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چڪیده
مقالۀ حارض با هدف بررسے برخى از امكانات فهرست هاى پيوستۀ 

همگانى در محيط وب صورت گرفت. بدين منظور، فهرست 20 

فهرست  و همچنني 14  انگلستان  كشور  دانشگاهى  ڪتابخانۀ 

تصادفى  منونه گريى  روش  با  كشور  داخل  دانشگاهى  همگانى 

ساده انتخاب شدند. سپس، فهرست هاى مذكور به طور جداگانه 

توسط سياهۀ بازبينى، كه با مطالعۀ مقدماتى فهرست هاى پيوستۀ 

پژوهش هاى  با ساير  آن  تطبيق  كشورهاى مختلف و همچنني 

انجام شدۀ قبلى تهيه شده  بود، مورد بررسى قرار گرفتند. نتايج 

دادند، كه فهرست هاى  نشان  آمارى  داده هاى  از  آمده  به دست 

پيوستۀ دانشگاهى كشور انگلستان از نظر كّمى و كيفى در طراحى 

و ميزان گنجاندن امكانات الزم در يك فهرست پيوسته، به مراتب 

بهرت از فهرست هاى پيوستۀ داخلى عمل كرده اند. بدين ترتيب كه، 

فهرست هاى داخلى 56/5 درصد و فهرست هاى پيوستۀ دانشگاهى 

انگلستان 73/46 درصد از استانداردهاى ارائه شده در سياهه بازبينى 

را رعايت كرده بودند.

ڪلیدواژه ها 
 فهرست هاى پيوسته؛ شبكۀ جهانے وب؛ شاخص هاى استاندارد؛ فهرست هاى ماشني خوان؛

 پيوندهاى فرامتنے

عباس دوالنى | محمدرضا فرهادپور 
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دریافت: 1388/2/22      پذیرش: 1388/6/17

مقدمه
ورود فناوري هاي چندرسانه  اي3 به شبكة جهاني وب و به تبع آن، به بازار اطالعات و ارائة 
فرمت هاي چندگانه از اطالعات باعث ايجاد تحول در مفهوم فهرست هاي پيوستة همگاني 
شده  است. از سوي ديگر، همگام با اين تغييرات، انتظارات كاربران از نحوة دسترسي و 
مشاهدة اطالعات به طرز چشمگيري افزايش يافته  است. استفاده از پيوندهاي فرامتني4 ، 
به كارگيري جلوه هاي گرافيكي براي استفادة مؤثر و جذابيت فهرست، دسترسي به اطالعات 
چندرسانه اي و امكانات جانبي آنها، امكان ارسال نتايج جست وجو )به صورت فرا داده5( از 
طريق پست الكترونيكي، امكان نمايش و ذخيره سازي نتايج جست وجوی كتابشناختي در 
قالب هاي مختلف و دلخواه، امكان امانت و رزرو مدارك و اطالعات جست وجو شده، 
پشتيباني و نمايش فرمت هاي فهرستنويسي ماشين خوان، دسترسي به فهرست هاي پيوستة 
ديگر و امكان استفاده از سيستم امانت بين كتابخانه اي، قابليت مرتب سازي6  نتايج جست وجو 
براساس موارد دلخواه، قابليت چاپ اطالعات، امكان اعمال راهبردهاي جست وجوی 
تركيبي بر روي نتايج جست وجو، و موارد ديگر، جزء توانايي هاي فهرست هاي پيوسته در 

محيط رقابتي است. 
در اين مقاله، سعي شده  است با توجه به قابليت هاي فناوري هاي چندرسانه  اي و 
خصوصيات محيط وب، فهرست هاي پيوستة دانشگاه هاي داخل كشور با فهرست هاي 
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همتايان خود در كشور انگلستان براساس شاخص هاي استاندارد مورد بررسي و مقايسة 
ضمني قرار گيرد. در پايان، با توجه  به ظهور و كاربرد فناوري هاي جديد كه در طراحي 
و راه اندازي فهرست هاي پيوسته كاربرد دارند، راهكارهايي براي ارتقا و بهبود آنها جهت 

جست وجوي بهتر ابرداده ها، به عنوان درگاه دسترسي مناسب به مدارك، ارائه مي شود.

بيان مسئله
بي شك، براي غلبه بر بازار آشفتة اطالعات در عصر انفجار اطالعات و اجتناب از درگيرشدن 
با مسائلي چون آلودگي اطالعات7 و موانعي از اين دست، دسترسي و به كار بردن ابزارهاي 
كنترل اطالعـات مي تواند نقش محوري داشته باشد. امروزه، به كارگيـري ابزارهاي قدرتمند 
جست وجـوي اطالعـات )موتـور هـاي كـاوش، راهنمـاهاي موضوعـي، و ابزارهـاي        
فرا جست وجو( نمي توانند به تنهايي گره مشكالت جامعة نيازمند به اطالعات را برآورده 
سازند. مگر آنكه، با توجه  به خصوصيات ويژة اطالعات )پويايي(، با آن هماهنگ شوند. 
اطالعات، بي امان، در هر نقطه از اين كره جغرافيايي در حال توليد و جريان است و براي 
دسترسي بهينه به اطالعات،  استفاده از ابزارهايي چون فهرست هاي پيوسته، كه بتوانند 
ببرند امري اجتناب ناپذير است. چنين  بُعد مسافت را از بين  مشكالت جست وجو و 
ضرورتي را در پژوهش نعيم آبادي به عنوان يكي از راهكارهاي مختلف موجود، مي توان 
مشاهده نمود كه براساس نتايج حاصل پيوند وب سايت كتابدار به فهرست هاي پيوسته 
)جهت اخذ راهنمايي، پرس و جو، و جايابي منابع( در كتابخانه ها يكي از نيازهاي واقعي 
كاربران بوده  است. البته اين در حالي است كه ايران در طراحي و راه اندازي چنين ابزارهايي 
ُكند عمل كرده است )نعيم آبادي، 1381(. پرينسن8 )1383( نيز چنين ضرورتي را با ذكر اين 
نكته اعالم مي كند كه براي معرفي كتابخانه و دسترسي به منابع و خدمات آن )مانند دسترسي 
به فهرست هاي پيوسته( بايد نسبت به طراحي وب سايت مستقل براي كتابخانه همراه با 
امكان پيوند به فهرست و منابع كتابخانه  اقدام كرد. در ادامه، يوال به نقل از رادوسويچ9 بيان 
مي دارد با توجه به اينكه در هنگام جست وجوي اطالعات مفيد؛ اطالعات بيشتر سايت ها 
كه با نيت تجاري و انتفاعي ايجاد شده اند قابل اعتماد نيستند، معرفي منابع و اطالعات از 
طريق سايت هاي معتبر و قابل اعتماد بسيار مؤثر خواهد بود )پرينسن، 1383(. از منظر 
ديگر، موضوع پيوند فهرست هاي كتابخانه اي با وب سايت هاي ديگر، از نظر عباسي به  عنوان 
چالشي براي فهرست هاي پيوسته تلقي مي شود؛ زيرا مسئلة مطرح در كتابخانه ها تمايل به 
فراهم كردن شيوة دسترسي يك مرحلـه اي10  براي كاربران، از طريق دسترسي موضوعي به 

اطالعات در شكل ها و قالب هاي مختلف از طريق فهرست كتابخانه است.
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 به داليل زيادي از جمله موارد زير، كتابخانه ها نشاني هاي اينترنتي رايگان را به فهرست خود 
اضافه مي كنند: عالقة كاربران به استفاده از منابع الكترونيكي، و دسترسي به برخي منابع فقط 
به شكل الكترونيكي. با توجه به كاهش بودجة كتابخانه ها، نياز به فراهم كردن منابع رايگان 
و كم هزينه اهميت مي يابد. به همين داليل، نشاني بسياري از منابع اينترنتي نظير مجله هاي 
الكترونيكي رايگان، نشاني روزنامه ها، وب سايت هاي سازمان ها و انجمن ها به فهرست 
كتابخانه اضافه مي شود )عباسي، 1385(. به طوركلي، فهرست هاي پيوسته در اواسط دهة 
1970 ظهور كردند. در آغاز اين دهه بود كه كتابخانه ها به طور قابل توجهي شروع به حركت 

از فهرست هاي كارتي )برگه دان( به سمت فهرست هاي خودكار كردند )زوارقي، 1386(.
تعـاريف چندي دربارة مفهوم فهـرست همــگاني ارائـه شده  است. براي نمـونه،
 دايره المعارف بين المللي علوم اطالع رساني و كتابداري11 ، فهرست پيوستة همـگاني را اينگونه 
تعريف كرده است: »پايگاه اطالعاتي از ركوردهاي كتابشناختي، اغلب متعلق به مجموعه 
كتابخانه اي خاص كه امكان جست وجو از طريق عنوان، موضوع، و مؤلف در آن توسط 
پايانه هاي عمومي وجود داشته باشد«. همچنين، در فرهنگ تخصصي انجمن كتابداران 
آمريكا12 فهرست همگاني را پايگاه اطالعاتي كتابشناختي كامپيوتري انساني قابل دسترس 
از طريق پايانه ها تعريف مي كند، كه درآن استفاده كننده مي تواند بدون كمك واسط انساني 
نظير كارمندان متخصص كتابخانه، به طور مستقيم و مؤثر به جست وجو و بازيابي ركوردهاي 
كتابشناختي بپردازد. از نظر كوشا تعاريف فوق، با توجه به اينكه مفاهيم فهرست هاي 
پيوستة و كتابخانه اي ديجيتالي، همواره در حال تغيير و تحول هستند، نمي توانند تمامي 
ويژگي ها و امكانات امروزي فهرست   هاي پيوسته در محيط وب را توصيف كنند. به تعبير 
ديگر، مفهوم فهرست   هاي پيوستة همگاني از ارائه و نمايش نمونة الكترونيكي فهرستبرگة 
همراه با امكانات اضافي ديگر )نظير جست وجوي ساده و پيشرفته( به شبكة مفهومي و 
فراپيوندي از ركوردهاي كتابشناختي و منابع اطالعاتي تمام متن و چندرسانه اي در محيطي 
كاربرپسند و گرافيكي متحول شده است )كوشا، 1379(. بي شك، باتوجه به انتظاراتي كه 
امروزه از فهرست هاي پيوستة همگاني مي رود، ايجاد قابليت هاي فوق از سوي طراحان 
بايد مد نظر قرار بگيرد. چنانچه فتاحي در تحقيق خود در بررسي و ارزيابي كيفيت نمايش 
اطالعات در فهرست هاي رايانه اي داخل كشور توجه طراحان نرم افزارهاي كتابخانه اي 
را بيشتر بر توسعة قابليت ها و توانمندي هاي ذخيره، جست وجو، و بازيابي اطالعات 
معطوف مي داند، كه اين امر باعث غفلت طراحان در افزايش كيفيت نمايش داده ها شده  

است )فتاحي، 1379(.
با توجه به تعاريف  فوق چنين استنباط مي شود كه براي افزايش ميزان دسترسي 

مقايسۀ فهرست هاى پيوستۀ 
دانشگاهے ايران و انگلستـان
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كاربر به اطالعات مناسب و بدون حضور عوامل مداخله اي مانند بُعد مسافت، زمان، و 
نظير آن  رعايت اصولي الزم و ضروري است. به تعبير ديگر، نپرداختن به چنين مشكالتي 
براي واسط هاي اطالعاتي مانند كتابداران مي تواند پيامدهايي چون عدم كارآيي سيستم و 
تالش اطالعاتي آنها را درپي داشته باشد، لذا شناسايي و استفاده از استانداردهاي مطلوب 
جهت طراحي چنين درگاه هايي كه به مرور زمان و از طريق نيازسنجي كاربران نهايي در قالب 
پژوهش هاي مختلف )مانند موارد ذكر شده در سطور فوق و پيشينة تحقيق( حاصل شده      اند، 
مي تواند با ارائة نمايي درست و مناسب از اطالعات، كاربر و واسط هاي 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 فهرست هاي پيوستة همگاني 
كتابخانه هاي دانشگاهي كشور از لحاظ شاخص هاي استاندارد، در مقايسه با همتايان خود در 
كشور انگلستان مي باشد. اين امر، بر ميزان دسترسي و قابل فهم بودن اطالعات بازيابي شده 
و استفاده از آنها از سوي كاربر تأثيرگذار خواهد بود. همچنين، نمود كاستي ها و نقص هاي 
داخلي، با توجه به ميزان رعايت شاخص هاي استاندارد طراحي فهرست هاي پيوستة ذكر شده 

و ارائة راهكارهايي جهت بهبود وضعيت آنها، از ديگر اهداف پژوهش می باشد.
در ايران، طراحي چنين ابزارهايي مراحل اولية خود را مي گذراند و به همين دليل، 
طراحان نرم افزارهاي كتابخانه اي پيوسته نيازمند اطالعات بيشتر و ملموس تري در اين زمينه 
مي باشند. ازاين رو، الزم است توجه آنها را به مسائل و استانداردهاي طراحي و ميزان رعايت 
استانداردها در نمونه هاي خارجي معطوف نمود. در اين صورت، مي توان فهرست هايي 

مطلوب تر و كاربرپسندتر در دسترس كاربران قرار داد.

پيشينـۀ پژوهش
تحقيقات چندي در مورد فهرست هاي پيوستة همگاني و فهرست هاي غيرپيوسته و نحوة 
استانداردسازي آنها جهت استفادة بهينة كاربران صورت پذيرفته است كه به نمونه هايي از 

آنها اشاره مي گردد.
كوشا )1379( در تحقيقي با عنوان »فهرست  هاي همگاني و شبكه جهاني وب: بررسي 
امكانات فهرست پيوستة كتابخانة ملي در محيط وب«، به بررسي فهرست هاي پيوستة 20 
كتابخانة ملي پرداخت و آنها را با سياهه اي كه متشكل از  قابليت هاي بايستة فهرست هاي 
پيوستة جهاني وب بود، مورد بررسي قرار داد. از سوي ديگر، فهرست هاي پيوستة سه 

عباس دوالنـى
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كتابخانة داخلي )كتابخانة ملي، دانشگاه صنعتي شريف، و پژوهشگاه صنعت نفت( را نيز 
مورد بررسي قرار داد. در پايان، مشخص شد كه بين قابليت هاي فهرست هاي داخلي و 
فهرست هاي پيوستة خارجي فاصلة عميقي وجود دارد و تأكيد فهرست هاي خارجي بر 
استفاده از پيوندهاي فرامتني، جلوه هاي گرافيكي، نمايش فرمت مارك، و ارائة اطالعات 

كتابشناختي در قالب هاي گوناگون در زمرة عمده ترين تفاوت ها بودند.
در تحقيقي ديگر كه فتاحي و پريرخ )1379( با عنوان »بررسي و ارزيابي كيفيت نمايش 
اطالعات در فهرست هاي رايانه اي داخلي و ارائة رهنمودهايي براي بهبود آن« انجام دادند، 
سه نرم افزار 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 45 درصد رعايت شده  است. 
همچنين، مشخص شد كه ارائة اطالعات كتابشناختي  تنها 41 درصد رضايت كاربران را در 
فهم بهتر اطالعات و تشخيص مناسب بودن آنها در پي داشته  است. و در كل، بررسي سه 
نرم افزار كتابداري مذكور نشان داد، تنها نيمي از استانداردهاي مربوط به گنجاندن امكانات 

كمكي  و راهنما براي كاربران رعايت شده  است.
در تحقيقي ديگر، ارسطوپور )1386( به بررسي قابليت هاي نرم  افزار كوها13 پرداخت 
و مزايا و معايب پياده سازي نرم افزار موردنظر را در برخي از دانشگاه ها مورد بررسي قرار 
داد. او با مقايسة امكانات و قابليت هاي نرم افزار كوها با استانداردهاي موجود نتيجه گرفت 
كه قابليت هاي ارتباطي نرم افزار با وب و استفادة بي نظير آن از پيوندهاي فرامتني نقطة قوت 
اين نرم افزار مي باشد، كه  مي تواند كيفيت كار اطالع يابي را تا حد زيادي افزايش دهد. از 
سوي ديگر، در اين تحقيق بر استانداردسازي نرم افزارهاي كتابخانه اي با توجه به نيازهاي 

كتابخانه هاي داخل كشور از جمله هزينه هاي پياده سازي آنها تأكيد شده است.
در تحقيق ديگري كه چري14 )1998( انجام 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 نبرده اند و، در حقيقت، تشخيص مرزهاي بين 

اطالعات مختلف ارائه شده در نتايج جست وجو به سادگي صورت نمي گيرد.
اطالعات  ارائة  كه  داد، مشخص شد  انجام  تيلور15 )2002(  كه  ديگر  تحقيقي  در 
كتابشناختي در قالب هاي گوناگون مانند نمايش سادة فهرستبرگه، نمايش برچسب دار، و 
نمايش با برچسب هاي مارك باعث استفادة بهينه از فهرست توسط كاربر مي گردد. البته در 
اين تحقيق، كتابداران، با توجه  به نيازشان به قالب هاي استاندارد مانند مارك، به عنوان كاربر 

نهايي تلقي شده اند.
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در تحقيق جياكانس16 )2007(، كه بر روي فهرست  هاي پيوستة دانشگاه هاي 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 بين كتابخانه اي بسيار مؤثر 
مي باشد. اين درحالي است كه ارائة فهرست هاي مختلف از طريق وب سايت يك كتابخانه، 
به صورت جداگانه، بر ميزان استفاده از فهرست ها و خدمات جانبي تأثير  منفي مي گذارد. 
او در پايان نتيجه گرفت استانداردسازي طراحي فهرست هاي پيوستة بايد براساس رفتار 

اطالع يابي كاربران فهرست ها صورت پذيرد.
بولين17 )2000( روش هاي مختلف نمايش شبكة معنايي را در صفحة نمايش بررسي 
كرد. نمايش سلسله مراتبي همراه با شبكه اي از پيوندهاي مختلف موضوع تحقيق او بود. نتايج 
نشان دادند، با ايجاد پيوندهاي فرامتني بين فهرست پيوسته و ابزارهاي كمكي جست وجو 
مانند سرعنوان هاي موضوعي مي توان كيفيت جست وجو را تا حد قابل توجهي افزايش داد. 
براي مثال، با انتخاب يك سرعنوان موضوعي، مي توان درخواست جست وجو را، به طور 
خودكار، به سيستم اپك ارسال كرد و ركوردهاي مرتبط را بازيابي نمود. همچنين، او پيشنهاد 
كرد ركوردهاي فهرست را مي توان با اضافه  كردن فهرست مندرجات كتاب و افزودن 

كليدواژه هاي موجود در نمايه هاي آخر كتاب غني ساخت. 
در تحقيقي ديگر كه توسط چان 18 )1995(انجام شد، مشخص شد كه مقدار كافي 
اطالعات به مقدار قابل توجهي مي تواند در كاربرد مؤثر فهرست هاي 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 مي شود كاربران دربارة اطالعات مورد نياز خود سريع تر 

تصميم بگيرند.
در تحقيقي كه گرگوري وول و همكاران او انجام دادند مشخص شد كه در صورتي 
كه به علل گوناگون مانند وجود برچسب هاي غلط يا تكراري و يا حذف داده ها، مرز بين 
داده هاي توصيفي و شناسه هاي بازيابي از بين برود، از كيفيت و كاربرد فهرست هاي پيوسته 

به  طرز چشمگيري كاسته خواهد شد )مالين كونيكو19، 1982(.
 با نگاهي بر تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از كشور مي توان به نتايج زير 

دست يافت:
1( تمامي تحقيقات فوق به نوعي به دنبال استانداردسازي براي بهينه كردن فرايند 

جست وجو براساس نيازهاي كاربران مي باشند؛
2(  در طراحي فهرست هاي پيوسته بايد به جنبه هاي مختلف استفاده از فهرست هاي 

عباس دوالنـى
محمـد رضا فرهادپور

16. Jayakanth 
17. Bolin 
18. Chan 
19. Malinconico 



185
فصلنامه كتاب | شامره 83 

پيوسته عنايت داشت، به عبارت ديگر، نمايش ديداري و گرافيكي اطالعات از يكسو و 
نحوه و راهبردهاي جست وجو، و ميزان اطالعات كتابشناختي و امكان استفاده از نتايج 
جست وجو با راه هاي مختلف )ارسال اطالعات، مشاهده با فرمت هاي گوناگون، و مانند آن( 

همگي مي تواند در موفقيت رسالت فهرست هاي پيوسته، مهم و حياتي باشند؛ و
3( تعامل بيشتر طراحان فهرست هاي پيوسته با كتابداران و واسط هاي اطالعاتي در 

ارائة فهرست هاي پيوستة كاربرپسند بسيار مهم مي باشد.

جامعـه و منونۀ آمارى
جامعة مورد بررسي در اين تحقيق شامل تمامي فهرست هاي پيوستة دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالي در كشور ايران و انگلستان است. انتخاب نمونة آماري بايد از بين فهرست هاي 
پيوستة دو كشور صورت مي پذيرفت. با توجه به تعداد دانشگاه هاي موجود در كشور 
انگلستان كه قريب به اتفاق داراي فهرست پيوستة قابل دسترسي مي باشند، بيست فهرست از 
طريق نمونه گيري تصادفي ساده براي بررسي انتخاب شدند. در مورد  فهرست هاي داخلي 
نيز با توجه به تعداد دانشگاه هايي كه اين سرويس را در اختيار كاربران قرار مي دهند، 14 

فهرست به صورت نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شد و مورد بررسي قرار گرفت.

روش شناسے تحقيق
براي انجام پژوهش حاضر از روش پژوهش ارزيابي استفاده شده  است. ابتدا مطالعه اي 
مقدماتي بر روي فهرست هاي دانشگاهي از كشورهاي گوناگون صورت گرفت تا ميزان 
كيفيت و امكانات موجود در فهرست هاي كشورهاي مختلف مشخص شود. سپس، با توجه 
به مجموعة عوامل طراحي اعمال شده برروي فهرست ها و همچنين قابليت هايي كه شبكة 
جهاني وب براي فهرست هاي پيوسته به  ارمغان آورده  است، سياهه اي به عنوان شاخص 
استاندارد تهيه شد، تا فرايند تطبيق و مقايسه به صورت استاندارد انجام گيرد. براي افزايش 
روايي و پايايي، سياهة وارسي با سياهه اي 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 فهرست هاي پيوستة فعاليت داشته  اند ارسال شد و نظر 
اصالحي آنها بر روي سياهه اعمال گرديد. در پايان، بعد از تمامي تغييرات سياهة وارسي 
از 13 استاندارد و معيار براي انجام تحقيق آماده شد. با توجه به اينكه فهرست هاي پيوستة 
موضوع تحقيق توسط اين سياهة بازبيني مورد بررسي قرار خواهند گرفت مي توان اين 

سياهه را به عنوان پرسش هاي تحقيق تلقي نمود. 
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سياهۀ  بازبينى
1. آيا براي برقراري ارتباط ميان فيلدهاي مختلف كتابشناختي )نظير عنوان، مؤلف، 
موضـوع، و نظير آن( با ديگر ركوردهـاي مرتبط با آنها از پيوندهـاي فرامتني استفـاده 

شده  است؟
2. آيا براي برقراري ارتباط ميان ركوردهاي كتابشناختي با نمونة كامل آثار و يا ديگر 
اطالعات تكميلي و مرتبط )فهرست غني شده(20  با آنها در داخل يا خارج از كتابخانه از 

پيوندهاي فرامتني استفاده شده  است؟
3. آيا براي جذابيت بيشتر و شناسايي نوع مادة جست وجو شده از جلوه هاي گرافيكي 

و تصويري استفاده شده  است؟
4. آيا امكان دسترسي به اطالعات منابع غيرچاپي نظير چندرسانه اي ها )صوت، تصوير، 

و ويدئو( از طريق جست وجو در فهرست وجود دارد؟
5. آيا امكان ارسال نتايج جست وجو )خالصه، كامل، و يا با فرمت هاي مختلف( از 

طريق پست الكترونيكي به نقاط ديگر وجوددارد؟
6. آيا امكان جست وجو به زبان هاي مختلف در فهرست پيش بيني شده  است؟

7. آيا امكاناتي براي نمايش و ذخيرة فرمت هاي مختلف فهرستنويسي ماشين خوان در 
فهرست در نظر گرفته شده  است؟

امانت و رزرو منـابع جست وجو شده به صورت الكتـرونيكي امكاناتـي  8. آيا براي 
وجود دارد؟

9. آيا براي راهنمـايي كاربران جهت استفـاده از فهرست امكاناتـي در نظر گـرفته 
شده  است؟

10.  آيا امكان امانت بين كتابخانه اي در آن وجود دارد؟
11.  آيا عالوه بر فهرست هاي داخلي دانشگاه، امكان جست وجوي فهرست هاي ديگر 

از طريق خود فهرست )به صورت فهرستگان و يا فهرست هاي جداگانه( وجود دارد؟
12.  آيا نتايج جست وجو قابل چاپ و ذخيره مي باشد؟

13.  آيا در صفحة نتايج جست وجو امكاناتي براي مشاهدة راهبرد جست وجو از سوي 
كاربر و امكان تركيب جست  وجوي جديد با نتايج جست وجوهاي قبلي وجود دارد؟

نتايج پژوهش و تحليل  داده ها
در اين بخش به ارائة نتايج و تحليل داده هاي حاصل از بررسی فهرست هاي پيوستة نمونة 

پژوهش، براساس اقالم سياهة بازبيني مي پردازيم:

عباس دوالنـى
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استفاده از پيوندهاى فرامتنے ميان فيلدهاى ڪتابشناختى و پيوندها به خارج 
از فهرست

طريق  از  كه  اطالعات،  گره هاي21 حاوي  به  فرامتني  پيوندهاي  مي دانيم  كه  همانطور 
پيوندهاي الكترونيكي به يكديگر متصل شده اند، اطالق مي شود )ياني22، 2004(. در بررسي 
حاضر، پيوندهاي فرامتني به دو گروه، يعني پيوندهاي فرامتني ميان فيلدهاي كتابشناختي 
با ركوردهاي مرتبط در داخل فهرست هاي پيوسته؛ و پيوندهاي فرامتني ميان ركوردهاي 
كتابشناختي و نمونة كامل آثار با ديگر اطالعات مرتبط تقسيم بندي شده اند. با توجه به اينكه 
پيوندهاي فرامتني )داخلي و يا خارج از فهرست( ابزاري براي جست وجوي ركوردهاي 
مرتبط و متن كامل آنهاـ  بدون انجام فرايندهاي جست وجوي جديدـ   مي باشد، از لحاظ 
صرفه جويي در وقت مي تواند بسيار حائز اهميت باشند. در بررسي هاي انجام شده بر روي 
بيست فهرست پيوستة كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي انگلستان، معلوم شد كه 95 درصد 
فهرست هاي پيوستة مورد بررسي داراي پيوندهاي فرامتني داخلي مي باشند. از سوي ديگر، 
نتايج بررسي ها بر روي فهرست هاي پيوستة كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي داخلي نيز، 
نشان داد كه  تنها 71 درصد از فهرست ها پيوندهاي فرامتني داخلي داشته اند. اين قابليت، 
جست وجوگر را تا حد زيادي از انجام فرايندهاي جست وجوي مشابه بي نياز مي كند. 
همچنين، نتايج نشان مي دهند كه در مورد وجود پيوندهاي فرامتني خارجي، جهت دسترسي 
به اطالعات تمام متن و يا ديگر اطالعات مرتبط )متصل شدن به سايت ناشر جهت اخذ 
اطالعات جانبي و چكيده و يا حتي فصل هايي از مدارك، نمونه و يا متن كامل( 40 درصد 
از فهرست هاي كشور انگلستان داراي چنين امكاني هستند. در مقابل، فهرست هاي داخلي 
هيچ كدام، امكان پيوندهاي فرامتني خارج از فهرست را براي كاربران پيش بيني نكرده بودند. 
اگرچه وجود پيوندهاي فرامتني خارجي )در فهرست  هاي پيوستة انگلستان(، با توصيف 
فوق، اغلب براي منابع الكترونيكي و چندرسانه  اي بود )90 درصد(؛ در تحقيق حاضر اين 
فهرست ها جزء فهرست هاي داراي پيوندهاي فرامتني خارجي تلقي شدند. تنها دو مورد از 
فهرست ها 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 جلوه هاى گرافيكے
مورد بعدي استفاده از جلوه هاي گرافيكي جهت جذابيت بيشتر فهرست و سهولت تشخيص 
نوع قالب مدارك جست وجو بود. شايان ذكر است كه واسط هاي گرافيكي كاربر، سازوكاري 
است كه استفاده كننده را  قادر مي سازد به جاي دستورات نوشتاري، با توجه به جلوه هاي 
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گرافيكي، با كامپيوتر ارتباط برقرار كند. در واقع، استفاده از جلوه هاي گرافيكي براي نمايش 
پنجره ها، نمادها23، و فهرست هاي انتخاب24 مختلف و ماوس براي انتخاب آنها اساس كار 
واسط هاي گرافيكي كاربر را تشكيل مي دهند )واترز25، 1992(. نتايج پژوهش نشان داد كه 
80 درصد از فهرست هاي كتابخانه هاي مركزي دانشگاهي كشور انگلستان داراي چنين 
خصوصيتي هستند. در مقابل، تنها 50 درصد از فهرست هاي پيوستة دانشگاه هاي ايران 
چنين امكاني را براي كاربران خود پيش بيني كرده بودند. الزم به ذكر است كه فهرست هاي 
پيوستة مورد بررسي مربوط به دانشگاه هاي انگلستان، نسبت به همتايان خود در كشور ايران، 
دارای جلوه هاي گرافيكي متنوع تر و بسيار جذاب تر )ارائة تصوير جلد كتاب، سي دي( و 
با كيفيت تري مي باشند. نكتة قابل توجه ديگر اينكه چون مرورگرهاي رايج مورد استفاده 
در دنياي اينترنت نظير اينترنت اكسپلورر، نت اسكيپ، و فايرفاكس، جلوه هاي گرافيكي با 
فرمت هاي گوناگون را پشتيباني مي كنند،  استفادة بسيار اندك از اين قابليت در فهرست هاي 

داخلي قابل تأمل است.

اطالعات چندرسانه اى ها
مورد بررسي شدة ديگر، ارائة اطالعات كتابشناختي مواد چندرسانه اي در كنار اطالعات 
كتابشناختي مواد چاپي در فهرست هاي پيوستة مي باشد. با توجه به اينكه امروزه در امر 
انيميشن، عكس، و ديگر رسانه ها  از ويدئو،  آموزش تخصصي در دانشگاه ها، استفاده 
امري بديهي و الزم مي باشد، گنجاندن اطالعات اينگونه مدارك مي تواند در دسترسي 
استفاده كنندگان به اطالعات در فرمت هاي دلخواه، كمك فراواني نمايد. از سوي ديگر، 
با توجه به رشد روزافزون چنين مواردي در شبكة جهاني اينترنت و طراحي موتورهاي 
جست وجوي تخصصي اين رسانه ها )مانند آلتاويستا26(، وجود فهرست هايي كه توانايي 
جست وجوي مواد چندرسانه اي را داشته باشند، الزم و ضروري به نظر مي رسد. در هرحال، 
با بررسي هاي انجام شده بر روي فهرست هاي پيوستة كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي 
كشور انگلستان، مشخص شد كه 95 درصد از اين فهرست ها داراي چنين امكاني مي باشند. 
در مقابل، 78/57  درصد از فهرست هاي پيوستة دانشگاهي ايران نيز اطالعات كتابشناختي 
مواد چندرسانه اي را در كنار اطالعات مواد چاپي، عرضه مي دارند. مي توان گفت در اين 

مورد تفاوت چشمگيري را نمي توان مشاهده كرد.

ارسال اطالعات ڪتابشناختى با پست الكرتونيكى
 استفاده از پست الكترونيكي براي ارسال نتايج جست وجو در فهرست هاي پيوسته از 

عباس دوالنـى
محمـد رضا فرهادپور

23. Icons 

24. Menus 

25. Watters
26. Altavista.com 
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ديگر امكاناتي است كه امروزه بيش از پيش در فهرست  هاي رايانه اي پيش بيني مي شود. 
گنجاندن اين امكان هم از نظر كاربران و از نظر هم واسط هاي اطالعاتي )كتابداران و 
اطالع رسانان( مي تواند حائز اهميت باشد، چراكه كاربران با اين امكان نه تنها قادر به ارسال 
نتايج جست وجوي خود به ديگران خواهند شد، بلكه قادر به ذخيره سازي آنها در محيط 
وب براي استفاده هاي آتي خواهند بود؛ به خصوص هنگامي كه خود فهرست قابليت 
ذخيرة نتايج جست وجوي كاربران بر روي سرور مركزي نباشد. از سوي ديگر، واسط هاي 
اطالعاتي نيز مي توانند عمل جست وجو 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 مي دهد كه حجم زيادي از اطالعات كتابشناختي با ديگر رسانه ها 
بازيابي شده باشد و امكان چاپ و يا ذخيرة آنها براي استفاده كنندگان وجود نداشته باشد. 
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همچنين، نتيجة قابل تأمل ديگر آن ارتقا و افزايش ميزان خدمات مرجع الكترونيكي از سوی 
كتابداران و اطالع رسانان خواهد بود. در بررسي هاي انجام شده بر روي فهرست هاي پيوستة 
كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي انگلستان مشخص شد كه 70 درصد فهرست ها داراي 
چنين امكاني مي باشند. در مقابل، هيچ كدام از فهرست هاي مورد بررسي در داخل كشور 
وجود چنين امكاني را نشان ندادند. اين آمار و ارقام نيز به نوبة خود ضعف بيش از حد 
فهرست هاي داخلي را از برخي جهات، در مقايسه با همتايان خارجي خود، نشان مي دهد.

وجود واسطه زبان جست وجو
امكان جست وجوي اطالعات به زبان هاي مختلف، استقبال كاربران با مليت هاي مختلف 
را براي استفاده از فهرست را به طرز چشمگيري افزايش خواهد داد. با توجه به اينكه 
كتابخانه هاي مركزي دانشگاه ها را مي  توان جزء بزرگ ترين كتابخانه هاي تخصصي )در 
چندين زمينه( در هر كشور محسوب كرد، ايجاد چنين امكاني مي تواند نه تنها براي كاربران 
خارج از كشور، بلكه براي كاربران داخلي نيز حائز اهميت باشد. از سوي ديگر، شايد بهتر 
باشد جست وجوي منابع خارجي به زبان هاي اصلي آنها صورت پذيرد. اين امر، با توجه به 
آشنايي نسبي كاربران )دانشجويان، استادان( هر دانشگاه با زبان هاي مختلف، مي تواند بسيار 
مفيد باشد. در بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد كه در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي 
كشور انگلستان قريب به اتفاق رابطي براي جست وجوي منابع به زبان هاي ديگر وجود ندارد 
و چنين امكاني پيش بيني نشده است، كه علت اين امر را مي توان به اين نكته نسبت داد كه 
با توجه به اينكه زبان انگليسي زبان غالب در نوشتار متون علمی مي باشد، شايد طراحان 
اين فهرست ها گنجاندن چنين امكاني را ضروري تشخيص نداده اند. البته توجه به ساير 
عوامل مداخله گر از قبيل تعصبات زباني و عوامل سياسي نيز مي تواند مزيد بر علت باشد، 
كه پرداختن به اين مسائل از حوصلة اين مقاله خارج است. در مقابل، 92/85 درصد از 
فهرست هاي پيوستة دانشگاهي داخلي داراي امكان جست وجو به زبان هاي ديگر بودند. 
اين امر، به نوبة خود، مي تواند از دو منظر مورد توجه قرار گيرد: نخست اينكه نشان دهنده 
كثرت و اهميت منابع التين در داخل كشور مي باشد، و با توجه به اينكه ايران كشوري در 
حال توسعه مي باشد و ورود اطالعات جديد از ميزان توليد و صدور اطالعات به مراتب 
بيشتر مي باشد، گنجاندن چنين امكاني در فهرست ها اجتناب ناپذير است. چه بسا بدون 
اين سرويس كارآيي فهرست هاي پيوسته ، به خصوص در محيط هاي دانشگاهي به شدت 
كاهش مي يابد. دوم اينكه، مي توان به طوركلي اين امر را يكي از مزيت ها و برتري هاي اين 

فهرست ها نسبت به فهرست هاي مشابه )ولي بدون اين سرويس( قلمداد كرد.

مقايسۀ فهرست هاى پيوستۀ 
دانشگاهے ايران و انگلستـان
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منايش و ذخريۀ فرمت هاى مختلف ماشني خوان
 امروزه، از ديگر امكاناتي كه طراحان فهرست هاي پيوسته بدان پرداخته اند، امكان نمايش، 
گنجاندن  مي باشد.  ماشين خوان  فهرستنويسي  فرمت هاي  الكترونيكي  ارسال  و  ذخيره، 
اين امكان همكاري مراكز فهرستنويسي بين دانشگاهي را افزايش داده و فهرستنويسان 
چنين مراكزي را قادر به استفاده از فهرست هاي مراكز ديگر مي كند. اين امر، به نوبة خود، 
صرفه جويي در هزينه ها و وقت را در پي خواهد داشت. همچنان كه در جدول 2 مشاهده 
مي شود، 70 درصد فهرست هاي كتابخانه هاي مركزي كشور انگلستان چنين امكاني را در 
فهرست هاي خود گنجانده اند. درحالي كه هيچ كدام از فهرست هاي پيوستة داخلي مورد 
بررسي داراي چنين امكاني نمي باشند. بي شك، فقدان چنين خدماتي، همانطور كه در سطور 
باال ذكر شد، باعث افزايش هزينه ها و صرف وقت زياد در فهرستنويسي منابع خواهد شد. 
همچنين، كاهش ارتباط بين مراكز فهرستنويسي و خدمات فني دانشگاه هاي مختلف و انجام 

كارهاي تكراري از ديگر تبعات چنين نقص هايي خواهد بود.
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رسويس امانت و رزرو، و ارائه راهنامى جست وجو
ايجاد امكانات امانت رزرو و ارائه راهنمايي هاي الزم براي استفادة بهينه از فهرست نيز، 
با توجه به رسالت وجودی فهرست هاي پيوسته، امري ضروري است. در اين ميان، ارائة 
راهنمايي براي كاربران در نحوة استفاده از فهرست، با توجه به اينكه حضور فيزيكي كاربر 
براي اخذ راهنمايي  از سوي كتابدار در اغلب موارد منتفي مي باشد، مي تواند براي كاربران 
امري با اهميت تلقي شود. براين اساس، با بررسي هاي انجام شده بر روي فهرست هاي 
پيوستة كتابحانه هاي مركزي دانشگاه هاي كشور انگلستان، 100 درصد آنها داراي خدمات 
امانت و رزرو مواد بودند و 100 درصد آنها اقدام به ارائة راهنمايي هاي الزم )در قالب 
منوهاي help و Guide( نموده اند. در مقابل، 85/71 درصد فهرست هاي پيوسته داراي 
وجو تنها برای 71/42  خدمات امانت و رزرو مواد بودند، ولی در مورد راهنمای جست 
درصد اين امكان گنجانده شده بود. بااين حال، نكتة قابل توجه  فعال نبودن اين خدمات 

مقايسۀ فهرست هاى پيوستۀ 
دانشگاهے ايران و انگلستـان
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)جدای از وجود آنها( در فهرست هاي مورد بررسي داخل كشور مي باشد. در اغلب موارد، 
در تحقيق حاضر، ديده شد كه گزينه هاي امانت و رزرو غيرفعال هستند و عماًل امكان 
استفاده از آنها وجود ندارد. البته، عوامل مداخله اي ديگري نيز در اين امر تأثير مي گذارند، 
براي مثال مي توان دليل اين امر را عالوه  بر طراحي ضعيف فهرست ها، به ضعف در كل 

شبكة اينترنت دانشگاه مورد نظر و حتي در سطح كشور نسبت داد.

جست وجوى فهرست هاى ديگر و امانت بني ڪتابخانه اى 
 مورد بعدي، وجود خدمات دسترسي به فهرست هاي ديگر و متعاقب آن سيستم امانت 
بين كتابخانه اي بود. وجود چنين خدماتي در مقياس ملي و يا حداقل در مقياس هاي 
كوچك تر، مي تواند تأثير قابل توجهي در فرايند جست وجوي كاربران داشته باشد، چراكه 
كاربران هر دانشگاه و يا مؤسسه مي توانند بدون خروج از فهرست و وب سايت دانشگاه، 
فهرست دانشگاه ها و مراكز ديگر را مورد جست وجو قرار دهند و از طريق خدمات امانت 
بين كتابخانه اي اقدام به امانت و رزرو مدارك مربوط كنند. از طرفي، با اين خدمت، مشكل 
آموزش كاربران در نحوة جست وجو در ساير فهرست هاي پيوسته مرتفع خواهد شد. 
طي بررسي هاي به عمل آمده دربارة فهرست هاي پيوستة كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي 
انگلستان، مشخص شد 70 درصد از فهرست ها داراي خدمات جست وجوي فهرست هاي 
ديگر مي باشند، و 65 درصد از فهرست هاي مذكور نيز قابليت امانت بين كتابخانه اي را 
ايجاد كرده اند )برخي از موارد تنها امكان جست وجو را ايجاد نموده اند(. در مقابل، 71 
درصد فهرست هاي داخلي قابليت جست  وجوي فهرست هاي ديگر و 64 درصد امكان 
امانت بين كتابخانه اي را پشتيباني مي كردند. تنها مشكل اساسي در اين مورد همان مشكل 
ذكر شده در مورد قبلي يعني عدم كارآيي و غيرفعال بودن چنين خدماتي در برخي 

فهرست هاي داخلي مي باشد.

چاپ و ذخريۀ اطالعات ڪتابشناختے
 چاپ اطالعات كتابشناختي و ذخيرة آن در حافظة كامپيوتر و همچنين در حساب شخصي 
كاربران27 در وب سايت دانشگاه مورد ديگري مي باشد كه در امر كاربرپسندي فهرست هاي 
پيوسته مي تواند نقش مهمي ايفا نمايد. در بررسي هاي به عمل آمده بر روي فهرست هاي 
دانشگاه هاي كشور انگلستان مشخص شد كه 90 درصد فهرست ها اين امكان را براي 
كاربران خود مهيا كرده اند. در مقابل، 85/71 درصد فهرست  هاي پيوستة دانشگاهي ايران 
خدمت مذكور را در وب سايت هاي خود پيش بيني كرده اند. در اين مورد مشاهده مي شود 

كه تفاوت هاي چشمگيري بين فهرست هاي داخلي و همتايان خارجي وجود دارد.
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مشاهدۀ كليدواژه )ها( و تركيب جست وجو
مشاهدة كليدواژه و يا كليدواژه ها و محدوديت هاي اعمال شده و يا به عبارت ديگر، نمايش 
راهبرد جست وجو از سوي جست وجوگر در صفحه نتايج جست وجو، امكان كنترل 
و يادآوري نحوة جست وجو و پااليش مجدد آن را براي كاربر هموار خواهد ساخت. 
همچنين، جست وجوگر را در رديابي مرحله به مرحله )در اخص كردن و يا عام كردن 
جست وجو( مدارك، با توجه به نتايج جست وجو، ياري خواهد كرد. در بررسي هاي  
انجام شده بر روي فهرست هاي پيوستة دانشگاهي انگلستان مشخص شد كه 80 درصد 
فهرست ها اين قابليت را براي انجام جست وجوهاي مضاعف و به عبارتي تودرتو، قائل 
شده اند. در مقابل، فهرست هاي داخلي نيز اين قابليت را تا 64/28 درصد رعايت كرده اند، 

كه با كمي تسامح مي توان آنها را قابل مقايسه با همتايان خارجي خود تلقي نمود.

 به طور كلي، نتايج فوق نشان مي دهند كه فهرست هاي پيوستة دانشگاهي داخل 
كشور، با توجه به آمار كّمي ارائه شده در جداول مربوط، 56/5 درصد با سياهه بازبيني 
پژوهش همخواني دارند. از سوي ديگر، فهرست هاي پيوستة دانشگاهي كشور انگلستان 

73/46 درصد با سياهه بازبيني پژوهش همخواني دارند. 

مقايسۀ فهرست هاى پيوستۀ 
دانشگاهے ايران و انگلستـان

ميزان مطابقت با سياهۀ بازبينىفهرست هاى پيوستۀ مورد بررسىرديف

56/5 درصدفهرست هاى پيوستۀ دانشگاهى داخل كشور  1

73/46 درصدفهرست هاى پيوستۀ دانشگاهى انگلستان2

ميزان مطابقت فهرست هاى پيوستۀ
مورد بررسى با سياهه بازبينى

جدول 3

مقايسۀ وضعيت فهرست هاى
پيوسته دانشگاه هاى ايران وانگلستان

منودار 1
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نتيجه گريى و پيشنهادات
امروزه، وجود فهرست هاي پيوسته با قابليت هاي باال و كاربرپسند، يكي از معيارهاي 
كتابخانه اي و دانشگاهي محسوب  ارزشيابي عملكردهای اطالع رسانی وب سايت هاي 
مي شود. رشد روزافزون منابع اطالعات علمي و پژوهشي، كمبود نيروي انساني متخصص 
)كتابداران و اطالع رسانان(، كمبود فضا براي پاسخگويي به تمامي مراجعان و به تبع 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 راه اندازي گردد. فهرست هاي 
پيوسته را مي توان در صدر چنين ابزارهايي قرار داد. با مطالعه اي كه بر روي فهرست هاي 
پيوستة كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي كشور انگلستان و ايران، براساس سياهة بازبيني 
انجام شد، به طور ضمني و توصيفي ميزان رعايت اين استانداردها در هريك از فهرست ها 
اندازه گيري شد. نتايج پژوهش نشان داد كه به طور كلي فهرست هاي كشور انگلستان، در 
مقايسه با فهرست هاي داخلي، غني تر و منسجم تر طراحي شده اند. اگر بار ديگر به طور 
اجمال سياهة بازبيني را از نظر بگذرانيم و مقايسه اي گذراـ   همانگونه كه در نمودار)1( آمده 
استـ  در نتايج آن داشته باشيم، خواهيم ديد كه در برخي موارد فاصله ها در كيفيت ارائة 
اطالعات كتابشناختي بسيار زياد است. براي مثال، در بحث وجود پيوندهاي فرامتني داخلي 
و خارجي، فهرست هاي دانشگاهي كشور انگلستان به مراتب بسيار بهتر عمل كرده است و اين 
شكاف در مورد پيوندهاي فرامتني خارجي بسيار فاحش مي باشد. مورد ديگر، ارائة فرمت هاي 
مختلف ماشين خوان، به خصوص مارك مي باشد؛ در اين زمينه نيز تفاوت هاي چشمگيري بين 
فهرست هاي مورد بررسي مالحظه مي شود. ارسال نتايج از طريق پست الكترونيكي )به وسيله 
خود فهرست( از ديگر كاستي هاي جدي در فهرست هاي داخلي محسوب مي شود. در ساير 
موارد نيز آمار توصيفي و كمی پژوهش اختالف قابل توجهي را نشان نمي دهد، ولي عدم 
پرداختن به عامل كيفيت، به وضوح در مورد فهرست هاي داخلي مشهود است. به كارگيري 
بسيار ضعيف جلوه هاي گرافيكي كه نقش مؤثري در جذابيت فهرست و تشخيص سريع نوع 
مدرك بازيابي شده دارد، و يا عمل نكردن بسياري از گزينه هاي موجود مانند امانت و رزرو 
مواد، امانت بين كتابخانه اي و حتي غيرفعال بودن گزينة راهنما در اغلب موارد را مي توان از 

ديگر كاستي هاي فهرست هاي داخلي و دليلی بر اين مدعا قلمداد كرد.
البته اگر به پيشينة فهرست هاي پيوستة داخلي، از زمان تولد آنها و پژوهش هايي كه 
بر روي آنها انجام شده توجه نماييم جهش قابل توجهی را هم در مورد تعداد فهرست ها 
و هم كيفيت آنها خواهيم ديد. براي مثال، در تحقيقي كه كوشا در سال 1379 بر روي 
سه فهرست پيوستة داخلي انجام داد )به همراه فهرست هاي خارجي ديگر(، مواردي چون 
استفاده از جلوه هاي گرافيكي، امكان دسترسي به اطالعات چندرسانه اي، نمايش فرمت هاي 
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ماشين خوان، و پيوندهاي فرامتني داخلي، از مواردي بودندكه هيچ كدام به هيچ نسبتی در 
طراحي فهرست ها رعايت نشده بود؛ ولي در تحقيق حاضر مشاهده مي شود اين آمار و ارقام 
تا حد قابل توجهي افزايش يافته است )كوشا، 1379(. كوتاه سخن اينكه بحث فهرست هاي 
پيوسته و توسعة كّمي و كيفي آنها، با توجه به عواملي كه در ابتداي بحث اخير ذكر شد، 
غيرقابل اجتناب مي باشد و بايد در سرلوحة كار متوليان امر طراحي فهرست ها قرار گيرد. در 
پايان، با توجه به نتايج حاصل براي بهبود وضعيت فهرست هاي داخلي مي توان پيشنهادات 

زير را جهت ارتقاي كيفي آنها ارائه كرد.
1. با توجه به اينكه اغلب ناشران معتبر داخلي و خارجي داراي وب سايت مي باشند، 
مي توان براي افزايش كيفيت و كميت ارائة اطالعات كتابشناختي و به عبارتي ارائه فهرست هاي 
غني شده به كاربران، منابع موجود در فهرست ها را به سايت ناشران آنها پيوند داد. اين 

پيوندها، در صورتي كه به متن كامل مدارك ارجاع داده شود، حالت آرماني خواهد بود.
2. با توجه  به افزايش تعداد دانشجويان و به تبع آن افزايش تعداد استادان و در كل 
كاربران فهرست هاي پيوستة دانشگاهي و براي جلوگيري از بروز مشكالت عدم توانايي در 
پاسخگويي حضوري كاربران، مي توان با طراحي هاي مناسب تر، گزينه هايي مانند امانت و 
رزرو مواد، امانت بين كتابخانه اي و جست وجوي فهرست هاي ديگر )نه فقط صرف وجود 

چنين گزينه هايي( را بيش از پيش فعال نمود.
3. با گنجاندن فرمت هاي ماشين خوان مورد توافق بين دانشگاه ها مي توان ارتباط بين 
بخش های خدمات فني و فهرستنويسي اين مراكز را افزايش داد و باعث صرفه جويي در 

وقت، هزينه ها، و عدم انجام فرايندهاي تكراري شد.
4. با توجه به اينكه گزينة ارسال نتايج از طريق پست الكترونيكي در بين فهرست هاي 
داخلي بسيار ضعيف مي باشد، پيشنهاد مي شود با طراحي و فعال نمودن چنين گزينه هايي 
كاربرپسندي فهرست و ارتقاي فرايند خدمات مرجع الكترونيكي از سوي واسط هاي 

اطالعاتي را بهبود بخشيد.
5. به عنوان پيشنهاد عملياتي توصيه مي  شود، در پژوهش جامعي به بررسي تمامي 
فهرست هاي موجود در تمامي مراكز داخلي كشور و مقايسه و تطبيق آنها با استانداردهاي 

طراحي اينگونه فهرست ها مبادرت نموده و راهكارهايي مناسب را براي طراحان ارائه داد.
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