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صحت ساختار ظاهری داده ها در پیشینه های
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چڪیده

هدف: سنجش میزان صحت پیشینه های كتابشناختی پایگاه اپك 
كتابخانه ملی ایران به لحاظ ساختار صوری پیشینه ها. 

روش/رویكرد پژوهش: در این پیامیش با بهره گیری از فرمول كوكران 
تعداد 1100 پیشینه از میان نزدیك به هفتصد هزار پیشینه كتاب 

انتخاب و با استفاده از سیاهه  وارسی پژوهشگرساخته تحلیل شد. 
یافته  ها: در 48 درصِد پیشینه  ها اشكال وجود داشت. بیشرتین اشكال 
رعایت نكردن ضوابط مربوط به یونی كد و غلط امالیی در برخی 
عنارص اطالعاتی بوده و كمرتین اشكال به رده بندی و فهرست نویسی 
توصیفی تعلق داشته است. توزیع اشکاالت در رده های مختلف نشان 
داد رده N دارای بیشرتین اشكال و رده C دارای كمرتین اشكال بوده 

است. 
نتیجه گیری: برخی اشكاالت نه به سبب ضعف در فهرست نویسی 

بلكه به دلیل شتاب زدگی در ورود اطالعات رخ می دهند. 
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صحت ساختار ظاهــری داده ها در پیشینـه های 
كتابشناختی اپك كتابخانه ملی ایران 

دریافت: 1391/05/15      پذیرش:   1393/01/22

مقدمه
فراواني انتشارات موجود در نيم قرن گذشته سبب ساز نگرش  هاي نويني در سازماندهي، 
فرايند  وب،  جهاني  شبكه  پيدايش  است.  شده  آنها  دسترس پذيری  و  جستجوپذيري، 
جستجوي انتشارات موجود را در قالب سايت  هايي موسوم به فهرست  هاي همگاني برخط يا 
اپك3  كتابخانه  ها آسان تر ساخته است. اين  گونه فهرست  ها در دسترس ترين ابزار براي بازيابي 
خودكار اطالعات به شمار مي روند )عصاره و فرزين، 1379(. هر منبع اطالعاتي در اين گونه 
پايگاه  ها از طريق پيشينه  هاي كتابشناختي آن رخ مي نمايد. به عبارت ديگر، براي توصيف، 
سازماندهي، پردازش، و بازيابي اطالعات مربوط به منابع اطالعاتي به ابزاري موسوم به پيشينه 
كتابشناختي نيازمنديم )فتاحي، 1386(. از رهگذر چنين پيشينه  هايي است كه مي توان از 

ويژگي  هاي يك منبع اطالعاتي آگاه شد و به انبوهي از اطالعات دست يافت. 
هر چند اپك   ها به   عنوان پايگاهي براي داده هاي كتابشناختي، بستري براي جستجو 
در منابع كتابخانه   اي و نمودار خدمات و منابع كتابخانه ها به شمار مي   روند؛ اما طراحي و 
استفاده از آنها همواره با دشواري   هايي در زمينه نرم افزار مورد استفاده و ذخيره و بازيابي 
اطالعات روبه رو بوده است )بيرانوند و شريف مقدم، 1388(. اهميت اين پايگاه     ها از يكسو، 
 دشواري هاي طراحي و كاربرد آنها از سوي ديگر، چالشي است كه فراروي كاربران پايگاه ها 
قرار مي   گيرد. با توجه به ظهور نمونه هاي مشابه، مانند بسياري از سايت هاي فروش و معرفي 

كتاب، ضرورت دارد دقت و كيفيت بيشتري در خدمت به كاربران اپك ها صورت گيرد.

حمید کشاورز 1 | سهیال خوش مرشب2
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چالش هنگامي بروز مي   كند كه كاربران نتوانند به   خوبي    از اين امكان استفاده كنند. به 
بيان ديگر، در صورتي كه چنين سيستمي با سازوكاري نامناسب در اختيار كاربران قرار داده 
شود نمي   تواند به آنان كمك رسان باشد. با جستجويي ساده در پايگاه اپك كتابخانه ملي ايران 
به سرعت مي   توان به برخي ناهمگوني  ها، اشكاالت، و نبود يكپارچگي در ميان پيشينه  هاي 
آن پي برد. اين اشتباهات از گذشته مورد توجه پژوهشگران مختلف )براي نمونه كوكبي، 
1381، داريوش نياكان و جان محمدي، 1387، خوشبخت و خسروي، 1388؛ نشاط، 1382؛ 
و عزيزيان، 1386( بوده است. با وجود تالش مسئوالن در راستای برطرف كردن هرچه 
سريع تر و بهتر اين پايگاه، در چندين سال گذشته تغييرات محسوسي در آن رخ نداده است. 
آنچه اين پژوهش در پي آن است، نه كمبودهاي فني اين پايگاه، بلكه اشكاالت مربوط به 
ساختار صوری پيشينه  هايي است كه آشفتگي هاي فراواني در آن ديده مي شود. اين آشفتگی 
می تواند شامل حضور عناصر فهرست نويسی در جای نامناسب، خطاهای اماليی، يونی كد 
نبودن عناصر، اشكاالت سجاوندی و مانند آن باشد. از اين رو، پژوهش حاضر درصدد 
است تا با بررسي و تحليل پيشينه  هاي موجود در اپك كتابخانه كشورمان1  دريابد چه ميزان 
از پيشينه هاي موجود در اپك كتابخانه ملي از اين منظر داراي اشكال است و پراكندگي اين 

اشكاالت در بين رده ها چگونه است؟
براي تشريح مسئله، در تصوير 1 نمونه    يك پيشينه  داراي اشكال در اپك كتابخانه مربوط 

به بهمن 1392، آمده است. 
 

www.opac.nlai.ir .1تصویر 1. منونه پیشینه كتابشناختی دارای اشكال

صحت ساختار ظاهری داده ها در 
پیشینه های كتابشناختی اپك

 كتابخانه ملی ایران 



36
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات |  دوره 25، شامره 4)زمستان 1393(   

نگاهي به پيشينه فوق نشان مي دهد، به طور مثال در قسمت موضوعات و رده   بندي 
كنگره اشكاالت تايپی و يونی كدی وجود دارد. البته در اين پايگاه مي   توان پيشينه  هاي مشابه 

ديگري را نيز شاهد بود. 
از زمان پيدايش فهرست هاي همگاني برخط )دهه 1970(، پژوهش هاي فراواني درباره 
آنها صورت گرفته است، هر چند انجام اين پژوهش ها همواره با دشواري هايی روبه رو بوده 
است )فتاحي و ارسطوپور، 1386؛ زوارقي، 1386؛ الرج و بهشتي1، 1997(. در ميان آنها، 
پژوهش هايي وجود دارد كه به بررسی محتوای پيشينه های كتابشناختی پرداخته اند از جمله، 
نشاط )1382( به مقايسه همگوني فهرست نويسي موضوعي ميان فهرست نويسان كتابخانه 
ملي و 12 كتابخانه دانشگاهي و تخصصي تهران پرداخت و نشان داد در 75 درصد كتابخانه ها 
ميزان ناهمگوني موضوعي 60 تا 85 درصد است؛ باالترين ميزان ناهمگوني در رده فلسفه 
و پايين ترين آنها در رده كليات است؛ بيش از 50 درصد ناهمگوني موضوعي كتابخانه ها 
مربوط به ساختار موضوعي است و در نتيجه، موضوع دهي به كتاب ها در كتابخانه های مورد 
بررسي بسيار ناهمگون تلقی شده است. عزيزيان )1386( همگوني عناصر اطالعاتي در 
فهرست   نويسي پيش از انتشار كتابخانه ملي را از 1377 تا 1380 با روش تحليل محتوا بررسي 
كرد و نتيجه گرفت، اين فهرست در 10 حوزه دانش بشري برمبناي رده   بندي ديويي از 68 

درصد و برمبنای رده   بندي كنگره و ديويي از 84/7 درصد همگوني برخوردار است.
در پژوهش داريوش نياكان و جان محمدي )1387(، صحت شماره رده كنگره در 
نمونه   اي متشكل از 155 عنوان كتاب فارسي در كتابخانه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران 
با روش تحليل محتوا بررسي شد و مشخص شد  در 18 درصد موارد به كتاب ها شماره 
اشتباه داده شده است؛ اين اشتباهات به دو دسته حروفچيني )1/28 درصد( و غيرحروفچيني 
)16/72 درصد( تقسيم شد و حتي گذر زمان نيز بر ضريب دقت فهرست      نويسان تأثير 
نداشته است. گردشي و كشاورز )1388( با استفاده از روش پيمايشي به بررسي پيشينه هاي 
كتابشناختي كتاب هاي التين در كتابشناسي ملي با توجه به روش جديد فهرست   نويسي 
اين   گونه كتاب ها پرداختند و نشان  دادند، هيچ يك از كتابخانه هاي مورد مطالعه از سياست 
جديد فهرست   نويسي كتاب   هاي التين كتابخانه ملي )سلطانی، 1383( استفاده نمي كنند؛ 13/2 
درصد فهرست      نويسان، كتاب   هاي التين را به زبان اصلي كتاب و 76/3 درصد به زبان 
انگليسي فهرست   نويسي مي كنند. در اين پژوهش، لزوم تغييرات در شيوه فهرست   نويسي در 

دو بخش يادداشت  و موضوع پيشنهاد شده است.
خوشبخت و خسروي )1388( ميزان انطباق پيشينه هاي كتابشناختي تعداد 358 عنوان از 
نسخه های خطي موجود در اپك خانه كتاب را با قواعد فهرست   نويسي، به   صورت تحليلي و  1. Large and Beheshti

حمید  کشاورز 
سهیال خوش مشرب
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با استفاده از سياهه       وارسي پژوهشگرساخته بررسی كردند. يافته های آنان حاكي از عدم توجه 
فهرست      نويسان به عناصر كتابشناختي محل تأليف،  شرح پديدآورندگان، و شناسه هاي افزوده 
است؛ به طوري كه در هيچ يك از پيشينه ها، اطالعاتي براي اين عناصر وجود ندارد. باالترين 
ميزان انطباق با قوانين فهرست   نويسي در حوزه زبان با 96 درصد و كمترين انطباق در عنصر 
پديدآور با 6/95 درصد است كه رقم هشداردهنده   اي است. اين پژوهش به   خوبي    نمايانگر 

توجه ناكافي فهرست      نويسان در انجام وظايف حرفه   اي بوده است. 
در پژوهشي ديگر،  دوالني و فرهادپور )1389( با استفاده از سياهه       وارسي برخي 
امكانات فهرست هاي همگاني 20 كتابخانه دانشگاهي در انگليس و 14 كتابخانه دانشگاهي 
داخلي را مقايسه كردند و نشان دادند، فهرست هاي برخط مربوط به كشور انگليس، از نظر 
كّمي و كيفي بهتر از نمونه هاي داخلي هستند؛ به  اين  ترتيب كه فهرست هاي دانشگاه هاي 
انگليس، 73/46 درصد و فهرست هاي داخلي 56/5 درصد از استانداردهاي ارائه شده 
در سياهه       وارسي را رعايت كرده اند. محفوظي، شعباني، و سعادت )1389( در بررسی 
فهرست   نويسي تحليلي و رده   بندي كنگره كتاب هاي عربي كتابخانه ملي ايران از 1380 
تا 1386 نشان دادند، اين فرايندها فقط در 83/76 درصد موارد درست انجام شده اند و 
رده   بندي داراي بيشترين صحت )86/25 درصد(، و فهرست   نويسي تحليلي داراي كمترين 

صحت )81/28 درصد( است. 
مولوي1 )2006( عمده مشكالت روش   هاي فهرست   نويسي منابع فارسي زبان در امريكاي 
شمالي را به كارگيري جدول   هاي التيني كردن انجمن كتابداران امريكا- كتابخانه كنگره براي 
زبان فارسي، كاربرد مثال   هاي گمراه كننده در اين جدول   ها، كمبود دانش زبان فارسي، و كاربرد 
نادرست قوانين مربوط به اسامي فارسي در سرشناسه برشمرده است. شاكر2 )2002( در بررسي 
دسترسي كتابشناختي به منابع غيرالتين در فهرست   هاي همگاني برخط كتابخانه هاي منتخب 
انجمن كتابخانه هاي پژوهشي امريكا پيشنهاد می كند، پيشينه هاي كتابشناختي كتاب   هاي غيرالتين 
عالوه بر درج اطالعات به زبان انگليسي با خط و نوشته همان زبان نيز همراه باشند كه البته 
اين كار با پيدايش سيستم يوني   كد سهل و آسان شده است. برك، ژرمن، و ون اولن3 )2003( با 
بررسي نشانی هاي اينترنتي موجود در پيشينه هاي سايت هاي اپِك 123 عضو انجمن كتابخانه هاي 
پژوهشي4 دريافتند: 24 فهرست داراي ويژگي هاي مورد نظر بودند؛ دو نوع خطاي انساني و فني 
در اين پيشينه ها وجود داشت كه بيشتر آنها )حدود 40 درصد( مربوط به خطاي انساني بود؛ 
ميزان اشكاالت از صفر تا 58/33 درصد بود كه رقم بااليي است؛ و 50 درصد سايت ها داراي 

1 تا 5 اشكال در پيوندهاي اينترنتي خود بودند.

1 . Molavi

2 . Shaker

3. Burke, Germain, & Van Ullen

4. Association of Research Libraries: 

)ARI(
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روش پژوهش و جامعه آماری
روش پژوهش پيمايشی است و جامعه پژوهش را پيشينه هاي كتابشناختي كتاب های فارسی 
موجود در پايگاه اپك كتابخانه ملي تشكيل مي دهد. اين پيشينه ها در تاريخ سی ام دی ماه 
1392 با جستجو در پايگاه مزبور انتخاب شدند. حدود 700 هزار پيشينه در اين پايگاه 
وجود داشت كه همگي داراي تمامي عناصر برگه فهرست   نويسي بودند. بالغ بر يك صد هزار 
پيشينه به   صورت فهرست   نويسي توصيفي و در انتظار فهرست   نويسي بودند كه فقط برخي 
ويژگي هاي مورد نظر را دارا بودند و اطالعات كاملي را در اختيار قرار نمي   دادند؛ بنابراين از 

جامعه پژوهش حذف شدند. 
جدول 1. میزان پراكندگی کل و حجم منونه پیشینه ها در رده    های گوناگون در پایگاه اپک

با استفاده از فرمول نمونه گيري كوكران و روش نمونه گيری طبقه ای، تعداد 383 ركورد 
به   عنوان نمونه انتخاب شد؛ اما از آنجايی كه 11 رده دارای نمونه ای كمتر از 5 ركورد بود 

تعداد منونه در صد  تعداد  نام رده رده ها

8 0/7 4109 كلیات A

222 20/2 113098 فلسفه و دین B

6 0/5 3198 علوم وابسته به تاریخ C

85 7/7 43208 تاریخ عمومی و جهان D

3 0/2 1646 تاریخ عمومی امریكا E

1 0/1 701 تاریخ معارص امریكا F

19 1/6 9396 جغرافیا و مردم شناسی G

80 7/2 40627 علوم اجتامعی H

11 1/1 5813 علوم سیاسی J

21 1/8 10509 حقوق K

94 8/5 48004 آموزش و پرورش L

8 0/7 4093 موسیقی M

19 1/7 9847 هرن N

290 26/3 147670 زبان و ادبیات P

77 6/9 38903 علوم Q

61 5/5 31173 پزشكی R

14 1/2 6961 كشاورزی S

63 5/7 32128 فناوری T

3 0/2 1530 علوم نظامی U

2 0/07 435 علوم دریایی V

13 1/2 6792 كتابشناسی و كتابداری Z

1100 100 559841 جمع

حمید  کشاورز 
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و از تعميم پذيری تحليل كاسته می شد تصميم گرفته شد مبنا عددی باشد كه تمام رده   ها را 
داشته و رده ها دارای نمونه هايی بيشتر باشند. از اين رو، تعداد 1100 پيشينه به   عنوان  دربر
جامعه آماری انتخاب شد. با دانستن اينكه تعداد نمونه   اي كه بايد بر روي آنها تحليل انجام 
شود و اينكه هر رده در اپك كتابخانه ملي چه درصدي از پيشينه ها را به خود اختصاص داده 
است، تعيين تعداد پيشينه هاي نمونه براي هر رده كاري آسان خواهد بود. به اين ترتيب كه 

همان درصدي كه در كل پيشينه  هاي اپك موجود بود در نمونه نيز اعمال گرديد. 
اشكاالت پيشينه ها از حيث مؤلفه های پيشگفته مورد بررسی قرار گرفت1. ابزار مورد 
استفاده براي گردآوري اطالعات، سياهه       وارسي ساخته پژوهشگران است كه با توجه به 
عناصر كتابشناختي موجود در پيشينه ها طراحي شد. پيش از طراحي اين سياهه، تعداد متنابهي 
از پيشينه ها بررسي شد تا اشكاالت عمده و موجود شناسايي و در آن گنجانده شود. اين ابزار 
پس از بررسي ساير پژوهش هاي مشابه و مطالعه شرايط پژوهش انتخاب شد. براي تأييد 
روايي، سياهه       وارسي به تعدادي از متخصصان فهرست   نويسي كتابخانه ملي ارسال و با توجه 
به كسب نظرات آنان، اصالحات الزم در آن اعمال شد. در تهيه اين سياهه تالش شد تا 
معيارهايي قابل قبول براي ارزيابي پيشينه ها انتخاب شوند. اين سياهه شامل 14 گويه است. 

براي افزايش ضريب اطمينان، پژوهشگران تمامي پيشينه هاي منتخب را چاپ و سپس 
با سياهه       وارسي مقايسه كردند. داده ها در نرم افزار اكسل براي تحليل هاي بعدي ذخيره و ثبت 

و براي اطمينان بيشتر بازبينی شد.

یافته  ها
 در نمودار 1، حجم نمونه پيشينه هاي رده هاي مختلف نمايان شده است.

 
منودار 1. پراكندگی حجم منونه در رده  های گوناگون

1. در اینجا حتی وجود یک اشکال در پیشینه 
محاسبه شده است، زیرا برپایه مبانی حرفه  ای 

و اصولی انتظار می رود پیشینه ای که در 
دسرتس قرار می گیرد و پیش از آن چندین بار 

توسط افراد مختلف منونه خوانی و بررسی 
ساختاری و محتوایی می شود باید عاری از 

هرگونه خطا و اشتباه باشد.

صحت ساختار ظاهری داده ها در 
پیشینه های كتابشناختی اپك

 كتابخانه ملی ایران 
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همان گونه كه در نمودار 1 مشاهده مي   شود، در حجم نمونه پژوهش، به ترتيب رده هاي 
 H تاريخ جهان(، و( D ،)آموزش و پرورش( L ،)دين و فلسفه( B ،)زبان و ادبيات( P پنجگانه
)علوم اجتماعي( داراي بيشترين فراوانی هستند كه به سبب پشتوانه انتشاراتي آنهاست. دو رده P و 
B )ادبيات و دين( بر روي  هم، نزديك به نيمي از نمونه )46/6 درصد( را به خود اختصاص داده   اند 
و مي   توان گفت نيمي از مجموعه كتابخانه ملي، به رده هاي ادبيات و دين اختصاص دارد. به  همين 
ترتيب، مي   توان پراكندگي كتاب ها را در رده هاي ديگر نيز مشاهده نمود. از سوي ديگر، رده هاي 
تاريخ امريكا، علوم نظامي، و علوم دريايي تعداد اندكي از پيشينه ها را شامل شده   اند كه ناشي از تعداد 
كمتر آنها در مجموعه كتابخانه ملي است. درستي فرايند فهرست نويسی  در رده هاي موضوعي 

مختلف به لحاظ دسترس پذيری به اطالعات از اهميت زيادی نزد كاربران برخوردار است.
جدول 2، ميزان درستی پيشينه ها و پراكندگی آنها را در ميان رده های گوناگون نشان می دهد.

جدول 2. پراکندگی اشکاالِت پیشینه ها در رده های گوناگون به صورت کلی

منونهرده
دارای اشکالبدون اشکال

درصدفراوانیدرصدفراوانی

A8337/5562/5

B22210748/211551/8

C6466/7233/3

D854148/34451/7

E3133/4266/6

F1110000

G19947/41052/6

H804556/33543/7

J11545/5654/5

K211152/41047/6

L944952/24547/8

M8450450

N19736/91263/1

P29016356/312743/7

Q773748/14051/9

R613659/12540/9

S14857/3642/8

T633250/83149/2

U3266/7133/3

V2002100

Z13646/2753/8

110057151/952948/1كل
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برپايه اين جدول، با توجه به تعداد پيشينه ها در رده های مختلف، پراكندگی اشكاالت 
متفاوت است. نزديك به نيمی از پيشينه ها دارای اشكاالت مختلف، و در بهترين حالت فقط 
نيمي از ركوردها بدون اشكال هستند. يافته های جدول 2 نشان می دهد كه پيشينه های رده 
V دارای اشكال هستند. با توجه به اينكه تعداد پيشينه هاي انتخابي براي اين رده بسيار اندك 
بود، نمي   توان به يقين گفت كه تمامي پيشينه هاي موجود در اين رده داراي اشكال بوده اند. 
پس از آنها، رده هاي E و N داراي بيشترين اشكال هستند. هرگاه حضور تعداد حداقل 5 
ركورد در هر رده را شرط ارزيابي قرار دهيم، رده های V, U, F, E حذف می شود و رده N با 
63/1 درصد داراي بيشترين اشكال خواهد بود. در رده هاي P و B كه داراي بيشترين فراواني 
بودند نتايج مشابه بوده است؛ به طوري كه حدود نيمي از ركوردها داراي اشكال هستند. با 
نگاهي عميق تر به اين نمودار اين حقيقت آشكار مي   شود كه حجم قابل توجهي از پيشينه هاي 

فهرست نويسي شده نياز به ويرايش جّدي دارند. 
همان گونه كه مشاهده مي   شود ميزان اشكال در بيشتر رده ها )حدود 90 درصد آنها( به 
نصف نزديك است. رده F و با اختالف بيشتر، رده هاي C و U داراي كمترين اشكال بوده   اند. 
از آنجايي كه مقدار ركوردهاي رده U كم بود بايد گفت رده C با 66/7 درصد داراي كمترين 
اشكال است. درباره رده هايي كه 100 درصد اشكال داشته اند بايد گفت كه حجم مربوط به 
 P آنها ناچيز است، اما در همان حجم ناچيز نيز ميزان اشكاالت باالست. همچنين در دو رده

و B كه بيشترين حجم را دارا بودند نيز ميزان اشكال باالست. 
فهرست برگه هاي داراي اشكال در رده های گوناگون از نظر مؤلفه هاي مورد بررسي در 

جدول های 3 تا 6 آمده است.

جدول 3. پراکندگی اشکاالت در ناحیه فهرست   نویسی توصیفی برحسب رده های مختلف

ناحیه یادداشت  ناحیه توصیف
رده ها

درصد فراوانی درصد فراوانی

2/6 3 1/7 2 B

11/3 5 4/5 2 D

20 2 10 1 G

11/5 4 8/5 3 H

- - 33/3 2 J

صحت ساختار ظاهری داده ها در 
پیشینه های كتابشناختی اپك

 كتابخانه ملی ایران 
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جدول 3 نشان می دهد، 10/2 درصد از اشكاالت به فهرست   نويسی توصيفی و 6/3 
درصد به يادداشت ها مربوط می شوند. پراكندگی اين اشكاالت در بين رده های مختلف 
به شيوه های مختلفی بروز پيدا كرده است. هر چند با توجه به درصد های ارائه شده نمی توان 

به طور قطع گفت كه رده هايی خاص همواره داراي چنين اشكاالتی هستند. 

جدول 4. پراکندگی اشکاالت یونی کدی و غلط امالیی برحسب رده های مختلف

20 2 30 3 K

11/1 5 11/1 5 L

- - 25 3 N

1 10 15/7 20 P

- - 7/5 3 Q

- - 8 2 R

- - 33/3 2 S

6/4 2 13 4 T

- - 28/5 2 Z

6/3 33 10/2 54 جمع

ناحیه یادداشت  ناحیه توصیف
رده ها

درصد فراوانی درصد فراوانی

غلط امالیی یونی کد
رده ها

درصد فراوانی درصد فراوانی

20 1 40 2 A

17/3 20 65 75 B

- - 50 1 C

38 17 68 30 D

- - 50 1 E

30 3 50 5 G

45 16 77 27 H

16 1 66 4 J

33 2 6 6 K

26/5 12 55 25 L

50 2 75 3 M

25 3 58 7 N

20/5 26 63 81 P

20 8 47/5 19 Q
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جدول 4 پراكندگی اشكاالت يونی كدی و اماليی را در رده های مختلف نشان می دهد. 
ميزان اشكاالت يونی كد نبودن با 61/6 درصد بسيار باالست. غلط اماليی با 24/7 درصد نيز 
قابل توجه است. با توجه به دستی وارد شدن اطالعات پيشينه ها به سيستم بايد از يونی كد 

بودن و عاری از غلط اماليی بودن آنها اطمينان حاصل كرد.

جدول 5. پراکندگی اشکاالت بروزیافته در ناحیه فهرست   نویسی تحلیلی

در جدول 5، اشكاالت مختلفی در ناحيه فهرست   نويسی تحليلی در رده های مختلف 
به چشم می خورد. هر چند اين اشكاالت درصد زيادی را به خود اختصاص نداده اند، اما 
می توانند در بازيابی پيشينه ها اختالل ايجاد كنند. 14/2 درصد از پيشينه ها دارای سرعنوان های 

25 8 64 16 R

33/3 2 66 4 S

19/3 6 42 13 T

- - 33/3 1 U

- - 50 1 V

57 4 71 5 Z

24/7 131 61/6 326 جمع

غلط امالیی یونی کد
رده ها

درصد فراوانی درصد فراوانی

شناسه افزوده عنوان قراردادی ساختار رسعنوان رسعنوان تکراری
رده ها

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

- - 40 2 - - 40 2 A

1/7 2 2/6 3 1/7 2 6/9 8 B

4/5 2 4/5 2 - - 11/3 5 D

- - 5/7 2 5/7 2 20 7 H

30 3 20 2 - - 30 3 K

11/1 5 4/4 2 6/6 3 20 9 L

50 2 50 2 - - 5 2 M

3/9 5 2/3 3 2/3 3 10/2 13 P

10 4 5 2 - - 27/5 11 Q

12 3 8 2 8 2 28 7 R

33/3 2 - - - - 33/3 2 S

16/1 5 6/4 2 3/2 1 29 9 T

28 2 - - - - 42/8 3 Z

6/6 35 4/5 24 2/4 13 14/2 75 جمع

صحت ساختار ظاهری داده ها در 
پیشینه های كتابشناختی اپك

 كتابخانه ملی ایران 
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تكراری هستند كه به سبب اشكال در فراخوانی آنها از نرم افزار رسا به وجود آمده است. 2/4 
درصد مربوط به ساختار سرعنوان ها، 4/5 درصد مربوط به    عنوان قراردادی، و 6/6 درصد 

مربوط به وجود شناسه های افزوده بوده است.

جدول 6. پراکندگی اشکاالت در ناحیه رده   بندی

وجود رده ديويی و تاريخ رده كنگره مؤلفه ديگري بود كه اشكاالت آن در جدول 6 
نمايش داده شده است. هر چند اين دو اشكال در همه رده ها ديده نشده است، اما شواهد 
حاكی از آن است كه در 5/8 درصد از پيشينه ها به ارائه رده ديويی و در 6/4 درصد از آنها به 

ارائه تاريخ رده كنگره دقت كافی نشده است.

 
منودار 3. درصد پراکندگی اشکاالت در بین کلیه پیشینه های دارای اشکال

تاریخ در رده کنگره وجود رده دیویی
رده ها

درصد فراوانی درصد فراوانی

1/7 2 4/3 5 B

6/8 3 9 4 D

11/4 4 8/5 3 H

4/4 2 11/1 5 L

- - 5 2 M

7/8 10 3/1 4 P

10 4 7/5 3 Q

12 3 16 4 R

16/6 1 - - S

12/9 4 - - T

14 1 14 1 Z

6/4 34 5/8 31 جمع

حمید  کشاورز 
سهیال خوش مشرب

فهرست نویسیرده بندی
تحلیلــی

فهرست نویسی
توصیفی

یونی کد
و غلط امالیی
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به دليل اينكه در بسياری از پيشينه های دارای اشكال، شاهد چندين اشكال مختلف 
هستيم و فقط يك نوع اشكال وجود ندارد، طبيعی است پراكندگی اشكاالت متفاوتی داشته 
باشد. نمودار 3 نشان می دهد كه يونی كد نبودن و غلط های اماليی اشكال شايع پيشينه هاست 
)86/3 درصد(. پس از آن، ناحيه فهرست   نويسی تحليلی، ناحيه فهرست   نويسی توصيفی، و 

در نهايت اشكاالت ناحيه رده   بندی رخ داده است. 

نتیجه گیری
برپايه يافته هاي پژوهش در 48/1 درصد پيشينه هاي مورد بررسي، اشكال وجود داشته است. 
با نگاهی تحليلی مشخص می شود كه اين اشكاالت گاه نه به دليل ضعف در فهرست نويسی 
بلكه به سبب اشتباه در ورود اطالعات رخ می دهد. به طور كلی، در 16/5 درصد از پيشينه ها، 
شاهد اشكاالتی در فهرست   نويسی توصيفی و يادداشت ها بوده ايم. در برخی موارد، بروز اين 
اشكاالت به سبب وجود اطالعات فراوان درباره كتاب ها گريزناپذير است؛ نمونه خوانی هايی 
كه به طور معمول در واحد فهرست   نويسی انجام می شود برای رفع چنين اشكاالتی است. 
شايع ترين اشكال يعنی يوني كد نبودن پيشينه ها به سبب شيوه نگارش از راست به چپ 
رسم الخط فارسي و وجود مشكالت فراوان در ورود اطالعات به زبان فارسي رخ مي   نمايد. 
در برخي پيشينه ها تكرار موضوع و يا معادل انگليسي يك موضوع فارسي در زير آن را 
شاهد هستيم. هرگاه موضوع اول نام فرد و يا منطقه جغرافيايي باشد، از آنجا كه در فرانماي 
رده   بندي ها معموالً جايگاهي ندارند، موضوع اصلي در مرتبه دوم قرار مي گيرد و شماره رده 
به موضوع دوم داده مي   شود. اما شايسته است در اين حالت موضوعي كه شماره رده به آن 
داده شده است، در ابتدا قرار گيرد. اشكاالت رده   بندی، وجود شماره رده ديويی، و تاريخ برای 

رده های كنگره، زياد شايع نبوده و كمترين درصد را به خود اختصاص داده است.
از آنجا كه پژوهش حاضر فقط به بررسی ساختار ظاهری پيشينه ها پرداخته و به ويژه 
درستی يا نادرستی عناصر تحليلی را بررسی نكرده با بسياری از پژوهش های پيشين متفاوت 
است. در بيشتر اين پژوهش ها )مانند نشاط، 1382؛ عزيزيان، 1386؛ داريوش نياكان و 
جان محمدی، 1387؛ محفوظی، شعبانی، و سعادت، 1389( صحت عناصر تحليلی مانند 
موضوعات، شماره رده، و شناسه های اصلی و افزوده بررسی شده، در حالی كه پيش فرض 

پژوهش حاضر اين بوده است كه اين عناصر درست داده شده اند.
برپايه يافته  هاي پژوهش، گزينش درست فهرست      نويسان و آموزش آنها برمبناي اصول 
حرفه   اي، توجه بيشتر به كيفيت تا كميّت پيشينه  هاي كتابشناختي، برقراري سازوكار هاي كنترلي 
بيشتر قبل از ورود پيشينه هاي كتابشناختي به محيط وب، ايجاد سازوكارهاي هشداردهنده 
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در پايگاه هنگام ورود اشتباه اطالعات، و اتخاذ سياست هاي فهرست   نويسي روشن و ثابت 
از سوي مسئوالن و انتقال آنها به فهرست      نويسان از جمله راهكارهايي است كه در اين زمينه 

قابل تأمل است.
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