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فهرست نویسی نشریات عربی د ر کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران
اشرف   الساد ات بزرگی | رضا خانی پور | زهرا مد رسی 

چڪید ه

هد ف: تحلیل وضعیت فهرست نویسی نرشیات عربی كتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران.

به روش  تعد اد 808 عنوان نرشیۀ عربی موجود د ر کتابخانۀ ملی  روش/ رویکرد پژوهش: 

پیامیشی- تطبیقی و با استفاد ه از سیاهۀ وارسی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: بررسی عنارص کتابشناختی د اد ه های فهرست نویسی نشان د اد كه عنوان کامل و رشح 

پد ید آور، محل، و تاریخ نرش از نظر قواعد انگلوامریكن د ر وضعیت مناسبی قرار د ارد؛ اما وجه 

تسمیه، عنوان به زبان د یگر و سایر اطالعات عنوان، نام نارش، محل تولید، پیوست ها، و ناحیۀ 

یاد د اشت ها وضعیت استاند ارد ی ند ارند. همچنین رد ه بند ی ها نشان از پراکند گی موضوعی 

نرشیات عربی د ارد؛ به طوری كه تاریخ بیشرتین و اد یان کمرتین فراوانی را د ر میان رد ه های 

موضوعی نرشیات عربی د ارد.

نتیجه  گیری: میزان استفاد ه از قواعد انگلوامریکن د ر فهرست نویسی نرشیات عربی کتابخانۀ ملی 

ضعیف و نامناسب است.
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1. استاد یار گــروه علــم اطالعـــات و 

د انش شناسی، د انشگاه آزاد اسالمی، واحد 

تهران شمــال 

ashrafbozorgi@yahoo.com

2 . استاد یار سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 

جمهوری اسالمی ایران

r-khanipour@nlai.ir

 3. کارشنــاس ارشــد علـم اطالعـات و 

د انش شناسی، سازمـان اسناد و کتابخـانۀ 

ملی جمهـوری اسـالمی ایران )نویسند ۀ 

مسئول(

 badry_modarresi@yahoo.com 

فهرست نویسی نشریات عربی د ر کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران

    د ریافت:  93/06/25
پذیرش:   93/11/05 

مقد مه
د ر مراکز اطالعاتي از جمله کتابخانه ها و آرشیوها، هنگامي بازیابی و اشاعة اطالعات به  نحو 
صحیح و کارآمد صورت مي گیرد که منابع با روش های استاند ارد ی سازماند هی شد ه باشند. 
د ر غیر این صورت، بی توجهی به قوانین و استاند ارد های خاص این منابع و نیازهای اطالعاتی 
مراجعان، آنها را به صورت بایگانی راکد بد ون هرگونه پویایی، و ایستایي جریان اطالعات 

تبد یل خواهد کرد )محسنی، 1385(.
د ر این مراکز، عالوه بر کتاب ها، از نشریات اد واری نیز به  طور فزایند ه ای استفاد ه مي شود، 
به طوري که با ورود و افزایش حجم نشریات اد واری، کتابد اران ناگزیرند برای پاسخگویی 
مناسب به نیازهای اطالعاتی کاربران کتابخانه د ست به فهرستنویسی منابع بزنند؛ زیرا د ستیابی 
به اطالعات موجود د ر این منابع بسیار باارزش تر از گرد آوری و نگهد اری این منابع د ر 
کتابخانه است. حجم گسترد ه و روزافزون اطالعات د ر د نیای کنونی د ر صورتی مفید و 
مثمرثمر خواهد بود که امکان د ستیابی به جزء جزء اطالعات روزآمد مقد ور باشد. این د ستیابی 

میّسر نخواهد شد مگر با سازماند هی اطالعات )عبد الهي، 1383(.
فهرست نویسی، مجموعه مراحلی است که به استخراج مشخصات کتابشناختی و 
سازماند هي منابع اطالعاتی می انجامد؛ البته اینکه کتابد اران چگونه قاد رند د ر این زمینه نقش 
د اشته باشند به توانایی و تجربة آنها د ر سازماند هی و فهرستنویسی انواع منابع اطالعاتی 

بازمي گرد د )عبد الهي، 1383(.

اشرف   الساد ات بزرگی1   
 رضا خانی پور2
 زهرا مد رسی3
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یکي از اهد اف و وظایف سازمان اسناد و کتابخانة ملي جمهوري اسالمي ایران که د ر 
اساسنامة مصوب 1369 مجلس شورای اسالمی تعیین شد ه است سازماند هی منابع مکتوب 
و غیرمکتوب د اخل و خارج کشور د ر حوزة ایران شناسي، اسالم شناسي، شیعه شناسي، تاریخ 

ایران، و کتابد اری و اطالع رساني است )اساسنامه، ماد ة 3(.
از آنجا که نشریات حاوي جد ید ترین اطالعات و گاه مطالبی هستند که د ر منابع د یگر 
یافت نمي شوند و از سوی د یگر، با توجه به تلفیق فرهنگ ایران و اسالم و اشتراکات 
گسترد ة منابع فارسی و عربی، نشریات یا پیایند های عربی به عنوان منبعی غنی همواره مورد 
توجه طیف وسیعی از مراجعه کنند گان کتابخانه ملی قرار د اشته است و طراحی نظامي براي 
د سترسی به  موقع به این منابع، از د یرباز مورد نیاز پژوهشگران بود ه است. از این  رو، به نظر 
مي رسد فهرست نویسي صحیح این منابع بتواند رضایت این افراد را بیشتر فرآهم نماید. بر 
این اساس، آسیب شناسی نظام فعلي سازماند هی پیایند های عربی د ر کتابخانه ملی ایران و 
تطبیق آن با استاند ارد های ملی و بین المللی، اصلی ترین گام د ر اصالح و طراحی نظام مورد 

نظر است.
با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر بر آن شد تا به بررسی شیوة فهرست نویسي 
این منابع د ر مقایسه با استاند ارد بین المللي انگلوامریکن بپرد ازد تا شاید مد یران و مسئوالن را 

د ر رفع نقاط ضعف احتمالي مد د رساند.
بد یهی است فهرست نویسی مطابق با ضوابط استاند ارد به ایجاد نقاط بازیابی و د سترسی 
بیشتر مراجعان، ایجاد بستر مناسب همکاری بین کتابخانه اي، سهولت د سترسی الکترونیکي 
به موجود ی کتابخانه، و جامعیت و یکد ستي منابع کمك خواهد کرد. به همین د لیل، براي 
توصیف کامل نشریه، توجه به همة عناصر اطالعاتی نشریه از جمله عنوان )عنوان کامل، 
عنوان فرعی، و عنوان برابر(، شرح مسئولیت، فاصلة انتشار، ویرایش، جزئیات وضعیت نشر، 
جزئیات ماد ی، شرح فروست، شمارة استاند ارد، و تعیین منبع اصلی اطالعات موجود د ر خود 

پیایند به منظور یافتن اطالعات مربوط به مقوله ها ضروري است.
د ر گذشته، پژوهش هایي د ر این زمینه انجام شد ه است که به طور نمونه مي توان به موارد 

زیر اشاره کرد: 
فعال )1389( با مطالعة تطبیقی استاند ارد های فهرست نویسی توصیفی منابع غیرکتابی 
)چاپی و غیرچاپی( د ر مقایسه با استاند ارد ها با تعیین عناصر کتابشناختی کاربرگه های فارسی، 

قواعد و استاند ارد های مورد استفاد ه را د ر قالب یك طرح پیشنهاد ی ارائه کرد.
میرحید ري )1390( نیز با مقایسة میزان انطباق فهرست نویسي توصیفي پیشینه هاي 
کتابشناختي کتاب هاي فارسي کتابشناسي ملي ایران )84-88( با انگلوامریکن نشان د اد، 

فهرست نویسی نشریات عربی د ر 
کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران
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بیشترین صحت فهرست نویسی د ر ناحیه وضعیت نشر و کمترین آن د ر ناحیة یاد د اشت ها 
بود ه است.

د ر خارج از کشور نیز براباکر1 و د یگران )2011( براي الگوی د سته بند ی نشریات د ر 
کتابخانة د انشگاه ایلینیوز شمالی بیان د اشتند که تا سال 2008 نشریات براساس تاریخ ورود 
د ر کتابخانه گرد آوری و ثبت مي شد ه و این کار منجر به سرد رگمی کاربران و بروز مشکالت 
فراوان د ر فهرست  نویسی و فراهم آوری نشریات بود ه است. اما د سته بند ی با استفاد ه از 

د وربین د یجیتال، فوتوباکت، و برچسب نشان از رفع مشکالت پیشین د اشته است.
مرور پژوهش ها نشان د اد پژوهشي که به بررسي فهرست نویسي نشریات عربي کتابخانه 
ملي پرد اخته باشد د ید ه نشد، د ر حالي که نشریات عربی کتابخانة ملی ایران به د لیل محوریت 

و وسعت زمینة موضوعی نیازمند فهرست نویسی د ر قالبي استاند ارد هستند.

روش شناسی
پژوهش به روش پیمایشی- تطبیقی انجام شد و اطالعات الزم با استفاد ه از کاربرگه های 

موجود و فیلد های طراحي شد ه براساس قواعد انگلوامریکن گرد آوری شد.
میزان استفاد ه از هریك از شناسه های افزود ه د ر پیایند های عربی پس از گرد آوری آمار 
توصیفی، از طریق فرض آماری و بهره گیری از آزمون د وجمله ای مورد تحلیل قرار گرفت. با 
توجه به  اینکه هر شاخص د ارای مقد ار صفر و یك خواهد بود )به طور مثال، شرح پد ید آور 

د ارد یا ند ارد( از آزمون د وجمله ای استفاد ه شد.
جامعة  آماری شامل 808 عنوان نشریة عربی بود ه است. به منظور انجام آزمون فرض 
متناسب، با استفاد ه از نظر خبرگان حوزة  کتابد اری و سازماند هی، سطح بُرش 70 د رصد، به  عنوان 
سطح آزمونی سخت گیرانه مورد توافق قرار گرفت. یعنی اگر بیش از 70 د رصد مشاهد ات 

حاوی استاند ارد بود ه باشند، آن شاخص به عنوان شاخصی قابل قبول معرفی گرد ید.

يافته ها
شاخص های مورد بررسی، پارامتر، و آمارة  آزمون هر شاخص د ر جد ول 1 نشان د اد ه شد ه 

است. 1. Brubaker

اشرف   الساد ات بزرگی 
رضا خانی پور | زهرا مد رسـی 



171
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات |  دوره 26، شامره 3)پاییز 1394(   

جد ول 1. خالصه  نتایج آزمون د وجمله ای

د اد ه هاي جد ول 1 وضعیت تمامی شاخص های مربوط به نواحی مختلف نشریات عربی 
براساس قواعد انگلوامریکن را نشان مي د هد.

جد ول 2. وضعیت پراكند گی موضوع و رد ه بند ی نرشیات عربی كتابخانۀ ملی

شاخصد سته
تعد اد کل 
نرشیات

تعد اد مثبت 
مشاهد ه شد ه

وضعیتآمارۀ آزمون

عنوان ها و پد ید آور 
نرشیات

مناسب8087750/116عنوان کامل

مناسب8086690/079وجه تسمیه

نامناسب8082670/000عنوان ها به زبان د یگر

نامناسب8082310/000د یگر اطالعات عنوان

مناسب8086230/060رشح های پد ید آور

اطالعات نارش

مناسب8086660/121محل نرش

نامناسب8083270/000نام نارش

مناسب8087320/123تاریخ نرش

نامناسب8082010/002محل تولید

ناحیۀ شامره های 
اختصاصی به نرشیه

نامناسب808590/000آی.اس.اس.ان.

نامناسب8081150/000کلید عنوان

ناحیۀ پیوست ها

نامناسب8082250/001ناحیۀ پیوست ها

ناحیۀ قسمت های 
پیایند ها

نامناسب8083930/000

جمع 
کل

سایر علوم
آموزش و 

پرورش
ادبیات

ادبیات 
عربی

کتابد اری ايران شناسی اسالم تاریخ
اد یان/ فلسفه 

اسالمی
کلیات

اجتامعی/ 
اقتصاد ی

R/Q/S/N/T L P PJA Z

DSR/PIR

BP D B/BBR A H
تاریخ/ ادبیات 

ایران

651 68 14 39 52 28 26 138 155 9 25 97

فهرست نویسی نشریات عربی د ر 
کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران
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همان طور که د ر جد ول 2 مشاهد ه مي شود رد ه بند ي هاي مشخص شد ه حاکي از پراکند گي 
موضوعي نشریات عربي است. موضوع تاریخ بیشترین و اد یان کمترین فراواني را نشان مي د هد. 

پس از آن، اسالم د اراي بیشترین فراواني و آموزش و پرورش کمترین فراواني را د اراست.

نتیجه گیری
با آغاز استفاد ه از برنامة »رسا« و ساماند هی نشریات عربی د ر این برنامه، امکان شناسایی نقاط 

قابل بهبود و ارائة آمارهای مد یریتی مناسب براي تصمیم سازی مد یران فراهم شد ه است. 
این پژوهش با بررسی قواعد انگلوامریکن د ر برنامة »رسا« نشان د اد که عنوان کامل، 
وجه تسمیه، شرح های پد ید آور، محل نشر، تاریخ نشر، یاد د اشت ها، فاصلة انتشار، زبان، 
شرح پد ید آور، و وضعیت نشر، توزیع مناسبي د ارند. اما د ر سایر نواحي مانند عنوان به زبان 
د یگر، و سایر اجزاء عنوان، نام ناشر، محل تولید، کلید عنوان، د رج شماره بین المللي، ناحیة 
پیوست ها، ذکر منبع عنوان کامل، تغییرات عنوان، نشانة عد د ی و تاریخی، توصیف ماد ی، ماد ه 
همراه، فروست، مخاطب ها، د یگر شکل های موجود، نمایه ها، مند رجات، شماره ها، موجود ی 
کتابخانه، و یاد د اشت های »به انضمام« د ر وضعیت مناسب مشاهد ه نشد؛ لذا توجه به بهبود 

این عناصر د ر فهرست نویسي نشریات عربي پیشنهاد مي شود.
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