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هدف :مقايسه ميزان همگونی يا ناهمگونی عنارص اطالعاتی فيپای الکرتونيکی با
فیپای چاپشده در کتابهای کودکان و نوجوانان.
روششناسی :عنارص اطالعاتی رکوردهای کتابشناختی کتابهای کودکان نرمافزار
رسا در کتابخانه ملی با عنارص اطالعاتی فیپای چاپشده در کتابهای کودکان و
نوجوانان از  1387تا  1392بهروش پیامیشی -تطبیقی و با کمک سياهه وارسی
مقایسه شدند.
يافتهها :بيشرتين میزان همگونی بهترتیب ،در عنرص اطالعاتی انواع عنوان در بخش
عنوان ( ،)%97/8وضعيت نرش در بخش محل نرش ( ،)%97مشخصات ظاهری و
يادداشت در بخش شابک ( ،)%۹۶فهرست تحليلی در بخش شامره دیویی (،)%۹۴/۶
و رسشناسه در بخش نام شخص ( )%73/8مشاهده شد.
نتيجهگريی :میزان همگونی عنارص اطالعاتی فيپای الکرتونيکی و فيپای چاپشده
کتابهای کودکان بهنسبت وضعیت مطلوبی دارد .رضوری است کتابخانه ملی
ایران به فهرستنویسی کتابهای کودکان توجه ویژهای داشته باشد .همچنین ،در
گروه فهرستنویسی کودکان ،ضمن استفاده مؤثرتر از متخصصان موضوعی ،الزم
است به مسئله آموزش هدفمند و مستمر در این حوزه توجه بیشرتی شود.
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مقدمه
كتابخانه براي كودكان و نوجوانان ،پايگاه آموزشي مهمي است كه بهكمك
اندوختههاي كتابدار ،گستره دانش آنان را افزايش میدهد .در کشور ما هرچند
تأسيس و بنياد کتابخانههاي کودکان و نوجوانان با کندي و کمميلي انجام میشود،
بهعنوان يک نياز و ضرورت متناسب با شرايط زمان در مدارس کشور ،نظر
کارشناسان و عالقهمندان به تعليم و تربيت در حوزه کتابداري را بهخود جلب
کرده است (نشاط و حري.)۱۳۸۳ ،
کتابخانه کودک و نوجوان در سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران از زيرمجموعههاي
گروه ويژه است .منظور از گروه ويژه ،افرادي هستند که عالوه بر خدمات مرسوم
و متداول عمومي از خدمات خاصي نيز بهرهمند هستند .مهمترين افراد گروه ويژه،
کودکان و نوجوانان و نابينايان و کمبينايان هستند که به فضا ،تسهيالت ،و تجهيزات
خاصی نياز دارند .بههمين دليل ،کتابخانه ملي فضايي براي هر دو گروه نامبرده درنظر
گرفته که حاصل آن ،کتابخانه کودکان و نوجوانان و کتابخانه نابينايان و کمبينايان
است.
اوايل دهه  1360با ادغام مرکز خدمات کتابداري با کتابخانه ملي و انتقال کارکنان
صاحبنظر آن ،مقدمات کتابخانه کودک و نوجوان پايهگذاري شد .افزايش روزافزون
انتشارات کودکان و نوجوانان و روزآمدی کتابشناسي ملي ،متخصصان را بر آن داشت

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ، 29شامره( 3پاییز)1397

مقايسه عنارص اطالعاتی فيپای
الکرتونيکی و چاپی در کتابهای
کودکان و نوجوانان

تا درباره شيوه سازماندهي این کتابها تصميمگيري کنند .بديهي است که دو نسخه
از کتابهاي کودکان و نوجوانان نيز مانند ساير آثار منتشرشده در ايران از طريق
قانون واسپاري به کتابخانه ملي ميرسيد و مثل ساير منابع در کتابشناسي ملي ايران
منعکس ميشد؛ فهرستنويسي و ردهبندي اين کتب برمبناي ضوابط جديد و طبق
موازين بينالمللي نخستین بار در کتابشناسي ملي ايران ،نيمه دوم سال  1362بهچاپ
رسيد (بابازاده.)1387 ،
فهرستنويسي در کتابخانهها از فعاليتهاي زمانبر و نيازمند کارکنان متخصص
است و البته حذف اين فرايند يا کاهش حجم آن ميتواند بسيار مفيد باشد .براي
دستيابي به هدف اخير ،رانگاناتان فرایند فهرستنويسي پيش از انتشار را پيشنهاد
ميکند .از مزاياي فهرستنويسي پيش از انتشار ميتوان به این نکتهها اشاره کرد:
کاهش هزينههاي فهرستنويسي در سطح کتابخانهها و مراکز اطالعرساني ،يکدستی
اطالعات کتابشناختي موجود در پايگاههاي اطالعاتي فهرست کتابخانهها و انتشار
سريعتر خبر آن در سطح شبکههاي ملي ،يکسانسازي فهرستنويسي کتاب در
کتابخانههاي مختلف در سطح کشور ،و ارائه اطالعات کتابشناختي کتب منتشرشده
براساس استانداردهاي بينالمللي که کتابخانه ملي تعريف و بوميسازی کرده است
(مداحي.)۱۳۹۰ ،
بخش فهرستنویسی اداره کل پردازش و سازماندهی کتابخانه ملی ،بازبینیهایی
را بر کتاب و متن فيپاي آن انجام میدهد .در اين مرحله ،اگر ناشر در کتاب تغييراتي
همچون قيمت يا تعداد صفحات آن داده باشد يا فهرستنويس اشتباهي را انجام
داده باشد ،کتابخانه ملي آنها را در بانک کتابشناختي خود اصالح ميکند .ازآنجاکه
فهرستنويسي پيش از انتشار با هدف همگوني در فهرستنويسي ،جلوگيري از
انجام کار تکراري ،افزايش سرعت بازيابي منابع در کتابخانه ،صرفهجويي در هزینه،
اطمينان از صحت و درستي کار و ...انجام ميشود ،بايد دقت کافي مبذول شود تا
عناصر اطالعاتي بهدرستي در کتابها چاپ شود .چنین امری مستلزم اين است که
در مرحله نخست ،ناشر اطالعات درست و مستند را برای فهرستنويسي ارائه دهد
و در مرحله بعدي ،فهرستنويس بادقت و بهدرستی ،کار تهيه فهرستنويسي پيش از
انتشار را انجام دهد و در آخرين مرحله ،ناشر فرم اطالعات پيش از انتشار را بادقت
در کتاب نوشته باشد (ربيعي.)1389 ،
برخي ناشران براساس فيپاي ارائهشده کتابخانه ملي عمل نميکنند .بعضي
نيز بهدالیلی ازجمله سرعت انجام کار ،محدودنشدن به کاغذبازی سازماني ،و
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وابستهنبودن به کتابخانه ملي ،فیپای جعلی منتشر ميکنند؛ یعنی خود ناشر برای
کتابش فیپا صادر میکند .چون اطالعات فيپاي جعلي در سامانه کتابشناسي ملي
وارد نمیشود و نميتوان بازبینی کتابشناختي اطالعات آنها را بهدرستي انجام داد،
از دايره گردش اطالعات الکترونيکي و مزاياي بهرهوري از سازماندهي ،سرعت ،و
جامعيت و مانعيت اطالعات خارج ميشوند.
سازماندهي و فهرستنويسي پيش از انتشار بهويژه ،بهشکل غيرحضوري و
الکترونيکي ،به کتابداران و فهرستنويسان در کشور کمک بسیار ميکند تا بتوانند
منابع خود را با صرفهجويي در زمان ،مکان ،و هزينه همراه با جامعيت ،مانعيت،
و دقت سازماندهي کنند .در همين راستا ،بهرهگيري از پايگاه کتابشناسي کتابخانه
ملي و بهخصوص فيپا ،نقش تعيينکنندهای دارد .بنابراين ،پژوهشهايي درباره انواع
فهرستنویسی در کتابخانه ملی ،بررسی ارتقای کيفي ،دقت ،و صحت فرادادههاي
کتابشناختي کتابخانه ملي ضروری بهنظر میرسد.
ح در پژوهش حاضر این است که ميزان همگوني و ناهمگوني
سؤال اصلی مطر 
عناصر اطالعاتي (سرشناسه ،عنوان ،وضعیت نشر ،مشخصات ظاهری و یادداشت،
موضوع ،شماره ردهبندی دیویی ،و شناسه افزوده) فيپاي الکترونيکي با فیپای
چاپشده در کتابهای کودکان و نوجوانان در کتابخانه ملي طي سالهاي  1387تا
 1392به چه میزانی است.
تاكنون پژوهشي با عنوان فيپاي الکترونيکي کتابهاي کودکان انجام نشده؛ اما
با موضوع "فهرستنويسي" و "فهرستنويسي پيش از انتشار" پژوهشهاي زيادي
انجام شده است .بزرگي ( )1377با بررسی میزان سازگاری عنوانها و موضوعهای
کتابهای فارسی نشان داد اطالعات فهرستبرگههاي كتابخانه ملي جمهوري اسالمي
ايران در سالهاي  ۱۳۶۵تا  1375شامل عنوان و موضوعهاي دادهشده به كتاب73 ،
درصد همگوني داشتند و كمترين همگوني به رده ادبيات و بیشترین به كليات تعلق
داشته است.
نشاط ( )1381در پژوهشي ميزان همگوني فهرستنويسي منابع ايرانشناسي
کتابخانههاي دانشگاهی و مراکز پژوهشي تهران را با کتابخانه ملي ايران بررسی
کرد و نشان داد بهلحاظ موضوعي در  ۷۵درصد کتابخانهها مابين  60تا  85درصد
ناهمگوني مشاهده شده است .بيشترين ناهمگوني موضوعي به حوزه فلسفه تعلق
گرفت .بهلحاظ ناهمگوني ،ردهبندي با  72/3درصد در رتبه نخست و موضوع با ۷۱
درصد در رتبه دوم قرار گرفت.
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عزيزيان ( )1383در پژوهشي همگوني عناصر اطالعاتي را در فهرستنويسي
پيش از انتشار در کتابخانه ملي بين سالهاي  1380-1377بررسي کرده است .یافتهها
نشان داد ميانگين همگوني در  10حوزه دانش بشري در سرشناسه بهطور متوسط
 ۸۴/۵درصد ،عنوان  ۸۵درصد ،موضوع بهطور متوسط  ۶۸درصد ،و ردهبندي کنگره
و ديويي  ۸۴/۷درصد بوده است.
داریوش نیاکان و جانمحمدی ( )۱۳۸۷در پژوهشی میزان صحت شمارههای
ردهبندی کنگره را در فیپای کتابهای فارسی منتشرشده سالهای ۱۳۸۴–۱۳۸۰
موجود در کتابخانه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بررسی کردند و به این نتیجه
رسیدند که از  ۱۵۵عنوان کتاب فارسی بررسیشده ،شماره ردهبندی کنگره در ۲۸
عنوان ( ۱۸درصد) از کتابهایی که فیپا داشتند اشتباه بوده است.
محفوظي ( )1388نیز وضعيت فهرستنویسی و ردهبندی کتابهای عربي
کتابخانه ملي را در بازه زمانی  1386-1380مطالعه کرده است .وی با بررسي بخش
تحليلي و شماره ردهبندی کتابخانه کنگره در  ۳۰۰فهرستبرگه کتابهای عربي
کتابخانه ملي از پايگاه کتابشناسي ملي (لوح فشرده) مشخص کرد  83/76درصد
مواقع بهدرستی انجام شده و در  16/24درصد بهدرستی انجام نشده است .در اين
ميان ،ردهبندی با بيشترين درصد صحت ( )86/25و کمترين درصد خطا ()13/73
و فهرستنویسی تحليلي با کمترين درصد صحت ( )81/28و بيشترين درصد خطا
( )18/72قرار دارد .درنهایت ،وضعيت فهرستنویسی و ردهبندی کتابهای عربي
کتابخانه ملي در سطح مطلوبي ارزیابی شده است.
ربيعي ( )1389با نگاهی دیگر ،عناصر اطالعاتي را در پيشينههاي فهرستنويسي
پيش از انتشار (فيپا) و فهرستنويسي پس از انتشار (فاپا) کتابخانه ملي ايران
مطالعه کرده است ۱۲۵۹۳۹ .ركورد جامعه آماری پژوهش بود كه در بانك اطالعات
كتابشناختي كتابخانه ملي (برنامه رسا) ذخيره شده است .بيشترين ناهمگوني كلي
در سرشناسه مربوط به حوزه علوم محض ( 7/1درصد) و كمترين ناهمگوني كلي
مربوط به حوزه تاريخ و جغرافيا ( 1/1درصد) بود .بيشترين ميزان همگوني ،در عنصر
اطالعاتي سرشناسه مربوط به حوزه تاريخ و جغرافيا ( 98/9درصد) بود .درمجموع،
در  10حوزه دانش بشري ،ناهمگوني در جزء نام شخص ( ۲/۲درصد) ،عنوان (9
درصد) ،و تنالگان ( 7درصد) بود و عنصر سرشناسه در  10حوزه دانش بشری از
 96/2درصد همگوني داشته است.
خانسفيد ( )۱۳91در مطالعه خود عناصر اطالعاتي فيپاي الکترونيکي را با فيپاي
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چاپشده در صفحه حقوق کتابهاي منتشرشده فارسي از ابتدا تا  1390در کتابخانه
ملي ايران مقایسه کرد .یافتهها نشانداد بيشترين همگوني در بخش توصيفي ،مربوط
به عنصر سرشناسه ( 100درصد) در دو حوزه فلسفه ـ روانشناسي و هنر است.
عنصر عنوان با  99درصد همگوني در بيشتر حوزهها و وضعيت نشر باالي  90درصد
در کل حوزهها همگوني داشتهاند .در بخش تحليلي ،بيشترين همگوني بهترتیب ،در
عنصر ردهبندي با  100درصد در رده کليات و فلسفه ،موضوع با  98/2درصد در رده
دين و ادبيات ،و شناسه افزوده با  70درصد در رده کليات بوده است .بنابراين ،ميزان
همگوني در سرشناسه و عنوان ،بيشترين و در شناسه افزوده ،کمترين بوده است .از
مجموع  1219رکورد که بهطور تصادفي بررسي شد  219عدد فیپاهای جعلي مندرج
در کتابهاست که بهطور کلی براي فهرستنويسي پيش از انتشار اقدامي نکردهاند.
شين )۲۰۰۳( 1نیز کيفيت پيشينههاي فهرستنويسيشده ُکرهاي را در پايگاههاي
مشترک مطالعه کرده است .در اين پژوهش ،کيفيت اين پيشينهها در  OCLCبا ارزيابي
پيشينهها از نظر اشتباهات مکرر بررسي و با رکوردهاي زبان چيني مقايسه شده است
تا تعداد و نوع خطاها مشخص شود .درنهایت ،وی پيشنهادي درخصوص جلوگيري
از اين اشتباهات ارائه کرده است.
عبدالمناف و عبدالرحمان )۲۰۰۶( 2در پژوهش خود کيفيت رکوردهاي فيپا
در کتابخانه ملي مالزي را بررسی و بيان کردند هدف ،مقايسه رکوردهاي فيپا در
3
کتابخانه ملي مالزي با ساير رکوردها در پايگاه "فهرست عمومي دستيابي پيوسته"
است .یافتهها نشان داد کتابخانههايي که از رکوردهاي فيپا در کتابخانه ملي مالزي
استفاده ميکنند در نسخهبرداری از رکوردهای فهرستنويسيشده نبايد بر صد درصد
اطالعات رکوردها اعتماد کنند.

1. Shin
2. Abd Manaf & Abdual
Rahman
3. Online Public Access
)Catalog (OPAC
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روششناسی
پژوهش حاضر ،بهروش پيمايشي -تطبيقي روی  ۱۷۱۲۳رکورد فيپا انجام شده
که با جستجو در فهرست پيوسته کتابخانه ملي ايران (رسا) بهدست آمده است .با
استفاده از روش نمونهگيري مورگان 377 ،رکورد بهدست آمد که با نمونهگيري ساده
(تصادفي) انتخاب شده بود .با توجه به تنوع  10رشته موضوعی دانش بشری برپایه
ردهبندی دهدهی دیویی ،نتيجهگیری آماري با محدوديت مواجه میشد؛ بنابراین با
نظر متخصصان حوزه آمار و احتماالت ،نمونه پژوهش به  ۵۰۰رکورد افزايش يافت.
ذکر این مطلب ضروری است که براي مقايسه رکوردهاي فيپا با فهرست موجود در
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صفحه حقوقی کتابها ،به مجموعه کتابهاي موجود مراجعه شد .در این میان13 ،
کتاب با فهرستنويسي جعلي وجود داشت که بازيابي و بهطور جداگانه بررسی
شد .براي گردآوري اطالعات ،از سياهه وارسي پژوهشگرساختهای استفاده شد که
براساس برخي عناصر اطالعاتي فهرستنويسي تدوين شده بود .در مرحله بعد ،با
استفاده از فهرست رسا ،رکوردهاي فيپا با اطالعات کتابهاي موجود مقايسه و ميزان
همگوني و ناهمگوني اطالعات در اين مرحله مشخص شد .درنهایت ،کتابهايی که
عادي 1يا فاپا بودند از مجموعه خارج شدند .بهعبارتی ،رکوردهايي که اصالحات
روي آنها انجام شده است از جامعه آماري حذف شدهاند؛ بنابراین رکوردهایی در
اين پژوهش بررسي شد که هنوز بهصورت فيپاي الکترونيکي بدون تصحيح هستند
و اصالحات بعد از چاپ کتاب روي آنها انجام نشده است.
یافتهها
میزان انطباق و همگونی عناصر اطالعاتی سرشناسه (نام شخص و عنوان) ،عنوان
(عنوان ،عنوان فرعی ،عنوان گسترده ،و عنوان اصلی) ،وضعیت نشر (محل نشر،
ناشر ،و سال نشر) ،مشخصات ظاهری و یادداشت (صفحهشمار؛ مصور؛ جدول؛
قطع؛ شابک؛ بها؛ فروست؛ و گروه سنی الف ،ب ،ج ،و د) ،و فهرست تحلیلی
(موضوع اول ،شماره دیویی ،نشانه مؤلف ،و شناسه افزوده نام شخص و تنالگان) در
فيپاي الکترونيکي با فیپای چاپشده در کتابهای کودکان و نوجوانان ،بهتفکیک در
جدولهای  1تا  5آورده شده است.
جدول  .1میزان همگوني عناصر اطالعاتي سرشناسه
عنرص

رشح
همگونی
ناهمگونی

نام شخص
فراوانی
369
105

درصد
73/8
21

عنوان
فراوانی
22
4

جمع کل
درصد
4/4
0/8

فراوانی

درصد

500

100

مطابق جدول  ،1میزان همگونی سرشناسه نام شخص  73/8درصد و سرشناسه
عنوان  ۴/۴درصد بوده است.
جدول  .2میزان همگوني عناصر اطالعاتی انواع عنوان

 .1کتابهای منتشرشدهای که قب ًال در
کتابشناسی ملی برایشان فیپا صادر
نشده است.
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رشح

عنوان

عنرص

فراوانی
489
11
0
500

همگونی
ناهمگونی
1
بدون عنرص
جمع

عنوان فرعی
درصد
97/8
2/2
0
100

فراوانی
95
22
383
500

عنوان گسرتده

درصد
19
4/4
76/6
100

فراوانی
6
3
491
500

درصد
1/2
0/6
98/2
100

عنوان اصلی
(کتب ترجمه)
فراوانی درصد
23
115
5/6
28
71/4
357
100
500

جدول  2نشان ميدهد بيشترين و کمترین میزان همگوني بهترتیب مربوط به
عنوان ( 97/8درصد) وعنوان گسترده ( 1/2درصد) بوده است.
جدول  .3میزان همگوني عناصر اطالعاتی نشر

عنرص

رشح
همگونی
ناهمگونی
جمع

محل نرش
درصد
فراوانی
97
485
3
15
100
500

فراوانی
412
88
500

نارش

درصد
82/4
17/6
100

سال انتشار
درصد
فراوانی
96/8
484
3/2
16
100
500

همانطور که در جدول  3مشاهده ميشود بیشترین میزان همگونی در عنصر محل
نشر ( ۹۷درصد) ،ناشر ( 82/۴درصد) ،و سال انتشار ( ۹۶/8درصد) وجود داشت و
بيشترين میزان ناهمگوني نیز مربوط به ناشر ( 17/۶درصد) بود.
جدول  .4میزان همگوني عناصر اطالعاتی مشخصات ظاهري و يادداشت

رشح

عنرص
صفحهشامر
مصور
جدول
قطع
شابک
قیمت
فروست
گروه سنی
(الف ،ب ،ج ،و د)
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همگونی
درصد
فراوانی
68/8
344
86/2
431
10
50
8/2
41
96
480
22/4
112
36
180

ناهمگونی
درصد
فراوانی
31/2
156
8/4
42
0/4
2
20/6
103
4
20
77/6
388
8/6
43

68/2

9/8

341

49

بدون عنرص
درصد
فراوانی
0
0
5/4
27
89/6
448
71/2
356
0
0
0
0
55/4
277
110

22

مطابق جدول  ،4بيشترين میزان همگوني مشخصات ظاهری و یادداشت مربوط
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ب ه عنصر شابک ( 96درصد) بود و کمترين به عنصر قطع کتاب ( 8/2درصد) تعلق
داشت.
جدول  .5میزان همگوني عناصر اطالعاتي فهرست تحليلي
رشح

عنرص

همگونی

بدون عنرص

ناهمگونی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

موضوع اول

395

79

105

21

0

0

شامره ديويی

473

94/6

27

5/4

0

0

نشانه مؤلف

291

58/2

189

37/8

20

4

نام شخص

272

54/4

175

35

53

10/6

تنالگان

22

4/4

32

6/4

446

89/2

شناسه افزوده

دادههای جدول  5نشان ميدهد در میان عناصر اطالعاتی فهرست تحلیلی ،شماره
دیویی با  94/6درصد بیشترین میزان همگونی و شناسه افزوده تنالگان کمترین میزان
( 4/4درصد) را دارد.
نتیجهگیری
يافتهها نشان داد در عنصر اطالعاتی سرشناسه ،میزان همگونی نام شخص (با ۳۶۹
فراوانی)  73/8درصد و عنوان (با  22فراوانی)  ۴/۴درصد بوده است .در پژوهش
عزيزيان ( ،)1383ميزان همگوني در عنصر اطالعاتي سرشناسه نام شخص ۸۴/۵
درصد مشاهده شد که همخوانی نتايج آن را با پژوهش حاضر نشان میدهد .همچنين،
در پژوهش خانسفيد ( )1391در عنصر نام شخص  89درصد و در سرشناسه عنوان
 8/۴درصد همگوني وجود داشت که با نتايج بهدستآمده از پژوهش حاضر تا
حدودي همخواني دارد .در عنصر اطالعاتي عنوان و انواع آن نیز بيشترين میزان
همگوني مربوط به عنوان ( 97/8درصد) است.
در ناحيه وضعيت نشر بیشترین همگونی مربوط به محل نشر ( 97درصد) است
و در بخش مشخصات ظاهری و یادداشت بیشترین همگونی در عنصر شابک (96
درصد) مشاهده شد که با نتايج بهدستآمده از پژوهش خانسفید ( )1391که میزان
همگونی باالی  90درصد در کل حوزهها را نشان میداد تاحدودي همخواني دارد.
در عناصر اطالعاتي فهرست تحليلي (موضوع اول ،شماره دیویی ،و شناسههاي
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افزوده) بیشترین همگونی مربوط به شماره دیویی ( 94/6درصد) است.
همانگونه که در پژوهشهاى پیشین بر ضرورت یکدستى و همگونى فهرستنویسى
تأکید کردهاند (بزرگی1377 ،؛ نشاط 1381؛ عزيزيان1383 ،؛ محفوظي1388 ،؛
ربيعي1389 ،؛ خانسفيد ،)۱۳91 ،یافتههاى پژوهش حاضر نیز به لزوم یکدستسازى
و همگونی عناصر اطالعاتی در کتابخانه تأکید دارد.
یافتههای پژوهش داریوش نیاکان و جانمحمدی ( )۱۳۸۷مؤید این نکته است که
شماره ردهبندی کنگره در  ۲۸عنوان ( ۱۸درصد) از کتابهایی که فیپا دارند اشتباه
است که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی ندارد.
در پژوهش حاضر بهدليل اينکه تعداد فيپاهاي جعلی در کتابهاي کودکان بسيار
کم بود ،به اين موضوع کمتر توجه شد .يافتهها نشان داد از مجموع  ۵۰۰رکورد
بررسيشده ۱۳ ،منبع ( ۲/۶درصد) با فهرستنويسي جعلي وجود داشت؛ درحالیکه
در پژوهش خانسفيد ( )1391از مجموع  1219منبع بررسيشده 219 ،منبع (18
درصد) فهرستنويسي جعلي ديده شده است .در کتابهاي کودکان بهطور معناداري
فيپاي انجامشده درست و ميزان فيپاي جعلي ناچيز بوده است.
در کتابخانه ملي ايران که امروزه نهاد مرجع و راهنما براي فهرستنويسي و
ردهبندي کتابهاي منتشرشده ناشران است به فهرستنويسي و ردهبندي منابع ازجمله
کتابهاي کودکان توجه چنداني نشده است .بهنظر میرسد با توجه به نقش و جایگاه
کتابخانه ملی و مرجعیت آن در حوزههای مستندسازی و فهرستنویسی ،در بخش
کتابهای کودکان ،این نقش بهمراتب کمرنگتر از دیگر کتابهاست .بنابراین ،باید
در این زمینه ،طرحی نو اندیشید و با استفاده از تمامی ظرفیتهای 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 زمینههای
ساخت و مستندسازی موضوعات حوزه کودکان ،همکاری هدفمند و مشخص و
مستمر با نهادهای ذیربط ،دیدارهای بینالمللی تخصصی و ...ممکن و میسر خواهد
بود .با بررسي سوابق کتابخانه ملي ايران در فهرستنويسي و ردهبندي منابع ازجمله
کتابهاي کودکان و نیز بهبود وضعیت فعلی ،نکات زیر پیشنهاد میشود:
−ازآنجاکه فهرستنويسان اداره کل پردازش کتابخانه ملي در تمام دانش بشري
تخصص موضوعي ندارند ،پيشنهاد ميشود در گروه فهرستنويسي کودک از
فهرستنويسان متخصص و باتجربهتر استفاده شود؛
−کتابخانه ملي ميتواند با برگزاري جلسات بحث و گفتگو درباره آخرين تحوالت

232

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ، 29شامره( 3پاییز)1397

مقايسه عنارص اطالعاتی فيپای
الکرتونيکی و چاپی در کتابهای
کودکان و نوجوانان

فهرستنويسي در سطح بینالمللی ،از طريق برگزاري کالسهاي آموزش حین
خدمت و آشناکردن فهرستنويسان با آخرين فناوریهاي جديد ،فهرستنويسي
کتابها را بهلحاظ کیفی ارتقا دهد؛
−ناشران تخصصي کتابهای کودک از کتابداران فهرستنويس براي ايجاد فيپاي
الکترونيکي ناشر 1کمک بگیرند که این امر براي کتابداران ايجاد اشتغال میکند.
در ضمن ،فهرستنويسي سرعت و دقت بيشتري پيدا ميکند و صحت اطالعات
کتابشناسي بیشتر میشود .همچنين ،وظيفه نظارتي کتابخانه ملي در فيپا پررنگتر
ميشود؛
−توجه به ادبيات کودکان و موضوعات مرتبط با آن در آموزشهای حین خدمت
در سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران؛
−برگزاري نشستهاي تخصصي -فصلي براي تبادل دانش و تجربيات در حوزه
کتاب کودک با شرکت ناشران ،کتابداران کتابخانه ملي ،و نهادهاي مرتبط مانند
شوراي کتاب کودک و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان؛
−فراهمآوری بسترهای تشویقي مثل بازاريابي کتب کودکان براي ناشران از جانب
کتابخانه ملی ایران که به اقتصاد کتاب نیز کمک فراوانی میکند؛
 −جلوگيري از جعل فيپا و برخورد قاطع قانونی سازمان اسناد و کتابخانه ملي با
متخلفان؛
 −اطالعرسانی همگانی درباره اهميت و منفعت فيپا و تبليغ آن در رسانههاي جمعی؛
−تشويق ناشران به مشارکت در حوزه تصحيح موضوعات مرتبط با کتابهاي
کودکان بهمدد پديدآورندگان اين آثار و کمک به مستندسازی موضوعات این
حوزه؛
−تعامل فهرستنويسان گروه کودک با انجمنها و گروههاي فعال در حوزه کودکان
و نوجوانان؛
−آموزش ناشران درباره اهمیت فيپا ،صرفهجويي حاصل از آن براي کتابخانهها ،و
اينکه کتابهایي که فيپا دارند براي کتابخانهها ارزشمندترند.

مآخذ

بابازاده ،شهال ( .)1387کتابخانه کودکان و نوجوانان :خدمات ويژه در کتابخانه ملي ايران.

1. Publisher Electronic
Cataloging In
)Publication (PE-CIP
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کتاب ماه کليات.81-78 ،)1( 12 ،

بزرگي ،اشرفالسادات ( .)1377بررسي ميزان سازگاري عنوانها و موضوعهاي کتابهاي

فارسي منتشرشده در ايران در فاصله سالهاي  .۱۳۷۵ – ۱۳۶۵پاياننامه دکتري ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران.

خانسفيد ،مرضيه ( .)1391مقايسه عناصر اطالعاتي فيپاي الکترونيکي با فيپاي چاپشده

در صفحه حقوق کتاب در کتابهاي منتشرشده فارسي از ابتدا تا  1390در کتابخانه ملي ايران.
پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شمال ،تهران.
داریوش نیاکان ،الدن؛ جانمحمدی ،مریم ( .)۱۳۸۷بررسی میزان صحت شمارههای رده
کنگره در فیپای کتابهای فارسی منتشره سالهای  ۱۳۸۴–۱۳۸۰موجود در کتابخانه دانشکده
دامپزشکی دانشگاه تهران .تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی.112-93 ،)۴۷( ۴۲ ،

ربيعي ،محبوبه ( .)1389مقايسه عناصر اطالعاتي در پيشينههاي فهرستنويسي پيش از

انتشار (فيپا) و فهرستنويسي بعد از انتشار (فاپا) کتابخانه ملي ايران .پاياننامه کارشناسي ارشد،
دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران.

عزيزيان ،نرگسخاتون ( .)1383بررسي ميزان همگوني عناصر اطالعاتي در فهرستنويسي

پيش از انتشار کتابخانه ملي ايران بين سالهاي  .1380-1377پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه
آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران.

محفوظي ،مصطفي ( .)138۸بررسي كيفيت فهرستنویسی تحليلي و ردهبندی کتابهای

عربي كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران در طول سالهای  .1386 -1380پایاننامه کارشناسي
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