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  چکیده
هاي فیپـاي سـازمان اسـناد و کتابخانـۀ ملّـی جمهـوري        میزان انطباق فهرستبرگهپژوهش حاضر با هدف بررسی  هدف:

   نویسی انگلوامریکن انجام شده است. قواعد فهرستاسالمی ایران با 
وارسـی   هـا، از دو سـیاهه   روش پژوهش پیمایشـی از نـوع تحلیـل محتواسـت و بـراي گـردآوري داده       روش پژوهش:

انـد، اسـتفاده شـده     نویسی انگلوامریکن تهیه شـده  ساخته که بر اساس دومین سطح توصیف قواعد فهرست محقق
   است.

هـاي فیپـا بـا     توصـیفی فهرسـتبرگه   ها نشان داد که به طور متوسط میزان مطابقـت فهرسـت   تحلیل دادهتجزیه و  ها: یافته
% 91/77% و بـا مراجعـه بـه اصـل کتـاب      12/87نویسی انگلوامریکن بدون مراجعه به اصل کتـاب   قواعد فهرست

    است.
ی جمهوري اسالمی ایـران در انطبـاق   هاي فیپاي کتابخانۀ ملّ نویسی توصیفی فهرستبرگه وضعیت فهرست گیري: نتیجه

شـود و کتابخانـۀ ملّـی در تحقـق اهـداف فیپـا        با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن، در سطح مطلوبی ارزیابی مـی 
    تقریباً موفق بوده است.

نویسـی   ایـران، قواعـد فهرسـت    و کتابخانـۀ ملّـی جمهـوري اسـالمی    هاي فیپا، سـازمان اسـناد    فهرستبرگه ها: کلیدواژه
  نگلوامریکنا
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  salamdar2011@yahoo.com   شناسی و دانش کارشناس ارشد علم اطالعات. 2
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  مقدمه و بیان مسئله
با توجه به حجم و گستردگی اطالعات و انتشارات در جهـان، رشـد انفجـاري اطالعـات در     

شـود، سـرعت    هـا افـزوده مـی    کتابخانـه  ۀها، و میزان منابعی که ساالنه به مجموع تمامی زمینه
کتابخانـه   ۀهان کنونی، مجموعالعاده یافته است.  درج دستیابی به منابع اطالعاتی اهمیتی فوق

کننــدگان نیازاطالعــاتی خــود را بــه ســرعت و  درصــورتی قابــل اســتفاده اســت کــه مراجعــه
منـابع کتابخانـه، براسـاس     ۀاز میان آن بازیابی کنند.  از این رو، الزم است مجموعـ  ،سهولت
 نویسـی انگلـوامریکن و   هاي متعارف و استانداردهاي جهانی همچـون قواعـد فهرسـت    روش
تـا بـه نیازهـاي    شـوند  نویسـی و سـازماندهی    کنگره یا دیویی فهرستهاي کتابخانۀ  بندي رده

به شکل مطلوبی پاسخ داده و دستیابی سریع به منـابع   ،کنندگان از کتابخانه اطالعاتی استفاده
  رشود.  ساي می کتابخانه

سـازي،    موعهمج ۀگان ها و کتابداري را فرایندهاي پنج کتابخانه ةاگر کارکردهاي عمد
یکـی از   ،اطالعـات، و مـدیریت در نظـر بگیـریم     ۀحفاظت ونگهـداري، سـازماندهی، اشـاع   

نویسـی کتـاب اسـت     ترین فرآیندهاي این کارکردها سازماندهی منابع به ویـژه فهرسـت   فنی
ها به صورت غیرمتمرکـز بـه فرآینـد سـازماندهی و      کتابخانه اگر).  182،ص1381(مزینانی، 
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عالوه بر اتالف وقت وهزینـه احتمـال دارد کتـاب واحـدي در      ،ام نمایندنویسی اقد فهرست
نویسـی شـود و درمجمـوع یکدسـتی و      هاي متفاوتی فهرسـت  هاي مختلف به شکل کتابخانه

).  امـا اگـر ایـن فرآینـد بـه      145، ص1386، ها ازبـین بـرود (فتـاحی    هماهنگی میان کتابخانه
.  شود جویی می ها و وقت کتابداران صرفه هزینهدر  ،صورتی متمرکز و استاندارد انجام گیرد

ازجمله هدف اصـلی کتابخانـه کـه     -هاي کتابخانه  این هزینه و وقت بر دیگر فعالیت آنگاه 
نویسـی پـیش    خواهد گذاشت؛ امري که از طریق فهرست اثر -همانا خدمت به جامعه است 

  ). 182، ص1381پذیر خواهد شد (مزینانی،  امکان CIP1از انتشار یا 
جـویی در هزینـه و وقـت     شایان ذکر است که  در فهرستنویسی متمرکز، زمانی صـرفه 

ریزي دقیق و نظارت منظمی وجود داشته باشد.  اگـر   کتابداران حاصل خواهد شد که برنامه
هـا بـا    جویی حاصل نخواهد شد؛ مثالً اگـر کتابخانـه   به سایر اهداف توجه کافی نشود، صرفه

فـق نباشـند،  یـا اگـر در یـک سیسـتم متمرکـز چنـد کتابخانـه از روش          استاندارد کـردن موا 
هـاي کـه در ایـن     بندي دیویی و چنـد کتابخانـه از روش کنگـره اسـتفاده کننـد، کتـاب       رده

بنـدي   بندي خواهند شد. عالوه بر این اگـر عمـق رده   ها مشترك هستند، دوباره رده کتابخانه
جویی تقلیل خواهد یافـت (بزرگـی،    زان صرفهنیز متفاوت باشد، به لحاظ کارهاي اضافی می

1371  .(  
نویسـی توصـیفی و    فهرسـت "نویسـی پـیش از انتشـار (فیپـا) عبـارت اسـت از:       فهرست

نویسی مادر) پیش از انتشار آن و درج فهرستبرگه مربـوط در صـفحه    تحلیلی (برگه فهرست
).  1390ران، ملّــی جمهـوري اســالمی ایــ  ۀ(ســازمان اســناد و کتابخانـ  "حقـوق همــان کتـاب  

کـه   - قبـل از صـحافی   ۀاز روي نسـخ  ،ملّی ۀکتابخان نویسی پیش از انتشار را معموالً فهرست
تـرین   دهـد.  از مهـم   انجـام مـی   - گیـرد  نویسی در اختیار این کتابخانه قرار مـی  براي فهرست

نویسی، جلوگیري از انجام کارهـاي تکـراري،    مزایاي فیپا، یکدستی و هماهنگی در فهرست
اسـت   نکـات دیگـر  اطالعـات، و   ۀطمینان از صـحت و درسـتی کـار، تسـریع در امـر اشـاع      ا
  ). همان(

                                                                                                                   
1.  Cataloging in publication 
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 ۀمسـئل  ،هـا  ترین مسائل ذخیـره و بازیـابی اطالعـات در کتابخانـه     یکی از مهمهمچنین 
 ةهاي شـناخته شـد   از جلوه. سازماندهی است که پیوسته از گذشته تا امروز مطرح بوده است

کـاربران   ةمـورد اسـتفاد   اي برگهت ها به صورت فهرس در کتابخانه ها هستند که فهرست ،آن
جستجو و دستیابی بـه   ةدر واقع ابزار عمد ،هاي به ظاهر کوچک گیرند.  همین برگه قرار می

هـاي فهرسـت    هـا در بخـش   چگونگی تـدوین آن  ةدربار يها بوده و قواعد منابع در کتابخانه
  .  )46، ص1383نشاط، ها پیشنهاد شده است ( توصیفی فهرستبرگه
نویسـی   نویسـی توصـیفی، قواعـد فهرسـت     ترین ابزارها در زمینـه فهرسـت   یکی از مهم

 المللی بودن و نیـز پشـتیبانی آن توسـط    است که به دلیل جامعیت محتوا، بین 2انگلوامریکن 
هـاي کتابـداري چهـار کشـور بـزرگ انگلیسـی زبـان (امریکـا،          هاي ملی و انجمـن  کتابخانه
از جملـه ایـران قـرار گرفتـه      ، کانادا، و استرالیا) مورد استقبال شـماري از کشـورها  انگلستان

شاید در عصر حاضر، .  )1392ملّی جمهوري اسالمی ایران،  ۀ(سازمان اسناد و کتابخاناست 
نویسی یک عقبگـرد محسـوب شـود.  امـا هنـوز هـم        هاي سنتی فهرست بحث در مورد برگه

دان خـود را حفـظ    با وجود داشتن نظام خودکار، سیستم برگـه هاي وجود دارند که  کتابخانه
) هـر  55، ص 1390برند.  (حیاتی و جوکار،  اند، یا هنوز از نظام سنتی و دستی بهره می کرده

ها نیـز از حالـت دسـتی بـه حالـت خودکـار        اي، تهیه فهرستبرگه هاي رایانه چند با ورود نظام
یز اطالعات توصیفی اغلب با همـان قواعـدي کـه در    اي ن هاي نمایش رایانه درآمد.  در نظام

هـاي جدیـدي از نمـایش     آیند.   اما صورت ها قابل مشاهده بود، به نمایش در می فهرستبرگه
دهند، مانند نمایش برچسبی یا خطـی   اي ارائه می اطالعات را نیز در کنار نمایش فهرستبرگه

  اطالعات (همان). 
نویسـی پـیش از انتشـار و قواعـد      زمینـه فهرسـت   هاي که تا کنون در بعضی از پژوهش

  صورت گرفته، عبارتند از: 2نویسی انگلوامریکن فهرست
اي در  نویسی کـره  هاي فهرست کیفیت پیشینه«) در پژوهشی تحت عنوان 2003( 1شین
هـاي مشـترك بـراي     نویسی شده در پایگـاه  هاي فهرست ، کیفیت پیشینه»هاي مشترك پایگاه

                                                                                                                   
1.  Shin 
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از لحاظ کنترل کتابشناختی را بررسی کرد.  او در پژوهش خود تعـداد و  چندین زبان ویژه  
نویسی مشخص کرده و در نهایت پیشـنهادهاي را ارائـه    هاي فهرست نوع خطاها را در پیشینه

  داده بود. 
بررســی کیفیــت  "اي تحــت عنــوان   )  در مقالــه2006( 1عبــدمناف و عبــدالرحمان 

ــینه ــت  پیش ــاي فهرس ــار   ه ــیش از انتش ــی پ ــالزي   نویس ــی م ــه مل ــینه  "کتابخان ــیف پیش   توص
هـا   نویسی پیش از انتشار کتابخانه ملی مالزي را با اپک این کتابخانه، از نظر شـباهت  فهرست
هـا نشـان داد کـه     ها در عناصر کتابشناختی براي هر پیشینه مقایسه کرده انـد.  یافتـه   و تفاوت
نویسـی بعـد از    هـاي فهرسـت   پیشـینه نویسی پیش از انتشار بـا   هاي کتابشناختی فهرست پیشینه

انتشار کتابخانه ملی مالزي در برخی موارد در سرشناسه متفاوت است.  عالوه بر ایـن برخـی   
نویسـی پـیش از انتشـار بـا قواعـد انگلـوامریکن        هاي فهرست هاي جزئی بین پیشینه از تفاوت

ز انتشـار کتابخانـه   نویسی پیش ا هاي فهرست هاي مشاهده شده در پیشینه وجود دارد.  تفاوت
%)، محـل نشـر   12%)، شـکل سـرعنوان (  13%)، ناشـر ( 17ملی مـالزي بـه ترتیـب در عنـوان (    

%) 5%)، و سرشناسـه ( 6%)، سـرعنوان موضـوعی (  8%)، نـام ناشـر (  8%)، شماره بازیـابی ( 11(
ــه   ــد کــه کتابخان ــان کردن ــه بی ــان در ادام ــراي فعالیــت   اســت.  آن ــالزي ب ــی م هــاي  هــاي مل

  ها متکی باشند.   یش از انتشار خود نباید صد در صد به این پیشینهنویسی پ فهرست
نویســی پــیش از انتشــار بــا  مقایســه فهرســت") در پژوهشــی بــا عنــوان  2012زارعــی (

بـا تجزیـه و تحلیـل     "نویسی بعد از انتشار در مرکز کتابشناختی کتابخانه ملـی ایـران   فهرست
هـا نشـان داد    ر را مورد مطالعه قرار داد.  یافتـه نویسی پیش از انتشا پیشینه فهرست 136محتوا، 

تـرین عناصـر    درصـد خطـا وجـود دارد و نـاهمگن     06/1که به طور میـانگین در هـر پیشـینه    
%) ، 24/15هـاي افـزوده (   %)، شناسـه 49/30کتابشناختی به ترتیـب شـامل عناصـر مشـترك (    

%)، 37/10موضـوع ( %)، 59/11بنـدي کتابخانـه کنگـره (    هـاي رده  %)، شـماره 02/14عنوان (
  %) هستند.  10/6%) و ناشر (54/8بندي دهدهی دیویی ( %)، شماره رده15/9سرشناسه (

ــوکبی ( ــه1381کـ ــا بررســـی فهرســـت  ) در مقالـ ــورد   اي بـ ــیفی دو مـ نویســـی توصـ
                                                                                                                   
2. AbdManaf and Abdul Rahman 
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هـاي   نویسی پیش از انتشار دو کتاب که تقریباً از هر نظر به یکدیگر شـبیه و در سـال   فهرست
دند، بـه اشـتباهاتی چـون نادرسـت بـودن سرشناسـه، ذکـر القـاب در         منتشر شده بو 79و  78

سرشناسه و شرح مسؤولیت، عدم ترتیب نام پدیدآورنـدگان بـه همـان ترتیبـی کـه در منبـع       
  کند.   اصلی اطالعات ذکر شده است، قرار گرفتن دو نام در سرشناسه و . . .  اشاره می

به اشـتباهات موجـود     "کایت فیپااندر ح"اي تحت عنوان  ) در مقاله1382زاده ( رجب
جـانوران شـگفت   "نویسی پیش از انتشار دو کتـاب بـا عنـاوین     در فهرست توصیفی فهرست

کنـد کـه    تـألیف رولینـگ، اشـاره مـی     "کوییدیج در گذر زمان"و  "ها انگیز و زیستگاه آن
س هاي خیالی موجود در این دو داستان،  همچون نیوت اسکمندر (یا نیوتن آرتمی شخصیت

نویسـی پـیش از انتشـار     فیدو اسکمندر)، آلبوس دامبلدور، کنیل ورتی ویسـپ، در فهرسـت  
هـاي علمـی و دقیـق     کتابخانۀ ملّی به عنـوان اشـخاص حقیقـی در نظـر گرفتـه و در فهرسـت      

اند، درحالی که نقش رولینگ به عنـوان خـالق دو اثـر، تـا حـد       هاي ایران ثبت شده کتابخانه
  ه شده است. اقتباس کننده پاین آورد

نویسـی   ) در پژوهشی به بررسـی کیفیـت فهرسـت   1389شعبانی، محفوظی و سعادت (
هاي عربی کتابخانۀ ملّی جمهوري اسالمی ایران روي اپک کتابخانـه ملـی و    توصیفی کتاب

پرداختند.  نتـایج پـژوهش    1386-1380هاي  لوح فشرده کتابشناسی ملی ایران در طول سال
 38/8درصـد مـوارد، صـحیح عمـل شـده، و در       62/91طور کلـی، در   ها نشان داد که به آن 

درصد موارد به طور صحیح عمل نشده است.  در این میان، ناحیه سرشناسـه داراي بیشـترین   
%) و ناحیــه عنــوان  بــه علــت اشــتباهاتی چــون عــدم تعیــین عنــوان  71/99درصــد صــحت (

هـا در آن، داراي بیشـترین    هقراردادي، نوشتن عنـوان کامـل، و شـکل نوشـتن عنـوان و نشـان      
  %) بود. 55/19درصد خطا (

هـاي   ) در مقاله خود با استفاده از روش تحلیل محتوا  به برخی کاسـتی 1390مداحی (
نویسـی پـیش از انتشـار کتابخانـۀ ملّـی کـه مطـابق قواعـد          بخش فهرست توصـیفی فهرسـت  

شناسه قرار نگرفتن اولـین  نویسی انگلوامریکن نیستند، اشاره کرده است، از قبیل: سر فهرست
نویسنده وقتی که نویسندگان کتاب بیش از سه نفر باشند، سرشناسه قـرار نگـرفتن عنـوان بـا     
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وجود مؤلف، سرشناسه قرار نگـرفتن متـرجم، عـدم ذکـر القـاب و عنـاوین، عـدم ذکـر دو         
  مؤلف در سرشناسه، عدم ذکر فروست و . . . . 

اي  ر پژوهشی با استفاده از روش پیمایشـی مقایسـه  ) د1392اقبال، بزرگی و میرحیدري ( بنی
هــاي کتابشــناختی  نویســی توصــیفی پیشــینه و تحلیــل محتــوا بــه بررســی میــزان انطبــاق فهرســت 

پرداختنـد.    AACR2) بـا  84- 88هاي فارسی موجود در لوح فشرده کتابشناسی ملی ایران ( کتاب
درصـد   82هاي فارسی جمعـاً در   بنویسی توصیفی کتا ها نشان داد که فهرست نتایج پژوهش آن

  درصد موارد صحیح عمل نشده است.     18موارد صحیح عمل شده و در 
نوشـتن اطالعـات   نویسـی انگلـوامریکن    بنابراین، از یک سو، بر اساس قواعد فهرسـت 

کتابشــناختی روي فهرســتبرگه تــابع اصــول و قواعــد خاصــی اســت تــا همــواره یکدســتی و 
بـه عنـوان منبعـی قابـل     ملّیۀ فیپاي کتابخانـ ها حفظ شود، و از سوي دیگر  هماهنگی در پیشینه

نویسی مورد استفاده قـرار   ها به منظور یکدستی در امر فهرست اعتماد در شماري از کتابخانه
دقـت، صـحت و    ،نویسـی پـیش از انتشـار، مزایـاي آن     فهرسـت  2طبـق مـاده    .  لذا یردگ می
  .  استنویسی و . . .  ستی در امر فهرستیکد

هـاي توصـیفی کتابخانـۀ ملّـی (کـوکبی،       با توجه به وجود اشتباهات در فهرست حال،
ی )، انجام این پژوهش روي قسـمت توصـیف  1390)، و (مداحی، 1382زاده،  )، (رجب1381

هـا بـا    هاي فیپاي کتابخانۀ ملّی و تطبیق نواحی و عناصر اطالعاتی این فهرسـتبرگه  فهرستبرگه
هـا را مشـخص    تواند نقاط قـوت و ضـعف فهرسـتبرگه    قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن، می

تواند میزان موفقیت کتابخانۀ ملّی را در اسـتفاده از قواعـد    هاي این پژوهش  می سازد.   یافته
کـار در  کیفیـت نسـبی   ویسی انگلوامریکن و دست یافتن به اهداف فیپا نشـان دهـد و   فهرستن

  ملّی مشخص سازد.  ۀفیپاي کتابخان هاي فیپا را در بخش قسمت فهرست توصیفی فهرستبرگه
ــد،      ــر ش ــه ذک ــاس آنچ ــر اس ــابراین، ب ــابی    بن ــه ارزی ــعی دارد ب ــر س ــژوهش حاض پ

سـناد و کتابخانـۀ ملّـی جمهـوري اسـالمی      سـازمان ا هاي فارسی  کتاب فیپاي هاي فهرستبرگه
نویسـی   هـا بـا قواعـد فهرسـت     میـزان مطابقـت آن  توصـیفی و  نویسی  از لحاظ فهرستایران، 

  هاي ذیل است: این پژوهش درصدد پاسخ گفتن به پرسش انگلوامریکن بپردازد.
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 هاي فیپاي سـازمان اسـناد و کتابخانـۀ    میانگین میزان مطابقت فهرست توصیفی فهرستبرگه .1
نویسـی   ملّی جمهـوري اسـالمی ایـران (بـدون مراجعـه بـه اصـل کتـاب) بـا قواعـد فهرسـت           

 انگلوامریکن چقدر است؟
هاي فیپاي سازمان اسـناد و کتابخانـۀ    میزان مطابقت نواحی و عناصر اطالعاتی فهرستبرگه .2

 نویسی انگلوامریکن چقدر است؟  ملّی ایران (بدون مراجعه به اصل کتاب) با قواعد فهرست
هاي فیپاي سـازمان اسـناد و کتابخانـۀ     میانگین میزان مطابقت فهرست توصیفی فهرستبرگه .3

نویسی انگلوامریکن  ملّی جمهوري اسالمی ایران (با مراجعه به اصل کتاب) با قواعد فهرست
 چقدر است؟

هاي فیپاي سازمان اسـناد و کتابخانـۀ    میزان مطابقت نواحی و عناصر اطالعاتی فهرستبرگه .4
 نویسی انگلوامریکن چقدر است؟ یران (با مراجعه به اصل کتاب) با قواعد فهرستملّی ا

  پژوهش  شناسی روش
در مطالعۀ حاضر، روش پژوهش پیمایشی و از نوع تحلیل محتوا است.  جامعه مورد مطالعـه  

هـاي   فیپاي مندرج در پشت صفحۀ عنـوان تمـام کتـاب     فهرستبرگه 195274پژوهش حاضر 
نویسی پیش از انتشار براي انتشـارات   (سالی که فهرست 1377هاي  ن سالفارسی است که بی

نویسـی پـیش از انتشـار     توسط کتابخانۀ ملّی فهرسـت  1390ایرانی به طور منظم آغاز شد) و 
گیري، به  باشند.  براي رعایت تناسب در نمونه اند و روي اپک کتابخانۀ ملّی موجود می شده

 195274شـود، بایـد    در هر سـال و در هـر رده چـاپ مـی    هاي که  علت تفاوت تعداد کتاب
فهرسـتبرگه بـه    195274شـد.  بنـابراین ابتـدا     فهرستبرگه به تفکیک سال و رده مشخص مـی 

گیـري بـر اسـاس جـدول کرجسـی و مورگـان،        تفکیک سال مشخص شد.   سپس با نمونـه 
یی) تقسیم شـد و  (ده رده دهدهی دیو 10هاي به دست آمده در هر سال بر عدد  تعداد نمونه
  هاي موجود در ده رده دیویی به دست آمد.  تعداد نمونه
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 به رانیا یاسالم يجمهور یمل کتابخانه یفارس يها کتاب يپایف يها فهرستبرگه نمونهتعداد جامعه و : 1 جدول
  نمورگا و یکرجس جدول براساس 1390-1377 يها سال کیتفک

  سال
  تعداد
  ها فهرستبرگه

  مجموع  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  1377

  195274  34617  30404  20090  15017  15735  18679  13981  10201  9311  8298  7129  5848  4343  1621  جامعه
  384  68  60  40  30  31  37  27  20  18  16  14  11  9  3  نمونه

  
دیـویی تفکیـک شـود، در     هـاي هـر سـال بـین ده رده     جا که بایـد تعـداد نمونـه    از آن

) 2008نمونه بیشتر وجود نداشت، بر اساس مقالـه کـوکبی (   3، که 1377مواردي مانند سال 
هاي چاپ شـده در ایـران بـه سـه ردة دیـن، علـوم کـاربردي و         عمل شد؛ چون  بیشتر کتاب

) و 600)، علـوم کـاربردي (  200هـاي دیـن (   ادبیات اختصاص دارد، لـذا سـه  نمونـه بـه رده    
) اختصاص یافت.  همچنـین بعضـی از اعـدادي کـه در جـدول وجـود دارنـد،        800ات (ادبی

 10بـر   14، تقسـیم عـدد   1380شوند.  مثالً بـراي سـال    اعشاري می 10هنگام تقسیم شدن بر 
کتاب را انتخاب کرد، اعـدادي کـه رقـم     4/1توان تعداد  جاي که نمی ، و از آن4/1شود  می

شـوند.  بنـابراین بـه هـر رده یـک       به سمت پاین گـرد مـی  است  5تر از  ها کوچک اعشار آن
مانـد، بـدین روي براسـاس مقالـه کـوکبی       نمونه دیگـر بـاقی مـی    4گیرد؛ اما  نمونه تعلق می

اي سـازمان اسـناد و کتابخانـۀ ملّـی جمهـوري       ) و شواهد موجـود در فهرسـت رایانـه   2008(
تشر شـده در رده دیـن بـه نسـبت     هاي من دهد تعداد کتاب که نشان می -اسالمی ایران (رسا) 

)، و بـه  200تا بـه ردة دیـن (   2نمونه باقی مانده  4از  -هاي دیگر در هر سال بیشتر است  رده
نمونه اختصاص داده شد.  براي مـواردي ماننـد    1هاي علوم کاربردي و ادبیات هر کدام  رده

اسـت، عـدد بـه     5ز .  چون رقم اعشـار بـاالتر ا  7/3شود  می 10بر  37تقسیم عدد  1385سال 
کنیم.  بنابراین نمونـه در ایـن    کتاب انتخاب می 4شود، یعنی براي هر رده  سمت باال گرد می

هـاي هـر    شود.  در نتیجه در مواردي ممکن اسـت تعـداد نمونـه    تا می 40تا،  37سال به جاي 
ا در نوشته شده است، متفاوت باشـد، امـ   2هاي که در جدول  با تعداد نمونه 1رده در جدول 

  اضافه شده است.  1رقم به تعداد نمونۀ جدول  15کل، 
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هاي فارسی کتابخانۀ ملّی جمهوري اسالمی ایران در هر رده (بر  هاي فیپاي کتاب : تعداد نمونه فهرستبرگه2دول 
  1390-1377 بندي دهدهی دیویی) در فاصله زمانی اساس رده

  سال

 موضوع
  

  تعداد
  نمونه

  ها فهرستبرگه

  کلیات
)000(  

فلسفه و 
  روانشناسی

)100(  

  دین
  

)200(  

علوم 
  اجتماعی

)300(  

  زبان
)400(  

  علوم محض
)500(  

  علوم
  کاربردي

)600(  

  هنر
)700(  

  ادبیات
)800(  

  تاریخ و
  جغرافیا

)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  60  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  

1390  70  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  

  39  40  39  40  39  39  39  46  39  39  399  جمع

  
مـاه   4پیشینه شد که پژوهشگران بعـد از حـدود    399ها  بنابراین در نهایت تعداد نمونه

کتاب دسـت یافتنـد.  و پـژوهش روي فهرسـتبرگه      228ها، تنها به  جستجو براي یافتن کتاب
  کتاب انجام شد.    228

اي بـودن پـژوهش (بـدون مراجعـه بـه       ها نیز با توجه به دومرحلـه  آوري دادهبراي گرد
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سـاخته بـر مبنـاي نـواحی و عناصـر        وارسـی محقـق   اصل کتاب و بـا آن)، بـه تهیـه دو سـیاهه    
نویسـی   ها، بر اساس دومین سـطح توصـیف قواعـد فهرسـت     اطالعاتی موجود در فهرستبرگه

کـه روال   سـاخته، بـراي ایـن     وارسی محقق سیاههانگلوامریکن مبادرت شد.  همچنین در تهیه 
کار و ترتیب ثبت مشخصات کتاب در پیشـینه کتابشـناختی حفـظ شـود، سرشناسـه نیـز کـه        

  ها نیست، در نظر گرفته شده است.  مربوط به بخش فهرست توصیفی فهرستبرگه
فرآیند کار در دو مرحله بدین شکل بود که در مرحلـه اول (بـدون مراجعـه بـه اصـل      

ها بـدون توجـه بـه صـفحه عنـوان،       تاب)، نواحی و عناصر اطالعاتی موجود در فهرستبرگهک
نویسی انگلـو امـریکن مطابقـت داده     پشت صفحه عنوان، متن کتاب و . . .  با قواعد فهرست

ــا قواعــد  شــد تــا مشــخص شــود کــه در نگــاه اول، میــزان مطابقــت فهرســتبرگه  هــاي فیپــا ب
است.  در مرحله دوم با مراجعه به اصـل کتـاب (صـفحه     نویسی انگلوامریکن چقدر فهرست

ــه مقایســه نــواحی و عناصــر اطالعــاتی    ــاب و. . . )ب ــوان، مــتن کت عنــوان، پشــت صــفحه عن
نویسی انگلوامریکن پرداخته شد تـا درصـدهاي واقعـی     هاي فیپا با قواعد فهرست فهرستبرگه

گلـوامریکن مشـخص شـود . بـه     نویسی ان هاي فیپا با قواعد فهرست میزان مطابقت فهرستبرگه
  ها نیز از آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد استفاده شده است.  منظور تجزیه و تحلیل داده

  ها یافته
هـاي فیپـاي سـازمان اسـناد و      به طور متوسط میزان مطابقت فهرست توصیفی فهرسـتبرگه . 1

نویسـی   با قواعد فهرستکتابخانۀ ملّی جمهوري اسالمی ایران (بدون مراجعه به اصل کتاب) 
 انگلوامریکن چقدر است؟

هــاي فیپــاي ســازمان اســناد و  محاســبه میــزان مطابقــت فهرســت توصــیفی فهرســتبرگه
نویسـی   کتابخانۀ ملّی جمهوري اسالمی ایران (بدون مراجعه به اصل کتاب) با قواعد فهرست

 شود: انگلوامریکن در فرمول ذیل ارائه می
  

نوان+ شـرح مسـئولیت+ ویـرایش+ محـل نشـر+ نـام ناشـر+        فهرست توصیفی= سرشناسه+ ع
  ISBNتاریخ نشر+ ناحیه توصیف مادي+ فروست+ یادداشت+ 

83/958=0+29/87+13/99+36/90+57/99+11/92+57/99+57/99+74/94+13/99+93/96  
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  میانگین میزان مطابقت= مجموع درصد مطابقت تقسیم بر فراوانی 
12/87=11÷83/958=x 

هـاي فیپـاي سـازمان اسـناد و      نواحی و عناصر اطالعـاتی فهرسـتبرگه   میزان مطابقت. 2
نویسـی   کتابخانۀ ملّی جمهوري اسالمی ایران (بدون مراجعه به اصل کتاب) با قواعد فهرست

 انگلوامریکن چقدر است؟
ــه:  ــئولیت:   93/96سرشناس %، شــرح 13/99% (عنــوان: 93/96%؛ عنــوان و شــرح مس

%، نـام  57/99% (محـل نشـر:   08/97%؛ وضـعیت نشـر:   57/99%)؛ ویراست: 74/94مسئولیت: 
%؛ 13/99%؛ فروسـت:  36/90%)؛ ناحیـه توصـیف مـادي:    57/99%، تاریخ نشـر:  11/92ناشر: 

  ISBN  :0%؛29/87یادداشت: 
ها بدون مراجعه بـه کتـاب، اشـتباهاتی کـه در هـر       در این قسمت با بررسی فهرستبرگه
  باشند: می ناحیه فهرستبرگه مشاهده شد، به شرح ذیل

در ناحیه سرشناسه مشاهده شـد کـه بـا وجـود داشـتن مؤلـف، عنـوان در سرشناسـه          -
  کتاب قرار گرفته بود.  

داشـته،  » عنوان موازي«در ناحیه عنوان نیز اشتباهاتی مشاهده شد، از قبیل: کتابی که  -
اطالعـات دیگـر   «انگلوامریکن ذکـر نشـده و یـا اگـر کتـابی داراي       1D1 .1براساس قاعدة 

  انگلوامریکن نوشته نشده بود.  1E2 .1بود، بر اساس قاعده » عنوان
هـاي چـون مؤلـف،     در قسمت شرح مسؤولیت، اشـتباهاتی چـون عـدم ذکـر نقـش      -

انگلـو   1F4 .1مصور، مترجم و ذکر عناوین و القاب مشـاهده شـد.  حـال آنکـه در  قاعـدة      
سـت رونویسـی کنیـد،    شرح مسؤولیت را به همان گونه کـه ه "امریکن ذکر شده است که: 

خواه دو یا چند شخص یا سازمانِ نام برده شده در آن، عملی یکسان یـا اعمـالی مختلـف را    
القـاب و کوتـه   "انگلـوامریکن نیـز ذکـر شـده اسـت کـه:        1F7 .1.  در قاعـدة  "انجام دهند
) ایـن  1هاي القاب اشرافی، خطابی، افتخاري و امتیازي، . . .  در غیـر از مـواردي کـه     نوشت

) در صورت حذف، تنها نام کوچک و نام خانوادگی باقی 2لقب براي تشخیص الزم باشد، 
) لقـب، لقـب اشـرافی یـا لقـب افتخـاري       4) چنین لقبی از نظر دستوري الزم باشـد،  3بماند، 
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  .  "هاي اشخاص در شروح مسئولیت حذف نماید انگلیسی باشد، همه القاب دیگر را از نام
جاي نشر را  به همان شـکل و حالـت   "مریکن آمده است: انگلوا 4C1 .1در قاعدة  -

نـام ناشـر،   "انگلوامریکن آمده است:  4D2 .1.  در قاعدة "دستوري که وجود دارد بنویسید
پخش کننده و غیره را با کوتاهترین شکلی که بتواند در سطح بـین المللـی درك و شـناخته    

را به همان گونه که در مطلب هست تاریخ "آمده است:  4F2 .1.  در قاعدة "شود، بنویسید
.  حال آنکه در مواردي مشـاهده شـد کـه در ناحیـه وضـعیت نشـر ایـن مـوارد         "ارائه بدهید

رعایت نشده بود و اشتباهاتی چون عدم ذکر محل نشر، نام ناشر، تاریخ نشر بـا وجـود ذکـر    
  محل نشر، نام ناشر و تاریخ نشر در کتاب، وجود داشت. 

ها،  تعداد صفحات، برگ"ذکر شده که:  5B2 .2ي در قاعدة در ناحیه توصیف ماد -
هاي شماره دار یا حرف دار موجود در مجلّـد بنویسـید.  آخـرین     ها را از روي توالی یا ستون

صفحه، برگ، یا ستون شماره دار در هر توالی را بنویسید و بـه دنبـال آن، کوتـه نوشـت یـا      
هده شـد کـه در مـواردي ایـن قاعـده رعایـت       .  با این همه مشـا "اصطالح مناسب را بیاورید

  نشده است. 
هاي مختلفـی   انگلوامریکن که مربوط به ناحیه یادداشت است، قسمت 7B .1قاعدة  -

به ترتیب ذیل دارد: ماهیت، دامنه و شکل هنري مطلب؛ زبان مطلب و/ یا ترجمه یا اقتبـاس؛  
دیگــر عنـوان؛ شــروح   منبـع عنـوان کامــل؛ تغییـرات در عنــوان؛ عنـوان مــوازي و اطالعـات     

مسئولیت؛ ویراست و تاریخ؛ جزئیات ویژه ماده؛ نشر، پخش و غیره؛ توصیف ظاهري؛ مـواد  
ها؛ مندرجات و . . .  که عالوه بر اینکـه هـر کـدام تـابع      همراه و ضمائم؛ فروست؛ پایان نامه

مشـاهده  قاعده و قانونی هستند، در ناحیه یادداشت باید به ترتیب درج شـوند.  امـا مـواردي    
 ها رعایت نشده بود.  شد که ترتیب درج آن

آخـرین منطقـه در فهرسـت توصـیفی      ISBNانگلـوامریکن،   8 .1بر اسـاس قاعـده    -
نوشت  را باید با کوته ISBNانگلوامریکن نوشته شده که شمارة 8B1 .1باشد و در قاعده  می

% 100ایـن دو قاعـده    ها و خطوط تیـره اسـتاندارد ارائـه داد.  بـر اسـاس      مورد توافق و فاصله
در محـل خـود قـرار نگرفتـه      ISBNهاي  % از شماره80/97اشتباه بودند.   ISBNهاي  شماره
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داراي عالمـت دو نقطـه بودنــد، در    ISBNي  هـا بعـد از واژه   % از فهرسـتبرگه 84/11بودنـد،  
ــتبرگه19/12 ــماره    % فهرس ــین ش ــره ب ــط تی ــا خ ــاي  ه ــود.    ISBNه ــده ب % از 19/2درج نش

 نداشتند.   ISBNها شماره  فهرستبرگه
% 12/24ذکـر قیمـت در فهرسـتبرگه اختیـاري اسـت، امـا        8D .1بـر اسـاس قاعـده     -

 % بدون ذکر قیمت بودند. 88/75ها داراي قیمت و  فهرستبرگه
هـاي فیپـاي سـازمان     به طور متوسط، میزان مطابقت فهرسـت توصـیفی فهرسـتبرگه   . 3

ــا مراجعــه بــه اصــل کتــاب) بــا قواعــد  اســناد و کتابخانــۀ ملّــی جمهــوري اســالمی ایــر ان (ب
 نویسی انگلوامریکن چقدر است؟ فهرست

هــاي فیپــاي ســازمان اســناد و  محاســبه میــزان مطابقــت فهرســت توصــیفی فهرســتبرگه
نویسـی   کتابخانۀ ملّی جمهوري اسالمی ایران (با مراجعه به اصـل کتـاب) بـا قواعـد فهرسـت     

 شود: انگلوامریکن در فرمول ذیل ارائه می
فهرست توصیفی= سرشناسه+ عنوان+ شـرح مسـئولیت+ ویراسـت+ محـل نشـر+ نـام ناشـر+        

  ISBNتاریخ نشر+ ناحیه توصیف مادي+ فروست+ یادداشت+ 
05/857=0+95/78+37/97+25/48+69/98+47/89+13/99+06/96+86/68+65/84+62/95  

  میانگین میزان مطابقت= مجموع درصد مطابقت تقسیم بر فراوانی 
91/77=11÷05/857= x 

هـاي فیپـاي سـازمان اسـناد و      میزان مطابقت نواحی و عناصر اطالعـاتی فهرسـتبرگه  . 4
نویسـی   کتابخانۀ ملّی جمهوري اسالمی ایران (با مراجعه به اصـل کتـاب) بـا قواعـد فهرسـت     

  انگلوامریکن چقدر است؟
ــه:  ــوان و شــرح مســئولیت:  62/95سرشناس ــوان: 75/76%؛ عن : %، شــرح مســئولیت65/84% (عن

ـام ناشـر:   13/99% (محل نشـر:  76/95%؛ وضعیت نشر: 06/96%)؛ ویراست: 86/68 ـاریخ  47/89%، ن %، ت
  ISBN  :0%؛95/78%؛ یادداشت: 37/97%؛ فروست: 25/48%)؛ ناحیه توصیف مادي: 69/98نشر: 

ها با  مراجعه به کتـاب، اشـتباهاتی  بـه شـرح ذیـل        در این قسمت با بررسی فهرستبرگه
  از فهرستبرگه مشاهده شد:در هر ناحیه 
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در ناحیه سرشناسه، اشتباهاتی چون عدم انطباق نام مؤلف با فهرست مستند اسامی مشـاهیر   -
  و مؤلفان، و درج شخص دیگري به جاي مؤلف مانند مترجم در سرشناسه، مشاهده شد.  

قیـق  ذکر شد، در مـواردي عنـوان د   2در ناحیه عنوان نیز، عالوه بر اشتباهاتی که در سؤال  -
عنوان کامل "انگلوامریکن آمده است:    1B1 .1کتاب وارد نشده بود؛ حال آنکه در قاعدة 

را دقیقاً از نظر کلمات، نظم، و هجی، اما نه لزوماً نشانه گذاري و بزرگ نویسـی، رونویسـی   
 . "نماید

، اشتباهاتی دیده شـد  2در قسمت شرح مسؤولیت، عالوه بر اشتباهات ذکر شده در سؤال  -
ن عدم ذکر نام مؤلف یا مترجم در قـالب [] در مـواردي کـه اطالعـات آن از خـارج از      چو

هـاي   داده"انگلوامریکن آمده است کـه:   0C1 .1متن اصلی به دست آمده است.  در قاعدة 
.  اطالعات نادرسـت نویسـنده،   "برگرفته از خارج از منبع اصلی را میان دو قالب [] بگذارید

انگلـوامریکن   1F1 .1شرح مسؤولیت، نیز مشاهده شـد.  در قاعـدة   یا نویسندگان در قسمت 
شروح مسؤولیتی را که به طور عمده در مطلب وجود دارند، بـه همـان شـکلی    "آمده است: 

 .   "که هستند رونویسی کنید
  در ناحیه ویراست: در مواردي مشاهده شد با اینکه در کتـاب ذکـر شـده بـود کـه کتـاب       -

انگلوامریکن ذکـر   2B1 .1فهرستبرگه ذکر نشده بود.  در قاعده  ویرایش شده است، اما در
 .  "شود رونویسی کنید شرح ویراست را به همان گونه که در مطلب یافت می"شده که: 

در مواردي مشاهده شـد   2در ناحیه وضعیت نشر: عالوه بر اشتباهات ذکر شده در سؤال 
انگلـوامریکن   4D4 .1ه بـود.  در قاعـدة   که کتابی دو ناشر دارد، اما در فهرسـتبرگه ذکـر نشـد   

اگر مطلبی داراي دو یا چند ناشر، پخش کننده و غیـره اسـت، آن را بـا نخسـتین     "آمده است: 
)هنگـامی کـه نـامی کـه     1نام ذکر شده و محل مربوط به آن توصیف کنید.  در حاالتی چون، 

ک ناشـر، بعـد از   نخست آمده، پخش کننده، سازمان ترخیص کننده و جاي دیگري باشد و یـ 
) هنگامی که نامی که بعد آمده به وضوح، ناشر، پخش کننده و سـازمان  2آن ذکر شده باشد.  

) هنگـامی کـه ناشـر،    3اصلی محسوب شود و این امر از صفحه آراي یـا چـاپ معلـوم باشـد.      
پخش کننده و سازمان بعدي در کشور سازمان فهرست کننده اسـت و ناشـر، پخـش کننـده و     
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اول در کشور سازمان فهرست کننده قـرار نـدارد، ناشـران، پخـش کننـدگان و مـوارد       سازمان 
 .  "هاي بعدي را (در صورتی که با محل اول فرق داشته باشند) بیفزاید بعدي و محل

عمده اشکاالتی که در ناحیه توصیف مادي مشاهده شد،  این بود که تعداد صـفحات  
تاب یکسان نبود، همچنین برخـی کتـب داراي   درج شده در فهرستبرگه با تعداد صفحات ک

انگلـوامریکن   5B2 .2نمودار و نقشه بودند، اما در فهرسـتبرگه ذکـر نشـده بـود.  در قاعـدة      
آخرین صفحه، برگ، یا ستون  شماره دار در هـر تـوالی را بنویسـید و بـه     "ذکر شده است: 

ــد    ــا اصــطالح مناســب را بیاوری ــه نوشــت ی ــال آن کوت ــ "دنب ــین قاع   5C1 .1دة .  همچن
اطالعات ظاهري دیگر (به جز دامنه یا ابعاد) مربوط بـه مطلـب   "انگلوامریکن بیان می دارد: 

 .   "را به همان گونه که دستور داده شده است ارائه دهید
هاي مختلفـی   انگلوامریکن که مربوط به ناحیه یادداشت است، قسمت 7B .1قاعدة  -

هنري مطلب؛ زبان مطلب و/ یا ترجمه یا اقتبـاس؛  به ترتیب ذیل دارد: ماهیت، دامنه و شکل 
منبـع عنـوان کامــل؛ تغییـرات در عنــوان؛ عنـوان مــوازي و اطالعـات دیگــر عنـوان؛ شــروح       
مسئولیت؛ ویراست و تاریخ؛ جزئیات ویژه ماده؛ نشر، پخش  و غیره؛ توصیف ظاهري؛ مواد 

هـا شـامل    ردي اینکـه کتـاب  در مواها؛ مندرجات و . . .  ایان نامههمراه و ضمائم؛ فروست؛ پ
هـا   نمایه، کتابنامه، ویراست، مندرجات، عنوان موازي یا اطالعات دیگر عنوان بودند، اما این

 ذکر نشده بودند.   -در حالی که باید به دلیلی در ناحیۀ یادداشت ذکر شده باشند  -
 توضیحات الزم ارائه شد.  2در سؤال   ISBNدرباره اشتباهات ناحیه  -

ی ملّ ۀکتابخان يپایف يها فهرستبرگه یعناصراطالعات و ینواحدرصدهاي فراوانی انطباق هاي  مقایسه یافته :3 جدول
  کتاب اصل به مراجعه با و ،بدون نویسی انگلوامریکن با قواعد فهرست

  هاي ناحیه
  فهرستبرگه
  مراحل
 نویسی فهرست

 سهاسرشن

عنوان و شرح 
 مسئولیت

  
ناحیه   
 ستویرا

 هناحی ناحیه نشر
توصیف 
 مادي

ناحیه 
 فروست

ناحیه 
 یادداشت

حیه
نا

IS
BN

 عنوان  
شرح 
 مسولیت

 ناشر محل نشر
تاریخ 
 نشر

بدون مراجعه به 
 اصل کتاب

93/96 13/99 74/94 57/99 57/99 11/92 57/99 36/90 13/99 29/87 0 

با مراجعه به اصل 
  کتاب

62/95 65/84 86/68 06/96 13/99 47/89 69/98 25/48 37/97 95/78 0 
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هاي فیپاي کتابخانه ملی با قواعد  هاي درصدهاي فراوانی انطباق نواحی و عناصر اطالعاتی فهرستبرگه یافته: 1 نمودار

 فهرستنویسی انگلوامریکن بدون مراجعه به کتاب
  

  
کتابخانه ملی با قواعد هاي فیپاي  هاي درصدهاي فراوانی انطباق نواحی و عناصر اطالعاتی فهرستبرگه یافته: 2نمودار

  فهرستنویسی انگلوامریکن با  مراجعه به کتاب

  گیري نتیجه
در این نوشته اشتباهاتی ذکر شد، چون: سرشناسه قرار گرفتن مترجم، ذکر عنـاوین و القـاب   
در سرشناسه و ناحیه شرح مسؤولیت، عـدم ذکـر شـرح مسـؤولیت هـر شـخص، عـدم ذکـر         

نوان، عدم ذکـر نمایـه و کتابنامـه، و اشـتباهاتی چـون      عنوان دقیق کتاب و اطالعات دیگر ع
عدم ذکر نام دو ناشر، عدم ذکـر نمـودار و نقشـه و غیـره.  ایـن مـوارد در راسـتاي مقـاالت         
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ها نیـز در مقـاالت خـود     ) بود، آن1390)، و (مداحی، 1382زاده،  )، (رجب1381(کوکبی، 
رفتن عنـوان بـا وجـود مؤلـف، ذکـر      به اشتباهاتی اشاره کرده اند، چون: در سرشناسه قرار گ

عناوین و القاب در سرشناسه و شرح مسؤولیت، ذکر دو مؤلف در سرشناسه، سرشناسه قـرار  
  گرفتن اولین نویسنده با وجود اینکه کتاب بیش از سه نویسنده دارد.  

اما با وجود این اشتباهات، همان گونه که نتایج پژوهش نشان داد، بـه طـور متوسـط میـزان     
نویسـی انگلـوامریکن، بـدون     هـاي فیپـا بـا قواعـد فهرسـت      توصیفی فهرسـتبرگه   ابقت فهرستمط

% است.  هماننـد نتـایج پـژوهش    91/77% و با مراجعه به اصل کتاب 12/87مراجعه به اصل کتاب 
% مـوارد، صـحیح    62/91) کـه نشـان داد بـه طـور کلـی، در      1389شعبانی، محفوظی و سعادت (

اقبـال، بزرگـی و میرحیـدري     موارد نشده؛ و همچنین نتایج پژوهش بنـی  % 38/8عمل شده، و در 
% مـوارد صـحیح    82هـاي فارسـی جمعـاً در     نویسی توصیفی کتاب ) که نشان داد فهرست1392(

  دهد.    % موارد نشده است، درصد باالیی از صحت را نشان می 18عمل شده و در 
هاي فیپـا در نوشـته حاضـر و     رستبرگهبنابراین با وجود اشتباهات نشان داده شده در فه

ــه طــور کلــی 1390)، مــداحی (1382)، رجــب زاده (1381هــاي کــوکبی( در پــژوهش )، ب
هـاي فیپـاي کتابخانـۀ ملّـی جمهـوري اسـالمی        نویسی توصیفی فهرسـتبرگه  وضعیت فهرست

هـاي   همـان گونـه کـه در پـژوهش     -ایران در انطباق بـا قواعـد فهرستنویسـی انگلـوامریکن     
) نیز نشان داده 1392اقبال، بزرگی و میرحیدري ( ) و بنی1389، محفوظی و سعادت (شعبانی

شود و کتابخانۀ ملّی در تحقق اهداف فیپـا تقریبـاً موفـق     در سطح مطلوبی ارزیابی می -شده 
هاي فیپـاي کتابخانـه ملّـی شـاهد اشـتباهات       به این ترتیب، ما هنوز در فهرستبرگهت. بوده اس

) و مـداحی  1382زاده ( )، رجـب 1381هـاي کـوکبی، (   پژوهش و پژوهشذکر شده در این 
) هستیم؛ اما این اشتباهات نسبت بـه قبـل کمتـر شـده و کتابخانـه ملـی در ایـن زمینـه         1390(

  تر عمل کرده است.   نسبت به قبل موفق

  پیشنهادها
شـود   هـاي فیپـاي کتابخانـۀ ملـی، پیشـنهاد مـی       براي بهبود کیفیت هر چـه بیشـتر فهرسـتبرگه   
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نویسـی   هـاي آموزشـی دربـاره قواعـد فهرسـت      کتابخانۀ ملّـی بـراي فهرستنویسـان، کارگـاه    
ي  هاي پیوسـته معتبـر جهـانی (اپـک کتابخانـه      ها با فهرست انگلوامریکن برگزار کند، تا  آن

بـه   RDAي هاروارد و غیره) بیشـتر آشـنا شـوند.  همچنـین آمـوزش        کنگره، اپک کتابخانه
 ه ملّی نیز پیشنهاد می شود.   کتابداران کتابخان

ها را به افراد و مؤسسات خـارج از کتابخانـه    نویسی کتاب اگر کتابخانۀ ملّی فهرست -
شود از یک سو این کار را به افراد و مؤسسات واجد صـالحیت   کند، پیشنهاد می واگذار می

  ها را مجدداً بررسی کند.  نویسی آن بدهد و از سوي دیگر کار فهرست
هاي فارسی و پژوهش محفـوظی   که پژوهش حاضر، فقط روي کتاب به اینبا توجه  -

شود کـه هماننـد ایـن پـژوهش روي      هاي عربی صورت گرفته است، پیشنهاد می روي کتاب
هاي انگلیسی انجام گیـرد تـا کیفیـت نسـبی کـار در       هاي دیگر همچون زبان هاي زبان کتاب

 انگلیسی نیز مشخص شود.   ي ملی به زبان نویسی توصیفی کتابخانه بخش فهرست
ها با  نویسی پیش از انتشار کتاب میزان مطابقت فهرست«جا که این پژوهش به  از آن -

نویسـی سـایر    شـود فهرسـت   پرداخته است، پیشـنهاد مـی  » نویسی انگلوامریکن قواعد فهرست
نیز بـا قواعـد    -ها و . . .   نامه از قبیل مواد دیداري شنیداري، نشریات، پایان -منابع اطالعاتی 

 نویسی انگلوامریکن مقایسه شود.   فهرست
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