
ڪلیدواژه ها 
قواعد فهرستنویسی، فهرستنویسی توصیفی منابع اینرتنتی، قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن،  استاندارد توصیف و 

دسرتسی به منابع )آر.دی.اِی.(، الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی )اف.آر.بی.آر.(

توصیف منابع اینرتنتی در آر.دی.اِی. در مقایسه 

با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن

مریم رخشانی |  محسن نوکاریزی  | محسن حاجی زین العابدینی 

چڪیده

هدف: بررسی وضعیت توصیف منابع اینرتنتی در آر.دی.اِِی. و 
شناسایی رویكرد قواعد انگلوامریكن در توصیف این منابع 

روش/ رویکرد پژوهش: مقایسه ای )تطبیقی(؛ جامعه پژوهش، 
ناحیه های توصیف فصل 1، فصل 9 و فصل 12 آخرین ویرایش قواعد 
فهرستنویسی انگلوامریکن )ویراست سال 2002، روزآمدشده در سال 

2004( و عنارص توصیف فصل 1 - 7 قواعد آر.دی.اِِی. است.
یافته ها: در مورد عنوان کامل میان قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن 
و قواعد آر.دی.اِی. تفاوت وجود ندارد. سه عنرص )نوع رسانه، نوع 
محمل و نوع محتوا( در قواعد آر.دی.اِِی.، جایگزین شناسه عمومی 
در مورد  است.  انگلوامریکن شده  فهرستنویسی  قواعد  در  ماده 
رشح مسئولیت، رشح ویرایش، اندازه، محل نرش، نام نارش، تاریخ 
نرش، فروست و یادداشت میان قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن و 
قواعد آر.دی.اِِی. تفاوت نگارشی وجود دارد. عنارص رشایط دسرتسی، 
محدودیت های دسرتسی، محدودیت های استفاده، ملزومات سامانه، 
خالصه سازی محتوا، زبان محتوا، اطالعات متاس و نشانی اینرتنتی 

عنارص جدید فهرستنویسی در قواعد آر.دی.اِی. هستند. 
نتیجه گیری: میزان انطباق ناحیه های توصیف منابع اینرتنتی در 
انگلوامریکن در مقایسه با عنارص توصیف منابع اینرتنتی در آر.دی.

اِی.، 71/87 درصد است. 
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مقدمه 
داده های موجود در پیشینه های کتابشناختی، در طول زمان سیر تکاملی را طی کرده است و 
قواعد الزم برای آن، توسط متخصصان و بر اساس نیازهای جامعه تدوين شده است. رويکرد 
تدوين کنندگان اين قواعد بر سازماندهي مطلوب مبتني است؛ يعني وضعیت مطلوب آن است 
که منابع اطالعاتي به شیوه اي سازماندهي شوند که کاربران با حداقل اطالعات بتوانند به آنچه 

نیاز دارند، به سرعت و سهولت از میان انبوه منابع موجود دست يابند )فتاحی، 1386(. 
از سال 1967، سازماندهي منابع در بسیاری از کشورها بر اساس قواعد فهرستنويسی 
انگلوامريکن4 انجام شده است. افزايش منابع الکترونیکی و ظهور وب جهان گستر، ماهیت 
و دامنه مجموعه کتابخانه را تغییر داده است. در حال حاضر کتابخانه ها تعداد زيادی از منابع 
الکترونیکی و اينترنتي را در خود جای داده اند. اين درحالي است که تاکنون فهرستنويسان برای 
سازماندهی اين منابع، چاره اي جز استفاده از ويرايش دوم قواعد فهرستنويسي انگلوامريکن 

)که تا حد زيادي قديمي شده است( نداشتند )کويل و هیلمن5، 2007(. 
يکي از داليل احساس نیاز پیشگامان فهرستنويسي6 به تغییر قواعد فهرستنويسي، 
نامناسب بودن ويرايش دوم قواعد انگلوامريکن براي انواع منابع جديد بود. از معايب ديگر 
قواعد فهرستنويسي انگلوامريکن، توجه و تعصب زياد آن نسبت به موضوعات انگلیسي و 
امريکايي و توصیف منابع انگلیسي زبان بود. شیوه رده بندي منابع در اين قواعد يکی  ديگر از 

1.  دانشجوی كارشناسی ارشد علم اطالعات و 

دانش شناسی دانشگاه بريجند )نويسنده مسئول(

 rakhshani_maryam@yahoo.com 

2.  دانشيار علم اطالعات و دانش شناسی 

nowkarzi@yahoo.com   دانشگاه بريجند

3. استادیار علم اطالعات و دانش شناسی مرکز 

اطالعات و مدارک علمی کشاورزی

  zabedini@yahoo.com 

4. Anglo American Cataloging Rules )AACR(

5. Coyle & Hillman

6. Cataloging Leader

توصیف منابع اینرتنتی در آر.دی.اِی. در مقایسه 
با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن

مریم رخشانی1|  محسن نوکاریزی 2| محسن حاجی زین العابدینی3 

دریافت: 1391/7/25      پذیرش:  1392/3/13 
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ايرادات آن محسوب مي شود. زيرا بعضي از رده ها بر اساس محتوا تنظیم شده اند مانند منابع 
جغرافیايي؛ و بعضی از رده ها براساس محمل7 مانند منابع صوتي، منابع تصويري، تصاوير 
متحرك، فايل رايانه ای و ريزنگاشت ها. حتي بعضي از منابع در بیش از يك رده  قرار می گیرند. 
به عنوان مثال، فهرستنويس برای سازماندهی نقشه  ايجادشده به صورت الکترونیکي، نمی داند 

به بخش منابع جغرافیايي رجوع کند يا به بخش منابع الکترونیکی )الیور8 ، 1390(. 
با ايجاد الگوی ملزومات کارکردي پیشینه هاي کتابشناختي )اف.آر.بی.آر.(9 در سال 1997 
توسط گروه مطالعاتی ايفال10 ، نیاز به تغییر قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن شدت يافت. از 
اين رو، در سال 2004 با مديريت تام دلسي11 کار بر روی ويرايش سوم قواعد فهرستنويسی 
انگلوامريکن آغاز شد )هارت12، 2010(، اما در حین کار، بیشتر اعضا به اين نتیجه رسیدند 
که قواعد جديدی مورد نیاز است و کاستی های ويرايش دوم انگلوامريکن با ايجاد ويرايش 
سوم قابل حل نخواهد بود، در نتیجه از ايجاد ويرايش سوم اين قواعد صرفنظر کردند )دانش، 
افشار، و نوری، 1389(. در سال 2005، کمیته همکاری مشترك برای توسعه قواعد آر.دی.اِی. 
)جي.اس.سي.(13، عنوان استاندارد توصیف و دسترسي به منابع )آر.دی.اِی.(14 را برای قواعد 
جديد فهرستنويسی برگزيد )هارت،2010(. از آنجا که قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن 
به طور گسترده ای در سطح جهان استفاده می شد، مبنای ايجاد قواعد جديد بر پايه  آنها استوار 
شد )مرادی و حاجی زين العابدينی، 1390(. همچنین الگوی اف.آر.بی.آر. در اين قواعد پیاده 
شد. قواعد آر.دی.ای. شامل يك مقدمه کلی، 10 بخش، 13 پیوست و يك واژه نامه است. 
بخش های 1-4 )فصل های 1-16( عناصر مربوط به ويژگی های موجوديت های تعريف شده 
در الگوی اف.آر.بی.آر. و فراد15  را پوشش می دهد و بخش های 5-10 )فصل های 17-37( به 
روابط مطرح شده در الگوی اف.آر.بی.آر. و الگوی فراد می پردازد )انجمن کتابداری امريکا16، 

انجمن کتابداری کانادا17، و مؤسسه مجاز حرفه مندان کتابداری و اطالع رسانی18، 2008(.
پیش نويس آر.دی.اِی. در قالب پی.دی.اِف.19 در نوامبر 2008 منتشر شد و بازنگری اين 
پیش نويس چاپی در فوريه 2009 به پايان رسید. دسترسی آزاد به قواعد آر.دی.اِی. نیز در يك 
مدت آزمايشی به صورت برخط20  از ژوئن تا آگوست 2010 میسر شد )هارت، 2010(. در نیمه 
دوم سال 2010، سه کتابخانه ملی اياالت متحده امريکا )کتابخانه کنگره21، کتابخانه ملی پزشکی22، 
و کتابخانه ملی کشاورزی23( به همراه 26 کتابخانه ديگر به اجرای آزمايشی قواعد آر.دی.اِی. 
پرداختند و تصمیم گرفتند براساس نتايج، نسبت به پیاده سازی آن اقدام کنند. پس از ارائه نتايج، 
کتابخانه کنگره اعالم کرد که قواعد آر.دی.اِی. را به طور کامل تا 31 مارس 2013 پیاده خواهد 
کرد و تا اين تاريخ پیشینه های فهرستنويسی برطبق قواعد آر.دی.اِی. انجام خواهد شد و همه 

پیشینه های مستند نام24   مطابق با دستورالعمل های آن شکل خواهد گرفت )اسکیف25، 2012(.

7. Carrier

8. Oliver

9. Functional Requirements 

For Bibliographic Records 

)FRBR(

10. IFLA )International Fed-

eration of Library Association 

and Institutions(

11. Tom Delsey

12. Hart

13. Joint Steering Committee 

For Development of RDA 

)JSC(

14. Resource Description and 

Access )RDA(

15. FRAD )Functional 

Requirements for Authority 

Data(

16. American Library As-

sociation

17. Canadian Library As-

sociation

18. The Chartered Institute 

of Library and Information 

Professionals

19. PDF

20. RDA Toolkit

21. Library of Congress

22. National Library of 

Medicine

23. National Library of 

Agriculture

24. Name Authority Records

25. Schiff

مریم رخشانی 
محسن نوکاریزی
 محسن حاجی زين العابدينی
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اهمیت تحوالت اخیر فهرستنويسي منجر به شکل گیری پژوهش هاي متعددی در اين 
حوزه شده است. در برخی، موضوع فهرستنويسی منابع براساس قواعد آر.دی.اِی. مورد 
بررسی قرار گرفته است )مرادی، 1389؛ و پازوکی، 1391(؛ و برخی، مربوط به فهرستنويسی 
منابع اينترنتی و شناسايي عناصر الزم برای تهیه فهرست برگه اين منابع است )الندگرن و 

سیمپسون26، 1999؛  حاجی زين العابدينی، 1381(.  
در حال حاضر با توجه به حجم روزافزون منابع اطالعاتی سودمند در اينترنت و ضعف 
موتورهاي جست وجو در بازيابی مؤثر اين منابع، بحث کارآمدی روش های سازماندهی 
اطالعات در اين محیط از جايگاه ويژه ای برخوردار است. از اين رو براي سازماندهي مطلوب 
منابع اينترنتي الزم است وضعیت توصیف اين منابع در قواعد فهرستنويسي بررسي شود. 
پژوهش حاضر، با توجه به جايگزينی آر.دی.اِی. با قواعد انگلوامريکن، با هدف بررسی 
وضعیت توصیف منابع اينترنتی در آر.دي.اِي. و شناسايي رويکرد قواعد انگلوامريکن در 
توصیف اين منابع انجام شده است تا ضمن شناسايی تفاوت های به وجود آمده در اين زمینه، 

کمك کند شرايط الزم برای پیاده سازی آر.دی.اِی. و استفاده از آن فراهم شود.
در مقاله سعی شده به پرسش های زير پاسخ داده شود:

-  وضعیت توصیف منابع اينترنتي در قواعد فهرستنويسي انگلوامريکن چگونه است؟
-  وضعیت توصیف منابع اينترنتي در آر.دي.اِي. چگونه است؟

-  عناصر توصیفی مربوط به منابع اينترنتي در آر.دي.اِي. تا چه میزان با ناحیه های 
توصیف مربوط به منابع اينترنتي در قواعد فهرستنويسي انگلوامريکن مطابقت دارد؟

در سال های اخیر مباحثي نظیر اف.آر.بي.آر.، قواعد آر.دي.اِي. و سازماندهي منابع اينترنتی 
توجه پژوهشگران داخل و خارج از کشور را به خود جلب کرده است و پژوهش های زيادی 
را به خود اختصاص داده است. در اين بخش نتايج چند پژوهش که به موضوع قواعد آر.دي.

اِي. و سازماندهي منابع اينترنتی پرداخته اند، مرور می شود.
مرادي )1389( در پژوهشی به شناسايي وضعیت فهرستنويسي توصیفي کتابخانه هاي 
رقومی که بر اساس قواعد فهرستنويسي انگلوامريکن ايجاد شده اند و بررسي میزان انطباق آنها 
با استاندارد آر.دي.اِي. پرداخت. نتايج نشان داد که داده هاي توصیفي موجود در پیشینه هاي 
کتابشناختي کتابخانه هاي رقومی ايران با استانداردها و قواعد موجود همخواني کاملي نداشتند. 
با بررسي انواع روابط کتابشناختي به کاررفته در پیشینه هاي کتابخانه هاي رقومی مشخص 
شد که دو رابطه هم ارز و اشتقاقي بیشترين و رابطه همراهي و توالي کمترين کاربرد را 
داشتند. بر اساس نتايج، بین میزان روابط به کار رفته در کتابخانه هاي رقومی در روابط هم ارز، 
Lundgren & Simpson . 26اشتقاقي، توصیفي، کل و جزء، و توالي تفاوت معني داري وجود داشت، ولی بین میزان کاربرد 

توصیف منابع اینترنتی در آر.دی.اِی. 
در مقایســه با قــواعد

 فهرستنویسی انگلوامریکن
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رابطه همراهي در پیشینه هاي کتابشناختي کتابخانه هاي رقومی تفاوت معني داري مشاهده 
نشد. انطباق ويژگي هاي موجوديت هاي اثر، برداشت، قالب و نسخه استاندارد آر.دي.اِي. با 
داده هاي توصیفي موجود در پیشینه هاي کتابشناختي کتابخانه هاي رقومی نشان داد که اکثر 
ويژگي هاي تعريف شده در موجوديت هاي اثر، برداشت و نسخه در پیشینه ها وجود نداشت 

و در موجوديت قالب نیز انطباق بسیار کمي مشاهده شد. 
درخوش )1389( در پژوهشـی به بررسـی سـازگاری آر.دی.اِی. با مـودس27 پرداخت. 
جامعه پژوهش او از دو بخش تشکیل شد: عناصر اصلي، فرعي و ويژگي هاي طرح مودس 
و دستورالعمل های آر.دی.اِی. )ثبت ويژگی های موجوديت های گروه اول و دوم اف.آر.
بی.آر. در آر.دی.اِی.(. در اين پژوهش برچسب هاي مبتني بر زبان نشانه گذاري گسترش پذير 
)ايکس.ام.ال.( براي نمايش اطالعات توصیفي منابع مختلف براساس قواعد آر.دي.اِي. ارائه 
شد. نتايج نشان داد میان قواعد آر.دي.اِي. و طرح فراداده اي توصیف شيء سازگاري کامل 

وجود داشت.  
امکان سنجی به  کارگیری آر.دی.اِی. از ديدگاه فهرستنويسان در کتابخانه ملی توسط 
پازوکی )1391( بررسی و میزان همخوانی پیشینه های کتابشناختی موجود در رسا با آر.دی.
اِی. شناسايي شد. براساس نتايج اين پژوهش، بیش از 88 درصد از فیلدهای پیشینه های 
کتابشناختِی مورد بررسی با آر.دی.اِی. انطباق داشت. میزان آشنايي فهرستنويسان کتابخانه 
ملی جمهوری اسالمی ايران با آر.دی.اِی. با دو روش خوداظهاری )نظر شخصی( و میزان 
آشنايی واقعی )از طريق پرسش های باز( پیش و پس از آموزش و نیز میزان پذيرش اين 
قواعد از سوی ايشان سنجیده شد. نتايج اين بخش نشان داد که میزان آشنايی خوداظهاری 
فهرستنويسان با آر.دی.اِی. پیش از آموزش باالتر از حد متوسط و میزان آشنايی واقعی ايشان 
پايین تر از سطح متوسط بود. اما پس از آموزش، هر دو نوع آشنايی آنان اعم از خوداظهاری 
و واقعی، به باالتر از سطح متوسط رسید. پیش و پس از آموزش، میزان آشنايی خوداظهاری 
فهرستنويسان کارشناسی  ارشد بیشتر از میزان آشنايی خوداظهاری فهرستنويسان کارشناسی 

بود. میزان آمادگی فهرستنويسان برای پذيرش آر.دی.اِی. باالتر از متوسط ارزيابي شد. 
سانچز28 )2010( در پژوهشي نگرش فهرستنويسان نسبت به قواعد آر.دي.اي. و میزان 
آشنايي آنها با اين قواعد و وب معنايي29  را بررسي کرد. نتايج نشان داد کتابداران با دانش 
کمتر نسبت به ايجاد قواعد آر.دي.اِي. احساس نگرانِي بیشتري می کردند )نقل در ولش و 

باتلي30، 2012(.
حاجی زين العابدينی )1381( در پژوهشی به بررسی مسائل فهرستنويسی منابع اينترنتی 
و ارائه دستنامه پیشنهادی برای کتابخانه های ايران پرداخت. نمونه پژوهش او، شامل 38 

27.  MODS )Metadata Object 

Description Access(

28.  Sanchez

29. Semantic Web

30. Welsh & Batley

مریم رخشانی 
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سايت اينترنتی دارای رسم الخط فارسی بود. در اين پژوهش دو روش عمده سازماندهی 
اطالعات اينترنت، يعنی روش ابرداده ای و فهرستنويسی منابع اينترنتی معرفی شد و کارآيی 
و عدم کارآيی آنها برای سازماندهی منابع اينترنتی فارسی مورد ارزيابی قرار گرفت. نتايج 
ارزيابی ها حاکی از مناسب بودن روش کالسیك سازماندهی اطالعات يعنی ايجاد پیشینه های 

کتابشناختی اين منابع از طريق فهرستنويسی بود. 
کوکبی و آخشیك )1389( در پژوهشي به منظور شناسايي رويکرد کامل تر در راستای 
توصیف منابع اينترنتي، به بررسي قواعد فهرست نويسی انگلوامريکن و عناصر فراداده ای 
دوبلین کور پرداختند. در اين پژوهش، عناصر پانزده گانه دوبلین کور و آن دسته از عناصر که 
به فهرستنويسي توصیفي مربوط مي شد، با نواحي توصیف در فصل نهم ويراست سال 2002 
قواعد فهرستنويسي انگلوامريکن مقايسه شدند. نتايج پژوهش نشان داد قواعد فهرستنويسي 
انگلوامريکن از کارآيي بیشتري برای فهرستنويسي توصیفي منابع اينترنتي برخوردار بود. 
را  دوبلین کور  فراداده-ای  عناصر  و  انگلوامريکن  فهرستنويسی  قواعد  از  ترکیبي  ايشان 

سودمندتر دانستند.  
الندگرن و سیمپسون )1999( در يك بررسی به شناسايی عناصر الزم برای توصیف 
منابع اينترنتی در پیشینه های کتابشناختی پرداختند. بدين منظور، آنها نظرات دانشجويان 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه فلوريدا را پیرامون سودمندی عناصر توصیف منابع اينترنتی 
در پیشینه هاي کتابشناختي جويا شدند. نتايج نشان داد از ديدگاه دانشجويان عناصر عنوان، 
نويسنده اول، نشانی اينترنتی 31 و چکیده داراي اهمیت بیشتری است. عناصر ديگر نظیر 
موضوع، عناوين آثار مرتبط، تاريخ ايجاد، تاريخ به روزرسانی، ساير نويسندگان، اندازه فايل و 

ويرايش نیز مفید تشخیص داده شد. 
بررسی پیشینه ها به طورکلی نشان داد با وجود جديد بودن موضوع، پژوهش های 
متعددی در اين حوزه انجام شده، ولی در زمینه فهرستنويسی منابع اينترنتی، پژوهشي که 
مشخصاً به رويکرد توصیف منابع اينترنتی در قواعد جديد فهرستنويسی )آر.دي.اِي.( پرداخته 
باشد، کاری انجام نشده است. از اين رو، در پژوهش حاضر، وضعیت توصیف منابع اينترنتی 
در آر.دي.اِي. در قیاس با وضعیت توصیف اين منابع در قواعد فهرستنويسي انگلوامريکن 

بررسي شد.  

روش  پژوهش 
جامعه پژوهش، ناحیه های توصیف فصل 1، فصل 9 و فصل 12 آخرين ويرايش قواعد 
)URL(  Uniform Resource Locator .31فهرستنويسی انگلوامريکن )فهرستنويسی منابع الکترونیکی با استفاده از قواعد فهرستنويسی 

توصیف منابع اینترنتی در آر.دی.اِی. 
در مقایســه با قــواعد

 فهرستنویسی انگلوامریکن
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انگلوامريکن،1385؛ اسکیف،2002 ( و عناصر توصیف فصل 1 - 7  قواعد آر.دی.اِی. 
)انجمن کتابداری امريکا، انجمن کتابداری کانادا، و مؤسسه مجاز حرفه مندان کتابداری و 

اطالع رسانی، 2008( بود. 
برای پاسخ به پرسش نخست پژوهش، پس از بررسی ناحیه های توصیف در فصل 1، 9 
و 12 قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن، اطالعات الزم برای توصیف منابع اينترنتی براساس 
اين قواعد، شناسايی شد. سپس به منظور پاسخ به پرسش دوم، عناصر فصل 1 - 7 قواعد 
آر.دی.اِی. که مربوط به توصیف موجوديت های گروه اول اف.آر.بی.آر. )قواعد مربوط به 
ثبت ويژگی های اثر، برداشت، قالب و نسخه( بود، بررسی شد. در هر فصل، برای هر عنصر، 
قواعد کلی و نیز قواعدی که ذيل اصطالح »منابع يکپارچه ساز«32 ارائه شده بود، بررسی و 
استخراج شد. دلیل استفاده از قواعد مربوط به منابع يکپارچه ساز اين بود که در قواعد آر.دی.
اِی.، بسیاری از اطالعات الزم برای توصیف منابع اينترنتی، ذيل اين اصطالح مطرح شده 

است. تعريف منابع يکپارچه ساز در قواعد آر.دی.اِی. به شرح ذيل است:
تغییر می کند،  يا  با به روزرسانی اضافه می شود  منابع يکپارچه ساز، مطالبی که  »در 
به صورت مجزا و ناپیوسته نیست و با کل مطالب ادغام می شود. برخی از منابع يکپارچه ساز 
ملموس هستند، مانند دستنامه کالسوری که با جايگزينی صفحات روزآمد می شود و برخی 

غیرملموس، مانند وب سايت که دائماً يا به صورت دوره ای روزآمد می شود33«.
برای پاسخ به پرسش سوم، اطالعات گردآوری شده از دو پرسش قبل با هم مقايسه 
شد و اطالعات هر ناحیه از قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن در قیاس با عنصر نظیرش در 

قواعد آر.دی.اِی. مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

يافته ها
باتوجه به گستردگي مبحث توصیف منابع اينترنتي در قواعد انگلوامريکن و آر.دي.اِي.، در 
متن حاضر، شرح کامل میسر نبود. از اين رو، نخست ناحیه ها و عناصر شناسايي شده برای 
توصیف منابع اينترنتی ارائه شد و در ادامه وضعیت هر ناحیه در قیاس با عنصر نظیرش به 

اختصار بررسی شد. 

عنارص توصیف در قواعد آر.دی.اِی.ناحیه های توصیف در قواعد انگلوامریکن

عنوان کاملعنوان کامل1

وجه تسميه عام )شناسه عمومی ماده(234

 نوع محمل35
نوع رسانه36
نوع محتوا37

32. Integrating Resources                   

33. RDA 1.1.3

34 . General Material 

Designation )GMD(               

35. Carrier type

36. Media type

37. Content type

ناحیه های توصیف منابع اینترنتی در 

انگلوامریکن در مقایسه با عناصر توصیف 

منابع اینترنتی در آر.دی.اِی

جدول  1

مریم رخشانی 
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عنوان موازیعنوان موازی3

عنوان فرعیعنوان فرعی4

رشح مسئولیترشح مسئولیت5

رشح ویرایشرشح ویرایش6

اندازهاندازه7

محل نرشمحل نرش8

نام نارشنام نارش9

تاریخ نرشتاریخ نرش10

فروستفروست11

شیوه انتشار38-----12

یادداشت منبع عنوانیادداشت منبع عنوان13

یادداشت اشتباهات عنوان-----14

یادداشت عنوان کاملیادداشت عنوان کامل15

عنوان موازی / عنوان فرعی یادداشتیادداشت عنوان موازی /  عنوان فرعی16

یادداشت رشح مسئولیتیادداشت رشح مسئولیت17

یادداشت رشح ویرایشیادداشت رشح ویرایش18

یادداشت نرشیادداشت نرش19

یادداشت فروستیادداشت فروست20

یادداشت فاصله روزآمدسازییادداشت فاصله روزآمدسازی2139

یادداشت منبع توصیفیادداشت منبع توصیف22

-----یادداشت تاریخ و روابط کتابشناختی2340

عنرص خالصه سازی محتوا41یادداشت چکیده24

عنرص زبان محتوا42یادداشت زبان25

-----یادداشت ماهیت و دامنه2643

عنرص ملزومات سامانهیادداشت ملزومات سامانه2744

 رشایط دسرتسی46یادداشت روش دسرتسی2845

اطالعات متاس47-----29

محدودیت های دسرتسی48-----30

محدودیت های استفاده49-----31

نشانی اینرتنتی-----32

عنارص توصیف در قواعد آر.دی.اِی.ناحیه های توصیف در قواعد انگلوامریکن

 38. Mode of issuance

39. Frequency

40. Bibliographic history

 and relationships   

41. Summarization of the content

42. Language of the content

43. Nature and scope  

44. System requirements  

45. Mode of access  

46. Terms of availability

47. Contact information

48. Restriction on access

49. Restrictions on use

ناحیه های توصیف منابع اینترنتی در 

انگلوامریکن در مقایسه با عناصر توصیف منابع 

اینترنتی در آر.دی.اِی

ادامه جدول 1

توصیف منابع اینترنتی در آر.دی.اِی. 
در مقایســه با قــواعد

 فهرستنویسی انگلوامریکن
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وضعیت توصیف منابع اينترنتی در انگلوامريکن در قیاس با آر.دی.اِی.:
سطوح توصیف: در قواعد انگلوامريکن50  برای توصیف، سه سطح درنظرگرفته شده 

است که سطح اول، کوتاه ترين سطح توصیف و سطح سوم، کامل ترين سطح توصیف 
محسوب مي شود. 

در قواعد آر.دي.اِي. توصیف منابع در سه سطح به شرح ذيل ارائه شده است51 :
-  توصیف جامع52 : توصیفی که يك اثر را به طور کامل توصیف می کند؛ به عنوان مثال 

يك نقشه يا يك مجموعه از پوسترهايی که به وسیله يك کتابخانه گردآوری شده است. 
- توصیف تحلیلی53 : توصیفی که بخشی از يك مجموعه بزرگ تر را توصیف می کند؛ مانند 

يك جلد از مجموعه سه جلدی يك زندگینامه، يا يك نقشه از مجموعه يك سری از نقشه ها. 
- توصیف سلسله مراتبی54 : توصیفی که شامل يك توصیف جامع و يك توصیف تحلیلی 

است. 
با  انگلوامريکن55   منبع اخذ اطالعات: منبع اخذ اطالعات در قواعد فهرستنويسی 

اصطالح منبع اصلی اطالعات و در قواعد آر.دی.اِی.56  با اصطالح منبع مرّجح اطالعات 
آمده است. در هر دو، صفحه عنوان، فهرست های اصلی، صفحه خانگی و سرصفحه، منبع 
اخذ اطالعات منابع اينترنتی هستند. اگر اطالعات اين منابع از نظر جامعیت متفاوت باشد، 
منبعی که کامل ترين اطالعات را فراهم کرده  است، انتخاب می شود. از اين حیث، بین آر.دی.

اِی. و انگلوامريکن تفاوتی وجود ندارد. 
عالئم سجاوندی: طبق قواعد انگلوامريکن57  اگر عنوان کامل در منبع اصلی اطالعات، 

دارای نشانه های ... يا ] [ باشد، اين نشانه ها به ترتیب با عالئم __  و ) ( عوض می شود. 
مرّجح  منبع  با  مطابق  بايد  را  آر.دی.اِی.58، عالئم سجاوندی  قواعد  براساس  درحالی که 
اطالعات، رونويسی کرد. در مورد عاليم سجاوندی، دلیل برای تغییر اين عالئم در پیشینه های 

کتابشناختی منطقی به نظر نمی رسد، از اين رو رويکرد آر.دی.اِی. مناسب تر است.
اشتباهات: براساس قواعد انگلوامريکن59، هر اشتباه مطابق با منبع اصلی اطالعات، 

رونويسی و شکل صحیح آن داخل قالب گذاشته می شود. قاعده کلی در آر.دی.اِی.  اين 
است که اشتباهات همانگونه که روی منبع مرّجح اطالعات آمده است، رونويسی و از شکِل 
صحیح، يادداشت تهیه شود. در قواعد آر.دی.اِی.60 برای منابع يکپارچه ساز ازجمله منابع 
اينترنتی استثنا وجود دارد، يعنی به هنگام رونويسی اطالعات منابع اينترنتی، بايد شکل درست 
را نوشت و از اشتباهات به همان شکلی که روی منبع مرّجح اطالعات ظاهر شده است، 

يادداشت تهیه کرد. 
عنوان کامل: هم در قواعد انگلوامريکن61 و هم در قواعد آر.دی.اِی.62، عنوان از روی 

50. AACR2 1.0D

51. RDA 1.5

52. Comprehensive

 description

53. Analytical description

54. Hierarchical description

55. AACR2 9.0B1                      

56. RDA 2.2.2     

57. AACR2 1.1B1    

58. RDA 1.7.3                    

59. AACR2 1.0F1       

60. RDA 2.3.1.4

61. AACR2 1.1B1

62. RDA 2.3.2    

مریم رخشانی 
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منبع اطالعات رونويسی می شود و پس از روزآمدسازی در صورت تغییر عنوان، عنوان 
پیشینه کتابشناختی مطابق با جديدترين ويرايش، تغییر مي کند. برطبق قواعد انگلوامريکن63، 
برای عنوان ويرايش های قبلی يادداشت تهیه می شود، اما براساس قواعد آر.دی.اِی.64، عنوان 

ويرايش های قبل به منزله اثر مرتبط ثبت می شود.
عنوان موازی: طبق قواعد انگلوامريکن65، اگر روی اثر چند عنوان موازی وجود داشته 

باشد، برای تهیه يك توصیف سطح دوم، فقط نخستین عنوان موازی و برای تهیه يك 
توصیف سطح سوم همه عنوان های موازی، به ترتیب توالی آنها روی اثر ثبت می شوند. 
براساس آر.دی.اِی.66، مفهوم توصیف سطح اول، سطح دوم و سطح سوم وجود ندارد و اگر 
روی اثر چند عنوان موازی وجود داشته باشد، همه عنوان های موازی، به ترتیب توالی آنها 

روی اثر ثبت می شوند. 
عنوان فرعی: براساس قواعد آر.دی.اِی.67 ذکر کلیه عنوان های فرعی اختیاری است، در 

حالی که طبق قواعد انگلوامريکن68، فقط درصورتی که عنوان فرعی مهم باشد، ثبت می شود و 
تنها در موارد ذيل تعیین عنوان فرعی الزامی است: 

•  اگر عنوان فرعی، شامل شرح مسئولیت يا نام ناشر، توزيع کننده و مانند آن است و آن 
شرح جزء جدايی ناپذير عنوان فرعی است، به همان شکل رونويسی می شود. 

• اگر عنوان کامل فقط شامل نام تنالگان، کنفرانس و مانند آن باشد و به توضیح نیاز 
داشته باشد، توضیحی کوتاه به زبان عنوان کامل، به منزله عنوان فرعی در داخل قالب به آن 

افزوده می شود. 
براساس قواعد انگلوامريکن69، اگر عنواِن کامل نیاز به توضیح داشته باشد، توضیح 
کوتاهی داخل قالب، به منزله عنوان فرعی به آن افزوده می شود، درحالی که در آر.دی.اِی. 

معادلی برای اين قانون وجود ندارد. 
و  القاب  مسئولیت،  شرح  نوشتن  در  انگلوامريکن70،  قواعد  طبق  مسئولیت:  رشح 

کوته نوشت های اشرافی، خطابی، افتخاری، و امتیازی مانند دکتر، مهندس، آقا و مانند آن، و 
نیز حروف آغازين نام انجمن ها، توصیف ها و مانند آن حذف می شود مگر: 

•  در صورت حذف، تنها نام کوچك يا نام خانوادگی باقی بماند؛
•  لقب برای تشخیص شخص الزم باشد؛ و

•  لقب، يك لقب اشرافی يا لقب افتخاری انگلیسی باشد.
درحالی که براساس قواعد آر.دی.اِی.71، شرح مسئولیت، دقیقاً مانند روی اثر ثبت می شود. 
طبق قواعد انگلوامريکن، اگر اطالعات شرح مسئولیت از منبعی غیر از منبع اصلی 
اطالعات گرفته شده باشد، بايد داخل قالب گذاشته شود. اما بر اساس قواعد آر.دی.اِی. 

63. AACR2 12.7B4.2b

64. RDA 2.3.2.11.3  

65. AACR2 1.1D1, AACR2 1.1D2

66. RDA 2.3.3.3

67. RDA 2.3.4           

68. AACR2 12.1E1a

69. AACR2 1.1E6

70. AACR2 1.1F7

71. RDA 2.4.1.4
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فقط شرح مسئولیت گرفته شده از خارج اثر بايد داخل قالب قرار بگیرد. براساس قواعد 
انگلوامريکن72، در مورد شرح مسئولیت بیش از سه شخص يا تنالگان که يك سمت دارند، 
تنها نام نخستین شخص يا تنالگان نوشته می شود و بقیه نام ها حذف می شود و سپس از 
... ]و ديگران[ به عنوان نشانه حذف استفاده می شود. در آر.دی.اِی. اين محدوديت وجود 
ندارد. برطبق قواعد آر.دی.اِی.73  در مورد شرح مسئولیت بیش از سه شخص يا تنالگان، هم 
می توان نام همه پديدآورندگان را مانند روی اثر در يك شرح مسئولیت ثبت کرد و هم امکان 
حذف اختیاری وجود دارد؛ به اين معنی که در مورد بیش از سه پديدآورِ دارای يك نقش، 
می توان به جز نام نخستین پديدآور، بقیه را حذف کرد و خالصه آنچه حذف شده را داخل 
قالب قرار داد. براساس قواعد انگلوامريکن74، عبارت اسمی مرتبط با شرح مسئولیت، در 
صورتی که مبیّن ماهیت اثر باشد به صورت عنوان فرعی ثبت می شود؛ درحالی که طبق قواعد 
آر.دی.اِی.75، هر عبارت اسمی يا غیراسمِی مرتبط با شرح مسئولیت، به منزله بخشی از شرح 

مسئولیت محسوب می شود. 
رشح ویرایش: طبق قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن76، شرح ويرايش به صورت يکدست 

و با استفاده از کوته نوشت های استاندارد مطابق با پیوست B و اعداد مطابق با پیوست C اين 
قواعد ثبت می شود؛ اما در قواعد آر.دی.اِی.77، شرح ويرايش به همان شکِل ظاهرشده روی 
اثر ثبت می شود. براساس قواعد انگلوامريکن78، اگر اثر فاقد شرح ويرايش باشد، اما تغییرات 
عمده ای )تغییر در محتوای فايل، تغییر زبان برنامه نويسی، تغییر جمالت برنامه، افزودن صدا 
و سیستم عامل( با ويرايش های گذشته داشته باشد، بايد آن را به منزله ويرايش جديد درنظر 
گرفت و يك شرح ويرايش کوتاه به زبان و خط عنوان کامل درست کرد و آن را داخل 
قالب قرار داد؛ درصورتی که در آر.دی.اِی.، معادلی برای اين قانون وجود ندارد. طبق قواعد 
انگلوامريکن79، شرح مسئولیت مربوط به يك يا چند ويرايش، اما نه همه ويرايش های يك 
منبع ذکر می شود. درحالی که در آر.دی.اِی.80، شرح مسئولیت ويرايش، فقط شرح مسئولیت 

مربوط به ويرايشی است که توصیف برمبنای آن انجام شده است. 
اندازه: به طورکلی در مورد اندازه، همان روش ويرايش دوم قواعد انگلوامريکن81، در قواعد 

آر.دی.اِی.82 پیاده شده است. در هر دو، اندازه با تعیین نوع و تعداد واحدها مشخص می شود 
و فقط تفاوت های اندکی از نظر نگارشی بین آنها وجود دارد. برای تعیین اندازه در قواعد 
فهرستنويسی انگلوامريکن از کوته نوشت ها استفاده می شود؛ به عنوان مثال »ص«83  به جای صفحه 
به کار می رود، درحالی که تأکید آر.دی.اِی. بر استفاده از شکل کامل واژه است. مثالً در قواعد 
آر.دی.اِی.، واژه »صفحه« به صورت کامل نوشته می شود. تفاوت ديگر قواعد انگلوامريکن و 
قواعد آر.دی.اِی.، مربوط به اشتباه در شماره گذاری صفحات است. به عنوان مثال طبق قواعد 

72. AACR2 1.1F5

73. RDA 2.4.1.5

74. AACR2 1.1F12

75. RDA 2.4.1.8

76. AACR2 1.2B1

77. RDA 2.5.1.4

78. AACR2 9.2B3

79. AACR2 9.2C                               

80. RDA 2.5.4.1

81. AACR2 9.3                       

82. RDA3.4.1.3.

  p 83. در انگلیسی
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انگلوامريکن84، صفحات اشتباه شماره گذاری شده به صورت 48 ]يعنی 96[ ص. ثبت می شود، 
درحالی که براساس قواعد آر.دی.اِی.85، از »48، که 96 صفحه است«86 استفاده می شود. استفاده از 
شکل کامل واژه ها، درك اطالعات موجود در پیشینه های کتابشناختی را برای کاربران غیرکتابدار 
ممکن می کند. از اين رو قاعده آر.دی.ای. در مورد ثبت اطالعات اندازه اثر، مناسب تر به نظر 

می رسد.
قواعد کلی نرش، پخش و مانند آن: براساس قواعد انگلوامريکن87، برای ثبت اطالعات 

نشر، پخش و مانند آن بايد حروف اضافه همراه نام مکان ها، اشخاص و سازمان ها را حذف و 
از کوته نوشت ها مطابق پیوست B استفاده کرد. حال آنکه طبق قواعد آر.دی.اِی.88، محل نشر 

و نام ناشر به شکل ظاهرشده روی منبع اطالعات رونويسی می شود. 
محل نرش: براساس قواعد آر.دی.اِی.89، عناصر نام ناشر و تاريخ نشر جزء عناصر هسته 

تعريف شده اند، درحالی که محل نشر يك عنصر اختیاری است؛ يعنی ثبت يا حذف محل نشر 
در فهرست برگه به اختیار فهرستنويس است. با اين قاعده احتمال می رود در يك کتابخانه 
فیلد محل نشر به طورکلی کنار گذاشته شود. از اين رو، در مورد محل نشر، قاعده انگلوامريکن 
مناسب تر به نظر می رسد. براساس قواعد انگلوامريکن90، اگر محل نشر روی منبع اطالعات 
ذکر نشده باشد و نتوان محل احتمالی نشر را تعیین کرد، از اصطالح]بی جا [91 استفاده می شود؛ 
درحالی که طبق قواعد آر.دی.اِی.92، از اصطالح ]محل نشر مشخص نیست[93  استفاده می شود. 
به نظر می رسد در مورد اين قاعده، اصطالح موجود در آر.دی.اِی. برای کاربران غیرکتابدار قابل 

فهم تر باشد.
نام نارش: طبق ويرايش دوم قواعد انگلوامريکن94، نام ناشر به کوتاه ترين شکل قابل درك 

در سطح بین المللی وارد می شود. بر اساس قواعد آر.دی.اِی.95 نام ناشر به همان شکلی که 
روی منبع اطالعات آمده است، رونويسی می شود. در عین حال همین قانون امکان حذف 
اختیاری سطوح سلسله مراتب ناشر تنالگانی را که در شناسايی آن نقشی ندارد، میسر می کند. 
براساس قواعد انگلوامريکن96، اگر هیچ ناشری در منبع اصلی اطالعات نام برده نشود و نتوان 
ناشر را از روی منبع ديگری شناسايی کرد، اصطالح ]بی نا[97  استفاده می شود؛ درحالی که طبق 
قواعد آر.دی.اِی.98، اگر هیچ ناشری در منبع اصلی اطالعات نام برده نشود و نتوان ناشر را از 
روی منبع ديگری شناسايی کرد، اصطالح ]ناشر مشخص نیست[99 ثبت می شود. در مورد 
اين قاعده، اصطالح موجود در آر.دی.اِی. برای کاربران غیرکتابدار قابل فهم تر به نظر می رسد.
تاریخ نرش: طبق قواعد انگلوامريکن100، اگر تاريخ انتشار مشخص نباشد، تاريخ تقريبی نشر 

داخل قالب قرار می گیرد. در ويرايش 2002 قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن درصورتی که 
نتوان تاريخ تقريبی نشر را مشخص کرد، دستوری مبنی بر استفاده از ]بی تا[ وجود ندارد، ولي 

84. AACR2 2.5B4

85. RDA 3.4.5.5

86. 48, that is 96 pages

87. AACR2 9.4B      

88. RDA 2.8.1.4  

89. RDA 2.8.2                   

90 . AACR2 1.4C6

 sine که مخفف   ]  91. در انگلیسی] 

loco است.

92 . RDA 2.8.2.6

93. Place of publication not identified

94. AACR2 1.4D2

95. RDA 2.8.1.4

96. AACR2 9.4D2

 sine که مخفف   ]s .n .[97. در انگلیسی 

nomine است.

98. RDA 2.8.4.7

99. Publisher not identified

 100. AACR2 1.4F7
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براساس قواعد آر.دی.اِی.101  اگر تاريخ نشر اثر مشخص نباشد، تاريخ تقريبی نشر فراهم می شود 
و اگر تعیین تاريخ تقريبی نشر مقدور نباشد، اصطالح ]تاريخ نشر مشخص نیست[ 102  وارد 
می شود. طبق قواعد انگلوامريکن، يکی از انواع تاريخ های تقريبی به صورت ]حدود ... [ وارد 
می شود، ولي در آر.دی.اِی. برای اين نوع تاريخ تقريبی معادل خاصی درنظرگرفته نشده است و 

تاريخ به همراه عالمت سؤال داخل قالب قرار می گیرد. 

مثال:

اقتباس از اسکیف )2012(
طبق قاعده انگلوامريکن103 ، درصورتی مي توان تاريخ تقريبی نشر را میان دو سال 
به صورت ]بین ... و ...[ وارد کرد که فاصله بین دو تاريخ از 20 سال کمتر باشد، درحالی که 

در آر.دی.اِی.  چنین محدوديتی وجود ندارد.
فروست: طبق قواعد فهرستنويسي انگلوامريکن104، عنوان و شماره فروست به صورت 
يکدست و با استفاده از کوته نوشت ها مطابق پیوست B و اعداد مطابق پیوست C اين قواعد 
ثبت می شود؛ درحالی که بر اساس قواعد آر.دی.اِی.105، عناصر فرعی شرح فروست دقیقًا 
بايد همان گونه که روی منبع مرجح اطالعات آمده است، رونويسی  شود. براساس قواعد 
انگلوامريکن 106، اگر شماره گذاری فروست روی منبع اصلی اطالعات اشتباه باشد، همان گونه 
که روی اثر آمده است رونويسی می شود و شماره گذاری صحیح داخل قالب قرار می گیرد؛ 
درحالی که طبق قواعد آر.دی.اِی.107، اگر شماره گذاری فروست روی منبع مرجح اطالعات 
اشتباه باشد، همان گونه که روی منبع اطالعات آمده است رونويسی و از شماره گذاری درست 

يادداشت تهیه می شود.
شیوه انتشار:  شیوه انتشار اصطالح جديد فهرستنويسی است که در قواعد آر.دی.اِی.108تعريف 

شده است. شیوه انتشار، يك نوع طبقه بندی است که نحوه نشر و روزآمدسازی منابع را نشان 
 می دهد و بیانگر اين است که منبع در يك يا چند بخش منتشر شده است109. شیوه انتشار يك منبع 
با يکی از اصطالحات تك واحدی110 ، تك نگاشت چندبخشی111، پیايند، و منبع يکپارچه ساز ثبت 

می شود. در قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن معادلی برای عنصر شیوه انتشار وجود ندارد. 
فاصله روزآمدسازی: در قواعد آر.دی.ای.112، اگر فاصله روزآمدسازی منابع يکپارچه ساز 

تاریخ نرش، پخش و مانند آن

RDA 2.8.6.6AACR2  9.4Fشامره قانون

]ca 1960[]?1960[ مثال تاریخ تقریبی

101. RDA 2.8.6.6

102. Date of publication not 

identified

103 . AACR2 1.4F7

104. AACR2 1.6G1

105 . RDA 2.12.1.4

106. AACR2 1.6G1

107. RDA 2.12.9.3

108. RDA 2.13.1.3

109. RDA 2.13.1.1

110. Single unit

111. Multipart monograph

112. RDA 2.14.1
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منظم باشد، با يکی از اصطالحات روزانه، سه بار در هفته، دو بار در هفته، هفتگی، سه بار در 
ماه، دو بار در ماه، ماهانه، سه ماهه، سه بار در سال، دو بار در سال، ساالنه، دوساالنه، سه ساالنه، 
و نامنظم وارد می شود. در قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن113، ناحیه توصیفی مستقلی برای 

فاصله روزآمدسازی وجود ندارد و اطالعات روزآمدسازی در يك ياداشت ثبت می شود. 
یادداشت: تعدادی از يادداشت هايی که در قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن تعريف شده 

است، در قواعد آر.دی.اِی. نیز وجود دارد. اين يادداشت ها عبارتند از: يادداشت منبع عنوان، 
يادداشت عنوان کامل، يادداشت عنوان موازی و عنوان فرعی، يادداشت شرح مسئولیت، 
يادداشت شرح ويرايش، يادداشت نشر، يادداشت فروست، يادداشت فاصله روزآمدسازی، 
و يادداشت منبع توصیف. بعضی از يادداشت های قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن، مانند 
يادداشت ماهیت و دامنه و يادداشت روش دسترسی در قواعد آر.دی.اِی. حذف شده است. 
تعدادی از يادداشت های قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن، از قسمت يادداشت های قواعد 
آر.دی.اِی حذف و به صورت مفصل مطرح شده است، مانند يادداشت تاريخ و روابط 
کتابشناختی. بحث يادداشت تاريخ و روابط کتابشناختی همان مبحث روابط قالب با قالب 
در آر.دی.اِی. است که در يك فصل )فصل 27: قالب های مرتبط( به تفصیل مورد بحث 
قرار گرفته است. به جای يادداشت ملزومات سامانه، يادداشت چکیده و يادداشت زبان نیز 
در قواعد آر.دی.اِی. عنصرهای ملزومات سامانه، خالصه سازی محتوا و زبان محتوا تعريف 
شده است. يادداشت اشتباهات عنوان فقط به قواعد آر.دی.ای. اختصاص دارد و در قواعد 
انگلوامريکن مطرح نشده است، زيرا برطبق قواعد انگلوامريکن، درصورت وجود اشتباه در 
عنوان، عنوان مطابق با منبع اصلی اطالعات به همان شکل اشتباه نوشته می شود و شکل 

درست داخل قالب قرار می گیرد، در نتیجه به وجود ياداشت نیازی نیست. 
نوع رسانه، نوع محمل، و نوع محتوا جایگزین شناسه عمومی ماده: براساس قواعد 

فهرستنويسی انگلوامريکن114، افزودن »شناسه عمومی ماده« اختیاری است. شناسه عمومی 
ماده بی درنگ پس از عنوان کامل، داخل قالب قرار می گیرد و طبقه کلی موادی را که اثِر 
در دسِت توصیف به آن تعلق دارد، نشان می دهد. از شناسه عمومی ماده برای منابع چاپی 
)کتاب ها، منابع جغرافیايی( استفاده نمی  شود. شناسه عمومی ماده برای منابع اينترنتی عبارت 
»منابع الکترونیکی« است. در قواعد آر.دی.اِی.، سه عنصر نوع رسانه، نوع محمل، و نوع محتوا 
جايگزين شناسه عمومی ماده در قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن شده است. نوع رسانه، 
نوع کلی ابزار واسط115 مورد نیاز برای مشاهده، پخش يا اجرای محتوای منبع است116. نوع 
محمل، قالب ذخیره سازی رسانه ای117 را نشان می دهد که برای مشاهده، پخش يا اجرای 
محتوای منبع الزم است118. نوع محتوا، شکل اصلی ارتباط است که از طريق آن، محتوا بیان 

113. AACR2 12.7B1

114. AACR2 9.1C     

115. Intermediation device

116. RDA 3.2.1.2

117. Format of the storage medium

118. RDA 3.3.1.1

توصیف منابع اینترنتی در آر.دی.اِی. 
در مقایســه با قــواعد
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و مقصود بشر درك می شود119. نوع رسانه، نوع محمل، و نوع محتوا براساس جداولي که در 
متن اين قاعده وجود دارد، تعیین می شود. اصطالح »رايانه ای« برای تعیین نوع رسانه منابع 
اينترنتی و عبارت »محمل های رايانه ای« برای تعیین نوع محمل منابع اينترنتی به کار می رود. 
برای تعیین نوع محتوا، با توجه به محتوای اثر از يکی از اصطالحاتی که در قاعده 3، 1، 10، 
و 6 آر.دی.اِی. ذکر شده است، استفاده می شود. طبق قواعد آر.دی.اِی.، در مواردی که نتوان 
نوع رسانه، نوع محمل و نوع محتوا را تشخیص داد، اصطالح »نامشخص«120 به کار می رود. 
ملزومات سامانه: طبق قواعد آر.دی.اِی.121 ، منظور از ملزومات سامانه، تجهیزات مورد نیاز 

برای استفاده، مشاهده يا اجرای يك منبع اعم از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، سیستم 
عامل و میزان حافظه است. در قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن122 ، به يك يادداشت در اين مورد 
اکتفا شده است. به نظر می رسد در اين قسمت بین آر.دی.اِی. و انگلوامريکن تفاوتی وجود ندارد. 
خالصه سازی محتوا: براساس قواعد آر.دی.اِی.123، چکیده توصیفی کوتاهی از محتوای 

اثر تهیه می شود. اطالعات چکیده را می توان از هر منبعی گرفت. در قواعد فهرستنويسی 
انگلوامريکن124، به يك يادداشت در اين مورد بسنده شده است. در اين قسمت بین آر.دی.

اِی. و انگلوامريکن تفاوتی وجود ندارد. 
زبان محتوا: در قواعد آر.دی.اِی.125، يك عنصر به زبان محتوا اختصاص داده شده است. 

در قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن126، به يك يادداشت در اين مورد اکتفا شده است. در هر 
دو، زبانی که برای بیان محتوای اثر استفاده شده است، ثبت می شود. به نظر می رسد در اين 

قسمت بین آر.دی.اِی. و انگلوامريکن تفاوتی وجود ندارد. 
رشایط دسرتسی: در قواعد آر.دی.ای.127، عنصر جديدی به نام شرايط دسترسی تعريف 

شده است. منظور از شرايط دسترسی، شرايطی است که ناشر براساس آن منبع را عرضه 
می کند. اگر منبع فروشی باشد، اين شرايط شامل قیمت است و اگر منبع رايگان باشد، شرايط 
الزم براي دسترسي است. در قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن معادلی برای عنصر شرايط 

دسترسی وجود ندارد. 
اطالعات متاس: طبق قواعد آر.دی.اِی.128، اطالعات تماس ناشر يا توزيع کننده ثبت 

می شود. در قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن معادلی برای عنصر اطالعات تماس وجود 
ندارد. 

محدودیت های دسرتسی: براساس قواعد آر.دی.اِی.129، محدوديت های دسترسی به منابع، 

شامل ماهیت و مدت محدوديت دسترسی ثبت می شود. در قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن 
معادلی برای عنصر محدوديت های دسترسی وجود ندارد. 

محدودیت های استفاده: طبق قواعد آر.دی.اِی.130، محدوديت های استفاده از منابع، شامل 

119. RDA 6.10.1.1

120. Unspecified

121. RDA 3.20.1.3

122. AACR2 9.7B1b 

123. RDA 7.10

124. AACR2 12.7B18

125. RDA 7.12.1.3                                       

126. AACR2 9.7B2

127. RDA 4.2.1

128. RDA 4.3.1

129. RDA 4.4.1.3

130 . RDA 4.5.1.3
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ماهیت و مدت محدوديت استفاده ثبت می شود. در قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن معادلی 
برای عنصر محدوديت های استفاده وجود ندارد.

نشانی اینرتنتی: در قواعد آر.دی.اِی.131، يك عنصر خاص برای ثبت نشانی اينترنتی منابِع 

برخط اختصاص داده شده است. هر چند در قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن، فیلد 856 
مارك برای نشانی اينترنتی منابع برخط تعريف شده است، اما ناحیه توصیف مخصوص 

نشانی اينترنتی وجود ندارد.

نتیجه گیری 
به نظر می رسد فهرستنويسی منابع اينترنتی از دو جهت با فهرستنويسی منابع ديگر متفاوت  
است. از سويی به دلیل ماهیت متغیر اين منابع، اطالعات موجود در پیشینه های کتابشناختی 
همواره مطابق با آخرين ويرايش تغییر می کند. درنتیجه نمی توان برای فرايند فهرستنويسی 
يك منبع اينترنتی پايانی متصور شد. از سوی ديگر باتوجه به اينکه فاصله زمانی بازديد 
از پايگاه های اطالعاتی و وب سايت ها براساس خط مشی فهرستنويسی کتابخانه ها متفاوت 

است، ممکن است پیشینه کتابشناختی  مربوط به يك اثر در چند کتابخانه  متفاوت باشد. 
همچنین اطالعات کتابشناختی منابع اينترنتی به شکل استانداردی که فهرستنويسان به 

آن عادت دارند، ارائه نمی شود. 
در منابع اينترنتی مفهوم شرح مسئولیت تا حدودی با منابع ديگر متفاوت است. به عنوان 
مثال برای منابع اينترنتی، نام مدير سايت در شرح مسئولیت ثبت می شود، زيرا اين شخص 
يا محتوا را تولید می کند و يا ويرايش محتوا در محیط وب را برعهده دارد. در مورد شرح 
مسئولیت قواعد آر.دي.اِي. با رويکرد ثبت همه پديدآورندگان، به دنبال ايجاد نقاط دستیابي 

بیشتر براي جست وجوي کاربران است. 
در مورد شرح ويرايش به دلیل حفظ وحدت رويه و يکدستی در ثبت اين اطالعات 
در پیشینه ها، قاعده به کاررفته در ويرايش دوم قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن مناسب تر 
به نظر می رسد. در مورد شرح فروست نیز به دلیل حفظ وحدت رويه و يکدستی در ثبت 
اين اطالعات در پیشینه ها، قاعده به کاررفته در ويرايش دوم قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن 
مناسب تر به نظر می رسد. در مورد نوع رسانه، نوع محمل و نوع محتوا، کاربرد اصطالح 
»نامشخص« در قواعد آر.دی.اِی غیرضروری به نظر می رسد، زيرا درصورتی که به فهرستنويس 
زمان کافی داده شود، بايد قادر باشد اصطالح مناسبی را از سیاهه انتخاب کند و چنانچه اثر 

در هیچ کدام از طبقات قرار نگیرد، از اصطالح »ساير« استفاده کند. 
RDA 4.6.1.3 .131در قواعد فهرستنويسی انگلوامريکن معموالً از کوته نوشت ها استفاده می شود، درحالی که 

توصیف منابع اینترنتی در آر.دی.اِی. 
در مقایســه با قــواعد
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تأکید قواعد آر.دی.اِی. بر استفاده از شکل کامل واژه است. يکی از داليل اتخاذ اين رويکرد اين 
است که قواعد آر.دی.اِی. برای فهرستنويسی در محیط رايانه ای به وجود آمده، درحالی که قواعد 
انگلوامريکن برای فهرستنويسی در محیط  چاپی )کارت برگه ها( ايجاد شده است. برخالف 
محیط  چاپی، در محیط  رايانه ای محدوديتی از نظر فضا وجود ندارد. درنتیجه، محدوديت هاي 
ناشي از فضاي چاپي در آر.دی.اِی. منعکس نشده است و استفاده از شکل کامل واژه ها، درك 

اطالعات موجود در پیشینه هاي کتابشناختی را برای کاربران غیرکتابدار ممکن کرده است. 
اينترنتی  منابع  توصیف  و  آر.دی.اِی.  قواعد  با  ارتباط  در  پیشنهاد مي شود  انتها  در 
کارگاه های آموزشی برگزار شود. همچنین پیشنهاد می شود پژوهشي مشابه با موضوع »بررسي 
وضعیت فهرستنويسی تحلیلی منابع اينترنتی در آر.دی.اِی. در مقايسه با قواعد فهرستنويسی 

انگلوامريکن« انجام شود. 
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