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چڪیده
هدف :ارزیاب ی میزان رعایت استانداردهای  ISBDمندرج در قواعد
فهرستنویسی انگلوامریكن با فهرستنویسی پیش از انتشار در
کتابخانهملی.
روش /رویکرد پژوهش :روش پژوهش پیامیشی و گردآوری دادهها با
استفادهازسیاههوارسیپژوهشگرساختهصورتگرفت.
یافتهها :تقـــریباً 38درصـــد فهرســتبرگـــهها دارای اشتباهـات
نشانهگذاری و  55درصد فهرستبرگهها دارای اشتباهات مربوط به
عدم رعایت فاصلههای قبل و بعد از نشانهها بودند .نشانههای
بهكاررفته پیش از منطقه وضعیت نرش با  65درصد کمرتین میزان،
و نشانههای بهكاررفته پیش از منطقه ویراست با  98/84درصد
بیشرتین میزان انطباق را با  ISBDداشته است.
نتیجهگیری :گرچه کتابخانه ملی در رعایت قوانین  ISBDعملکرد
مطلوبی داشته اما الزم است دقت بیشرتی برای صحت نشانهها و
عالئمبهكاررفتهداشتهباشدوبهفهرستنویساننیزآموزشهایالزم
را بدهد.

ڪلیدواژهها

فهرستنویسی ،کتابخانهملی جمهوری اسالمی ایران ،استاندارد بیناملللی توصیف کتابشناختیISBD ،

میزان تبعیت از قواعد نشانهگذاری  ISBDدر
فهرستنویسیپیشازانتشارکتابخانهملی
مرتضی کوکبی  | 1سمیه علمدار
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استاندارد بينالمللي توصيف كتابشناختي كه به استاندارد بينالمللي كتابنامهنويسي و اختصار
"آي.اس.بي.دي ".نيز شهرت دارد ،يكي از برنامههاي دفتر كنترل كتابشناختي جهاني است كه
با انگيزه متحدالشكل كردن فعاليتهاي فهرستنويسي توصيفي در سطح بينالمللي زير نظر
ايفال عمل ميكند" .استاندارد بينالمللي كتابنامهنويسي" مجموعهاي از قواعد تدوينشده براي
منضبط كردن دو فرايند است )1 :بهدست آوردن اطالعات كتابشناختي هر اثر؛ و  )2تنظيم و
سجاوندي اطالعات كتابشناختي بهدستآمده از آن اثر.
توصيف كتابشناختي هر اثر را طبق قوانين آي.اس.بي.دي .ميتوان تابع سه ضابطه دانست:
 )1تقسيم همه اطالعات كتابشناختي اثر به هشت ناحيه اطالعاتي در برگه فهرستنويسي؛
 )2تعيين نظم عناصر اطالعاتي در اين ناحيهها؛ و  )3استفاده از نشانهها و عالئم قراردادي
كه محدوده هر ناحيه و هر عنصر آن ناحيه را معلوم ميدارد (فرجي و خليلمقدم.)1381 ،
ویژگیهای اساسی آي.اس.بي.دي .عبارتند از:
 .1این استاندارد مرزهای جغرافیایی و زبانی را پشت سر گذاشته است؛
 .2برای توصیف انواع مدارک ،عملی و مناسب است؛
 .3با استاندارد کردن عناصر توصیفی اصلی و عالئم و نقطهگذاریها ،فهم و تفسیر
اطالعات پیشینههای کتابشناختی به هر خط و زبان در سطح جهان ،هم برای فهرستنویس
و هم کاربران آسان گشته است؛ و
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 .4پیشینههای ایجادشده براساس این استاندارد بهراحتی به فرم ماشینخوان تبدیل
میشوند (فتاحی ،منصوریان ،و ارسطوپور.)1385 ،
فهرستبرگههای کتابخانهها یکی از ابزارهای سنّتی ذخیره و بازیابی اطالعات در
کتابخانهها هستند .در فهرستبرگهها ،دادههای کتابشناختی با شکلها ،نشانهها ،و نظم معینی
ارائه میشوند (کوکبی .)1375 ،رعایت نشانهها و فاصلههای الزم میان اجزای کتابشناختی
در فهرستبرگهها براساس استاندارد بینالمللی توصیف کتابشناختی (یا آي.اس.بي.دي).
است ( فتاحی .)1386 ،همانگونه که در باال اشاره شد یکی از ویژگیهای اساسی آي.اس.
بي.دي .استاندارد کردن عناصر توصیفی اصلی و عالئم و نشانهگذاریها ،و فهم و تفسیر آسان
اطالعات پیشینههای کتابشناختی به هر خط و زبان در سطح جهان ،هم برای فهرستنویس
و هم کاربران است.
بنا به توصيه دفتر كنترل كتابشناختي جهاني ،قاعده معمول اين است كه در هر كشور،
کتابخانهملی يا مركز ملي فهرستنويسي عهدهدار ترويج و استفاده از آي.اس.بي.دي .باشد.
در ايران نيز کتابخانهملی از سال  1362در فهرستبرگههای کتابشناسی ملی از استاندارد
بینالمللی توصیف کتابشناختی استفاده میکند (فتاحی .)1386 ،اگر چه کتابخانهملي ،سازمان
متولی اجرا و استفاده از استاندارد بینالمللی توصیف کتابشناختی است و برای تحقق اهداف
فهرستنویسی پیش از انتشار از این استاندارد استفاده میکند (فرجي و خليلمقدم،)1381 ،
اما برخی مطالعات نشان میدهد که فهرستبرگههای کتابخانهملی از لحاظ رعایت نشانهها
و فاصلههای استاندارد بینالمللی توصیف کتابشناختی دارای اشتباهاتی است .بهطور مثال،
کوکبی ()1384 ،1375؛ حاجیزینالعابدینی و همکاران ()1379؛ و شعبانی ،محفوظی ،و
سعادت ( )1389در مقالههای خود به اشکاالت و اشتباهات آي.اس.بي.دي .موجود در
فهرستبرگههای کتابخانهملی اشاره کردهاند .استاندارد آي.اس.بي.دي .پايه و چارچوب
بخش توصيفي قواعد فهرستنويسي انگلوامريكن را تشكيل ميدهد (بیانچینی و گوئرینی،1
 )1388که هدف آن استاندارد کردن جهانی فهرست توصیفی بهمنظور سهولت مبادالت
بینالمللی اطالعات کتابشناختی در قالبهاي چاپي يا رايانهاي است (جیمز لنوس)1368 ،2
و تاکنون گستردهترین و مقبولترین استاندارد در سطح بینالمللی بوده و پایه اف.آر.بی.آر.
را تشکیل داده است (بیانچینی و گوئرینی )1388 ،بههمين دليل ،پژوهش حاضر بر آن است
تا میزان موفقیت کتابخانهملی را در اجرا و پیادهسازی اهداف استاندارد بینالمللی توصیف
کتابشناختی مشخص سازد و نشان دهد قواعد توصيفي آي.اس.بي.دي .به چه ميزان در
فهرستبرگههای فيپا 3رعايت شده است .البته در  20سال گذشته پژوهشهايي در اين زمينه
انجام شده است که در ادامه به مهمترين آنها اشاره ميشود.

1. Bianchini & Guerrini
2. James Lehnus

 .3فهرستنويسي پيش از انتشار
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فتاحی ( )1373در مقالهای درباره فهرست رايانهاي و تفاوت آن با برگهدان بیان میکند
از آنجا که رايانه برخالف مغز انسان با حروف و نشانهها بهطور مکانیکی برخورد میکند و
از نظر آن هر نشانه دارای بار خاصی است ،بنابراین فهرست رايانهاي نیاز بیشتری به وارد
کردن اطالعات صحیح دارد و الزم است دادههای کتابشناختی از نظر اشتباهات تايپي ،فاصله
میان حروف ،نشانهگذاری ،کدگذاری میدانها و غیره بهدقت بررسی شود تا بازیابی آثار دچار
اشکال نشود .بهطور مثال ،یک نقطه اضافی همراه یک حرف موجب میشود تا آن حرف از
نظر رايانه حرف دیگری تلقی شود ،در جایی دیگر قرار گیرد ،و بازیابی آن دچار مشکل شود.
کوکبی( )1375در مقالهای با عنوان "با نقطه یا بینقطه؟ اشتباهی متداول در فهرستنویسی
انتشارات ایرانی" بیان میکند که گذاشتن نقطه در پایان مناطق فهرستبرگهها که در
فهرستنویسی انتشارات ایرانی از سوی کتابخانهملی و برخی کتابخانههای دیگر اعمال
میشود ،منطبق با قوانین انگلوامریکن  2نیست .دالیلی که وی برای برداشتن نقطه از انتهای
مناطق فهرستبرگهها ارائه میکند این است که در تبادل رايانهای دادههای کتابشناختی و
فهرستنویسی میان کتابخانههای مختلف ،گذاشتن یا برداشتن این نقطهها میتواند موجب
پیدایش ناسازگاری میان پیشینههای یک اثر مشابه شود و تبادل را دچار اختالل کند .از سوی
دیگر ،گذاشتن این نقطهها هر کدام یک بایت را در حافظه رايانه اشغال میکند و بدیهی است
که هرچه تعداد مناطق فهرستبرگه بیشتر باشد ،این نقطهها فضای بیشتری از حافظه را بهخود
اختصاص میدهند در صورتیکه میتواند به اطالعات سودمند دیگری اختصاص یابد.
محسنزاده کورایم ( )1378در پژوهشی به بررسی دیدگاههای مدرسان گروه
کتابداری دانشگاه تهران درباره لزوم بازنگری قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن در تطبیق
آن با فهرستهای رایانهای از قبیل لزوم رعایت و یا عدم رعایت قواعد نشانهگذاری در
فهرستهای رایانهای پرداخت .وي نشان داد که در مورد عالئم نشانهگذاری در فهرستهای
رایانهای نمیتوان به نتیجهاي قطعی رسید ،زيرا نیمی از جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش
( 50درصد) مخالف رعایت این عالئم و نیمی دیگر ( 50درصد) موافق رعایت آنها در
فهرستهای رایانهای بودند.
حاجیزینالعابدینی و همکاران ( )1379با بررسی پیشینههای فارسی کتابشناسی ملی
(نسخه تحت  )DOSبین سالهای  1378 -1375به موارد اشکال در نشانههای آي.اس.بي.دي.
پیشینههای فارسی کتابشناسی ملی از قبیل :عدم رعایت نشانههای آي.اس.بي.دي .در ناحیه
فروست و در مواردی که بیش از یک ناشر یا محل نشر وجود دارد ،اشاره کردهاند.
کوکبی ( )1384در مقالهای دیگر با عنوا ن "فروست در کتابشناسی ملی ایران و مارک
ایران" با ذکر چند مثال به ناهماهنگیهایی در فروست در کتابشناسی ملی ایران اشاره میکند.
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همچنين ،شعبانی ،محفوظی ،و سعادت ( )1389اين مهم را در فهرستنویسی کتابهای
عربی بررسی کردند و نشان دادند که میزان انطباق نشانههای بهکاررفته در فهرستبرگههای
کتابخانهملی با نشانههای آي.اس.بي.دي .مندرج در قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن 2
در عنوان ( 56/25درصد) ،تکرار نام پدیدآور ( 92/56درصد) ،وضعیت نشر ( 99درصد)،
فروست ( 95/16درصد) ،و کتابنامه ( 94درصد) است.

روش پژوهش و جامعه مورد مطالعه

مطالعه حاضر بهروش پیمایشی انجام شده است و برای گردآوری دادهها به تهیه سیاه ه
وارسی پژوهشگرساخته برمبنای نشانهها و عناصر اطالعاتی موجود در فهرستبرگههای
فیپای کتابها مبادرت شد .جامعه مورد مطالعه  195274پیشینه بود که در فاصله سالهای
 1377تا  1390فهرستنویسی پیش از انتشار دريافت کرده بودند .برای رعایت تناسب در
نمونهگیری بهعلت تفاوت تعداد کتابهایی که در هر سال و در هر رده چاپ میشود ،ابتدا
پیشینهها بهتفکیک سال مشخص ،سپس با نمونهگیری براساس جدول کرجسی و مورگان
تعداد نمونههای بهدستآمده در هر سال بر عدد  10( 10رده دهدهی دیویی) تقسیم و تعداد
نمونههای موجود در  10رده دیویی مشخص شد .براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد
نمونهها  399پیشینه بود که پژوهشگران بعد از حدود  4ماه جستجو برای یافتن کتابها ،فقط
به  228کتاب دسترسی پیدا کردند و تحلیل روي اين تعداد انجام شد.

یافت هها

در مقايسه نشانههای بهکاررفته در فهرستبرگههای فیپا با نشانههای آي.اس.بي.دي .مندرج
در قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن مشخص شد که اشتباهات از دو نوع هستند )1 :عدم
رعایت درست نشانهها و  )2عدم رعایت فاصلههای قبل و بعد از نشانهها .بهطوري که از
 228فهرستبرگه ،فهرستبرگههای  86کتاب با  37/71درصد دارای اشتباهات نشانهگذاری
و  126کتاب با  55/26درصد دارای اشتباهات مربوط به عدم رعایت فاصلههای قبل و بعد
از نشانهها بودند .فهرستبرگههای  142کتاب ( 62/28درصد) مطابق با نشانههای آي.اس.
بي.دي .و فهرستبرگههای  102کتاب ( 44/73درصد) مطابق با قواعد مربوط به فاصلههای
مندرج در قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن بودند.
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جدول  .1اشتباهات آی.اس.بی.دی .فهرستبرگههای فیپای مندرج در پشت صفحات عنوان کتابها
بهتفکیک نشانههای مربوط به هر منطقه و عنرص اطالعاتی
نواحیمربوط
به هر نشانه
نشان ههایISBD

درصد فروانی انطباق

درصدفراوانیعدمانطباق

درصد فراوانی
انطباق و عدم انطباق
پیش از نخستین رشح مسئولیت

88/38

11/62

پیش از نخستین رشح ویراست

0

0

پیش از منطقه ویراست

98/84

1/16

پیش از منطقه وضعیت نرش

65/12

34/88

پیش از منطقه فروست

93/03

6/97

پیش از تاریخ نرش

86/05

13/95

پیش از دومین محل نرش

97/68

2/32

پیش از رشح مسئولیت بعدی

96/52

3/48

پیش از شامرهگذاری درون
فروست

95/35

4/65

پیش از هر واحد از اطالعات دیگر عنوان

93/03

6/97

پیش از نام نارش

66/28

33/72

پیش از جزئیات ظاهری بهغیر از دامنه یا ابعاد

94/19

5/81

()

قبل و بعد از فروست

0

0

[]

قبل و بعد از اطالعات برگرفته از خارج از
منبع(های)معین

97/68

2/32

=

پیش از هر عنوان موازی

0

0

/

-.
،
؛

:
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همانطور که در جدول  1مشاهده میشود میزان مطابقت نشانههای بهکاررفته در
فهرستبرگههای فیپا با نشانههای آي.اس.بي.دي .بهشرح زیر است:
 .1نشانه نقطه ،فاصله ،خط تیره ،و فاصله ( )- .پیش از منطقه وضعیت نشر با  30اشتباه
(65/12درصد)؛
 .2نشانه دونقطه ( ):پیش از نام ناشر با  29اشتباه ( 66/28درصد)؛
 .3نشانه کاما ( )،پیش از تاریخ نشر با  12اشتباه ( 86/05درصد)؛
 .4نشانه ممیز ( )/پیش از نخستین شرح مسئولیت با  10اشتباه ( 88/38درصد)؛
 .5نشانه نقطه ،فاصله ،خط تیره ،فاصله ( )- .پیش از منطقه فروست ،و نشانه دونقطه ():
پیش از هر واحد از اطالعات دیگر عنوان با  6اشتباه ( 93/03درصد)؛
 .6نشانه دونقطه ( ):پیش از جزئیات ظاهری به غیر از دامنه یا ابعاد با  5اشتباه (94/19
درصد)؛
 .7نشانه نقطه کاما (؛) پیش از شمارهگذاری درون فروست با  4اشتباه ( 95/35درصد)؛
 .8نشانه نقطه کاما (؛) پیش از شرح مسئولیت بعدی با  3اشتباه ( 96/52درصد)؛
 .9نشانه نقطه کاما (؛) پیش از دومین محل نشر ،و نشانه کروشه ( [ ] ) قبل و بعد از
اطالعات برگرفته از خارج از منبع (های) معین با  2اشتباه ( 97/68درصد)؛ و
 .10نشانه نقطه ،فاصله ،خط تیره ،فاصله ( )- .پیش از منطقه ویراست با  1اشتباه (98/84
درصد).
بنابراین ،تحلیل یافتهها نشان میدهد که نشانه نقطه ،فاصله ،خط تیره ،فاصله ( )- .پیش
از منطقه وضعیت نشر با  30اشتباه ( 65/12درصد) کمترین میزان ،و نشانه نقطه ،فاصله ،خط
تیره ،فاصله ( )- .پیش از منطقه ویراست با  1اشتباه ( 98/84درصد) بیشترین میزان انطباق را
با نشانههای آي.اس.بي.دي .مندرج در قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن داشتهاست .علت
اینکه عالمت نقطه ،فاصله ،خط تیره ،فاصله ( )- .پیش از منطقه وضعیت نشر کمترین میزان
انطباق را با نشانههای آي.اس.بي.دي .مندرج در قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن دارد این
است که در همه فهرستبرگهها منطقه وضعیت نشر وجود دارد اما فروست که بیشترین
میزان انطباق را با قواعدفهرستنویسی انگلوامریکن دارد ،لزوم ًا در همه فهرستبرگهها
نیست .بنابراین ،میتوان گفت کتابخانه ملی در رعایت قوانین مربوط به نشانهگذاری آي.اس.
بي.دي .عملکرد مطلوبی داشته و تقریب ًا موفق بوده است.

نتیجهگیری

در سالهای اخیر ،با توسعه و ورود رایانهها به دنیای کتابخانهها و جایگزین شدن فهرستهای
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رایانهای بهجای فهرستبرگهها ،برخی بر این باورند که دیگر نیازی به استفاده از نشانهها
و فاصلههای آي.اس.بي.دي .نیست؛ در حالیکه بهعقیده بیانچینی و گوئرینی ()1388
آی.اس.بی.دی .فقط راجعبه نمایش بصری یا شکلدهی نحوه ارائه عناصر نيست و از
عناصری بیش از یک قاعده نشانهگذاری تشکیل شده است ،بنابراين نباید قواعد نشانهگذاری
آن ما را به این اشتباه بیاندازد که آی.اس.بی.دی .فقط همین است .آنان بیان میکنند چنانچه
بخواهیم اپکها را همانگونه که باید باشند در نظر بگیریم ،یعنی ابزاری برای توصیف و
دسترسی به جهان کتابشناختی (و نيز براي بازیابی قطعات منفرد اطالعات) مجبوریم آنها را
قابل درک کنیم و به آنها معنــا و مفهـوم ببخشیم .برای این منظـور به دو چیــز نیـاز است:
 )1شناسههای دسترسی که چگونگی نظم یافتن ،ساختاریافتگی ،و نحوه تو ّرق یک فهرست را
مشخص میکنند و)2توصیفهای کتابشناختی مورد توافق در سطح بینالمللی که نمایش قابل
پیشبینی و یکدست دادهها را امکانپذیر میسازند ،در حالیکه در خارج از آي.اس.بي.دي.
هر شکل از بازنمون و نمایش مجموعهای از دادهها (هر نوع نمایش برچسبدار فهرستهای
رایانهای وبپایه) مستلزم ارائه توضیح و تفسیر برای درک شدن توسط کاربران است .بهعنوان
مثال ،چنانچه یک مدخل کتابشناختی را در نظر بگیریم که در دهه  1950نوشته شده باشد
میتوانیم عناصر دادهای واضحی را تشخیص بدهیم؛ اما چنانچه قواعد نشانهگذاری آن حالت
عادی نداشته باشد نمیتوانیم بهطور کامل کارکردهای منطقی و روابط آن عناصر دادهای را با
هم درک کنیم .این بدان معناست که قواعد نشانهگذاری آي.اس.بي.دي .فقط عناصر دادهای
را از هم جدا نمیکند ،بلکه ترتیب منطقی آنها را تعریف میکند و از این طریق به کاربر اجازه
میدهد که کارکرد نحوی و ارزش دستوری یا محتوای دستوری آنها را درک کند.
بیانچینی و گوئرینی ( )1388بیان میکنند که استاندارد آي.اس.بي.دي .تاکنون
گستردهترین و مقبولترین استاندارد در سطح بینالمللی بوده و پایه اف.آر.بی.آر .را تشکیل
داده است .افزون بر اینها بهدلیل نیاز به پاسخ به پرسشهای زیر هرگز نباید این استاندارد
را کنار گذاشت .این پرسشها عبارتاند از :جایگزین آی.اس.بی.دی .چیست؟ کدام ابزار،
کارکردهای مورد نیاز برای توصیفی استاندارد را انجام خواهد داد؟
فتاحی ( )1376نیز به اهمیت استفاده از استاندارد بینالمللی توصیف کتابشناختی
در فهرستهای رایانهای اشاره و بیان میکند قواعدی که در مورد چگونگی نمایش
اطالعات کتابشناختی است در فهرستهای رایانهای اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا برخالف
فهرستهای دستی (مث ً
ال برگهدان) که نظم ،ترتیب ،و محتوای اطالعات در فهرستبرگهها
را در سه مرحله فهرستنویسی (ورود اطالعات) ،قراردادن فهرستبرگهها در برگهدان
(ذخیره اطالعات) ،و نمایش اطالعات (برونداد اطالعات) ثابت  -بهعنوان مثال ،براساس
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استاندارد آی.اس.بی.دی .است  -هریک از مراحل فوق در فهرستهای رایانهای متفاوت
است .بهویژه ،نمایش اطالعات در فهرستهای رایانهای از تنوع زیادی برخوردار است و
میان فهرستهای مختلف تفاوت بسیاری وجود دارد .این گوناگونی در بسیاری از موارد
بر کارکردهای فهرست اثری نامطلوب میگذارد؛ یعنی اینکه شناسایی و فهم اطالعات
کتابشناختی مربوط به یک یا چند اثر بههنگام نمایش بهخصوص در نمایش کوتاه
تکخطی ،اطالعات کافی و مفهومی برای شناسایی آثار بهدست نمیدهد.
وي همچنين بیان داشته است که عضویت کتابخانهها در شبکههای محلی ،ملی ،و
بینالمللی لزوم رعایت استانداردها و پیروی از شکلی واحد در دادههای کتابشناختی را بیش
از پیش روشن ساخته است (فتاحي .)1373 ،بهاعتقاد دلسی 1نظام رايانهاي ،از سه جهت
بر مسئله استاندارد اثر میگذارد )1 :وحدت در ثبت دادههای کتابشناختی؛  )2وحدت در
توصیف کتابشناختی و انواع مواد کتابشناختی؛ و  )3وحدت در خود مفهوم استاندارد کردن.
همچنین مایکل گورمن ،2ویراستار ویرایش دوم قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن بیان
میکند که استاندارد کردن و همخوان کردن "توصیف" و "نقاط بازیابی" ،ضرورتی اساسی در
کارساز بودن فهرست رايانهاي و تبادل اطالعات است (نقل در فتاحي.)1373 ،
یکی از تفاوتهای عمده فهرست رايانهاي و برگهدان در این است که هرگونه اشتباه در
ثبت اطالعات کتابشناختی و تایپ آن روی فهرستبرگه ،تأثیر اندکی در چگونگی برگهآرایی
مدخل و بازیابی بعدی آن دارد .معموالً اشتباهات ماشیننویسی در مرحله برگهآرایی برگهها
تشخیص داده میشود و کتابدار میتواند آن اشتباهات را اصالح کند .حتی اگر اشتباهی
اصالح نشود ،کتابدار میتواند فهرستبرگه را در محل صحیح آن برگهآرایی کند .بهطو ر مثال،
اگر نقطهای اضافی بر حروف شناسهای تایپ شود یا برعکس ،باز کتابدار میتواند آن را نادیده
گیرد و فهرستبرگه را در جای صحیح خود قرار دهد .این یکی از ویژگیهای مغز انسان
است .در فهرست رايانهای ،هرگونه اشتباه در تايپ و حروفچيني ،نشانهگذاری ،فاصلهگذاری
میان کلمهها ،و کدگذاری میدانها قابل چشمپوشی نیست و بهمراتب بزرگتر از حدی است
که تصور میشود .وجود هرگونه اشتباه در مرحله ورود اطالعات موجب میشود که شناسه
مورد نظر در محل الفبایی مربوط قرار نگیرد و در نتیجه مدخل مورد نظر  -یا بهعبارت
بهتر -اثر مورد نظر بازیابی نشود .بهطور مثال ،وجود یک فاصله خالی بیش از حد متعارف
میان نام خانوادگی و نام کوچک سبب میشود تا در ردیف نامها پراکندگی بهوجود آید و
نامی یکسان در دو یا چند جا قرار گیرد .یا مث ً
ال یک نقطه اضافی همراه یک حرف موجب
میشود تا آن حرف از نظر رايانه حرفی دیگر تلقی شود و در جایی دیگر قرار گیرد .بنابراین،
فهرست رايانهای نیاز بیشتری به ورود اطالعات صحیح دارد و الزم است اشکاالت موجود

1.Delsey
2. Gorman
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در دادههای کتابشناختی بهدقت بررسی شود تا بازیابی آثار دچار اشکال نشود .بنابراين ،با
توجه به اهميت اين قواعد در فهرستهاي رايانهاي و با توجه به نتايج پژوهش حاضر الزم
است کتابخانه ملی بهعنوان سازمان متولی اجرا و پیادهسازی اهداف استاندارد بینالمللی
توصیف کتابشناختی دقت بیشتری براي صحت ورود نشانهها و فاصلههای بهکاررفته در
استاندارد بینالمللی توصیف کتابشناختی داشته باشد و به فهرستنویسان نیز آموزشهای
الزم پیرامون  ISBDو اهمیت آن در جهان کنونی را بدهد.
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