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Purpose: To assess the level of compliance with legal deposit 
requirements and follow-up procedures based on the place of 
publication, type of institution and type of publication in a period of ten 
years (2008-2017).
Method: All printed copies of the licenses issued by the Ministry of 
Culture and Islamic Guidance during the years 2008 - 2017 and the 
copies deposited and added to in Bibliographic Bank of the National 
Library of Iran are compared.
Findings: Out of 29,530 periodical titles registered in the so-called 
National Media System, 10846 are available in Bibliographic Bank of 
the National Library of Iran. Around 55% has not been deposited to the 
National Library of Iran.
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پیایندها در آینه واسپاری قانونی

رحیم قاسمی1  |  نرگس نشاط2
داریوش علیمحمدی3  |  ابراهیم افشار زنجانی4                  

   

هــدف: ســنجش میــزان تعهــد و عمــل بــه الزام  هــای قانونــی واســپاری پیایندهــا براســاس محــل نــر، 

نــوع مؤسســه و نــوع نریــه در بــازۀ زمانــی دهســاله )1396-1387(. 

روش: متامــی پیایندهــای چاپــی مجــوز نرگرفتــه از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی کــه طــی 

ــه  ــی کتابخان ــک کتابشناس ــده در بان ــده و ثبت ش ــای واسپاری ش ــا 1396 و پیاینده ــال های 1387 ت س

ــت.  ــده اس ــه ش ــال  ها مقایس ــن س ــا  در همی ــه رس ــی در برنام مل

یافته هــا: 29530 عنــوان پیاینــد در ســامانه رســانه های کشــور ثبــت شــده اســت. 10846 عنــوان آنهــا 

در کتابشناســی کتابخانــه ملــی ایــران موجــود  اســت. از پیایندهــای دارای مجــوز نــر از ســوی وزارت 

فرهنــگ و ارشــاد اســامی نزدیــک بــه 55 % و از عناویــن مشــرک دو ســامانه نزدیــک 54% بــه کتابخانه 

ملــی ایران واســپاری نشــده اســت.

ــارشان و نهادهــای مســئول  ــن ن ــن واســپاری بی ــات و قوانی ــه مصوب ــدی ب ــزان پایبن ــری: می نتیجــه گی

کمــر از 50 % اســت.
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مقدمه
ــار علمــی و  یکــی از راه هــای اصلــی فراهــم آوری، نگهــداري، حفــظ و انتقــال آث
فرهنگــی ملــی بــه نســل هاي حــال و آینــده، واســپاري اســت.  کتابخانه هــای ملــی 
ــا  ــایر نهاده ــا س ــد (Larivière, 2000, p 4(.  ام ــپاری قانونی ان ــوال  مســئول  واس معم
ــی  ــوان واســپارگاه قانون ــه عن مثــل کتابخانه هــای عمومــی و دانشــگاه ها هــم گاه ب

.)Ibrahim and Edzan, 2004, p 65; Bhatti, 2014, p 18) ــد ــل  می کنن عم
ــاز  می گــردد کــه فرانســواي اول  ــه ســال1537 ب ســابقۀ واســپاری در جهــان ب
ــگان«، امــکان دریافــت انتشــارات  ــان »نســخه رای ــا صــدور فرم پادشــاه فرانســه ب
ــه  داران  ــان او چاپخان ــرد. براســاس فرم ــم ک ــاي ســلطنتي را فراه ــراي کتابخانه  ه ب
ملــزم بودنــد از هــر کتابــی کــه چــاپ می کننــد یــک نســخه بــه کتابخانــه ســلطنتی 
ــان  ــا و کل جه ــم در اروپ ــن رس ــا ای ــتیپویچ،1373،ص354(. بعده ــتند (اس بفرس

ــا تحوالتــی ادامــه یافتــه اســت (قاســمی، 1396،ص 174(. رواج یافــت و ب
ــا  ــه و ب ــل یافت ــان تکام ــت زم ــا گذش ــی ب ــپاري قانون ــرای واس ــات اج الزام
ــز  ــی آن نی ــن حقوق ــا موازی ــار آنه ــوع انتش ــات ون ــای اطالع ــترش محمل ه گس
ــا  ــالت و روزنامه  ه ــاب، مج ــد از کت ــت (Larivière, 2000, p 8(. بع ــده اس ــالح ش اص
ــیاري  ــر بس ــال  هاي اخی ــه در س ــد. گرچ ــرار گرفتن ــی ق ــپاری قانون ــمول واس مش
ــه بازنگــری  ــر ب ــزون انتشــارات الکترونیکــي ناگزی ــی رشــد روزاف کشــورها در پ
ــاماندهی  ــع  آوري و س ــه جم ــروزه ب ــورها ام ــي کش ــدند. برخ ــود ش ــن خ قوانی

ــد.  ــز برآمده ان ــي نی ــطح مل ــي در س ــط و الکترونیک ــریات برخ نش
نخســتین نشــان از واســپاری در ایــران بــه ســال 1324 شمسی-یکســال پیــش 
ــر علــوم وقــت  ــود کــه وزی ــاز  می گــردد و آن هنگامــی ب از انقــالب مشــروطه- ب
ــه  ــگان ب ــه رای ــک نســخه از آن را ب ــد ی ــاب چــاپ  می کن دســتور داد هرکــس کت
کتابخانــه پلــی تکنیــک دارالفنــون بدهــد (شــعباني،1380، ص134(. ســه ســال بعــد 

قانــون مطبوعــات در مجلــس تصویــب و مقــرر شــد:
ــط  ــراي ضب ــخه ب ــده دو نس ــد، چاپ کنن ــع مي رس ــه طب ــه ب ــخه ک ــر نس از ه
ــذا[ در  ــتد ]ک ــا بفرس ــه آنج ــات ب ــه مطبوع ــل مجموع ــي و تکمی ــۀ مل در کتابخان
پایتخــت ایــن دو نســخه را رســمًا نــزد وزارت علــوم و در ســایر بــالد بــه شــعب 
ــض رســید  ــذا[. در هــر صــورت قب ــارف مي فرســتند ]ک ــوم و اداره مع وزارت عل
دریافــت و در آن قبــض بایــد عنــوان کتــاب و عــده نســخ آن کــه بــه طبع رســیده 
مذکــور باشــد. چاپ کننــده بــه موجــب ایــن فصــل ملتــزم شــرعي اســت کــه در 
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صــورت تخلــف ســه تومــان الــي شــصت تومــان مجانــي دادنــي باشــد بســته بــه 
ــي،1357، ص80(. ــد  جکتاج ــه (پور احم ــه قضی ــر حاکم نظ

 در مادۀ9 این مصوبه آمده بود:
در موقــع انتشــار هریــک از نمــرات روزنامــه دو نســخه بــه امضــاي مدیــر بــراي 
ادارۀ معــارف شــهری کــه در آن چــاپ شــده اســت و دو نســخه بــراي کتابخانــه و 
قرائت خانــه ملــي فرســتاده شــود. در صــورت تخلــف، مدیــر روزنامــه پنــج تومــان 

جریمــه خواهــد شــد (قره باغــي، 1378، ص8(.
ــد و  ــب ش ــال 1334 تصوی ــد در س ــال بع ــاه س ــدود پنج ــر در ح ــون دیگ قان

مقــرر  می داشــت: 
ــم از  ــود اع ــریه خ ــماره نش ــر ش ــد از ه ــالت مکلفن ــا و مج ــران روزنامه ه مدی
روزنامــه و مجلــه بــه محــض انتشــار یــک نســخه بــه دادســتان شهرســتان و یــک 
ــک  ــور( و ی ــات وزارت کش ــز اداره مطبوع ــل (در مرک ــدار مح ــه فرمان ــخه ب نس
ــک  ــگ( و ی ــگارش وزارت فرهن ــگ محــل (در محــل اداره کل ن ــه فرهن نســخه ب
نســخه بــه کتابخانــه ملــي تهــران و کتابخانــه مجلســین تســلیم نماینــد (قره باغــي، 

ص48(.  ،1378
در آئین نامــه اصالحــي آئین نامــه تأســیس چاپخانــه مصــوب ســال 1343 
ــه  ــدی را ک ــا پیاین ــاب ی ــران چاپخانه هــا مکلــف شــدند دو نســخه از هــر کت مدی
ــالم  ــم و اع ــا مترج ــف ی ــام مؤل ــا ن ــراه ب ــي هم ــل از صحاف ــد، قب ــاپ می کنن چ

ــان، 1385، ص1282(. ــتند (کاتوزی ــي بفرس ــۀ مل ــه کتابخان ــمارگان ب ش
 از آن زمــان تاکنــون در ایــران قانون  هــا و آیین نامه هایــی بــرای واســپاری 
تصویــب و اجــرا شــده اســت. آخریــن مصوبــه »الــزام ناشــران بــه تحویــل تعــدادي 
ــام دارد.  ــاد اســالمي« ن ــگ و ارش ــه وزارت فرهن ــگان انتشــارات خــود ب نســخ رای
طــی آن شــوراي عالــي انقــالب فرهنگــي ناشــران مطبوعــات را موظــف کــرده اســت 
ــا آنهــا را بیــن  ــه تحویــل دهنــد ت ــه آن وزارتخان 10 نســخه از نشــریات خــود را ب
کتابخانــه ملــي و میــان  کتابخانــه مرکــزي دانشــگاه تهــران، کتابخانــه مجلس شــوراي 
اســالمي، کتابخانــه مرکــزي آیــت اهلل مرعشــي نجفــي، مرکــز اســناد انقالب اســالمي، 
و کتابخانه هــاي عمومــي دیگــر توزیــع کنــد (قره باغــي، 1378، ص182(. در مــورد 

نشــریات ادواری الکترونیکــی تاکنــون مصوبــه  ای تدویــن نشــده اســت.
ــازۀ زمانــی  ــزام قانونــی واســپاری پیایندهــا را در ب ــه ال ــه میــزان عمــل ب ایــن مقال
دهســاله (1387-1396( ســنجیده اســت و در ایــن راســتا، پاســخ بــه پرســش های 
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زیــر مدنظــر قــرار گرفــت: 
1- واســپاری پیایندهــا بــر اســاس محــل نشــر و نــوع موسســه طــی دوره مذکــور 

چگونــه بــوده اســت؟
2- واسپاری پیایندها بر اساس نوع نشریات چگونه است؟

3- میزان واسپاری پیایندها طی دوره دهساله (1387-1396( چگونه است؟
4- میزان تعهد و پایبندی ناشران به مصوبات و قوانین واسپاری نشریات ادواری 

چگونه است؟
ــه  ــل و در فاصل ــور مسلس ــه به ط ــت ک ــریه  هایی اس ــا نش ــور  از پیاینده  منظ
ــه  ــدود ادام ــور نامح ــا به ط ــود و قاعدت ــر می ش ــن منتش ــا غیرمعی ــن ی ــی معی زمان
ــالت،  ــامل مج ــتند ش ــئول هس ــر مس ــاز و مدی ــب امتی ــد و دارای صاح می یابن

روزنامه هــا، ســالنامه ها، ماهنامه  هــا و ماننــد آنهــا. 
پیــش از ایــن احمــدی فصیــح (1380( در پژوهــش خــود نشــان داده بــود کــه 85 
% نشــریات اداوری موجــود در کتابخانــه ملــی ایــران از طریــق واســپاری گــرد آوری 
ــا  ــپاری ماهنامه  ه ــزان واس ــی می ــا بررس ــز ب ــپهری  نیا (1393( نی ــت. س ــده اس ش
ــه  ــار ب ــن آث ــه 32 % ای ــان داد ک ــال های 1388-1392 نش ــی س ــا ط و فصلنامه ه

کتابخانــه ملــی واســپاری شــده  اســت. 

روش
ــاد  ــگ و ارش ــه از وزارت فرهن ــی ک ــای چاپ ــن پیاینده ــش عناوی ــن پژوه در ای
ــر روی  ــود ب ــده موج ــای واسپاری ش ــا پیاینده ــد ب ــر گرفته ان ــوز نش ــالمی مج اس
ســرور مرکــزی بانــک کتابشناســی کتابخانــه ملــی در برنامــه رســا طــی ســال های 
1387 – 1396 مقایســه شــده اســت. از آنجــا کــه ثبــت اســامی نشــریات در ســامانه 
ــرت  ــواردی مغای ــی در م ــه مل ــریات کتابخان ــامانه نش ــا س ــور ب ــانه های کش رس
داشــت،  بــرای مقایســه، نشــریاتی در نظــر گرفتــه شــد کــه دارای عناویــن مشــابه 
در هــر دو ســامانه باشــند و انــواع نشــریات شــامل هفته نامــه، ماهنامــه، فصلنامــه، 
ســالنامه، روزنامــه، دوهفته نامــه، دوماهنامــه، دوفصلنامــه در جامعــه پژوهــش 
ــد. تعــداد  ــد مجــوز گرفته ان ــوان1 پیاین لحــاظ شــد. طــی دوره دهســاله 29530 عن
ــامانه  ــا از س ــردآوری داده ه ــرای گ ــت. ب ــترک   10846اس ــابه و مش ــن مش عناوی
ــزار  ــرم اف ــی در ن ــه مل ــناختی کتابخان ــک کتابش ــاد و بان ــانه های وزارت ارش رس

رســا اســتفاده کردیــم.

از  گزارش گیــری  زمــان  در   .1
ســامانه(1396( 6173 عنــوان نشــریه 
ــه  ــود ک ــه ب ــر گرفت ــوز نش ــی مج چاپ
ــده در  ــن ثبت ش ــع عناوی ــل جم حاص
ــک هــر ســال شــامل  ــه تفکی ســامانه ب
آمــار  شــود.  مــی  نشــریه   29530
ــر  ــان ه ــا پای ــوز ت ــن دارای مج عناوی
ســال در جــدول شــماره 6 ارائــه  شــده 

است.
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یافته ها
1.  پیایندهای واسپاری شده به کتابخانه ملی براساس محل نشر 

جدول1.مقایسه زمانی پیایندهای واسپاری شده برحسب محل نشر )تهران- شهرستان(

ــه 10846  ــوز گرفت ــد مج ــوان پیاین ــد از 29530 عن ــان  می ده ــدول 1 نش      ج
ــه  ــران و بقی ــداد 58% در ته ــن تع ــت.از ای ــود اس ــامانه موج ــر دو س ــوان دره عن
ــا 55% و  ــران ب در شهرســتان  ها منتشــر شــده  اســت. در ســال 1395 نشــریات ته
ــن  ــزان واســپاری را داشــته اند. کمتری ــا 44% بیشــترین می نشــریات شهرســتان  ها ب
میــزان واســپاری مربــوط بــه ســال 1387 اســت بــا 338 عنــوان کــه 70% آن متعلــق 

ــتان  ها  اســت.  ــارات شهرس ــه انتش ــران و بقی ــه ته ب

2. نمــای واســپاری پیایندهــا بــه کتابخانــه ملــی براســاس وضعیــت حقوقــی 
موسســة نشــر 

سال

عناوین واسپاری شده

مشرک
شهرستان هاتهران

درصد تعداددرصدتعداد

139617409695677144

1395186710405682744

13945553025425346

139316589015475746

139213807685661244

13919315616037040

13908415206232138

13897484776427136

13887884886230038

13873382387010030

10846626458458242جمع
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جدول2.مقایسه زمانی پیایندهای واسپاری شده برحسب نوع موسسه

سال

 عناوین واسپاری شده 

مشرک 
موسسات غیرخصوصیموسسات خصوصی

درصدتعداددرصدتعداد

1396174013827935821

1395186714998036820

13945554417911421

1393165812507540825

1392138010317534925

13919316336829832

13908415806926131

13897485116823732

13887885607122829

13873382106212838

10846809775274925جمع

ــی و 25% را  ــران خصوص ــده 75% را ناش ــترک واسپاری ش ــوان مش از 10846 عن
ــا %80  ــال 1395 ب ــران خصوصــی در س ــد. ناش ــی منتشــر کرده ان ــای عموم نهاده
واســپاری  های آن ســال را تامیــن کرده انــد و نهادهــای عمومــی در ســال 1387 بــا 

ــته اند. ــرد را داش ــن عملک ــپاری  ها بهتری ــن 38% واس تأمی



65

پیایندها در آینه واسپاری قانونی

فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 31 ، شامره  4 )زمستان 1399(

3.وضعیت واسپاری پیایندها به کتابخانه ملی بر اساس ترکیب نمای حقوقی موسسه و محل 
نشر

جدول 3.مقایسه زمانی تعدادپیایندهای واسپاری شده برحسب نوع موسسه ومحل نشر
 )تهران- شهرستان(

ــه  ــوط ب ــامانه 42 % مرب ــای مشــترک در دو س ــوان پیاینده ــان 10846 عن از می
ناشــران خصوصــی تهــران و 33%  مربــوط بــه ناشــران خصوصــی شهرســتان اســت.  
ــتان ها  ــی شهرس ــای عموم ــران و 9% را نهاده ــی  ته ــای عموم ــز نهاده 16% را نی

ــد.  ــپاری کرده ان واس
ــا 1867  ــال 1395 ب ــه س ــوط ب ــده مرب ــن واسپاری ش ــداد عناوی ــترین تع بیش
ــه  ــوط ب ــی و 37% مرب ــارات خصوص ــه انتش ــوط ب ــه 43% مرب ــت ک ــوان اس عن
انتشــارات نهــاد عمومــی تهــران اســت و12% مربــوط بــه انتشــارات خصوصــی و 

ــت.  ــتان ها اس ــی شهرس ــاد عموم ــارات نه ــه انتش ــوط ب 7% آن مرب
کمتریــن تعــداد عناویــن واسپاری شــده مربــوط بــه ســال 1387 بــا 338 عنــوان 
ــه انتشــارات  ــه انتشــارات خصوصــی و 20% مربــوط ب اســت، کــه 42% مربــوط ب
ــی و 9% آن  ــارات خصوص ــه انتش ــوط ب ــت و 28% مرب ــران اس ــی ته ــاد عموم نه

سال

تعداد عناوین 

مشرک 

واسپاری شده

عناوین واسپاری شده غیرخصوصیعناوین واسپاری شده خصوصی

 شهرستانیتهران شهرستانیتهران

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

139617407484363436221131378

139518678104368937230121387

139455523342208376912458

1393165867040580352311417711

1392138056041471342081514110

139193137240261281892010912

13908413524222827168209311

13897483204319126157218011

1388788329422312915920699

13873381424268209628329

1084645364235613317281610219جمع
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مربــوط بــه انتشــارات نهــاد عمومــی شهرســتان  ها اســت. ناشــرانی کــه آثــار خــود  
را واســپاری کردنــد بیشــتر خصوصــی و مقیــم تهــران هســتند. 

4.میزان پیایندهای واسپاری شده براساس نوع نشریه

جدول4.تعداد پیایندهای واسپاری شده و کسری  های آن
 بر اساس نوع نشریات مشترک در دو سامانه

دوره انتشار

تعداد واسپاری شده
تعداد مورد انتظار 

برای واسپاری
کرسی ها

درصدتعداد شامرهشامرهشامرهعنوان

14-173-62114151242 دوفصلنامه

4782052286881628دوماهنامه

9518869237751490663 دوهفته نامه

118816205633264017058451روزنامه

191-107-5616356سالنامه

232472529296204422فصلنامه

288719704346441494043ماهنامه

2341415241193917786765هفته نامه

1084624303552391228087754جمع

ــورد بررســی بیشــترین کســری  ــوان مشــترک در دو ســامانۀ م ــان 10846 عن از می
پیایندهــا بــه هفته  نامــه بــا 65% تعلــق دارد و کمتریــن کســری مربــوط بــه 

.%22 بــا  فصلنامه هاســت 
دو فصلنامــه 173 شــماره (14 %( و ســالنامه بــا 107 شــماره (19%( بیشــتر از تعــداد 
مــورد انتظــار واســپاری شــده اســت. بــه همیــن دلیــل بــا عالمــت منفــی نشــان داده 
شــده اســت.عالمت منفــی بیانگــر آن اســت کــه تعــداد پیایندهــای واسپاری شــده 
ــراه و  ــای هم ــد ویژه نامه  ه ــل آن  می توان ــت. دلی ــار بیشتراس ــورد انتظ ــداد م از تع
ــترک  ــن مش ــری عناوی ــماره  های کس ــد. ش ــالت باش ــار مج ــر دوره انتش ــا تغیی ی
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ــت.  ــده 54 % اس واسپاری ش

5.میزان پیایندهای واسپاری شده و کسری های آن براساس عناوین مشترک در هر دو سامانه

جدول5.میزان کسری های واسپاری پیایندهای مشترک در هر دو سامانه به تفکیک سال 1

سال
تعداد شامره های 

واسپاری شده

تعداد شامره 

مورد انتظار برای 

واسپاری

کرسی ها

درصدتعداد

139644532868074227549

139549447917094226246

13948388228571446963

139335494827964730257

139224567700474548065

139120845410572021249

139020036391731913749

138919512367031719147

138818643431662452357

138715719597802684

24303552391228087754جمع

از 10846 عنــوان مشــترک در دو ســامانۀ مــورد بررســی تعــداد 523912 شــماره 
ــی  ــازۀ زمان ــی ب ــماره ط ــداد 243035 ش ــن تع ــه از ای ــرد ک ــریه را در برمی گی نش
ــا واســپاری نشــده اســت. ــی 54% از پیاینده ده ســاله واســپاری شــده اســت. یعن
بیشــترین درصــد پیایندهــای واســپاری نشــده مربــوط بــه ســال 1387 با 84% ســت 

انتظــار  مــورد  شــماره  های  تعــداد   .1
ــه حاصــل شــده اســت کــه فرضــًا  این  گون
از یــک فصلنامــه در ســال 4 شــماره بایــد 
ــره  ــه 12 فق ــک ماهنام ــود. از ی ــاپ ش چ
ــورد  ــن در م ــود و همچنی ــاپ ش ــد چ بای
ــک  ــا در ی ــع آنه ــذا جم ــریات ل ــایر نش س
ســال مقــدارد مــورد انتظــار را نشــان 

می  دهــد.

و کمترین مربوط به سال 1395 با 46% است.
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و کمتریــن مربــوط بــه ســال 1395 بــا 46% اســت.
ادواری

جدول 6.مقایسه زمانی کل پیایندهای واسپاری شده در بازه زمانی دهساله و کسرهای موجود

سال

نرشیات موجود در سایت مطبوعات 

کشور

نرشیات واسپاری شده به 

کتابخانه ملی
کرسی ها

درصدشامرهشامرهعنوانشامرهعنوان

1396587819621133047012112609064

139547221689643932795168944853

1394158450865468682513-31648-62

139333511338004690665636723750

139229131205484342505996994958

139126621133213630457706755160

139024271077723517444966327659

13892103999363344445705536655

13882002976513406451835246854

1387188894272157248918938195

2953011833403642353422264911855جمع

** 9229 عنوان منابع دریافت شده است
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ــه  ــور ب ــانه های کش ــامانۀ رس ــده در س ــت ش ــای ثب ــوان پیاینده از 29530 عن
جــای 1183340 فقــط 534222 شــماره بــه کتابخانــه ملــی واســپاری شــده اســت 
ــده در  ــای منتشر ش ــی از کل پیاینده ــود دارد. یعن ــری وج ــماره کس و 649118 ش
ــه  ــی 45% واســپاری شــده اســت و 55% پیایندهــای منتشر شــده ب ــن دوره زمان ای

کتابخانــه ملــی واســپاری نشــده اســت. 
همان  طــور کــه در جــدول 6 می تــوان دیــد در همــۀ دوره  هــای مــورد بررســی 
بیــش از 50 % کســری وجــود دارد تــا جائــی کــه در ســال 1387 بیشــترین درصــد 
ــن  ــًا در ای ــران تقریب ــه ناش ــت ک ــوان گف ــود. و می  ت ــت می ش کســری (95%( روی

ســال فقــط تعــداد بســیار اندکــی از نشــریات ادواری را واســپاری کرده  انــد.
ــوده  ــار ب ــورد انتظ ــداد م ــش از تع ــپاری بی ــزان واس ــال 1394 می ــط در س فق
اســت کــه در جــدول به  صــورت منفــی بــه نمایــش در آمــده اســت(62- %(. ایــن 
ــوده  ــی ب ــن فرع ــریات و عناوی ــراه نش ــه هم ــاپ ویژه  نام ــبب چ ــه س ــد ب می  توان
باشــد کــه در کتابخانــه ملــی به صــورت مســتقل ثبــت می  شــوند ولــی در ســامانۀ 
ــا یــک عنــوان ثبــت شــده  اند و از طرفــی انبوهــی واســپاری  رســانه های کشــور ب
ــوده  ــاد ب ــده از وزارت ارش ــای دپو ش ــت پیاینده ــبب دریاف ــه س ــال 1394 ب در س

اســت.

نتیجه  گیری و پیشنهادها
واســپاری پیایند  هــا در ایــران بــا چالش  هایــی مواجــه اســت. یکــی از ایــن 
ــی اســت. دشــواری  ــپاری قانون ــررات واس ــه مق ــا ب ــی پیاینده ــا بی  توجه چالش ه
دیگــر بــه واســپاری پیایندهــای الکترونیــک مربــوط  می شــود کــه هنــوز بــرای آن 

مقــررات وضــع نشــده اســت. 
 واســپاری پیایندهــای چاپــی یــا بــه شــکل ســنتی و تحویــل مســتقیم بــه مجری 
ــان  ــا مجری ــرد؛ و ی ــق پســت صــورت می  گی ــا ارســال از طری واســپاری اســت؛ ی
واســپاری یــا نماینــدگان آنهــا اقــدام بــه جمــع  آوری آثــار می کننــد. در ایــران، قاعده 
بــر ایــن اســت کــه ناشــران، پیایندهــای چاپ شــده خــود را بــه تعــداد ده نســخه 
ــق  ــه مطاب ــن وزارتخان ــد و ای ــل دهن ــگ و ارشــاد اســالمی تحوی ــه وزارت فرهن ب
مصوبــه جلســه 205 مــورخ 1368 شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی دو نســخه  را 
بــه کتابخانــه ملــی تحویــل دهــد. امــا آنچــه در پژوهــش حاضــر بــه دســت آمــد 
ــات اســت.  ــی و مصوب ــه تعهــدات قانون ــن همــکاری و توجــه ب ــدک ای ــزان ان می
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ــامانه  ــود در دو س ــن موج ــی در عناوی ــش مغایرت  های ــن پژوه ــن، در حی همچنی
رســانه های کشــور و بانــک موجــودی پیایندهــای کتابخانــه ملــی مشــاهده گردیــد 
کــه به نظــر می رســد بــه دلیــل اشــکاالت تایپــی و مستندســازی عناویــن نشــریات 
در ســامانه کتابخانــه ملــی اســت؛ بــه همیــن دلیــل نشــریاتی در نظــر گرفتــه شــد 

کــه عناویــن آنهــا کامــال بــا یکدیگــر مشــابه باشــند.
عالوه بر آن مشخص گردید که:

از میــان عناویــن مشــترک در هــر دو ســامانه، 58% آثــار واسپاری شــده مربــوط ( 1
بــه ناشــران تهرانــی و 42% آثــار مربــوط بــه شهرســتان ها اســت. 

از میــان عناویــن مشــترک در هــر دو ســامانه، موسســات خصوصــی نزدیــک ( 2
ــش از%25  ــی بی ــی کم ــاد عموم ــات نه ــته  اند و موسس ــپاری داش 75% واس

ــد.  ــه خــود اختصــاص داده  ان واســپاری را ب
ــامانه، بیشــترین کســری ( 3 ــر دو س ــده در ه ــن مشــترک یافت ش ــان عناوی از می

بــه  مربــوط  کســری  کمتریــن  و   )65%) هفته  نامه  هاســت  بــه  پیایندهــا 
فصلنامه هاســت بــا حــدود %22.

یافته هــا نشــان داد کــه ســالنامه و دوفصلنامه هــا بیــش از حــد انتظــار ( 4
واســپاری شــده اند کــه البتــه بــه نظــر می رســد کــه ایــن نــرخ رشــد دریافــت 
کاذب باشــد و اضافه شــدن ویژه  نامه  هــا و یــا تغییــر نــوع نشــریه در آن تاثیــر 

داشــته باشــد. 
نتیجــه تجمعــی عناویــن در بــازه زمانــی ده ســاله نشــان داد کــه مطابــق ســامانه ( 5

ــامل  ــه ش ــد ک ــال بوده  ان ــد فع ــوان پیاین ــداد 29530عن ــور تع ــانه های کش رس
ــماره  ــز 534222 ش ــمارگان نی ــن ش ــان ای ــود. از می ــماره می ش 1183340 ش
واســپاری شــده  اســت. یعنــی 649118 (55%( شــماره پیاینــد (بیــش از نیمــی 
ــه ملــی واســپاری نشــده  اند.  ــه کتابخان از پیایندهــای منتشرشــده در کشــور( ب

ــده ( 6 ــت گذاری نش ــون سیاس ــی تاکن ــریات الکترونیک ــپاری نش ــورد واس در م
اســت. آخریــن مصوبــات مربــوط بــه ســال 1368 اســت کــه وزارت ارشــاد 
ــده  ــریات چاپ ش ــخه از نش ــداد ده نس ــه تع ــرده ک ــف ک ــالمی را مکل اس
کشــور را دریافــت کنــد و بیــن کتابخانــه ملــی و در صــورت ضــرورت بیــن 
ــا نقایصــی  ــز ب ــات نی ــد. ایــن مصوب ــع نمای ــزرگ دیگــر توزی کتابخانه هــای ب
همــراه اســت از جملــه اینکــه تعــداد مشــخص بــرای واســپاری ذکــر نشــده 
ــداد  ــه تع ــا ک ــت. از آنج ــوم نیس ــرای کار معل ــت اج ــه ضمان ــر اینک و دیگ
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ــزان تعهــد و  ــد بیانگــر می ــه ملــی می  توان ــه کتابخان نشــریات واسپاری شــده ب
همــکاری ناشــران در ارســال و تحویــل این گونــه آثــار یــا میــزان پایبنــدی بــه 
قوانیــن و مصوبــات از ســوی نهادهــای ذی ربــط باشــد ایــن پژوهــش نشــان 

ــر از 50 % اســت. ــدی کمت ــن پایبن ــزان ای داد کــه می

برای رفع کاستی  های فوق پیشنهاد می شود: 
11 ــا ( ــواع پیاینده ــت داشــته باشــد و ان ــه جامعی ــی ک ــن قوانین ــرای تبیی ــالش ب ت

را در برگیــرد از جملــه پیایندهــای الکترونیکــی برخــط و الکترونیکــی 
ــط.  غیربرخ

21 افــزودن راهکارهایــی کــه بتوانــد بیــش از پیــش اجــرای قوانیــن واســپاری را (
تضمیــن کنــد. 

31 مجری واسپاری پیایندها کتابخانه ملی باشد.(
41 کتابخانــه ملــی و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی همــکاری بیشــتر و (

نزدیک  تــری در جهــت انجــام بهتــر و کامل  تــر واســپاری داشــته باشــند. 
51 ــودکار ( ــع  آوری خ ــرای جم ــاخت  های الزم ب ــه و زیرس ــی زمین ــه مل کتابخان

ــازد.  ــم س ــی را فراه ــای دیجیتال پیاینده
61 انجــام پژوهــش آسیب  شناســی فرآینــد واســپاری در ایــران از دیــد ناشــران و (

کتابخانــه ملــی صــورت پذیــرد.
71 ــته  ها، ( ــا، خواس ــر نیازه ــراف ب ــپاری و اش ــد واس ــود فراین ــور بهب ــه منظ ب

پیشــنهادها و انتقادهــای احتمالــی ناشــران به طــور ادواری از آنهــا نظرســنجی 
ــد.  ــه عمــل آی ب



72

رحیم قاسمی |  نرگس نشاط
داریوش علیمحمدی |  ابراهیم افشار زنجانی

فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 31 ، شامره 4 )زمستان  1399( 

مآخذ

احمــدی فصیــح، صدیقــه (1380(. بررســی مســائل و مشــکالت نشــریات ادواری فارســی موجــود در 
بخــش نشــریات ادواری کتابخانــه ملــی جمهــوری اســالمی ایــران از دریافــت تــا ارائــه خدمــات. 

کارشناســی ارشــد، دانشــگاه آزاد واحــد تهــران شــمال. 
اســتیپویچ، الکســاندر (1373(. کتــاب در پویــه تاریــخ. ترجمــه حمیدرضــا آژیــر و حمیدرضــا شــیخي. 

مشــهد: آســتان قــدس رضــوي، بنیــاد پژوهش هــاي اســالمي. 
پوراحمــد جکتاجــي، اســماعیل (1357(. تاریخچــه کتابخانــه ملــي. تهــران: وزارت فرهنــگ و آمــوزش 

عالــي، کتابخانــه ملــي. 
ســپهری  نیا، عبدالکریــم (1393(. میــزان اجــرای قانــون واســپاری نشــریات در کتابخانــه ملــی جمهــوری 
ــران  ــد ته ــگاه آزاد واح ــد، دانش ــی ارش ــال های 1388-1392. کارشناس ــی س ــران ط ــالمی ای اس

شــمال. 
ــه  ــخ، مجموع ــم و تاری ــعه مفاهی ــي در توس ــداري: مقاالت ــه و کتاب ــد (1380(. کتابخان ــعباني، احم ش

ــش.  ــادان: پرس ــناد. آب ــاالت و اس مق
قاســمی، رحیــم (1396(. تعریــف و بررســی انــواع واســپاری بــا تاکیــد بــر واســپاری حقوقــی. فصلنامــه 

تحقیقــات جدیــد در علــوم انســانی، شــماره بیســت و یکــم، ص 192-174. 
ــا  ــروطیت ت ــات از مش ــون مطبوع ــر قان ــي ب ــب اهلل (1378(. نگرش ــري، حبی ــن؛ اصغ ــي، محس قره باغ

ــکان.  ــران: نشــر نی ــروز. ته ام
کاتوزیــان،آذر (1385(. »قانــون واســپاري« در دایــره المعــارف کتابــداري و اطــالع رســاني، ج. 2،1280-

1283. تهــران: کتابخانــه ملــی جمهــوری اســالمی ایــران. 

Bhatti, M. W (2014). National library of Pakistan as legal depository.Pakistan 
Library and Information Science Journal, Vol.45 No.1, pp.18 - 23. 

Ibrahim, S.and Edzan, N. N (2004).  Legal deposit of electronic publications 
in Malaysia: 1988-2000.Malaysian Journal of Library and Information 
Science, Vol.9 No.2, pp.63 – 78. 

Lariviher, Jules(2020 ). Guidelines for Legal Deposit Legislation.Paris: United 
Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 

استناد به این مقاله:
قاسمی، رحیم؛ نشاط، نرگس؛ علیمحمدی، داریوش (1399(. پیایندها در آینه واسپاری قانونی. فصلنامه 

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات. 31 (4(، 72-58
doi: 10.30484/nastinfo.2020.2597.1982 


