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چڪیده

هدف :پژوهش حارض بهمنظور بررسی وضعیت موجود سازماندهی
تعاونی اطالعات كشاورزی و استفاده از فهرستگان حاصل از آن توسط
كتابداران شاغل در كتابخانههای مراكز و مؤسسات آموزشی تحت پوشش
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی در محیط اینرتنت انجام
پذیرفتهاست.
روش /رویکرد پژوهش :روش پژوهش ،پیامیش توصیفی است .برای
گردآوری از پرسشنامه استفاده شده است .نتایج با استفاده از روشهای
روشهای
آمار توصیفی (فراوانی و درصد) در قالب جدول و منودار ارائه شد .جامعه
آماری پژوهش شامل  55كتابخانه است كه به
طور میانگین  4سال از
بهطور
كنند.
نرمافافزار تحت وب سیمرغ استفاده می
نرم
میكنند.
یافتهها :سازماندهی تعاونی اطالعات كشاورزی به دو صورت فهرستنویسی
شود .در این
سازی ( 21/6درصد) انجام می
بندی ( 100درصد) و منایه
و رده
میشود.
منایهسازی
ردهبندی
بندی كنگره (100
فهرستگان الكرتونیكی ،به منظور ایجاد یكدستی ،از رده
ردهبندی
( 83/8درصد)
درصد) با رعایت استانداردهای بین
املللی و كتابنامهنویسی (83 88
83/
بیناملللی
( 35/1درصد)
( 51/3درصد) از زبان تركیبی (35 1
35/
و نیز در منایهسازی ماشینی (33
جویی در
شود .سازماندهی تعاونی اطالعات منجر به رصفه
استفاده می
رصفهجویی
میشود.
 54/1درصد) و نیز
( 43/2درصد) ،هزینه و رسعت (به
طور یکسان 54 1
54/
(بهطور
وقت (43 2
43/
های مورد مطالعه ( 100درصد)
نرمافافزار كتابخانه
كارگیری نرم
یكپارچگی در به
كتابخانههای
بهكارگیری
شده است.
پذیر
وقت به این فهرستگان در حد زیاد امکان
گیری :دسرتسی متام
نتیجه
امکانپذیر
متاموقت
نتیجهگیری:
است .سهولت و رسعت دسرتسی در حد بسیار زیاد و دقت فهرستگان
از حد زیاد تا بسیار زیاد ارزیابی شده است .در نتیجه ،اکرث كتابداران به
دلیل مزایای حاصل از سازماندهی تعاونی موافق ارائه اطالعات خود در
فهرستگانهستند.

ها
ڪلیدواژهها
ڪلیدواژه

سازماندهی تعاونی اطالعات كشاورزی ،فهرست پیوسته ،فهرستنویسی تعاونی اطالعات كشاورزی،
فهرستگان پیوسته كشاورزی
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دریافت 1389/3/12 :پذیرش1389/6/17 :

مقدمه

اطالعرسانی نقش غیرقابل انكاری در
در عصر حاضر ،بدون شك ،خدمات كتابداری و اطالعرسانی
ادعاشود كه بیشترین اطالعات موجود در سطح
میكنند .اگر ادعاشود
تحول و توسعه جوامع ایفا میكنند.
جهان در بخش كشاورزی و علوم وابسته بوده است ،ادعای گزافی نیست .این اطالعات
در پرتو تالشهای علمی ـ فنی كارشناسان و متخصصان حاصل شده است و كتابخانهها
.)1386
فراهمآورندگان ،حافظان ،و اشاعهدهندگان این اطالعات بوده و هستند (كری1386 ،
با توجه به اهمیت اطالعات علمی و نیاز پژوهشگران به دسترسی سریع و آسان به
كثرت منابع اطالعاتی از سویی دیگر،
كردن اطالعات از یكسو و كثرت
آنها ،نیاز به تخصصی ردن
مشكالت زیادی مواجه
مشكككالت
الت
محققان را در زمینه شناسایی منابع و نحوه دسترسی به آنها با مش
گیری از
بهرهگیری
های فناورانه با بهره
پدیدههای
یكی از پدیده
رسانی ،بهعنوان ییكككی
ی
اطالعرسانی،
ساخته است .از اینرو ،اطالع
تواند تا حد زیادی در
میتواند
ها می
فهرستها
ها ،و فهرست
كتابشناسیها،
كتابشناسی
كتابنامهها ،كتابشناسی
فنونی مانند تهیه و تدوین تابنامه
رفع این مشكالت مؤثرباشد.
با رواج مفهوم خودكارسازی ،لزوم استفاده مناسب از فناوریهای اطالعاتی و
هماهنگی با تغییرات و تحوالت جامعه بیش از پیش ضرورت مییابد و این همگامی به
مدد كتابخانهها و مراكز اطالعرسانی عملی خواهد شد (مرادی .)1386 ،رشد و گسترش
فناوری اطالعات و ارتباطات امكان تحقق ارتباطات مؤثرتری را در بسیاری از زمینههای

 .1استادیارعلوم كتابداری و اطالعرسانی
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران
f.babalhavaeji@gmail.com
 .2دانشجوی كارشناسی ارشد كتابداری و
اطالعرسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
وتحقیقاتتهران
nakhaledi@yahoo.com
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همكاری بینكتابخانهای نظیر فهرستنویسی تعاونی ،تبادل اطالعات كتابشناختی ،و تهیه
فهرستهای مشترك از طریق شبكههای رایانهای فراهم كرده است.
هر سازمانی در ایران ،به فراخور نیاز كارشناسان خود ،اقدام به تدوین و تهیه ابزار
اطالعرسانی مناسب نموده است .یكی از مهمترین این ابزارها فهرستگانها هستند .وجود
فهرستگان راهگشای دسترسی كاربران این علوم به فهرست كلیه اطالعات میباشد
(شهمیرزادی و داودزاده.)1386 ،
با توجه به اینكه كتابخانههای مراكز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج كشاورزی (تات)  ،به منظور انجام سازماندهی تعاونی بر روی شبكه
ارتباطی از راه دور و ایجاد فهرستگان جهاد كشاورزی ،از نرمافزار تحت وب سیمرغ ،كه
یكی از نرمافزارهای مطرح كشور است استفاده میكنند؛ بررسی كاربرد این نرمافزار در
كتابخانههای مورد نظر حائز اهمیت میباشد.

بیان مسئله

3. Catalog
4. Unio
5. Union list
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فهرست مشترك یا فهرستگان از دو واژه یونانی كاتالوگ 3به معنای فهرست ،و یونیو 4به
معنای مشترك گرفته شده است .فهرستگان ،ابزاری كتابشناختی است كه منابع موجود
كتابخانهها ممكن است عضو یك شبكه
میدهد كه این كتابخانهها
كتابخانهها را نشان میدهد
در تعدادی از كتابخانهها
كتابخانهها باشند .فهرستگان ،ممكن است به مجموعه مواد چند كتابخانه
یا گروهی از كتابخانهها
داشتهباشد كه در این صورت آن را
كتابخانهای اختصاص داشتهباشد
تخصصی یا گونه خاصی از مواد كتابخانهای
مینامند ،مانند فهرستگان مواد دیداری و شنیداری (صمیعی.)1388 ،
فهرستگان ویژه 5مینامند،
تابخانه یا كتابخانههایی است
صفت مشخصه فهرستگان این است ككهه هر برگه حاوی نام ككتابخانه
معموالً با رمزگان یا حروف رمز روی
تابخانه معموال
تابخانه دارند .اسامی ككتابخانه
تاب مزبور را در ككتابخانه
كه كتاب
 .)1379چنانچه این فهرستگان از طریق كامپیوتر
برگهها ثبت میشوند (راستین و سلطانی1379 ،
میشود.
بازیابیشود فهرستگان الكترونیكی نامیده میشود.
ذخیره و بازیابیشود
شاورزی در ایران از قدمت
تهیه و تولید منابع مرجع و منبع اطالعاتی در حوزه ككشاورزی
كتابنامه كشاورزی اثر حسن
چندانی برخوردار نیست و شاید اولین اثر در این خصوص كتابنامه
احمدی ()1349باشد.
در اواخر سال  ،1367فكر انتظام و انسجام دادههای اطالعاتی كشاورزی ایران ،توسط
تعدادی از صاحبنظران و سیاستگذاران برنامه توسعه كشاورزی ایران مطرح گردید كه
منجر به اجرای پروژهای باعنوان «بانك اطالعات كتابشناختی كشاورزی ایران» شد .این
بانك اطالعاتی ،به «فهرستگان كشاورزی ایران» تغییر نام یافت (عماد خراسانی .)1373 ،با
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استفاده از فرانمای كشاورزی كتابخانه كنگره ،راهنمای طبقهبندی نظام اگریس و كاریس،
تزاروس كشاورزی فائو(اگرووك) ،6و همچنین مسائل و مباحث ویژه كشاورزی ایران،
مطالب و موضوعات خاصی در برنامه كار قرار گرفت .كار این پروژه در دیماه 1368
آغاز شد و از سال  1369به بعد پروژه تدوین كتابشناسی كشاورزی ایران به فهرستگان
كشاورزی ایران تغییر نام یافت .سپس كار نمایهسازی براساس اصطالحنامه «اگرووك»
بهعنوان منبع اصلی آغاز شد .این مجموعه اطالعات كه از دوران باستان تا پایان سال
 1368را دربرمیگیرد ،به شیوه دستی در  5جلد تدوین شده است و دربرگیرنده اطالعات
كتابشناختی آثار موجود در ایران و خارج از ایران است .شیوه تنظیم مطالب براساس الفبای
عنوانها و شامل سه بخش (كتابها و اسناد و مدارك ،مقالهها ،و پایاننامهها) میباشد
(عماد خراسانی.)1376 ،
گروه سازماندهی مركز اطالعات و مدارك علمی كشاورزی اطالعات از طریق
الكترونیكی
ونمایهسازیتوانسته است به تولید اولین فهرستگان الالككترونی
كترونی
فهرستنویسی ،ردهبندی ونمایهسازی
كتابهای فهرستنویسی شده و اسناد نمایهسازی
كتابهای
كشور،
نمایهسازی شده
شور ،بر روی لوح فشرده ،شامل كتاب
كتابخانههای وابسته به معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی بپردازد .و تا
انات خود را صرف ویرایش فهرستگان جهاد نمود .پس
كانات
امكانات
پایان آذرماه  1377تقریب ًا كلیه امامكك
لوحفشرده نیز
ی ،بر روی لوحفشرده
كی،
الكترونیكی،
كترونیك
ترونیك
ان نشر فهرستگان بهصورت الالككترونی
از پایان این فرایند ،امكان
فراهم شد.
كتابخانهای سیمرغ و سازماندهی مجدد كتابخانه
كتابخانه
تات ،در سال 1382،با خرید نرمافزار كتابخانه
شاورزی ،سازماندهی اطالعات در محیط اینترنت را شروع كرد .این فهرستگان،
مركزی كشاورزی،
 114/ركورد اطالعاتی و پایگاه مرتبط ارجاعی سرعنوانهای
در حال حاضر حاوی 114/066
میباشد و كد
موضوعی و پایگاه مرتبط ارجاعی فهرست مستند اسامی و مشاهیر و مؤلفان میباشد
میدهد.7
ورد ارائه میدهد
كورد
ركورد
و نام محل نگهداری را نیز در انتهای هر رركك
افزار سازماندهی
نرمافزار
كارگیری نرم
بهكارگیری
پژوهش حاضر بر آن است تا چگونگی و تأثیر به
های تحت پوشش
كتابخانههای
اطالعات تحت وب سیمرغ را در سازماندهی تعاونی اطالعات كتابخانه
را مورد مطالعه قراردهد.

اهمیت و فایدهپژوهش

این پژوهش فواید چندی دارد ،از جمله:
 .1امكان بررسی وضعیت سازماندهی منابع در كتابخانههای تابعه و وابستة سازمان
تات را ممكن میسازد؛

6. Agrovoc
7. http://www.agrisis.org
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 .2نقاط قوت و ضعف كتابخانههای مورد بررسی در استفاده بهینه از فهرستگان جهاد
كشاورزی را روشن میسازد؛
 .3امكان مقایسه با كتابخانههای سایر سازمانها را فراهم میسازد؛
 .4توجه كتابداران را به ظرفیتهای استفاده شده از نرمافزار كتابخانه جلب میكند؛
 .5عوامل مختلف تأثیرگذار در میزان استفاده یا عدم استفاده از نرمافزار كتابخانه را
مشخص میكند و ،در نتیجه ،زمینه استفاده بهینه از نرمافزار كتابخانه حاصل میگردد؛ و
 .6در مجموع تأثیر سازماندهی تعاونی كشاورزی بر عواملی همچون صرفهجویی
در بودجه ،اعمال كنترل و مدیریت ،بازدهی امور كتابخانه از جنبه سرعت ـ دقت و
آسانسازی و ذخیره و بازیابی اطالعات سنجیده میشود.

پرسشهای اساسی پژوهش

 ..1وضعیت موجود سازماندهی تعاونی اطالعات كشاورزی و استفاده از فهرستگان
حاصل از آن توسط كتابداران شاغل در واحدهای وابسته به سازمان تات چگونه است؟
مشاركت كتابداران و شیوه ورود اطالعات به فهرستگان جهاد كشاورزی
مشاركككت
ت
 ..2میزان مشار
چگونه است؟
جویی حاصل از اجرای طرح سازماندهی تعاونی اطالعات كشاورزی
صرفهجویی
 .3میزان صرفه
.
در سطح مؤسسات و مراكز چقدر است؟
 ..4میزان موفقیت سازماندهی تعاونی اطالعات تا چه حد بوده است؟
.5عواملمؤثربرترجیحاستفادهازسازماندهیتعاونیاطالعاتكشاورزیدركتابخانههای
.
كداماند؟
مورد نظر كداماند؟

روش پژوهش و جامعه پژوهش

در پژوهش حاضر از روش پیمایش توصیفی استفاده شده است .جامعه مورد مطالعه در
این پژوهش تعداد  55كتابخانه مؤسسات و مراكز تحقیقاتی وابسته به سازمان تات است
طور میانگین به مدت حداقل  4سال از فهرستگان جهاد كشاورزی
بهطور
ها به
استانها
كه در كل استان
تحت وب سیمرغ استفاده كردهاند.

ابزارگردآورى اطالعات

 .8پرسشنامه به صورت حضوری و پست
الكرتونیكی توزیع و گردآوری شد.
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ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته است كه روایی آن صوری میباشد .این
پرسشنامه 8حاوی  70سؤال و در  5قسمت شامل وضعیت سازماندهی ،وضعیت كاركنان،
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وضعیت آموزش ،وضعیت نرمافزار ،و وضعیت سختافزار تنظیم شده است .پایایی آن از
طریق ضریب آلفای كرونباخ  80درصد محاسبه گردید .نتایج با استفاده از آمار توصیفی
تجزیه و تحلیل میشود .تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار اس.پی.
اس.اس .صورت گرفته است.

متغیرهاى مستقل و وابسته

• متغیرمستقل،فهرستنویسیتعاونیاطالعاتكتابخانههایمراكزومؤسساتتحقیقاتی
وابسته به سازمان تات در محیط وب؛ و متغیر وابسته ،فهرستگان جهاد كشاورزی است.

تعاریف مفهومی و عملیاتی

• سازمان تات :منظور سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی است كه یكی از
سازمانهای وابسته به وزارت جهاد كشاورزی است.
• سازماندهىاطالعات :سازماندهی از طریق عملیاتی چون فهرستنویسی توصیفی و
دستهبندی ،نظم دادن ،و
گردد .در این پژوهش دستهبندی،
میگردد.
سازی اجرا می
نمایهسازی
موضوعی ،ردهبندی و نمایه
ای كه در زمان مناسب و مكان مناسب برای گیرنده
بهگونهای
قابل بازیابی نمودن اطالعات بهگونه
مناسب دسترسپذیرشود ،مدنظر است.
كتابخانهای
بینكتابخانه
های همكاری بین
صورتهای
• سازماندهى تعاونى :سازماندهی تعاونی یكی از صورت
است كه بهوسیله آن عمل تهیه ركوردهای كتابشناختی توسط چند كتابخانه صورت
سازمانها و كتابخانههای
پیشینههای تهیه شده در دسترس دیگر سازمانها
میگیرد ،به شكلی كه پیشینههای
كتابخانههای تحت
مشاركتكننده قرار گیرد .در این پژوهش ،سازماندهی فهرست پیوسته كتابخانههای
.)1379
1379؛؛ مای چان1379 ،
پوشش سازمان تات مورد نظر است (راستین و سلطانی1379 ،
• فهرستگانجهاد كشاورزى :ابزار كتابشناختی تحت وب است كه اطالعات كتابشناختی
كتابخانههای وابسته به سازمان تات و محل نگهداری این آثار را
ركوردهای موجود در كتابخانههای
نشان میدهد.
• کتابخانههاى تابعه و وابسته :مشتمل بر  55كتابخانه مؤسسات و مراكز آموزشی
و تحقیقاتی تحت پوشش سازمان تات است كه در سراسر كشور در استانهای مختلف
پراكندهاند.
• نرمافزار سیمرغ :نرمافزار مدیریت كتابخانهها و مراكز اسناد میباشد .در این نرمافزار
میتوان هرگونه اطالعات متنی را ذخیره ،بازیابی و پردازش كرد.
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پیشینهپژوهش

شریفمقدم ( ،)1371در پایاننامه كارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی لزوم ایجاد
شبكه فهرستگان كامپیوتری در كتابخانههای دانشگاه عالمه طباطبایی» ایجاد فهرستگان
رایانهای را مورد بررسی قرار داده است .نتایج حاصل از مقایسه برگهها نشان میدهد كه
از تعداد  191برگه مشترك مورد بررسی در  6كتابخانه دانشگاهی  1295مورد تفاوت
با برگههای گواه وجود دارد .نتایج حاصل از مقایسة روش سنتی و كامپیوتری و نیز
نتایج تجزیه و تحلیل اطالعات تحقیق نشان میدهد در صورت ایجاد شبكه فهرستگان
كامپیوتری در كتابخانههای دانشگاه ،در زمان فهرستنویسی كتابها صرفهجویی میشود،
از دوبارهكاری در فهرستنویسی جلوگیری میگردد ،اطالعات فهرستبرگهها یكدست شده،
و كار آمادهسازی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
كوشا ( ،)1379در مقالهای با عنوان «فهرستهای همگانی و شبكه جهانی وب:
كتابخانههای ملی در محیط وب» با هدف بررسی برخی
انات فهرست پیوسته كتابخانه
كانات
بررسی امامكك
كتابخانههای
امكانات
فهرستهای پیوستة همگانی در محیط وب ،فهرست پیوسته  20كتابخانه
انات فهرستهای
از امكانات
شبكك
ملی در شب
كهه جهانی وب را مورد مطالعه قرار داده است .همچنین ،روشهای دسترسی
شبكه
فهرستهای پیوسته تابخانه
كتابخانهها از طریق وب و نیز تأثیر آنها بر خدمات كتابداری
كتابخانهها
به فهرستهای
میدهد .درنهایت ،به فهرست پیوسته سه
اطالعرسانی را مورد بحث و بررسی قرار میدهد.
و اطالعرسانی
انات آنها را مورد بررسی قرار
كانات
تابخانه ایران در محیط وب اشاره نموده و برخی از امامكك
امكانات
كتابخانه
داده است.
ارشناسی ارشد خود با عنوان «طرح پیشنهادی
پایاننامه كارشناسی
پوراحمد ( ،)1383در پایاننامه
كتابخانههای مرا
كهه اطالعرسانی برای كتابخانه
شبكك
ایجاد شب
كزز آموزش عالی وزارت جهاد كشاورزی
مراكز
كتابخانههای
شبكه
شور» طرح پیشنهادی به منظور ایجاد ارتباط منظم و هم
در سراسر كشور»
همكاری متقابل
ور و گسترش جریان اشاعه اطالعات در جهت تأمین نیازهای
كور
تابخانههای مذ
مذكور
بینكتابخانههای
كتابخانهها را مورد بررسی قرار داده است .این پژوهش
نندگان ،این كتابخانه
اطالعاتی استفادهككنندگان،
كتابخانهها
در دو مرحله انجام شده است .مرحله اول به بررسی وضعیت كنونی كتابخانههای مراكز
آموزش عالی اختصاص دارد .نتایج بررسی نشان میدهد كهه این كتابخانهها در سطوح
مختلفی هستند .در مرحله دوم پس از بررسی وضعیت كتابخانهها ،شبكه اطالعرسانی به
منظور بهبود وضعیت فعلی آنها و ایجاد ارتباط متقابل بهصورت منظوم و هماهنگ در قالب
همكاری بین شبكهای میان كتابخانههای مذكور پیشنهاد میشود.
حاجیعزیزی ( ،)1387در پایاننامه كارشناسی ارشد خود به بررسی «امكانسنجی
ایجاد فهرستگان الكترونیكی در كتابخانههای مركزی دانشگاههای دولتی شهر تهران»
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پرداخته است و درصدد پاسخگویی درباره میزان امكانات مالی ،فنی ،و انسانی موجود در
این كتابخانههاست .یافتهها نشان داد كه در مجموع  93نفر از كتابداران و مدیران (68/38
درصد) بیشترین مزیت فهرستگان الكترونیكی كتابخانههای مركزی دانشگاههای دولتی
شهر تهران را تسریع و جامعیت در پاسخگویی به نیاز كاربران میدانند 73 .نفر از كتابداران
( 58/9درصد) معتقدند این فهرستگان باید بیشترین اولویت را برای پایاننامهها و مجالت
و نشریات التین قائلباشد .نگرش درصد بسیاری از مدیران و كتابداران در باره عوامل
مؤثر فهرستگانها در سطح مطلوبی قرار دارد .بیش از نیمی از كتابداران و مدیران (58/08
درصد) عدم سیاستگذاریهای مناسب را اصلیترین مانع در مسیر تحقق فهرستگان
الكترونیكی میدانند.
ویلیامز و مكالری )1977( 9در گزارش نهایی خود با عنوان «امكانسنجی ایجاد
فهرستگان ایالتی» هدف این پژوهش را توسعه محاسبه عددی (الگوریتمی) برای قرار
كتابشناسی قابل خواندن با ماشین به منظور جلوگیری از
دادن و جفت كردن پروندههای كتابشناسی
های مختلف
كتابخانههای
كتابخانه
امكان استفاده از پروندهها را از كتابخانه
دوبارهكاری بیان كردهاند .این طرح امامكككان
ان
یك نظام شبیهسازی
كند .یك
خوان ایجاد میكند.
ماشینخوان
ركوردهای ماشین
برای ایجاد یك فهرست واحد با رركككوردهای
وردهای
های نمونه در سه دانشگاه اوهایو ،نورث وسترن
پروندههای
شده  IUCSتوسعه یافت و بر روی پرونده
اگو مورد آزمایش قرار گرفت.
و شیكاگو
10
دكتری خود «مسائل مربوط به ملزومات بازیابی
نامه دكتری
تری
پایاننامه
( )1998در پایان
)
سابرا همانیام
دهد كه
میدهد
های این مطالعه نشان می
یافتههای
در فهرستگانهای بر خط» را مورد مطالعه قرار داد .یافته
باشد احتمال داشتن شماره ردهبندی
موجودباشد
یك عنوان موجود
كتابخانهای ك
در شرایط كه در سیستم تابخانه
ای دیگر بیشتر از  85درصد است؛ چنانچه عنوان متعلق
تابخانهای
یكسان در سیستمهای كتابخانه
به علوم تجربیباشد بیشتر از عنوان متعلق به علوم انسانی و آن هم به نوبه خود بیشتر از
1995 -1978
كه متعلق به علوم اجتماعیباشد؛ چنانچه در فاصله زمانی بین 1978
هنگامی است ه
باشد.
میباشد.
منتشر شدهباشد ،بیشتر از انتشار مدت زمان بین  1971 -1911می
ا.سی.ال.سی13.در
كاورت«))2001( 11چگونهخدماتفهرستنویسیتعاونیمنابعپیوسته 12ا ُ.سی.ال.سی.
های خود
مهارتهای
ها مهارت
كتابخانهها
كنند» هنگامی كه كتابخانه
میكنند»
وب به كتابخانههای بههم پیوسته كمك می
را برای دسترسی به دانش فنی در قالب اُ.سی.ال.سی( .خدمات فهرستنویسی تعاونی منابع
پیوسته) باهم تركیب می كنند نتایج قابل مالحظهای به دست میآید .فهرستنویسی تعاونی
منابع پیوسته نسبت به ایجاد ركوردهای كتابشناختی مسیریاب (كتابشناسیهای موضوعی)
برای منابع الكترونیكی بیشتر بهینهسازی شده است ،همچنین ،فهرستنویسی تعاونی منابع
پیوسته در كمتر از دو سال تكامل یافته است .در این پژوهش جزئیاتی درباره خدمات

9.Williams & MacLaury
10. Subrahmanyam
11. Covert
12. Cooperative Online Resource
(Catalog )CORC
13. OCLC= Online Computer
Library Center
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فهرستنویسی تعاونی منابع پیوسته اُ.سی.ال.سی .و مثالهایی در مورد اینكه چگونه سه
كتابخانه از فهرستنویسی تعاونی منابع پیوسته استفاده میكنند ارائه شده است .این پژوهش
فقط آغاز قسمت كوچكی از برنامه راهبردی اُ.سی.ال.سی .است.

تجزیه و تحلیل یافتههاى پژوهش

پرسش یك شامل مؤلفههای وضعیت ورود ركوردها ،مدت زمان اقدام به ورود اطالعات،
نوع ردهبندی ،ابزارهای سازماندهی اطالعات ،سرعت نمایهسازی ،روش دریافت اطالعات
كتابشناختی است.

 .1. 1وضعیت ورود ركوردها
گزینهها

جدول 1

وضعیت ورود ركوردها در
فهرستگان مورد پژوهش

كتاب
گزارش طرح تحقیقاتی کشاورزی
اسنادکشاوزی
مقاالت کشاوزی
نرشیات ادواری
پایاننامه
نقشه
لوح فرشده
جمع کل

فراوانی

74525
32029
16311
5913
1308
1061
602
700
126150

درصد

59/07
25/38
12/92
4/68
1/03
0/84
0/47
0/55

ركوردهای وارد شده و لوح
مطابق جدول  1كتاب با  59/70درصد بیشترین تعداد ركك
وردهای وارد شده به فهرستگان جهاد كشاورزی را
ركوردهای
كوردهای
مترین تعداد  0/55درصد رركك
فشرده ككمترین
به خود اختصاص دادهاند.

 . 2. 1مدت زمان ورود اطالعات
مدت زمان

جدول 2

توزیع فراوانی مدت زمان
اقدام به ورود اطالعات در
فهرستگانجهادكشاورزی
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فراوانی

درصد

کمرتاز یک هفته

6

16/2

1تا  3ماه

22

59/5

 3تا  6ماه

5

13/5

بیش از  6ماه

2

5/4

بدون پاسخ

1

2/7

جمع کل

37
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در جدول  2مالحظه میشود كه مدت زمان انتظار ورود منابع اطالعاتی به نرمافزار تحت
وب سیمرغ در  59/5درصد كتابخانهها با بیشترین تعداد طی مدت  1تا  3ماه و در 5/4
درصد كتابخانهها بیش از  6ماه ورود اطالعات آنها به طول میانجامد.

 .3 .1ابزارهای سازماندهی اطالعات

منودار 1

توزیع فراوانی ابزارهای
سازماندهی اطالعات در
کتابخانههایموردمطالعه

نمودار  1نشان میدهد كه بیشترین ابزار مورد استفاده جهت سازماندهی تعاونی
مترین میزان ابزار مورد
 78/درصد و منابع چاپی ككمترین
78
اطالعات كتابخانهها استفاده از سیدی 78/44
استفاده یعنی  32/4درصد را به خود اختصاص داده است.

 .4 .1نوع ردهبندى

نگره در سازماندهی تعاونی اطالعات
صددرصد كتابخانههای مورد پژوهش از ردهبندی ككنگره
استفاده میكنند.
ردهبندی منابع اطالعاتی
كامل توصیفی و تحلیلی و ردهبندی
 83/8درصد كتابخانهها اطالعات كامل
كتابخانهها فقط اطالعات
كتابخانهها
كنند 10/88 .درصد كتابخانه
خود را در فهرستگان جهاد كشاورزی وارد میكنند.
اند.
ندادهاند.
ها به این سؤال پاسخ نداده
كتابخانهها
كتابخانه
كنند و  5/44درصد كتابخانه
توصیفی و تحلیلی را وارد میكنند
 51/4درصد كتابخانهها از روش نمایهسازی پیشهمارا استفاده میكنند و روش پسهمارا
در هیچیك اعمال نمیشود .درخصوص ابزارهای نمایهسازی در كتابخانههای مورد
پژوهش  27/8درصد با بیشترین فراوانی اگرووك را بهعنوان ابزار كار نمایهسازی بهكار
بردهاند؛ و كمترین فراوانی  2/8درصد مربوط به استفاده از سایر منابع چاپی و نیز سرعنوان
موضوعی كتابخانه كنگره اعالم شده است .زبان تركیبی ،با فراوانی  35/1درصد ،بیشترین
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كارآیی را داشت و زبان كنترل نشده در  5/4درصد كتابخانهها گزارش شد 51/4 .درصد
كتابخانهها در انجام نمایهسازی به شیوه ماشینی و  16/2درصد كتابخانهها به شیوه دستی
اقدام میكنند 51/4 .درصد كتابخانهها آشنایی خود را با نمایهسازی ماشینی اعالم نمودهاند.
در این خصوص  48/6درصد كتابخانهها عدم آشنایی با روش مذكور را ابراز داشتهاند.

 .5 .1رسعت منایهسازی و روش دریافت اطالعات

جدول 3

توزیع فراوانی سرعت
نمایهسازی اسناد در
کتابخانههایموردپژوهش

رسعتمنایهسازی

فراوانی

درصد

هفتگی

9

52/9

ماهانه

4

23/5

هر  3ماه

2

11/8

هر  6ماه

2

11/8

كتابخانهها ،با بیشترین فراوانی،
همانطور ككهه در جدول  3مشاهده میشود  52/99درصد كتابخانه
نند و سایر گزینههای مندرج در
نمایهسازی اسناد خود اقدام میكنند
بهطور هفتگی نسبت به نمایهسازی
جدول در مراتب بعدی قرار دارند.
مدارك علمی كشاورزی
كزز اطالعات و مدار
مركز
مركك
روزآمدسازی فهرست ،بهطور روزانه ،توسط مر
میتوان ادعا نمود كهه این فهرست كام ً
ال روزآمد است .قالب
میشود .بنابراین ،میتوان
انجام میشود.
كتابخانه(  16/2درصد) فهرستبرگه؛
 48/درصد) ایزو؛  6تابخانه(
48
ذخیره اطالعات در  18مورد( 48/66
ك اعالم شده است 27 .كتابخانه
 8/درصد) مارك
تابخانه( 88/11
تابخانه با بیشترین فراوانی( 73
و  3كتابخانه(
شاورزی ،ابتدا اطالعات كتابخانه
درصد) جهت ذخیره اطالعات در فهرستگان جهاد ككشاورزی،
خود را به فایل تدوین و یا اصالح وارد میكنند و پس از بررسی توسط مركز اطالعات و
مدارك علمی كشاورزی به فایل اصلی وارد میشوند 2 .كتابخانه با كمترین فراوانی(5/4
درصد) مستقیم ًا نسبت به انتقال ركوردها به فایل اصلی اقدام میكنند .در فهرستگان ،امكان
جستوجو به دو زبان انگلیسی و فارسی ،برای همه  37كتابخانه مورد پژوهش ،بهطور
صددرصد ،وجود دارد 28 .مورد(  75/7درصد) سازماندهی تعاونی اطالعات در بخش
فهرستنویسی و ردهبندی را تأثیرگذارتر از سایر بخشها ارزیابی میكنند.

180

فصلنامه كتاب | شامره 84

فهرستنویسیتعاونیدرمحیط
اینترنت :تجربهکتابخانههای...

منودار 2

روش دریافت اطالعات
کتابشناختیکتابهادر
کتابخانههایموردمطالعه

در صورت موجود نبودن اطالعات كتابشناختی كتاب مورد نظر در فهرستگان جهاد
تابخانه اطالعات
كتابهای فارسی و  22كتابخانه
تابخانه اطالعات الزم برای كتابهای
كشاورزی 27 ،كتابخانه
نند (نمودار .)22
سایتهای دیگر اخذ میككنند
كتابشناختی كتابهای التین را از سایتهای
نرمافزار تحت
در بررسی وضعیت آموزشی نیروی انسانی مشخص شد ككهه آموزش نرمافزار
مدارك
كزز اطالعات و مدار
(مركز
(مركك
كزز (مر
متمركز
متمركك
 73درصد) توسط مدیریت متمر
وب سیمرغ در  27مورد (73
میشود.
كزز برگزار میشود.
مركز
مركك
علمی كشاورزی) بهصورت دورههای آموزش حضوری در این مر
خیر

بله

گزینهها
گزینـــــــهها

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کشاورزی و منابع طبیعی و امور دام

5

13
13/
13/99

31

86/11
86
86/

متخصصكامپیوتر

3

8/88/33

33

91/7

زبانانگلیسی

6

16/77
16
16/

30

83/33
83
83/

كتابدار

31

86/1
86 1
86/

5

13/99
13
13/

جدول 4

توزیع فراوانی ایفای نقش اساسی
گروههایمختلفمتخصصاندر
سازماندهیتعاونیاطالعات

پرسش  2به بررسی مشاركت گروههای
گروههای مختلف متخصصان جهت ورود و سازماندهی
 86/1درصد) بیشترین
اطالعات میپردازد .چنانچه جدول  4نشان می
كتابداران( 86 1
86/
دهد ،تابداران(
میدهد،
فراوانی ،و متخصصان كامپیوتر با كمترین فراوانی( 8/3درصد) در سازماندهی اطالعات
نقش دارند.
درخصوص میزان صرفهجویی حاصل از اجرای طرح سازماندهی تعاونی اطالعات
كشاورزی پرسش  ،3مؤلفههای میزان صرفهجویی اقتصادی ،مزایای فهرستگان الكترونیكی ،و
فراوانی ارجحیت روش سازماندهی در نظر گرفته شد .همچنین ،جامعه پژوهش سازماندهی
تعاونی اطالعات كشاورزی متمركز را ترجیح پاسخ دادهاند (جدول .)6
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بسیار
کم

مزایا

جدول 5

توزیع فراوانی مزایای
فهرستگانالکترونیکی
کشاورزی

متوسط

کم

بسیارزیاد

زیاد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

ترسیع و تسهیل در
فهرستنویسی

0

0

0

0

1

2/8

9

25

26

72/2

افزایش همكاری و
اشرتاكمنابع

0

0

2

5/7

7

20

13

37/1

13

37/1

افزایشخدمات
الكرتونیكیكتابخانه

0

0

2

6/1

7

21/2

10

30/0

14

4/42

كمك به كاهش
هزینه

2

5/9

3

8/8

7

20/6

7

6/20

15

44/1

ترسیع و جامعیت در
پاسخگویی

1

2/9

0

0

3

8/6

16

7/45

15

42/9

جلوگیریاز
دوباره كاری در
فهرستنویسی

0

0

0

0

0

9

25/7

26

74/3

میدهد از مزایای این فهرستگان جلوگیری از دوبارهكاری
كه جدول  5نشان میدهد
همانگونه كه
جویی مالی را به دنبال خواهد
صرفهجویی
در فهرستنویسی منابع است ( 74/3درصد) كه طبع ًا صرفه
داشت .در  44/1درصد نیز كمك به كاهش هزینه از طریق عدم خرید تكراری در حد بسیار
زیاد صورت خواهد گرفت.
كه در جـدول  6مشاهـده میشـود 48/6 ،درصد
 ،4همانطـور كه
در پاسـخ به پرسـش ،4
پاسخدهندگان ،با بیشترین فراوانی ،سازماندهی تعاونی اطالعات بهصورت متمركز را به سایر
دهند.
میدهند.
روشها ترجیح می
گزینهها
گزینهها

جدول 6

توزیع فراوانی ارجحیت روش
سازماندهی منابع اطالعاتی در
14
کتابخانههایموردپژوهش

 .14در این جدول هریك از درصدها
مستق ًال از  100درصد بوده است.
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فراوانی

درصد

نرم افزار تک کاربر تحت کنرتل کامل کتابدار

6

16/2

بهصورتغیرمتمرکز
سازماندهیتعاونیبهصورت

16

43/2

سازماندهیتعاونیبهصورتمتمرکز

18

48/6

بنابراین ،میتوان اظهار داشت كه سازماندهی تعاونی اطالعات موجب صرفهجویی
اقتصادی شده است.
در پاسخ به سؤال  5یافتههای پژوهش نشان میدهدكه ترجیح دادن سازماندهی
تعاونی اطالعات با در نظر داشتن مزایای حاصل از آن در جدول  5شامل تسریع و
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تسهیل در فهرستنویسی( 72/2درصد) ،كمك به كاهش هزینه ( 42/4درصد) ،جلوگیری
از دوبارهكاری ( 74/3درصد) ،و افزایش همكاری بینكتابخانهای و اشتراك منابع (37/1
درصد) برای هر یك در حد بسیار زیاد و نیز تسریع و جامعیت در پاسخگویی به نیاز
كاربران در حد زیاد توجیهپذیر خواهد بود.

نتیجهگیرى

مراحل سازماندهی در كتابخانههای مورد پژوهش به  2مرحله فهرستنویسی و نمایهسازی
تقسیمبندی میشود .نمایهسازی به روش پیمایشی و پیشهمارا با استفاده از زبان تركیبی
صورت میگیرد .بیشترین نوع منبع اطالعاتی وارد شده در فهرستگان جهاد كشاورزی از
نوع منابع كتابی ( 59/70درصد)و پس از آن گزارش طرحهای تحقیقاتی( 25/38درصد)
15
میباشد و منابع دیگر در آغاز ورود اطالعات قرار دارند لذا رقم قابل توجهی ندارند.
كشاورزی  1تا  3ماه
مدت زمان انتظار جهت ورود منبع اطالعاتی به فهرستگان جهاد كشاورزی
تابشناختی به فهرستگان ملی سوئد
كوردهای ككتابشناختی
وردهای
ركوردهای
( ))1384ورود رركك
به طول میانجامد .دگراستند (1384
بهدست آمده وضعیت موجود مدت
ند .لذا در مقایسه با نتایج بهدست
را در اسرع وقت بیان میكند.
میپذیرد .سرعت ورود اطالعات
زمان انتظار در فهرستگان كشاورزی با تأخیر بیشتری انجام میپذیرد.
(150 )1379
شاورزی  5تا  40عنوان در هفته متغیر است .معمارطلوعی (1379
فهرستگان جهاد كشاورزی
كتابخانههای
ند .ابزار مورد استفاده سازماندهی اطالعات در كتابخانه
مدرك در ماه را اعالم میككند.
( 78/4درصد) غیرچاپی میباشد.
میباشد .در
كشاورزی در اغلب موارد ((78 4
78/
مراكز و مؤسسات تحقیقاتی كشاورزی
ز
افزار وب سیمرغ شامل
امكانات موجود در نرم
نرمافزار
كتابخانهها از امامكككانات
انات
جریان فهرستنویسی منابع همه كتابخانه
طور  100درصد استفاده میكنند.
فایلهای اصالح و تدوین به منظور ورود اطالعات به
بهطور
 86/5درصد كتابداران به دلیل مزایای حاصل از سازماندهی تعاونی موافق ارائه اطالعات
خود در فهرستگان هستند.
كانپذیر
امكان
كانپذیر است .سهولت و سرعت
ان
دسترسی تماموقت به این فهرستگان در حد زیاد امامكك
دسترسی در حد بسیار زیاد و دقت فهرستگان از حد زیاد تا بسیار زیاد ارزیابی شده است.
كزز آموزش عالی جهاد
مراكز
كتابخانههای مرا
كتابخانههای
یبی را برای تابخانه
كیبی
تركیبی
تركك
) ،نظام تر
پوراحمد (،)1383
كشاورزی پیشنهاد میدهد .هایدر ،)2004( 16در مقاله خود فواید فهرستگان پایگاه اطالعاتی
متمركز را در مقایسه با فهرستگان مجازی یا غیرمتمركز بررسی میكند و نشان میدهد كه
محتوای فهرستگان غیرمتمركز ضعیفتر از پایگاه اطالعاتی متمركز است .در این پژوهش
نیز مدل متمركز فعلی فهرستگان بر سایر مدلهای دیگر به دلیل صرفهجویی اقتصادی زیاد
و بسیار زیاد آن ارجح شناخته شد.

 .15علت توجه بیشرت به ورود منابع كتابخانه
تأكید سازمان مادر بر این امر به دلیل
روزآمد نگه داشنت فهرستگان و موقعیت
كتابخانههای وابسته در مرحله ورود
اطالعات است.
16. Hider

183

فصلنامه كتاب | شامره 84

فهیمه بابالحوائجی
نیرخالــدی

از دیدگاه پاسخدهندگان مشخص شد كه از مزایای این فهرستگان تسریع و تسهیل
در فهرستنویسی ( 72/2درصد)  ،كمك به كاهش هزینه فهرستنویسی( 42/4درصد)،
جلوگیری از دوباره كاری ( 74/3درصد) ،و افزایش همكاری بینكتابخانهای و اشتراك
منابع( 37/1درصد) خواهد بود.
حاجیعزیزی ( ،)1387نیز بیشترین مزیت فهرستگان الكترونیكی را تسریع و
جامعیت در پاسخگویی به نیاز كاربران میداند .شین ،)2002( 17بر روشهای اشتراك
منابع همچون فراهمآوری تعاونی ،فهرستگان و اشتراك مجالت الكترونیكی و اشتراك
حدود  100میلیون موجودی در كره جنوبی اذعان دارد .الحافظ ،)2005( 18بیان میكند
كه اپكها ظرفیت كتابخانه آكادمیك را در ثبت كردن ،بایگانی كردن و سازماندهی كردن
مجموعههای رشد یافته گسترش دادهاند.
با عنایت به همه این موارد میتوان گفت كه اهداف موردنظر طرح سازماندهی
موفقیتآمیز بوده است.
كتابخانههای مورد پژوهش موفقیتآمیز
كتابخانههای
اطالعات در كتابخانه

پیشنهادات

ریزان جهت حمایت دورههای
برنامهریزان
 ..1مشاركت كتابداران و حمایت مدیران و برنامه
برنامهها.
آموزشی و توسعه و استمرار این طرح در رئوس برنامهها.
 ..2اقدام رؤسای مراكز و مؤسسات تحقیقاتی در زمینه رفع كاستیهای موجود در
زمینه كمبود بودجه و تكمیل و تجهیز امكانات فنی و نیروی انسانی متخصص.
 ..3تحلیل هزینه ـ فایده ایجاد فهرستگان توسط مراكز و مؤسسات تحقیقاتی
شود.
میشود.
پیشنهاد می
 .4توجه به مزیت تسریع و تسهیل در فهرستنویسی با ایجاد فهرستگان الالكترونیكی
.

منابع

اطالعرسانی برای كتابخانههای مراكز آموزش
كهه اطالعرسانی
شبكه
شبكك
(« .)1383طرح پیشنهادی ایجاد شب
بر ((.)1383
كبر
علیااكبر
پوراحمد ،علی
ارشناسی ارشد كتابداری و اطالعرسانی،
شور» .پایاننامه ككارشناسی
شاورزی در سراسر ككشور».
عالی وزارت جهاد ككشاورزی
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران.

حاجیعزیزی ،نادیا (« .)1387امكانسنجی ایجاد فهرستگان الكترونیكی كتابخانههای مركزی دانشگاههای

دولتی شهر تهران» .پایاننامه كارشناسی ارشد كتابداری و اطالعرسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد

17. Shin
18. Elhafiz
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علوم و تحقیقات تهران.

دگراستند ،استینا (« .)1384فهرستنویسی و سازماندهی روند كار در كتابخانهها ـ روشهای نو» .ترجمه زهره

فصلنامه كتاب | شامره 84

فهرستنویسیتعاونیدرمحیط
اینترنت :تجربهکتابخانههای...
علوی .در گزیده مقاالت ایفال  24 -18( 2002اوت  .)2002تهران :سازمان اسناد و كتابخانه ملی
جمهوری اسالمی ایران.

راستین ،فروردین؛ سلطانی ،پوری ( .)1379دانشنامه کتابداری و اطالعرسانی .تهران :فرهنگ معاصر.

شریفمقدم،هادی (« .)1371بررسی لزوم ایجاد شبكه فرستگان كامپیوتری در كتابخانههای دانشگاه عالمه
طباطبایی» .پایاننامه كارشناسی ارشد كتابداری و اطالعرسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و
تحقیقات تهران.

شهمیرزادی ،طیبه؛ داودزاده ،سیروس (« .)1386یكپارچهسازی نرمافزارهای كتابخانهای برای ایجاد

فهرستگان نشریات غیرفارسی؛ مطالعه موردی :فهرستگان نشریات كشاورزی» .فصلنامه علوم و

فناوری اطالعات.)4( 22 ،

صمیعی ،میترا ( .)1388دایرهالمعارف کتابداری و اطالعرسانی .بازیابی در:

. aspxفهرستگانPortal.nlai.ir/daka /Wiki%20Pages/

اطالعرسانی10 ،
شاورزی ایران» .اطالعرسانی
كتابشناختی ككشاورزی
ك اطالعات كتاب
(« .)1373بانك
عماد خراسانی ،نسریندخت .)1373
(.55 -54 :)4

(31 -29
شاورزی ایران» .در :مجموعه مقاالت کاملیس 29( 4
كتابشناختی ككشاورزی
ـــــــ (« .)1376بانك اطالعات كتابشناختی
تابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.
خرداد  .)1374تهران :كتابخانه

مراکز اطالعرسانی
تابخانه ملی آمریكا( :معرفی یكی از بزرگترین مراکزز
كری ،لن؛ و دیگران ( .)1386کتابخانه
کشاورزی جهان) .ترجمه علی رادمهر ،كاظم حافظیان رضوی .تهران :سازمان ترویج ،آموزش و
تحقیقاتكشاورزی.

«فهرستگانهای همگانی و شبكه جهانی وب :بررسی امكانات فهرست پیوسته
كوشا ،كیوان (« .).)1379فهرستگانهای

کاربرد و توسعه (( 27و  28آبان
ای :اربرد
رایانهای:
های رایانه
فهرستهای
كتابخانههای ملی در محیط وب» .در :فهرست
 .)1378مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی.
روانشناسی.

ردهبندی .ترجمه زهیر عباسی ،هاجر ستوده .تهران :نشر كتابدار.
مایچان ،لوئیس ( .)1379فهرستنویسی و ردهبندی

های وابسته به
كتابخانه
كتابخانه
(« .)1386بررسی وضعیت استفاده از نرم
مرادی ،فرشاد
كتابخانههای
ای در تابخانه
كتابخانهای
افزارهای تابخانه
نرمافزارهای
).
رسانی ،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
كتابداری و اطالع
دانشگاه علوم
اطالعرسانی،
پزشكی» .پایاننامه دكتری كتابداری
ی».

نامه كارشناسی
(« .)1377سیر تحول و بررسی وضعیت كتابخانه و موزه ملك» .پایان
معمارطلوعی ،محبوبه
پایاننامه
).
ارشد كتابداری و اطالعرسانی ،دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی،
روانشناسی ،دانشگاه تهران.
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