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دهند و پس اند، و در هنگام دریافت فیپا اطالعات درست و مستند را به فهرستنویسان کتابخانۀ مل ی ارائه میبرده
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 مقدمه 
بربودن گیر و هزینتهبرای احتراز از مشکالتی چون وقتتدر اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 

هتای یتها روی فعالکتابخانهها و تمرکز نویسی میان کتابخانهنویسی، عدم هماهنگی فهرستفهرست

زمتان بتا انتشتار آن توستط دهی، فکر تهیه فهرستبرگه هر کتتاب همنویسی به جای خدماتفهرست

تتری  مزایتای فیپتا، یکدستتی و از مهمبرخی کتابداران آمریکایی و انگلیسی مطتر  شتدچ چترا کته 

درستتی کتار،  ن از صحت ونویسی، جلوگیری از انجام کارهای تکراری، اطمیناهماهنگی در فهرست

مل ی جمهوری استالمی ایتران،  )سازمان اسناد و کتابخانۀ اطالعات، و غیره است ۀتسریع در امر اشاع

 70اگر چه ای  پیشنهاد در همان زمتان عملتی نشتد، امتا شتکل رستمی آن از ابتتدای دهته  (.1390

همکاری ناشران ای  کشورها شتروع شتد میالدی در کتابخانه کنگره آمریکا و کتابخانه ملی بریتانیا با 

های (. ای  روند در ایران نیز فراز و نشتی 1381و سپس به دیگر نقاط دنیا گسترش یافت )مزینانی، 

ویسی پتیش از انتشتار را بترای نهیئت وزیران، فهرست 15/12/1375زیادی داشت تا اینکه در تاریخ 

 آن را بتر عهتد و مسئولیت اجرایی الم کرد، ناشران، اعم از دولتی و بخش خصوصی اجباری اع همۀ

کتابخانۀ مل ی بتا همکتاری وزارت فرهنت  و  1377ی گذاشت. در ای  راستا از اواخر مهرماه مل  کتابخانۀ

نویسی پیش از انتشار برای انتشتارات ایرانتی اجرا گذاشت و فهرست شاد اسالمی ای  امر را به مرحلۀار

 (.1390مل ی جمهوری اسالمی ایران،  ناد و کتابخانۀاز شد )سازمان اسبه طور منظم آغ

به منظور امکان فرآینتد درخواستت و  4 (ECIP)صدور فیپای الکترونیکینیز  اخیر هایدر سال

کانتادا و  ملتی های کنگره آمریکا، کتابخانه بریتانیتا، کتابخانتهطریق اینترنت در کتابخانه صدور فیپا از

طتر   138۶اواخر ستال  نیز از ایرانهای ملی اکثر کشورهای دنیا آغاز شده است. در کشور کتابخانه

 اندناشر در ای  طر  عضتو شتده ۶500صدور فیپای الکترونیکی به اجرا درآمد و هم اکنون بیش از 

تواننتد از طریتق ناشتران می. نماینتدیهای منتشره ختود فیپتا دریافتت متو از ای  طریق برای کتاب

اینترنت، بعد از دریافت شناسه کاربری و رمز عبور از واحد فیپا، با مراجعته بته قستمت درخواستت 

اسالمی ایران فرم الکترونیکی درخواست فیپتا  مل ی جمهوری وبگاه سازمان اسناد و کتابخانۀ فیپای

  (.همانشود به واحد فیپا ارسال نمایند )را تکمیل و به همراه مت  کتاب که ضمیمه فرم می

ستپاری، بته کتابخانته ملتی پس از انتشار کتاب، ناشر دو نسخه از آن را، براساس قتانون وا

 ی آن انجتام و متت  فیپتا آنهایی بر روی کتاب و متت  دهد. در کتابخانه ملی، کنترلتحویل می
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داده  همچون قیمت یتا تعتداد صتفحات آن شود. در ای  مرحله اگر ناشر در کتاب تغییراتیمی

در بانتک  باشد، یا اشتباهاتی توسط فهرستنویس صتورت گرفتته باشتد، کتابخانته ملتی آنهتا را

نویسی پیش از انتشار به منظور همگتونی که فهرست ییکند. از آنجاکتابشناسی خود اصال  می

بازیابی منتابع در کتابخانته، نویسی، جلوگیری از انجام کار تکراری، افزایش سرعت در فهرست

بازیتابی منتابع در ، افتزایش سترعت درستتی کتارجویی در بودجه، اطمینان از صحت و هصرف

عناصر اطالعاتی به درستتی در گیرد، لذا باید دقت کافی مبذول گردد تا و ... انجام میکتابخانه 

وقت و نیتروی انستانی بترای دوبتاره کتاری در  اتالفها دچار انهها چاپ شود، تا کتابخکتاب

بته تر در قفسه قرار گیرد و مراجعه کننتده یسی نشوند و در نتیجه، کتاب سریعنوزمینه فهرست

به منبع اطالعاتی خود دست یابد. ای  امر مستلزم ای  است که در مرحله نخست ناشتر  سادگی

نویسی پیش از انتشار به فهرستنویس ارائه دهتد. در اطالعات درست و مستند را جهت فهرست

نویسی پتیش از انتشتار را انجتام یس با دقت و صحت کار تهیه فهرستمرحله بعدی، فهرستنو

دهد و در آخری  مرحله، ناشر فرم اطالعات پیش از انتشتار را بتا دقتت در کتتاب درج کترده 

شتود کته در حل ذکر شده سب  میباشد. بدیهی است که عدم دقت و اهمال در هر یک از مرا

 و اهمگونی ایجتاد گردد.)ربیعتینار نویسی بعد از انتشنویسی پیش از انتشار و فهرستفهرست

 (1390،الحوائجیباب

حاصتل  پرواضح است که میزان موفقیت کتابخانۀ ملی در دستیابی بته اهتداف فیپتابنابرای  

در صورتی که اطالعاتی که ناشتران در مرحلته پتیش از است  همکاری ناشران با کتابخانه ملی

دهند، همان اطالعتاتی باشتد کته پتس از به کتابخانه ملی ارائه میانتشار به منظور دریافت فیپا 

کنند، ای  میزان ناهمگونی به حتداقل خواهتد رستید و از بستیاری انتشار کتاب در آن درج می

ها و در نتیجه صرف هزینه اضافی و اتالف وقت و نیروی انسانی جلوگیری خواهد کاریدوباره

الحتوائجی وجتتود اشتتتباهات در پتژوهش ربیعتتی و بتتاب(. امتتا بتر استتاس نتتتایج همتتان) شتد

ی و نداشتت  مل ت نویستان کتابخانتۀاز قصتور فهرست که ناشیهای فیپا عالوه بر ای فهرستبرگه

هتای فیپتای چتاپی و تخصص است ناشی از کوتاهی ناشران در هنگام ارائته اطالعتات در فرم

در زمان چاپ نیز هست. کتابخانۀ مل ی ی های فیپاالکترونیکی و تغییر دادن اطالعات فهرستبرگه

ستازمان استناد و  های فیپتایفهرستتبرگه انطبتاق بررستی میتزانبنابرای  انجام ای  پتژوهش و 

های فیپتای بتا پیشتینه هتادر پشت صفحات عنتوان کتاب جمهوری اسالمی ایرانکتابخانۀ مل ی 
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نویستی پتیش از انتشتار از ت فهرستتواند نشان دهند  اهمیتاز یک سو می افزار رسامندرج در نرم 

های تواننتد بته فهرستتبرگهها مینویستان کتابخانتهدیدگاه ناشران، و از سوی دیگر آیا اینکه فهرست

ها توستط ناشتران ها اعتماد کنند یا اینکه ایت  فهرستتبرگهفیپای مندرج در پشت صفحه عنوان کتاب

چته ذکتر شتد بنابرای  بتا توجته بته آن باشد. ،یابندبعداز دریافت شماره تأیید کتابخانه ملی تغییر می

ی مل ت ۀکتابخانتستازمان استناد و  های فیپتایفهرستتبرگه انطبتاق بررسی میزانهدف پژوهش حاضر 

افتزار های فیپتای منتدرج در نترم با پیشینه هادر پشت صفحات عنوان کتاب جمهوری اسالمی ایران

 های زیر است:پاسخ گفت  به سؤال در همی  راستا پژوهش حاضر در صددرسا است.

کتابخانتۀ مل تی های فیپتای ستازمان استناد و به طور متوسط میزان مطابقتت فهرستتبرگه. 1

 های فیپای مندرج در نرم افزار رسا چقدر است؟جمهوری اسالمی ایران با پیشینه

جمهتوری استالمی کتابخانۀ مل تی فیپای سازمان اسناد و  هایمیزان موارد عدم انطباق فهرستبرگه. 2

 های فیپای مندرج در نرم افزار رسا به تفکیک عناصر اطالعاتی فهرستبرگه چقدر است؟ایران با پیشینه

 

 پژوهش پيشينۀ
های بررستتی کیفیتتت پیشتتینه"ای تحتتت عنتتوان ( در مقالتته200۶) 5عبتتدمناف و عبتتدالرحمان

نویستی فهرست به مقایسه بتی  توصتیپ پیشتینه "نویسی پیش از انتشار کتابخانه ملی مالزیفهرست

هتا در عناصتر ها و تفاوتپیش از انتشار کتابخانه ملی مالزی با اپتک ایت  کتابخانته از نظتر شتباهت

نویستی های کتابشتناختی فهرستها نشان داد کته پیشتینهکتابشناختی برای هر پیشینه پرداختند. یافته

یسی بعد از انتشار کتابخانته ملتی متالزی در برختی متوارد در نوهای فهرستپیش از انتشار با پیشینه

نویستی های فهرستتهای جزئی بتی  پیشتینهسرشناسه متفاوت است. عالوه بر ای  برخی از تفاوت

های هتتای مشتتاهده شتتده در پیشتتینهپتتیش از انتشتتار بتتا قواعتتد انگلتتوامریک  وجتتود دارد. تفاوت

(، شتکل %13(، ناشتر )%17مالزی به ترتیت  در عنتوان ) نویسی پیش از انتشار کتابخانه ملیفهرست

(، و %۶(، سرعنوان موضتوعی )%8(، نام ناشر )%8(، شماره بازیابی )%11(، محل نشر )%12سرعنوان )

هتای های ملتی متالزی بترای فعالیتکردند کته کتابخانته ( است. آنان در ادامه بیان%5سرشناسه )

 ها متکی باشند.صد در صد به ای  پیشینه نویسی پیش از انتشار خود نبایدفهرست

 نویستتی پتتیش از انتشتتار بتتامقایستته فهرست"( در پژوهشتتی بتتا عنتتوان  2012زارعتتی )
 

                                                           
1- Abd Manaf and Abdul Rahman 
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بتا تجزیته و تحلیتل محتتوا،  "نویسی بعد از انتشار در مرکز کتابشناختی کتابخانه ملی ایترانفهرست

ها نشتان داد کته بته طتور داد. یافتتهنویسی پیش از انتشار را مورد مطالعه قترار پیشینه فهرست 13۶

تری  عناصتر کتابشتناختی بته ترتیت  درصد خطا وجود دارد و ناهمگ  0۶/1میانگی  در هر پیشینه 

های (، شتتماره%02/14( ، عنتتوان )%24/15های افتتزوده )(، شناستته%49/30شتتامل عناصتتر مشتتتر  )

بنتتدی (، شتتماره رده%15/9) (، سرشناستته%37/10(، موضتتوع )%59/11بنتتدی کتابخانتته کنگتتره )رده

 ( هستند. %10/۶( و ناشر )%54/8دهدهی دیویی )

نویسی پیش از انتشتار در ( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به ارزیابی فهرست1379فتوحی )

نویسی پیش از انتشار پرداخت. نتایج پژوهش وی نشتان داد ایران و میزان رضایت ناشران از فهرست

انتد ولتی نستبت بته مراحتل آن نویسی پتیش از انتشتار موافقان با طر  فهرستدرصد ناشر 87که 

درصتد ناشتران  57اند. از نظتر رضایت کامل ندارند و سرعت را یکی از ملزومات ای  طر  دانستته

اند. همچنتی  نتتایج پتژوهش پرسشنامه فیپا مبهم بوده است و آنان نسبت به تکمیل آن مشکل داشته

 اند.ها دریافتهدرصد ناشران مزایای فیپا و کارآیی آن را برای کتابخانه 70نشان داد که تنها 

ستاخته جداگانته بترای ( در پژوهشی با استتفاده از دو پرسشتنامه محقتق1389گوران اوریمی )

نویستتان بختتش فیپتتای کتابخانتته ملتتی بتته بررستتی میتتزان رضتتایت ناشتتران و ناشتتران و فهرست

های پتژوهش نشتان داد نویسی پیش از انتشار الکترونیکی پرداخت. یافتتهنویسان از فهرستفهرست

شتتر از درصتد( بی 7/۶8نویستی پتیش از انتشتار الکترونیکتی )که میزان رضایت ناشتران از فهرست

اند کته بترای دریافتت فیپتای درصد ناشران اعالم کرده 5/54درصد( است و  7/49نویسان )فهرست

درصتد  3/42روز فرصت نیاز دارند به طوری که از مدت زمان ای  فراینتد  8-11های خود به کتاب

مراجعته  درصد ناشران عدم 5/7۶ها همچنی  نشان داد که ناشران در حد متوسط رضایت دارند. یافته

تتری  دییتل استتفاده از جویی در زمتان و سترعت را مهمدرصتد ناشتران صترفه 9/59حضوری و 

 9/35درصد ناشران قطع بتودن سترور و  8/58نویسی پیش از انتشار الکترونیکی بیان کردند. فهرست

شتار نویستی پتیش از انتتری  مشکالت در انجام فهرستها را عمدهدرصد ناشران الحاق نشدن فایل

نویستان از درصتد فهرست 50هایشان دانستند. همچنی  نتایج پژوهش نشان داد که الکترونیکی کتاب

 نویسی پیش از انتشار الکترونیکی در حد کم رضایت دارند.تعداد کارکنان حاضر در انجام فهرست

 لعتۀاز روش تحلیتل محتتوا، بته مطا ( در پژوهش خود با استفاده1390الحوائجی )ربیعی و باب

تطبیقی میزان همگونی عناصر اطالعاتی شامل سرشناسه، عنوان، وضعیت نشر، مشخصتات اتاهری، 
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نویستی پتیش از های فهرستبندی و شناسه افزوده در ده حوزه دانش بشری در پیشتینهموضوع، رده

داختنتد. مل ی جمهوری اسالمی ایتران پر بعد از انتشار )فاپای( کتابخانۀنویسی انتشار )فیپا( و فهرست

نویستی پتیش از های فهرستنتایج تحقیق نشان داد که میزان همگونی عناصتر اطالعتاتی در پیشتینه

نویسی بعد از انتشار )فاپا( بایستت و بیشتتری  همگتونی مربتوط بته عنصتر انتشار )فیپا( و فهرست

 3/91)درصد(، شناسته افتزوده  8/92درصد( و سپس به ترتی  موضوع ) 2/9۶اطالعاتی سرشناسه )

مشخصتات  درصتد( و 53درصتد(، وضتعیت نشتر ) 79درصد(، عنتوان ) 3/85بندی )درصد(، رده

 درصد( است.  2/72ااهری )

ای مقایسته -( در پژوهش خود با استفاده از روش پیمایشتی1392سفید )اقبال، بزرگی و خانبنی

های منتشتره حقوق کتاب عناصر اطالعاتی فیپای الکترونیکی با فیپای چاپ شده در صفحهبه مقایسه 

ی جمهتوری در کتابخانته مل ت 1390( تا ستال 138۶فارسی از ابتدای آغاز فعالیت فیپای الکترونیکی)

اسالمی ایران پرداختند نتایج تحقیقات آنان نشان داد میزان همگونی در سرشناسه و عنوان، بیشتتری  

فیپای چتاپ شتده در صتفحه حقتوق درصد اطالعات  70و در شناسه افزوده، کمتری  بود. بیش از 

کتاب با فیپای الکترونیکی تهیه شده در کتابخانۀ مل ی همگونی دارد و میتزان همگتونی فیپتای چتاپ 

 شده در صفحه حقوق کتاب با فیپای الکترونیکی در قسمت توصیفی کمتر از قسمت تحلیلی است.

 

 روش پژوهش
محتتوا استت. جامعته متورد مطالعته  حاضر، روش پژوهش پیمایشی و از نوع تحلیل مطالعۀ در

هتای فارستی عنتوان تمتام کتاب فیپای مندرج در پشت صفحۀ تبرگهفهرس 195274پژوهش حاضر 

نویسی پیش از انتشار برای انتشارات ایرانی بته طتور )سالی که فهرست 1377های است که بی  سال

اند و روی اپتک نویستی پتیش از انتشتار شتدهفهرستکتابخانۀ مل ی توسط  1390منظم آغاز شد( و 

هتایی ه علت تفاوت تعداد کتابباشند. برای رعایت تناس  در نمونه گیری بموجود میکتابخانۀ مل ی 

به تفکیک سال و رده مشتخص  فهرستبرگه 195274شود، باید پ میکه در هر سال و در هر رده چا

گیری بتر استاس ه تفکیک سال مشخص، سپس بتا نمونتهفهرستبرگه ب 195274شد بنابرای  ابتدا می

رده دهتدهی  10) 10های به دست آمده در هر سال بتر عتدد جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه

 های موجود در ده رده دیویی مشخص شد.دیویی( تقسیم و تعداد نمونه
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 نمورگا و یکرجس جدول اساس بر 1390-1377 یهاسال کیتفک به رانیا یاسالم یجمهور یمل کتابخانه یفارس یهاکتاب یپایف یهافهرستبرگه نمونه و جامعه تعداد.1 جدول

 

 سال      

 تعداد   

 هافهرستبرگه

 

1377 

 

1378 

 

1379 

 

1380 

 

1381 

 

1382 

 

1383 

 

1384 

 

1385 

 

1386 

 

1387 

 

1388 

 

1389 

 

 

1390 

 

 مجموع

 

 جامعه

 

1۶21 

 

4343 

 

5848 

 

7129 

 

8298 

 

9311 

 

1020

1 

 

1398

1 

 

18۶7

9 

 

157

35 

 

1501

7 

 

2009

0 

 

3040

4 

 

34۶

17 

 

19527

4 

 

 نمونه

 

3 

 

9 

 

11 

 

14 

 

1۶ 

 

18 

 

20 

 

27 

 

37 

 

31 

 

30 

 

40 

 

۶0 

 

۶8 

 

384 
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های هر سال بی  ده رده دیویی تفکیک شود در مواردی جایی که باید تعداد نمونهاز آن

( که بیشتر 2008وجود نداشت بر اساس مقاله کوکبی )نمونه بیشتر  3، که 1377مانند سال 

نمونه  3دی ، علوم کاربردی و ادبیات اختصاص دارد  های چاپ شده در ایران به سه رد کتاب

( اختصاص یافت. همچنی  800( و ادبیات )۶00(، علوم کاربردی )200) های دی به رده

شوند مثالً اعشاری می 10بعضی از اعدادی که در جدول وجود دارند هنگام تقسیم شدن بر 

کتاب  4/1توان تعداد جایی که نمی، واز آن4/1شود می 10بر  14، تقسیم عدد 1380برای سال 

شوند. است به سمت پایی  گرد می 5تر از ها کوچکعشار آنرا انتخاب کرد اعدادی که رقم ا

ماند براساس مقاله نمونه دیگر باقی می 4گیرد اما چون نمونه تعلق می 1بنابرای  به هر رده 

مل ی جمهوری  ای سازمان اسناد و کتابخانۀانه( و شواهد موجود در فهرست رای2008کوکبی )

های در رده دی  به نسبت ردههای منتشر شده تعداد کتاب دهداسالمی ایران )رسا( که نشان می

های علوم (، و به رده200دی  ) تا به رد  2نمونه باقی مانده  4در هر سال بیشتر است، از دیگر 

تقسیم  1385سال  نمونه اختصاص داده شد. برای مواردی مانند 1کاربردی و ادبیات هر کدام 

شود، است عدد به سمت بای گرد می 5اعشار بایتر از  . چون رقم7/3شود می 10بر  37عدد 

تا  40تا  37کنیم. بنابرای  نمونه در ای  سال به جای کتاب انتخاب می 4یعنی برای هر رده 

با تعداد  1های هر رده در جدول شود. در نتیجه در مواردی ممک  است تعداد نمونهمی

رقم به تعداد نمونۀ  15وت باشد، امَا در کل، نوشته شده است متفا 2هایی که در جدول نمونه

 اضافه شده است. 1جدول 

ماه  4پیشینه شد که پژوهشگران بعد از حدود  399ها بنابرای  در نهایت تعداد نمونه

کتاب دسترسی پیدا کردند بنابرای  پژوهش روی  228ها، تنها به جستجو برای یافت  کتاب

 کتاب انجام شد.  228فهرستبرگه 

ساخته بر مبنای نواحی و عناصر وارسی محققها به تهیه یک سیاههبرای گردآوری داده

های فیپای مندرج در نرم افزار رسا ها و پیشینههای فیپای کتاباطالعاتی موجود در فهرستبرگه

نویسی انگلوامریک  مبادرت شد. اما در ای  بر اساس دومی  سطح توصیپ قواعد فهرست

و سال نشر را نادیده مجبور بودند ناشر های نمونه پژوهش چون پژوهشگران برای یافت  کتاب

 های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ مل ی جمهوریبگیرند امکان مقایسه شابک فهرستبرگه

 های فیپای مندرج در نرم افزار رسا وجود نداشتچ چرا که بر اساسبا پیشینه اسالمی ایران
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بندي دهدهی دیویی( در فاصله هوري اسالمی ایران در هر رده ) بر اساس ردهفارسی كتابخانه ملی جم هایهای فیپای کتابتعداد نمونه فهرستبرگه .2جدول 

 139-1377زمانی 

 
 سال

 موضوع
 تعداد          

 نمونه
 هافهرستبرگه

 كليات
(000) 

فلسفه و 
 روانشناسی

(100) 

 دین
(200) 

علوم 
 اجتماعی

(300) 

 زبان
(400) 

علوم 
 محض

(500) 

 علوم
 كاربردي

(600) 

 هنر
(700) 

 ادبيات
(800) 

 تاریخ و جغرافيا
(900) 

1377 3   1    1  1  
1378 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1379 11 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
1380 14 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 
1381 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1382 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1383 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1384 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1385 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1386 31 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
1387 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1388 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1389 ۶0 ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ 
1390 70 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 39 40 39 40 39 39 39 4۶ 39 39 399 جمع
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ط  ناشتر "استاندراد بی  المللی کتاب:  قواعد شمار  در مواردی که اثر بدون هیچ تغییری ]توست 

دیگری یا تحت مشخصات انتشاراتی ناشری دیگر تجدد چاپ ]شود ، شابک آن تغییر نخواهد 

کرد. همچنی  اگر همان اثر را تحت مشخصات انتشاراتی دیگری همان ناشر منتشر کند، شابک 

(. بته منظتور تجزیته و 138۶)سازمان جهانی شتابک،  "هد یافتجدیدی به آن اختصاص خوا

 ها نیز از آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد استفاده شده است.تحلیل داده

 

 هاي پژوهشهتیاف
های پژوهش یزم است ذکر شود که برای یافت  میتانگی  میتزان انطبتاق و قبل از بیان یافته

جمهتوری استالمی ایتران بتا کتابخانتۀ مل تی مان اسناد و های فیپای سازعدم انطباق فهرستبرگه

های فیپای مندرج در نرم افزار رسا به تفکیک عناصتر اطالعتاتی فهرستتبرگه، نتواحی و پیشینه

جمهتوری کتابخانتۀ مل تی های فیپتای ستازمان استناد و عناصر اطالعاتی موجود در فهرستبرگه

های فیپای مندرج در نرم افزار رستا مطابقتت داده و جاهتایی کته عتدم اسالمی ایران با پیشینه

 %100انطباقی وجود داشت مشخص شد. نتایج نشان داد که بایتری  میزان انطباق )دامنه بتای( 

 است.  %57تری  میزان انطباق )دامنۀ پایی ( و پایی 

کتابخانتۀ مل تی فیپتای ستازمان استناد و  هایفهرستتبرگهبه طور متوس ط میزان مطابقتت . 1

 های فیپای مندرج در نرم افزار رسا چقدر است؟جمهوری اسالمی ایران با پیشینه

 میانگی  میزان انطباق = مجموع درصد میزان انطباق تقسیم بر فراوانی 

= میانگی  میزان انطباق21015÷228=92  

 

فهرستبرگه فیپای کتاب با  228میزان انطباق  ع درصدمجمو 21015یزم است ذکر شود 

 پای مندرج در نرم افزار رسا است.های فیپیشینه

با کتابخانۀ مل ی فیپای سازمان اسناد و  هایبنابرای  به طور متوس ط میزان مطابقت فهرستبرگه

 است  %92های فیپای مندرج در نرم افزار رسا پیشینه

های فیپای با پیشینهکتابخانۀ مل ی فیپای سازمان اسناد و  هایفهرستبرگهمیزان عدم انطباق . 2

 مندرج در نرم افزار رسا به تفکیک عناصر اطالعاتی فهرستبرگه چقدر است؟
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ی مندرج پایف یهانهیشیپنواحی و عناصر اطالعاتی  با هاکتاب عنوان صفحات پشت در مندرج یپایف یهافهرستبرگه نواحی و عناصر اطالعاتی سهیمقا .3جدول

 ی جمهوری اسالمی ایرانمل کتابخانه و اسناد سازمان در نرم افزار رسای

 فهرستبرگه يهاناحيه
 
 

 فراوانی درصد
 انطباق و عدم انطباق 

 سرشناسه

 عنوان و شرح 
 مسئوليت

 ناحيه
 شیویرا

 ناحيه نشر
 ناحيه

 توصيف
 مادي

 ناحيه
 فروست

 ناحيه
 یادداشت

 شناسه
 هايافزوده

 موضوعی

 شناسه
 هايافزوده

 غيرموضوعی

 بنديشماره رده

 شر  عنوان
 ولیتمس

 محل
 نشر

 تاریخ ناشر
 نشر

 بنديرده
 كنگره

 بنديرده
 دهدهی 
 دیویی

 13 13 1۶ 23 34 7 ۶۶ - 13 2 1 3۶ 18 7 فراوانی عدم انطباق

 7/5 7/5 01/7 08/10 91/14 07/3 94/28 - 7/5 87/0 43/0 78/15 89/7 07/3 درصد فراوانی عدم انطباق
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های است میزان عدم انطباق بتی  فهرستتبرگه نشان داده شده 1بنابرای  همان گونه که در جدول 

های فیپتای منتدرج در نترم افتزار رستا بته ها با پیشتینهفیپای مندرج در پشت صفحات عنوان کتاب

چ شناستته %91/14چ یادداشتتت %78/15چ شتتر  مستئولیت %94/28ترتیت  در ناحیتته توصتیپ متتادی 

چ نتام ناشتر، و %01/7غیرموضتوعی  هایچ شناسه افزوده%89/7چ عنوان %08/10های موضوعی افزوده

چ محتل نشتر % 07/3چ سرشناسته و فروستت %7/5های کتابخانۀ کنگتره و دهتدهی دیتویی بندیرده

ط بنابرای   است. %43/0چ و ویرایش 87/0% همان گونه که نتایج پتژوهش نشتان داد بته طتور متوست 

های فیپای منتدرج در نترم با پیشینههای فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ مل ی میزان مطابقت فهرستبرگه

تری  میتزان انطبتاق )دامنته پتایی ( پتایی  ، و%100میزان انطباق )دامنه بای(  بایتری  ،% 92افزار رسا 

 1حیته ویترایش بتا ( کمتتری  و نا%94/28)مورد عدم انطباق  ۶۶ناحیه توصیپ مادی با است.  57%

شته است. علت اینکه ناحیته ویترایش در ایت  پتژوهش را دامیزان انطباق  بیشتری  مورد عدم انطباق

دارای ناحیته  هتای چتاپ شتده لزومتاًبود که همۀ کتاببیشتری  میزان انطباق را به دست آورد ای  

  ویرایش نبودند. 

 

  گيرينتيجه
نویسی پتیش از انتشتار بته ی در ایران متولی دستیابی به اهداف فهرستمل  یی که کتابخانۀاز آنجا

جویی در هزینته و نویسی و جلوگیری از انجام کارهای تکتراری، صترفههمگونی در فهرستمنظور 

/ ت ه متور  12۶۶75پیترو مصتوبه شتماره  هاستت،ازیتابی اطالعتات در کتابخانهافزایش سرعت ب

نویستی دولتی و غیر دولتی را ملزم به دریافتت فترم فهرستت ت وزیران کلیه ناشرانأهی 8/12/1375

ایت   4با توجه بته بنتد  .شناسنامه کتاب قبل از انتشار آن کردند جهت درج در صفحه پیش از انتشار

 ۀکتابخانت  بته عهتد هیه شده و تعیی  ضوابط اجرایتی آنهای تید نهایی فهرستأیت مصوبه مسئولیت

بته ی مل  ۀسوی کتابخان ید شده ازأیچاپ فهرستبرگه تفیپا  نامه اجراییآئی  5طبق ماد   .شد نهاده یمل 

در پشت صفحه عنوان برای کلیته  همراه شماره کتابشناسی آن در صفحه حقوقی یا شناسنامه کتاب یا

نبایتد هیچگونته تغییتری داده ملتی کتابخانته  باشد و در مت  آن بدون هماهنگی باها الزامی میکتاب

تحقیقتات  برختینتتایج امتا  .(1392سازمان اسناد و کتابخانۀ مل ی جمهتوری استالمی ایتران، ) شود

( نشتان داده استت کته برختی 1392سفید، خاناقبال، بزرگی و ( )بنی1390حوائجی،الباب)ربیعی و 

برختی نیتز اتاهراً بترای اجتنتاب از فراینتد اداری،  کننتد وق فیپای داده شده رفتار نمیناشران مطاب
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ای نامتهئی و بتدی  ترتیت  ختود را از انجتام مستئولیت آ طالعات نادرست و گتاه جعلتی را درجا

هتا را حجتم زیتاد ( مشتکل اساستی ناهمگونی1392)سفیدخان و اقبال، بزرگیبنی کنند.خالص می

 و داننتتتد و ربیعتتتینویستتتی میانتشتتتارات و آگتتتاهی نداشتتتت  ناشتتتران از هتتتدف فهرست

شتود عناصتر عامتل مهمتی کته موجت  می که کنند( در پژوهش خود بیان می1390)الحوائجیباب

بیشتر مربوط به اطالعاتی استت کته . پیشینه پس از چاپ کتاب دستخوش تغییر شونداطالعاتی یک 

دهنتد ناشران در هنگام ارائه فرم فیپا و یا نسخه الکترونیکی و حتی چاپی اثر تحویل کتابخانه ملی می

دهنتد کته ها را تغییتر میو پس از انتشار و تحویل دو نسخه از کتاب خود )طبق قانون واسپاری( آن

 شود. ها میوج  ناهمگونی در عناصر اطالعاتی موجود در پیشینهم

های فیپای ستازمان استناد مقایسۀ نتایج ای  پژوهش که به طور متوس ط میزان مطابقت فهرستبرگه

 70درصتد نشتان داد بتا نتتایج  92 را های فیپای مندرج در نترم افتزار رستاو کتابخانۀ مل ی با پیشینه

و  اقبتال، بزرگتیبنتی فیپای الکترونیکتی در پتژوهش فحه حقوق کتاب بادرصدی میزان مطابقت ص

 در منتدرج یپتایف یهافهرستتبرگه نواحی و عناصر اطالعتاتی سهیمقا( و همچنی  1392) سفیدخان

 افزار رستای مندرج در نرمپایف یهانهیشیپنواحی و عناصر اطالعاتی  با هاکتاب عنوان صفحات پشت

درصتد، وضتعیت  11/92درصتد، عنتوان93/9۶کته میتزان انطبتاق را در سرشناسته  حاضر پژوهش

 و درصد ۶/88درصد، رده بندی92/89درصد، موضوع 0۶/71درصد، مشخصات ااهری  43/93نشر

بتاب  و ها بتا نتتایج تحقیقتات ربیعتیو مقایستۀ ایت  یافتته نشتان داددرصتد  99/92شناسه افزوده 

درصتد،  2/9۶میانگی  همگونی در عنصر اطالعتاتی سرشناسته  به طور که در آن، (1390)الحوائجی

درصتد، در موضتوع  2/27درصد، در مشخصات اتاهری  53درصد، در وضعیت نشر  79در عنوان 

بهبتود وضتعیت  درصتد استت 3/91درصتد و در شناسته افتزوده  3/85درصد، در رده بندی  8/92

 دهد.نویسی پیش از انتشار را نشان میفهرست

نویسی پتیش توان گفت که نسبت به گذشته، ناشران نیز به اهمیت فهرستمیه ذکر شد بنابر آنچ

اند، و در هنگام دریافت فیپا اطالعات درست و مستند را به فهرستنویستان کتابخانتۀ از انتشار پی برده

چه بیشتتر دهند اما برای بهبود هر دهند و پس از انتشار کتاب نیز اطالعات را تغییر نمیمل ی ارائه می

شود کتابخانتۀ مل تی بترای ناشتران کارگتاه آموزشتی نویسی پیش از انتشار پیشنهاد میروند فهرست

هتا بتا چگتونگی ورود اطالعتات و نویسی پیش از انتشار، و آشنا کتردن آنپیرامون اهمیت فهرست

 ار کند.های فیپا برگزهای چاپی و الکترونیکی فهرستبرگهاهمیت ورود اطالعات صحیح در نسخه
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