد وجود پيوندهاي فرامتني خارجي ،جهت دسترسي
به اطالعات تماممتن و يا ديگر اطالعات مرتبط (متصل شدن به سايت ناشر جهت اخذ
اطالعات جانبي و چكيده و يا حتي فصلهايي از مدارك ،نمونه و يا متن كامل)  40درصد
از فهرستهاي كشور انگلستان داراي چنين امكاني هستند .در مقابل ،فهرستهاي داخلي
هيچكدام ،امكان پيوندهاي فرامتني خارج از فهرست را براي كاربران پيشبيني نكرده بودند.
اگرچه وجود پيوندهاي فرامتني خارجي (در فهرستهاي پيوستة انگلستان) ،با توصيف
فوق ،اغلب براي منابع الكترونيكي و چندرسانهاي بود ( 90درصد)؛ در تحقيق حاضر اين
فهرستها جزء فهرستهاي داراي پيوندهاي فرامتني خارجي تلقي شدند .تنها دو مورد از
فهرستها داراي پيوندهاي فرامتن به كتاب و مجالت چاپي بودند كه اغلب پيوندهاي آنها
به سايت ناشران آنها جهت ارائة اطالعات كتابشناختي مكمل بود.

استفاده از جلوههاى گرافيكے

مورد بعدي استفاده از جلوههاي گرافيكي جهت جذابيت بيشتر فهرست و سهولت تشخيص
نوع قالب مدارك جستوجو بود .شايان ذكر است كه واسطهاي گرافيكي كاربر ،سازوكاري
است كه استفادهكننده را قادر ميسازد بهجاي دستورات نوشتاري ،با توجه به جلوههاي

21. Nodes
22. Yanee
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گرافيكي ،با كامپيوتر ارتباط برقرار كند .در واقع ،استفاده از جلوههاي گرافيكي براي نمايش
پنجرهها ،نمادها ،23و فهرستهاي انتخاب 24مختلف و ماوس براي انتخاب آنها اساس كار
واسطهاي گرافيكي كاربر را تشكيل ميدهند (واترز .)1992 ،25نتايج پژوهش نشان داد كه
 80درصد از فهرستهاي كتابخانههاي مركزي دانشگاهي كشور انگلستان داراي چنين
خصوصيتي هستند .در مقابل ،تنها  50درصد از فهرستهاي پيوستة دانشگاههاي ايران
چنين امكاني را براي كاربران خود پيشبيني كرده بودند .الزم به ذكر است كه فهرستهاي
پيوستة مورد بررسي مربوط به دانشگاههاي انگلستان ،نسبت به همتايان خود در كشور ايران،
دارای جلوههاي گرافيكي متنوعتر و بسيار جذابتر (ارائۀ تصوير جلد كتاب ،سيدي) و
با كيفيتتري ميباشند .نكتة قابل توجه ديگر اينكه چون مرورگرهاي رايج مورد استفاده
در دنياي اينترنت نظير اينترنت اكسپلورر ،نتاسكيپ ،و فايرفاكس ،جلوههاي گرافيكي با
فرمتهاي گوناگون را پشتيباني ميكنند ،استفادة بسيار اندك از اين قابليت در فهرستهاي
داخلي قابل تأمل است.

اطالعاتچندرسانهاىها

مورد بررسي شدة ديگر ،ارائة اطالعات كتابشناختي مواد چندرسانهاي در كنار اطالعات
كتابشناختي مواد چاپي در فهرستهاي پيوستة ميباشد .با توجه به اينكه امروزه در امر
آموزش تخصصي در دانشگاهها ،استفاده از ويدئو ،انيميشن ،عكس ،و ديگر رسانهها
امري بديهي و الزم ميباشد ،گنجاندن اطالعات اينگونه مدارك ميتواند در دسترسي
استفادهكنندگان به اطالعات در فرمتهاي دلخواه ،كمك فراواني نمايد .از سوي ديگر،
با توجه به رشد روزافزون چنين مواردي در شبكة جهاني اينترنت و طراحي موتورهاي
جستوجوي تخصصي اين رسانهها (مانند آلتاويستا ،)26وجود فهرستهايي كه توانايي
جستوجوي مواد چندرسانهاي را داشته باشند ،الزم و ضروري بهنظر ميرسد .در هرحال،
با بررسيهاي انجام شده بر روي فهرستهاي پيوستة كتابخانههاي مركزي دانشگاههاي
كشور انگلستان ،مشخص شد كه  95درصد از اين فهرستها داراي چنين امكاني ميباشند.
در مقابل 78/57 ،درصد از فهرستهاي پيوستة دانشگاهي ايران نيز اطالعات كتابشناختي
مواد چندرسانهاي را در كنار اطالعات مواد چاپي ،عرضه ميدارند .ميتوان گفت در اين
مورد تفاوت چشمگيري را نميتوان مشاهده كرد.
23. Icons
24. Menus
25. Watters
26. Altavista.com
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رديف

نام دانشگاه

نشانے در شبــــكه وب

4

ميدلسكس

www.library.mx.ac.uk

-

-

-

+

+

5

ليدز

http://library.leeds.ac.uk

-

+

-

-

-

6

ليورپول

http://library.liv.ac.uk

-

+

-

-

-

7

كيل

http://opac.keele.ac.uk

-

+

+

+

-

8

تيسايد

http://talisprism.tees.ac.uk

-

+

-

+

+

9

شفيلد

http://star.shef.ac.uk

-

+

-

+

+

10

سالفورد

http://146.86.255.80/talisprism

-

+

+

+

+

11

يورك

http://libcat0.york.ac.uk

-

+

-

-

-

12

پورتسموس

http://148.197.5.10/talisprism

-

+

-

+

+

13

وينچسرت

http://talisprism.winchester.ac.uk

-

+

-

+

+

14

وارويك

http://webcat.warwick.ac.uk

-

+

+

+

-

15

لندن

http://catalogue.ulrls.lon.ac.uk

-

+

-

+

-

16

ليسرت

http//library.le.ac.uk

-

+

-

+

+

17

كنت

http://opac.kent.ac.uk

-

+

-

-

+

18

تامس
ولى

http://tvulalis.tvu.ac.uk

-

+

+

+

+

19

استافورد

http://staford.ac.uk

-

+

-

+

+

20

وستمينيسرت

http://ilar.wmin.ac.uk

-

+

+

+

+

ڪتابشناختى به ديگر ركوردها

3

ناتينگهام

www.nottingham.ac.uk

-

+

+

+

+

پيوندهاىفرامتنےازفيلدها ى

2

ساندرلند

www.library.sunderland.ac.uk

-

+

+

+

+

به منت كامل يا ديگر اطالعات مكمل

رابط زبان جست وجو

پيوندهاىفرامتنےازركوردهاىكتابشناختے

جلوههاى گرافيكے

ارسال نتايج از طريق پست الكرتونيكے

1

نورسمتون

www.library.northampton.ac.uk

-

+

+

+

+

جدول 1
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در محيط وب
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رديف

نام دانشگاه

وجود اطالعات مربوط
چندرسانهاىها

وجود فرمتهاى ماشنيخوان

رسويس امانت و رزرو

راهنام

امانت بنيڪتابخانهاى

چاپ و ذخريۀ اطالعات

قابليت مشاهده نتايج و تركيب
جستوجو

برخى از امڪانات فهرستهاى
پيوستۀ دانشگاههاى انگلستان
در محيط وب

جستوجوى فهرستهاى ديگر

ادامه جدول 1

1

نورسمتون

-

+

+

+

-

+

+

-

2

ساندرلند

+

+

+

+

+

+

+

+

3

ناتينگهام

+

+

+

+

+

+

+

+

4

ميدلسكس

+

+

+

+

+

-

-

+

5

ليدز

+

+

+

+

-

+

+

-

6

ليورپول

+

+

+

+

+

+

+

+

7

كيل

+

+

+

+

-

-

+

-

8

تيسايد

+

-

+

+

-

+

+

-

9

شفيلد

+

-

+

+

-

+

+

-

10

سالفورد

+

+

+

+

+

+

+

+

11

يورك

+

+

+

+

+

+

+

+

12

پورتسموس

+

-

+

+

-

+

+

-

13

وينچسرت

+

-

+

+

-

+

+

+

14

وارويك

+

+

+

+

+

+

+

+

15

لندن

+

+

+

+

+

+

-

+

16

ليسرت

+

+

+

+

+

+

-

+

17

كنت

+

+

+

+

+

+

+

+

18

تامس ولى

+

-

+

+

+

+

+

+

19

استافورد

+

+

+

+

+

+

+

+

20

وستمينيسرت

+

-

+

+

+

+

-

+

ديگر امكاناتي است كه امروزه بيش از پيش در فهرستهاي رايانهاي پيشبيني ميشود.
گنجاندن اين امكان هم از نظر كاربران و از نظر هم واسطهاي اطالعاتي (كتابداران و
اطالعرسانان) ميتواند حائز اهميت باشد ،چراكه كاربران با اين امكان نهتنها قادر به ارسال
نتايج جستوجوي خود به ديگران خواهند شد ،بلكه قادر به ذخيرهسازي آنها در محيط
وب براي استفادههاي آتي خواهند بود؛ بهخصوص هنگامي كه خود فهرست قابليت
ذخيرة نتايج جستوجوي كاربران بر روي سرور مركزي نباشد .از سوي ديگر ،واسطهاي
اطالعاتي نيز ميتوانند عمل جستوجو را براساس نيازهاي كاربران و متقاضيان انجام داده و
بدون نياز به حضور فيزيكي ،نتايج دلخواه را براي آنان ارسال نمايند .البته اين قابليت هنگامي
ارزش واقعي خود را نشان ميدهد كه حجم زيادي از اطالعات كتابشناختي با ديگر رسانهها
بازيابي شده باشد و امكان چاپ و يا ذخيرة آنها براي استفادهكنندگان وجود نداشته باشد.
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همچنين ،نتيجة قابل تأمل ديگر آن ارتقا و افزايش ميزان خدمات مرجع الكترونيكي از سوی
کتابداران و اطالعرسانان خواهد بود .در بررسيهاي انجام شده بر روي فهرستهاي پيوستة
كتابخانههاي مركزي دانشگاههاي انگلستان مشخص شد كه  70درصد فهرستها داراي
چنين امكاني ميباشند .در مقابل ،هيچكدام از فهرستهاي مورد بررسي در داخل كشور
وجود چنين امكاني را نشان ندادند .اين آمار و ارقام نيز به نوبة خود ضعف بيش از حد
فهرستهاي داخلي را از برخي جهات ،در مقايسه با همتايان خارجي خود ،نشان ميدهد.

وجود واسطه زبان جستوجو

امكان جستوجوي اطالعات به زبانهاي مختلف ،استقبال كاربران با مليتهاي مختلف
را براي استفاده از فهرست را به طرز چشمگيري افزايش خواهد داد .با توجه به اينكه
كتابخانههاي مركزي دانشگاهها را ميتوان جزء بزرگترين كتابخانههاي تخصصي (در
چندين زمينه) در هر كشور محسوب كرد ،ايجاد چنين امكاني ميتواند نهتنها براي كاربران
خارج از كشور ،بلكه براي كاربران داخلي نيز حائز اهميت باشد .از سوي ديگر ،شايد بهتر
باشد جستوجوي منابع خارجي به زبانهاي اصلي آنها صورت پذيرد .اين امر ،با توجه به
آشنايي نسبي كاربران (دانشجويان ،استادان) هر دانشگاه با زبانهاي مختلف ،ميتواند بسيار
مفيد باشد .در بررسيهاي بهعمل آمده مشخص شد كه در كتابخانههاي مركزي دانشگاههاي
كشور انگلستان قريب بهاتفاق رابطي براي جستوجوي منابع به زبانهاي ديگر وجود ندارد
و چنين امكاني پيشبيني نشده است ،كه علت اين امر را ميتوان به اين نكته نسبت داد كه
با توجه به اينكه زبان انگليسي زبان غالب در نوشتار متون علمی ميباشد ،شايد طراحان
اين فهرستها گنجاندن چنين امكاني را ضروري تشخيص ندادهاند .البته توجه به ساير
عوامل مداخلهگر از قبيل تعصبات زباني و عوامل سياسي نيز ميتواند مزيد بر علت باشد،
كه پرداختن به اين مسائل از حوصلة اين مقاله خارج است .در مقابل 92/85 ،درصد از
فهرستهاي پيوستة دانشگاهي داخلي داراي امكان جستوجو به زبانهاي ديگر بودند.
اين امر ،به نوبة خود ،ميتواند از دو منظر مورد توجه قرار گيرد :نخست اينكه نشاندهنده
كثرت و اهميت منابع التين در داخل كشور ميباشد ،و با توجه به اينكه ايران كشوري در
حال توسعه ميباشد و ورود اطالعات جديد از ميزان توليد و صدور اطالعات به مراتب
بيشتر ميباشد ،گنجاندن چنين امكاني در فهرستها اجتنابناپذير است .چه بسا بدون
اين سرويس كارآيي فهرستهاي پيوسته ،بهخصوص در محيطهاي دانشگاهي بهشدت
كاهش مييابد .دوم اينکه ،ميتوان بهطوركلي اين امر را يكي از مزيتها و برتريهاي اين
فهرستها نسبت به فهرستهاي مشابه (ولي بدون اين سرويس) قلمداد كرد.
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منايش و ذخريۀ فرمتهاى مختلف ماشنيخوان

امروزه ،از ديگر امكاناتي كه طراحان فهرستهاي پيوسته بدان پرداختهاند ،امكان نمايش،
ذخيره ،و ارسال الكترونيكي فرمتهاي فهرستنويسي ماشينخوان ميباشد .گنجاندن
اين امكان همكاري مراكز فهرستنويسي بين دانشگاهي را افزايش داده و فهرستنويسان
چنين مراكزي را قادر به استفاده از فهرستهاي مراكز ديگر ميكند .اين امر ،به نوبة خود،
صرفهجويي در هزينهها و وقت را در پي خواهد داشت .همچنان كه در جدول  2مشاهده
ميشود 70 ،درصد فهرستهاي كتابخانههاي مركزي كشور انگلستان چنين امكاني را در
فهرستهاي خود گنجاندهاند .درحالي كه هيچكدام از فهرستهاي پيوستة داخلي مورد
بررسي داراي چنين امكاني نميباشند .بيشك ،فقدان چنين خدماتي ،همانطور كه در سطور
باال ذكر شد ،باعث افزايش هزينهها و صرف وقت زياد در فهرستنويسي منابع خواهد شد.
همچنين ،كاهش ارتباط بين مراكز فهرستنويسي و خدمات فني دانشگاههاي مختلف و انجام
كارهاي تكراري از ديگر تبعات چنين نقصهايي خواهد بود.

رديف

نام دانشگاه

نشاين در شبكه وب

4

علومپزشكىمشهد

http://lib.mums.ac.ir

+

+

-

-

-

5

فردوسىمشهد

http://clibrary.um.ac.ir

+

-

-

-

-

6

شرياز

http://mizalib.shirazu.ac.ir/

+

+

-

-

-

7

ديگر اطالعات مكمل

رابط زبان جستوجو

كتابشناختى به ديگر ركوردها

پيوندهاى فرامتنى از فيلدهاى

ڪتابشناختى به منت كامل و

پيوندهاى فرامتنى از ركوردهاى

3

علوم پزشكى شرياز

http://medlib.sums.ac.ir

+

+

-

+

-

جلوههاىگرافيڪى
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2

علومپزشكىاردبيل

http://lib.arums.ac.ir

+

+

-

+

-

الكرتونيكے

برخى از امڪانات فهرستهاى
پيوستۀدانشگاههاىايران
در محيــط وب

ارسال نتايج از طريق پست

جدول 2

1

محققاردبيلے

http://uma.ac.ir/

-

+

-

-

-

علومپزشكىشهيد
بهشتى

http://simweb.sbu.ac.ir

+

-

-

-

-

8

علومپزشكىزنجان

http://lib.zums.ac.ir

+

+

-

+

-

9

تهران

http://library.ut.ac.ir

+

+

-

+

-

10

تربيتمدرس

http://194.255.166.40/simwebclt

+

-

-

+

-

11

صنعتےرشيف

http://lib.sharif.edu/

+

-

-

-

-

12

اراك

http://library.arak.ac.ir

+

+

-

+

-

13

صنعتےمالكاشرت

http://dl.iust.ac.ir

+

+

-

+

-

14

علم و صنعت

http://dl.iust.ac.ir

+

+

-

-

-
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رديف

نام دانشگاه

وجود اطالعات مربوط
چندرسانهاىها

وجود فرمتهاى ماشنيخوان

رسويس امانت و رزرو

راهنام

امانتبنيڪتابخانهاى

چاپ و ذخريۀ اطالعات

قابليت مشاهده نتايج و تركيب
جست وجو

جستوجوى فهرست هاى ديگر

1

محقق اردبيلے

-

-

-

-

-

-

-

-

2

علوم پزشكى اردبيل

+

-

+

-

-

+

+

+

3

علوم پزشكى شرياز

+

-

+

-

+

+

-

+

4

علوم پزشكى مشهد

+

-

-

+

+

+

-

+

5

فردوسى مشهد

+

-

+

+

+

+

+

+

6

شرياز

+

-

+

+

+

+

+

+

7

علوم پزشكى
شهيد بهشتى

-

-

+

+

+

+

+

+

8

علوم پزشكى زنجان

+

-

+

-

-

+

+

-

9

تهران

-

-

+

+

-

-

+

-

10

تربيت مدرس

+

-

+

+

+

+

+

+

11

صنعتے رشيف

+

-

+

+

+

-

+

+

12

اراك

+

-

+

+

+

+

-

+

13

صنعتے مالك اشرت

+

-

+

+

+

+

+

+

14

علم و صنعت

+

-

+

+

-

-

-

-

ادامه جدول 2

برخى از امڪانات فهرستهاى
پيوستۀ دانشگاههاى ايران
در محيط وب

رسويس امانت و رزرو ،و ارائه راهنامى جستوجو

ايجاد امكانات امانت رزرو و ارائه راهنماييهاي الزم براي استفادة بهينه از فهرست نيز،
با توجه به رسالت وجودی فهرستهاي پيوسته ،امري ضروري است .در اين ميان ،ارائة
راهنمايي براي كاربران در نحوة استفاده از فهرست ،با توجه به اينكه حضور فيزيكي كاربر
ي از سوي كتابدار در اغلب موارد منتفي ميباشد ،ميتواند براي كاربران
براي اخذ راهنماي 
امري با اهميت تلقي شود .براين اساس ،با بررسيهاي انجام شده بر روي فهرستهاي
پيوستة كتابحانههاي مركزي دانشگاههاي كشور انگلستان 100 ،درصد آنها داراي خدمات
امانت و رزرو مواد بودند و  100درصد آنها اقدام به ارائة راهنماييهاي الزم (در قالب
منوهاي  helpو  )Guideنمودهاند .در مقابل 85/71 ،درصد فهرستهاي پيوسته داراي
ت وجو تنها برای 71/42
خدمات امانت و رزرو مواد بودند ،ولی در مورد راهنمای جس 
درصد اين امکان گنجانده شده بود .بااين حال ،نكتة قابل توجه فعال نبودن اين خدمات
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(جدای از وجود آنها) در فهرستهاي مورد بررسي داخل كشور ميباشد .در اغلب موارد،
در تحقيق حاضر ،ديده شد كه گزينههاي امانت و رزرو غيرفعال هستند و عم ً
ال امكان
استفاده از آنها وجود ندارد .البته ،عوامل مداخلهاي ديگري نيز در اين امر تأثير ميگذارند،
براي مثال ميتوان دليل اين امر را عالوه بر طراحي ضعيف فهرستها ،به ضعف در كل
شبكة اينترنت دانشگاه مورد نظر و حتي در سطح كشور نسبت داد.

جستوجوى فهرستهاى ديگر و امانت بنيڪتابخانهاى

مورد بعدي ،وجود خدمات دسترسي به فهرستهاي ديگر و متعاقب آن سيستم امانت
بينكتابخانه اي بود .وجود چنين خدماتي در مقياس ملي و یا حداقل در مقياسهاي
كوچكتر ،ميتواند تأثير قابل توجهي در فرايند جستوجوي كاربران داشته باشد ،چراكه
كاربران هر دانشگاه و يا مؤسسه ميتوانند بدون خروج از فهرست و وبسايت دانشگاه،
فهرست دانشگاهها و مراكز ديگر را مورد جستوجو قرار دهند و از طريق خدمات امانت
بينكتابخانهاي اقدام به امانت و رزرو مدارك مربوط کنند .از طرفي ،با اين خدمت ،مشكل
آموزش كاربران در نحوة جستوجو در ساير فهرستهاي پيوسته مرتفع خواهد شد.
طي بررسيهاي بهعمل آمده دربارة فهرستهاي پيوستة كتابخانههاي مركزي دانشگاههاي
انگلستان ،مشخص شد  70درصد از فهرستها داراي خدمات جستوجوي فهرستهاي
ديگر ميباشند ،و  65درصد از فهرستهاي مذكور نيز قابليت امانت بينكتابخانهاي را
ايجاد كردهاند (برخي از موارد تنها امكان جستوجو را ايجاد نمودهاند) .در مقابل71 ،
درصد فهرستهاي داخلي قابليت جستوجوي فهرستهاي ديگر و  64درصد امكان
امانت بينكتابخانهاي را پشتيباني ميكردند .تنها مشكل اساسي در اين مورد همان مشكل
ذكر شده در مورد قبلي يعني عدم كارآيي و غيرفعال بودن چنين خدماتي در برخي
فهرستهاي داخلي ميباشد.

چاپ و ذخريۀ اطالعات ڪتابشناختے

27. Account
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چاپ اطالعات كتابشناختي و ذخيرة آن در حافظة كامپيوتر و همچنين در حساب شخصي
كاربران 27در وبسايت دانشگاه مورد ديگري ميباشد كه در امر كاربرپسندي فهرستهاي
پيوسته ميتواند نقش مهمي ايفا نمايد .در بررسيهاي بهعمل آمده بر روي فهرستهاي
دانشگاههاي كشور انگلستان مشخص شد كه  90درصد فهرستها اين امكان را براي
كاربران خود مهيا كردهاند .در مقابل 85/71 ،درصد فهرستهاي پيوستة دانشگاهي ايران
خدمت مذكور را در وبسايتهاي خود پيشبيني كردهاند .در اين مورد مشاهده ميشود
كه تفاوتهاي چشمگيري بين فهرستهاي داخلي و همتايان خارجي وجود دارد.
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مشاهدۀ كليدواژه (ها) و تركيب جستوجو

مشاهدة كليدواژه و يا كليدواژهها و محدوديتهاي اعمال شده و يا بهعبارت ديگر ،نمايش
راهبرد جستوجو از سوي جستوجوگر در صفحه نتايج جستوجو ،امكان كنترل
و يادآوري نحوة جستوجو و پااليش مجدد آن را براي كاربر هموار خواهد ساخت.
همچنين ،جستوجوگر را در رديابي مرحله به مرحله (در اخص كردن و يا عام كردن
جستوجو) مدارك ،با توجه به نتايج جستوجو ،ياري خواهد كرد .در بررسيهاي
انجام شده بر روي فهرستهاي پيوستة دانشگاهي انگلستان مشخص شد كه  80درصد
فهرستها اين قابليت را براي انجام جستوجوهاي مضاعف و بهعبارتي تودرتو ،قائل
شدهاند .در مقابل ،فهرستهاي داخلي نيز اين قابليت را تا  64/28درصد رعايت كردهاند،
كه با كمي تسامح ميتوان آنها را قابل مقايسه با همتايان خارجي خود تلقي نمود.
رديف

فهرست هاى پيوستۀ مورد بررسى

ميزانمطابقتباسياهۀبازبينى

1

فهرست هاى پيوستۀ دانشگاهى داخل كشور

 56/5درصد

2

فهرستهاىپيوستۀدانشگاهىانگلستان

 73/46درصد

جدول 3

ميزان مطابقت فهرست هاى پيوستۀ
مورد بررسى با سياهه بازبينى

بهطور كلي ،نتايج فوق نشان ميدهند كه فهرستهاي پيوستة دانشگاهي داخل
كشور ،با توجه به آمار ك ّمي ارائه شده در جداول مربوط 56/5 ،درصد با سياهه بازبيني
پژوهش همخواني دارند .از سوي ديگر ،فهرستهاي پيوستة دانشگاهي كشور انگلستان
 73/46درصد با سياهه بازبيني پژوهش همخواني دارند.

منودار 1

مقايسۀ وضعيت فهرست هاى
پيوسته دانشگاه هاى ايران وانگلستان
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نتيجهگريى و پيشنهادات

امروزه ،وجود فهرستهاي پيوسته با قابليتهاي باال و كاربرپسند ،يكي از معيارهاي
ارزشيابي عملکردهای اطالعرسانی وبسايتهاي كتابخانهاي و دانشگاهي محسوب
ميشود .رشد روزافزون منابع اطالعات علمي و پژوهشي ،كمبود نيروي انساني متخصص
(كتابداران و اطالعرسانان) ،كمبود فضا براي پاسخگويي به تمامي مراجعان و بهتبع اين
عوامل كمبود وقت باعث شده است كه ابزارهايي براي رهايي از قيد و بندهاي حضور
فيزيكي و در عين حال پاسخگويي به مراجعان ،طراحي و راهاندازي گردد .فهرستهاي
پيوسته را ميتوان در صدر چنين ابزارهايي قرار داد .با مطالعهاي كه بر روي فهرستهاي
پيوستة كتابخانههاي مركزي دانشگاههاي كشور انگلستان و ايران ،براساس سياهة بازبيني
انجام شد ،بهطور ضمني و توصيفي ميزان رعايت اين استانداردها در هريك از فهرستها
اندازهگيري شد .نتايج پژوهش نشان داد كه بهطور كلي فهرستهاي كشور انگلستان ،در
مقايسه با فهرستهاي داخلي ،غنيتر و منسجمتر طراحي شدهاند .اگر بار ديگر بهطور
اجمال سياهة بازبيني را از نظر بگذرانيم و مقايسهاي گذرا ـ همانگونه که در نمودار( )1آمده
است ـ در نتايج آن داشته باشيم ،خواهيم ديد كه در برخي موارد فاصلهها در كيفيت ارائة
اطالعات كتابشناختي بسيار زياد است .براي مثال ،در بحث وجود پيوندهاي فرامتني داخلي
و خارجي ،فهرستهاي دانشگاهي كشور انگلستان بهمراتب بسيار بهتر عمل كرده است و اين
شكاف در مورد پيوندهاي فرامتني خارجي بسيار فاحش ميباشد .مورد ديگر ،ارائة فرمتهاي
مختلف ماشينخوان ،بهخصوص مارك ميباشد؛ در اين زمينه نيز تفاوتهاي چشمگيري بين
فهرستهاي مورد بررسي مالحظه ميشود .ارسال نتايج از طريق پست الكترونيكي (بهوسيله
خود فهرست) از ديگر كاستيهاي جدي در فهرستهاي داخلي محسوب ميشود .در ساير
موارد نيز آمار توصيفي و کمی پژوهش اختالف قابل توجهي را نشان نميدهد ،ولي عدم
پرداختن به عامل كيفيت ،بهوضوح در مورد فهرستهاي داخلي مشهود است .بهكارگيري
بسيار ضعيف جلوههاي گرافيكي كه نقش مؤثري در جذابيت فهرست و تشخيص سريع نوع
مدرك بازيابي شده دارد ،و يا عمل نكردن بسياري از گزينههاي موجود مانند امانت و رزرو
مواد ،امانت بينكتابخانهاي و حتي غيرفعال بودن گزينة راهنما در اغلب موارد را ميتوان از
ديگر كاستيهاي فهرستهاي داخلي و دليلی بر اين مدعا قلمداد کرد.
البته اگر به پيشينة فهرستهاي پيوستة داخلي ،از زمان تولد آنها و پژوهشهايي كه
بر روي آنها انجام شده توجه نماييم جهش قابلتوجهی را هم در مورد تعداد فهرستها
و هم كيفيت آنها خواهيم ديد .براي مثال ،در تحقيقي كه كوشا در سال  1379بر روي
سه فهرست پيوستة داخلي انجام داد (به همراه فهرستهاي خارجي ديگر) ،مواردي چون
استفاده از جلوههاي گرافيكي ،امكان دسترسي به اطالعات چندرسانهاي ،نمايش فرمتهاي

196

فصلنامه كتاب | شامره 83

مقايسۀ فهرست هاى پيوستۀ
دانشگاهے ايران و انگلستـان

ماشينخوان ،و پيوندهاي فرامتني داخلي ،از مواردي بودندكه هيچكدام به هیچ نسبتی در
طراحي فهرستها رعايت نشده بود؛ ولي در تحقيق حاضر مشاهده مي شود اين آمار و ارقام
تا حد قابلتوجهي افزايش يافته است (كوشا .)1379 ،كوتاه سخن اينكه بحث فهرستهاي
پيوسته و توسعة ك ّمي و كيفي آنها ،با توجه به عواملي كه در ابتداي بحث اخير ذكر شد،
غيرقابل اجتناب ميباشد و بايد در سرلوحة كار متوليان امر طراحي فهرستها قرار گيرد .در
پايان ،با توجه به نتايج حاصل براي بهبود وضعيت فهرستهاي داخلي ميتوان پيشنهادات
زير را جهت ارتقاي كيفي آنها ارائه كرد.
 .1با توجه به اينكه اغلب ناشران معتبر داخلي و خارجي داراي وبسايت ميباشند،
ميتوان براي افزايش كيفيت و كميت ارائة اطالعات كتابشناختي و بهعبارتي ارائه فهرستهاي
غني شده به كاربران ،منابع موجود در فهرستها را به سايت ناشران آنها پيوند داد .اين
پيوندها ،در صورتي كه به متن كامل مدارك ارجاع داده شود ،حالت آرماني خواهد بود.
 .2با توجهبه افزايش تعداد دانشجويان و بهتبع آن افزايش تعداد استادان و در كل
كاربران فهرستهاي پيوستة دانشگاهي و براي جلوگيري از بروز مشكالت عدم توانايي در
پاسخگويي حضوري كاربران ،ميتوان با طراحيهاي مناسبتر ،گزينههايي مانند امانت و
رزرو مواد ،امانت بينكتابخانهاي و جستوجوي فهرستهاي ديگر (نه فقط صرف وجود
چنين گزينههايي) را بيش از پيش فعال نمود.
 .3با گنجاندن فرمتهاي ماشينخوان مورد توافق بين دانشگاهها ميتوان ارتباط بين
بخشهای خدمات فني و فهرستنويسي اين مراكز را افزايش داد و باعث صرفهجويي در
وقت ،هزينهها ،و عدم انجام فرايندهاي تكراري شد.
 .4با توجه به اينكه گزينة ارسال نتايج از طريق پست الكترونيكي در بين فهرستهاي
داخلي بسيار ضعيف ميباشد ،پيشنهاد ميشود با طراحي و فعال نمودن چنين گزينههايي
كاربرپسندي فهرست و ارتقاي فرايند خدمات مرجع الكترونيكي از سوي واسطهاي
اطالعاتي را بهبود بخشيد.
 .5بهعنوان پيشنهاد عملياتي توصيه ميشود ،در پژوهش جامعي به بررسي تمامي
فهرستهاي موجود در تمامي مراكز داخلي كشور و مقايسه و تطبيق آنها با استانداردهاي
طراحي اينگونه فهرستها مبادرت نموده و راهكارهايي مناسب را براي طراحان ارائه داد.
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