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ارزیابی ساختاری و محتوایی بانك مستندات ایران
 براساس مدل مفهومی فراد

سعيده اكبري داریان

چڪیده

هدف: ارزیابی بانك مستندات ایران براساس مدل فراد از منظر انطباق ساختاری و محتوایی 

است. 

برای انجام این مطالعه تركیبی از روش مطالعه اسنادی )کتابخانه ای( و  روش شناسی: 

پیامیشی استفاده شد. برای كّمی  سازی خصیصه های فراد نیز رویکرد امتیاز وزنی به کار رفت. 

یافته ها: میانگین انطباق ساختاری و محتوایی "بانك مستندات ایران" با مدل فراد به ترتیب 

80/48 و 22/13 امتیاز است. بیشرتین و كمرتین میانگین انطباق ساختاری به ترتیب مربوط 

به نقش كاربری "توجیه" با 93/18 و "یافنت"  67/33 امتیاز است. بیشرتین و كمرتین میانگین 

انطباق محتوایی در نقش های كاربری مربوط به "یافنت" با 25/36 و كمرتین مربوط به نقش 

كاربری "بافتارمنایی" با 21/11 امتیاز است. 

نتیجه گیری: تفاوت معنادار بین میانگین انطباق ساختاری و محتوایی "بانک مستندات 

ایران" با مدل فراد دیده می شود. مارك ایران توانسته است ساختار بالقوه  مناسبی را برای 

پیاده سازی مدل فراد مهیّا كند، اما به کار نگرفنت این ساختار در تولید داده های مستند سبب 

شده است كه در حال حارض محتوای الزم برای اجرای مدل فراد وجود نداشته باشد. لذا 

ایجاد الگویی برای افزایش كاركرد داده های مستند کتابخانه ملی ایران در جهت اف.آر.بی.آر.

سازی رضوری است.

ڪلیدواژه ها 
انطباق ساختاری، انطباق محتوایی، بانك مستندات کتابخانه ملی ایران، مارک ایران، 

مدل ملزومات کارکردی داده های مستند )فراد(، نقش كاربری

NASTINFONASTINFO
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سعيده اكبري داریان1

تاریخ دریافت: 95/06/24

تاریخ پذیرش: 95/10/14

ارزیابی ساختاری و محتوایی بانك مستندات ایران
 براساس مدل مفهومی فراد

مقدمه
جهانی سازی فضاهای اطالعاتی2 چالش های مستمری را برای دنیای کتابداری به دنبال دارد. 
در راستای جهانی سازی اطالعات در دنیای کتابداری، کتابخانه ها از فهرست های محلی و 
نمایه های مؤلف و موضوع به سوی اپک ها و فایل های مستند متمرکز حرکت کرده اند )دوییر، 
ریوا، و زومر3، 2012(. این در حالی است که کارکردهای فهرست های کتابخانه ای در طول زمان 
براساس تغییرات فناورانه و نیازهای کاربران تغییر یافته و همواره در حال پیشرفت بوده است. 

کتابخانه های ملی دنیا موظفند در راستای برنامه کنترل کتابشناختی جهانی و مارك 
بین  المللی )یو.بی.سی.آی.ام.(4 مشارکت داشته باشند و با انتشار کتابشناسی ملی براساس 
استانداردها امکان تبادل آن را نیز در سطح جهانی فراهم نمایند. از جمله اقدامات کشورها در 

این مشارکت به کارگیری گسترده استاندارد مارك5 در نظام های اپک است.
مارك با قابلیت شکستن اطالعات کتابشناختی به عناصر داده ای متعدد در فیلدهای 
ذی ربط، موجب افزایش قابلیت های جستجو و بازیابی در اپک ها شده است. این در حالی 
است که کارکرد گردهم آوری6 تا حدودی به فراموشی سپرده شده است )ارسطوپور، 1389(. 
نتایج جستجو در فهرست های کتابخانه ای تعداد زیادی پیشینه بدون دسته بندی و نظم منطقی 
را برای کاربران به همراه دارد. این مسئله صاحب نظران را بر آن داشت تا چاره ای بیندیشند. 
در سمینار استکهلم )1990( پیشنهاد تشکیل کارگروهی از واحد فهرست نویسی ایفال7 برای 
پژوهش در زمینه کارکردهای پیشینه های کتابشناختی ارائه شد. حاصل کار این گروه مدل 

1.  عضــو هيــأت علمــي ســازمان اســناد 
و كتابخانــه ملــي ایــران

sakbaridaryan@gmail.com 
2. Information spaces
3. Doerr, Riva, & Zumer
4.Universal Bibliographic 

Control and International 
MARC (UBCIM)

5. Machine-Readable
   Cataloguing (MARC)
6. Collocation
7. IFLA



13
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 28 ، شامره 3 )پائیز 1396(

"ملزومات کارکردي پیشینه های کتابشناختی )اف.آر.بي.آر.("1 بود که در سال 1998 پس 
از سال ها تالش و مطالعه تدوین شد. این مطالعه دو هدف اصلی را در برداشت: 1( ارائه 
چارچوبی ساختاریافته، مشخص، و شفاف برای پیوند میان داده هایی که در پیشینه های 
کتابشناختی برای رفع نیازهای کاربران ثبت می شوند 2( توصیه به ایجاد سطح پایه ای از 

کارکردپذیری در رکوردهایی که سازمان های کتابشناختی تولید می کنند ) ایفال، 2009(.
امروزه در سطح بین المللی تغییرات اساسی در استانداردهای سازماندهی اطالعات در 
راستای همگام شدن با نیازهای کاربران و پیشرفت های فناورانه صورت می گیرد و مبنای این 
فعالیت ها مدل های خانواده  اف. آر.بی. آر.2 است. با توجه به تالش و سرمایه گذاری قابل توجهـی 
که توسـط سازمـان هایی مثـل ایفـال، کتابخـانه کنگـره3، او.سـی.ال.سی4 و کتابخانـه های ملـی 
دیگر در ایجاد و نگهداری پیشینه های مارك صرف شده است، حفظ پیشینه های موجود 
 با توجه به تولید و ذخیره سازی میلیون ها پیشینه در قالب مارك منطقی است. تمرکز
 طرح های پژوهشی در سراسر جهان، بر مسئله انطباق پیشینه های مارك با مدل اف.آر.بی.آر. نیز 
این مطلب را تأیید می کند. از جمله این پژوهش ها می توان به پژوهش یی5 )2005( و دلسی6 
)2002( اشاره کرد. نتایج پژوهش حاجی زین العابدینی )1389( نیز حاکی از این است که روش 
مناسب برای مدل اف.آر.بی.آر. در ایران روش تطبیقی است؛ به این معنا، که پیشینه های موجود 

حفظ، و ضمن تطبیق آنها با مدل اف.آر.بی.آر. نسبت به کاستی های آنها اقدام شود.
مدل ملزومات کارکردی داده های مستند )فراد(7 موجودیت8های اف. آر.بی. آر. را در بافت 
مستند گسترش می دهد، و شامل موجودیت های اف. آر.بی. آر. و شش موجودیت جدید است. 
موجودیت های جدید خاندان9، نام10، شناسگر11، نقطه دسترسی مهار شده12، قواعد13، و نهاد14 
است. فراد مانند اف. آر.بی. آر. موجودیت ها، خصیصه های15 آنها، و روابط16 میان موجودیت ها 
را توصیف و خصیصه ها و روابط را با نقش های کاربری17 منطبق می کند )جین18، 2012؛ 

ایفال، 2013(.
پژوهش های انجـام شده در دنیا درخصـوص فـراد چنـدان گستـرده نیست؛ از میان 
پژوهش هایی که تا حدودی با پژوهش حاضر مرتبط هستند می توان به ویو19 )2009( اشاره 
کرد که کاربردپذیري فایل مستند فراد محور را در فهرست نویسی نسخه هاي خطي ارزیابی 
کرد. او بیان داشت که مدل فراد قابل اجراست، اما براي پیاده سازي آن بررسي هاي بیشتري 

در انواع مستندات باید صورت گیرد. 
همچنین ویلر و باربریک20 )2012( با استفاده از جدول انطباق مفاهیم اف. آر.بی. آر. و فراد 
با قواعد فهرست نویسی ورونا21 قواعد فهرست نویسی ملی )کرواسی( را ارزیابی کردند. آنها 
نشان دادند گرچه قواعد ورونا درصد باالیی از مدل فراد را پوشش می دهد، موجودیت های 

1. Functional Requirements 
for Bibliographic Records 
(FRBR)

2. FRBR family
3.The Library of Congress
4. OCLC
5. Yee
6. Delsey
7. Functional Requirements 

for Authority Data 
(FRAD)

8. Entity
9. Family
10. Name
11. Identifier
12. Controlled access points
13. Rules
14. Agency
15. Attributes/ Property
16. Relationship
17. User tasks
18. Jin
19. Veve
20. Willer and Barbaric
21. Verona

ارزیابی ساختاری و محتوایی بانك 
مستندات ایران براساس ...
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خاندان و شناسگر را شامل نمی شود. همچنین خصیصه های فراد که بعدا به موجودیت 
شخص در مدل اف. آر.بی. آر. اضافه شده است )مانند جنسیت، محل تولد و وفات، زبان 
شخص و غیره( مواردی هستند که فهرست نویسان طبق قواعد فهرست نویسی کرواسی ملزم 

به ثبت آنها در پیشینه های مستند نبوده اند و در قواعد ورونا لحاظ نشده اند.
در حوزه فراد فقط سه پژوهش در ایران ثبت شده است. نتایج پژوهش صادقی گورجی 
)1391( حاکی از آن بود که پیاده سازی مدل فراد با تهیه فراداده ایکس.ام.ال. از طریق نمایه 
باب الحوائجي  و  داریان  اکبري  پژوهش  است.  امکان پذیر  پژوهشگر گوگل  نویسندگان 
)1394( نشان داد که میانگین انطباق ساختاری "بانک مستند نام شخص"  با مدل فراد 88/75 
است. بیشترین میزان انطباق ساختاری در نقش کاربری "بافتارنمایی1" با امتیاز وزنی 99/07 
و کمترین میزان مربوط به نقش کاربری "شناسایی2" با 78/3 است. همچنین میانگین انطباق 
محتوای "بانک مستند نام شخص"  با مدل فراد 25/02 است. بیشترین میزان انطباق محتوایی 
در نقش کاربری "توجیه3" 37/82 و کمترین میزان مربوط به نقش کاربری "یافتن4" با امتیاز 
وزنی 18/26 است. مارك ایران در بخش "بانک مستند نام شخص"  توانسته است از لحاظ 
ساختاري، حداکثر شرایط را براي انطباق با مدل فراد در نقش کاربري "بافتارنمایی" فراهم 

نماید.
همچنین درخصوص کارکردپذیری پیشینه های کتابشناختی کتابخـانه ملی با مدل 
اف. آر.بی. آر. پژوهش دیگری توسط اکبری داریان، طاهری، و شاکری5 )2012( انجام شد. 
آنها نشان دادند که از لحاظ ساختاری بیشترین و کمترین سطح کارکردپذیری پیشینه های 
کتابخانه ملی در ماده کتاب به ترتیب مربوط به نقش کاربری "یافتن" با 78/62 درصد و 
نقش کاربری "انتخاب6" با 63/73 درصد بوده است. همچنین از منظر محتوایی، میانگین 

کارکردپذیری 57/61 درصد بوده است. 
به طور کلی در دنیا پیشینه علمی این حوزه بر مطالعات نظری و کاربرد مدل اف.آر.بی.آر. 

متمرکز است و به مدل های فراد و فرساد کمتر پرداخته شده است.
بانک هاي  در  را  ایران  مارك  داده ای  فرمت   1385 سال  از  ایران  ملی  کتابخانه 
کتابشناختي، مستندات و موجودي به کار گرفته است. از آنجا که اف.آر.بی.آر. مدل داده ای 
نیست )لوبوف7، 2003؛ تیلت8، 2005؛ ایفال، 2014( برای پیاده  سازی باید به یک مدل یا 
فرمت داده ای برگردانده شود )ایفال، 2014(. برای این برگردان می توان از انطباق مدل 

داد ه ای و مدل اف.آر.بی.آر. استفاده کرد ) لوبوف، 2003(.
با توجه به این که مدل فراد در تشریح خصیصه ها و روابط بین موجودیت ها بر نقاط 
دسترسی مهارشده نام شخص، تنالگان، خاندان، نام/ عنوان، و عنوان تأکید دارد )ایفال، 2013(؛ 

1. Contextualize
2. Identify
3. Justify
4. Find
5. Akbari-Daryan, Taheri, & 

Shakeri
6. Select
7. Le Boeuf
8. Tillett

سعيده اكربی داريان
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همچنین در پژوهش اکبري داریان و باب الحوائجي )1394( فقط مستند نام شخص مورد 
بررسي قرار گرفته بود در این پژوهش سایر مستندات کتابخانه ملی ایران مرتبط با مدل 
فراد، یعني نام خاندان، تنالگان، نام/ عنوان، و عنوان مورد ارزیابي ساختاري1 و محتوایي2 قرار 
گرفت و در صدد پاسخ به پرسش های زیر برآمد: 1( میزان انطباق ساختاری فرمت "بانک 
مستندات ایران"3 با مدل فراد چقدر است؟ 2( میزان انطباق محتوایی داده هاي "بانک مستندات 
ایران" با مدل فراد چقدر است؟ 3( آیا بین میانگین انطباق ساختاری و انطباق محتوایی "بانک 

مستندات ایران" با مدل فراد تفاوت معناداری وجود دارد؟
استفاده از نتایج این پژوهش می تواند برنامه ریزی، اقدامات عملیاتی، و پژوهش های آتی 

برای پیاده سازی فراد را در اپک کتابخانه ملی هموار کند.

روش شناسی 
در این پیمایش، به منظور ارزیابی "بانک مستندات ایران" براساس مدل فراد در گام نخست 
الزم بود تناظر بین خصیصه های مدل فراد و فیلدهای مارك ایران برقرار و ماتریس های 
انطباق میان آنها تهیه شود4. به این منظور، با روش مطالعه اسنادی، ماتریس های "انطباق 
فراد- یونی مارك - مارك ایران" در چهار بانک مستند تنالگان، خاندان، عنوان، و نام/ عنوان 
تدوین شد. ماتریس ها برای نظرسنجی به متخصصان یونی مارك، مارك ایران و فراد در داخل 
و خارج از کشور ارسال شد و مورد تأیید قرار گرفت5 )ارتباط شخصی، اول آگوست 2012(. 
حجم زیاد ماتریس های انطباق "بانک مستندات ایران" )بیش از 100 صفحه( سبب شد که 
امکان حضور همة آنها در مقاله میّسر نباشد، لذا، فقط نمونه ای از ماتریس مستند نام تنالگان 

در جدول 1 ارائه شده است6. 

جدول 1. نمونه ای از ماتریس انطباق فراد - یونی مارك - مارك ایران مربوط به بانک مستند نام تنالگان

1. منظور از ارزیابی سـاختاری، انطباق 
سـاختار فرمـت مسـتندات مـارك 

ایـران بـا مدل فـراد.
محتوایـی،  ارزیابـی  از  منظـور   .2
پيشـينه های  داده هـاي  انطبـاق 
بانـك مسـتندات ایـران براسـاس 

فـراد. مـدل  خصيصه هـاي 
3. شـامل بانـك هـای مسـتند  نـام 
تنالـگان، نـام خانـدان، عنـوان ، و 
نام/ عنـوان در كتابخانه ملی ایران  

ست. ا
4. از آنجایـي كه مارك ایران براسـاس 
یونـي مـارك تدویـن شـده اسـت 
ابتـدا انطبـاق مـدل فـراد بـا یوني 
مارك و سـپس مـارك ایران تهيه 

. شد
5. بـرای نمونه، ویلر )2013( نویسـنده 
یونی مـارك  مسـتندات  فرمـت 
اعـام كـرد » بـا توجـه بـه آنچه 
فـراد  و  یونی مـارك  از  مـن  كـه 
درك كـرده ام، جدول هـای انطباق 
مـوردی  و  اسـت  صحيـح  شـما 
برای تصحيـح یا یادداشـت گذاری 

نيافتم«.
مـورد  در  بيشـتر  مطالعـه  بـرای   .6
فـراد-  انطبـاق  ماتریس هـای 
یونی مارك - مـارك ایران مراجعه 
شـود بـه: اكبری داریـان، )1393(. 
بررسـی كاركردپذیري پيشينه های 
براسـاس  ایـران  مـارك  مسـتند 
مدل هـای »ملزومـات كاركـردی 
داده هـای مسـتند (FRAD)« و 
داده هـای  كاركـردی  »ملزومـات 
مستند موضوعی (FRSAD)« و 
ارائـه الگوی پيشـنهادی. پایان نامه 
اسـامی،  آزاد  دانشـگاه  دكتـری. 

واحـد علـوم و تحقيقـات.

ردیف
 خصیصه/

روابط
فیلدهای یونی مارك

 كد فیلدهای فرعی یا وضعیت

نویسه های فیلدهای ثابت

 فیلدهای

مارك ایران

 كد فیلدهای فرعی یا وضعیت

نویسه های فیلدهای ثابت

1

 مكان های

 مربوط به

تنالگان

210e210e

eتکرار e210تکرار 210  یا 710

410e410e

--640a نشانگر اول=4

--640b نشانگر اول=4

--640c نشانگر اول=4

--640d نشانگر اول=4

102a102a

ارزیابی ساختاری و محتوایی بانك 
مستندات ایران براساس ...
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جدول 1 نمونه ای از ماتریس انطباق فراد - یونی مارك - مارك ایران مربوط به بانک 
مستند نام تنالگان را نشان می دهد. ماتریس مذکور شامل 51 خصیصه از مدل فراد است که 

در اینجا به دلیل محدودیت، فقط دو خصیصه آورده شده است. 
با توجه به اینکه مدل فراد مدلی مفهومی است و کّمی سازی خصیصه های این مدل 
برای ارزیابی "بانک مستندات ایران" ضروری بود، بنابراین، در گام دوم، از رویکرد امتیاز 

وزنی استفاده شد1. 
در وزن دهی پیش فرض آن بود که وزن خصیصه ها با یکدیگر برابر است و نقش های 
کاربری نیز دارای وزن یکسان هستند. امتیاز وزنی هر نقش کاربری نیز 100 درنظر گرفته 
شد. البته به جای این عدد مي توانست مقادیر دیگري لحاظ شود که در نتایج پژوهش تأثیري 
نداشت. در نهایت، وزن هر خصیصه از تقسیم امتیاز وزني نقش کاربري )100( بر تعداد 
خصیصه هاي پشتیباني کننده از آن نقش )مطابق با ماتریس هاي انطباق( محاسبه گردید. 
جدول  هاي 2 تا 4 نحوه محاسبه وزن هر خصیصه در بانک مستندات ایران به تفکیک 

نقش های کاربری را نشان مي دهد.

2

 تاریخ های

 مربوط به

تنالگان

210f210f

fتکرار f210تکرار 210  یا 710

410f410f

--640f نشانگر اول=1

--640i نشانگر اول=2

--640f نشانگر اول=3

--640i نشانگر اول=3

ردیف
 خصیصه/

روابط
فیلدهای یونی مارك

 كد فیلدهای فرعی یا وضعیت

نویسه های فیلدهای ثابت

 فیلدهای

مارك ایران

 كد فیلدهای فرعی یا وضعیت

نویسه های فیلدهای ثابت

Weighted–) 1. روش امتيـاز وزنـي
وزن دهـي  بـه روش  كـه   (score
 Weighting &) امتيازگـذاری  و 
scoring) نيـز شـناخته می شـود، 
بـا  ذهنـي  سـامان مند  رویكـرد 
استفاده از معيارهاي چندگانه، براي 
انتخـاب گزینة مطلـوب و معقول از 
ميان گسـترة گزینه هـاي گوناگون 
اسـت. از ایـن روش بـراي ارزیابـي 
و كَمي سـازي گسـتره وسـيعي از 
معيارهاي كيفي اسـتفاده می شـود 

.(Albertin, 2010)

سعيده اكربی داريان
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جدول 2. نحوه محاسبه وزن هر خصیصه در بانک مستند نام تنالگان به تفکیک نقش های کاربری

جدول 3. نحوه محاسبه وزن هر خصیصه در بانک مستند نام خاندان به تفکیک نقش های کاربری

جدول 4. نحوه محاسبه وزن هر خصیصه در بانک مستندات عنوان و نام/عنوان به تفکیک نقش های کاربری

در گام سوم، به منظور محاسبه انطباق ساختاري با توجه به وزن ها و ماتریس های 
تهیه شده در گام های 1 و 2، وزن هر خصیصه درفرمت مستندات مارك ایران )با توجه به 
بود یا نبود معادل مارك ایران در تناظر با خصیصه هاي مدل فراد( محاسبه شد. در جدول 5 

نمونه ای از امتیاز وزنی انطباق ساختاری بانک مستند نام تنالگان ارائه شده است.

 امتياز وزنی هر نقشنقش کاربریرديف

کاربری

تعداد

خصیصه ها 
وزن هر خصيصه

5/88=10017100/17يافنت1

2/78=10036100/36شناسائی2

4/76=10021100/21بافتارمنايی3

10=10010100/10توجيه4

نقش کاربریردیف
 امتیاز وزنی هر نقش

کاربری

تعداد

خصیصه ها 
وزن هر خصیصه

7/69=10013100/13یافنت1

2/7=10037100/37شناسایی2

5/26=10019100/19بافتارمنایی3

10=10010100/10توجیه4

 امتیاز وزنی هر نقشنقش کاربریردیف

 کاربری

تعداد

خصیصه ها 
وزن هر خصیصه

3/33=10030100/30یافنت1

1/64=10061100/61 شناسایی2

3/57=10028100/28بافتارمنایی3

9/09=10011100/11توجیه4

ارزیابی ساختاری و محتوایی بانك 
مستندات ایران براساس ...
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جدول 5. نمونه ای از جدول امتیاز وزنی انطباق ساختاری بانک مستند نام تنالگان
 با مدل فراد

در گام چهارم، مقادیر واقعي1 و مقادیر مورد انتظار2  تعیین شد. مقادیر واقعی از نرم افزار 
جامع کتابخانه ملي )رسا( استخراج و محاسبه شد. برخي از مقادیر مورد انتظار توسط پژوهشگر 
) فیلدهایی که مقادیر آنها صفر یا 100 درصد بود مثل 210 فیلد فرعي a( و سایر موارد از طریق 
نظرسنجی از همه متخصصان مستندساز کتابخانه ملی ایران به دست آمد. جدول 6 نمونه ای  از 

تعداد پیشینه های مورد انتظار و واقعی را در بانک مستند نام تنالگان نشان می دهد.

جدول 6. نمونه ای از تعداد پیشینه های مورد انتظار و واقعی در بانک مستند نام تنالگان 

در گام نهایی، برای تعیین میانگین انطباق محتوایی از فرمول امید ریاضی در آمار توصیفی 
استفاده شد. جدول 7 نمونه ای از امتیاز وزنی انطباق محتوایی بانک مستند نام تنالگان با مدل 

فراد را نشان می دهد.

توجیهبافتارمناییشناسایییافنتخصیصه/ روابطردیف

4/712/223/81مكان های مربوط به تنالگان1

4/412/083/57تاریخ های مربوط به تنالگان2

است  این  واقعي  مقادیر  از  منظور   .1
»بانك  در  فيلدها  این  تاكنون  كه 
مستنــدات ایران« چنــد ميــزان 

مقداردهی شده اند.
2. منظور از مقادیر مورد انتظار مقادیري 
ایران  مارك  فيلدهای  كه  است 
)شناسایي شــده در ماتریــس های 
وضعيت  در  می رود  انتظار  انطباق( 

مطلوب مقداردهی شوند.

ردیف
 فیلدهای مارك

ایران
 كد فیلدهای فرعی یا وضعیت

نویسه های فیلدهای ثابت

 تعداد پیشینه های

مورد انتظار

 تعداد پیشینه های

واقعی

1210a3815038150

2210b2019117718

3210c69631512

4210d74684072

5210e102745878

6210f103005977

7210g47712

8210h29677

سعيده اكربی داريان
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جدول 7. نمونه   ای از امتیاز وزنی انطباق محتوایی بانک مستند نام تنالگان با مدل فراد

جامعه پژوهش در بخش ارزیابي انطباق ساختاري را فرمت مستندات یوني مارك و 
مارك ایران و مدل فراد، و در ارزیابي انطباق محتوایي، کلیه پیشینه هاي "بانک مستندات 
ایران" تشکیل داد. همه این پیشینه ها بدون وجود تقسیم فرعي موضوعي به تفکیک مستندات 
شمارش شد. پیشینه هایي که داراي حداقل یک تقسیم فرعي موضوعي بودند از جامعه مربوط 

به مستندات فراد حذف شدند. جامعه نهایي پژوهش به شرح جدول 8 است:

جدول 8. جامعه پژوهش"بانک مستندات ایران" 

توجیهبافتارمناییشناسایییافنتخصیصه / روابطردیف

1/870/881/51مكان های مربوط به تنالگان3

2/321/091/88تاریخ های مربوط به تنالگان4

جمع كلتعداد پیشینه های مارك ایراننام بانکردیف

38150نام تنالگان1

50877

167نام خاندان2

8381 عنوان3

4179نام/عنوان4

ارزیابی ساختاری و محتوایی بانك 
مستندات ایران براساس ...
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یافته ها 
•  ميانگين انطباق ساختاری "بانك مستندات ایران"

جدول 9. نتایج انطباق ساختاری "بانک مستندات ایران" با مدل فراد

داده های جدول 9 نشان می دهد که میانگین انطباق ساختاري "بانک مستندات ایران" با 
مدل فراد 80/48 امتیاز است بیشترین میزان انطباق ساختاری مربوط به بانک مستند نام تنالگان 
با 90/63 امتیاز و کمترین میزان انطباق مربوط به  بانک مستند نام/عنوان با 62/29 امتیاز است. 
همچنین بیشترین و کمترین میانگین انطباق در نقش های کاربری چهارگانه به ترتیب مربوط 
به "توجیه" با 93/18 و "یافتن" 67/33 امتیاز است. مقایسه امتیازهای انطباق انواع مستندات 
بانک در نقش کاربری "یافتن" نشان می دهد که بیشترین و کمترین امتیاز در نقش کاربري 
"یافتن" به ترتیب مربوط به بانک مستند نام تنالگان با 81/64 و مستند نام/عنوان با 40/92 
امتیاز است. همین مقایسه امتیازها در نقش کاربری "شناسایی" نشان می دهد که بیشترین امتیاز 
مربوط به بانک مستند نام خاندان با 86/5 امتیاز و کمترین مربوط به بانک مستند نام/عنوان 
با 49/66 امتیاز است. همچنین در نقش کاربری "بافتارنمایی" بیشترین امتیاز مربوط به بانک 
مستند نام تنالگان با 97/82 و کمترین امتیاز مربوط به بانک مستند نام/عنوان با 76/76 است. 
و در نهایت در نقش "توجیه" بیشترین مربوط به بانک مستندات نام تنالگان و خاندان با 100 
امتیاز و کمترین مربوط به بانک نام/عنوان با 81/81 امتیاز است. به طور کلی مستند نام/عنوان 

در تمامی نقش های کاربری چهارگانه کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.

توجیهبافتارمناییشناسایییافنتنوع بانکردیف
 میانگین امتیاز

وزنی

81/6483/0797/8210090/63نام تنالگان1

77/5486/596/5310090/14نام خاندان2

69/2373/2182/1290/978/86عنوان3

40/9249/6676/7681/8162/29نام/عنوان4

67/3373/1188/3193/1880/48میانگین5

سعيده اكربی داريان
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• ميزان انطباق محتوایی"بانك مستندات ایران" با مدل فراد

جدول 10. نتایج میانگین انطباق محتوایی" بانک مستندات ایران" با مدل فراد

مطابق جدول 10 میانگین انطباق محتوایی 22/13 امتیاز است. بیشترین میزان انطباق 
محتوایی "بانک مستندات ایران"با مدل فراد، مربوط به بانک مستند نام خاندان با 29/4 امتیاز 
و کمترین میزان انطباق مربوط به بانک مستند عنوان با 17/29 امتیاز است. بیشترین و کمترین 
میانگین انطباق در نقش های کاربری مربوط به "یافتن" با 25/36 و کمترین مربوط به نقش 
کاربری "شناسایی" با 20/82 امتیاز است. مقایسه میانگین نقش های کاربری چهارگانه نشان 
می دهد که بیشترین امتیاز نقش کاربری "یافتن" مربوط به بانک مستند خاندان با 39/32 
و کمترین مربوط به بانک نام شخص با 18/48 امتیاز است. بیشترین و کمترین امتیاز در 
نقش کاربری "شناسایی" به ترتیب به بانک مستند نام تنالگان )26/48( و بانک مستند عنوان 
)15/92( اختصاص دارد. در نقش کاربری"بافتارنمایی" بیشترین امتیاز به بانک مستند نام 
خاندان و کمترین به بانک مستند نام/عنوان مربوط می شود. بیشترین امتیاز در نقش کاربری 

"توجیه" در بانک مستند نام تنالگان و کمترین دربانک مستند عنوان مشاهده شد.

•  تعيين معناداری تفاوت ميانگين انطباق ساختاری  محتوایی  بانك مستندات ایران  با مدل فراد
 ،)α=0/05( برای این منظور، از آزمون تی استودنت دوطرفه با ضریب اطمینان 95 درصد

درجه آزادی 3 و سطح معناداری 2/353 استفاده شد.

میانگینتوجیهبافتارمناییشناسایییافنتنوع بانکردیف

24/5926/4823/1323/3224/38نام تنالگان1

39/3224/2732/4121/629/4نام خاندان2

18/4815/9215/3219/4417/29عنوان3

19/0416/6213/8520/5617/45نام/عنوان4

25/3620/8221/1121/2322/13میانگین5

ارزیابی ساختاری و محتوایی بانك 
مستندات ایران براساس ...
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جدول 11.  نتایج آزمون تی استودنت در میانگین انطباق ساختاری و محتوایی بانک مستندات ایران
 با مدل فراد

داده های جدول 11 نشان می دهد که سطح معنا داری بانک های مستند نام تنالگان 
و خاندان 86/04- و 15/09- است که در سطح معنا داری 2/353 قرار نگرفته است. 
همچنین بانک های مستندهای عنوان و نام/عنوان نیز به ترتیب سطح معنا داری آنها 62/19- 
و 30/57- است که با سطح معنا دار معیار فاصله دارد. لذا با توجه به اینکه تمامی سطح های 
معناداری در "بانک مستندات ایران" از سطح معناداری 2/353 کوچک تر هستند مشخص 
می شود بین میانگین انطباق ساختاری و محتوایی بانک مستندات ایران با مدل فراد تفاوت 

معناداری وجود دارد.

ردیف
 نوع

بانک
 میانگین انطباق

ساختاری

 میانگین

 انطباق

محتوایی

 تفاوت

میانگین ها
فراوانی

 درجه

آزادی

 انحراف

استاندارد

 خطای

استاندارد

 سطح

معناداری
نتیجه

1

 نام

86/04-66/25431/540/77-90/6324/38تنالگان

 تفاوت معناداری

وجود دارد

2

 نام

15/09-60/74438/054/03-90/1429/40خاندان

 تفاوت معناداری

وجود دارد

62/19-61/57431/980/99-78/8617/29عنوان3

 تفاوت معناداری

وجود دارد

30/57-44/78432/931/47-62/2917/51نام عنوان4

 تفاوت معناداری

وجود دارد

سعيده اكربی داريان
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•  ارزیابي كل مستندات كتابخانه ملي با مدل فراد 
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و پژوهش پیشین اکبري داریان و باب الحوائجي )1394( 
مي توان وضعیت انطباق ساختاري و محتوایي کل مستندات کتابخانه ملي مرتبط با مدل فراد 

را در جدول 12 نمایش داد:

جدول 12. جدول ارزیابي کل مستندات کتابخانه ملي با مدل فراد

با توجه به جدول 12 که میانگین انطباق ساختاري مستندات کتابخانه ملي 82/13 و 
انطباق محتوایي داده هاي آن 22/72 امتیاز است. بیشترین و کمترین میانگین انطباق ساختاري 
در نقش هاي کاربري مربوط به توجیه )92/61( و یافتن )71/32( است. همچنین بیشترین 

و کمترین میانگین انطباق محتوایي مربوط به توجیه )24/55( و بافتارنمایي )20/68( است.

نتيجه گيری 
ارزیابی انطباق ساختاري و محتوایي "بانک مستندات ایران" با مدل فراد به ترتیب انطباق بیش 
از 80 امتیاز و بیش از 20 امتیاز را نشان داد. همچنین تفاوت معناداری بین انطباق ساختاری 
و محتوایی "بانک مستندات ایران" با مدل فراد مشاهده شد که این تفاوت بیانگر آن است که: 
1( ساختار مارك ایران توانسته است بستر نسبتاً مناسبی برای ذخیره اطالعات در فیلدهای 

ردیف
نوع

مستندات 

 انطباق

ساختاری

 انطباق

محتوایی

 انطباق

ساختاری

 انطباق

محتوایی

 انطباق

ساختاری

 انطباق

محتوایی

 انطباق

ساختاری

 انطباق

 میانگینمحتوایی

 انطباق

ساختاری

 میانگین

 انطباق

محتوایی
توجیهبافتارمناییشناسایییافنت

87/2718/2678/325/3299/0718/6890/3637/8288/7525/02نام شخص1

81/6424/5983/0726/4897/8223/1310023/3290/6324/38نام تنالگان2

77/5439/3286/524/2796/5332/4110021/690/1429/4نام خاندان3

69/2318/4873/2115/9282/1215/3290/919/4478/8617/29عنوان4

40/9219/0449/6616/6276/7613/8581/8120/5662/2917/51نام/عنوان5

71/3223/9474/1521/7290/4620/6892/6124/5582/1322/72میانگین6
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مارك ایران از منظر انطباق با مدل فراد فراهم کند، 2( کتابخانه ملي ایران در به کارگیري ساختار 
مارك ایران در "بانک مستندات ایران" ضعیف عمل کرده است و داده هاي مورد نیاز براي 

پیاده سازي مدل فراد را به نحو مطلوبي مقداردهي نکرده است.
همچنین نتایج نشان داد که "بانک مستندات ایران" حداکثر انطباق ساختاري با مدل 
فراد را در نقش کاربری "توجیه" فراهم کرده است. به این معني که مطلوب ترین بخش 
ساختار "بانک مستندات ایران" مربوط به نقش کاربري "توجیه" است که این نقش خاص 
مستندسازان است نه کاربران. از سوي دیگر، کمترین میزان انطباق ساختاري مربوط به نقش 
کاربري "یافتن" است که خاص کاربران است. از آنجا که امکان جستجوي موجودیت ها با 
خصیصه ها و روابط مدل فراد براي کاربران از طریق نقش کاربري "یافتن" میّسر می شود، الزم 

است به افزایش انطباق ساختاري این نقش توجه ویژه مبذول شود.
تحلیل انطباق محتوایي نشان دهنده بیشترین و کمترین میزان انطباق محتوایي داده هاي 
"بانک مستندات ایران" با مدل فراد در نقش هاي کاربري "یافتن" و "شناسایي" است. با وجود 
افزایش امکان جستجو براي کاربران از طریق خصیصه ها و روابط میان داده هاي موجود، 
کاهش انطباق محتوایي در نقش کاربري "شناسایي" نشان داد که استفاده کنندگان از داده ها 
)کاربران و کتابداران( در شناسایي و تایید موجودیت مد نظر خود دچار مشکل خواهند شد. 
نتایج پژوهش اکبري داریان و باب الحوائجي )1394( نیز بیانگر بیشترین وکمترین میزان 
انطباق ساختاري بانک در مستند نام شخص مربوط به نقش "بافتارنمایي" و "شناسایي" 
بوده است. همچنین از منظر انطباق محتوایي بیشترین و کمترین میزان مربوط به "توجیه" و 
"یافتن" بود. با توجه به اینکه نقش هاي "یافتن" و "شناسایي" مربوط به کاربران و نقش هاي 
"بافتارنمایي" و "توجیه" مربوط به مستندسازان است این نتایج نیز نشان دهندة نبود توجه الزم 

در ساختار و محتواي بانک مستند نام شخص در رویکرد کاربرمداري امروزی است.
پژوهش اکبری داریان، طاهری، و شاکری1 )2012( از چند منظر با پژوهش حاضر 
قابل مقایسه است. در پژوهش قبلی جامعه پژوهش به صورت تصادفی انتخاب شده بود، 
درحالی که در این پژوهش به بررسی کل جامعه پرداخته شد. در پژوهش قبلی، میزان انطباق 
محتوایی به تفکیک نقش های کاربری ارائه نشده بود، درحالی که در پژوهش حاضر میزان 

انطباق به تفکیک نقش های کاربری محاسبه شده است. 
پژوهش ویلر و بارباریک2 )2012( به عنوان تنها پژوهش مرتبط نشان داده بود که قواعد 
فهرست نویسی ملی کرواسی نتوانسته است خصیصه های فراد را پشتیبانی کند، همچنین 
میزان کّمی پشتیبانی تعیین نشده بود؛ زیرا که فراد مدلی مفهومی است و در کّمی سازی آن 
پیچیدگی هایی وجود دارد که سعي گردید این پیچیدگي در قسمت روش شناسي مقاله حاضر 

1. Akbari-Daryan, Taheri, & 
Shakeri
2. Willer & Barbaric
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به روشني تبیین شود. در پژوهش حاضر با استفاده از امتیاز وزنی به صورت دقیق و شفاف امتیاز 
انطباق مارك ایران در دو بخش ساختاری و محتوایی و به تفکیک در نقش های کاربری مشخص 

شود که این موارد از ارزش افزوده های پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش فوق بوده است.
در نهایت، ارزیابی "بانک مستندات ایران" با مدل فراد نشان داد که این بانک از لحاظ 
ساختاری در وضعیت مطلوب و از لحاظ محتوایی در وضعیت نامطلوبی است. به بیان دیگر، 
ساختار مارك ایران، بستری مناسب برای انطباق مارك ایران با مدل فراد فراهم کرده است، 
اما مقداردهی ناکافی فیلدهای غیراجباری در پیشینه های مستند سبب شده است تا از نظر 

محتوایی بانک مستندات ایران با مدل فراد انطباق اندکی داشته باشد. 
شماي کلي ارزیابي از کل مستندات کتابخانه ملي ایران نیز نشان داد که بیشترین 
انطباق ساختاري و محتوایي مربوط به نقش کاربري "توجیه" است. یعني براي "ثبت دالیل 
مستندسازان در انتخاب نقطه دسترسي مهارشده"، ساختار و محتواي مستندات کتابخانة ملی  
در بهترین وضعیت نسبت به سایر نقش ها قرار دارد. همچنین مشخص شد که کمترین 
انطباق ساختاري و محتوایي داده ها مربوط به "یافتن" و "بافتارنمایي" است، که نشان دهنده 
ساختار ضعیف براي امکان جستجوي کاربران با معیارهاي مشخص و محتواي نامناسب براي 
قراردادن مستند در بستر پیشینه کتابشناختی  توسط فهرست نویسان است که پیامدهای آن در 

بافت گذاري مشخص می شود و خطاهاي آن نیز  نصیب کاربر خواهد شد. 
از آنجایي که یوني مارك در راستاي تطبیق با مدل هاي مفهومي خانواده اف.آر.بي.آر. 
اقدام به افزودن فیلدها و فیلدهاي فرعي کرده است، مارك ایران نیز توانسته است ساختار 
بالقوه  مناسبي را براي پیاده سازي مدل فراد مهیّا کند، اما ضعف در به کارگیري الزم از این 
ساختار در تولید داده هاي مستند سبب شده است که در حال حاضر محتواي الزم براي 
اجراي مدل فراد در "بانک مستندات ایران" وجود نداشته باشد. لذا این امر ایجاد الگویي براي 

افزایش کارکرد داده هاي مستند و حرکت به سمت اف.آر.بي.آر. سازي را ضروری می سازد.
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