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چكيده
اپك ها (دسترسى پيوسته به فهرست هاى همگانى)،  فهرست های پيوسته كتابخانه ها و مراكز 
كتابخانه  منابع  موجودی  به  سريع تر  و  راحت تر  دسترسي  منظور  به  كه  هستند  اطالع رساني 
طراحي شده اند. اُپك ها تا اندازه اى دربردارندۀ مفاهيم سواد اطالعاتى هستند. به اين معني كه 
براى بازيابى اطالعات از طريق اُپك ها، هرچقدر شخص با مفاهيم موضوعى مورد بازيابى 
آشناتر باشد بهتر مى تواند به اطالعات مورد نياز دست يابد.  فهرست های پيوستة كتابخانه ای 
عملكردهای مجزايي دارند از جمله به عنوان پايگاه داده كتابشناسي  ،  به عنوان مدخل و به عنوان 
يك صنعت توسعه يافته جهت معرفي كتابخانه و خدمات آن. هدف از پژوهش حاضر بررسى 
ماهيت عملكرد اُپك ها و مشكالت موجود در آنهاست. در اين پژوهش اپك از ديدگاه نظرية 
ارتباطات مورد بررسي قرار گرفته است و عوامل تأثيرگذار  بر فرآيند ارتباطات شناسايي شده 
است. ضعف در قواعد فهرستنويسي و رده بندی كتابخانه ای، تكامل تدريجي رده بندی های 
كتابخانه ای و سرعنوان های موضوعي و نيز پيچيدگي قواعد فهرستنويسي برخي از عوامل 
عالئم  و  ارتباطى  كد  بودن  نامشخص  و  واژه ها  در  ابهام  وجود  همچنين  مي باشند.  مذكور 

زبانى، اصلى ترين علل ايجاد مشكالت متعددى است كه اُپك ها با آن روبه رو هستند.

كليدواژه ها
فهرست های رايانه ای،  اُپك، فهرست پيوسته، اطالعات، ارتباطات، بازيابى اطالعات.
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مقدمه
پيـوستـة  فهـرست هـاى  واقـع  در  اُپك3  هـا 
و  هستند  اطالع رسانى  مراكز  و  كتابخانه ها 
هدف از طراحى و به كارگيرى آنها كمك به 
راحت تر  دسترسى  براى  مراكز  اين  كاربران 
است  كتابخانه  منابع  موجودى  به  سريع تر  و 

 .(3)
هرچند كه دسترسى پيوسته به فهرست هاى 
برخالف  عملكردى  حاضر  حال  در  همگانى 
فنون گردآورى اطالعات در گذشته دارد، اما 
فعاليت هاى  مركزى  هستة  كه  مى رود  انتظار 
به  و  دهد  تشكيل  آينده  در  را  كتابخانه ها 
و  كتابخانه ها  كاربران  بين  ارتباطى  پل  عنوان 
همچنين  و  كتابخانه ها  در  موجود  اطالعات 
دور،  چندان  نه  آينده اى  در  اطالعات  ترويج 
در رأس فعاليت هاى كتابخانه اى قرار گيرد (9: 
27). با توجه به ديجيتالى شدن اكثر اطالعات، 
موتورهاى  از  مى دهند  ترجيح  مردم  اغلب 
در  اطالع  كسب  براى  اينترنتى  جست وجوى 
كنند.  استفاده  خود  موردنظر  موضوع  زمينة 
مجالت  انتشارات  روزافزون  رشد  همچنين 
باعث  آنها  به  آسان  دسترسى  و  الكترونيكى 
شده است مردم از اين نوع مجالت، به عنوان 

جايگزينى براى مجالت چاپى استفاده كنند.
موتورهاى  روزافزون  رشد  به  توجه  با 
اُپك ها   الكترونيكى،  انتشارات  و  جست وجو 
ارائة  در  انكارناپذيرى  و  مهم  نقش  هم  هنوز 
خدمات دستيابى به مجموعه هاى كتابخانه اى 
فهرست  كنترل  به  مقتدرانه  به طور  و  دارند 
محيط  و  مى دهند  ادامه  كتابخانه ها  كتاب هاى 
اطالعاتى مشخص و هدفمندى براى مراجعان 

در زمينه هاى مختلف علوم مهيا مى سازند (5).
ارتباطى  كانال  يك  نمى توان  را  اُپك 
به  پايگاه  از  را  داده  كه  كرد  فرض  ساده 
وسيلة  هر  مانند  بلكه  مى كند،  منتقل  كاربر 
است  مباحثه اى  ايستگاه  يك  ديگر  ارتباطى 
و  آمده  هم  گرد  آن  در  مختلف  مباحث  كه 
ايجاد  تحول  و  تغيير  ارتباطات،  فرايند  در 

مى كند (16: 389).
تقسيم  اصلى  بخش  پنج  به  مقاله  اين 

مى شود:
بخش اول: مفاهيم نوين اُپك،

مورد  در  موجود  مشكالت  دوم:  بخش 
اُپك، 

بخش سوم: بررسى اُپك از ديدگاه نظرية 
ارتباطات،

و  مبهم  عوامل  چهارم: شناسايى  بخش 
نامشخصى كه فرايند ارتباطات را تحت  تأثير 

قرار مى دهند، و 
عملى  راهكارهاى  پنجم: پيشنهاد  بخش 
براى كاهش نسبى عوامل مبهم و مشكل ساز.

ماهيت  دربارۀ  اساسى  سؤاالت  طرح 
جالبى  نظرى  موضوع  خود  خودى  به  اُپك، 
نخواهد بود، بلكه بايد به دنبال مبنايى باشيم 
كه طراحى و توسعة  كارآمد اُپك را تضمين  
و اولويت هاى صريح و مشخصى براى سواد 

اطالعاتى تعريف كند (11: 83).
در  كتابخانه  اى  پيوستة  فهرست هاى 
عملكرد  سه  حداقل  خود،  سطح  باالترين 

مجزا خواهند داشت:
كتابشناسى،  دادۀ  پايگاه  عنوان  به  اُپك   .1
ارائه  الكترونيكى  فهرستبرگه  نسخه  يك 
3. OPAC = On-line Public Access Catalogue 
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مى كند كه در واقع جايگزين فهرستبرگه هاى 
سنتى بوده و شاخصى براى دسترسى كاربر به 
يك كتاب خاص است. همچنين با استفاده از 
الحاقات منطقى، پيوندهاى متعددى براى متون 
ترتيب  بدين  و  مى نمايد  ايجاد  الكترونيكى 
و  كتابخانه ها  در  فيزيكى  حضور  از  را  كاربر 
كتابخانه  قفسه هاى  در  مطالب  جست وجوى 

بى  نياز مى كند.
2. اُپك به عنوان مدخل عمل مى كند. در 
اين مورد، كار آن چندان تفاوتى با صفحات 
براى  را  پيوندهايى  و  ندارد  كتابخانه  خانگى 
مى دهد.  ارائه  غيركتابشناختى  داده هاى 
كاربران  خود  به  است  ممكن  داده ها  اين 
- اطالعاتى در مورد كتاب هاى مرجوع نشده، 
اطالعات  يا  آن-  نظير  و  ديركرد،  جريمه 
كاركتابخانه  به  شروع  ساعت   مانند  ديگرى 
گسترده  چنان  بايد  مدخل  اين  باشد.  مربوط 
شود كه به طور نامحدود، داده هاى متنوع مورد 
اين  با  ارتباط  برقرارى  امكان  و  كاربران  نظر 

بخش ها را فراهم آورد.
3. اُپك به عنوان يك صنعت توسعه يافته، 
همه  به  را  آن  خدمات  و  كتابخانه  وجود 
بيانيه اى  آن  با  همزمان  و  مى كند  معرفى 
تسهيالتى  و  پيوندها  مرجع  وجود  بر  مبنى 
مى سازد.  منتشر  را  آنها  به  دستيابى  جهت 
ساخت  در  مهم  مسائل  از  يكى  اعتباردهى 
فرايند اطالعات محسوب مى شود و در حيطة 
اصلى ترين  كه   - اُپك  كتابشناسى  عملكرد 

بخش آن است -  قرار مى گيرد.
نيز  چهارمى  نقش  بالقوه،  به طور  اُپك 
كامل  متن  با  داده هايى  آن مديريت  و  دارد 

كتابشناسى  داده هاى  جمع آورى  مديريت  و 
جهت  الزم  شرايط  اُپك،  مى باشد.كتابشناسى 
جست وجوى متون مفصل و كامل را فراهم 
مى كند. البته اين بُعد از فناورى اُپك، به طور 
نشده  اجرا  اُپك  نصب  برنامه هاى  در  وسيع 
است. اين فناورى همچنان در حال پيشرفت 
اُپك  در  گسترده  به طور  آينده  در  و  است 

حضور خواهد يافت.

مفاهيم نوين اُپك 
و  اطالع رسانى  بين المللى  دايره المعارف 
كتابدارى4، اُُپك ها را چنين تعريف كرده است: 
كتابشناختى،  پيشينه هاى  از  اطالعاتى  «پايگاه 
كه غالبًا متعلق به مجموعة كتابخانه خاصى اند 
و امكان جست وجو از طريق عنوان، موضوع، 
عمومى  پايانه هاى  توسط  آن  در  پديدآور  و 
تخصصى  فرهنگ  همچنين  دارد».  وجود 
(فهرست  اُپك  آمريكا5،  كتابداران  انجمن 
توصيـف  اينگـونـه  را  همگانـى)  پيـوستـه 
كتابشناختى  اطالعاتى  «پايگاه  است:  كرده 
پايانه ها  طريق  از  دسترس  قابل  كامپيوترى 
كه استفاده كننده مى تواند در آن بدون كمك 
واسط نيروى انسانى نظير كاركنان متخصص 
كتابخانه، به طور مستقيم و مؤثر به جست وجو 

و بازيابى پيشينه هاى كتابشناختى بپردازد».
مى شود،  دريافت  فوق  تعاريف  از  آنچه 
تأكيد بر اين مفهوم است كه منظور از اُپك ها، 
است  «كتابشناختى»  اطالعاتى  پايگاه هاى 
روش هاى  به  مى توان  آن  در  جست وجو  كه 
مختلف از طريق شبكه هاى ارتباطى صورت 
گيرد. اما درک مفهوم اُپك در حال حاضر و 
4. International Encyclopedia of Information and Library Science 5. ALA Glossary of Library and Information Science

..
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قبًال  آنچه  با  آن  كنونى  كاربردهاى  شناخت 
ارائه شده، تفاوت هاى زيادى دارد. قابليت ها و 
امكانات موجود در اُپك ها در محيط وب، كه 
امكان دسترسى به دامنة وسيعى از اطالعات 
را، فراتر از پيشينه هاى كتابشناختى و مرزهاى 
فيزيكى كتابخانه مى دهند، حاكى از  ارائه و 
نمايش نمونة الكترونيكى فهرستبرگه ها همراه 
با امكانات اضافى ديگرمانند جست وجوهاى 
از  موجود  فراپيوندهاى  پيشرفته،  و  ساده 
اطالعاتى  منابع  و  كتابشناختى  پيشينه هاى 
تمـام متـن و چنـدرسـانه اى هـا در محيـطـى 
كاربرپسند و گرافيكى متحول شده مى باشد. 
است  اين  اُپك ها  مورد  در  امروزى  ديدگاه 
و  بهترين  بايد  اطالعاتى  رابط هاى  اين  كه 
را  اطالعات  به  دسترسى  امكان  كامل ترين 
كنند  كمك  استفاده كننده  به  و  سازند  ميسر 
امكان  موردنظر،  منبع  به  دستيابى  كنار  در  تا 
دسترسى به منابع و پيشينه هاى مرتبط بيشترى 

را داشته باشد (2: 167).

مشكالت موجود در مورد اُپك
داده،  انجام   1997 در  كه  تحقيقى  در  پارک6 
موجود  مشكالت  و  مسائل  به  اشاره  ضمن 
اين  كاربران  نادرست  درک  اُپك ها،  مورد   در 
و  مهارت ها  ويژگى ها،  از  اطالعاتى  رابط هاى 
توانايى هاى جست وجوى آنها را مانع بزرگى در 
تصميم گيرى هاى دقيق كتابداران و متخصصان 
اطالع رسانى براى طراحى و مديريت سيستم هاى 
با  اُپك ها  حاضر،  حال  در  مى داند.  اطالعاتى 
دو  در  را  آنها  مى توان  كه  مواجه اند  مشكالتى 

دسته تقسيم بندى كرد (12: 63).

1. مشكالت نرم افزارى
مى توان  را  اُپك ها  نرم افزارى  مشكالت   

به صورت زير بيان كرد:
- اُپك ها اغلب كاربر آشنا نيستند و براى 
برگه دان هاى  در  جست وجو  به  كه  كاربرانى 
سنتى عادت كرده و دانش فنى الزم و مهارت 
كامپيوترى  سيستم هاى  از  استفاده  در  كافى 
را ندارند نوعى سردرگمى و خستگى ايجاد 
هنگام  كاربر  در  حسى  چنين  بروز  مى كنند. 
استفاده از اُپك ها مى تواند باعث عدم استفاده 
مى  توان  به طوركلى  شود.  سيستم ها  اين  از 
مى شوند  طراحى  كسانى  براى  اُپك ها  گفت 
كه درک بااليى از بازيابى اطالعات و كار با 

سيستم هاى اطالع رسانى را داشته باشند؛
اُپك  از  كافى  شناخت  كتابداران  اغلب   -
در  نمى توانند  و  ندارند  آن  كاربردهاى  و 
زمان ضرورى به استفاده كننده در پيدا كردن 
امر  همين  و  كمك كنند  نياز  مورد  اطالعات 
باعث عدم كارآيى اُپك ها در محيط هاى فعلى 

كتابخانه ها مى شود؛ و
ميان  در  كافى،  و  الزم  دانش  نداشتن   -
به  ارتباطى،  سيستم هاى  اين  خريداران 
باعث  توسعه نيافته،  كشورهاى  در  خصوص 
عدم  مانند  مى شود  آينده  در  مشكالتى  بروز 
نياز  با  متناسب  سيستم  تهية  براى  الزم  درک 
كاربران كتابخانه و همچنين  ناتوانى در رفع 
مشكالت نرم افزارى كه در آينده ممكن است 
اين  در  نيز  هزينه هايى  باشند.  روبه رو  آن  با 
ميان براى تهيه و روزآمد كردن اين سيستم ها 
صرف مى شود كه ناشى از عدم درک كافى از 

اُپك ها و كاربردهاى آن است (12: 68).
6. Park
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2. مشكالت ذخيره و بازيابى اطالعات
اُپك،  به كارگيرى  زمان  در  كتابخانه ها  اغلب 
با مشكالتى روبه رو خواهند شد كه برخى از 

اين مشكالت عبارت اند از:
اصلى  پيشينه هاى  برخى  شدن  ناپديد   -
فهرست هاى  تبديل  زمان  در  اطالعاتى  بانك 
صـورت  پيوستـه  فهـرست هـاى  به  دستـى 

مى گيرد؛
برخى  بازيابى  شمارۀ  شدن  ناپديد   -
پيشينه ها، و يا در مواردى بازيابى پيشينه هايى 
كه تنها نشانة بازيابى و نام نويسنده و عنوان 
سردرگمى  موجب  همگى  دارند،كه  را  اثر 

كتابداران ميز امانت مى شود؛ و
- تكرارى بودن داده هاى موجود در بانك 
اطالعاتى كه هزينه و نيروى زيادى را براى 

اصالح و به روز سازى آن نياز دارد. 

بررسى اُپك از ديدگاه نظرية ارتباطات
در اين بخش ، عملكرد اُپك را از جنبة نظرية 
مدل  مى گيرد.  قرار  بررسى  مورد  ارتباطات 
در  شده،  ارائه  نظريه  اين  طبق  كه  ساده اى 
شكل 1 نشان داده شده است. اين مدل منطبق 
بر مدل هايى است كه توسط شانون و ويور7 
در  فلوريدى9  و   ،1976 در  اكو8   ،1949 در 
2004 ارائه شده است. پنج مرحلة اصلى اين 
ارسال،  و  2)كدگذارى  مبدأ،   (1 شامل:  مدل 
3)سيگنال، 4)گيرنده رمزگشايى، و 5) مقصد 
مى باشد. اين مراحل با كد مشترک به يكديگر 
سيستم  واقع  در  مشترک  مى شوند.كد  وصل 
اين  بدون  است.  مفاهيم  يا  ارقام  از  مشتركى 

بود.  نخواهد  امكان پذير  ارتباط  برقراى  كد، 
مفهوم  نمى توان  كد،  فقدان  صورت  در  زيرا 
فرستاد.  ديگر  مرحلة  به  مرحله  يك  از  را 
براساس اين مدل، جست وجوى اُپك شامل 
بود:  خواهد  بخشى  دو  ارتباطى  فعاليت  يك 

يك سؤال ويك جواب
                     

شكل  1

مبدأ  يا  آغازگر  واقع،  در  كتابخانه،  كاربر 
راحتى  براى  اينجا  در  است.  اطالعات  تبادل 
فهم مطلب، فرايند ارسال پيام از مبدأ تا مقصد 

را تشريح مي كنيم:
تصميم  اطالعاتى  نياز  بنابر  1. كاربر 
سؤال  طرح  و  اطالعات  جست وجوى  به 

مى گيرد؛
2. كاربر اطالعات مورد نيازش را با كمك 
عالئمى كه سيستم در اختيار او قرار مى دهد 
7. Shannon & Weaver 

8. Eco
9. Floridi

(مبدأ)

(كدگذارى و ارسال)

(سيگنال)

(دريافت و باز كردن كد)

(مقصد)

{كدگذارى
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رمزگذارى مى كند و با مهارت سؤال خود را در 
يك يا چند كلمه خالصه مى كند. سپس از بين 
شاخص هاى مختلفى كه زيرمجموعة فهرست 
به او عرضه مى كند يكى را انتخاب مى نمايد؛

كاربر  كه  عبارتى  يا  اصطالح  3. .اُپك، 
قصد جست وجوى آن را دارد به عنوان يك 
سيگنال دريافت مى كند و سپس براى پردازش 

به نرم افزار فهرستنويسى مى فرستد؛
را  سيگنال  فهرستنويسى،  4. نرم افزار 
دادۀ  پايگاه  در  سپس  مى كند.  رمزگشايى 

فهرست به جست وجوى آن مى پردازد؛
5. در انتهاى مرحلة اول، اُپك مجموعه اى 
از پيشينه هاى موجود در پايگاه داده را انتخاب 
و مرحلة دوم فرايند ارتباط را شروع مى كند. 
براى  را  كاربر  سؤال  پاسخ  كه  ترتيب  بدين 
ممكن  برگشتى  پيشينة  تعداد  مى فرستد.  وى 
است صفر، يك يا بيش از يك باشد. برخالف 
مرحلة اول- كه در آن كاربر آغازگر و پايگاه 
دوم،  در مرحلة  مقصد است-  فهرست،  دادۀ 
مقصد  كاربر  و  آغازگر  فهرست  داده  پايگاه 

خواهد بود؛
6. نرم افزار اُپك، دادۀ انتخابى را به صورت 
فرمت نمايشى، رمزگذارى مى كند. اين فرمت 
طبق قوانين برنامه نويسى مشخص مى شود و 
ممكن است برحسب نوع پرسش مطرح شده 

تغيير كند؛
7. پاسخ اُپك- كه در واقع نمايش نتايج 
جست وجوست- براى كاربر فرستاده مى شود 

و وى آن را مى خواند؛
8. در اين مرحله، كاربر سيگنال دريافتى 
برحسب  را  پاسخ  و  مى كند  رمزگشايى  را 

سؤال اصلى خود ارزيابى مى نمايد؛ و
اُپك،  پاسخ  ارزيابى  براساس  9. كاربر 
يك جواب براى سؤال خود استنباط مى كند. 
اطالعاتى كه كاربر به عنوان نتيجة فرايند فوق 
در  تفاوت  شامل  واقع  در  مى آورد،  به دست 
تبادل  از  بعد  و  قبل  وى  كه  است  مفاهيمى 

اطالعات با آن روبه رو مى شود (16: 391). 
مراحل فوق در شكل 2 نمايش داده شده 

است:

          

شكل 2

نامشخصى  و  مبهم  عوامل  شناسايى 
تأثيرگذار بر فرايند ارتباطات 

اطالعات  تبادل  است  معتقد   ،(2007) ولز10 
10. Wells 

(سؤال متصور در ذهن كاربر)

(رمزگذارى سؤال)

(ارسال سؤال)

(دريافت سؤال)

[تفسير سؤال توسط اُپك = جواب]

(رمزگذارى پاسخ)

(ارسال پاسخ)

(نمايش پاسخ توسط اُپك)
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ارائه   2 نمودار  در  آنچه  آسانى  و  سادگى  به 
شده است صورت نمى گيرد و در واقع برخى 
مرحله،  هر  در  نامشخص  و  مبهم  عوامل 
كارآيى  مقدار  مى كنند.  ايجاد  را  موانعى 
به  ارتباطات  رساندن  اتمام  به  جهت  الزم 
ميزان شناخت كدها و استفاده از آنها توسط 
كد  طرف،  يك  از  دارد.  بستگى  واسطه ها 
استانداردهاى  و  قواعد  از  مجموعه اى  شامل 
پايگاه  آن  براساس  كه  است  فهرستنويسى 
و  قواعد  اين  جمله  (از  مى شود  ساخته  داده 
استانداردها مى توان به مارک ( فهرستنويسى 
انگلو  فهرستنويسى  قواعد  ماشين خوان11، 
امريكن12، سرعنوان موضوعى كتابخانة كنگرۀ 
آمريكا13، و رده بندى دهدهى ديويى14 اشاره 
كرد). نرم افزار اُپك با استفاده از مجموعه اى 
براى  را  داده ها  دستورات،  و  قواعد  اين  از 
كد  ديگر،  طرف  از  مى دهد.  نمايش  كاربر 
نيز  قواعد  اين  از  كاربر  فهم  و  درک  شامل 
سواد  ميزان  كاربر،  درک  از  منظور  مى شود. 
است  خاصى  اُپك  به  نسبت  وى  اطالعاتى 
 .(394-386  :16) مى كند  استفاده  آن  از  كه 
ابهامات موجود در اين زمينه شامل موارد زير 

مى شود: 
و  فهرستنويسى  قواعد  در  ضعف   -
رده بندى هاى كتابخانه اى: هيچ يك از قواعد 
ساير  و  باال  در  شده  ارائه  استانداردهاى  و 
ابزارهاى كتابشناسى نمى توانند ساختار جامع 
مثال،  براى  دهند.  تشكيل  را  يكپارچه اى  و 
مجموعة قواعد مارک يا قواعد فهرستنويسى 
انگلو امريكن به طور صريح و شفاف جزئيات 

سرعنوان هاى  بين  و  نمى كنند  مشخص  را 
قواعد  و  آمريكا  كنگرۀ  كتابخانة  موضوعى 
يك  يه  يك  تطابق  ديويى  دهدهى  رده بندى 
كنترل  شيوه هاى  از  هريك  ندارد.  وجود 
متمايز  كامًال  اهداف  براى  و  مستقل  به طور 
در  مارک  قواعد  شده اند.  طراحى  يكديگر  با 
اطالعات  الكترونيكى  رمزگذارى  براى  اصل 
امريكن  انگلو  فهرستنويسى  قواعد  و  مشابه 
براى ساخت دستى كارت هاى فهرستنويسى 
طراحى شده اند. سرعنوان موضوعى كتابخانة 
تحليل  براى  عملى  ابزارى  نيز  آمريكا  كنگرۀ 
موضوع است در حالى كه رده بندى دهدهى 
ديويى، عالوه بر اينكه نوعى سيستم رده بندى 
جهانى است، براى تخصيص ارقام به مدارک 
تسهيل  جهت  كتابخانه  مجموعة  در  موجود 
عملى  مكانيزم  يك  نيز  اطالعات  بازيابى 
محسوب مى شود. هيچ يك از اين استانداردها 
ندارند.  سازگارى  يكديگر  با  كامل  به طور 
انگلـو  فهرستنويسـى  قـواعـد  نشانه گـذارى 
امريكن از يك الگوى واضح و مشخص پيروى 
ماشين خوان  فهرستنويسى  قواعد  نمى كند. 
كامًال  را  داده  يك  به  متعلق  رقم هاى  تعداد 
اختيارى تعيين مى نمايد و بدون هماهنگى با 
تجويز  را  آنچه  عالمت گذارى،  قواعد  ديگر 
مى كند كه توسط نرم افزار كتابخانه تهيه شود. 
بين  اجماع  در  نيز  ديويى  دهدهى  رده بندى 
ناهماهنگ  مفهومى،  و  رقمى  سلسله مراتب 
عمل مى كند زيرا اين استاندارد نمى تواندكل 
دانش بشرى را به طور جامع به صورت سيستم 

دهدهى بنگارد (13: 522-507).
11. Machine Readable Cataloging (MARC)

12. Anglo – American Cataloging Rules (AACR)

13. Library of Congress Subject Headings (LCSH)

14. Dewey Decimal Classification (DDC)
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- تـكـامـل تدريجـى رده بنـدى هـاى 
كتابخانه اى و سرعنوان هاى موضوعى: بايد 
استانداردهاى  از  هيچ كدام  كه  داشت  توجه 
نخواهد  باقى  ثابت  زمان،  گذشت  با  مذكور، 
خواهند  تغييرات  دستخوش  همگى  و  ماند 
شد. به ندرت مى توان كتابخانه اى را پيدا كرد 
ويرايش هاى  به  توجه  با  را  خود  مدارک  كه 
ديويى  دهدهى  رده بندى  سيستم  گذشتة 
از  كه  كتابخانه هايى  اغلب  كند.  رده بندى 
سازماندهى  براى  ديويى  دهدهى  سيستم 
كتاب هاى  مى كنند  استفاده  خود  مجموعة 
و   ،21  ،20 استانداردهاى  با  مطابق  را  خود 
22 اين سيستم سازماندهى مى كنند. به عنوان 
جانورشناسى  به  مربوط  كتاب هاى  مثال، 
تا   20 ويرايش هاى  در  را  زيادى  تغييرات 
21 ايجاد كرده  و حجم زيادى از طرح رده 
بدون  داده اند،  اختصاص  خود  به  را  بندى 
اينكه به ويرايش هاى قبلى اين طرح ارجاعى 
تغييرات  همين  مشابه  باشد.  گرفته  صورت 
كنگره  كتابخانة  موضوعى  سرعنوان هاى  در 
از  پس  مثال،  عنوان  به  مى گيرد.  صورت  نيز 
سال  در  شوروى  جماهير  اتحاد  فروپاشى 
1370/ 1991 الزم بود براى دولت هاى جديد 
داشتند،  را  خود  خاص  قلمرو  هريك  كه 
جغرافيايى  فرعى  بخش هاى  و  عنوان ها 
در  شوند.  چاپ  و  بازنگرى  مجدداً  مناطق، 
مثل  خدماتى  ابزار  چاپ ها،  تجديد  نوع  اين 
بايد  كنگره  كتابخانة  موضوعى  سرعنوان هاى 
مطابق با اطالعات و دانش روز باشد. در غير 
ثبات  در  مذكور  استانداردهاى  صورت،  اين 
داده هاى  پايگاه هاى  در  آن  پايدارى  و  داده 

نخواهند  چندانى  كارآيى  كتابشناسى  بزرگ 
داشت (13: 522-507). 

- پيچيدگى قواعد فهرستنويسى: احتمال 
به طور  فهرستنويسى  استانداردهاى  آنكه 
ثابت و مداوم در طول زمان توسط مسئوالن 
گيرند  قرار  استفاده  مورد  فهرستنويسى 
استانداردها  اين  قواعد  زيرا  است.  ضعيف 
بر  عالوه  است.  پيچيده  و  گسترده  بسيار 
مى توانند  نيز  اختصاصى  سازمان هاى  اين، 
بخش هاى ويژۀ اين استانداردهاى اختصاصى 
را با شيوۀ منحصر به فرد، تفسير نمايند يا آنكه 
اين  البته  صرف نظركنند.  آنها  از  به طوركلى 
بوده  متداول  حال  از  بيش  گذشته  در  شيوه 
فهرستنويسى  در  موفقيت  وجود  با  است. 
فهرست هاى  از  استفاده  ترويج  و  مشاركتى 
كتابخانة  دوره اى  مجالت  توسط  مشترک 
از  بسيارى  در  فعاليت هايى  چنين  كنگره15 

كتابخانه ها همچنان رايج است (13: 519).
داده هاى  به  مربوط  فوق  نكات  تمامى 
فهرست  دادۀ  پايگاه  در  موجود  كتابشناسى 
شيوۀ  قواعد  از  ديگرى  مجموعة  است. 
شيوۀ  همچنين  و  داده  پايگاه  در  جست وجو 
مى كنند.  مشخص  كاربر  براى  را  نتايج  ارائة 
بخش هاى  كرده اند  سعى  محققان  از  عده اى 
مختلف اين برنامه را استاندارد كنند. از جمله 
مثل  نام ها  نماية  استانداردسازى  به  مى توان 
ارائة  شيوۀ  همچنين  و  مشترک16  فرمان  زبان 
اُپك  نمايش  فرمت سازى  براى  راهكارهايى 

اشاره كرد (4: 57). 
فعاليت هاى مربوط به فهرستنويسى برعهدۀ 
پرسنل بخش فنى كتابخانه است و اين افراد براى 
15. Library of Congress Quarterly Journal (LCQJ) 16. Common Command Language (CCL)
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نيستند.  شده  شناخته  چندان  كتابخانه  كاربران 
مارک  قواعد  با  كامل  به طور  كاربر  اگر  حتى 
21 نيز آشنا باشد،  نمى تواند در فهرستنويسى، 
زيرمجموعة فيلدهايى را كه به صورت عنوان 
دقيق  به طور  شده اند  مشخص  مهم  كلمات  يا 
شنـاسـايى كنـد. در واقـع، كاربـر نمى توانـد 
تشخيص دهد چه معيارهايى براى انتخاب يا 
مخفى كردن عالئم به كار رفته در مارک از ديد 

كاربر، به كاربر گرفته شده است.

مشكالت موجود در كدنويسى
كتابشناسى  يك  براى  اُپك  جست وجوى 
پديدآورهاى  از  استفاده  با  شناخته شده، 
فهرستنويسى  پيشينه هاى  در  كه  مشخصى 
بى.  اس.  آى.  (مانند  دارند  كاربرد  سنتى 
مى گيرد  صورت  عنوان)  و  پديدآور،  ان.17، 
و  مى كند  كار  مواد  سنتى  بازيابى  برمبناى  و 
توسط  را  مشخصى  نسبتًا  نتايج  نهايت  در 
در  داشت.  خواهد  دربر  اُپك  جست وجوى 
يا  اصلى  كلمة  براى  جست وجو  كه  صورتى 
يك متن كامل انجام شود، در بخش دوم نيز 
ابهاماتى ايجاد مى شود. زيرا سؤاالت مربوط 
به بخش كاربر بايد از طريق «زبان» به شكلى 
ابتدا،  در  شود.  تبديل  است  پرسش  قابل  كه 
بايد  و  است  فكر  و  انديشه  به صورت  سؤال 
آن را به يك كلمه تبديل كرد تا يك «اصطالح 
داده  پايگاه  در  و  شود  ساخته  جست وجو» 
مورد جست وجو قرار گيرد. در مورد جوابى 
قضيه  اين  عكس  مى شود،  گرفته  اُپك  از  كه 
روى مى دهد. به اين ترتيب كه مجموعه اى از 

كلمات (كه گاهى با اطالعات بصرى همراه 
به  بايد  و  مى شود  ظاهر  صفحه  روى  است) 
انديشه و فكر ترجمه شود. نتيجة اين ترجمه 
«جواب» خواهد بود. مى توان از طريق امتحان 
را  ابهامات  اينگونه  زبانى»  «عالئم  مفهوم 
شناخت (13: 520). طبق يك فرضية معنايى 
و  پيرس18  توسط  سال 1991  در  كه  قديمى 
و  اوگدن  توسط   2007 سال  در  آن  متعاقب 
ريچاردز19 ارائه شد، مى توان بخش عالئم را 
به سه بخش كوچك تر تفكيك كرد. ساده ترين 
شكل اين تفكيك به صورت خالصه در شكل 

3 نشان داده شده است (16: 357).
كلمه  ذهنى  مفهوم  مدل،  اين  براساس 
داده  نشان   /heron/نماد طريق  از   «heron»
مى شود. اين نماد شامل يك رشتة قراردادى 
از اصوات گفتارى يا حروف نوشتارى است. 
مفهوم و نماد هردو به يك چيز يا منبع اشاره 
دارند و آن مرغ ماهيخوار واقعى است كه در 

آسمان پرواز مى كند. 
در اين مدل، هر سه ضلع مثلث پايا هستند 
و هر ضلع با ضلع ديگر، رابطه اى متقابل و 
ذهنى  تجربة  واسطة  به  البته  دارد.  دوجانبه 
مدل  اين  روى  اصطالحاتى  زبانى،  تمرين  و 

17. ISBN= International Standard Book Number

18. Peirce 

19. Ogden & Richards 

مفهوم(ارجاع)

نمادمنبع/ مرجع

شكل 3
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ثبات  عدم  احتمال  اگر  است.  گرفته  صورت 
مفهوم «heron» در ذهن يك شخص را ناديده 
بگيريم، به اين نتيجه مى رسيم كه انطباق يك 
نخواهد  برقرار  مثلث  ضلع  سه  بين  يك  به 
مى توان  را   «heron» مفهوم  مثال،  براى  بود. 
آنها  ويژۀ  نمادهاى  با  و  مختلف  زبان هاى  به 
نشان داد: زبان روسى/tsaplia/، زبان ايتاليايى/

همچنين   ./reiher/ آلمانى  زبان  يا   ،/airone
مى توان آن را با اصطالحات مشتق انگليسى 
جالب  نكتة  داد.  نشان  نيز   /egret/ جمله  از 
اينكه ممكن است تعداد مرغ هاى ماهيخوارى 
با  و  پروازند  حال  در  آسمان  در  واقعًا  كه 
داده  نشان   «heron» مفهوم  و   /heron/نماد
مى شوند، بسيار زياد باشد. عكس اين قضيه 
نيز صدق مى كند و نماد/heron/ ممكن است 
مثال  براى  باشد.  داشته  مرجع  يك  از  بيش 
«heron» مى تواند براى اشاره به «heron» به 
مفهوم مرغ ماهيخوار يا به نام شخص مانند 
Peter Heron به كار برود. عالوه بر اين مفهوم 
«heron» مى تواند در كنار مفاهيم ديگرى مثل 
همچنين  و   «water bird» يا   «long beak»
نمادهايى كه با اين مفاهيم جمع مى  شوند نيز 
به كار رود. برخى از اين ابهامات در شكل 4 

نشان داده شده است.
در بخش هاى قبل، رابطة بين اين مدل و 

فرايند ارتباطات توضيح داده شد. همانطور كه 
قبال گفتيم، مفهوم يا ارجاع، عنوان درخواست 
اصطالح  نيز  نماد  و  مى دهد  تشكيل  را  اُپك 
در  كاربر  توسط  كه  جست وجوست  مورد 
مى گيرد.  قرار  جست وجو  مورد  داده  پايگاه 
تفاوت بين نماد و مفهوم، به طور بالقوه باعث 
ابهام مى شود. آنچه اُپك به عنوان پاسخ سؤال 
كاربر براى وى مى فرستد، در وحلة اول يك 
ممكن  جست وجو  نوع  براساس  است.  نماد 
عبارات  از  فهرستى  شامل  اُپك  پاسخ  است 
كتابى  پيشينة  چند  يا  يك  از  مجموعه اى  يا 
مى توان  كه  باشد  عبارت  يا  كلمه  قالب  در 
آنها را به صورت مفاهيم تفسير كرد. همچنين 
مى تواند از اين پاسخ ها به عنوان اشاره گر يا 
شاخص براى اشاره به قفسة كتاب ها يا اسناد 
متون الكترونيكى استفاده كرد و به پاسخ هاى 
كاربر  به  اُپك  پاسخ  يافت.  دست  گسترده اى 
يك تابع چندگانه است و به پيچيدگى پرسش 
كاربر از اُپك وابسته است. يكى از بخش هايى 
كه در آن ابهامات مربوط به عالئم و كدها بر 
رده بندى  حوزۀ  دارند،  متقابل  تأثير  يكديگر 
است. سيستم هاى رده بندى مورد استفاده در 
كتابخانة  رده بندى  شامل  اغلب  كتابخانه ها 
است،  ديويى  دهدهى  رده بندى  و  كنگره 
مجبور  كاربر  تا  كنند  وضع  را  نظريه اى  تا 

  heronمفهوم
(نام شخص)

Airone
Egret
Heron
Water bird

مفهوم(مرغ ماهيخوار)

مرجع
(Heron)/heron/(مرغ ماهيخوار) مرجع

شكل 4



(8
ز 8

ايي
7 (پ

ب 9
كتا

مه 
لنا
فص

     

33

فرايند  ترتيب  بدين  و  شود  آن  پذيرش  به 
ارتباطات بهينه سازى گردد. براى مثال، ارقام 
به كار رفته در رده بندى دهدهى ديويى ويژۀ 
اروپا  فرهنگى  برترى  و  تقدم  تاريخى،  امور 
اختصاص  با  را  جهان  نقاط  ديگر  به  نسبت 
دادن عدد 940 به اين قاره نشان مى دهد. در 
حالى كه اعداد اختصاص يافته به ساير قاره ها 
990-950 مى باشد و 940 كه قبل از اين ارقام 
اروپاست.  تاريخى  قدمت  نشانة  دارد،  قرار 
كه  غيرمستقل  كشورهاى  مورد  در  همچنين، 
اعدادى  از  وابسته اند  قدرتمند  كشورهاى  به 
اين  بودن  زيرمجموعه  نشان دهندۀ  كه 
كشورهاست، استفاده مى شود. براى مثال كد 
كشور آلمان 943 است و جمهورى چك به 
عنوان كشور وابسته به آلمان با كد 943/71 
 943 ردۀ  از  بخشى  كه  مى شود  داده  نشان 
سرعنوان هاى  تعيين  براى  شيوه  اين  است. 
موضوعى نيز به كار مى رود، زيرا ساختارهاى 
اصطالحات  پيوستگى  هم  به  كه  ارجاعى 
اخص تر،  اعم تر،  (واژه گان  اصطالحنامه 
از  معموالً  مى دهند،  توضيح  را  مرتبط)  و 
 :8) مى شود  حذف  الكترونيكى  فهرست هاى 
اين  به  مربوط  سلسله مراتب  بنابراين،   .(111
پيش بينى  قابل  بايد،  كه  طور  آن  هنوز  بخش 
كارآمدتر،  جست وجوى  براى  بايد  و  نيست 
بيشتر روى اين قسمت كار شود. اين ويژگى 
رده بندى، جزئى از ابهامات كدنويسى محسوب 
از  مثالى  واقع،  در  مذكور  ويژگى  مى شود. 
ابهامات عالمت گذارى در نمادها - از جمله 
رده بندى-   اعداد  و  موضوعى   سرعنوان هاى 
مختلفى  ارجاع هاى  است  ممكن  و  مى باشد 

داشته باشد. از آنجا كه مفهوم و ارجاع، هردو 
به يك معنا هستند، در نتيجه مفاهيم مختلفى 
نيز در ذهن كاربر و بنيان گذاران سيستم هاى 

رده بندى شكل خواهد گرفت.

مفاهيم كاربردى
چگونه مى توانيم از مطالب نظريه كه تاكنون 
خوانديم، شيوه  هاى عملى را استخراج كنيم؟ 
طراحى  به گونه اى  را  اُپك  مى توان  چگونه 
ارتباطات  فرايند  در  موجود  ابهامات  كه  كرد 
اول  گام  در  شود؟  رسانده  ممكن  حداقل  به 
بايد حداقل به طور فرضى و نظرى، پيچيدگى 
از  بخش هايى  دهيم.  كاهش  را  كدنويسى 
نمايش  و  توصيف  به  مربوط  كه  كدنويسى 
كه  مى باشند  بخش هايى  بهترين  هستند، 
مى توان آنها را انتخاب و حتى المقدور ساده 
فهرستنويسى،  استانداردهاى  تاريخ  كرد. 
اين  آشكار  و  واضح  تكامل  معرف  بهترين 
روند  اين  در  توجه  مورد  موارد  است.  روند 
دوم  چاپ  انتشار  از:   عبارت اند  تكاملى 
قوانين فهرستنويسى انگلو امريكن در 1978 
به طور  و   1967 سال  در  آن  اول  چاپ  (كه 
بريتانيا  و  آمريكا  متحدۀ  اياالت  توسط  مجزا 
صورت گرفت و چاپ دوم شرايط را براى 
ادغام  و  كرد)  فراهم  ايالت  دو  اين  همكارى 
انجام   1980 دهة  اواخر  در  كه  يونى مارک20 
داده هاى  فهم  شرايط  شدن  بهتر  با  شد. 
انگلو  فهرستنويسى  قواعد  بازنگرى  كتابى، 
به  دسترسى  و  توصيف  به  قبًال  كه  امريكن- 
منابع (آر.دى.اى.)21 معروف بود- نيز راه  را 
براى ساده سازى داده هاى كتابشناختى هموار 
20. UNMachine Readable Catalogue (UNMARC) 21. Resource Description and Access (RDA)
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ساخت (10).
پذيرش آر.دى.اى. به عنوان مدل مفهومى 
زمينة  در  كه  ايفال22  پژوهشى  گروه  توسط 
عملكرد داده هاى كتابشناختى فعاليت داشتند، 
متعدد  نسخه هاى  انتشار  براى  بهترى  شرايط 
همچنين،  كرد.  فراهم  الكترونيكى  انتشارات 
براى  كه  آر.دى.اى.-  توسط  قواعد  تفكيك 
توصيف راهكارهاى نمايش داده شده توسط 
اُپك يا ابزارهاى ديگر به كار مى  رود- راه حل 
مبهم  وضعيت  شفاف سازى  براى  مناسبى 

كنونى محسوب مى شود.
ساده سـازى  بـراى  مختلفـى  شيـوه هـاى 
اُپك هـاى  در  كدنويسـى  مختصرسـازى  و 
باشيد  داشته  توجه  بايد  دارد.  وجود  خاص 
داده هاى  كيفيت  اُپك،  مختصرسازى  در  كه 
دارد.  زيادى  فوق العاده  اهميت  فهرستنويسى، 
باشدكد  صحيح تر  داده  هرچه  كه  معنى  بدين 
قطعى تر و پاياتر خواهد بود و درنتيجه فرايند 
جست وجو و بازيابى با كارآيى بيشترى صورت 
به  منظم  دسترسى  عمل،  در  گرفت.  خواهد 
ساختارهاى ارجاعى مناسب داده ها براى لغات 
اصلى موضوع، كار فوق العاده دشوارى است، 
اما محال نيست و موجب افزايش توانايى كاربر 
براى تفسير و ترجمة كد خواهد شد. در ناحية 
مربوط به طراحى رابط اُپك، مى توان پيچيدگى 
كدنويسى را با يك تصوير و دسته بندى واضح 
از  ترتيب  بدين  و  رساند  ممكن  حداقل  به 
كليدواژه هاى  به  دسترسى  و  رده ها  پيچيدگى 
جست وجو، يا بين زيرمجموعه هاى يك رده و 
ردۀ اصلى و يا بين جست وجوى كتابشناختى 
و ديگر عواملى كه اُپك در نقش يك مدخل 

چندگانة  سطوح  برد.  بين  از  مى كند،  ايفا  را 
خالصه سازى، در هر دو بخش جست وجو و 
نمايش نتيجة كدنويسى اين امكان را مى دهد 
تخصصى  حيطة  مختلف  بخش هاى  در  كه 

كاربر، به طور كارآمد عمل كند. 
فرايند  مختلف  مراحل  دقيق  توضيح 
ارتباطات، براى كاربر شرايط مساعدى فراهم 
و  جست وجو  جهت  الزم  كدهاى  تا  مى كند 
كه  بدانيد  است  جالب  بشناسد.  را  ترجمه 
ميزان ابهامات قابل حذف در بخش كدنويسى 
بيش از ميزان ابهامات قابل حذف در بخش 
عالمت،  در  ديگر،  عبارت  به  است.  عالمت 
ابهامات بيشترى وجود دارد كه نمى توان آنها 
را از بين برد. علت اين امر آن است كه به طور 
فرايند  در  و  زبان  در  زيادى  ابهامات  ذاتى 
شناخت وجود دارد. همين ويژگى است كه 
را  قديمى  داده هاى  از  نتايج  استخراج  امكان 
فراهم مى كند و به واسطة سؤاالتى كه مطرح 

مى شود، اطالعات و دانش افزايش مى يابد.
بايد  اُپك،  ارتباطات  كيفيت  بهبود  براى 
مسائل پيچيدۀ الينفك را شناسايى كرد و مورد 
بررسى قرار داد. اغلب اوقات اُپك ها طورى 
پيشروى مى كنند كه گويى فرايند جست وجو 
كه  صورتى  در  است.  آشكار  و  واضح  كامًال 
قضيه اينگونه نيست. براى مثال دو كلمه كه 
مورد  متداول  به طور  اُپك  طراحى  زمينة  در 
شوند.  حذف  بايد  مى گيرند،  قرار  استفاده 
ابهام  موجب  كلمات  اينگونه  وجود  زيرا 
 «intiutive» كلمات؛  اين  از  يكى  مى شود. 
است كه به معنى درک مستقيم و ذاتى است. 
شد،  ارائه  قبًال  كه  مدلى  در  كه  است  واضح 
22. International Federation of  Library Associations and Instituations (IFLA) also Known as FIAB
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شهودى  به صورت  هرگز  اُپك  جست وجوى 
به  جست وجو  بلكه  نيست،  مستقيم  درک  و 
دارد.  بستگى  مفهوم  و  نماد  بين  رابطة  و  كد 
قابل  و  اختيارى  هردو  «مفهوم»  و  «نماد» 
وابستگى  ذاتى،  و  مستقيم  درک  يادگيرى اند. 
بين نماد و مفهوم را كنار مى گذارد و كاربران 
كد  از  تقليل يافته اى  نماى  مى كند  مجبور  را 
شده  تهيه  كاربر  خود  توسط  كه  بپذيرند  را 
به  و  است   «relevance» دوم  كلمة  است. 
توالى  براساس  كه  دارد  اشاره  الگوريتم هايى 
اصطالح مورد جست وجو يا كلمات مترادف 
مى پردازند  بازيابى  به  دريافتى،  درپيشينه هاى 
 « relevance» و به معنى ارتباط است. كلمة
زبان  در  مى شود.  برده  به كار  نماد  بخش  در 
مفهوم  بخش  در   «relevant» كلمة  معمولى 
عدم  و  تنش ها  مى گيرد.  قرار  استفاده  مورد 
 «relevance» مفهوم  دو  اين  بين  هماهنگى 
اشتباه  و  سردرگمى  موجب   «relevant» و 
حذف  را  آنها  است  بهتر  درنتيجه  مى شود، 
كرد. فعاليت هاى مربوط به رتبه بندى ارتباط 
كرد  كشف  يا  مشاهده  مى توان  سختى  به  را 
مشكل  با  آن  ترجمة  و  تفسير  براى  كاربر  و 

مواجه مى شود (15: 26).

نتيجه گيرى
 با توجه به مطالب ذكر شده در اين مقاله، به 
اين نتيجه مى رسيم كه براى برقرارى ارتباط 
اُپك  زمينة  در  بايد  كاربران  گروه  اُپك،  مؤثر 
هرچه  باشند.  داشته  كارآمدى  و  كافى  سواد 
موجود  ابهامات  و  كد  از  بهترى  درک  كاربر 
داشته باشد، استفادۀ بيشترى از آن خواهد كرد. 
نشانه ها  به  مربوط  ابهامات  هرچه  همچنين 

و  تفاسير  آنكه  احتمال  كند،  درک  بيشتر  را 
اصطالحات  مورد  در  بهترى  ترجمه هاى 
جست وجو و همچنين نتايج جست وجو ارائه 
مساعدى،  شرايط  چنين  تحت  داد.  خواهد 
حداكثر  به  تفاسير  به  مربوط  اطالعات 
چالش  ديگر،  طرف  از  رسيد.  خواهد  ممكن 
ظاهر  و  ساختار  به  نيز  اُپك ها  طراحان  بين 
سيستم ها و رابطه ها محدود نخواهد شد، بلكه 
سطوح مناسبى از سواد اُپك را براى كاركنان 

كتابخانه و كاربران به ارمغان خواهد آورد.

منابع 
و  «مشكالت  فرزانه.  فرزين،  فريده؛  عصاره،   .1
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