
ڪلیدواژه ها 
 ISBD ،فهرست نویسی، کتابخانه  ملی جمهوری اسالمی ایران، استاندارد بین املللی توصیف کتابشناختی

 ISBD میزان تبعیت از قواعد نشانه گذاری

در فهرست نویسی پیش از انتشار کتابخانه  ملی 
مرتضی کوکبی   | سمیه علمدار

چڪیده

هدف: ارزیابی  میزان رعایت استانداردهای ISBD مندرج در قواعد 
فهرست نویسی انگلوامریكن با فهرست نویسی پیش از انتشار در 

کتابخانه ملی .
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیامیشی و گردآوری داده ها با 

استفاده از سیاهه  وارسی پژوهشگر ساخته صورت گرفت.
یافته ها: تقـــریباً 38 درصـــد فهرســت برگـــه ها دارای اشتباهـات 
نشانه گذاری و 55 درصد فهرست  برگه ها دارای اشتباهات مربوط به 
عدم رعایت فاصله های قبل و بعد از نشانه ها بودند. نشانه های 
به كاررفته پیش از منطقه وضعیت نرش با 65 درصد کمرتین میزان، 
و نشانه های به كاررفته پیش از منطقه ویراست با 98/84 درصد 

بیشرتین میزان انطباق را با ISBD داشته  است. 
نتیجه گیری: گرچه کتابخانه ملی در رعایت قوانین ISBD عملکرد 
مطلوبی داشته اما الزم است دقت بیشرتی برای صحت نشانه ها و 
عالئم به كاررفته داشته باشد و به فهرست نویسان نیز آموزش های الزم 

را بدهد.
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1.  استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی 

دانشگاه شهید چمران اهواز

  kokabi80@yahoo.com 

2. کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی 

)نویسنده مسئول(

  salamdar2011@yahoo.com

میزان تبعیت از قواعد نشانه گذاری ISBD در 
فهرست نویسی پیش از انتشار کتابخانه  ملی 

دریافت: 1393/06/01     پذیرش: 1393/10/01

مقدمه
استاندارد بين المللي توصيف كتابشناختي كه به استاندارد بين المللي كتابنامه نويسي و اختصار 
"آي.اس.بي.دي." نيز شهرت دارد، يكي از برنامه هاي دفتر كنترل كتابشناختي جهاني است كه 
با انگيزه متحدالشكل كردن فعاليت هاي فهرست نويسي توصيفي در سطح بين المللي زير نظر 
ايفال عمل مي كند. "استاندارد بين المللي كتابنامه نويسي" مجموعه اي از قواعد تدوين شده براي 
منضبط كردن دو فرايند است: 1( به دست آوردن اطالعات كتابشناختي هر اثر؛ و 2( تنظيم و 

سجاوندي اطالعات كتابشناختي به دست آمده از آن اثر.
توصيف كتابشناختي هر اثر را طبق قوانين آي.اس.بي.دي. مي توان تابع سه ضابطه دانست: 
1( تقسيم همه اطالعات كتابشناختي اثر به هشت ناحيه اطالعاتي در برگه فهرست نويسي؛ 
2( تعيين نظم عناصر اطالعاتي در اين ناحيه ها؛ و 3( استفاده از نشانه ها و عالئم قراردادي 

كه محدوده هر ناحيه و هر عنصر آن ناحيه را معلوم مي دارد )فرجي و خليل مقدم، 1381(. 
ويژگی های اساسی آي.اس.بي.دي. عبارتند از:

1. اين استاندارد مرزهای جغرافيايی و زبانی را پشت سر گذاشته است؛
2. برای توصيف انواع مدارک، عملی و مناسب است؛

3. با استاندارد كردن عناصر توصيفی اصلی و عالئم و نقطه گذاری ها، فهم و تفسير 
اطالعات پيشينه های كتابشناختی به هر خط و زبان در سطح جهان، هم برای فهرست نويس 

و هم كاربران آسان گشته است؛ و

مرتضی کوکبی 1 | سمیه علمدار2
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4. پيشينه های ايجادشده براساس اين استاندارد به راحتی به فرم ماشين خوان تبديل 
می شوند )فتاحی، منصوريان، و ارسطوپور، 1385(. 

فهرست برگه های كتابخانه ها يكی از ابزارهای سنّتی ذخيره و بازيابی اطالعات در 
كتابخانه ها هستند. در فهرست برگه ها، داده های كتابشناختی با شكل ها، نشانه ها، و نظم معينی 
ارائه می شوند )كوكبی، 1375(. رعايت نشانه ها و فاصله های الزم ميان اجزای كتابشناختی 
در فهرست برگه ها براساس استاندارد بين المللی توصيف كتابشناختی )يا آي.اس.بي.دي.( 
است ) فتاحی، 1386(. همان گونه كه در باال اشاره شد يكی از ويژگی های اساسی آي.اس.
بي.دي. استاندارد كردن عناصر توصيفی اصلی و عالئم و نشانه گذاری ها، و فهم و تفسير آسان 
اطالعات پيشينه های كتابشناختی به هر خط و زبان در سطح جهان، هم برای فهرست نويس 

و هم كاربران است.
 بنا به توصيه دفتر كنترل كتابشناختي جهاني، قاعده معمول اين است كه در هر كشور، 
كتابخانه  ملی يا مركز ملي فهرست نويسي عهده دار ترويج و استفاده از آي.اس.بي.دي. باشد. 
در ايران نيز كتابخانه  ملی از سال 1362 در فهرست  برگه های كتابشناسی ملی از استاندارد 
بين المللی توصيف كتابشناختی استفاده می كند )فتاحی، 1386(. اگر چه كتابخانه  ملي، سازمان 
متولی اجرا و استفاده از استاندارد بين المللی توصيف كتابشناختی است و برای تحقق اهداف 
فهرست نويسی پيش از انتشار از اين استاندارد استفاده می كند )فرجي و خليل مقدم، 1381(، 
اما برخی مطالعات نشان می دهد كه فهرست  برگه های كتابخانه  ملی از لحاظ رعايت نشانه ها 
و فاصله های استاندارد بين المللی توصيف كتابشناختی دارای اشتباهاتی است. به  طور مثال، 
كوكبی )1375، 1384(؛ حاجی زين العابدينی و همكاران )1379(؛ و شعبانی، محفوظی، و 
سعادت )1389( در مقاله های خود به اشكاالت و اشتباهات آي.اس.بي.دي. موجود در 
فهرست  برگه های كتابخانه  ملی اشاره كرده اند. استاندارد آي.اس.بي.دي. پايه و چارچوب 
بخش توصيفي قواعد فهرست نويسي انگلوامريكن را تشكيل مي دهد )بيانچينی و گوئرينی1، 
1388( كه هدف آن استاندارد كردن جهانی فهرست توصيفی به منظور سهولت مبادالت 
بين المللی اطالعات كتابشناختی در قالب  هاي چاپي يا رايانه اي است )جيمز لنوس2، 1368( 
و تاكنون گسترده ترين و مقبول ترين استاندارد در سطح بين المللی بوده و پايه اف.آر.بی.آر. 
را تشكيل داده است )بيانچينی و گوئرينی، 1388( به همين دليل، پژوهش حاضر بر آن است 
تا ميزان موفقيت كتابخانه  ملی را در اجرا و پياده سازی اهداف استاندارد بين المللی توصيف 
كتابشناختی مشخص سازد و نشان دهد قواعد توصيفي آي.اس.بي.دي. به چه ميزان در 
فهرست  برگه های فيپا3  رعايت شده است. البته در 20 سال گذشته پژوهش هايي در اين زمينه 

انجام شده است كه در ادامه به مهم ترين آنها اشاره مي  شود.
1. Bianchini & Guerrini

2. James Lehnus
3. فهرست نويسي پيش از انتشار 

میزان تبعیت از قواعد نشانه گذاری 
ISBD در فهرست نویسی پیش 

از انتشار کتابخانه  ملی 
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فتاحی )1373( در مقاله ای درباره فهرست رايانه اي و تفاوت آن با برگه دان بيان می كند 
از آنجا كه رايانه برخالف مغز انسان با حروف و نشانه ها به طور مكانيكی برخورد می كند و 
از نظر آن هر نشانه دارای بار خاصی است، بنابراين فهرست رايانه اي نياز بيشتری به وارد 
كردن اطالعات صحيح دارد و الزم است داده های كتابشناختی از نظر اشتباهات تايپي، فاصله 
ميان حروف، نشانه گذاری، كدگذاری ميدان ها و غيره به دقت بررسی شود تا بازيابی آثار دچار 
اشكال نشود. به طور مثال، يک نقطه اضافی همراه يک حرف موجب می شود تا آن حرف از 
نظر رايانه حرف ديگری تلقی شود، در جايی ديگر قرار گيرد، و بازيابی آن دچار مشكل شود. 
كوكبی)1375( در مقاله ای با عنوان "با نقطه يا بی نقطه؟ اشتباهی متداول در فهرست نويسی 
در  كه  فهرست برگه ها  مناطق  پايان  در  نقطه  گذاشتن  كه  می كند  بيان  ايرانی"  انتشارات 
فهرست نويسی انتشارات ايرانی از سوی كتابخانه  ملی و برخی كتابخانه های ديگر اعمال 
می شود، منطبق با قوانين انگلوامريكن 2 نيست. داليلی كه وی برای برداشتن نقطه از انتهای 
مناطق فهرست برگه ها ارائه می كند اين است كه در تبادل رايانه ای داده های كتابشناختی و 
فهرست نويسی ميان كتابخانه های مختلف، گذاشتن يا برداشتن اين نقطه ها می تواند موجب 
پيدايش ناسازگاری ميان پيشينه های يک اثر مشابه شود و تبادل را دچار اختالل كند. از سوی 
ديگر، گذاشتن اين نقطه ها هر كدام يک بايت را در حافظه رايانه اشغال می كند و بديهی است 
كه هرچه تعداد مناطق فهرست برگه بيشتر باشد، اين نقطه ها فضای بيشتری از حافظه را به خود 

اختصاص می دهند در صورتی  كه می تواند به اطالعات سودمند ديگری اختصاص يابد.
گروه  مدرسان  ديدگاه های  بررسی  به  پژوهشی  در   )1378( كورايم  محسن زاده 
كتابداری دانشگاه تهران درباره لزوم بازنگری قواعد فهرست نويسی انگلوامريكن در تطبيق 
آن با فهرست های رايانه ای از قبيل لزوم رعايت و يا عدم رعايت قواعد نشانه گذاری در 
فهرست های رايانه ای پرداخت. وي نشان داد كه در مورد عالئم نشانه گذاری در فهرست های 
رايانه ای نمی توان به نتيجه اي قطعی رسيد، زيرا نيمی از جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش 
)50 درصد( مخالف رعايت اين عالئم و نيمی ديگر )50 درصد( موافق رعايت آنها در 

فهرست های رايانه ای بودند.
حاجی زين العابدينی و همكاران )1379( با بررسی پيشينه های فارسی كتابشناسی ملی 
)نسخه تحت DOS( بين سال های 1375- 1378 به موارد اشكال در نشانه های آي.اس.بي.دي. 
پيشينه های فارسی كتابشناسی ملی از قبيل: عدم رعايت نشانه های آي.اس.بي.دي. در ناحيه 

فروست و در مواردی كه بيش از يک ناشر يا محل نشر وجود دارد، اشاره كرده اند.
كوكبی )1384( در مقاله ای ديگر با عنوان  "فروست در كتابشناسی ملی ايران و مارک 
ايران" با ذكر چند مثال به ناهماهنگی هايی در فروست در كتابشناسی ملی ايران اشاره می كند. 

مرتضی کوکبی 
سمیه علمدار 
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همچنين، شعبانی، محفوظی، و سعادت )1389( اين مهم را در فهرست نويسی كتاب های 
عربی بررسی كردند و نشان دادند كه ميزان انطباق نشانه های به كاررفته در فهرست  برگه های 
كتابخانه  ملی با نشانه های آي.اس.بي.دي. مندرج در قواعد فهرست  نويسی انگلوامريكن 2 
در عنوان )56/25 درصد(، تكرار نام پديدآور )92/56 درصد(، وضعيت نشر )99 درصد(، 

فروست )95/16 درصد(، و كتابنامه )94 درصد( است.

روش پژوهش و جامعه مورد مطالعه
مطالعه حاضر به روش پيمايشی انجام شده است و برای گردآوری داده ها به تهيه سياهه  
وارسی پژوهشگر ساخته برمبنای نشانه ها و عناصر اطالعاتی موجود در فهرست برگه های 
فيپای كتاب ها مبادرت شد. جامعه مورد مطالعه 195274 پيشينه بود كه در فاصله سال های 
1377 تا 1390 فهرست نويسی پيش از انتشار دريافت كرده بودند. برای رعايت تناسب در 
نمونه گيری به علت تفاوت تعداد كتاب هايی كه در هر سال و در هر رده چاپ می شود، ابتدا  
پيشينه ها به تفكيک سال مشخص، سپس با نمونه گيری براساس جدول كرجسی و مورگان 
تعداد نمونه های به دست آمده در هر سال بر عدد 10 )10 رده دهدهی ديويی( تقسيم و تعداد 
نمونه های موجود در 10 رده ديويی مشخص شد. براساس جدول كرجسی و مورگان تعداد 
نمونه ها 399 پيشينه بود كه پژوهشگران بعد از حدود 4 ماه جستجو برای يافتن كتاب ها، فقط 

به 228 كتاب دسترسی پيدا كردند و تحليل روي اين تعداد انجام شد.

یافته ها
در مقايسه نشانه  های به كاررفته در فهرست برگه های فيپا با نشانه های آي.اس.بي.دي. مندرج 
در قواعد فهرست نويسی انگلوامريكن مشخص شد كه اشتباهات از دو نوع هستند: 1( عدم 
رعايت درست نشانه ها و 2( عدم رعايت فاصله های قبل و بعد از نشانه ها. به طوري كه از 
228 فهرست برگه، فهرست برگه های 86 كتاب با 37/71 درصد دارای اشتباهات نشانه گذاری 
و 126 كتاب با 55/26 درصد دارای اشتباهات مربوط به عدم رعايت فاصله های قبل و بعد 
از نشانه ها بودند. فهرست برگه های 142 كتاب )62/28 درصد( مطابق با نشانه های آي.اس.
بي.دي. و فهرست برگه های 102 كتاب )44/73 درصد( مطابق با قواعد مربوط به فاصله های 

مندرج در قواعد فهرست نويسی انگلوامريكن بودند.

میزان تبعیت از قواعد نشانه گذاری 
ISBD در فهرست نویسی پیش 

از انتشار کتابخانه  ملی 
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جدول 1. اشتباهات آی.اس.بی.دی. فهرست برگه های فیپای مندرج در پشت صفحات عنوان کتاب ها
 به تفکیک نشانه های مربوط به هر منطقه و عنرص اطالعاتی

درصد فراوانی عدم انطباق

11/62

0

1/16

34/88

6/97

13/95

2/32

3/48

4/65

6/97

33/72

5/81

0

2/32

0

درصد فروانی انطباق

88/38

0

98/84

65/12

93/03

86/05

97/68

96/52

95/35

93/03

66/28

94/19

0

97/68

0

نواحی مربوط 

به هر نشانه

درصد فراوانی

انطباق و عدم انطباق

پیش از نخستین رشح مسئولیت

پیش از نخستین رشح ویراست

پیش از منطقه ویراست

پیش از منطقه وضعیت نرش

پیش از منطقه فروست

پیش از تاریخ نرش

پیش از دومین محل نرش

پیش از رشح مسئولیت بعدی

پیش از شامره گذاری درون

فروست

پیش از هر واحد از اطالعات دیگر عنوان

پیش از نام نارش

پیش از جزئیات ظاهری به غیر از دامنه یا ابعاد

قبل و بعد از فروست

قبل و بعد از اطالعات برگرفته از خارج از 

منبع)های( معین

پیش از هر عنوان موازی

ISBD نشانه های

/

- .

،

؛

:

)(

] [

=

مرتضی کوکبی 
سمیه علمدار 
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همان طور كه در جدول 1 مشاهده می شود ميزان مطابقت نشانه های به كاررفته در 
فهرست برگه های فيپا با نشانه های آي.اس.بي.دي. به شرح زير است:

1. نشانه نقطه، فاصله، خط تيره، و فاصله ). -( پيش از منطقه وضعيت نشر با 30 اشتباه 
)65/12درصد(؛

2. نشانه دونقطه ):( پيش از نام ناشر با 29 اشتباه )66/28 درصد(؛
3. نشانه كاما )،( پيش از تاريخ نشر با 12 اشتباه )86/05 درصد(؛

4. نشانه مميز )/( پيش از نخستين شرح مسئوليت با 10 اشتباه )88/38 درصد(؛
5. نشانه نقطه، فاصله، خط تيره، فاصله ). -( پيش از منطقه فروست، و نشانه دونقطه ):( 

پيش از هر واحد از اطالعات ديگر عنوان با 6 اشتباه )93/03 درصد(؛
6. نشانه دونقطه ):( پيش از جزئيات ظاهری به غير از دامنه يا ابعاد با 5 اشتباه )94/19 

درصد(؛
7. نشانه نقطه كاما )؛( پيش از شماره گذاری درون فروست با 4 اشتباه )95/35 درصد(؛

8. نشانه نقطه كاما )؛( پيش از شرح مسئوليت بعدی با 3 اشتباه )96/52 درصد(؛
9. نشانه نقطه كاما )؛( پيش از دومين محل نشر، و نشانه كروشه ) ] [ ( قبل و بعد از 

اطالعات برگرفته از خارج از منبع )های( معين با 2 اشتباه )97/68 درصد(؛ و
10. نشانه نقطه، فاصله، خط تيره، فاصله ). -( پيش از منطقه ويراست با 1 اشتباه )98/84 

درصد(. 
بنابراين، تحليل يافته ها نشان می دهد كه نشانه نقطه، فاصله، خط تيره، فاصله ). -( پيش 
از منطقه وضعيت نشر با 30 اشتباه )65/12 درصد( كمترين ميزان، و نشانه نقطه، فاصله، خط 
تيره، فاصله ). -( پيش از منطقه ويراست با 1 اشتباه )98/84 درصد( بيشترين ميزان انطباق را 
با نشانه های آي.اس.بي.دي. مندرج در قواعد فهرست نويسی انگلوامريكن داشته  است. علت 
اينكه عالمت نقطه، فاصله، خط تيره، فاصله ). -( پيش از منطقه وضعيت نشر كمترين ميزان 
انطباق را با نشانه های آي.اس.بي.دي. مندرج در قواعد فهرست نويسی انگلوامريكن دارد اين 
است كه در همه فهرست برگه ها منطقه وضعيت نشر وجود دارد اما فروست كه بيشترين 
ميزان انطباق را با قواعد  فهرست نويسی انگلوامريكن دارد، لزوماً در همه فهرست برگه ها 
نيست. بنابراين، می توان گفت كتابخانه ملی در رعايت قوانين مربوط به نشانه گذاری آي.اس.

بي.دي. عملكرد مطلوبی داشته و تقريباً موفق بوده است.

نتیجه گیری
در سال های اخير، با توسعه و ورود رايانه ها به دنيای كتابخانه ها و جايگزين شدن فهرست های 
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رايانه ای به جای فهرست برگه ها، برخی بر اين باورند كه ديگر نيازی به استفاده از نشانه ها 
و فاصله های آي.اس.بي.دي. نيست؛ در حالی  كه به عقيده بيانچينی و گوئرينی )1388( 
آی. اس. بی. دی. فقط راجع  به نمايش بصری يا شكل دهی نحوه ارائه عناصر نيست و از 
عناصری بيش از يک قاعده نشانه گذاری تشكيل شده است، بنابراين نبايد قواعد نشانه گذاری 
آن ما را به اين اشتباه بياندازد كه آی.اس.بی.دی. فقط همين است. آنان بيان می كنند چنانچه 
بخواهيم اپک ها را همان گونه كه بايد باشند در نظر بگيريم، يعنی ابزاری برای توصيف و 
دسترسی به جهان كتابشناختی )و نيز براي بازيابی قطعات منفرد اطالعات( مجبوريم آنها را 
قابل درک كنيم و به آنها معنــا و مفهـوم ببخشيم. برای اين منظـور به دو چيــز نيـاز است: 
1( شناسه های دسترسی كه چگونگی نظم يافتن، ساختاريافتگی، و نحوه توّرق يک فهرست را 
مشخص می كنند و 2(توصيف های كتابشناختی مورد توافق در سطح بين المللی كه نمايش قابل 
پيش بينی و يكدست داده ها را امكان پذير می سازند، در حالی  كه در خارج از آي.اس.بي.دي. 
هر شكل از بازنمون و نمايش مجموعه ای از داده ها )هر نوع نمايش برچسب دار فهرست های 
رايانه ای وب پايه( مستلزم ارائه توضيح و تفسير برای درک شدن توسط كاربران است. به عنوان 
مثال، چنانچه يک مدخل كتابشناختی را در نظر بگيريم كه در دهه 1950 نوشته شده باشد 
می توانيم عناصر داده ای واضحی را تشخيص بدهيم؛ اما چنانچه قواعد نشانه گذاری آن حالت 
عادی نداشته باشد نمی توانيم به طور كامل كاركردهای منطقی و روابط آن عناصر داده ای را با 
هم درک كنيم. اين بدان معناست كه قواعد نشانه گذاری آي.اس.بي.دي. فقط عناصر داده ای 
را از هم جدا نمی كند، بلكه ترتيب منطقی آنها را تعريف می كند و از اين طريق به كاربر اجازه 

می دهد كه كاركرد نحوی و ارزش دستوری يا محتوای دستوری آنها را درک كند. 
تاكنون  آي.اس.بي.دي.  استاندارد  كه  می كنند  بيان   )1388( گوئرينی  و  بيانچينی 
گسترده ترين و مقبول ترين استاندارد در سطح بين المللی بوده و پايه اف.آر.بی.آر. را تشكيل 
داده است. افزون بر اينها به دليل نياز به پاسخ به پرسش های زير هرگز نبايد اين استاندارد 
را كنار گذاشت. اين پرسش ها عبارت اند از: جايگزين آی. اس. بی. دی. چيست؟ كدام ابزار، 

كاركردهای مورد نياز برای توصيفی استاندارد را انجام خواهد داد؟ 
فتاحی )1376( نيز به اهميت استفاده از استاندارد بين المللی توصيف كتابشناختی 
بيان می كند قواعدی كه در مورد چگونگی نمايش  در فهرست های رايانه ای اشاره و 
اطالعات كتابشناختی است در فهرست های رايانه ای اهميت بيشتری دارد؛ زيرا برخالف 
فهرست های دستی )مثاًل برگه دان( كه نظم، ترتيب، و محتوای اطالعات در فهرست برگه ها 
را در سه مرحله فهرست نويسی )ورود اطالعات(، قراردادن فهرست برگه ها در برگه دان 
)ذخيره اطالعات(، و نمايش اطالعات )برونداد اطالعات( ثابت - به عنوان مثال، براساس 
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استاندارد آی.اس.بی.دی. است - هريک از مراحل فوق در فهرست های رايانه ای متفاوت 
است. به ويژه، نمايش اطالعات در فهرست های رايانه ای از تنوع زيادی برخوردار است و 
ميان فهرست های مختلف تفاوت بسياری وجود دارد. اين گوناگونی در بسياری از موارد 
بر كاركردهای فهرست اثری نامطلوب می گذارد؛ يعنی اينكه شناسايی و فهم اطالعات 
كوتاه  نمايش  در  به خصوص  نمايش  به هنگام  اثر  چند  يا  يک  به  مربوط  كتابشناختی 

تک خطی، اطالعات كافی و مفهومی برای شناسايی آثار به دست نمی دهد.
وي همچنين بيان داشته است كه عضويت كتابخانه ها در شبكه های محلی، ملی، و 
بين المللی لزوم رعايت استانداردها و پيروی از شكلی واحد در داده های كتابشناختی را بيش 
از پيش روشن ساخته است )فتاحي، 1373(. به اعتقاد دلسی1 نظام رايانه اي، از سه جهت 
بر مسئله استاندارد اثر می گذارد: 1( وحدت در ثبت داده های كتابشناختی؛ 2( وحدت در 
توصيف كتابشناختی و انواع مواد كتابشناختی؛ و 3( وحدت در خود مفهوم استاندارد كردن. 
همچنين مايكل گورمن2، ويراستار ويرايش دوم قواعد فهرست نويسی انگلو امريكن بيان 
می كند كه استاندارد كردن و همخوان كردن "توصيف" و "نقاط بازيابی"، ضرورتی اساسی در 

كارساز بودن فهرست رايانه اي و تبادل اطالعات است )نقل در فتاحي، 1373(. 
يكی از تفاوت های عمده فهرست رايانه اي و برگه دان در اين است كه هرگونه اشتباه در 
ثبت اطالعات كتابشناختی و تايپ آن روی فهرست برگه، تأثير اندكی در چگونگی برگه آرايی 
مدخل و بازيابی بعدی آن دارد. معموالً اشتباهات ماشين نويسی در مرحله برگه آرايی برگه ها 
تشخيص داده می شود و كتابدار می تواند آن اشتباهات را اصالح كند. حتی اگر اشتباهی 
اصالح نشود، كتابدار می تواند فهرست برگه را در محل صحيح آن برگه آرايی كند. به طور  مثال، 
اگر نقطه ای اضافی بر حروف شناسه ای تايپ شود يا برعكس، باز كتابدار می تواند آن را ناديده 
گيرد و فهرست برگه را در جای صحيح خود قرار دهد. اين يكی از ويژگی های مغز انسان 
است. در فهرست رايانه ای، هرگونه اشتباه در تايپ و حروفچيني، نشانه گذاری، فاصله گذاری 
ميان كلمه ها، و كدگذاری ميدان ها قابل چشم پوشی نيست و به مراتب بزرگتر از حدی است 
كه تصور می شود. وجود هرگونه اشتباه در مرحله ورود اطالعات موجب می شود كه شناسه 
مورد نظر در محل الفبايی مربوط قرار نگيرد و در نتيجه مدخل مورد نظر - يا به عبارت 
بهتر- اثر مورد نظر بازيابی نشود. به طور مثال، وجود يک فاصله خالی بيش از حد متعارف 
ميان نام خانوادگی و نام كوچک سبب می شود تا در رديف نام ها پراكندگی به وجود آيد و 
نامی يكسان در دو يا چند جا قرار گيرد. يا مثاًل يک نقطه اضافی همراه يک حرف موجب 
می شود تا آن حرف از نظر رايانه حرفی ديگر تلقی شود و در جايی ديگر قرار گيرد. بنابراين، 
فهرست رايانه ای نياز بيشتری به ورود اطالعات صحيح دارد و الزم است اشكاالت موجود 
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در داده های كتابشناختی به دقت بررسی شود تا بازيابی آثار دچار اشكال نشود. بنابراين، با 
توجه به اهميت اين قواعد در فهرست هاي رايانه اي و با توجه به نتايج پژوهش حاضر الزم 
است كتابخانه ملی به عنوان سازمان متولی اجرا و پياده سازی اهداف استاندارد بين المللی 
توصيف كتابشناختی دقت بيشتری براي صحت ورود نشانه ها و فاصله های به كاررفته در 
استاندارد بين المللی توصيف كتابشناختی داشته باشد و به فهرست نويسان نيز آموزش های 

الزم پيرامون ISBD و اهميت آن در جهان كنونی را بدهد.
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