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قابليت ها و محدوديت هاى مارک 

دكتر امير غائبي1
الهام كريمي منصورآباد2

مقدمه 
در  (مارک)،  ماشين خوان  فهرستنويسي 
1966، به عنوان روشى براى تبديل داده های 
چاپ  هدف  با  كنگره  كتابخانة  كارت های 
ماشين خوان  شكل  به  كتابشناختي  توليدات 
كنگرۀ  كتابخانة  ژانوية 1968،  در  شد.  ايجاد 
ملي  كتابشناسي  انجمن  همكاری  با  آمريكا 
تبادل  قالب  را، كه   4 2 مارک  قالب  بريتانيا3، 
بين  مدارک  انواع  كتابشناختي  داده های 
در  كرد.  منتشر  بود،  كشورها  و  مؤسسات 

هزارۀ جديد كتابخانة كنگره و كتابخانة كانادا 
جديدترين ويرايش مارک را به نام مارک 21 

ايجاد كردند. 
هر  اينكه  و  ملي  مارک های  تعداد  كثرت 
مارک ها  ساير  از  استفاده  برای  ملي  سازمان 
كامپيوتری  تبديل  برنامة  آنها  تعداد  به  بايد 
داشته باشد، مسئلة تبادل اطالعات به صورت 
يوني مارک،  ساخت.  مطرح  را  بين المللي 
ساختاری است كه توسط يكي از گروه  های 
و  انجمن ها  بين المللي  فدراسيون  كار 

1. عضو هيئت علمي گروه كتابداری و اطالع رساني دانشگاه الزهراء (س)
2. كارشناس ارشد كتابداری و اطالع رساني سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران

3. Council of  British National Bibliography   4. MARCII

چكيده
در  ماشين خوان)  (فهرستنويسي  مارک  استاندارد  وضعيت  بررسى  حاضر  پژوهش  از  هدف 
مطالعة  روش  از  پژوهش  اين  در  است.  آن  محدوديت هاى  و  قابليت ها  شناسايى  و  ايران 
كتابخانه اى و نيز مصاحبه با تعدادی از متخصصان حوزه های علوم كتابداری و اطالع رساني و 
كامپيوتر استفاده شده است. از جمله مهم ترين قابليت های مارک مي توان به مواردی از جمله: 
استانداردی برای ذخيره و تبادل اطالعات كتابشناختي، امكان تبادل اطالعات كتابشناختي به 
زبان های مختلف و امكان ايجاد فهرستگان اشاره نمود. همچنين ناآشنايي كتابداران و معلمان 
كتابداری با مارک، منطبق نبودن نرم افزارهای كتابخانه ای با مارک و ناهماهنگي در استفاده از 

يك نوع مارک از جمله مشكالت كاربرد مارک در ايران مي باشد. 

كليدواژه ها
مارک، قابليت ها، محدوديت ها، مارک در ايران.
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به  موسوم  (ايفال)،  كتابداری  مؤسسات 
آمد.  به وجود  محتوا  شناسه های  كاربر  گروه 
نخستين ويرايش يوني مارک در 1977 منتشر 
كشورها،  از  بسياری  در  يوني مارک  شد. 
شرايط  با  آن  انطباق  براى  تغييراتي  با  همراه 
كتابشناختي هر كشور، به عنوان ساختار ملي 
اقتباس شده است، اما اساسًا به منظور تسهيل 
ساختارهای  بين  كتابشناختي  اطالعات  تبادل 

مختلف مارک طراحي شده است.
گسترش  مارک  از  استفاده  كه  تدريج  به  
پيدا كرد كشورها و سازمان های مختلف برای 
ضبط اطالعات كتابشناختي منابع خود قالب 
كرده  ابداع  را  مارک  از  خاصي  (قالب)های 
قواعد  و  نظام ها  آنجاكه  از  گرفتند.  به كار  و 

فهرستنويسي به علت ويژگي منحصر به فرد 
زباني و فرهنگي با هم متفاوت اند، كشورهای 
مختلف اين قوانين را برحسب نيازهای خود 
تغيير داده  و به كار مي برند (5: ج 2، ص 1652) 
و امروزه بيش از 20 نوع قالب براساس قالب 
اين  از  برخي  نام  است.  آمده  به  وجود  مارک 

قالب ها در جدول 1 آمده است. 
مارک ايران، در 1377، توسط كتابخانة ملى 
يونى مارک  پاية  بر  ايران،  اسالمى  جمهورى 
ايجاد شد. همزمان با آن پژوهشگاه اطالعات 
نام  با  ديگرى  مارک  ايران  علمى  مدارک  و 
«ايران مارک» ارائه داد كه پاية آن مارک 21 
دو  هر  از  كشور  در  حاضر،  حال  در  است. 

مارک استفاده مى شود.

جدول 1. انواع  مارک
تاريخ پيدايشمبنای مارکنامقالب های مارک

1966مارک آمريكا و كانادا MARC21مارک 21
1967مارک بى.ان.بى UKMARCمارک انگليس
1974مارک آمريكاCANMARCمارک كانادا
1974مارک آمريكاINTERMARCمارک فرانسه
1976مارک آمريكاIBERMARCمارک اسپانيا
1991مارک آمريكاINDOMARCمارک اندونزى
1973مارک انگلستانAUSMARCمارک استراليا
1976مارک انگلستانTHAIMARCمارک تايلند
1977مارک انگلستانANNAMARCمارک ايتاليا

1979مارک انگلستانSINGMARCمارک سنگاپور
1980يوني مارکSAMARCمارک آفريقای جنوبي

1981يوني مارکJAPANMARCمارک ژاپن
1981يوني مارکCHINESEMARCمارک تايوان
1989يوني مارکCroatMARCمارک كرواسي
1982مارک انگلستانCATMARCمارک كاتالونيا
1373يونى مارک IRANMARCمارک ايران 
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مارک و تحوالت جديد 
مارک (فهرستنويسى ماشين خوان)، به عنوان 
ابزار تبادل پيشينه هاى فهرست هاى كتابخانه ها 
به  كتابخانه ها  نياز  به  پاسخى  تا  شد  ايجاد 
اشتراک  و  تبادل  براى  استاندارد  قالب  يك 

پيشينه هاى فهرستنويسى باشد. 
مبنى  ديجيتالى  كتابداران  تخمين  باوجود 
فهرستنويسي  برای  مارک  قالب  اينكه  بر 
منابع الكترونيكي تناسب كمي دارد، هنوز در 
پروژه های ديجيتالي به دو دليل  از آن استفاده 

مي شود: 
يك  در  را  اطالعات  زيادى  مقدار   .1
استاندارد حمل مى كند، پردازش آسان بوده، 
واضح  بايت ها  شدۀ  طراحي  برنامه هاى  و 

است؛ و
ساير استانداردهاى كدگذارى اطالعات   .2
قبيل  از  ماشين خوان،  شكل  در  ديجيتالي 
دابلين كور، زبان نشانه گذارى گسترده (اكس.
(آر. منابع  توصيف  چارچوب  و  ام.ال.)، 

دى.اف.)5، هنوز در حال توسعه هستند. 
بيشتر از سه دهه، قالب مارک سير تكامل 
انواع  رشد  به هرحال،  است.  پيموده  را  خود 
جديد منابع حاصل از رقمى كردن اطالعات 
دربارۀ  شك  حدودى  تا  دهة1990  اوايل  از 
باروث6   برانگيخت.  را  مارک  بودن  مناسب 
برای  مارک  قالب  كه   مي كند  بيان   (2000)
كار  خوب  كتابخانه  سنتي  مواد  توصيف 
الكترونيكي   منابع  اغلب  برای  اما  مي كند، 
كه  زماني    .(60  -56  :8) نيست  مناسب  
توصيف  برای  ابرداده ای  استانداردهای  ساير 
بيشتر  كنند،  پيدا  توسعه  ديجيتالي  اطالعات 

استفاده  قابل  هنوز  مارک  كه  مى پذيرند  افراد 
است. مارک به طور گسترده ای در طول سال ها 
برای كاربرد انواع اطالعات قديمي و جديد 

بازنويسي و اصالح شده است. 
براى  ابزارى  تنها  كتابخانه ها  امروزه، 
دسترسى به مجموعه و كمك به استفاده كنندگان 
گره هايى  بلكه  نيستند،  خاص  كتابخانه اى 
در  استفاده كنندگان  كه  هستند  شبكه  يك  از 
هر جاى جهان مى توانند با استفاده از رايانه، 
اتصال به اينترنت، و پيوستن به فضاى جهانى 
 .(30  -21 :2) يابند  دست  آنها  به  اطالعات 
استانداردهاى  و  مارک  پيشينه هاى  اختراع 
رويدادهاى  مهم ترين  از  يكى  آن  با  مرتبط  
در  نقل  (ديويس  است  بوده  كتابدارى  تاريخ 
برهمند) و كتابخانه ها را قادر ساخت كه در 
بهره  خودكار  نظام هاى  از  خود  فعاليت هاى 
از  جديد  محيط هاى  اين،  وجود  با  گيرند؛ 
قبيل اينترنت و وب، كتابداران و كتابخانه ها 
را مجبور به تطبيق پايگاه هايشان با آنها كرده 
نتوانسته  به خوبى  هنوز  مارک  البته  و  است 
رفع  براى  و  شود  همسو  تحوالت  اين  با 
اكس. سپس  و  اس.جى.ام.ال.  آن  اشكاالت 

ام.ال. به كار گرفته شد. 
پيشينه هاى  كدگذارى  براى  كتابخانه ها 
كتابشناختى منابع اطالعاتى خود سال هاست 
كه از قالب مارک استفاده مى كنند، كه باعث 
سهولت در اشتراک پيشينه هاى فهرستنويسى 
و كاهش هزينه ها و بهبود خدمات شده است. 
اطالعاتى  منابع  كدگذارى  كه  گفت  مى توان 
مارک  طريق  از  كاربران  نياز  مورد  جديد 
غيرممكن است، اما هنگامى كه اطالعات در 
5 Resource Description Framework (RDF) 6. Baruth
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قالب اكس.ام.ال. ذخيره شوند، امكان اشتراک 
به  گوناگون  شيوه هاى  به  داده ها  تركيب  و 

آسانى ميسر مى شود (3: 7).
از 1998 عالقة گسترده اى به توانايى زبان 
به  (اكس.ام.ال.)،  گسترش پذير  نشانه گذارى 
توجه  با  كتابخانه،  جامعة  از  بخشى  عنوان 
براى  تجربه  و  تخصص  آگاهى،  افزايش  به 
به وجود  گوناگون  ابعاد  در  كتابخانه  خدمات 

آمد (9: 131).
محدود  كتابشناختى  توصيف  در  مارک 
است، در حالى كه اكس.ام.ال. چارچوب بسيار 
از  مختلف،  موارد  كدگذارى  براى  را  مؤثرى 
پيشينة كتابشناختى كتاب گرفته تا خود كتاب 
اكس. بنابراين،   .(165  :16) دربرمى گيرد  را، 

ام.ال. به سرعت به الگوى استانداردى تبديل 
كدگذارى  را  مختلف  اطالعات  كه  شده 
مى نمايد.  پردازش  و  مى دهد،  انتقال  مى كند، 
استفاده از اكس.ام.ال. در پيشينه هاى فهرست 
كتابخانه نشان دهنذۀ نقش آن در روزآمدسازى 
است.  مـارک  پيشينه هـاى  مـديريـت  و 
روزآمدسازى پيشينه هاى مارک با اكس.ام.ال. 
بيشترى  انعطاف پذيرى  مى شود  باعث  مارک 
و  آيد  به وجود  كتابخانه اى  سيستم هاى  براى 
حداقل  با  مجدد،  تعريف  يا  اصالح  توانايى 
مارک  پيشينه هاى  نگهدارى  براى  تغييرات، 
فراهم شود (15: 28). همچنين، هدف اكس.

اطالعات  بهتر  يكپارچه سازى  مارک  ام.ال. 
جهانى  شبكة  در  اطالعاتى  منابع  و  كتابخانه 

وب است (14: 39). 
آيا  كه  مى آيد  پيش  سؤال  اين  آخر،  در 
مارک قالب فرادادۀ با دوامى براى آينده است؟ 
با ارجاع به استفادۀ مدوام از آن و موجوديت 

در اپك هاى كتابخانه در سراسر جهان، بله، با 
ارجاع به آينده اش در رقابت با مواردى مانند 
 ،(EAD) اى.اِى.دى  (دى.سى.)،  كور  دابلين 
سيستم  (تى.اى.آى.)،  متن  كدگذارى  آغازگر 
مديريت ساختارى (آى.ام.اس.)، و بخش هاى 
و  گسترده  فراداده اى  استانداردهاى  ديگر 
 ،METS جارى، ممكن است. چنانچه توسعة
انتقال  معناى  MARCXML به  و   ،MODS
است.  ديجيتالى  محيط  به  مارک  قالب  فوايد 
استفاده  كتابخانه  جامعة  وسيلة  به  آنها  اگر 
ساختار،  بازاريابى،  به  شوند،  پذيرفته  يا 
پروژه هاى  در  مشروط  استفادۀ  و  آموزش، 
به  بود.  خواهند  وابسته  كتابخانه  ديجيتال 
بيان ديگر، موفقيت اين طرح هاى فراداده، بر 
پاية مارک، به كتابخانه ها و كتابداران بستگى 

دارد (10: 7).

پژوهش هاى مرتبط
اسدی انجيله (1369) ، در پايان نامة كارشناسي 
ارشد خود با عنوان «معرفي سيستم های مارک 
و يونى مارک و بررسي كاربرد يونى مارک در 
ايران» به معرفي مارک و يوني مارک و كاربرد 
يوني مارک در ايران پرداخته است (1). كوكبى 
(1377)، در مقاله ای با عنوان «مارک ايران». به 
معرفي مارک و ويژگي های آن پرداخته سپس 
مزايای خاص داشتن يك مارک ملي برای ايران 
ملي  مارک  آمدن  به وجود  برای  ملزومات  و 
ايران را شرح داده است. در اين مقاله محقق 
به اين نتيجه رسيده است، كه ساختن ساختار 
ساختار  مبنای  بر  به ويژه  ايران،  مارک  ملي 
مثبتى  تحوالت  سرآغاز  مي تواند  يوني مارک، 
در كتابداری ايران باشد. با چنين ساختاری، 
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نه تنها ماشينى كردن فهرستنويسي انتشارات 
ايراني به سوی استاندارد شدن مي رود، بلكه 
كتابشناختي،   و  فهرستنويسي  داده  های  تبادل 
و  ايران  بين  و  ايراني  كتابخانه های  ميان  در 
اين  مي شود.  ساده تر  جهان  كشورهای  ديگر 
ملي  ساختار  يك  وجود  از:  عبارت اند  موارد 
كتابخانه های  همة  استفاده  مورد  كه  مارک 
در  و  يكدست  را  فهرستنويسي  باشد  ايران 
نتيجه، توليد فهرستگان ملي را بسيار ساده تر 

مي سازد (6: 81- 92). 
برهمند (1384)، در مقاله ای با عنوان «اس.

جي.ام.ال. و تحول فهرستنويسي ماشين خوان» 
مارک را به طور خالصه معرفي كرده، مسائل 
و اشكاالت آن را در محيط جديد اطالعاتي 
معرفي   با  ادامه،  در  نويسنده  است.  برشمرده 
رابطة  و  آن  ويژگي های  و  اس.جي.ام.ال. 
اين  بيان  در  سعى  مارک  با  اس.جي.ام.ال. 
موجود  اطالعات  ورود  براى  كه  دارد  نكته 
اطالعاتى  جديد  محيط  به  كتابخانه ها  در 
كتابداران بايد با استفاده از رويكردهاى نوين 
اشكاالت  جبران  به  اس.جى.ام.ال.  جمله  از 
دليل  به  اس.جى.ام.ال.،  زيرا  بپردازند.  مارک 
انعطاف پذيرى، مى تواند جايگزين يا مكملى 

براى استاندارد مارک باشد (2: 21- 30). 
با  خود  پايان نامة  در   ،(1995) كوكبى 
عنوان «توسعه قالب فهرستنوسى ماشين خوان 
فهرستنويسى  قالب  بررسى  به  ايران»  براى 
ماشين خوان (مارک) براى شرايط كتابشناختى 
موجود  مارک  قالب  پذيرش  هدف  با  ايران 
پايه اى  عنوان  به  يا  ايرانى،  ملى  قالب  براى 
مقايسة  نتايج  و  پرداخت  گسترش  اين  براى 
از  شده  خارج  داده اى  عناصر  مارک  يونى 

كتابشناسى ملى ايران نشان داد كه يوني مارک 
شرايط  براى  مى تواند  جزئى،  تغيير  كمى  با 

ايرانى فراهم شود (12).  
كوكبي (1996)، در مقاله ای با عنوان «آيا 
بررسي  به  است؟»  اطمينان  قابل  مارک  آينده 
فهرستنويسي ماشين خوان (مارک) پرداخته و 
است  آورده  مارک  آيندۀ  ثبات  براى  داليلى 
مبتنى  مارک  پيشينة  ساختار  اينكه:  جمله  از 
از  بيش  و  است   2709 ايزو  استاندارد  بر 
سراسر  در  كتابشناختى  پيشينة  ميليون  بيست 
جهان براى تبادل بر پاية اين استاندارد وجود 
دارند. هزينه هاى زياد پرداخته شده براى اين 
پيشينه ها، بسيارى از كتابخانه ها و مؤسسات 
كتابشناختى را به اين استاندارد وابسته كرده 
نظر  از  هم  عمده،  سرمايه گذارى هاى  است. 
بر  رايانه اى،  تخصص  نظر  از  هم  و  مالى 
ايزو  استاندارد  به  وابسته  برنامه هاى  روى 
2709 انجام شده و بعيد به نظر مى رسد كه 
اندكى  حتى  تخصصى  و  مالى  تعهدات  اين 
جديد  ويرايش هاى  انتشار  شود.  ملغى  هم 
دستنامه هاى مارک هاى مختلف است. وجود 
كميته هاى ملى، كه مسئول پشتيبانى قالب هاى 
ملى هستند، دليلى ديگر براى پايدارى مارک 
كوكبى  شده،  ذكر  موارد  به  توجه  با  است. 
معتقد به اين مسئله بوده كه آيندۀ مارک قابل 
اطمينان است تا زمانى كه سازمان ها عالقه مند 
به مبادلة پيشينه هاى كتابشناختى خود با ديگر 
مؤسسات هستند و نيز تا وقتى كه متخصصان 
و  اقتصادى تر  روش هاى  كتابدارى  و  رايانه  
داده هاى  پردازش  و  انتقال  براى  ساده ترى 
طراحى  متفاوت  قالب هاى  با  كتابشناختى 

نكرده اند (13: 68- 72). 
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خورشيد7 (2002)، در پژوهشي با عنوان 
«از مارک تا مارک 21 و فراتر: بعضي تأثيرات 
بررسي  به  عربي»  زبان  و  مارک  روی  بر 
مي پردازد.  مارک  قالب  مهم  گسترش هاى 
دربارۀ  مختصری  توضيح  پژوهش،  اين  در 
طرح های فراداده و داده مي شود. همچنين به 
ارزيابي چگونگي كار مارک برای نوشته های 
دربارۀ  مختصرى  توضيح  و  پرداخته  عربي 
آورده  سعودی  عربستان  در  مارک  استفادۀ 
پياده سازى  در  كتابخانه ها  اينكه  و  شده 
نارضايتى  مارک  قالب  در  عربى  نوشته هاى 
اين  حال،  عين  در  كرده اند.  اعالم  را  خود 
طرح هاى  وسيلة  به  بايد  مارک  كه  پيشنهاد 
فراداده جايگزين شود توسط اكثر كتابخانه ها 
باورند  اين  بر  آنها  مقابل،  در  است.  شده  رد 
كه مارک و طرح هاى فراداده بايد با هم به كار 
است  شده  حاصل  نتيجه  اين  انتها  در  روند. 
نشانه گذارى  زبان  از  استفاده  چشم انداز  كه 
طرح هاى  ديگر  يا  (اكس.ام.ال.)  گسترده 
در  الكترونيكى  منابع  توصيف  براى  فراداده 
جهان عرب در آيندۀ نزديك خيلى كم است، 
زيرا فهرستنويسان در به كارگيرى اين قالب ها 

تبحر ندارند (11: 377-370). 
عنوان  با  مقاله ای  در   ،(2004) اندرسون8 
مارک،  آيندۀ  مي شود؟»  چه  مارک  از  «بعد 
داده های  و  فهرستنويسي  عملكرد  چگونگي 
قرار  بحث  مورد  را  آينده  در  كتابشناختي 
داده است. پس زمينه و كاربرد قالب مارک و 
چگونگي ظهور آن در قالب های مختلف را 
بيان كرده، سپس مقايسه ای ميان قالب مارک 
در  است.  داده  انجام  دانمارک  مارک  و    21

مورد نمايش كدهای فهرستنويسي و قالب های 
هستند، به  پاريس  اصول  مارک، كه براساس 
بحث پرداخته است. به عالوه، اين مسئله را كه 
مارک به عنوان يك قالب خاص كتابخانه ای 
نه تنها با ديگر بخش ها تبادل ندارد بلكه برای 
متون ديگر  نيز تسهيالتي ندارد بررسى كرده 
است. در انتها كاربرد اكس.ام.ال. را به عنوان 
 :7) است  داده  قرار  توجه  مورد  فني  پايه اى 

 .(51 -40

مسئلة پژوهش و پرسش هاى اساسى آن
 پژوهش حاضر به بررسي وضعيت استاندارد 
همچنين  مى پردازد.  جهان  و  ايران  در  مارک 
انواع مارک، قابليت هاى آن و محدوديت های 
آن بررسى و شناسايى مى شوند. پرسش هاى 

اصلى اين پژوهش عبارت اند از: 
الف) قابليت هاى مارک در جهان  و ايران 

چيست؟ 
و  جهان  در  مارک  محدوديت هاى  ب) 

ايران چيست؟

روش پژوهش 
از آنجا كه يافتن قابليت ها و محدوديت هاى 
بود  متعددى  منابع  بررسى  مستلزم  مارک 
بخش  براى  كتابخانه اى  مطالعة  روش  از 
مارک  محدوديت هاى  از  برخى  و  قابليت ها 
استفاده شد. همچنين، براى تكميل ويژگى ها 
و محدوديت هاى مارک، به خصوص در ايران، 

روش تحليل محتوا به كار گرفته شد. 

7. Khorshid 8. Andersen 
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جامعة پژوهش 
از آنجا كه اين پژوهش يك بررسى كل نگر 
و  هدفمند  به صورت  پژوهش  جامعة  است، 
كوچك انتخاب شد. تعداد 10 نفر از متخصصان 
و  اطالع رسانى  و  كتابدارى  علوم  حوزۀ 
كامپيوتر كه با سازماندهى منابع و استفاده از 
مارک داراى سطح معينى از تجربه و تخصص 
بودند و مى توانستند بيشترين اطالعات را در 
اختيار بگذارند، انتخاب شدند كه از اين تعداد 
زمينه  اين  در  پاسخ  به  حاضر  آنها  از  نيمى 
شدند. از آنجا كه حجم نمونه در اين پژوهش 
از قبل قابل پيش بينى نبود پژوهشگران براى 
رسيدن به پاسخ سؤال هاى خود با هريك از 
مصاحبه شوندگان مصاحبه اى طوالنى و عميق 

انجام دادند تا به كفايت نمونه دست يابند. 

روش گردآورى داده ها
منبع داده هاى گردآورى شده عالوه بر موارد 
مصاحبه  كتابخانه اى،  مطالعات  از  برگرفته 
اين  در  مصاحبه  است.  بوده  صاحبنظران  با 
پژوهش داراى سؤال هاى از پيش تعيين شده 
و از نوع نيمه طراحى شدۀ خبره بود كه شامل 
پنج سؤال باز و كلى بوده است. در مصاحبة 
از  فهرستى  پژوهشگر  شده،  طراحى  نيمه 
پرسش ها يا صرفًا موضوع هاى اصلى پژوهش 
فهرست،  اين  كه  مى كند  تهيه  را  موردنظر 
مى شود.  خوانده  مصاحبه  راهنماى  برگة 
مشخص كنندۀ  صرفًا  مصاحبه  راهنماى  برگة 
موضوع هايى است كه مصاحبه، آنها را پوشش 
رعايت  به  الزامى  مصاحبه گر،  و  داد  خواهد 
ترتيب در مطرح كردن پرسش ها بر طبق برگة 

راهنماى مصاحبه ندارد (4: 150). 

به  نه  مصاحبه شونده  خبره،  مصاحبه  در 
خاطر شخص خود، بلكه به سبب خبرگى در 
قرار  توجه  مورد  خاص،  فعاليتى  حوزۀ  يك 
عنوان  به  نه  مصاحبه شونده،  فرد  و  مى گيرد 
يك مورد واحد، بلكه به عنوان نماينده اى از 
شركت  مطالعه  در  خبره  افراد  از  گروه  يك 

مى كند (4: 152).

تحليل داده ها و يافته ها
تحليل، فرايند معنا دادن به داده هاى گردآورى 
شده است. از اين رو، حاصل مصاحبه ها پس 
تحليل  مقوله هاى  به صورت  پياده سازى  از 
دسته بندى شدند. پس از اين مرحله داده ها براى 
مقوله هاى  و  شده  سازماندهى  محتوا  تحليل 
قابليت هاى مارک و محدوديت هاى مارک در 
جهان و ايران از يكديگر مجزا شدند. پس از 
سازماندهى و مقوله بندى داده ها تالش بر اين 
بود كه در مورد هريك از موارد به يك كليت 
يك  تحليل  انجام  با  نتيجه،  در  يافت.  دست 
جمع بندى از مصاحبه ها ارائه مى شود. درک 
مفاهيم، مقابله و مقايسه مقوله ها با يكديگر، 
جمع بندى، تنظيم و ايجاد رابطه بين مقوله ها 
و نظم بخشى به آنها اساس كار اين بخش از 
اين  حاصل  زير  نتايج  و  است  بوده  پژوهش 

بخش است. 

قابليت هاى مارک
با توجه به اينكه سؤاالت به صورت كلى و باز 
مصاحبه شوندگان  پاسخ هاى  از  شدند،  ارائه 
آورده  مارک  مشابه  قابليت هاى  از  تعدادى 
شد. در جدول 2 قابليت هاى ارائه شده توسط 

اكثر مصاحبه شوندگان آمده است.
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جدول 2. قابليت هاى ارائه شده توسط اكثر مصاحبه شوندگان
قابليتشماره
استانداردى براى ذخيره و تبادل اطالعات كتابشناختى 1 

درنظر گرفته شدن ديدگاه كتابداران2
گستردگى زياد مارک و داشتن فيلدها و فيلدهاى فرعى3
تبادل اطالعات بين كتابخانه ها و مراكز اطالع رسانى4
امكان تبادل اطالعات بين مارک هاى مختلف5
امكان تبادل اطالعات كتابشناختى به زبان هاى مختلف6

امكان سازماندهى منابع مختلف 7 
امكان ايجاد يكدستى در نام ها 8 
امكان ايجاد يكدستى در موضوع ها9

امكان ايجاد فهرستگان10 
توجه ويژه اى به جزئيات عناصر كتابشناختى 11 
ساده كردن ذخيره و بازيابى اطالعات12

عالوه بر قابليت هايى كه اكثر مصاحبه شوندگان 
از قابليت ها  تعدادى  عقيده بودند  آنها هم  با 
توسط برخى از آنها بيان شد كه در جدول 3 

آمده است. 

محدوديت هاى مارک
1. محدوديت هاى كلى 

بيشتر افراد مصاحبه شونده عالوه بر قابليت ها 
به تعدادى از محدوديت هاى كلى مارک اشاره 

جدول4. محدوديت هاى كلى ارائه شده توسط 
مصاحبه شوندگان

محدوديتشماره
عدم انطباق با محيط وب1
درنظر گرفته نشدن ديدگاه كاربران نهايى2
محدوديت در بازيابى اطالعات3
محدوديت در نمايش اطالعات4

كردند كه در جدول 4 آورده شده است. 
برخى  شده،  ارائه  محدوديت هاى  بر  عالوه 
افراد  از  تعدادى  توسط  محدوديت ها  اين  از 

پاسخ دهنده بيان شد كه در جدول 5 آمده است.

2. مشكالت كاربرد مارک در ايران
بيشتر مصاحبه شوندگان عالوه بر محدوديت هاى 
كاربرد  مشكالت  از  تعدادى  به  مارک  كلى 
مارک در ايران اشاره كردند كه در جدول 6 

آورده شده است. 
عالوه بر محدوديت هاى مارک در ايران، 
آنها  مورد  در  مصاحبه شوندگان  اكثر  كه 
نيز  ديگرى  محدوديت هاى  بودند،  هم عقيده 
كه  شدند  بيان  افراد  اين  از  تعدادى  سوى  از 

جدول 7 آمده است. 
جدول3. قابليت هاى ارائه شده توسط برخى از پاسخ دهندگان

قابليتشماره
براى سازماندهى منابع اينترنتى پيش بينى هاى الزم را درنظر گرفته1

همه چيز مارک تعريف شده است2
جلوگيرى از اعمال سليقه چون يك استاندارد است3

مبتنى بر ISBD وAACR مى باشد4
يك ابرداده استاندارد براى ذخيره ، بازيابى و تبادل اطالعات در محيط الكترونيك5
جواب كتابخانه هاى بزرگ را مى دهد6
روابط عناصر كتابشناختى در مارک به راحتى امكان پذيراست7 
وقتى بستر نرم افزار محكم و دقيق باشد به راحتى مى تواند براى استفاده انعطاف داشته باشد8 
همخوانى با همه استانداردهاى بعد از خود9

سازگارى با محيط وب با پروژه هاى مودز و متس10 
استفاده از يك استاندارد (مانند مارک)  به توسعه نرم افزار خيلى كمك مى كند.11 
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جدول 6. محدوديت هاى مارک در ايران ارائه شده توسط 
اكثر مصاحبه شوندگان

محدوديت در ايرانشماره
ناآشنايى كتابداران و معلمان كتابدارى  با مارک1
منطبق نبودن نرم افزارهاى كتابخانه اى با مارک2
عدم شناخت درست مارک3
تفاوت رسم الخط فارسى با رسم الخط التين مبناى مارک 4
ناآشنايى نرم افزارنويسان با مارک5
عدم انعكاس مارک در نرم افزارهاى كتابخانه اى6
ناهماهنگى در استفاده از يك نوع مارک7
نداشتن سيستم كدگذارى در كشور8

جدول 7. محدوديت هاى مارک در ايران ارائه شده توسط 
برخى از مصاحبه شوندگان

محدوديت در ايرانشماره
مشكل تاريخ، نداشتن تاريخ هجرى در مارک1

2
مسائل مربوط به customize سازگار كردن مارک 

براى كشور

3
صحبت در مورد مارک و ايجاد استاندارد خيلى دير 

شروع شد

4 
ساختار پيچيدۀ  مارک،  پياده كردن آن را در 
نزم افزارهاى كتابخانه اى بغرنج و دشوار كرده

بحث و نتيجه گيرى 
با توجه به موارد بيان شده در زمينة قابليت ها 
كرد  بيان  مى توان  مارک  محدوديت هاى  و 
داراى  استاندارد،  يك  عنوان  به  مارک،  كه 
قابليت هاى خوب و مناسبى در ايران و جهان 
است. همچنين، محدوديت هاى ارائه شده تنها 
مربوط به خود اين استاندارد نيستند؛ برخى از 
آنها مانند ساختار غيرقابل تغيير و پيچيده و جزئى 
و تفصيلى بودن بر عهدۀ طراحان مارک؛ برخى 
كدگذارى  سيستم هاى  ناهماهنگى  مانند  ديگر 
در كشور برعهدۀ مسئوالن امور انفورماتيكى؛ و 
محدوديت هايى نظير ناديده گرفتن ديدگاه كاربران 
نهايى، محدوديت در نرم افزارهاى كتابخانه اى، و 
ناهماهنگى در استفاده از يك نوع مارک برعهدۀ 

كتابداران و طراحان نرم افزارهاست. 

پيشنهادهايى براى بهبود پياده سازى مارک 
در ايران 

آن  اهميت  و  آن  ساختار  و  مارک  با  آشنايى 
استادان  آشنايى  اطالعات،  تبادل  و  ذخيره  در 
همچنين  و  فهرستنويسان،  و  كتابدارى 
شركت هاى توليدكنندۀ نرم افزارهاى كتابخانه اى 
سريع تر  هرچه  انتشار  ضرورت  مارک،  با 
طبقه بندى  و  موجودى،  مستند،  بايگانى هاى 
مارک  ايران براى در اختيار داشتن اين قالب 
به صورت كامل، استفادۀ شركت هاى نرم افزارى 
توسعة  و  طراحى  در  استاندارد  قالب  اين  از 
نرم افزارهاى خود، تدريس درس مارک ايران در  
درس های سازماندهى مواد، ايجاد بستر مناسب 
نرم افزار،  در  مارک  استاندارد  پياده سازى  براى 
انطباق و تغيير نرم افزار كتابخانه براساس مارک، 
تدريس و برگزارى كارگاه و كالس در زمينة  

جدول 5. محدوديت هاى ارائه شده توسط برخى از 
پاسخ دهندگان

محدوديتشماره

ساختار از پيش تعيين شدۀ غيرقابل تغيير1

ساختارى كه به عمق زياد توجه نمى كند2

ساختار تقريباً مسطحى را براى پيشينه ها به وجود مى آورد3

كار كردن افراد در يك قالب مانند مارک سخت است4

چون تعداد فيلدها زياد است فرد حوصلة آنها را ندارد5

به دليل زيرساختى كه در مارک وجود دارد، هنوز 6
نمى شود از عامل انسانى جدا شد

االن دنياى ساختار از پيش تعريف شدۀ پيش 7
هماراسته با آن دقت و جزئيات در مارک نيست.

8
خيلى از فيلدهايى كه در مارک وجود دارند چندان 

نيازى از كاربر برطرف نمى كند

9
اغلب پايگاه داده هايى كه با مارک ايجاد مى شوند يك 

سياهة بازيابى هستند نه يك سياهة مرتبط

10
بيشترين سرمايه گذارى مارک در قسمت ذخيره سازى 

و انتقال اطالعات
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