
ڪلیدواژه ها 

مجله های علمی - پژوهشی، کتابداری و اطالع رسانی، استاندارد نرش ایزو

رعایت استانداردهای نرش مؤسسه بین املللی

 ایزو در نرشیه های فارسی كتابداری و اطالع رسانی 

عبدالرضا ایزدی  | زمینه امیرپور

چڪیده

هدف: تعیین میزان کلی رعایت استانداردهای ایزو در نرشیه های 
علمی-پژوهشی فارسی در رشته كتابداری و اطالع رسانی.

روش/ رویكرد پژوهش: پیامیشی از نوع توصیفی. داده ها با استفاده از 
سیاهه  وارسی از صفحه های عنوان، فهرست مندرجات، عناوین مكرر، 
پانویس ها، چكیده ها، اطالعات صفحه اول مقاالت در نرشیه، ساختار 
استناد به منابع، و فهرست منابع در 9 نرشیه ایرانی گردآوری شده 

است. 
یافته ها: میانگین میزان همخوانی در 9 نرشیه مورد بررسی 63/42 
بود. نرشیه گنجینه اسناد با 72/31 درصد بیشرتین میزان همخوانی را 
نشان داده. میزان رعایت استانداردها نسبت به قبل بیشرت شده است.
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 1. دانشجوی کارشناسی ارشد علم

 اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران 

 )نویسنده مسئول(

izadi_75132@ut.ac.ir  

2 . دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و 

دانش شناسی، دانشگاه تهران

amirpour91@ut.ac.ir 

رعایت استانداردهای نرش مؤسسه بین املللی ایزو 
در نرشیه های فارسی كتابداری و اطالع رسانی 

دریافت: 1391/12/01   پذیرش: 1392/09/27

 مقدمه
بنيان پژوهش هاي جاري بر استفاده از يافته هاي پژوهش هاي پيشين است. اين پژوهش ها 
بايد از طريق محمل هاي اطالعاتي به دست پژوهشگران آينده برسد. يکي از انواع محمل هاي 
اطالعاتي پيايندها هستند. پيايندها جديدترين اطالعات را در مباحث مهم ارائه مي كنند و 
رسانه هايي هستند كه دانشمندان از طريق آنها نظريه ها، تجربه ها، و نتايج پژوهش هاي خود 
را رسماً به ديگران انتقال مي دهند. فتاحي )1385( بيان مي  كند آنچه بيش از ساير تحوالت 
در پيشبرد جامعه و گسترش دانش نقش داشته و دارد نشريه هاي ادواري  )پيايندها( است. 
يکي از انواع پيايندها نشريه هاي علمي است. در جوامع اطالعاتي امروز، نشريه ها عمومًا 
داراي عملکردهاي زير هستند: 1( سابقه اي رسمي از پژوهش هاي انجام شده در حوزه هاي 
علمي را به دست مي دهند و پژوهش ها و توليد علم تا اندازه زيادي متکي بر اطالعات و 
دانش مندرج در آنهاست؛ 2( مهم ترين مجراي اشاعه يافته هاي علمي به شمار مي آيند؛ 3( 
دانشمندان، كارشناسان،  اعضاي هيأت علمي و دانشجويان براي بازيابي مقاله هاي مروري و 
انتقادي به مجله ها متکي هستند؛ و 4( مجراي رسمي تبادل اطالعات در مراكز مهم علمي و 

حرفه اي هستند.
پايگاه هاي تخصصي بين المللي نيز بيشتر بر منابع منتشرشده در نشريه هاي علمي تکيه 
دارند. اگر نشريه هاي علمي در هنگام انتشار از استانداردهاي واحدي استفاده كنند مراجعان 

عبدالرضا ایزدی 1 | زمینه امیرپور2 
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براي بازيابي اطالعات در نشريه مورد نظر، كمتر دچار سردرگمي مي شوند و حتي پايگاه هاي 
اطالعاتي كه برمبناي اطالعات مقاالت نشريات شکل گرفته اند نيز براي جمع آوري اطالعات، 
به روزرساني پايگاه و اشاعه اطالعات نياز به صرف هزينه هاي زياد ندارند و روزآمدسازي 
آن با هزينه كمتر انجام خواهد شد. به      همين دليل، استانداردسازي يکي از مقوالت مهم در 
يکدست سازي چارچوب ها و ساختار نشريات و بالطبع ارائه خدمات اطالعاتي از آنهاست.

سازمان بين المللي استاندارد )ايزو(1  تقريباً در همه حوزه هاي عملي و فناوري به توليد 
استاندارد مي پردازد و باني تأسيس 172 كميسيون فني است. كميسيون فني 46 در سازمان 
ايزو براي تدوين استانداردهايي در حوزه كتابداري و اطالع رساني بنيان نهاده شده است 

)گيلوري، 1374(. اين كميته تاكنون استانداردهايي را براي انتشار نشريات ارائه كرده است.
بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه رعايت نکردن استاندارد در نشريه ها باعث شده است 
تعداد اندكي از نشريه هاي منتشره داخل كشور در بانک هاي اطالعاتي خارجي نمايه شوند 

)گيلوري، 1374(.
گيلوري )1374( در پژوهشي به بررسي ميزان همخواني مجالت فارسي با استانداردهاي 
ايزو پرداخت. يافته ها نشان داد كه ميزان همخواني نشريه  هاي فارسي با استانداردهاي ايزو در 

سطح پاييني قرار دارد و فقط 20/06 درصد همخواني داشته اند.
مختاري )1382( نيز مقاله هاي مجالت دانشگاه هاي علوم پزشکي را با دستورالعمل هاي 
گروه ونکوور و استاندارد ايزو 214 مقايسه كرد. يافته  هاي وي نشان داد كه ميزان همخواني 
چکيده ها با استاندارد ايزو و دستور كارگروه ونکوور در حد مطلوب بوده است و با يکديگر 

اختالف اندكي داشته اند.
دياني و شيردل )1386( در پژوهشي به مقايسه چکيده  هاي فارسي مقاله  هاي مجله هاي 
علمي- پژوهشي حوزه علوم انساني با استاندارد ايزو 214 پرداخت. وي دريافت كه 60/37 
درصد چکيده  ها از نوع راهنما و 39/63 درصد از آنها از نوع تمام نما بوده است. همچنين، 
يافته هاي وي نشان داد كه ميانگين درصد همخواني چکيده هاي راهنما با استاندارد ايزو 214، 
83/14 درصد و ميانگين درصد همخواني چکيده هاي تمام نما با اين استاندارد 78/70 درصد 

بوده  است.
گيلوري و همکاران )1390( نيز به بررسي ميزان همخواني مجالت علمي- پژوهشي 
فارسي حوزه كشاورزي با استانداردهاي نشر ايزو پرداختند و نشان دادند كه ميزان رعايت 
استانداردهاي ايزو در آنها 53/47 درصد بوده است. در حوزه كشاورزي هيچ ناشر خصوصي 
اقدام به انتشار نشريه هاي علمي- پژوهشي نکرده و رعايت استاندارد در بخش هايي چون 

ارائه چکيده و كليدواژه در سطح بااليي قرار داشته است. 

رعایت استانداردهای نشر مؤسسه 
بین المللی ایزو در نشریه های فارسی 

كتابداری و اطالع رسانی 

1. International Organization for 

Standardization )ISO(
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هاشمي )1390( نيز در پژوهشي با عنوان "بررسي ميزان همخواني نشريات دسترسي 
آزاد بين  المللي كتابداري با استانداردهاي ايزو" نشان داد كه وضعيت رعايت استاندارد در 

نشريه هاي دسترسي آزاد بين  المللي كتابداري كمتر از 50 درصد است.
در خارج از كشور نيز در پژوهشي كه كاوندي1 )1975( انجام داده است، 150 نشريه 
برگزيده جهاني با 30 استاندارد ايزو مقايسه شدند. هدف از انجام اين پژوهش آن بود كه 
ميزان رعايت استاندارد ايزو در نشريه  هاي علمي منتخب مورد بررسي قرار گيرد. نتايج حاصل 
از پژوهش نشان داد كه در نشريه  هاي مورد بررسي، رعايت مواردي همچون تعيين حوزه 
موضوعي نشريه و شماره دوره و سال انتشار از فراواني بااليي برخوردار بوده  اند و برخي از 
موارد ساده و ضروري مانند "بيان ضميمه بودن نمايه" در شماره  اي كه نمايه ضميمه آن است، 

رعايت نشده است.
سينگ و سينگ2 )1990( نيز تعداد 23 عنوان نشريه علمي - پژوهشي هند در حوزه 
موضوعي علوم كتابداري و اطالع رساني را با استانداردهاي ايزو مقايسه كردند. ميزان رعايت 
استاندارد ايزو در شماره  هاي قديم  تر در سطح پاييني قرار داشته، اما رعايت استاندارد در 

شماره هاي جديدتر افزايش چشمگير داشته است.
حوزه  در  را  اسپانيايي  زبان  نشريه   221 پژوهشي  در  نيز   )1999( كوزار3  لوپز- 
زيست  پزشکي با استانداردهاي ايزو مقايسه كردند. يافته  هاي آنان نيز نشان داد ميزان رعايت 

استاندارد نشر در نشريه هاي مورد بررسي رضايت بخش نبوده است. 
 لوپز-كوزار و پرز 4 )1995( الگويي براي سنجش ميزان رعايت استانداردهاي بين المللي 
در نشريه هاي علمي از نظر شيوه انتشار ارائه دادند. هدف از انجام اين پژوهش ارتقا كيفيت 
اطالعات ارائه شده در اين نوع نشريه ها بود. تهيه سياهه  وارسي شامل 129 فقره اطالعاتي 

حاصل اين پژوهش بوده است . 
از مجموع يافته  هاي پيشين چنين استنباط مي  شود كه تا پايان سال 1374 تعداد 7 نشريه 
مربوط به حوزه كتابداري و اطالع رساني بررسي شده است. همچنين تعداد بسيار اندكي از 
عناصر موجود در استانداردها مورد بررسي قرار گرفته  و نيز نشريه  هاي علميـ  پژوهشي را 

مورد توجه قرار داده است. ميزان رعايت استاندارد نيز فقط 40/4 درصد بوده است.5  
پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسي ميزان همخواني نشريه هاي علمي- پژوهشي 
فارسي كتابداري و اطالع رساني با استانداردهاي نشر سازمان بين المللي استاندارد )ايزو( 
بپردازد تا مشخص شود ساختار اين نشريات تا چه حد با استانداردهاي نشر همخواني دارد. 

با اين اميد كه يافته هاي آن بتواند براي مسئوالن حوزه نشر مفيد واقع شود.
نشريات مورد بررسي به ترتيب شامل موارد زير است:

اطالع شناسي، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات )علوم و فناوري اطالعات سابق(، 

1.   Kovendi

2.  Singh & Singh

3.  Lopez-Cozar

4.  Lopez-Cozar & Perez

5.  در بین سایر حوزه  های موضوعی مقام چهارم را 

كسب كرده است.

عبدالرضا ایزدی 
زمینه امیرپور
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تحقيقات كتابداري و اطالع رساني دانشگاهي )كتابداري سابق(، كتابداري و اطالع رساني، 
مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطالعات )فصلنامه كتاب سابق(، مطالعات كتابداري 
و علم اطالعات )علوم تربيتي و روان شناسي سابق(، گنجينه اسناد، تحقيقات اطالع رساني و 

كتابخانه هاي عمومي )پيام كتابخانه سابق(، پژوهشنامه كتابداري و اطالع رساني.

روش  پژوهش
اطالعات مورد نياز پژوهش از طريق سياهه  وارسي با مطالعه استانداردهاي مختلف ايزو در 
حوزه نشر، و همچنين پژوهش هاي پيشين تهيه شد. اين استانداردها عبارتند از: استانداردهاي 
ايزو1  8، 1977 درباره شيوه ارائه ادواري ها؛ ايزو 18، 1981 درباره فهرست مندرجات ادواري  ها؛ 
ايزو 215، 1986 در مورد شيوه ارائه مقاالت در ادواري ها و پيايندها؛ ايزو 3297، 1986 شماره 
استاندارد بين المللي پيايندها )شاپا(؛ ايزو 1979،5122 درباره برگه هاي چکيده در انتشارات 
پيايندي؛ ايزو1985،7275 در مورد شيوه ارائه اطالعات عنوان در پيايندها؛ و ايزو1987،9115 

درباره تعيين اطالعات كتابشناختي مقاالت در پيايندها و كتاب ها.
براي تکميل سياهه  وارسي، آخرين شماره منتشرشده هر مجله مّدنظر قرار گرفت. هرجا 
كه امکان بررسي عناصر اطالعاتي ميسر نبود به شماره هاي پيشين مراجعه شد. براي تکميل 
عناصر اطالعاتي تا دو دوره قبل مجله نيز بررسي شد. عناصر مورد بررسي شامل عناصر 
اطالعاتي موجود در جلد، صفحه عنوان، فهرست مندرجات، عناوين مکرر، پانويس ها، 
چکيده ها، صفحه اول مقاالت، ساختار استناد به منابع مورد استفاده، و فهرست منابع هر مقاله 

بوده است.
از آنجا كه اقالم سياهه  وارسي از استانداردهاي مختلف مؤسسه بين المللي استاندارد در 
حوزه نشر، گزينش و استخراج شده  اند از روايي و اعتبار الزم برخوردار بوده است. پژوهش 
حاضر با روش پيمايشي انجام شد و داده هاي به دست آمده با استفاده از آمار توصيفي مورد تجزيه 

و تحليل قرار گرفت.

یافته ها
1. میزان رعایت استانداردهای ایزو در اطالعات روی جلد و صفحه عنوان 

مجموعه اي از قواعد كلي براي ارائه اطالعات روي جلد وجود دارد كه نشريه  هاي علمي بايد 
آنها را رعايت كنند. عنوان نشريه بايد طوري انتخاب شود كه از روي آن بتوان تشخيص داد 
كه موضوع نشريه درباره چه چيزي است )ايزو7275، 1985(. حدود 90 درصد نشريات اين 

ISO  .1اصل را رعايت كرده اند.

رعایت استانداردهای نشر مؤسسه 
بین المللی ایزو در نشریه های فارسی 

كتابداری و اطالع رسانی 
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جدول 1. اطالعات مربوط به روی جلد

همچنين، عنوان بايد كوتاه باشد و به  گونه  اي بر روي جلد نشريه چاپ شود كه به راحتي 
از ساير اطالعات و نيز طرح روي جلد قابل تفکيک و به طور كامل خوانا باشد )ايزو8، 1997(. 
عنوان 6 نشريه كوتاه و مناسب بوده و فقط عنوان 3 نشريه طوالني انتخاب شده است. همه 
عناوين در نشريه   هاي مورد بررسي طوري ارائه شده  اند كه بر روي جلد قابل تفکيک و تشخيص 
است. اطالعات كتابشناختي نشريه شامل عنوان اختصاري، شماره دوره، شماره نشريه، تعداد 
صفحات نشريه )شروع - خاتمه(، محل نشر و سال نشر بايد بر روي جلد نشريه و در يک 
سطر ارائه شوند، طوري كه بتوان و با يک نگاه همه اطالعات مورد نياز را دريافت كرد. ارائه 
اين اطالعات در يک سطر و بر روي جلد نشريه را خط كتابشناختي گويند )ايزو30، 1966(. 
از تعداد 9 نشريه فقط يک مورد آن خط كتابشناختي نداشت و در ساير نشريه  ها نيز اين مورد 
با كمي تساهل1  مورد بررسي قرار گرفت. عالوه بر اين، قطع نشريه در همه شماره  ها و دوره  ها 
بايد يکسان و به يک اندازه باشد؛ در ميان نشريه هاي مورد بررسي، در 8 نشريه اندازه قطع يکسان 

بوده است و فقط يک نشريه داراي قطع هاي يکسان در شماره و يا يک دوره نبوده است. 
عنوان نشريه بايد بر روي پنج بخش از نشريه، يعني جلد، فهرست مندرجات، اولين 
صفحه متن، عطف نشريه، و نمايه چاپ شود. شناسايي سريع نشريه و نيز استناد سريع به آن 
علت اصلي ارائه عنوان نشريه بر روي بخش هاي ياد شده است. در جدول 2 وضعيت ارائه 

عنوان بر روي اين بخش ها نشان داده شده است.

جدول 2. بخش های مختلف درج عنوان در نرشیه

درصدتعداداستاندارد

9100متامیز بودن عنوان بر روی جلد نرشیه

888/9قابل تشخیص بودن موضوع نرشیه از روی عنوان

888/9یكسانی در قطع شامره های نرشیه

888/9نوار كتابشناختی روی جلد

666/7كوتاه بودن عنوان نرشیه

درصدتعدادمكان

9100روی جلد

888/9عطف نرشیه

333/3فهرست مندرجات

222/2اولین صفحه منت

111/1منایه

1. در متامی موارد مورد بررسی، اگر 

عنارص اطالعاتی كه باید در خط كتابشناسی 

درج شود در قسمتی )باالتر یا پایین  تر( از 

خط كتابشناختی بود، مورد بررسی قرار گرفته 

و در سیاهه    وارسی درج شده است.

عبدالرضا ایزدی 
زمینه امیرپور
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همان طور كه در جدول 2 مشاهده مي  شود، تمامي نشريه  هاي مورد بررسي از اين قاعده 
تبعيت كرده  اند اما عالوه بر آن، 8 نشريه عنوان را بر روي عطف، 3 نشريه عنوان را در صفحه 
فهرست مندرجات، 2 مورد در اولين صفحه متن و 1 مورد هم در قسمت نمايه عنوان را 

درج كرده   اند.
به منظور شناسايي سريع نشريه و تشخيص سريع سال، دوره و شماره، بايد عنوان، شماره 
دوره، شماره فروست، شماره نشريه، شاپا، و تاريخ نشر بر روي جلد درج شود )ايزو8، 
1977(. وضعيت ارائه اين اطالعات بر روي جلد نشريه هاي مورد بررسي در جدول 3 ارائه 

شده است.

جدول 3. موارد موجود بر روی جلد نرشیه  ها بر اساس استاندارد ایزو

باوجود اينکه در تمامي نشريه ها عنوان و تاريخ نشر بر روي جلد ارائه شده است، اما 8 
مورد از آن شماره دوره، 7 مورد شماره نشريه و شاپا، و نيز 2 مورد از آنها شماره فروست را 

بر روي جلد نشريه ارائه كرده  اند.
خط كتابشناختي شامل اطالعاتي چون عنوان به  اختصار، شماره دوره، شماره نشريه، 
تعداد صفحه    ها، محل نشر و سال نشر است. همان طور كه در جدول 4 آمده، از 9 نشريه 
علمي - پژوهشي فارسي كتابداري و اطالع  رساني فقط 3 نشريه در خط كتابشناختي، عنوان 
را به اختصار، 6 نشريه شماره دوره، 7 نشريه شماره نشريه، و 8 نشريه سال نشر را در خط 
كتابشناختي ارائه داده  اند. همچنين، در هيچ  يک از نشريه ها در خط كتابشناختي تعداد صفحات 

نشريه و محل نشر ارائه نشده است.

درصدتعداد

9100عنوان نرشیه

9100تاریخ نرش

888/9شامره دوره

777/8شامره نرشیه

777/8شاپا

222/2شامره فروست

رعایت استانداردهای نشر مؤسسه 
بین المللی ایزو در نشریه های فارسی 

كتابداری و اطالع رسانی 
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جدول 4. داده های موجود در نوار كتابشناختی براساس استانداردها

 

2. میزان رعایت استانداردهای ایزو در )فهرست مندرجات( 
فهرست مندرجات، ارائه مختصر بخش  ها و مقاالت و مطالب يک ادواري است به طوري 
كه هر مورد و عنوان آن را مشخص كند )ايزو18، 1981(. در كل، فهرست مندرجات در 
ابتداي نشريه ها در صفحه اي مجزا ارائه مي شود. استانداردهاي كلي مربوط به ارائه فهرست 

مندرجات در نشريه هاي مورد بررسي در جدول 5 ارائه شده است.

جدول 5. وضعیت رعایت استاندارد در فهرست مندرجات

يکي از اصول اوليه در ارائه فهرست مندرجات آن است كه فهرست مندرجات در 
صفحه زوج و به صورت صفحه اي مستقل و در محلي ثابت ارائه شود )ايزو18، 1981(. فقط 
3 نشريه اين اصل را رعايت كرده اند. همچنين، از 9 نشريه مورد بررسي، در 7 نشريه فهرست 
مندرجات در محل ثابتي قرار داشت. فهرست مندرجات بايد داراي بخش بندي هاي مجزا 
باشد و نوع مطالب و موارد ارائه  شده در نشريه را مشخص نمايد. به  طور مثال، بخش مقاالت، 
بخش نقد و بررسي و مانند آن. در بررسي هاي به عمل  آمده مشخص شد كه فقط 4 نشريه اين 
اصل را رعايت كرده اند. نکته ديگري كه بايد توجه شود، ترجمه فهرست به زباني غير از زبان 
اصلي نشريه و ارائه آن در صفحه  اي مستقل است. در 8 نشريه از 9 نشريه علمي- پژوهشي 

درصدتعداد

888/9سال نرش

777/8شامره نرشیه

666/7شامره دوره

333/3عنوان به اختصار

00تعداد صفحات نرشیه

00محل نرش

درصدتعداد

888/9ترجمه فهرست مندرجات  به زبان دیگر

888/9صفحه مستقل فهرست  مندرجات ترجمه

777/8محل ثابت فهرست مندرجات

444/4ارائه چكیده، اخبار، هامیش پس از مقاالت اصلی در فهرست مندرجات

333/3ارائه فهرست مندرجات  در صفحات 2 یا 4

عبدالرضا ایزدی 
زمینه امیرپور
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فارسي كتابداري و اطالع  رساني، فهرست مندرجات به زبان انگليسي ترجمه شده و در 
صفحه  اي مستقل در آخر نشريه ارائه شده بود.

در باالي صفحه فهرست مندرجات بايد عنوان نشريه، شماره دوره، شماره نشريه، تاريخ 
نشر، شماره فروست، و شاپا ارائه شوند. تقريباً هيچ  يک از نشريات مورد بررسي اين اصل 
را به  طور كامل رعايت نکرده بودند. جدول 6 ميزان رعايت استانداردها را بر روي صفحه 

فهرست مندرجات نشان مي  دهد.

جدول 6. اطالعات موجود در فهرست مندرجات براساس استانداردها

طبق استاندارد، در فهرست مندرجات براي هر مقاله الزم است نام نويسندگان، عنوان كامل 
و عناوين فرعي مقاله، صفحه شروع و پايان مقاله، عالمت خط تيره براي جدا كردن شماره 
شروع و پايان مقاله ارائه شود. جدول 7 وضعيت ارائه عناصر اطالعاتي و موارد مورد نياز براي 

هر مقاله ارائه  شده در فهرست مندرجات را در نشريه هاي مورد بررسي نشان مي  دهد.

جدول 7. اطالعات موجود در فهرست مندرجات برای هر مقاله

درصدتعداد

444/4عنوان نرشیه

444/4تاریخ نرش

222/2شامره دوره

222/2شامره نرشیه

111/1شامره فروست

1111/1شاپا

درصدتعداد

9100نام نویسندگان

9100عنوان كامل و عناوین فرعی مقاله

9100صفحه رشوع مقاله

222/2صفحه پایان مقاله

222/2عالمت خط تیره برای جدا كردن شامره رشوع و پایان مقاله

رشوع و پایان مقاله

رعایت استانداردهای نشر مؤسسه 
بین المللی ایزو در نشریه های فارسی 

كتابداری و اطالع رسانی 
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3. میزان رعایت استانداردهای ایزو در اطالعات شناسایی و صفحه آرایی 
اطالعات نشر بايد همواره در محلي ثابت و در همه شماره هاي نشريه چاپ شود. همواره 
همه نشريه هاي علمي- پژوهشي فارسي كتابداري و اطالع رساني، اين اصل را رعايت 
كرده اند. براي شناسايي سريع و تفکيک شماره هاي مختلف يک نشريه از يکديگر، الزم 
است به روش هاي مختلف از جمله طراحي متفاوت، استفاده از رنگ، تصاوير مختلف، 
براي حروفچيني  متمايز شوند. همچنين،  يکديگر  از  بر روي جلد، شماره ها  غيره  و 
عنوان مقاله، چکيده، فهرست منابع و غيره بايد از اندازه حروف متفاوتي استفاده شود. با 
بررسي  هاي به  عمل  آمده مشخص شد كه فقط 6 مورد از نشريه  ها )66/7 درصد( اين اصل 
را رعايت كرده اند، همچنين در چکيده و زيرنويس 7 مورد از نشريه  ها تفاوت در حروف 
از حروف  استفاده  ديده مي  شود و در فهرست مندرجات تمامي نشريه ها، تفاوت در 

محسوس بود )جدول 8(.

جدول 8. تفاوت حروف بخش های ذیل با حروف منت نرشیه استانداردها

هر نشريه بايد شماره شاپاي مستقلي دريافت كند و آن را بر روي همه شماره هاي 
نشريه چاپ نمايد  )ايزو3297، 1986(. تمامي نشريه هاي مورد بررسي شماره شاپا داشته  اند. 
همچنين، شماره شاپا بايد بر روي جلد، پشت جلد، صفحه عنوان، و آخرين صفحه نشريه 
چاپ شود. همان طور كه در جدول 9 مالحظه مي شود فقط در 8 مورد )معادل 88/9 درصد( 
شماره شاپا روي صفحه عنوان و پشت جلد نشريه درج شده بود. در ناحيه گوشه باالي 
سمت چپ روي جلد نشريه فقط در 3 نشريه شاپا موجود بود و در آخرين صفحه نشريه 
در هيچ يک از نشريه ها شاپا موجود نبود. گيلوري و ديگران )1390( علت اين كوتاهي در 
چاپ شماره شاپا در همه بخش  هاي الزم را عدم آگاهي ناشران از اين امر و عدم تأكيد 
كميسيون نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر ضرورت چاپ شاپا در بخش هاي 

يادشده دانسته است.

درصدتعداد

9100فهرست مندرجات

777/8چكیده

777/8زیرنویس

عبدالرضا ایزدی 
زمینه امیرپور
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جدول9. محل ثبت شاپا براساس استانداردها

عنوان مکرر، اطالعات ضروري براي شناسايي سريع نشريه را دربردارد. اين اطالعات 
مي تواند در هر جاي صفحه ارائه شود، اما محل ارائه بايد در همه شماره ها يکسان باشد 
)ايزو8، 1997(. در تمامي نشريه هاي فارسي كتابداري و اطالع رساني، عنوان مکرر در محل 

ثابت قرار داشت. 

جدول 10. اطالعات موجود در عنوان مكرر نرشیه  ها بر اساس استانداردها

با توجه به اطالعات موجود در جدول 10، تمامي نشريه هاي علمي- پژوهشي فارسي 
كتابداري و اطالع  رساني، عنوان نشريه و عنوان مقاله را در ناحيه عنوان مکرر دارا بود، اما شماره 
نشريه فقط در 6 مورد و تاريخ نشر و صفحه شمار در 5 نشريه در ناحيه عنوان مکرر ثبت شده بود1 .
براي شناسايي نشريه و تشخيص آن از ساير نشريه ها بايد اطالعات نشر )محل 
نشر، ناشر، تاريخ نشر، دوره، و شماره نشريه(، نام نشاني توزيع  كننده، بهاي اشتراک، بهاي 
تک شماره، و دوره انتشار آن درون جلد نشريه چاپ شود. براساس جدول 11 چنين 
استنباط مي شود كه در تمامي نشريه  ها نشاني توزيع كننده وجود داشته و مشخصات نشر 
و دوره انتشار فقط بر روي يک نشريه موجود نبوده است. از تمامي اين نشريه ها فقط 7 

درصدتعداد

888/9پشت جلد

888/9روی صفحه عنوان

333/3گوشه باالی سمت چپ روی جلد نرشیه

00آخرین صفحه نرشیه

درصدتعداد

9100عنوان نرشیه

9100عنوان مقاله

666/7شامره محله

555/6تاریخ نرش

555/5صفحه شامر

444/4نام نویسنده یا اولین نویسنده

222/2دوره

1.  صفحه شامر در متامی نرشیه ها موجود 

بود، اما در اینجا مالك، صفحه شامر در 

عنوان مكرر است.

رعایت استانداردهای نشر مؤسسه 
بین المللی ایزو در نشریه های فارسی 

كتابداری و اطالع رسانی 
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مورد آنها اطالعات مربوط به بهاي اشتراک و بهاي تک شماره را داشتند.

جدول 11. موارد اطالعاتی موجود در نرشیه براساس استانداردها

 

عنوان نشريه، شماره نشريه، تعداد صفحه، و تاريخ نشر از جمله اطالعاتي است كه بايد 
بر روي عطف نشريه ارائه شوند )ايزو 6357، 1985(. 8 مورد از نشريه ها اين اصل را رعايت 

كرده  اند، اما بر روي عطف هيچ كدام از نشريه ها تعداد صفحات ذكر نشده است.

4. رعایت استاندارد ایزو در شامره گذاری 
طبق استاندارد، شماره هاي هر دوره از نشريه بايد به  صورت مسلسل و اولين شماره با 1 
شروع شود و در شماره هاي بعدي شماره گذاري ها ادامه مي يابد. در نشريه  هاي مورد بررسي 
فقط يک مورد از اين استاندارد پيروي كرده است. همچنين، شماره گذاري نشريه بايد با ارقام 
عربي صورت پذيرد كه تمامي نشريه هاي مورد بررسي از اين استاندارد پيروي كرده اند. 
صفحه عنوان نشريه نبايد در شماره گذاري منظور شود. فقط 3 نشريه، صفحه عنوان را در 
شماره گذاري لحاظ نکرده اند. به عالوه، هر شماره از نشريه بايد در مجلد مستقلي چاپ شود 
و از ادغام چند شماره در يک مجلد پرهيز شود كه در تمامي دوره هاي نشريه هاي مورد 

بررسي اين اصل رعايت شده بود )جدول 12(.

جدول 12. میزان رعایت استانداردهای مربوط به شامره گذاری

 

درصدتعداد

9100محل و نشانی توزیع  كننده

888/98دوره انتشار

888/9مشخصات نرش

777/8قیمت اشرتاك

777/8قیمت تك شامره

درصدتعداد

9100شامره گذاری عربی یك دوره

9100چاپ یك شامره از نرشیه در هر مجلد

333/3شامره گذاری نكردن صفحه عنوان

111/1شامره گذاری مسلسل دوره

عبدالرضا ایزدی 
زمینه امیرپور
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5. رعایت استانداردهای ایزو در مورد بازه زمانی نرشیه 
تعداد مجلدهايي از نشريه را كه در بازه زماني يک ساله منتشر مي  شوند، دوره گويند. در آخرين 
شماره هر دوره و به منظور تسهيل بهره گيران از نشريه، بايد درهمکرد فهرست مندرجات همه 
شماره هاي آن دوره و نمايه درهمکردي از همه شماره هاي آن دوره ارائه گردد )ايزو1975،999(. 
براساس بررسي هاي به عمل آمده هيچ كدام از نشريه ها صفحه عنوان درهمکرد و فهرست 

مندرجات درهمکرد نداشتند و فقط يک مورد آنها نمايه درهمکرد داشت.
بر روي صفحه عنوان تمامي نشريه هاي مورد بررسي، عنوان نشريه، نام سازمان يا افراد 
مسئول، سال يا سال هاي تحت پوشش، دوره، محل نشر، نام و نشاني ناشر ارائه شده و در 

يک مورد از آنها شماره دوره در صفحه عنوان و در موردي ديگر شاپا آورده نشده است.

6. همخوانی اطالعات مربوط به منایه با استانداردهای ایزو
براساس استانداردهاي ايزو، در پايان هر دوره )سال( از نشريه، بايد نمايه آن دوره ارائه شود كه از 
تمام نشريه هاي بررسي  شده فقط 1 مورد در پايان دوره و 2 مورد در پايان هر شماره از دوره نمايه 
ارائه داده بودند. بر روي شماره اي از نشريه كه در آن نمايه قرار دارد - كه به طور معمول آخرين 
شماره دوره است- بايد به  نوعي نمايه  دار بودن شماره بر روي جلد مشخص شود و بخش نمايه 

جداي از متن نشريه شماره  گذاري شود. اين موارد در هيچ يک از نشريه ها رعايت نشده است.

7. میزان همخوانی اطالعات مقاالت با استانداردهای ایزو 
براساس استانداردهاي ايزو، در ابتداي هر مقاله از نشريه بايد مجموعه اي از عناصر اطالعاتي 
شامل عنوان مقاله، نام نويسندگان، نشاني نويسندگان، چکيده )ايزو214، 1976( كليدواژه ها، 
تاريخ دريافت مقاله، و تاريخ بازبيني )ايزو215، 1986( ارائه شود. تمامي نشريه ها اين عناصر 
را دارا بوده اند، اما تاريخ دريافت مقاله فقط در 6 مورد ارائه شده است؛ همچنين، تاريخ 

بازبيني/ اصالح مقاله در هيچ  يک از نشريه ها ارائه نشده است.
اطالعات اضافي و توضيحي موجود در متن و يا معادل كلمات متن به زباني ديگر بايد 
در پانويس ارائه شود. شماره گذاري جداول، تصاوير و نمودارها، اندازه قلم عناوين نمودارها، 
جداول و تصاوير، محل درج عنوان جداول، تصاوير و نمودارها، و استناد به جداول، تصاوير 
و نمودارها در متن مقاله از استانداردهاي ديگري است كه نشريات مورد بررسي آن را رعايت 

كرده اند، اما استناد جداول، تصاوير و نمودارها فقط در 3 مورد رعايت شده است.
شيوه ارائه فهرست منابع و مآخذ مقاالت، استاندارد ديگري است كه نشريات ملزم 
به رعايت آن هستند. نام فاميل نويسنده)گان(، نام نويسنده)گان(، عنوان مدرک، محل نشر، 
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ناشر، تاريخ نشر از جمله عناصر اصلي و مشترک در انواع منابع اطالعاتي مانند كتاب، مقاله، 
پايان نامه و غيره است )ايزو1987،690(. عالوه بر آن، شيوه ارجاع داخل متن نيز روش 
درون متني است. در تمامي نشريه هاي علمي- پژوهشي فارسي كتابداري و اطالع رساني اين 

موارد به صورت كامل رعايت شده است.

8. میزان همخوانی چکیده با استانداردهای ایزو
برگه چکيده، صفحه اي و در بيشتر مورد جداست كه در ابتدا يا انتهاي هر شماره از نشريه قرار 
مي گيرد و اطالعات كتابشناختي و چکيده مقاالت آن نشريه را دربردارد )ايزو5122، 1979(. 
در باالي هر چکيده بايد نوع نشريه، شماره شاپا، اطالعات كامل انتشار )دوره، شماره، و تاريخ 
نشر(، شماره مقاله، توصيفگرها، و مجوز امکان تکثير از اطالعات چکيده چاپ شود. همچنين، 
در هر برگه چکيده، بايد شماره بازيابي مقاله، عنوان اصلي و فرعي مقاله، ترجمه عنوان به زبان 
بين المللي، نويسندگان و وابستگي سازماني آنها، و مشخصات كتابشناختي نشريه درج شود. 
ذكر عنوان نشريه با فونت سياه يا ايرانيک فقط بر روي چکيده هاي 1 نشريه و اطالعات مربوط 
به شاپا بر روي چکيده هاي 2 نشريه رعايت شده بود. ساير اطالعات همچون تاريخ كامل 
انتشار شماره، منبع استخراج توصيفگرها، مجوز تکثير برگه چکيده، شماره ديويي يا هر شماره 

بين المللي ديگر و جزئيات كتابشناختي منبع در هيچ يک از چکيده هاي مقاالت ارائه نشده بود.

بحث و نتیجه گیری
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه ميزان همخواني نشريه هاي علمي- پژوهشي فارسي 
كتابداري و اطالع رساني با استانداردهاي نشر مؤسسه بين المللي ايزو 63/42 است. جدول 
13 فهرست نشريات، برحسب درصد ميزان همخواني با استانداردهاي ايزو را نشان مي دهد:

جدول 13. فهرست نرشیات، برحسب درصد میزان همخوانی با استانداردهای ایزو

درصد میزان همخوانی با استانداردهانام نرشیهردیف

72/31فصلنامه گنجینه اسناد1

2
تحقیقات اطالع رسانی و كتابخانه های عمومی )پیام كتابخانه سابق(

66/15
فصلنامه مطالعات ملی كتابداری و سازماندهی اطالعات

3
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات

61/54
اطالع شناسی

60/77مطالعات كتابداری و علم اطالعات  )علوم تربیتی و روان شناسی سابق(4

5

پژوهشنامه كتابداری و اطالع رسانی

59/23 تحقیقات كتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی )كتابداری سابق(

فصلنامه كتابداری و اطالع رسانی

63/42مجموع میانگین رعایت استانداردها
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نتيجه به دست  آمده با پژوهش گيلوري )1374( كه ميزان همخواني را 40/4 درصد 
به دست آورده بود، متفاوت است. شايد دليل پايين بودن ميزان همخواني پژوهش هاي قبلي 
با استانداردها، عدم اطالع ناشران از وجود استانداردهاي موجود باشد. همچنين يافته هاي اين 
پژوهش با پژوهش هاشمي )1390( و گيلوري و ديگران )1390( نيز تفاوت داشت و ميزان 

رعايت استانداردها در پژوهش حاضر در سطح مطلوب تري قرار داشت. 
از طرفـي، پژوهـش حاضر تمامي نشـريه هاي علمي - پژوهشـي فارسـي كتابداري 
و اطالع رساني را دربرداشت، درحالـي كه در پژوهـش گيلوري )1374( و سينگ و سينگ 
)1990( همه نشـريه هاي موجود )چه عمومي چه علمي(، گيلوري و ديگران )1390( 
نشريه هاي علمـي- پژوهشي حوزه كشاورزي، و هاشمي )1390( نشريه هاي دسترسي آزاد 
بين المللي كتابداري را مورد بررسي قرار داده بود. پژوهش حاضر نشان داد كه نشريه هاي 
علمي- پژوهشي حوزه كتابداري آن دسته از اقالم اطالعاتي استاندارد را كه جنبه ضروري 
و حتمي دارد و فقدان آن باعث نقص در شناسايي نشريه مي شود، در سطح بااليي رعايت 
كرده اند. در بيشتر مجله هاي علمي- پژوهشي كتابداري، عنوان نشريه گوياي حوزه موضوعي 
مقاالت است. در بيشتر بخش هاي نشريه همچون صفحه عنوان، ترجمه چکيده ها و فهرست 
مندرجات به انگليسي، اطالعات مربوط به شناسايي و صفحه آرايي، اطالعات كتابشناختي 
منابع و مآخذ، و اطالعات موجود براي هر مقاله، بيشترين ميزان همخواني با استانداردها را 
دارا بوده است. در پژوهش گيلوري )1374( در مواردي چون خط كتابشناختي، صفحه نمايه، 
و صفحه چکيده هيچ گونه همخواني با استانداردها وجود نداشته است، اما در اين پژوهش 
ميزان رعايت استانداردها در اين موارد، به ويژه در صفحه چکيده و خط كتابشناختي در سطح 

مطلوبي گزارش شد.
پژوهش حاضر نشان داد كه مجموع ميانگين رعايت استاندارد در نشريات فارسي 
كتابداري و اطالع  رساني به ميزان 63/42 درصد بوده است. در اين ميان، نشريه گنجينه اسناد 
مربوط به انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران با ميزان 72/31 

درصد بيشترين ميزان همخواني را دارا بوده است.
از آنجا كه تمامي نشريات علمي- پژوهشي زير نظر كميسيون نشريات وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري  )1391( هستند پيشنهاد مي شود كه اين سازمان رعايت استانداردها را 

براي تمامي نشريات الزامي و دستورالعملي براي اجراي اين استانداردها تدوين كند.
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