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چڪیده
هدف :تحلیل وضعیت فهرستنویسی نرشیات عربی كتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران.
روش /رویکرد پژوهش :تعداد  808عنوان نرشیۀ عربی موجود در کتابخانۀ ملی بهروش
پیامیشی -تطبیقی و با استفاده از سیاهۀ وارسی مورد بررسی قرار گرفت.
یافت هها :بررسی عنارص کتابشناختی دا دههای فهرستنویسی نشان داد كه عنوان کامل و رشح
پدیدآور ،محل ،و تاریخ نرش از نظر قواعد انگلوامریكن در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ اما وجه
تسمیه ،عنوان به زبان دیگر و سایر اطالعات عنوان ،نام نارش ،محل تولید ،پیوستها ،و ناحیۀ
یادداشتها وضعیت استانداردی ندارند .همچنین ردهبندیها نشان از پراکندگی موضوعی
نرشیات عربی دارد؛ بهطوری كه تاریخ بیشرتین و ادیان کمرتین فراوانی را در میان ر دههای
موضوعی نرشیات عربی دارد.
نتیجهگیری :میزان استفاده از قواعد انگلوامریکن در فهرستنویسی نرشیات عربی کتابخانۀ ملی
ضعیف و نامناسب است.
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در مراكز اطالعاتي از جمله کتابخانهها و آرشیوها ،هنگامي بازیابی و اشاعة اطالعات بهنحو
صحیح و کارآمد صورت ميگیرد که منابع با روشهای استانداردی سازماندهی شده باشند.
در غیر این صورت ،بیتوجهی به قوانین و استانداردهای خاص این منابع و نیازهای اطالعاتی
مراجعان ،آنها را بهصورت بایگانی راکد بدون هرگونه پویایی ،و ايستايي جریان اطالعات
تبدیل خواهد کرد (محسنی.)1385 ،
در این مراکز ،عالوه بر کتابها ،از نشریات ادواری نیز بهطور فزاین دهای استفاده ميشود،
بهطوري كه با ورود و افزایش حجم نشریات ادواری ،کتابداران ناگزيرند برای پاسخگویی
مناسب به نیازهای اطالعاتی کاربران کتابخانه دست به فهرستنویسی منابع بزنند؛ زيرا دستیابی
به اطالعات موجود در اين منابع بسیار باارزشتر از گردآوری و نگهداری این منابع در
کتابخانه است .حجم گسترده و روزافزون اطالعات در دنیای کنونی در صورتی مفید و
مثمرثمر خواهد بود که امکان دستیابی به جزءجزء اطالعات روزآمد مقدور باشد .این دستیابی
میسر نخواهد شد مگر با سازماندهی اطالعات (عبدالهي.)1383 ،
ّ
فهرستنویسی ،مجموعه مراحلی است که به استخراج مشخصات کتابشناختی و
سازماندهي منابع اطالعاتی میانجامد؛ البته اینکه کتابداران چگونه قادرند در اين زمينه نقش
داشته باشند به توانایی و تجربة آنها در سازماندهی و فهرستنویسی انواع منابع اطالعاتی
بازميگردد (عبدالهي.)1383 ،
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يكي از اهداف و وظایف سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران كه در
اساسنامة مصوب  1369مجلس شورای اسالمی تعیین شده است سازماندهی منابع مکتوب
و غیرمکتوب داخل و خارج كشور در حوزة ايرانشناسي ،اسالمشناسي ،شيعهشناسي ،تاریخ
ایران ،و کتابداری و اطالعرساني است (اساسنامه ،مادة .)3
از آنجا که نشریات حاوي جدیدترین اطالعات و گاه مطالبی هستند که در منابع دیگر
یافت نميشوند و از سوی دیگر ،با توجه به تلفیق فرهنگ ایران و اسالم و اشتراکات
گستردة منابع فارسی و عربی ،نشریات یا پیایندهای عربی بهعنوان منبعی غنی همواره مورد
توجه طیف وسیعی از مراجعهكنندگان کتابخانه ملی قرار داشته است و طراحی نظامي براي
دسترسی بهموقع به اين منابع ،از دیرباز مورد نیاز پژوهشگران بوده است .از اینرو ،به نظر
ميرسد فهرستنويسي صحیح این منابع بتواند رضایت اين افراد را بيشتر فرآهم نمايد .بر
این اساس ،آسیبشناسی نظام فعلي سازماندهی پیایندهای عربی در کتابخانه ملی ایران و
تطبیق آن با استانداردهای ملی و بینالمللی ،اصلیترین گام در اصالح و طراحی نظام مورد
نظر است.
با توجه به اهميت موضوع ،پژوهش حاضر بر آن شد تا به بررسی شیوة فهرستنويسي
این منابع در مقايسه با استاندارد بينالمللي انگلوامريكن بپردازد تا شايد مدیران و مسئوالن را
در رفع نقاط ضعف احتمالي مدد رساند.
بدیهی است فهرستنویسی مطابق با ضوابط استاندارد به ایجاد نقاط بازیابی و دسترسی
بیشتر مراجعان ،ايجاد بستر مناسب همکاری بینکتابخانهاي ،سهولت دسترسی الكترونيكي
به موجودی کتابخانه ،و جامعيت و یکدستي منابع كمك خواهد كرد .بههمين دليل ،براي
توصیف کامل نشریه ،توجه به همة عناصر اطالعاتی نشريه از جمله عنوان (عنوان کامل،
عنوان فرعی ،و عنوان برابر) ،شرح مسئولیت ،فاصلة انتشار ،ویرایش ،جزئیات وضعیت نشر،
جزئیات مادی ،شرح فروست ،شمارة استاندارد ،و تعیین منبع اصلی اطالعات موجود در خود
پیایند بهمنظور یافتن اطالعات مربوط به مقولهها ضروري است.
در گذشته ،پژوهشهايي در اين زمينه انجام شده است كه بهطور نمونه ميتوان به موارد
زير اشاره كرد:
فعال ( )1389با مطالعة تطبیقی استانداردهای فهرستنویسی توصیفی منابع غیرکتابی
(چاپی و غیرچاپی) در مقایسه با استانداردها با تعیین عناصر کتابشناختی کاربرگههای فارسی،
قواعد و استانداردهای مورد استفاده را در قالب يك طرح پیشنهادی ارائه کرد.
ميرحيدري ( )1390نيز با مقايسة ميزان انطباق فهرستنويسي توصيفي پيشينههاي
کتابشناختي کتابهاي فارسي کتابشناسي ملي ايران ( )88-84با انگلوامريكن نشان داد،
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بيشترين صحت فهرستنویسی در ناحیه وضعیت نشر و کمترین آن در ناحیة یا دداشتها
بوده است.
1
در خارج از كشور نيز براباکر و دیگران ( )2011براي الگوی دستهبندی نشریات در
کتابخانة دانشگاه ایلینیوز شمالی بیان داشتند که تا سال  2008نشریات براساس تاریخ ورود
در کتابخانه گردآوری و ثبت ميشده و این كار منجر به سردرگمی کاربران و بروز مشکالت
فراوان در فهرستنویسی و فراهمآوری نشریات بوده است .اما دستهبندی با استفاده از
دوربین دیجیتال ،فوتوباکت ،و برچسب نشان از رفع مشکالت پیشین داشته است.
مرور پژوهشها نشان داد پژوهشي كه به بررسي فهرستنويسي نشريات عربي كتابخانه
ملي پرداخته باشد ديده نشد ،در حالي كه نشریات عربی کتابخانة ملی ایران ب هدلیل محوريت
و وسعت زمینة موضوعی نیازمند فهرستنویسی در قالبي استاندارد هستند.

ششناسی
رو 

پژوهش بهروش پیمایشی -تطبیقی انجام شد و اطالعات الزم با استفاده از کاربرگههای
موجود و فیلدهای طراحيشده براساس قواعد انگلوامریکن گردآوری شد.
میزان استفاده از هریک از شناسههای افزوده در پیایندهای عربی پس از گردآوری آمار
توصیفی ،از طریق فرض آماری و بهرهگیری از آزمون دوجملهای مورد تحلیل قرار گرفت .با
توجه ب ه اينکه هر شاخص دارای مقدار صفر و یک خواهد بود (بهطور مثال ،شرح پدیدآور
دارد یا ندارد) از آزمون دوجملهای استفاده شد.
جامع ة آماری شامل  808عنوان نشریة عربی بوده است .بهمنظور انجام آزمون فرض
متناسب ،با استفاده از نظر خبرگان حوزة کتابداری و سازماندهی ،سطح بُرش 70درصد ،بهعنوان
سطح آزمونی سختگیرانه مورد توافق قرار گرفت .یعنی اگر بیش از  70درصد مشاهدات
حاوی استاندارد بوده باشند ،آن شاخص بهعنوان شاخصی قابل قبول معرفی گردید.

يافت هها

1. Brubaker
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شاخصهای مورد بررسی ،پارامتر ،و آمارة آزمون هر شاخص در جدول  1نشان داده شده
است.
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جدول  .1خالصه نتایج آزمون دوجملهای
شاخص

تعداد کل
نرشیات

تعدادمثبت
مشاهدهشده

آمارۀ آزمون

وضعیت

عنوانکامل

808

775

0/116

مناسب

وجهتسمیه

808

669

0/079

مناسب

عنوانها به زبان دیگر

808

267

0/000

نامناسب

دیگر اطالعات عنوان

808

231

0/000

نامناسب

رشحهای پدیدآور

808

623

0/060

مناسب

محل نرش

808

666

0/121

مناسب

نام نارش

808

327

0/000

نامناسب

تاریخ نرش

808

732

0/123

مناسب

محلتولید

808

201

0/002

نامناسب

آی.اس.اس.ان.

808

59

0/000

نامناسب

کلیدعنوان

808

115

0/000

نامناسب

ناحیۀپیوستها

808

225

0/001

نامناسب

ناحیۀقسمتهای
پیاین دها

808

393

0/000

نامناسب

دسته

عنوانها و پدیدآور
نرشیات

اطالعات نارش

ناحیۀشامر ههای
اختصاصی به نرشیه
ناحیۀپیوستها

دا دههاي جدول  1وضعیت تمامی شاخصهای مربوط به نواحی مختلف نشریات عربی
يدهد.
براساس قواعد انگلوامریکن را نشان م 

جدول  .2وضعیت پراكندگی موضوع و ردهبندی نرشیات عربی كتابخانۀ ملی
اجتامعی/
اقتصادی

کلیات

ادیان/فلسفه
اسالمی

تاریخ

اسالم

H

A

B/BBR

D

BP

97

25

9

155

138

ايرانشناسی
DSR/PIR
تاریخ/ادبیات
ایران
26

کتابداری

ادبیات
عربی

ادبیات

آموزش و
پرورش

سایرعلوم

Z

PJA

P

L

R/Q/S/N/T

28

52

39

14

68

جمع
کل

651
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همانطور كه در جدول 2مشاهده ميشود ردهبن ديهاي مشخصشده حاكي از پراكندگي
يدهد.
موضوعي نشريات عربي است .موضوع تاريخ بيشترين و اديان كمترين فراواني را نشان م 
پس از آن ،اسالم داراي بيشترين فراواني و آموزش و پرورش كمترين فراواني را داراست.

نتیجهگیری

با آغاز استفاده از برنامة «رسا» و ساماندهی نشریات عربی در این برنامه ،امکان شناسایی نقاط
قابل بهبود و ارائۀ آمارهای مدیریتی مناسب براي تصمیمسازی مدیران فراهم شده است.
این پژوهش با بررسی قواعد انگلوامریکن در برنامة «رسا» نشان داد که عنوان کامل،
وجه تسمیه ،شرحهای پدیدآور ،محل نشر ،تاریخ نشر ،یا دداشتها ،فاصلة انتشار ،زبان،
شرح پدیدآور ،و وضعیت نشر ،توزیع مناسبي دارند .اما در ساير نواحي مانند عنوان به زبان
ديگر ،و ساير اجزاء عنوان ،نام ناشر ،محل تولید ،کلید عنوان ،درج شماره بينالمللي ،ناحیة
پیوستها ،ذكر منبع عنوان کامل ،تغییرات عنوان ،نشانۀ ع ددی و تاریخی ،توصیف مادی ،ماده
همراه ،فروست ،مخاطبها ،دیگر شکلهای موجود ،نمایهها ،مندرجات ،شمارهها ،موجودی
کتابخانه ،و یا دداشتهای «به انضمام» در وضعيت مناسب مشاهده نشد؛ لذا توجه به بهبود
اين عناصر در فهرستنويسي نشريات عربي پيشنهاد ميشود.

مآخذ

اساسنامة سازمان اسناد و كتابخانه ملي[ بيتا] .تهران :سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسالمی ایران.
عبداللهی ،مریم ( .)1383ارزیابی وضعیت فهرستنویسی منابع الکترونیکی براساس قواعد انگلوامریکن
در کتابخانههای دانشگاهی و آرشیوهای موجود در شهر تهران .پاياننامة کارشناسی ارشد کتابداری و
اطالعرسانی .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال.
فعال ،سهیال ( .)1389بررسی تطبیقی استانداردهای فهرستنویسی توصیفی منابع غیرکتابی (چاپی و
غیرچاپی) و ارائه طرح پیشنهادی دستنامه برای کتابخانهها و آرشیوهای ایران .پاياننامة کارشناسی ارشد.
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال.
محسنی ،حمید ( .)1385مدیریت مجالت .تهران :کتابدار.
میرحیدری ،مریمالسادات ( .)1390میزان انطباق فهرستنویسی توصیفی پیشینههای کتابشناختی کتابهای
فارسی موجود در لوح فشردة کتابشناسی ملی ایران ( )88-84با  .AACR2پاياننامة کارشناسی ارشد.
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال.
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