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 چکیده: 

زه فناوری اطالعات و امروزه با رشد روزافزون اطالعات و منابع اطالعاتی و همچنین پیشرفت های قابل توجه در حو
. ای یا استاندارد توصیف و دسترسی ارتباطات، نیاز های اطالعاتی کاربران نیز تغییر یافته و بسیار متنوع گردیده است. آر.دی

ده است .آردی ای شامل که به همین سبب تدوین و جایگزین استاندارد انگلوامریکن شبه منابع استاندارد نوینی است 
از کاربر است توجه دستوذالعمل هایی است که مشخص میکند یک منبع چگونه توصیف شود، بر ویژگی هایی که مورد نی

ابع نیز تاکید دارد. استاندارد ق منمسئول خل میکند و بر روابط بین منابع مرتبط و همچنین بین منابع و افراد و سازمانهای
 ابشناختی)اف آر بی آر(،آردی ای بر پایه قواعد فهرست نویسی انگلو امریکن، الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کت

 تهیه و تدوین شده است  های مستند )اف.آر.اِی.دی.(لگوی ملزومات کارکردی دادها

ویسی نقواعد فهرستیسی توصیفی،نو،استاندارد توصیف منابع ، قواعد فهرستنویسی، فهرستدی ای ها: آرکلیدواژه
 انگلوامریکن

 مقدمه:

اطالعات و ارتاباطات و  شرفت های قابل مالحظه ی پدید امده در حوزه ی فناوریبا توجه به پیدنیای اطالعات کنونی  
و بازیابی موثر ذیری پترس همینطور رشد فزاینده ی تولید و نشر اطالعات، چاش های فراوانی را پیرامون سازماندهی، دس

ی آسان سازی دسترسی تالش برافراروی محققان و کاربران قرار داده است . کتابداران و متخصصین حوزه اطالعات در 
ویسی و رده بندی بهره مخاطبان به این اطالعات و نیز سازماندهی و دسته بندی اطالعات از استاندار دهای فهرست ن

 میگیرند 

RDA:Resourse Description and Access ینی است که یا استاندارد توصیف و دسترسی به منابع ، استاندارد نو
  سترسی به منابع و محتوا ها طراحی شده است به منظور توصیف و د

 : تاریخچه تحوالت فهرست نویسی 

فهرست نویسی به مفهوم جدید از قرن پانزدهم به این سو ایجاد شده است و به سبب افایش منابع کتابخانه ای و نیاز 

 1841. اولین قوانین فهرست نویسی در سال بدینی،محسن()مرادی،خدیجه؛حاج زین العاکارران رو به تکامل گذاشته است 

قانون او که دستور هایی درباره مولف فعنوان و فهرست نویسی حقوقی را در بر  91توسط سرآنتونی پانیستی انتشار یافت.
 داشت ،زمینه ای قوی در حوزه فهرست نویسی ایجاد کرد و در قوانین بعدی اثر گذاشت .
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این مجموعه و تحت عنوان قوانین فهرست فرهنگی توسط کاتر منتشر شد .  1876نویسی در سال  دومین قوانین فهرست
قوانین بخش هایی پیرامون مولف ، عنوان موضوع ،معرف شکلی ،فهرست توصیفی و نظم الفبایی داشت که در بسیاری از 

 زمینه ا کاراتر از قوانین پانیستی بود .

نخستین کوشش در جهانی کردن قوانین فهرست نویسی با انتشار قانین انگلو  نخستین کوشش در ثمره 1908در سال 
 امریکن یا قوانین مشترک ظاهر گردید 

. انجمن کتابداران ماده ای که توسط آمریکا و انگلستان تدوین شده بود در عمل کارایی چندانی نداشت  174این قوانین 
نویسی عرضه کرد. این مجموعه مورد انتقاد بسیاری قرار هرستمجموعه قوانین جدیدی برای ف 1949امریکا در سال 

نویسی روند جهانی یافت و بود. از نیمة دوم قرن بیستم، قوانین فهرست«لوبستکی»گرفت و یکی از ناقدان بزرگ آن 

المللی ننویسی فدراسیون بینویسی انگلوامریکن که از تصمیمات کنفرانس فهرست، قوانین فهرست1967سرانجام در سال 
در پاریس بازتابی در آن نمایان بود، توسط آمریکا، انگلستان و کانادا انتشار یافت و  1961کتابداران )ایفال( منعقد در اکتبر 

 نویسی کشورهای دیگر اثری گسترده بخشید در فهرست

ول پاریس را که در سال منتشر شد. این قواعد، اهمیت اص 1967نویسی انگلوامریکن در سال ویرایش اول قواعد فهرست

تدوین شده بود، تشخیص داد و با مدنظر قرار دادن این اصول، توسعه یافت. این قواعد مربوط به انتخاب نقاط  1961
نویسی المللی، ویرایش اول قواعد فهرستنویسی منابع غیرکتابی بود. به دلیل خلق استانداردی بیندسترسی و فهرست

المللی توصیف کتابشناختی ویرایش دوم آن منتشر شد و با استاندارد بین 1974سال انگلوامریکن بازنگری و در 

 المللی توصیف کتابشناختی، شناخته شد ید و به عنوان استاندارد بینگرد یکپارچه )آی.اس.بی.دی.(

ها، منابع قبیل نشریه نویسی انگلوامریکن، برای سازگاری قوانین با منابع جدید ازپس از انتشار ویرایش دوم قواعد فهرست
بر روی  2002و  1998، 1988الکترونیکی و منابع پیوسته، ویرایشهای متعددی با همان ساختار قبلی در بین سالهای 

 آن صورت گرفت.

الگوی ملزومات  2005های کتابشناختی )اف.آر.بی.آر.( و در سال الگوی ملزومات کارکردی پیشینه 1998در سال 
نویس استاندارد ستند )اف.آر.اِی.دی.( از سوی ایفال معرفی شد. بر مبنای این دو الگوی مفهومی، پیشهای مکارکردی داده

از سوی کمیته همکاری مشترک برای تأمین نیازهای موجود ظهور  2008توصیف و دسترسی منابع)آر.دی.اِی.( در سال 

المللی ارائه گردید )الزم به بازخوردهای بینجهت دریافت  RDA Toolkitبا عنوان 2010یافت. متن کامل آن در ژوئن 
 ذکر است، آر.دی.اِی. به صورت پیوسته و چاپی عرضه شده است(.

  

 نویسی انگلوامریکن در محیط اطالعاتی جدیدضعفها و كاستیهای قواعد فهرست

ورد استفاده قرار گرفته و ای منویسی انگلوامریکن، سالهای زیادی برای سازماندهی منابع کتابخانهمجموعه قواعد فهرست
توان ادعا کرد مقبولیت جهانی پیدا کرده است. اما، این قواعد در زمانی تهیه شده و بعدها تکمیل شده است که تقریباً می



هنوز محیطهای جدید اطالعاتی ظهور نیافته بود و نیازها و رفتار اطالعاتی کاربران متفاوت بوده است. به مرور زمان و تغییر 
ای، ای و فهرستهای کتابخانهیازها و رفتارهای اطالعاتی کاربران، ضرورت پاسخگویی به این نیازها در سطوح فرادادهدر ن

 تغییر در این قواعد را ناگزیر ساخت. 

 کند؟را نمایان می RDA وجود دارد که نیاز به AACR۲ شود که چه نکات و مشکالتی دربنابراین این سؤال مطرح می

 سازیساده

های منابع پیچیده و مختلف اند که این قواعد همة قالبخواستهاند زیرا همیشه میتر شدهقواعد، در طول زمان، پیچیده
ها و دیگر مواد چاپی، مواد جغرافیایی، را پوشش دهند. به دنبال قواعد کلی، یک سری قواعد خاص است که کتاب

بط ویدیویی، مواد گرافیکی، مواد الکترونیکی، اقالم سه بعدی، ها، موسیقی، ضبط صدا، تصاویر متحرک، ضنوشتهدست
تری است که بتوان آنها ایجاد قواعد آسان RDA دهد. هدفها( را پوشش میها و منابع پیوسته )مثالً سریالریزنگاشت

 .ر گرفتهای مربوط به آن، به کاهای خاص و با کمک مثالرا به راحتی در منابع مختلف با حداقل دستورالعمل

 ساختار

که در باال به آن اشاره شد، به خودی خود منشاء مشکالتی است. ترتیب قرار گرفتن  AACR۲ ساختار کنونی
نویس باید نوع و یا قالب موادی را که قرار است های توصیفی براساس نوع منابع، بدین معناست که ابتدا فهرستفصل

بر طبق آن مرتب کند. با این وجود، هیچ رهنمود خاصی در مورد نحوه  ها راتوصیف شوند در نظر گیرد تا بتواند فصل
نوشته انجام آن وجود ندارد. گرچه ممکن است این امر در مورد بعضی منابع واضح و آشکار باشد )برای مثال یک دست

 ؟ی پیوسته و مسلسلبعمنبوده یا موسیقیآیا یک پیایند موسیقی در ابتدا  ،متنی ساده( اما در مورد بقیه این طور نیست 

RDA نویسی و آغاز قصد دارد این مسئله را با متمایز کردن نوع منابع به عنوان اولین قدم در فرآیند فهرست
 .های کلی، حل کنددستورالعمل

 همسازی

نویسی ای بود که بعضی منابع تا حدی متفاوت از منابع دیگر فهرستبه گونه AACR۲ ساختار اصول عام و خاص در
تر کرده بود تا آنجا که با هایی به قواعد، کار را پیچیدهشوند. قواعد جایگزین در برخی موارد و اضافه کردن گزینهمی

های عمده و توانستند ایجاد کنند که باز هم تفاوتنویسی را برای یک مورد می، دو پیشینة فهرستAACR استفاده از

ساده کند تا بتوان آنها را به راحتی برای دامنة وسیعی از منابع به کار قصد دارد قواعد را آنقدر  RDA .اساسی داشتند
 .برد و قواعد جایگزین را تا حد ممکن حذف کرد

 نشینیهم

هایی های مختلف و اغلب با اشتقاقای است که هر یک از منابع اطالعاتی در قالبامروزه محیط اطالعاتی به گونه
ممکن است به صورت جلد گالینگور یا شمیز، قطع استاندارد و قطع بزرگ، باشد. برای مثال یک رمان موجود می

های دیجیتالی و یا به صورت کالم ضبط شده بر روی کاست یا های لمس کردنی، فایلهای بریل و به شکلقالب



امی برای ادامه ها، اپرا و رقص باله و یا الهها، موسیقیدی موجود باشد. همچنین ممکن است منبعی باشد برای فیلمسی

 FRBR های زیادی است که دریک فیلم و کارهای مشابه با نویسندگان مشابه و متفاوت. میان این موارد نسبت

به طور مستقیم این مدل فرضی و اصطالحات آن را منعکس نکرده است. این  AACR اند، اماتوضیح داده شده

عالوه بر  RDA .ها را به طور مناسب همنشین کندشینهها، پیشوند فهرستها بسیار مهم بوده و باعث مینسبت

 .نویسدها میدر متن، فصلی را نیز در مورد نسبت FRBR شناسیضمیمه کردن اصطالح

 محور -قواعد اصول 

های جایگزین، شرایطی را ایجاد کرد که در آن تعبیر و تفسیر قواعد برای ساختار قواعد عام و خاص و دستورالعمل

امیدوار است مجموعه قواعدی را رواج دهد که بر مبنای اصول  RDA .نویسی، بسط پیدا کردتکمک به فهرس
نویسان را قادر سازد، خودشان به قضاوت صحیح و کارشناسی های محدود تا فهرستواضحی باشند، با جایگزین

  .بپردازند

 

 محتوا و قالب

 تسمیه خاص وجهو  (GMD) تسمیه عام جهو، منجر به استفاده از اصطالح ISBD با AACR هم ساز کردن

(SMD) ها به عنوان پارامترهای پاالیش )فیلتر( )مثالً پیدا کردنشد. این اصطالحات به طور بالقوه در سیستم DVD 

فایل  ۱کالم ضبط شده،  ۳متن،  ۸یک فیلم و نه ویدیویی آن(، پارامترهای سکانس نمایش )مثالً برای یک اثر، 
بریل وجود دارد( و اطالعات محتوا )نت نویسی در موسیقی و اجرای ضبط شده از یک قطعه متن  ۱دیجیتالی و 

 .شوندموسیقی( به کار برده می

، محدود شده است و این تا حدی به مشکالت ذاتی در لیست واژگان و GMD و SMD امروزه استفاده از اصطالحات

یسی و دیگری استرالیایی / آمریکای شمالی که تاحدی وجود دارد، یکی انگل GMD گردد. دو لیستاصطالحات برمی

محتوا )مثل مواد جغرافیایی یا موسیقی( و قالب )مثل بریل یا بریدۀ فیلم( را با هم  GMD تر است. اصطالحاتطویل

تر اطالع، بیSMD گیرد. همچنین با افزایش سریع حامالن اطالعات، استفاده کنندگان، از اصطالحاتدر برمی
هستند نه اصطالحاتی که معموالً  ویدیویی دیسکو  کاست صوتی SMD د: مثالً اصطالحات تصویب شده درشدنمی

  . DVDنوارشنیداری و شوند یعنی استفاده می

 المللی كردنبین

AACR  های آن گرایش بعضی از جنبهدر فرهنگ انگلیسی زبانان در انگلستان و آمریکای شمالی شکوفا شد و
 نویسی خودشان را توسعه بخشیدند که بارد. در همین زمان، کشورهای دیگر هم قواعد فهرستامریکن داانگلو

AACR (2006)چاپمن .های مشترک و همچنین متفاوتی داردزمینه 

 



 استاندارد آر.دی.اِی.:

، کمیته همکاری مشترک تصمیم گرفت تا مطالعه بر روی ویرایش سوم قواعد انگلوامریکن را رها کند و 2005در آوریل 
نویسی جدیدی را بر اساس الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر. جایگزین آن نماید. به همین دلیل، پس از اندارد فهرستاست

بررسیهای صورت گرفته، تصمیم بر ایجاد و توسعه استاندارد آر.دی.ای. گرفته شد. چون قواعد آر.دی.ای. بر اساس الگوهای 
د توضیحاتی در خصوص این الگوهای مفهومی ارائه گردد تا آر.دی.ای. مفهومی اف.آر.بی.آر. و فراد شکل گرفته، نخست بای

 بهتر قابل درک شود.

  

 

 های كتابشناختی)اف.آر.بی.آر.(الگوی مفهومی ملزومات كاركردی پیشینه

است.  و وظایف کاربری این الگو، یک الگوی رابطه ـ موجودیت است که دارای چهار جزء موجودیت ویژگی، رابطه
تواند هر چیزی باشد. روابط، تعامل و ارتباط ، چیزهایی ملموس یا مجرد هستند، بنابراین یک موجودیت عمالً میموجودیتها

 شوند.بین موجودیتها هستند و ویژگیها، خصوصیات موجودیتها و روابط را شامل می

قالب  برداشت، اثر، شامل هومی،مف یا هنری خلق اول گروه. دارد وجود. آر.بی.آر.اف مفهومی الگوی در موجودیت گروه سه 
است. گروه دوم شخص، تنالگان و یا هر کسی که مسئول خلق، تولید و یا نگهداری موجودیتهای گروه اول است.  و مورد

  است مکان و گروه سوم شامل موجودیتهای گروه اول و دوم به عالوه مفهوم، شیء، واقعه

های مستند )فراد( و موجودیتهای مفهومی ملزومات کارکردی داده موجودیتهای شخص، تنالگان و خانواده، جزء الگوی
 های مستند موضوعی )فرساد( هستند. شیء، واقعه، مکان، مفهوم، جزء الگوی مفهومی ملزومات کارکردی داده

 و قالب گونه هر از ای؛ به این معنا کهآر.دی.اِی. یک استاندارد محتوایی است نه یک استاندارد نمایش و نه یک قالب فراداده

 استاندارد و هااپک قبیل از نمایشی استاندارد گونه هر از همچنین و.. و مودس و21 مارک استاندارد نظیر ارتباطی استاندارد
کند و... مستقل است. در حقیقت، آر.دی.اِی. شامل دستورالعملهایی است که مشخص میکتابشناختی  توصیف المللیبین

کند و بر روابط بین منابع مرتبط و همچنین د، بر ویژگیهایی که مورد نیاز کاربر است تأکید مییک منبع چگونه توصیف شو
 بین منابع و افراد و سازمانهای مسئول خلق منابع نیز تأکید دارد.

 . هدفهای ایجاد استاندارد آر.دی.اِی.

یی به نیازهای جدید ایجاد شده است. این و برای پاسخگو گونه که ذکر شد، استاندارد آر.دی.ای. با هدفهای ویژههمان
کند، اما چون منابع پردازد و به تمامی منابع اطالعاتی توجه میاستاندارد تنها به محیط جدید و منابع دیجیتالی نمی

ای شده است. برخی از اطالعاتی نوین در محیط دیجیتالی رشد و گسترش فراوانی دارد، به نیازهای این محیط توجه ویژه
 :است زیر شرح به. ای.دی.آر مهم هدفهای ژگیها ووی



توصیف و دسترسی به منابع با توجه به نیازهای محیط دیجیتالی طراحی شده است؛ به این معنا که استاندارد  استاندارد      -
دیجیتالی را آر.دی.اِی. یک ابزار پیوسته است )اگرچه متن چاپی آن نیز منتشر شده است(، که همه منابع از جمله منابع 

 های تحت وب را دارا هستند.های تولید شده به وسیلة آن قابلیت کاربرد در محیط اینترنت و اپککند و پیشینهتوصیف می

 امکان را مختلف هایکتابخانه در موجود منابع انواع به دسترسی و توصیف که است ملّیتی چند محتوایی استاندارد       -
 داشته باشد. را زبانها همه در استفاده قابلیت که شده طراحی ایگونه به دارداستان این. سازدمی پذیر

 .کندمی تسهیل را منابع مختلف انواع اشتراک و دارد محتواها و منابع انواع با بیشتری سازگاری که است استانداردی        -

 .است آسان آن از استفاده و شده ساخته ارکتابد قضاوت اساس بر که بوده مدار قانون دستورالعملهای دارای        -

 ها و... متناسب با نیازها به کار رود اراست که عالوه بر کتابخانه، در دیگر مراکز از جمله آرشیوها، موزهد را قابلیت این      -

 فراد و. آر.بی.آر.فا مفهومی الگوهای در که کاربر نیازهای اساس بر آن ایداده عناصر. است کاربرمدار استانداردی      -
تر، به کاربر های اطالعاتی خلق شده توسط آر.دی.اِی. در یک روش و ساختار مفهومیف شده است. دادهتعری دارد، وجود

 شود.ارائه می

 کاربران اختیار در را بیشتری راهبری مسیرهای نتیجه در و است شده گسترده. اِی.دی.آر در کتابشناختی روابط        -

  .دهدمی قرار هکتابخان

های نوع محتوا و نوع حامل آن بر اساس کند. دادههای اطالعاتی حمایت مینگهداری کارآمد داده و تولید از      -
 نماید های ناشر را تسهیل میتهیه شده است که استفاده دوباره از داده ویژگیهای استاندارد نشر انیکس

 . انواع توصیف در استاندارد آر.دی.اِی.:

 . توصیف کلی یا جامع1

 . توصیف تحلیلی2

 مراتبی. توصیف سلسله3

کند. به عنوان مثال، یک نقشه، یک مجموعه از توصیف جامع: توصیفی است که یک اثر را به طور کامل توصیف می
ع که پوسترهایی که به وسیله یک کتابخانه گردآوری شده است، یک جعبه شامل فیلم استریپ، یک نوارصوتی و یک منب

 شامل دستورالعملهای یک معلم است.

شود. مانند یک جلد از مجموعه سه جلدی یک زندگینامه، یا توصیف تحلیلی: بخشی از یک مجموعه بزرگتر را شامل می
 هاست.یک نقشه خاص که زیر مجموعه یک سری از نقشه

  (1392،نوکاریزی،حاج زین العابدینی)رخشانیمراتبی: شامل یک توصیف جامع و یک توصیف تحلیلی است. توصیف سلسله



 . عناصر و سطوح توصیف در استاندارد آر.دی.اِی.

شوند. عناصر هسته، نامیده میاختیاری عناصر و هسته در استاندارد آر.دی.اِی. دو دسته از عناصر وجود دارد که عناصر

جود داشته باشند. عناصر هسته در حقیقت نماید، وحتماً باید در یک پیشینة کتابشناختی که یک موجودیت را توصیف می
 طراز است.نویسی انگلوامریکن همسطح پایة توصیف استاندارد آر.دی.اِی. است و با سطح اول توصیف قواعد فهرست

 عناصر اختیاری، عناصری جهت متمایز کردن یک موجودیت از موجودیت مشابه دیگر است.

ای که برای آن کند، باید شامل همه عناصر هستهپیشینة کتابشناختی که یک موجودیت مربوط به یک منبع را توصیف می
که یک موجودیت را از یک یا چند موجودیت دیگر موجودیت کاربردپذیر است، باشد. همچنین، پیشینة کتابشناختی برای این

یک نماید، باید شامل عناصر اضافی یا گزینشی نیز باشد. شمول عناصر که دارای اطالعات کتابشناختی مشابه است، تفک
 خاص دیگر، اختیاری است.

ها و دستورالعملهایی را در مورد سطوح توصیف و مشیهای مسئول خلق اطالعات، ممکن است خطسازمانها و مؤسسه
ر، کاربردی باشد. شمول عناصری غیر از های خاصی از منابع و موجودیتهای دیگکنترل مستند وضع نمایند تا برای گروه

 ها بستگی دارد.مشی مؤسسهعناصر هسته، به خط

نویسی انگلوامریکن که دارای سه سطح اول، دوم و سوم توصیف است، سطح اول توصیف استاندارد همانند قواعد فهرست
تنظیم شده است.  و به دست آوردن آر.دی.اِی. عناصر هسته است که بر اساس نیازهای کاربر )یافتن، شناسایی، انتخاب

 بی تا(،حاج زین العابدینی)مرادی وآر.دی.اِی. سطوح دوم و سوم را ندارد.

 های موجود در متن استاندارد آر.دی.اِی.گزینه

گیرد و هر نویسی انگلوامریکن که توصیف بر اساس نوع مواد صورت میدر استاندارد آر.دی.اِی. برخالف قواعد فهرست
وط به یک نوع خاص از منابع است، در استاندارد آر.دی.اِی. دستورالعملهای توصیف همه انواع منابع، با هم یکسان فصل مرب

ای و مشابه است. در هر بخش، دستورالعملهای کلی برای توصیف همه انواع منابع داده شده و در مواردی که توضیح ویژه
 شده است مدنظر بوده، در ادامه دستورالعملهای کلی وارده 

 های موجود در استاندارد توصیف و دسترسی به منابع موارد زیر هستند:گزینه

 کار به آمده، قبالً که دستورالعملی از متفاوت قانونی تا دهدمی اجازه کتابدار به گزینه این ینی با عنوان جایگزین:قوان        ·
 .ببرد

 ویژگیهای با دیگر منبع از منبع یک کردن متمایز برای هسته، رعناص بر عالوه که هستند عناصری: اضافی عناصر     ·
یه اثر، عنوان اثر یک عنصر هسته است که باید حتماً در یک پیشینه ذکر شود ولی اگر ناح در مثالً. روندمی کار به مشابه

اثر برای تشخیص این دو یک منبع دیگر با همان عنوان وجود داشته باشد، عناصر اضافی مثل قالب اثر، زبان اثر، تاریخ 
 رود.کار میمنبع از یکدیگر، به



مشی سازمان خود، برخی از عناصر را حذف یا دهد بر اساس خطیس اجازه مینوفهرست به که: انتخابی اضافه حذف     ·
 رساند، حذف کرد.توان برخی از مطالبی را که به مطلب ضرر نمیاضافه کند. به عنوان مثال، اگر عنوان منبعی بلند بود، می

تواند بر اساس قضاوت و تشخیص می که است قوانینی: «... شودمی تلقی مهم نویسفهرست نظر به اگر» عبارت     ·
 بی تا(،حاج زین العابدینی)مرادی و.نویس، به کار رودفهرست

 در استاندارد آر.دی.اِی. روابط كتابشناختی .

ر در جهان کتابشناختی برقرار است شود که میان دو یا چند اثای گفته میروابط یا پیوند کتابشناختی، به رابطه

نماید. یکی از (. رابطه کتابشناختی، نقش مهمی را در کمک به کاربر جهت یافتن منابع مورد نیازش ایفا می1379)فتاحی،

 در یکدیگر با مرتبط آثار گردآوری منابع، توصیف بر عالوه هدفهای فهرست کتابخانه که در قوانین کاتر به آن اشاره شده،
بخش دوم آن،  در تنها و شده یکدیگر به مرتبط آثار گردآوری اصل به کمتری توجه انگلوامریکن قواعد در. است هم کنار

 اشاره مختصری به آن شده است.

که یکی از عناصر ارتباطی عناصر وابسته به یکدیگر است، در انگلوامریکن اختیاری است؛ در  برای مثال، عنوان قراردادی

( به ثبت روابط 10-5اعظم استاندارد آر.دی.اِی. ) .اِی. جزء عناصر هسته در نظر گرفته شده است. بخشحالی که در آر.دی
 بین موجودیتها اختصاص یافته است.

 های کتابشناختی، هدفهایی را تعیین کرده است، که عبارتند از:آر.دی.ای.، برای تهیه پیشینه

 گیردمی بر در را اثر آن از خاصی اشتبرد یک یا اثر یک که آثاری همه یافتن        ·

 الگانتن یا خانواده فرد، یک به مربوط منابع همه یافتن        ·

 موضوع یک به مرتبط منابع همه یافتن        ·

 هماهنگی جستجو مورد موجودیت با شده توصیف موجودیت که کند تأیید مثال، برای) تنالگان و خانواده فرد، شناسایی     ·
 (.مشابه و یکسان نامهای با موجودیت چند یا دو بین تشخیص یا دارد،

 وجودیتم چند یا دو بین روابط فهم        ·

 .شودمی شناخته آن وسیلة به موجودیت که نامی و شده توصیف موجودیت بین روابط فهم        ·

نویسی انگلوامریکن هد. در قواعد فهرستدهدفهای فوق اهمیت وجود روابط کتابشناختی را در پیشینه کتابشناختی نشان می
ود، در حالی که در استاندارد آر.دی.اِی. با استفاده گردید، ولی ماهیت و نوع روابط مشخص نبنیز روابط کتابشناختی ثبت می

، گردد. در محیط پیوسته جهت استفاده بهتر از روابط کتابشناختیاز اصطالحات و واژگان مهارشده، نوع روابط مشخص می
 مهم است که نوع روابط مشخص باشد.

 برای مثال: در قواعد انگلوامریکن نام فرد ......... عنوان



 عنوان........  رابطه نوع در استاندارد آر.دی.ِای. نام فرد .......

 باشد:های روابط میکنندهاستاندارد آر.دی.اِی. دارای سه پیوست از مشخص

 خانواده و تنالگانهای مرتبط به منبع : روابط بین منبع و افراد، Iپیوست

 ها و موردهاها، قالب: روابط بین آثار، برداشت Jپیوست

 : روابط بین افراد، خانواده و تنالگانها Kپیوست

برای ثبت  Kکنند. پیوست در تشخیص منابع اطالعاتی مختلف کمک زیادی می Jو  I پیوست های رابطه درکنندهمشخص
های رابطه بر اساس موجودیتهای اف.آر.بی.آر. سازماندهی شده است تا یافتن دهندهاست. نقش های مستند مفیدداده

 تر باشداصطالح مناسب آسان

 عناصر هسته مربوط به روابط بین موجودیتها در استاندارد آر.دی.اِی. شامل:

 گروه موجودیت بین رابطه اثر خالق حقیقت، در. است اثر یک تولید یا و خلق مسئول تنالگان و خانواده فرد،: اثر خالق     ·
 رد، خانواده و تنالگان( است.ف) دوم گروه موجودیت و( اثر) اول

 اثر به مربوط دیگر تنالگان و خانواده فرد،        ·

 .یابدمی تجسم قالب یک در که اثری: شده قالب اثر        ·

 .است یافته تجسم قالب یک در که برداشتی: شده قالب برداشت        ·

دهد. اثر قالب شده و برداشت قالب شده روابط ابتدایی یعنی روابط ذاتی بین موجودیتهای گروه اول اف.آر.بی.آر. را نشان می
 شوند:این روابط به سه طریق نشان داده می

 .مورد و قالب برداشت، گراثر،شناسه     .1

 .مستند دسترسی نقاط ساخت     .2

 .ساختاریافته غیر و ریافتهساختا توصیف     .3

 در مقایسه با قواعد انگلوامریکن  . تغییر قوانین

گذاری شده است و هدف آن که بر اساس الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر. پایهگونه که گفته شد، آر.دی.اِی. به دلیل اینهمان
ابداران باید ساختار، رویکردهای متفاوت و نویسی است، با انگلوامریکن متفاوت است. بنابراین، کتافزایش بازدهی در فهرست

قوانین جدید مطرح در آن را بشناسند. برخی از قوانین و ساختارهای تغییر یافته در آر.دی.ای. نسبت به انگلوامریکن، به شرح 
 زیر است:



ر حالی که در شود، دهای پیشینه بر اساس نوع منبع تهیه میمبنای توصیف: در قواعد انگلوامریکن، اطالعات و داده
 آر.دی.اِی. نوع توصیف اعم از تحلیلی، جامع و سلسله مراتبی، مهم است.

نویسی انگلوامریکن، منبع اصلی اخذ اطالعات بر اساس نوع منبع اطالعاتی متفاوت منبع اخذ اطالعات: در قواعد فهرست
ع مستند اخذ اطالعات تبدیل و بر اساس شود؛ ولی در آر.دی.اِی. منبع اصلی به منباست و بر اساس نوع منبع مشخص می

بندی )منابع دارای یک یا چند صفحه، برگ، ورق و ...؛ منابع متشکل از تصاویر متحرک و منابع دیگر( انتخاب سه دسته
 شود.می

تصحیح  آر.دی.اِی. در رابطه با تصحیح اشتباهات رویکرد متفاوتی را برگزیده است. در قواعد انگلوامریکن، اشتباهات موجود
کند تا اشتباهات را همانگونه که در منبع اطالعاتی ظاهر شده، ثبت و نویس را راهنمایی میشد، اما آر.دی.اِی. فهرستمی

 یادداشتی را ایجاد کند و آن را تصحیح شده ارائه دهد. برای مثال:

AACR2:Thew[o]rldofpop 

RDA:Thewrldofpop 

Note:Titleshouldreadtheworldofpop 

نون سه تایی موجود در انگلوامریکن برای موارد مختلف، در استاندارد آر.دی.اِی. حذف شده است؛ به این معنا که اگر یک قا
شوند. از منبع اطالعاتی، بیش از سه نویسنده داشت، نام تمام نویسندگان ذکر شده و به عنوان نقاط بازیابی به کار گرفته می

پذیر باشد. به عنوان مثال، اگر طراحی شده تا با نیازهای جوامع مختلف سازگار و انعطاف ایطرف دیگر، آر.دی.اِی. به گونه
توان بر اساس نیاز سازمان، تنها نویسندۀ اصلی را ثبت نمود. چنانچه سازمانی تنها نام اثری بیش از یک پدیدآور داشت، می

[ در داخل کروشه، تعداد نویسندگان et alو یا ]« دیگرانو...»نویسنده اصلی را در پیشینه ذکر نماید، به جای استفاده از 
 شود، برای مثال:نوشته می

 [دیگر نویسنده 4] و محمدی فرزانه: ای.دی.آر              انگلوامریکن: فرزانه محمدی و ... ]دیگران[

لی بود که توجیه آن از دیدگاه دانی بود. این در حاقانون سه تایی راه حلی اقتصادی برای تولید کارتها برای فهرست برگه
شود. در دان وجود ندارد، نیازی به چنین قانونی احساس نمیکاربر بسیار دشوار است و اکنون که محدودیتهای برگه

 .است شده تبدیل اطالعات، مناسب نمایش و کاربر راحتی اساس بر مبتنی دستورالعملی آر.دی.اِی. این قانون به

شد مانند ص.، ج.، و... حذف شده است و همه کلمات به صورت نگلوامریکن به کار گرفته میتمام اختصارهایی که در ا
شود که خود منبع شوند، مانند صفحه، جلد و... در استاندارد آر.دی.اِی. زمانی از اختصارها استفاده میکامل نوشته می

 اطالعاتی آن را به صورت مختصر ذکر کرده باشد.

ها به فهرست کارتی است و استفاده از آنها در محیط پیوسته وبی که محدودیت کی دیگر از وابستگیاستفاده از اختصارها ی
که ممکن است درک و یا پردازش درست ماشین را محدود فضای درج اطالعات را ندارد، توجیهی ندارد، بخصوص این

 نماید.



جایگزین بدون محل نشر و « خص نیستتاریخ نشر مش»و «ناشر مشخص نیست»، «محل نشر مشخص نیست»عبارتهای 

 (.2008نویس استاندارد آر.دی.اِی.،  و ... حذف شده است. )پیش ".S.L"... شده است و در التین نیز اختصارهای یونانی 

نویسی انگلوامریکن شده در قوانین فهرست سه گزینه نوع محتوا، نوع حامل و نوع رسانه، جایگزین عنصر وجه تسمیه عام
 محتوا متعلق به موجودیت برداشت و نوع رسانه و حامل مربوط به موجودیت قالب استاندارد آر.دی.اِی. است. است. نوع

 نوع رسانه: دیداری، میکروفرم، ویدئو، رایانه و ...

 نوع حامل: نوار فیلم، فیلم استریپ، اسالید و ...

 نوع محتوا: کارتوگرافیک، موسیقی، متن و ...

 برای مثال: صفحه وب.

 نوع رسانه: رایانه.

 نوع حامل: منبع پیوسته.

 نوع محتوی: متن.

اصطالحاتی که در استاندارد آر.دی.اِی. برای نوع محتوا، نوع حامل و نوع رسانه ارائه شده، جزء اصطالحات کنترل شده آن 
 باشند.می

 . رابطه استاندارد آر.دی.اِی. با استانداردهای دیگر

اری مشترک در طراحی استاندارد آر.دی.اِی. بدان اشاره کرده، این است که دستورالعملهای یکی از هدفهایی که کمیته همک
ها و مراکزی که قبالً از قواعد انگلوامریکن برای توصیف منابع های طراحی شده که پایگاموجود در این استاندارد به گونه

 خلق شده توسط آر.دی.اِی. یکپارچه نمایند.توانند اطالعات موجود را با اطالعات کردند، میخود استفاده می

. است مستند و کتابشناختی توصیف برای آر.دی.اِی. یک استاندارد محتوایی است و شامل دستورالعملها و رهنمودهایی
 استانداردهای همچنین و.. و مدس ،21 مارک کور،دوبلین قبیل از مختلف ایفراداده طرحهای با. اِی.دی.آر استاندارد

رسانی ها و مراکز اطالعزگار است. در نتیجه، مؤسسهسا...  و کتابشناختی توصیف المللیبین استاندارد قبیل از ینمایش
 توانند بر اساس نیازهای خود از این طرحها برای ارائه اطالعات کتابشناختی و مستند خود استفاده کنند.می

 اختی )آی.اِس.بی.دی.(المللی توصیف كتابشنآر.دی.اِی. و استاندارد بین 10-1

نویس . یک ناحیة جدید )ناحیه صفر( جهت سازگاری هر چه بیشتر با پیشدی.بی.اس.آی گروه مطالعات تخصیص مواد
دهد و قصد دارد تا برداشت است. ناحیة صفر آی.اس.بی.دی. شکل محتوا و نوع رسانه را پوشش می آر.دی.اِی. پیشنهاد داده

 را جانشین نوع محتوا و نوع رسانه نماید. ناحیه صفر در ابتدای پیشینه ظاهر خواهد شد.رایج از شناسه عمومی ماده 



 برای مثال:

 فردوسی، ابوالقاسم/ شاهنامه

 نوع محتوا: متن

 نوع رسانه: جلد

 . الگوهای مفهومی پایه استاندارد آر.دی.اِی10-2

و سازگاری آن با الگوهای مفهومی ملزومات  عنصر کلیدی و یکی از ویژگیهای مهم استاندارد آر.دی.اِی. همخوانی
های مستند )اف.آر.اِی.دی.( است که توسط ایفال های کتابشناختی )اف.آر.بی.آر.( و ملزومات کارکردی دادهکارکردی پیشینه

 اند توسعه یافته

 رابطه آر.دی.اِی. با الگوهای مفهومی پایة آن، به شرح زیر است:

 کند.ک نیاز خاص کاربر را ثبت میی به مربوط اطالعات. اِی.دی.رآ استاندارد فصل هر        -

 .کندمی استفاده فراد و. آر.بی.آر.اف مفاهیم و اصطالحات از        -

 .است گرفته شکل فراد، و. آر.بی.آر.اف در شده تعریف موجودیتهای اساس بر        -

 .کندمی فسیرت را کاربر نیازهای و دستورالعملها بین رابطه        -

 کند.روابط و روشن شدن ماهیت روابط، تأکید می بر        -

 مثالهایی از وظایف مربوط به موجودیتهای گروه اول اف.آر.بی.آر.:

 بخش اول: ثبت موجودیتهای قالب و مدرک

 فصل اول: دستورالعملهای کلی

 فصل دوم: شناسایی قالب و مدرک

 شناسایی.: آر.بی.آر.اف کارکرد    

 صل سوم: حامالن توصیفف

 کارکرد اف.آر.بی.آر.: انتخاب    

 آوری اطالعات تهیه و دسترسیفصل چهارم: فراهم



 آوردن دست به.: آر.بی.آر.اف کارکرد        

 مثالهایی از وظایف مربوط به موجودیتهای گروه دوم اف.آر.بی.آر.

 بخش سوم: ثبت ویژگیهای فرد، خانواده و تنالگان

 تورالعملهای کلیفصل هشتم: دس

 فصل نه: شناسایی افراد

 شناسایی.: آر.بی.آر.اف کارکرد   

 فصل دهم: شناسایی خانواده

  شناسایی.: آر.بی.آر.اف کارکرد   

 فصل یازدهم: شناسایی تنالگان

 (.نقل در مرادی وحاج زین العابدینی2008 ،.اِی.دی.آر نویسپیش مقدمه) شناسایی.: آر.بی.آر.اف کارکرد   

 گیرییجهنت

استاندارد آر.دی.اِی. یک استاندارد محتوایی است که برای محیط دیجیتالی طراحی شده است. آر.دی.اِی. بر اساس 
برد. این استاندارد، بر الگوهای مفهومی انگلوامریکن ساخته شده و در نتیجه برخی دستورالعملهای آن را نیز به کار می

فراد و نیازهای کاربران آنها تمرکز دارد و مجموعه دستورالعملهای آن بر اساس قوانین  کاربرمدار ایفال یعنی اف.آر.بی.آر. و
المللی است. استفاده از استاندارد آر.دی.اِی. گام بزرگی در جهت ساخت فهرستها و نظامهای ذخیره و نویسی بینفهرست

 تر است.بازیابی پیشرفته

ها و سایر نویسی انگلوامریکن درکتابخانه.دی.اِی. جایگزین قواعد فهرسترسد در چند سال آینده استاندارد آربه نظر می
رسانی ایران گردد. در نتیجه، کتابداران باید ساختار جدید استاندارد آر.دی.اِی. را بشناسند و با بخشهای مختلف مراکز اطالع

نویسان ساختار و ست که کتابدارن و فهرستهای مهم در شناخت استاندارد آر.دی.اِی. این اآن آشنا باشند. یکی از گزینه
-نویسی بینویژگیهای الگوهای مفهومی اف.آر.بی.آر.، فراد و نیازهای کاربر تعریف شده در آنها و همچنین قوانین فهرست

ارد نوین ای نیز باید با الگوهای مفهومی و استاندافزارهای کتابخانههای اطالعاتی و نرمالمللی را بشناسند. طراحان پایگاه
 سازی کنند.آر.دی.اِی. آشنا شوند تا بتوانند نظامهای خود را بر اساس هدفها و کارکردهای مطرح شده در آنها پیاده
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