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وضعیت پیشینههای كتابشناختي پیایندهای فارسی
در فهرست کتابخانه ملی ایران
علیرضا مظفری | محسن حاجیزینالعابدینی

چڪیده
هدف :شناسایی وضعیت پیشینههای كتابشناختی پیایندهای فارسی در فهرست کتابخانه
ملی ایران از نظر سطح ،صحت اطالعات ذخیرهشده ،و نوع اشتباه در ورود اطالعات این
پیشینهها.
روش /رویکرد پژوهش :پیامیشی با رویکرد توصیفی -تحلیلی .جامعه پژوهش شامل
کاربرگههای کامل پیایندهای فارسی در نرمافزار رسا (برابر با  12700کاربرگه) بود که 375
پیشینه بهعنوان منونه انتخاب شد .این پیشینهها شامل  25125فیلد بودند .ابزار گردآوری
اطالعات ،سیاهه وارسی تهیهشده مطابق با راهنامی یونیمارک برای فهرستنویسی
پیایندها بود.
یافت هها :از مجموع فیلدهای مورد بررسی  %12دارای اطالعات و  %88فاقد اطالعات بود.
 %65اطالعات بهشکل صحیح و  %35بهشکل اشتباه وارد شده است .بیشرتین اشتباه از نوع
یونیکدنشده با  %49و سپس ،از نوع مستندنشده با  %33بود .اشتباه فهرستنویس در
انتخاب فیلد  11/5درصد ،نویسه و کلمه اضافی  ،%4اطالعات ناقص  ،%2و اشتباه امالیی
تقریباً  %0/5بوده است .ورود اطالعات در بلوک ( 4فیلدهای ارتباطی) و بلوک ( 5اطالعات
عنوان) مورد غفلت واقع شده است.

ڪلیدواژهها

پیایندها ،مارک ایران ،یونیمارک ،کتابخانه ملی ایران ،فهرستنویسی،
اعتبار دادههای كتابشناختی

دوره بیست و هفتم ،شامره اول ،بهار 1395

نتیجهگیری :نبود سیاست مشخص و دقیق فهرستنویسی و كمدقتی فهرستنویس از
عوامل اصلی کمبود اطالعات در ذخیرهسازی پیشینههای پیایندهای فارسی است .بهرت
است کتابخانه ملی به فهرستنویسی پیایندها و تدوین دستورالعملهای جامع در این
حوزه توجه ویژه مناید.
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پیایندها از مهمترین منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه ملی ایران هستند كه توصیف صحیح و
دقیق آنها میتواند نقش مهمی در بازیابی و دسترسی پژوهشگران به محتوای آنها داشته باشد.
وضعیت خاص پیایندها از نظر استفاده از عناصر ویژه برای فهرستنویسی توصیفی نظیر
مدیر مسؤل و سردبیر ،دوره انتشار ،تغییرات احتمالی عنوان و دوره انتشار ،و نیز انتشار مستمر
این منابع بازگوكننده تفاوت سازماندهی این منابع اطالعاتی نسبت به تکنگاشتهاست.
بخش پیایندهای کتابخانه ملی از مهمترین و اساسیترین بخشهای اين کتابخانه است كه
بهلحاظ قدمت و جامعیت مجموعهاي غني فراهم آورده است .بنابراين ،سازماندهی و ایجاد
بستر مناسب براي بهرهبرداری از این مجموعه بايست یکی از اولویتهای کتابخانه باشد.
فهرست فعلی پیایندهای کتابخانه ملی ایران براساس ویرایش دوم قواعد فهرستنویسی
انگلوامریکن( 3 )AACR2و در قالب مارک ایران شکل گرفته است.
بهرهبرداری از نرمافزار "رسا" در کتابخانه ملی ایران از سال  1385آغاز شد .از آن تاریخ،
ورود اطالعات پیشینههای کتابشناختی جدید در کاربرگههایی با ساختار مارک ایران انجام
گرفت .پیشینههای موجود در نرمافزار قبلی این کتابخانه (وینلیب) 4بعد از انجام مراحل
تبدیل به این نرمافزار منتقل شد .با توجه به قدمت انتشار تعداد زیادی از پیایندهای موجود
در کتابخانه ملی واضح است که بسیاری از پیشینههای موجود در نرمافزار رسا حاصل
انتقال از نرمافزار وینلیب به نرمافزار رساست .در قالب مارک ایران که در نرمافزار رسا
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بهکار گرفته میشود ،تعداد زیادی از عناصر اطالعاتی در فیلدهای مخصوص بهخود در
پیشینههای کتابشناختی ذخیره میشوند که در نرمافزار قبلی وجود نداشتهاند .در خارج از
كشور ،پژوهشهاي متعددي انجام شده كه حاكي از اهميت دادن به بحث پيايندهاست.
بهطور مثال ،مقایسه ویژگیهای عناصر اطالعاتی موجود در پیشینههای پیایندهای تولیدشده
براساس سه نظام فهرستنویسی در کشور امریکا نشان داد در انتخاب سرشناسه و عنوان
میان كتابخانه كنگره ،برنامه ملی توصیف پیایندها ،1و استاندارد بینالمللی توصیف كتابشناختي
پیایندها 2تفاوت زيادي وجود دارد.
بیتی و هامفریس )1983( 3با بررسی نتایج بهکارگیری  AACR2برای فهرستنویسی
پیایندهای کتابخانه ملی پزشکی امریکا نشان دادند که استفاده از اين قواعد میتواند بسیاری
از مشکالت فهرستنویسی این منابع اطالعاتی را برطرف كند.
گرنسی )2006( 4نيز با بررسی تأثیر قالبهای دیجیتال بر وظایف فهرستنویسان پیایندها
نتیجه گرفت که استفاده از نظامهای مدیریت منابع الکترونیکی 5سبب تغییر در سطح و نوع
فعالیت فهرستنویسان پیایندها و دسترسی سریعتر کاربران به منابع اطالعاتی خواهد شد.
ارسطوپور ( )1389با بررسی همخواني ميان الگوي ملزومات کارکردي پيشينههاي
کتابشناختي و فهرستهاي رايانهای کنوني از دو رويکرد نظامگرا و کاربرگرا موجوديتها و
کارکردهاي اف.آر.بي.آر .با فيلدهاي اصلي و فرعي مارک ايران را مطابقت داد.
پازوکی ( )1391برای امکانسنجی بهکارگیری قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.
دی.ای ).در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،دیدگاه فهرستنویسان
کتابخانه ملی ایران را بهعنوان عامل تأثیرگذار و پیشینههای کتابشناختی تولیدشده را بهعنوان
عامل تأثیرپذیر مورد مطالعه قرار داد .همچنین مدرسی ( )1392وضعیت مجموعهسازی و
سازماندهی نشریات عربی را در کتابخانه ملی ایران بررسی کرد و به این نتیجه رسید که تعداد
زیادی از نشریات عربی بدون سازماندهی نگهداری میشوند و در فهرست توصیفی این
نشریات تعداد اندکی از عناصر اطالعاتی منطبق با قواعد انگلوامریکن بوده است.
مظفری ( )1393با مطابقت دادن پیشینههای پیایندها در فهرست کتابخانه ملی ایران
و قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای ).نشان داد كه بیشتر فیلدهای کتابشناختی
پیایندها فاقد اطالعات است و این پیشینهها بهمیزان اندکی با قواعد آر.دی.ای .انطباق دارند.
با توجه به اهميت پيايندها در تأمين نيازهاي اطالعاتي كاربران ،پژوهش حاضر بر آن
شد تا وضعیت اطالعات واردشده در پیشینههای پیایندهای کتابخانه ملی را از نظر صحت
اطالعات ،و نوع و میزان اشتباههاي احتمالی بررسي کند.

1. National Serials Data
)Program (NSDP
2. International Standard
Bibliographic
Description for Serials
3. Beatty & Humphreys
4. Grenci
5. Electronic Resource
Management
Sys)tems (ERMS
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روششناسي

1. UNIMARC Guidelines
for Serials and Other
Continuing Resources

 .2در قالــب مــارک ،برخــی فیلدهــا
بهصــورت خــودکار و از پیــش
تعیینشــده بهوســیله ماشــین
مقداردهــی میشــوند و برخــی
نیــز از جــداول ثابــت فراخوانــی
میشــوند (ماننــد فیلدهــای
بلــوک  )1كــه در ایــن پژوهــش
بررســی نشــدند .همچنيــن،
بلــوک  9بهدلیــل دارا بــودن
اطالعــات محلــی ماننــد کــد
کتابخانــه ،نــام فهرســتنویس،
و تاریــخ فهرستنویســی کــه
از نظــر بازیابــی منبــع بــرای
کاربــران و تبــادل بینالمللــی
اهمیــت کمــی دارنــد بررســی
نشــدند.
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این پژوهش بهروش پیمایشی با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است .از آنجا که
پیایندهای گردآوریشده در کتابخانه ملی بیشتر چاپ داخل و بهزبان فارسی است و درصد
اندكی به سایر زبانهاست ،لذا پیشینههای پیایندهای فارسی موجود در نرم افزار رسا در جامعه
آماری لحاظ گردید .در زمان انجام پژوهش ،سه نوع کاربرگه براي ورود اطالعات پیایندها
وجود داشت که سطوح اطالعاتی آنها متفاوت بود:
 .1کاربرگه پیشینههای تبدیلشده از نرمافزار قبلي كتابخانه (وینلیب)؛
 .2کاربرگه مختصر؛ و
 .3کاربرگه کامل.
با توجه به اینکه هیچ نوع بازنگری قابل توجهی در وضعیت کاربرگههای فهرستنویسی
قبلی انجام نشده بود و کاربرگههای مختصر نیز سطح اطالعاتی پایینی داشتند این دو گروه
از جامعه پژوهش حذف شد .تعداد کل کاربرگههای کامل پیایندهای فارسی در نرمافزار رسا
 12700فقره بود .با روش نمونهگیری تصادفی و استفاده از جدول کورجسی و مورگان،
تعداد  375پیشینه بهعنوان نمونه تعیین شد که شامل  25125فیلد بودند .ابزار گردآوری
اطالعات ،سیاهه وارسی تهیهشده مطابق با راهنمای یونیمارک 1برای فهرستنویسی پیایندها
بود .این سیاهه  10ستون دارد که بیانگر وضعیت ورود اطالعات در هر فیلد است و دارای
 67ردیف است که عنوان فیلدهای بررسیشده را شامل میشود.2
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یافتهها

با توجه به اینكه کاربرگههای ورود اطالعات كتابشناختي مطابق با قالب یونیمارک از 10
بلوک مختلف تشکیل شده است ،مبنای بررسی پیشینهها در این پژوهش براساس این
بلوکها قرار گرفت.
 .1وضعیت اطالعات واردشده
جدول  .1فراوانی و درصد فراوانی ورود اطالعات در بلوکهای مختلف

اطالعات

عنوان بلوک
بلوک صفر (شناسایی)
بلوک ( 2اطالعات توصیفی)
بلوک ( 3یادداشتها)
بلوک ( 4اطالعات ارتباطی)
بلوک ( 5عنوان مرتبط)
بلوک ( 6موضوع)
بلوک ( 7مسئولیت)
بلوک ( 8اطالعات بیناملللی)
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

دارد

ندارد

300
40/0
858
28/6
927
13/0
16
0/4
169
3/0
289
77/1
494
18/8
72
6/4
3125
12/0

450
60/0
2142
71/4
6198
87/0
4484
99/6
5456
97/0
86
22/9
2131
81/2
1046
93/6
21993
88/0

مطابق جدول  ،1در بلوک صفر  40درصد از فیلدها دارای اطالعات و  60درصد
فاقد اطالعات است .در بلوک  28/6 ،2درصد فیلدها دارای اطالعات و  71/4درصد فاقد
اطالعات هستند .بررسی فیلدهای بلوک  ۲نشان داد که در فیلد عنوان ( )۲۰۰اطالعات
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واردشده یکدستی الزم را ندارد .مطابق با قواعد انگلوامریکن و تعریف یونیمارک در مورد
فیلد فرعی  a$در فیلد  ،200وجود نویسه اضافی در این پژوهش اشتباه تلقي شده است.
فیلد محدوده زمانی انتشار پیایندها ( )207در هیچکدام از پیشینههای مورد بررسی اطالعات
نداشت.
در بلوک  13 ،3درصد فیلدها دارای اطالعات و  87درصد فاقد اطالعات هستند .در
حالیکه فیلد یادداشت نسخه در دسترس در مارک ایران استفاده نشده است ،در  26درصد
پیشینهها اطالعات مربوط به این فیلد وجود دارد .فیلدهای یادداشت کلی ( ،)300یادداشت
اطالعات توصیفی ( ،)303و یادداشت مخاطبان ( )333که در راهنمای یونیمارک وجود
ندارند ،ولی در مارکایران بهکار گرفته شدهاند ،اطالعات قابل مالحظهای دارند .با توجه به
تعداد و تنوع فیلدهای بلوک  3میزان ورود اطالعات در این بلوک کمتر از حد انتظار است.
در بلوک  ،4مقدار  0/4درصد فیلدها دارای اطالعات و  99/6درصد فاقد اطالعات
هستند .میزان ورود اطالعات در این بلوک بسیار کمتر از حد انتظار است .فیلدهای بلوک
 4از نوع فیلدهای ارتباطی هستند که نقش بسیار مهمی در ارتباط میان پیشینههای مختلف
پیایندها دارند .فیلدهایی مانند فیلد ( 421پیوست) و ( 422نشریه مادر) برای ثبت ضمیمهها،
مجموعه فیلدهای  X43و  X44با توجه به ماهیت پیایندهای فارسی و تغییراتی که در طول
زمان در اطالعات توصیفی پیایندهای فارسی رخ داده است ،از فیلدهای ضروری و کاربردی
محسوبمیشوند.
در بلوک  3 ،5درصد فیلدها دارای اطالعات و  97درصد فاقد اطالعات هستند .در
بلوک  77/1 ،6درصد فیلدها دارای اطالعات و  22/9درصد فاقد اطالعات هستند.
در بلوک  18/8 ،7درصد فیلدها دارای اطالعات و  81/2درصد فاقد اطالعات هستند.
تفاوت بارزی در فیلدهای بلوک  7میان راهنمای یونیمارک با مارک ایران وجود دارد .در
راهنمای یونیمارک ،برای این بلوک فقط سه فیلد  ،711 ،710و  712در نظر گرفته شده است
که همگی مربوط به اطالعات تنالگان وابسته به یک اثر است .در حالی که در مارک ایران سه
فیلد  ،701 ،700و  702همراه با سه فیلد  ،711 ،710و  712استفاده شده است .از علل آن
استفاده از نقشهایی مانند سردبیر و مدیر مسئول در پیایندهای فارسی است.
در بلوک  6/4 ،8درصد فیلدها دارای اطالعات و  93/6درصد فاقد اطالعات هستند.
نکته قابل توجه در بلوك  8فقدان اطالعات در فیلد "کد مرکز شاپا" است.
در مجموع 12 ،درصد فیلدها دارای اطالعات و  88درصد فاقد اطالعات بوده است.
بیشترین میزان ورود اطالعات در بلوک  6و کمترین میزان در بلوک  4انجام شده است.
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جدول  .2فیلدهای توصیهشده در راهنمای یونیمارک که در مارک ایران استفاده نشدهاند.
برچسبفیلد
205
308
315
316
327
336
337
X41
424-425
X45
X46
488
540

نام فیلد
رشح ویراست
یادداشت فروست
یادداشت اطالعات خاص مواد یا نوع انتشار
یادداشت نسخه در دست
یادداشتمحتوا
یادداشت نوع منبع الکرتونیکی
یادداشتنیازهایسیستمی
فروستهای اصلی و فرعی
روزآمدسازی
سایرویراستها
توصیفچندسطحی
سایر آثار وابسته
عنوان اضافی تولیدشده توسط فهرستنویس

در جدول  2تعدادی از فیلدهایی نمایش داده شده است که در راهنمای یونیمارک
توصیه شده ،ولی در مارکایران از آنها استفاده نشده است.
جدول  .3فیلدهای بهکاررفته در مارک ایران که در راهنمای یونیمارک وجود ندارند.

برچسبفیلد
300
303
310
333
481
482
518
541
700
701
702

نام فیلد
یادداشت کلی
یادداشت اطالعات توصیفی
یادداشتصحافی
یادداشتمخاطبان
صحافیشده در
صحافیشدهبا
عنوان با امالي جدید
آوانویسیعنوان
رسشناسه نام شخص
نویسندههمکار
شناسه افزوده نام شخص

در جدول  3برخی فیلدهایی نمایش داده شده که در مارک ایران بهکار رفته است ،ولی
در راهنمای یونیمارک وجود ندارد.
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 .2صحت اطالعات واردشده
جدول  .4فراوانی و درصد فراوانی صحت اطالعات واردشده در بلوکهای مختلف

عنوان بلوک
بلوک صفر (شناسایی)
بلوک ( 2اطالعات توصیفی)
بلوک ( 3یادداشتها)
بلوک ( 4اطالعات ارتباطی)
بلوک ( 5عنوان مرتبط)
بلوک ( 6موضوع)
بلوک ( 7مسئولیت)
بلوک ( 8اطالعات بیناملللی)
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

صحت اطالعات
اشتباه
صحیح
174
126
58/0
42/0
408
450
47/5
52/5
103
824
11/0
89/0
0
16
0
100
3
166
2/0
98/0
165
124
57/1
42/9
251
243
50/8
49/2
0
72
0/0
100/0
1104
2021
35/0
65/0

مطابق جدول  ،4کل اطالعات واردشده در بلوک  4و  8بهشکل صحیح وارد شده است.
همچنين ،بیشترین میزان اشتباه در ورود اطالعات مربوط به بلوکهاي صفر و  6است .از
مجموع اطالعات واردشده  65درصد اطالعات بهشکل صحیح و  35درصد بهشکل اشتباه
وارد شده است.
 .3نوع و میزان اشتباه در وارد کردن اطالعات
اشتباهات رخداده در ورود اطالعات به دو گروه اصلی تقسیم ميشود:
الف .اشتباهات شکلی ،یعنی اشتباهی که در شکل ظاهری اطالعات واردشده تأثیر دارد.
شامل اشتباه امالیی (تایپی و امالي صحیح کلمه) ،یونیکدنشده (بههمریختگی اطالعات
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بهعلت یونیکد نشدن) ،اطالعات ناقص (فقط بخشی از اطالعات وارد شده است مانند IR
در ابتدای شماره کتابشناسی ملی) و نویسه اضافی (ذخیره نویسهو کلمه اضافی در یک فیلد).
ب .اشتباهاتی که در انتخاب فیلد صحیح رخ داده است و شامل اشتباه فهرستنویس در
انتخاب صحیح فیلد و نیز گزینه مستندنشده (موضوع یا نام پیشنهادی فهرستنویس که در
فیلد  9$ذخیره شده و در بانک مستند ثبت نشده) است.
انواع اشتباه در ورود اطالعات و میزان هر کدام بهتفکیک بلوکهای مختلف در جدول
 5نشان داده شده است.
جدول  .5فراوانی و درصد فراوانی انواع اشتباه در بلوکهای مختلف

عنوان بلوک
بلوک صفر
(شناسایی)
بلوک ( 2اطالعات
توصیفی)
بلوک 3
تها)
(یادداش 
بلوک ( 5عنوان
مرتبط)
بلوک ( 6موضوع)
بلوک 7
(مسئولیت)
جمع

امالیی
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

0
0/0
0
0/0
2
2/0
1
20/0
0
0/0
1
0/4
4
/5

اشتباهاتشکلی
اطالعات
یونیکدنشده
ناقص
16
158
9/0
89/0
0
365
0/0
81/0
2
0
2/0
0/0
0
0
0/0
0/0
0
85
0/0
34/0
2
0
0/8
0/0
20
608
2/0
49/0

نویسهو کلمه
اضافی
3
2/0
44
10/0
0
0/0
2
40/0
2
1/0
0
0/0
51
4/0

انتخابفیلد
اشتباه
مستندنشده
فهرستنویس
0
0
0/0
0/0
0
43
0/0
9/0
0
101
0/0
96/0
0
2
0/0
40/0
164
0
65/0
0/0
250
0
98/8
0/0
414
146
33/0
11/5

مطابق جدول  5در بلوکهاي صفر و  2بیشترین اشتباه از نوع یونیکدنشده است.
اطالعات موجود در فیلد وضعیت نشر ( )۲۱۰بهدلیل بههمریختگی سال انتشار در نمایش
اطالعات به یونیکدسازی نیاز دارد .بههمین دلیل ،در بلوک  ۲حدود  81درصد اشتباه از
نوع یونیکدنشده است .در بلوکهاي  3و  5بیشترین اشتباه از نوع اشتباه فهرستنویس و
در بلوکهاي  6و  7بیشترین اشتباه از نوع مستندنشده بود .اشتباه یونیکدنشده در بلوک 6
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مربوط به فیلدهای رده است .اگر ردههای اختصاص دادهشده به پیشینهها بهشکل صحیح
یونیکدنشده باشند ،عالوه بر بههمریختگی در نمایش در مرتبسازی پایگاه براساس رده
مورد نظر هم تأثیر منفی خواهد داشت .نوع دیگر اشتباه در این بلوک مربوط به اطالعاتی
است که در فیلد فرعی  9$قرار دارند .از این فیلد فرعی زمانی استفاده میشود که شکل
مستند موضوع مورد نظر در پایگاه مستند موجود نیست و در واقع ،فهرستنویس موضوع
پیشنهادی خود را در  9$وارد میکند.
در نمودار  1درصد فراوانی اشتباهات مختلف در پیشینههای مورد بررسی نمایش داده
شده است.

نمودار  .1درصد فراوانی اشتباهها در پیشینههای مورد بررسی

مطابق نمودار  ،1بیشترین اشتباه از نوع یونیکدنشده با  49درصد و سپس مستندنشده با
 33درصد است .اشتباه فهرستنویس در انتخاب فیلد  11/5درصد ،نویسه و کلمه اضافی 4
درصد ،اطالعات ناقص  2درصد ،و اشتباه امالیی تقریب ًا  0/5درصد است.

بحثونتیجهگیری

بررسی پیشینههای پیایندهای فارسی موجود در فهرست کتابخانه ملی ایران نشان داد که میزان
ورود اطالعات در فیلد شاپا پایینتر از حد انتظار بوده است .از دالیل این موضوع میتوان
به گذشتهنگر بودن فهرست پیایندهای کتابخانه ملی ایران اشاره داشت .نبود شماره شاپا برای
برخی پیشینهها امری طبیعی است .همچنين ،بهروز نبودن اطالعات برخی پیشینهها از دیگر
دالیل آن است.
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مطابق قواعد انگلوامریکن ،یکی از مهمترین اطالعات برای توصیف پیایندها شماره
"برشمار" 1و تاریخ آغاز انتشار پيايند براساس سال و در صورت خاتمه انتشار ،بیان زمان پایان
انتشار پيايند است .وارد نكردن اطالعات در فیلد  207نشانه بیتوجهی به این فیلد است .با
توجه به اینکه بلوک  2اطالعات توصیفی پیشینهها را در خود ذخیره دارد تکمیل و افزودن
اطالعات در این بلوک میتواند تأثیر زیادی در بازیابی بهتر اطالعات داشته باشد.
وجود اطالعات در فیلد  316نشان میدهد که اطالعات از نرمافزار "وینلیب" به
"رسا" منتقل شده است .همچنین ،وجود اطالعات قابل توجه در برخی فیلدها در بلوک
( 3نظیر  ،303 ،300و  )304نشاندهنده انتخاب درست این فیلدها در کاربرگه مارک ایران
است .با توجه به نوع اشتباه غالب در این بلوک میتوان نتیجه گرفت که دلیل اصلی این امر،
دقت پایین و عدم شناخت کافی فهرستنویس از فیلدهای ناحیه یادداشت است.
بهنظر میرسد كه فهرستنویسان از نقش و اهمیت بلوک  4در بازیابی اطالعات بهخوبی
مطلع نیستند و یا بهدلیل حجم باالی کار و لزوم فهرستنویسی تعداد معینی از منابع ،تکمیل
فیلدهای مربوط به این بلوک را کاری زمانبر و قابل چشمپوشی ميدانند .توجه نكردن به این
بلوک در پژوهشهاي پازوكي ( )1391و ارسطوپور ( )1389هم گزارش شده است.
با توجه به احتمال تغییر عنوان پیایندهای فارسی در طول زمان ،انتشار بلوک  5از اهمیت
خاصی برای ثبت تغییرات و اطالعات تکمیلی عنوان یک پیایند برخوردار است .بهویژه اینکه
اطالعات ثبتشده در این بلوک جستجوپذیر است ،در حالی که میزان ورود اطالعات در این
بلوک در پیشینههای مورد بررسی بسیار پایین بوده است .پازوکی ( )1391نیز به کمتوجهی
به این بلوک اشاره كرده است.
میزان ورود اطالعات در بلوک  6در حد قابل قبولی است ،ولی ميزان اشتباه باالست.
بیشتر فیلدهای رده ،یونیکدنشده هستند که با توجه به اهمیت رده و امکان بههمریختگی در
مرتبسازی پایگاه براساس رده الزم است یونیکدسازی شود .همچنین ،وجود تعداد زیاد
موضوع غیرمستند در پیشینههای پیایندها ممکن است بهدلیل عدم بهروزرسانی پایگاه مستند
موضوع ،عدم توجه کافی به فهرستنویسی پیایندها ،سهلانگاری فهرستنویس در ارسال
درخواست به واحد مستندسازی ،و عدم بهروزرسانی اطالعات پیشینه توسط فهرستنویس
یا مستندساز بوده باشد.
دلیل استفاده از فیلد مسئولیت معنوی شخص در بلوک  7مارک ایران ،تصمیم کتابخانه
ملی در مورد عدم ثبت پدیدآور اصلی و سایر پدیدآورندگان در فیلد فرعی  f$و  g$در فیلد
 200بوده است .از این رو ،در پیشینههاي پیایندهاي کتابخانه ملی برای صاحب امتیاز ،مدیر
مسئول ،و سردبیر در فیلد  702شناسه افزوده ساخته شده است .در این بلوک نیز بیشترین

1. Number and/ or Alphabetic,
Chronological Designation

107

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره  ، 27شامره ( 1بهار )1395

علیرضا مظفری
محسن حاجیزینالعابدینی

اشتباه از نوع "مستندنشده" است .از دالیل آن میتوان به عدم بهروزرسانی پایگاه مستند،
سهلانگاری فهرستنویس در ارسال نام پیشنهادی به واحد مستندسازی ،عدم بهروزرسانی
اطالعات پیشینه توسط فهرستنویس یا مستندساز ،و عدم توجه کافی به فهرستنویسی
پیایندها اشاره كرد.
نکتهای که در بررسی بلوک  8قابل توجه است عدم حضور اطالعات در فیلد "کد مرکز
شاپا" است .با توجه به اینکه کتابخانه ملی ایران خود بهعنوان مرکز شاپا دارای کد  62است
و پیشینههای موجود در این کتابخانه بهعنوان پیشینههای مرجع کتابخانههای کشور شناخته
میشوند و این پیشینهها ممکن است در سطح بینالملل مبادله شوند ،ورود اطالعات در این
فیلد بسیار ضروری بهنظر میرسد.
در مجموع ،تعداد اندکی از فیلدها در هر پیشینه دارای اطالعات هستند و بررسی آنها
بیانگر این نکته است که این کمبود اطالعات در همه پیشینهها وجود دارد .بنابراین ،دلیل
آن نميتواند فقدان اطالعات در خود منبع باشد؛ بلکه فقدان سیاست یکسان و روشن
در فهرستنویسی پیایندها ،نبود دستنامهای معتبر براي فهرستنویسی پیایندها ،و کمدقتی
فهرستنویس در ورود اطالعات از عوامل اصلی شرايط فعلي است .میزان و نوع اشتباهات
در ورود اطالعات نیز نشان داد که اشتباهات در بلوکهای صفر ،6 ،و  7بیش از  50درصد
از اطالعات واردشده را شامل میشود .نوع اشتباهات بیشتر از دو نوع "یونیکدنشده"
و "مستندنشده" بود .نوع اشتباهات اغلب بیانگر سهلانگاری ،کمتوجهی ،عدم تسلط به
نحوه ورود اطالعات استاندارد ،برداشت اشتباه از عنوان برخی بلوکها و فیلدها توسط
فهرستنویس ،و ناهماهنگی میان واحد فهرستنویسی و مستندسازی در کتابخانه ملی است.
بنابراین ،در ارتباط با يافتههاي اين پژوهش پيشنهادهاي زير ميتواند مفيد واقع شود:
• تهیه دستنامههای آموزشی ورود اطالعات منطبق با مارکایران براي آشنایی بیشتر
فهرستنویسان؛
• استفاده از عناوین سادهتر براي معرفی و کاربرد فیلدها؛
• نظارت بیشتر بر صحت اطالعات واردشده توسط فهرستنویس و توجه بیشتر به
بلوکهاي  4و 5؛
• تجدیدنظر در سیاستهای فهرستنویسی پیایندها؛
• توجه به فرایندهایی مانند یونیکدسازی؛
• توجه به فیلد شاپا؛ و
• استفاده بیشتر از فیلدهای بلوک  3و بلوک  7براي معرفی بهتر پیایند و بازیابی بهتر آن.
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مآخذ

ارسطوپور ،شعله ( .)1389بررسی میزان انطباق ساختار مارک ایران بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینههای
کتابشناختی ( )RBRFو نگاه کاربران فهرستهای رایانهای به موجودیتهای مطرح در این الگو .پایاننامه

دکتری ،دانشگاه فردوسی ،مشهد.

پازوکی ،فاطمه ( .)1391امکانسنجی به کارگیری قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای ).در سازمان
اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور ،مشهد.

مدرسی ،زهراسادات ( .)1392بررسی مجموعهسازی و سازماندهی نشریات عربی سازمان اسناد و کتابخانه
ملی ایران .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران.

مظفری ،علیرضا ( .)1393مطالعه وضعیت انطباق فهرست پیایندهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با
قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای .).پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
تهران شمال ،تهران.
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