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مقایسه عناصر اطالعاتي فیپاي الکترونیکي و چاپی 
در کتاب های کودکان و نوجوانان 

مریم خطیری | رضا خانی پور

هدف: مقايسه ميزان همگونی يا ناهمگونی عنارص اطالعاتی فيپای الکرتونيکی با 

فیپای چاپ شده در کتاب های کودکان و نوجوانان.

روش شناسی: عنارص اطالعاتی رکوردهای کتاب شناختی کتاب های کودکان نرم افزار 

رسا در کتابخانه ملی با عنارص اطالعاتی فیپای چاپ شده در کتاب های کودکان و 

وارسی  سياهه  کمک  با  و  تطبیقی  پیامیشی-  به روش   1392 تا   1387 از  نوجوانان 

مقایسه شدند. 

يافته ها: بيشرتين میزان همگونی به ترتیب، در عنرص اطالعاتی انواع عنوان در بخش 

و  ظاهری  مشخصات   ،)%97( نرش  محل  بخش  در  نرش  وضعيت   ،)%97/8( عنوان 

يادداشت در بخش شابک )96%(، فهرست تحليلی در بخش شامره دیویی )%94/6(، 

و رسشناسه در بخش نام شخص )73/8%( مشاهده شد. 

نتيجه گريی: میزان همگونی عنارص اطالعاتی فيپای الکرتونيکی و فيپای چاپ شده 

ملی  کتابخانه  است  رضوری  دارد.  مطلوبی  وضعیت  به نسبت  کودکان  کتاب های 

ایران به فهرست نویسی کتاب های کودکان توجه ویژه ای داشته باشد. همچنین، در 

از متخصصان موضوعی، الزم  گروه فهرست نویسی کودکان، ضمن استفاده مؤثرتر 

است به مسئله آموزش هدفمند و مستمر در این حوزه توجه بیشرتی شود.

عنارص اطالعاتی کتاب شناختی، فيپای الکرتونيکی، کتاب های کودکان و نوجوانان، 

کتابخانه ملی ایران
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مقدمه 
به  کمک  که  است  مهمي  آموزشي  پایگاه  نوجوانان،  و  کودکان  براي  کتابخانه 
هرچند  ما  کشور  در  می دهد.  افزایش  را  آنان  دانش  گستره  کتابدار،  اندوخته هاي 
تأسیس و بنیاد کتابخانه هاي کودکان و نوجوانان با کندي و کم میلي انجام می شود، 
نظر  کشور،  مدارس  در  زمان  شرایط  با  متناسب  ضرورت  و  نیاز  یک  به عنوان 
جلب  به خود  را  کتابداري  حوزه  در  تربیت  و  تعلیم  به  عالقه مندان  و  کارشناسان 

کرده است )نشاط و حري، 1383(.
کتابخانه کودک و نوجوان در سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایران از زیرمجموعه هاي 
گروه ویژه است. منظور از گروه ویژه، افرادي هستند که عالوه بر خدمات مرسوم 
و متداول عمومي از خدمات خاصي نیز بهره مند هستند. مهم ترین افراد گروه ویژه، 
کودکان و نوجوانان و نابینایان و کم بینایان هستند که به فضا، تسهیالت، و تجهیزات 
خاصی نیاز دارند. به همین دلیل، کتابخانه ملي فضایي براي هر دو گروه نامبرده درنظر 
نابینایان و کم بینایان  کتابخانه  کتابخانه کودکان و نوجوانان و  گرفته که حاصل آن، 

است.
اوایل دهه 1360 با ادغام مرکز خدمات کتابداري با کتابخانه ملي و انتقال کارکنان 
صاحب نظر آن، مقدمات کتابخانه کودک و نوجوان پایه گذاري شد. افزایش روزافزون 
انتشارات کودکان و نوجوانان و روزآمدی کتابشناسي ملي، متخصصان را بر آن داشت 

و  اطالعات  علم  ارشد  کارشناس   .1
و  اسناد  سازمان  دانش شناسي، 
اسالمی  جمهوری  ملی  کتابخانه 

ایران )نویسنده مسئول(
 mar_khatiri@yahoo.com
 2.  استادیار سازمان اسناد و کتابخانه

     ملی جمهوری اسالمی ایران 
r-khanipour@nlai.ir
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تا درباره شیوه سازماندهي این کتاب ها تصمیم گیري کنند. بدیهي است که دو نسخه 
از طریق  ایران  در  منتشرشده  آثار  مانند سایر  نیز  نوجوانان  و  کتاب هاي کودکان  از 
قانون واسپاري به کتابخانه ملي مي رسید و مثل سایر منابع در کتابشناسي ملي ایران 
منعکس مي شد؛ فهرست نویسي و رده بندي این کتب برمبناي ضوابط جدید و طبق 
موازین بین المللي نخستین  بار در کتابشناسي ملي ایران، نیمه دوم سال 1362 به  چاپ 

رسید )بابازاده، 1387(. 
فهرست نویسي در کتابخانه ها از فعالیت هاي زمان بر و نیازمند کارکنان متخصص 
البته حذف این فرایند یا کاهش حجم آن مي تواند بسیار مفید باشد. براي  است و 
پیشنهاد  را  انتشار  از  پیش  فرایند فهرست نویسي  رانگاناتان  اخیر،  به هدف  دستیابي 
این نکته ها اشاره کرد:  به  انتشار مي توان  از  از مزایاي فهرست نویسي پیش  مي کند. 
کاهش هزینه هاي فهرست نویسي در سطح کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني، یکدستی 
اطالعات کتاب شناختي موجود در پایگاه هاي اطالعاتي فهرست کتابخانه ها و انتشار 
در  کتاب  فهرست نویسي  یکسان سازي  ملي،  شبکه هاي  سطح  در  آن  خبر  سریع تر 
کتابخانه هاي مختلف در سطح کشور، و ارائه اطالعات کتاب شناختي کتب منتشرشده 
براساس استانداردهاي بین المللي که کتابخانه ملي تعریف و بومي سازی کرده است 

)مداحي، 1390(.
بخش فهرست نویسی اداره کل پردازش و سازماندهی کتابخانه ملی، بازبینی هایی 
را بر کتاب و متن فیپاي آن انجام می دهد. در این مرحله، اگر ناشر در کتاب تغییراتي 
انجام  را  اشتباهي  فهرست نویس  یا  باشد  داده  آن  تعداد صفحات  یا  قیمت  همچون 
داده باشد، کتابخانه ملي آنها را در بانک کتاب شناختي خود اصالح مي کند. ازآنجاکه 
از  جلوگیري  فهرست نویسي،  در  همگوني  هدف  با  انتشار  از  پیش  فهرست نویسي 
انجام کار تکراري، افزایش سرعت بازیابي منابع در کتابخانه، صرفه جویي در هزینه، 
اطمینان از صحت و درستي کار و... انجام مي شود، باید دقت کافي مبذول شود تا 
عناصر اطالعاتي به درستي در کتاب ها چاپ شود. چنین امری مستلزم این است که 
در مرحله نخست، ناشر اطالعات درست و مستند را برای فهرست نویسي ارائه دهد 
و در مرحله بعدي، فهرست نویس بادقت و به درستی، کار تهیه فهرست نویسي پیش از 
انتشار را انجام دهد و در آخرین مرحله، ناشر فرم اطالعات پیش از انتشار را بادقت 

در کتاب نوشته باشد )ربیعي، 1389(.
بعضي  نمي کنند.  عمل  ملي  کتابخانه  ارائه شده  فیپاي  براساس  ناشران  برخي 
و  سازماني،  کاغذبازی  به  محدودنشدن  کار،  انجام  سرعت  ازجمله  به دالیلی  نیز 
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برای  ناشر  خود  یعنی  مي کنند؛  منتشر  جعلی  فیپای  ملي،  کتابخانه  به  وابسته نبودن 
ملي  کتابشناسي  سامانه  در  جعلي  فیپاي  اطالعات  چون  می کند.  صادر  فیپا  کتابش 
وارد نمی شود و نمي توان بازبینی کتاب شناختي اطالعات آنها را به درستي انجام داد، 
از دایره گردش اطالعات الکترونیکي و مزایاي بهره وري از سازماندهي، سرعت، و 

جامعیت و مانعیت اطالعات خارج مي شوند.
و  غیرحضوري  به شکل  به ویژه،  انتشار  از  پیش  فهرست نویسي  و  سازماندهي 
الکترونیکي، به کتابداران و فهرست نویسان در کشور کمک بسیار مي کند تا بتوانند 
مانعیت،  جامعیت،  با  همراه  هزینه  و  مکان،  زمان،  در  با صرفه جویي  را  منابع خود 
کتابخانه  کتابشناسي  پایگاه  از  بهره گیري  راستا،  کنند. در همین  و دقت سازماندهي 
ملي و به خصوص فیپا، نقش تعیین کننده ای دارد. بنابراین، پژوهش هایي درباره انواع 
فهرست نویسی در کتابخانه ملی، بررسی ارتقای کیفي، دقت، و صحت فراداده هاي 

کتاب شناختي کتابخانه ملي ضروری به نظر می رسد.
سؤال اصلی مطرح  در پژوهش حاضر این است که میزان همگوني و ناهمگوني 
عناصر اطالعاتي )سرشناسه، عنوان، وضعیت نشر، مشخصات ظاهری و یادداشت، 
فیپای  با  الکترونیکي  فیپاي  افزوده(  شناسه  و  دیویی،  رده بندی  شماره  موضوع، 
چاپ شده در کتاب های کودکان و نوجوانان در کتابخانه ملي طي سال هاي 1387 تا 

1392 به چه میزانی است.
اما  انجام نشده؛  الکترونیکي کتاب هاي کودکان  فیپاي  با عنوان  تاکنون پژوهشي 
با موضوع "فهرست نویسي" و "فهرست نویسي پیش از انتشار" پژوهش هاي زیادي 
انجام شده است. بزرگي )1377( با بررسی میزان سازگاری عنوان ها و موضوع های 
کتاب های فارسی نشان داد اطالعات فهرست برگه هاي کتابخانه ملي جمهوري اسالمي 
ایران در سال هاي 1365 تا 1375 شامل عنوان و موضوع هاي داده شده به کتاب، 73 
درصد همگوني داشتند و کمترین همگوني به رده ادبیات و بیشترین به کلیات تعلق 

داشته است.
ایران شناسي  منابع  فهرست نویسي  همگوني  میزان  پژوهشي  در   )1381( نشاط 
بررسی  ایران  ملي  کتابخانه  با  را  تهران  پژوهشي  مراکز  و  دانشگاهی  کتابخانه هاي 
کرد و نشان داد به لحاظ موضوعي در 75 درصد کتابخانه ها مابین 60 تا 85 درصد 
به حوزه فلسفه تعلق  ناهمگوني موضوعي  بیشترین  ناهمگوني مشاهده  شده است. 
گرفت. به لحاظ ناهمگوني، رده بندي با 72/3 درصد در رتبه نخست و موضوع با 71 

درصد در رتبه دوم قرار گرفت.
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فهرست نویسي  در  را  اطالعاتي  عناصر  پژوهشي همگوني  در   )1383( عزیزیان 
پیش از انتشار در کتابخانه ملي بین سال هاي 1377-1380 بررسي کرده است. یافته ها 
نشان داد میانگین همگوني در 10 حوزه دانش بشري در سرشناسه به طور متوسط 
84/5 درصد، عنوان 85 درصد، موضوع به طور متوسط 68 درصد، و رده بندي کنگره 

و دیویي 84/7 درصد بوده است.
شماره های  میزان صحت  پژوهشی  در   )1387( جان محمدی  و  نیاکان  داریوش 
 1384–1380 سال های  منتشرشده  فارسی  کتاب های  فیپای  در  را  کنگره  رده بندی 
موجود در کتابخانه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بررسی کردند و به این نتیجه 
رسیدند که از 155 عنوان کتاب فارسی بررسی شده، شماره رده بندی کنگره در 28 

عنوان )18 درصد( از کتاب هایی که فیپا داشتند اشتباه بوده است.
عربي  کتاب های  رده بندی  و  فهرست نویسی  وضعیت  نیز   )1388( محفوظي 
کتابخانه ملي را در بازه زمانی 1380-1386 مطالعه کرده است. وی با بررسي بخش 
عربي  کتاب های  فهرست برگه   300 در  کنگره  کتابخانه  رده بندی  شماره  و  تحلیلي 
درصد   83/76 کرد  مشخص  فشرده(  )لوح  ملي  کتابشناسي  پایگاه  از  ملي  کتابخانه 
مواقع به درستی انجام شده و در 16/24 درصد به  درستی انجام نشده است. در این 
میان، رده بندی با بیشترین درصد صحت )86/25( و کمترین درصد خطا )13/73( 
و فهرست نویسی تحلیلي با کمترین درصد صحت )81/28( و بیشترین درصد خطا 
)18/72( قرار دارد. درنهایت، وضعیت فهرست نویسی و رده بندی کتاب های عربي 

کتابخانه ملي در سطح مطلوبي ارزیابی شده است.
ربیعي )1389( با نگاهی دیگر، عناصر اطالعاتي را در پیشینه هاي فهرست نویسي 
ایران  ملي  کتابخانه  )فاپا(  انتشار  از  پس  فهرست نویسي  و  )فیپا(  انتشار  از  پیش 
مطالعه کرده است. 125939 رکورد جامعه آماری پژوهش بود که در بانک اطالعات 
کتاب شناختي کتابخانه ملي )برنامه رسا( ذخیره شده است. بیشترین ناهمگوني کلي 
در سرشناسه مربوط به حوزه علوم محض )7/1 درصد( و کمترین ناهمگوني کلي 
مربوط به حوزه تاریخ و جغرافیا )1/1 درصد( بود. بیشترین میزان همگوني، در عنصر 
اطالعاتي سرشناسه مربوط به حوزه تاریخ و جغرافیا )98/9 درصد( بود. درمجموع، 
در 10 حوزه دانش بشري، ناهمگوني در جزء نام شخص )2/2 درصد(، عنوان )9 
درصد(، و تنالگان )7 درصد( بود و عنصر سرشناسه در 10 حوزه دانش بشری از 

96/2 درصد همگوني داشته است.
خانسفید )1391( در مطالعه خود عناصر اطالعاتي فیپاي الکترونیکي را با فیپاي 
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چاپ شده در صفحه حقوق کتاب هاي منتشرشده فارسي از ابتدا تا 1390 در کتابخانه 
ملي ایران مقایسه کرد. یافته ها نشان  داد بیشترین همگوني در بخش توصیفي، مربوط 
است.  هنر  و  روان شناسي  ـ  فلسفه  در دو حوزه  )100 درصد(  به عنصر سرشناسه 
عنصر عنوان با 99 درصد همگوني در بیشتر حوزه ها و وضعیت نشر باالي 90 درصد 
در کل حوزه ها همگوني داشته اند. در بخش تحلیلي، بیشترین همگوني به ترتیب، در 
عنصر رده بندي با 100 درصد در رده کلیات و فلسفه، موضوع با 98/2 درصد در رده 
دین و ادبیات، و شناسه افزوده با 70 درصد در رده کلیات بوده است. بنابراین، میزان 
همگوني در سرشناسه و عنوان، بیشترین و در شناسه افزوده، کمترین بوده است. از 
مجموع 1219 رکورد که به طور تصادفي بررسي شد 219 عدد فیپاهای جعلي مندرج 
در کتاب هاست که به طور کلی براي فهرست نویسي پیش از انتشار اقدامي نکرده اند.

شین1 )2003( نیز کیفیت پیشینه هاي فهرست نویسي شده ُکره اي را در پایگاه هاي 
مشترک مطالعه کرده است. در این پژوهش، کیفیت این پیشینه ها در OCLC با ارزیابي 
پیشینه ها از نظر اشتباهات مکرر بررسي و با رکوردهاي زبان چیني مقایسه شده است 
تا تعداد و نوع خطاها مشخص شود. درنهایت، وی پیشنهادي درخصوص جلوگیري 

از این اشتباهات ارائه کرده است. 
فیپا  رکوردهاي  کیفیت  خود  پژوهش  در   )2006( عبدالرحمان2  و  عبدالمناف 
در  فیپا  مقایسه رکوردهاي  کردند هدف،  بیان  و  بررسی  را  مالزي  ملي  کتابخانه  در 
کتابخانه ملي مالزي با سایر رکوردها در پایگاه "فهرست عمومي دستیابي پیوسته"3 
است. یافته ها نشان داد کتابخانه هایي که از رکوردهاي فیپا در کتابخانه ملي مالزي 
استفاده مي کنند در نسخه برداری از رکوردهای فهرست نویسي شده نباید بر صد درصد 

اطالعات رکوردها اعتماد کنند.

روش شناسی
شده  انجام  فیپا  رکورد   17123 روی  تطبیقي  پیمایشي-  به روش  حاضر،  پژوهش 
با  ایران )رسا( به دست آمده است.  که با جستجو در فهرست پیوسته کتابخانه ملي 
استفاده از روش نمونه گیري مورگان، 377 رکورد به دست آمد که با نمونه گیري ساده 
)تصادفي( انتخاب شده بود. با توجه به تنوع 10 رشته موضوعی دانش بشری برپایه 
رده بندی دهدهی دیویی، نتیجه گیری آماري با محدودیت مواجه می شد؛ بنابراین با 
نظر متخصصان حوزه آمار و احتماالت، نمونه پژوهش به 500 رکورد افزایش یافت. 
ذکر این مطلب ضروری است که براي مقایسه رکوردهاي فیپا با فهرست موجود در 

1. Shin
2. Abd Manaf & Abdual 

Rahman
3. Online Public Access 

Catalog (OPAC)
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صفحه حقوقی کتاب ها، به مجموعه کتاب هاي موجود مراجعه شد. در این میان، 13 
بررسی  جداگانه  به طور  و  بازیابي  که  داشت  وجود  جعلي  فهرست نویسي  با  کتاب 
شد. براي گردآوري اطالعات، از سیاهه وارسي پژوهشگرساخته ای استفاده شد که 
براساس برخي عناصر اطالعاتي فهرست نویسي تدوین شده بود. در مرحله بعد، با 
استفاده از فهرست رسا، رکوردهاي فیپا با اطالعات کتاب هاي موجود مقایسه و میزان 
همگوني و ناهمگوني اطالعات در این مرحله مشخص شد. درنهایت، کتاب هایی که 
به عبارتی، رکوردهایي که اصالحات  از مجموعه خارج شدند.  فاپا بودند  یا  عادي1 
روي آنها انجام شده است از جامعه آماري حذف شده اند؛ بنابراین رکوردهایی در 
این پژوهش بررسي شد که هنوز به صورت فیپاي الکترونیکي بدون تصحیح هستند 

و اصالحات بعد از چاپ کتاب روي آنها انجام نشده است.

یافته ها
)نام شخص و عنوان(، عنوان  اطالعاتی سرشناسه  انطباق و همگونی عناصر  میزان 
نشر،  )محل  نشر  وضعیت  اصلی(،  عنوان  و  گسترده،  عنوان  فرعی،  عنوان  )عنوان، 
جدول؛  مصور؛  )صفحه شمار؛  یادداشت  و  ظاهری  مشخصات  نشر(،  سال  و  ناشر، 
تحلیلی  فهرست  و  د(،  و  ج،  ب،  الف،  سنی  گروه  و  فروست؛  بها؛  شابک؛  قطع؛ 
)موضوع اول، شماره دیویی، نشانه مؤلف، و شناسه افزوده نام شخص و تنالگان( در 
فیپاي الکترونیکي با فیپای چاپ شده در کتاب های کودکان و نوجوانان، به تفکیک در 

جدول های 1 تا 5 آورده شده است.

جدول 1. میزان همگوني عناصر اطالعاتي سرشناسه

عنرص
رشح

جمع کلعنواننام شخص

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

36973/8224/4همگونی
500100

1052140/8ناهمگونی

مطابق جدول 1، میزان همگونی سرشناسه نام شخص 73/8 درصد و سرشناسه 
عنوان 4/4 درصد بوده است.

جدول 2. میزان همگوني عناصر اطالعاتی انواع عنوان 
1.  کتاب های منتشرشده ای که قباًل در 
کتابشناسی ملی برایشان فیپا صادر 

نشده است.
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عنرص
رشح

عنوان گسرتدهعنوان فرعیعنوان
عنوان اصلی 
)کتب ترجمه(

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

48997/8951961/211523همگونی

112/2224/430/6285/6ناهمگونی
0038376/649198/235771/4بدون عنرص1

500100500100500100500100جمع

به   مربوط  به ترتیب  همگوني  میزان  کمترین  و  بیشترین  مي دهد  نشان   2 جدول 
عنوان )97/8 درصد( و  عنوان گسترده )1/2 درصد( بوده است.

جدول 3. میزان همگوني عناصر اطالعاتی نشر 

عنرص
رشح

سال انتشارنارشمحل نرش

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

4859741282/448496/8همگونی

1538817/6163/2ناهمگونی

500100500100500100جمع

همان طور که در جدول 3 مشاهده مي شود بیشترین میزان همگونی در عنصر محل 
نشر )97 درصد(، ناشر )82/4 درصد(، و سال انتشار )96/8 درصد( وجود داشت و 

بیشترین میزان ناهمگوني نیز مربوط به ناشر )17/6 درصد( بود. 

جدول 4. میزان همگوني عناصر اطالعاتی مشخصات ظاهري و یادداشت 

رشح
عنرص

بدون عنرصناهمگونیهمگونی

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

34468/815631/200صفحه شامر

43186/2428/4275/4مصور

501020/444889/6جدول

418/210320/635671/2قطع

4809620400شابک

11222/438877/600قیمت

18036438/627755/4فروست

گروه سنی
34168/2499/811022)الف، ب، ج، و د(

مطابق جدول 4، بیشترین میزان همگوني مشخصات ظاهری و یادداشت مربوط 



231
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 29 ، شامره 3 )پاییز 1397( 

مقايسه عنارص اطالعاتی فيپای 
الکرتونيکی و چاپی در کتاب های 

کودکان و نوجوانان

به  عنصر شابک )96 درصد( بود و کمترین به عنصر قطع کتاب )8/2 درصد( تعلق 
داشت.

جدول 5. میزان همگوني عناصر اطالعاتي فهرست تحلیلي 

رشح
عنرص

بدون عنرصناهمگونیهمگونی

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

395791052100موضوع اول

47394/6275/400شامره ديويی

29158/218937/8204نشانه مؤلف

شناسه افزوده
27254/4175355310/6نام شخص

224/4326/444689/2تنالگان

 داده های جدول 5 نشان مي دهد در میان عناصر اطالعاتی فهرست تحلیلی، شماره 
دیویی با 94/6 درصد بیشترین میزان همگونی و شناسه افزوده تنالگان کمترین میزان 

)4/4 درصد( را دارد.

نتیجه گیری 
یافته ها نشان داد در عنصر اطالعاتی سرشناسه، میزان همگونی نام شخص )با 369 
فراوانی( 73/8 درصد و عنوان )با 22 فراوانی( 4/4 درصد بوده است. در پژوهش 
 84/5 نام شخص  سرشناسه  اطالعاتي  عنصر  در  همگوني  میزان   ،)1383( عزیزیان 
درصد مشاهده شد که هم خوانی نتایج آن را با پژوهش حاضر نشان می دهد. همچنین، 
در پژوهش خانسفید )1391( در عنصر نام شخص 89 درصد و در سرشناسه عنوان 
تا  حاضر  پژوهش  از  به دست آمده  نتایج  با  که  داشت  وجود  همگوني  درصد   8/4
میزان  بیشترین  نیز  آن  انواع  و  عنوان  اطالعاتي  عنصر  در  دارد.  هم خواني  حدودي 

همگوني مربوط به  عنوان )97/8 درصد( است. 
در ناحیه وضعیت نشر بیشترین همگونی مربوط به محل نشر )97 درصد( است 
و در بخش مشخصات ظاهری و یادداشت بیشترین همگونی در عنصر شابک )96 
درصد( مشاهده شد که با نتایج به دست آمده از پژوهش خانسفید )1391( که میزان 

همگونی باالی 90 درصد در کل حوزه ها را نشان می داد تاحدودي هم خواني دارد.
در عناصر اطالعاتي فهرست تحلیلي )موضوع اول، شماره  دیویی، و شناسه هاي 
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افزوده( بیشترین همگونی مربوط به شماره دیویی )94/6 درصد( است. 
همان گونه که در پژوهش های پیشین بر ضرورت یکدستی و همگونی فهرستنویسی 
1388؛  محفوظي،  1383؛  عزیزیان،  1381؛  نشاط  1377؛  )بزرگی،  کرده اند  تأکید 
ربیعي، 1389؛ خانسفید، 1391(، یافته های پژوهش حاضر نیز به لزوم یکدست سازی 

و همگونی عناصر اطالعاتی در کتابخانه تأکید دارد.
یافته های پژوهش داریوش نیاکان و جان محمدی )1387( مؤید این نکته است که 
شماره رده بندی کنگره در 28 عنوان )18 درصد( از کتاب هایی که فیپا دارند اشتباه 

است که با نتایج پژوهش حاضر هم خوانی ندارد. 
در پژوهش حاضر به دلیل اینکه تعداد فیپاهاي جعلی در کتاب هاي کودکان بسیار 
رکورد  از مجموع 500  داد  نشان  یافته ها  توجه شد.  کمتر  موضوع  این  به  بود،  کم 
بررسي شده، 13 منبع )2/6 درصد( با فهرست نویسي جعلي وجود داشت؛ درحالی که 
 18( منبع   219 بررسي شده،  منبع   1219 مجموع  از   )1391( خانسفید  پژوهش  در 
درصد( فهرست نویسي جعلي دیده شده است. در کتاب هاي کودکان به طور معناداري 

فیپاي انجام شده درست و میزان فیپاي جعلي ناچیز بوده است. 
و  فهرست نویسي  براي  راهنما  و  مرجع  نهاد  امروزه  که  ایران  ملي  کتابخانه  در 
رده بندي کتاب هاي منتشرشده ناشران است به فهرست نویسي و رده بندي منابع ازجمله 
کتاب هاي کودکان توجه چنداني نشده است. به نظر می رسد با توجه به نقش و جایگاه 
کتابخانه ملی و مرجعیت آن در حوزه های مستندسازی و فهرست نویسی، در بخش 
کتاب های کودکان، این نقش به مراتب کم رنگ تر از دیگر کتاب هاست. بنابراین، باید 
در این زمینه، طرحی نو اندیشید و با استفاده از تمامی ظرفیت های داخل و خارج از 
سازمان به این حوزه کمک بیشتری کرد. این کار با ارتقای دانش متخصصان کتابخانه 
ملی، آموزش هدفمند و مستمر، مشارکت متخصصان خارج از سازمان در زمینه های 
و  و مشخص  هدفمند  همکاری  کودکان،  موضوعات حوزه  مستندسازی  و  ساخت 
مستمر با نهادهای ذی ربط، دیدارهای بین المللی تخصصی و... ممکن و میسر خواهد 
بود. با بررسي سوابق کتابخانه ملي ایران در فهرست نویسي و رده بندي منابع ازجمله 

کتاب هاي کودکان و نیز بهبود وضعیت فعلی، نکات زیر پیشنهاد می شود:
− بشري 	 دانش  تمام  در  ملي  کتابخانه  پردازش  کل  اداره  فهرست نویسان  ازآنجاکه 

از  کودک  فهرست نویسي  در گروه  مي شود  پیشنهاد  ندارند،  موضوعي  تخصص 
فهرست نویسان متخصص و باتجربه تر استفاده شود؛

− کتابخانه ملي مي تواند با برگزاري جلسات بحث و گفتگو درباره آخرین تحوالت 	
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فهرست نویسي در سطح بین المللی، از طریق برگزاري کالس هاي آموزش حین 
خدمت و آشناکردن فهرست نویسان با آخرین فناوری هاي جدید، فهرست نویسي 

کتاب ها را به لحاظ کیفی ارتقا دهد؛
− ناشران تخصصي کتاب های کودک از کتابداران فهرست نویس براي ایجاد فیپاي 	

الکترونیکي ناشر1 کمک بگیرند که این امر براي کتابداران ایجاد اشتغال می کند. 
در ضمن، فهرست نویسي سرعت و دقت بیشتري پیدا مي کند و صحت اطالعات 
کتابشناسي بیشتر می شود. همچنین، وظیفه نظارتي کتابخانه ملي در فیپا پررنگ تر 

مي شود؛
− توجه به ادبیات کودکان و موضوعات مرتبط با آن در آموزش های حین خدمت 	

در سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایران؛
− برگزاري نشست هاي تخصصي- فصلي براي تبادل دانش و تجربیات در حوزه 	

کتاب کودک با شرکت ناشران، کتابداران کتابخانه ملي، و نهادهاي مرتبط مانند 
شوراي کتاب کودک و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان؛ 

− فراهم آوری بسترهای تشویقي مثل بازاریابي کتب کودکان براي ناشران از جانب 	
کتابخانه ملی ایران که به اقتصاد کتاب نیز کمک فراوانی می کند؛

با 	−  جلوگیري از جعل فیپا و برخورد قاطع قانونی سازمان اسناد و کتابخانه ملي 
متخلفان؛

 اطالع رسانی همگانی درباره اهمیت و منفعت فیپا و تبلیغ آن در رسانه هاي جمعی؛	−
− کتاب هاي 	 با  مرتبط  موضوعات  تصحیح  حوزه  در  مشارکت  به  ناشران  تشویق 

این  مستندسازی موضوعات  به  و کمک  آثار  این  پدیدآورندگان  به مدد  کودکان 
حوزه؛

− تعامل فهرست نویسان گروه کودک با انجمن ها و گروه هاي فعال در حوزه کودکان 	
و نوجوانان؛

− آموزش ناشران درباره اهمیت فیپا، صرفه جویي حاصل از آن براي کتابخانه ها، و 	
اینکه کتاب هایي که فیپا دارند براي کتابخانه ها ارزشمندترند.

مآخذ
بابازاده، شهال )1387(. کتابخانه کودکان و نوجوانان: خدمات ویژه در کتابخانه ملي ایران. 

1. Publisher Electronic 
Cataloging In 
Publication (PE-CIP)
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کتاب ماه کلیات، 12 )1(، 81-78. 
بزرگي، اشرف السادات )1377(. بررسي میزان سازگاري عنوان ها و موضوع هاي کتاب هاي 
فارسي منتشرشده در ایران در فاصله سال هاي 1365 – 1375. پایان نامه دکتري، دانشگاه آزاد 

اسالمي، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
فیپاي چاپ شده  با  الکترونیکي  فیپاي  اطالعاتي  عناصر  مقایسه   .)1391( مرضیه  خانسفید، 
در صفحه حقوق کتاب در کتاب هاي منتشرشده فارسي از ابتدا تا 1390 در کتابخانه ملي ایران. 

پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران شمال، تهران.
رده  شماره های  میزان صحت  بررسی   .)1387( مریم  جان محمدی،  نیاکان،  الدن؛  داریوش 
کنگره در فیپای کتاب های فارسی منتشره سال های 1380–1384 موجود در کتابخانه دانشکده 

دامپزشکی دانشگاه تهران. تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی، 42 )47(، 112-93.
از  پیش  فهرست نویسي  پیشینه هاي  در  اطالعاتي  عناصر  مقایسه   .)1389( محبوبه  ربیعي، 
انتشار )فیپا( و فهرست نویسي بعد از انتشار )فاپا( کتابخانه ملي ایران. پایان نامه کارشناسي ارشد، 
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