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Abstract 

Objective: The purpose of this study is to identify the components of quality in a national 

bibliography and also the methods and procedures for improving and maintaining quality in the 

National Bibliography of Iran based on the knowledge and experience of some of its producers 

who formed a Delphi panel to conduct the research.  

Methodology: A Delphi technique has been used to conduct the research with a panel of 22 

cataloging and classification experts and practitioners from the Technical Services Department 

of the National Library of Iran. Relative questionnaires for two rounds of the Delphi were set in 

a 5 point Likert scale comprising items extracted from the research literature and the Delphi 

panels' answers to the open questions. The mean and standard deviation were used to measure 

the agreement.  

Findings: At the level of record, the panel members identified as quality components in the 

record: accuracy and conformance to the agreed standards and instructions,  not having spelling 

and typos mistakes, providing a description as close to the source as possible in order to better 

understanding of the user from the  catalogued item, the ability to access the resource by having 

at least information about the source through the record, adequacy, accuracy, and ordering the 

importance in assigning the subject headings,  accuracy of call numbers and  added entries,  and 

the fulfillment of native requirements, such as language and script; at the level of the National 

Bibliography the panel members decided to mention the ease of use and access, and consistency 

at different levels of description as most important; in terms of quality control activities the 

panel perceived the quality control of all levels of descriptions, MARC blocks and fields, 

typographic and spelling error checking, uniformity in the transcription of non-Persian 
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documents as the most important. In terms of methods and procedures for improving and 

maintaining quality in the National Bibliography of Iran the decision-making and procedural 

uniformity, avoidance of outsourcing, whether in cataloging, or in evaluating and controlling its 

quality, emphasizing on the empowerment of catalogers, training qualified catalogers were 

subject of consensus. Also, gaining professional and related knowledge and use of new 

technologies, improvement of factors related to job satisfaction, and welcoming feedback from 

all categories of users have been pointed out among the most important methods and 

procedures. 

Conclusion: In overall, statements suggest a tendency towards scientific dynamism which 

requires providing proper facilities and conditions. Also, a kind of perfectionism, and self-

sufficiency, while seeking to maintain professional autonomy among the catalogers of the 

National Library of Iran have been perceived, which requires intelligent and far-seeing high 

level managers, who must be professional in the field of cataloging, and even in broader term, 

information organization and management, as well as being aware of the problems and 

challenges of the field. 
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چکیده
  از یجمع اتیتجرب و دانش اساس بر رانیا یمل شناسی کتاب در تیفیک استمرار و بهبود یراهکارها و ها مؤلفه نییتع یپ در پژوهش نیا :هدف

  ت.اس آن هیته اندرکاران دست

 در یدلف دور دو یها نامه پرسش. درآمد اجرا به یمل هکتابخان سینوی فهرست اندرکاران دست از نفر 22 شامل یپنل و یدلف فن با پژوهش :روش

 .شد استفاده توافق سنجش یبرا ها رتبه اریمع انحراف و نیانگیم از و میتنظ یا نهیگز 5 فیط

 سهولت: یمل اسیشن کتاب سطح در ؛شده رفتهیپذ های دستورالعمل و استانداردها با تطابق و صحت: رکورد سطح در تیفیکهای  مؤلفه :ها افتهی

 س طوح  یتم ام  یف  یک کنت رل : تی  فیک کنترل یعملکردها ثیح از. شدند نییتع ف،یتوص مختلف سطوح در یهمگون و یدسترس و استفاده در
 نیش تر یب ح ازز  یرفارس  یغ من اب   یس  ینو ح رف  در یکدستی و یپیتا و ییامال یها غلط حیتصح و کنترل مارک، یها بلوک و لدهایف ف،یتوص
 یس پار  ب رون  از زی  پره ه،ی  رو وح دت : یمل   شناس ی  کت اب  تی  فیک استمرار و بهبود حفظ، یبرا راهکارها و داتیتمه مهمترین. ندبود تیاهم

 آم وز   د،یجد یها یفناور از استفاده خبره، سانینو فهرست تیترب و سانینو فهرست یتوانمندساز بر دیتأک آن، تیفیک کنترل و نویسی فهرست
 .است شده عنوان بازخوردها از استقبال و یشغل تیرضا ملعوا بهبود ،یبازآموز و

 یتخصص استقالل حفظ به لیم و یخودبسندگ ،یتخصص و یعلم ییایپو و رشد یبسترها جادیا لزوم از یحاک نظرات همجموع :یریگ جهینت

 و ش ود  یمل   شناسی کتاب در مستمر تیفیک به یمنته تواند یم که است یعوامل عنوان به یمل هکتابخان نویسی فهرست همجموع در یا حرفه و
 .بود نخواهد سریم نگر ندهیآ و یا حرفه تیریمد استقرار با جز نیا

 

 .ملی ایران، کیفیت شناسی کتاب، نویسی فهرستسازماندهی اطالعات،  ها: کلیدواژه
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مقدمه

مجدد بوده و هست.  هجوامع انسانی تولید دانش، ثبت و ضبط آن به منظور استفاد های فعالیتاز جمله 

شود و اقداماتی که  ثبت میدیگری  هاطالعات بر لوح، کتیبه، پوست، کاغذ، میکروفیلم، لوح فشرده یا هر رسان

مندان علم اطالعات و  ، اساس کار متخصصان و حرفهگیرد میمکرر از آن صورت  هبرای بازیابی و امکان استفاد

بر تعریف  شود. سازماندهی دانش بنا یاد می« سازماندهی دانش»، که از آن به دهد میرا تشکیل شناسی  دانش

ای که برای کسانی که در  گونه  ها، و اهداف اسناد به ا، ویژگیعبارت است از توصیف و سازماندهی محتو»

پذیر شوند. سازماندهی دانش، همه انواع و  هستند، دسترس ها آنهای نهفته در  جستجوی این اسناد یا پیام

و  شناسی کتاب، مدیریت مدارك، نویسی فهرستبندی،  رده، نویسی چکیده و چکیدهسازی،  های نمایه شیوه

)اندرسون(.  «ردگی بر می درهای اطالعاتی متنی و کتابشناختی برای بازیابی اطالعات را  ایجاد پایگاه

یندی است علمی و آفر»و  گیرد میمفهومی سازماندهی دانش قرار  همنابع اطالعاتی در حیط نویسی فهرست

به  ؛های الزم برای مدارك موجود در یك مجموعه یك مجموعه و تعیین شناسه سازی  آمادهبرای پژوهشی 

یندها شامل تعیین سرشناسه، توصیف آنحوی که دستیابی سریع و صحیح را به آن مدارك میسر سازد. این فر

ای هر یك از مدارك های افزوده بر های الزم و سایر شناسه بندی، تعیین موضوع یا موضوع ، ردهشناختی کتاب

)سلطانی و راستین،  «موجود در مجموعه بوده و هر یك از این عوامل دارای قواعد و ضوابطی خاص است

 (. 242 .، ص9731

فرض بر این است که هر چه فهرست کتابخانه با کیفیت بهتری تولید شده باشد، )هر چند این تنها عامل در 

کیفیت،  کاربر در دسترسی و بازیابی خواهد بود. فهرست بادسترسی و بازیابی نیست(، کمك مؤثری به 

( 1۹۹۹)ایزو  مبانی و واژگان -های مدیریت کیفیت سیستم کیفیت است. کیفیت در با نویسی فهرستمحصول 

بر  (. بنا2۹9۲)ایزو، تعریف شده است « تحقق الزامات توسط مجموعه خصوصیات ذاتی یك شیء هدرج»

=  ۹۹14)استاندارد ملی ایران،  های عملکرد کتابخانه شاخصیط کتابخانه، در همین تعریف، متناسب با مح

یك محصول یا خدمت در کتابخانه است که  ]ذاتی[مجموعه خصوصیات و مختصات  کیفیت( »99۶2۹ایزو 

های ضعیف، خوب و  توان آن را با صفت اعالم شده را داشته باشد و می ]و/یا الزامات[توان برآوردن نیازهای 

(. در عین حال باید به این نکته اشاره کرد که 9۹ .، ص9717)سازمان ملی استاندارد ایران، « الی به کار بردع

آن  هاشخاصی را که داعی های ارزشکیفیت مفهومی تغییرناپذیر نیست، بلکه نوعی استاندارد تعالی است که »

 (. 9111، 9)توماس« سازد را دارند، منعکس می

 
1. Thomas 
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های گوناگون قابل بررسی است. کاربران،  وجهی است و از جنبه امری چند سینوی فهرستکیفیت در 

هستند،  نویسی فهرست فرایندنویسان، که عوامل و عناصر مهم در  ، و فهرستنویسی فهرستافزارها، قواعد  نرم

در ادبیات ند. هستدر ارتباط با هم و در ارتباطات با عوامل دیگری مانند محیط، مدیریت و غیره قابل مطالعه 

، تعاریف گوناگونی، که در طی زمان تغییراتی را نیز پذیرا شده اند، نویسی فهرستمربوط به موضوع کیفیت در 

گیری آن در رکورد،  کیفیت، کمّی کردن و اندازههای  مؤلفههایی نیز برای تعیین  خورد. تالش به چشم می

خورند.  ناصر مشترك و متفاوتی به چشم میصورت گرفته است. در این تعاریف، ع نویسی فهرستفهرست و 

بوده  ها آناز حیث نوع و اهداف و نیازهای کاربران ها  کتابخانهها در تعریف کیفیت، تفاوت  علت اصلی تفاوت

 بردار اصلی فهرست هستند.   است؛ کاربرانی که نیازهای اطالعاتی متفاوتی دارند و هدف و بهره

استاندارد  هاوریجینال و مبتنی بر توافق دو جانبه دربار نویسی فهرست»با کیفیت را  نویسی فهرست توماس

داند  می« فهرست همراه باشد هسودمندی و به هنگام بودن در تهی - ای که با هزینه مورد استفاده، به گونه

ی را نیز در به هنگام بودن و امور مال تطبیق با استاندارد، ویژگیهای  مؤلفه(. بنابراین، عالوه بر 911۶)توماس، 

صحیحی  شناختی کتاب، تولید اطالعات نویسی فهرستتعریف وارد کرده است. در دیدگاهی دیگر کیفیت در 

کیفیت در آورد ) دانسته شده که پاسخگوی نیازهای کاربران است و دسترسی مناسب و به هنگام را فراهم می

کاربران کتابخانه است که البته مستلزم (. در این تعریف تأکید بر نیازهای 2۹ .، ص911۲، 9نویسی فهرست

دیدگاهی کل نگرانه را در تولید رکورد و فهرست بیان کرده است و توجه  2آن است. میکسا همطالع

ایجاد سیستم کتابشناختی باید بیشتر به عنوان یك »را معطوف به کل سیستم کرده است:  نویسی فهرست

 .، ص91۹1)میکسا، « از مداخلای  مجموعهبه عنوان تولید  نویسی فهرستمفهوم کلی در نظر گرفته شود تا 

کامل بودن، صحت، حاوی های  مؤلفهرا متشکل از  نویسی فهرستنیز کیفیت در  7(. بروس و هیلمن219-212

 4پذیری دسترس، سازگاری با انتظارات، همگونی منطقی، انسجام، به هنگام بودن و منشأاطالعات مربوط به 

های جدید اطالعاتی  (. از طرف دیگر، با توجه به ظهور محیط2۹۹4س و هیلمن، ذکر کرده اند )برو

ها بررسی کنند و چارچوبی کلی برای  انواع فراداده هپژوهشگرانی نیز کوشیده اند تا ابعاد کیفیت را در هم

باشد. به  -نویسی فهرستو نه فقط  -شند که قابل سازگاری با هر محیط اطالعاتی ینداارزیابی کیفیت داده بی

از اطالعات تمرکز دارد  یهای ویژگیچارچوب تضمین کیفیتی را تهیه کرده که بر  ۲عنوان مثال مرکز آمار کانادا

 
1. Cataloging quality 

2. Miksa 

3. Bruce & Hillmann 

4. Completeness, accuracy, provenance, conformance to expectations, logical consistency & coherence & timeliness, 

and accessibility 

5. Statistics Canada 
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پذیر بودن، تفسیرپذیر و قابل  ، صحت، به هنگام بودن، دسترس9ند: ربطهستکه برای سنجش کیفیت مهم 

ا، هر چند باید در نظر گرفته شوند، بیش از حد ه (. این مؤلفه2۹93درك بودن و انسجام )مرکز آمار کانادا، 

های نشر  الکترونیکی و تغییرات سریع در فناوری نویسی فهرستند. با وجود قرار داشتن در عصر هستکلی 

، و تغییرات ها آنای و امکانات بی بدیل تعامل کاربر با  افزارهای کتابخانه محتوا، کاربرپسند شدن روزافزون نرم

مهمی در  ههمچنان مرحل نویسی فهرستاین واقعیتی انکارناپذیر است که  ؛ی توصیف مدركها سریع در طرح

نویسان باید بیش از پیش درك و بینش خود را نسبت به کیفیت در کاری که  سازماندهی محتواست و فهرست

خود را در های  های ممکن افزایش دهند و دیدگاه کنند و طراحی ای که تولید می وردهآدهند و فر انجام می

 (. 9۹93به اشتراك بگذارند )اسنو،  ها آنمورد چگونگی بهبود کیفیت 

. است اطالعات یسازماندهدر  نینو یالگوها یریکارگ به در تیفیک با یرکوردها نقش گرید مهم همسئل

 ،یپیتا اغالط استفاده، مورد فیتوص استاندارد با تطابق ثیح از فراوان اغالط یحاو که تیفیک یب یرکوردها

 ای ،یکتابشناخت یها داده مهاجرت یبرا ؛باشند یشناخت کتاب فیتوص مختلف یلدهایف و ینواح در نقص و

 اطالعات یسازمانده نینو یالگوها. بود خواهند نیآفر مشکل دیجد یالگوها به موجود یرکوردها همان

 تا شوند گرفته کار به شده دیتول یها نهیشیپ از یمناسب بستر در که بود خواهند استفاده قابل یخوب به یزمان

 یحاج ؛9712 ارسطوپور، و ینیالعابد نیز یحاج ،یپازوک) باشند استفاده قابل رات،ییتغ و ها اِشکال نیکمتر با

 (.2۹9۲ ، گودارد و منیس ؛2۹9۲ ،یانیپتروچ ؛97۹1 ،ینیالعابد نیز

بسیاری در خصوص کیفیت در  های وهشپژاشاره شد،  ها آنعالوه بر منابعی که باالتر در تبیین مسئله به 

( 97۹1)محفوظی، شعبانی و سعادت در داخل و خارج از ایران وجود دارند؛ به عنوان مثال،  نویسی فهرست

عربی کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران در های  کتاببندی )کتابخانه کنگره(  نویسی تحلیلی و رده فهرست

اسناد آرشیوی  نویسی فهرست( 971۹)اسفندیاری ابی کردند. را مطلوب ارزی97۹۶ -97۹۹های طول سال

موجود در معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را با استفاده از استانداردهای موجود و میزان 

المللی توصیف اسناد آرشیوی منطبق  از منظر بازیابی اطالعات بررسی و آن را با استانداردهای بین کارایی آن

 نویسی فهرست سهیمقا هدف با( 9712) یدریرحیم و یبزرگ اقبال، یبن یگرید پژوهش درسته است. دان

 زانیم نییتع و 97۹۹ – 97۹4 یها سال در رانیا یاسالم یجمهور یمل کتابخانه یفارس یها کتاب یفیتوص

 انجام در یمل کتابخانه که اند گرفته جهینت نیچن کنیانگلوآمر نویسی فهرست نیقوان با آن انطباق

 یحاج ،یپازوک .است بوده یمطلوب عملکرد یدارا ینسب طور به یفارس یها کتاب یفیتوص نویسی فهرست

 در موجود یکتابشناخت یها نهیشیپ تیوضع ییشناسا به یپژوهش در( 9712) ارسطوپور و ینیالعابد نیز

 
1. Relevance, , accuracy, timeliness, accessibility, interpretability, and coherence  
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 از و. یا. ید. آر با قیتطب ثیح از هم رکوردها نیا در موجود اشکاالت استخراج ران،یا یمل شناسی کتاب

          .( یا.ید.آر) یدسترس و فیتوص قواعد یریکارگ  به یبررس منظور به  نویسی فهرست یانسان یخطاها ثیح

های پیش از  برگه ( در ارزیابی کیفیت فهرست9717. نتایج پژوهش حجازی، کوکبی و علمداری )اند پرداخته

لی جمهوری اسالمی ایران در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست انتشار سازمان اسناد و کتابخانه م

ها ابزارهای مناسبی برای ایجاد  برگه سازی الگوی اف آر بی آر نشان داد که این فهرست کتابخانه و پیاده

دستیابی به کارکردهای اساسی  ها آنهای ذخیره و بازیابی اطالعات نیستند و اشکاالت موجود در  نظام

های  برگه ( در پژوهش دیگری معتقد است که فهرست971۲) . اما علمدارکند میرا دچار مشکل  ینویس فهرست

آمیز دانسته  اهداف فیپا را موفقیت فیپای کتابخانه ملی با قواعد انگلوآمریکن سطح انطباق مطلوبی دارند و

که ابزاری  دئه دادن( ابزاری ساده برای سنجش صحت رکوردهای کتابشناختی ارا2۹۹2)9چپمن و مَسیاست. 

با توجه به مسائل  (2۹۹1و دیگران ) 2تواند به عنوان شاخصی عملکردی استفاده شود. جیکمّی است و می

های منابع اطالعاتی و رکوردهای کتابشناختی تجاری آماده که  مرتبط با کیفیت منابع و رکوردها در بسته

هستند، سیستم ها  کتابخانه هستفاده در مجموعا همعموالً حمل بر این است که بدون هیچ تغییری آماد

نوشته شده و رکوردهای موجود در بسته را بدون در دست  Cرا معرفی کردند که با زبان  CatQCافزاری  نرم

( در پژوهش خود با روش 2۹99. اسنو )کند میداشتن اصل منابع از حیث کیفیت وارسی نموده و گزارش ارائه 

و عناصری که  نویسی فهرستکیفیت  هبارراستنباط کتابداران دانشگاهی را د ،احبهای و مص نامه پیمایش پرسش

( در پژوهشی  2۹92) 7فینو و وانگه باشند، مورد بررسی قرار داد. دباید در یك فهرست با کیفیت وجود داشت

طالعات و فراداده ا نویسی فهرستهای  های دانشگاهی نیوجرسی بخشپیمایشی نشان دادند که در کتابخانه

                    کنند. این اطالعات گردآوری می ها آنوری و حجم مجموعه برای ارزیابی ارزش اساس بهره آماری را بر

ها و به وسیله میزان رشد مجموعه با احتساب هر عنوان بر اساس قالب و نوع ماده، تعداد جلد و تعداد نسخه

ها همگام با تحوالت حرفه تغییر نیافته است. گردآوری داده های روششود. انواع آمارهای و جدید محاسبه می

های ها و یا مؤسساتی نظیر انجمن کتابخانهها، مدیران کتابخانه اطالعات مورد نیاز توسط سرپرستان بخش

ها برای حفظ سطح نیروی شود و توسط مدیران کتابخانهدانشگاهی ایاالت متحده گردآوری و ذخیره می

و  نویسی فهرستبخش  های ارزش، اما به درستی گیرد میهای آینده مورد استفاده قرار  ریزی رنامهانسانی و ب

( در تحقیقی پیامدهای درك 2۹92و دیگران ) 4جونز -کند. شولتزرا بر کاربر ارزیابی نمی ها آن تأثیرفراداده و 
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ای را با تأکید بر تغییر در  تابخانهک های فهرست ههای آیند بر نسل شناختی کتابو استنباط از کیفیت رکورد 

هایی که با نیازهای کاربران سازگارند، مورد  استانداردهای سخت به تولید فراداده هنویسان دربار داوری فهرست

 هباید در نظر بگیرند که نسل آیند ها آنو مدیران ها  کتابخانهبررسی قرار دادند و چنین نتیجه گرفتند که 

چه میزان دانش و  ها آنکه  نویسان بستگی دارد و این ی به شدت به تربیت فهرستا کتابخانه های فهرست

اخیر  های با کیفیت، به ویژه با توجه به تغیرات سریع در قواعد در ده کتابخانه های فهرست هتوانمندی در تهی

هرستگان ( در پژوهش خود موضوعات مربوط به اعتبار و کیفیت ف2۹97) 9خواهند داشت. اجیس و عبدمناف

ها نشان دادند که  کتابخانه در مالزی ایجاد شده است. یافته 9۹9ملی مالزی را بررسی کردند که با همکاری 

 که است معتقد( 2۹9۲) یانیپتروچدرصد رکوردها منطبق با استانداردهای ذکر شده پدید آمده اند.  1۹

 علت به بلکه ؛مکرر یرکوردها وجود و مولمع یها غلط علت به تنها نه یا کتابخانه های فهرست نییپا تیفیک

 گودارد و منیس. است معقول و مناسب نویسی فهرست یاستاندارها انتخاب درها  کتابخانه غلط استیس

 نقش ،یوندیپ یها داده ژهیو به ظهور، شرف در یاطالعات یها طیمحبه  توجه با که اند داشته اظهار( 2۹9۲)

 تیفیک با یشناخت کتاب یها داده دیتول قیطر از ها طیمح نیا به ورود یبرا ریمس کردن آماده سانینو فهرست

 در .کرد خواهند فایا یتر رنگ پر نقش دیجد یها طیمح در که رکوردهاست در یعناصر به شتریب توجه و

سازی  با اهداف اصلی دیگری مانند امکان پیاده رانیا یمل شناسی کتاب یرکوردها دیگری متعدد های پژوهش

های  یافته ذکر از کالم اطناب از یریشگیپ منظور به که اند گرفته قرار مطالعه موردهای نوین سازماندهی الگو

 ینیالعابد نیز یحاج ؛(97۹1) ارسطوپور: از عبارتند ها پژوهش نیا از یبرخ. شود یم یخوددار ها آن ههم

 (.9712) ارسطوپور و ینیبدالعا نیز یحاج ،یپازوک ؛(971۹) ،ینیحس فرد ؛(971۹) بشردوست ؛(97۹1)

در  -نویسی فهرستاندکی به صورت خاص در مورد کیفیت در  های پژوهشکه  دهد میمرور پیشینه نشان 

 های پژوهشو موضوعات مرتبط با آن است و این مسئله یا بیشتر در قالب  -های ملی و غیره کتابخانه

داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته و یا به طور کیفیت را مد نظر  های، که هر کدام وجهی از مسئل پراکنده

مورد اشاره بوده است.   نویسی فهرستمربوط به بررسی میزان مطابقت با استانداردهای  های پژوهشتلویحی در 

استانداردهای سازمانی جهانی  که چنانشود؛  این روند حتی در تولید استانداردهای جهانی نیز مالحظه می

تنظیم آمارها معطوف است و تنها  هبیشتر به نحوها  کتابخانهاطالعات، دبیزش و  هنیز در حوزاستاندارد )ایزو( 

: ارزیابی کیفی 2924۹ایزو ارزیابی کیفی، استاندارد  هاین سازمان در حوز هاستاندارد در دست توسع

 است.  های ملی کتابخانه

 
1. Ajis & Abd Manaf 
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نوع کتابخانه و کاربران آن نقش مهمی  ینویس فهرستکیفیت در های  مؤلفههمچنان که باالتر ذکر شد، در 

ای است که  کتابخانه»ملی  هملی است. کتابخان هکتابخان ها آنانواع مختلفی دارند که یکی از ها  کتابخانهدارند. 

ها از تمام مدارك مرتبط با کشوری است که کتابخانه در آن قرار دارد. این  مسئول گردآوری و حفظ نسخه

تواند تمام یا بعضی از این  ملی می هش واسپاری قانونی را ایفا کند. به طور معمول کتابخانتواند نق کتابخانه می

بزرگ از متون  هملی، حفظ و نگهداری روزآمد یك مجموع شناسی کتابعملکردها را داشته باشد: چاپ 

گردآوری  شناختی ملی، کشور باشد، فعالیت به عنوان مرکز اطالعات کتاب هخارجی که شامل مدارك دربار

)سازمان ملی « های دیگر و / یا ترویج همکاری خدمات تحقیق و توسعه فهرستگان، نظارت بر مدیریت کتابخانه

بازیابی کتابشناختی است که دسترسی به  هسیاهه یا سامان» شناسی کتاب(. 9۹ .، ص9714استاندارد ایران، 

از این  صرف نظرشناسانند،  ای یکتا می به گونه کنند و کنند که مدارکی را توصیف می هایی را فراهم می داده

)سازمان « استناد شده باشد ها آنخاص نگهداری شوند یا نه، یا این که در مدرك خاصی به ای  مجموعهکه در 

برای ثبت و توصیف مدارك  شناسی کتابنوعی »ملی نیز  شناسی کتاب( و 2۹93، 9المللی استانداردسازی بین

که در بعضی از کشورها آثار خارجی در رابطه با همان کشور و همچنین آثار اتباع  شده در یك کشور منتشر

  (.99 .، ص9714)سازمان ملی استاندارد ایران، « دهد میخود را که در خارج منتشر شده، تحت پوشش قرار 

ین پژوهش آن است، هدف اصلی ا هدار تهی ملی ایران عهده هملی که کتابخان شناسی کتاببا توجه به اهمیت 

ملی ایران بر اساس دانش و  شناسی کتابتعیین عملکردها و تمهیداتی برای بهبود و استمرار کیفیت در 

های آنان  تولید آن است. برای نیل به این هدف، استخراج دیدگاه دست اندرکارانتجربیات جمعی از خبرگان و 

و عملکردهای اصلی کنترل کیفیت در ملی  شناسی کتاباصلی کیفیت در رکورد، در های  مؤلفهدر خصوص 

 ی زیر است: ها پرسشنمود. بدین ترتیب، این پژوهش در صدد یافتن پاسخ به  نیز ضروری می نویسی فهرست

 دارد؟  یهای ویژگیشناختی با کیفیت چه  . رکورد کتاب9

 دارد؟ یهای ویژگیملی با کیفیت چه  شناسی کتاب. 2

 ملی از چه میزان اهمیتی برخوردارند؟ هدر کتابخان نویسی فهرستدر  . هر یك از عملکردهای کنترل کیفیت7

 ای مستمر بهبود بخشید؟ ملی را به گونه شناسی کتابتوان کیفیت در  . با چه تمهیدات و راهکارهایی می4
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شناسیپژوهشروش

کیفی  های وشراین پژوهش از حیث هدف کاربردی است و با استفاده از فن دلفی اجرا شده است، که در 

نفر از   22شود.  برای این پژوهش با روش غیراحتمالی، قضاوتی و هدفمند پنلی با  بندی می پژوهش دسته

های مهم سازماندهی و  های مدیریتی و بخش ای تشکیل شد که اکثراً در سمت نویسان با سابقه فهرست

 های دستورالعمللط بر قواعد و پردازش در کتابخانه ملی مشغول خدمت بوده یا هستند و عالوه بر تس

نفر کاهش  2۹های مدیریتی نیز اشراف دارند. اعضای پنل در دور دوم به  ، به مسائل و چالشنویسی فهرست

، نویسی فهرستکیفیت در ؛ 911۶؛ توماس، 2۹93های مرتبط مندرج در باالتر )اسنو،  پیشینه هیافت. با مطالع

؛ 2۹99؛ اسنو، 2۹۹2؛ چپمن و مسی، 2۹93؛ مرکز آمار کانادا، 2۹۹4؛ بروس و هیلمن، 91۹1 ؛ میکسا،911۲

 :هدست 4کیفیت در های  مؤلفه( ابتدا 2۹92جونز و دیگران،  -شولتز

 شناختی با کیفیت؛ رکورد کتاب های ویژگی .9

 ملی با کیفیت؛ شناسی کتاب های ویژگی .2

 منابع اطالعات؛ نویسی فهرست فرایندمیزان اهمیت هر یك از عملکردهای کنترل کیفیت در  .7

 ملی؛  شناسی کتابتمهیدات و راهکارهای مناسب برای بهبود مستمر کیفیت  .4

و اعضای هیئت علمی  صاحبنظرانتن از  9۹ای تنظیم و با نظر  گزینه پنجگویه در طیف  ۲۶در قالب 

ل میان دور او هنام صورت پذیرفته و به عنوان پرسش ها آناصالحات الزم در شناسی  دانشعلم اطالعات و 

ها از اعضای پنل خواسته شده بود  نامه، ذیل هر دسته از گویه اعضای پنل توزیع گردید. در این پرسش

ها نیز دارند بیان  گویه هرا که مد نظر داشته اند با جمالت خود ذکر نموده و اگر دیدگاهی دربار یهای ویژگی

 اعضا قرار گیرد. دور دوم در معرض اطالع و داوری سایر  هنام کنند تا در پرسش

کیفی قرار  های روشارزیابی حصول توافق باید گفت هر چند دلفی در چارچوب  هدر خصوص نحو

گیری و معیاری را نیز  تصمیم ها آنبندی و ارزیابی دیدگاه اعضای پنل باید بر حسب تعداد  ، برای جمعگیرد می

های هم نزدیك  هش کیفی و کمّی به محدودهای است که پژو اعالم داوری تعیین نمود. این مرحله هبرای نحو

را در هایی  گویهدیدگاه اعضای پنل که  هگیرند. در این پژوهش برای محاسب از اسلوب یکدیگر بهره میو شده 

 های پژوهشبندی و ارزیابی کردند، عالوه بر آن هر چند پایایی سنجی در چارچوب  ای رتبه گزینه پنچمقیاس 

ای با  ها(یی که توسط جامعه نامه شود و اصوالً برای ابزارها )پرسش سنجیده نمی های آماری کیفی با آزمون

دور اول  هنام های پایایی مورد تردید است، پایایی پرسش ، صحت آزمونشوند میپاسخ داده  ۲۹تعداد کمتر از 

 نامه است.  را نشان داد که حاکی از پایایی باالی پرسش ۹2122آلفای کرونباخ  
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ی باز مورد ها پرسشدور اول، همچنین نظرات تکمیلی پنل در پاسخ به  هنام وری پرسشپس از گردآ

جدید در هایی  گویهبررسی قرار گرفت و پس از پاالیش و تنقیح و کنترل توسط پژوهشگر دیگر، به صورت 

درج شد تا دور دوم  هنام های اولیه نیز در پرسش معرض دید و ارزیابی اعضای پنل قرار گرفتند. نمرات گویه

کافی برای حصول اجماع کسب نکرده بودند، مجدداً  هکه نمرهایی  گویهاعضا در صورت تمایل در مورد 

 با قطعیت بیشتری رأی دهند.  ها آنبه حذف یا ماندن و گیری نموده  تصمیم

 هنام رسشها در پ های گویه بندی نامه را تکمیل نمودند و نتایج رتبه در دور دوم بیست نفر از اعضا پرسش

ها در  دور دوم نیز مجدداً ارزیابی شد. با توجه به عدم درج نظرات جدید توسط اعضای پنل ذیل گویه

ها  دور دوم نتایج این دور به عنوان نظرات نهایی اعضا پذیرفته و پس از انجام محاسبات یافته هنام پرسش

 استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. 

 همیانگین، عقید هبندی تنظیم شده اند، نمر ف و رتبهیی دلفی که به صورت طها نامه از آنجا که در پرسش

و باالتر و سنجش  چهارمیانگین  هها کسب نمر ، مبنای پذیرش گویهدهد میاعضای دلفی را نشان  گروهی

بوده است. هر چه انحراف معیار در  ۹۹3/۹انحراف معیار کمتر از  هتوافق میان اعضا در مورد هر گویه نمر

به  ها پاسختر بودن  نزدیك هدهند بیشتر باشد، نشان از توافق کمتر دارد، و انحراف معیار کوچکتر نشانای  نمره

اس پی اس افزار  نرم(. برای محاسبات از 9114، 9میانگین است و داللت بر توافق بیشتر دارد )ویلیامز و وب

 استفاده شده است.  2۲ هاس نسخ

 

پژوهشهاییافته

 دارد؟  یهای ویژگیرکورد کتابشناختی با کیفیت چه  اول: پرسش

 است: 9ها به شرح جدول  یافته

 

 رکورد کتابشناختی با کیقیت از دیدگاه اعضای پنل های ویژگی. 8جدول 

 پذیرش انحراف استاندارد میانگین تعداد  رکورد کتابشناختی با کیفیت های ویژگی

درستی بر اساس قواعد  بدین معنی که توصیف در آن به . صحیح است؛8

 های داخلی صورت گرفته است.  گیری ها و تصمیم المللی، دستورالعمل بین
22 3222/2 32333/2 √ 

 
1. Williams & Webb 
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 پذیرش انحراف استاندارد میانگین تعداد  رکورد کتابشناختی با کیفیت های ویژگی

 8رکورد تمام عناصر توصیف را در سطح توصیف مورد نظر. کامل است؛ 2

 دارا است.
22 5222/2 32538/2 - 

 - 32521/2 2222/2 22 های دستور زبان ندارد. . غلط3

 √ 53512/2 2525/2 22 های امالیی و تایپی ندارد. ط. غل2

 - 86523/8 3222/3 22 های هر عنوان در مخازن است.  . حاوی جاینمای نسخه5

 - 16252/2 3222/2 22 . اطالعات توصیفی و تحلیلی آن بیانگر محتوای منب  است.6

منب   رکورد با کیفیت برداشت کامل و صحیحی از ه. کاربر نهایی با مشاهد3

 خواهد داشت. 
83 5313/2 63221/2 √ 

از طریق رکورد و  ،اطالعات به رکورد مقدار کاربر با در دست داشتن هر. 1

 یابد.  میمنب  صحیح دست  به
22 5222/2 61125/2 √ 

پس از  نویسی رکورد مشخص است )پیش از انتشار، . وضعیت فهرست3

 انتشار، نهایی، توصیفی و ...(
22 2522/2 25226/8 - 

ها به تعداد کافی و با توجه به محتوای کتاب به درستی و به  . موضوع82

 ترتیب اهمیت اختصاص یافته اند.
22 5522/2 61633/2 √ 

 √ 23286/2 3222/2 22 بندی )های(  آن درست است.  . رده88

 √ 28233/2 1222/2 22 اند.  های افزوده به  درستی به منب  داده شده . سرشناسه و شناسه82

ها و  . با وجود مطابقت با استانداردهای جهانی پذیرفته شده، ویژگی83

اند،  الزامات بومی )خط، زبان، اصطالحات خاص و غیره( در آن انعکاس یافته

 ای که بازیابی برای کاربر بومی به راحتی میسر است.  به گونه

83 3361/2 25228/2 √ 

 

 ،ی مورد نظرالملل نیب قواعدتطابق توصیف با  ت )به معنایشود که در سطح رکورد، صح مالحظه می

تر به  توصیف هرچه نزدیك ههای امالیی و تایپی، ارائ ی(، نداشتن غلطداخل یها یریگ میتصم و ها دستورالعمل

، امکان دستیابی به منبع با داشتن حداقل نویسی فهرستمنبع به منظور درك بهتر کاربر از منبع مورد 

ی ها نامنبع از طریق رکورد، کفایت، درستی و رعایت ترتیب اهمیت در تخصیص سرعنو هاراطالعات درب

 
ت رین ش کل    کامل (Full Level Cataloguing)بیشینه یا بیشین سطح یا سطح کامل .  سطح 8ی سه سطح است: نویس به عنوان مثال، سطوح فهرست .8

ای اس ت. ای ن س طح ب ا س ومین س طح توص یف         ت رین مجموع ه از عناص ر داده    تولیدشده، حاوی کام ل  شناختی نویسی عمومی، که رکورد کتاب از فهرست
نویس ی ب رای توص یف اگ ر گنجان ده       در این سطح، تمام عناصر تنظیم ش ده فهرس ت   1.0D3رد: مطابق قاعده قواعد انگلو آمریکن تطابق دانویسی  فهرست

 «نویس ی تع اونی   فهرس ت  هبرنام  »که برای استفاده در است سطحی از کدگذاری  (Core Level Cataloguing)نویسی هسته  فهرست. سطح 2شود.  می
ای کمتر، اما  حاوی عناصر داده «نویسی بیشین سطح فهرست»کند، نسبت به  که تولید می شناختیوردهای کتابدهد رک نویس اجازه می ایجاد شده، و به فهرست

 .گردد بندی و موضوع در رکورد لحاظ می باشند. در این سطح  مستند اسامی، شماره رده ای بیشتری حاوی عناصر داده «نویسی کمین سطح فهرست»نسبت به 
فقط ح اوی عناص ر اص لی توص یف و تقریب ا        (Minimal Level Cataloguing= MLC) سطح نویسی کمین فهرست یا نویسی کمینه فهرست. سطح 3

 است. نویسی انگلوامریکن قواعد فهرستمعادل سطح اول توصیف در 
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های افزوده و برآوردن الزامات بومی مانند خط و زبان  بندی و شناسه موضوعی به منبع در رکورد، درستی رده

زبان، عدم  های دستور کیفیت در رکورد مورد توافق خبرگان قرار گرفته اند. اما وجود غلطهای  مؤلفهبه عنوان 

 و فقدان جاینما در رکورد خدشه بر کیفیت رکورد محسوب نشده است.  نویسی فهرستتوضیح وضعیت 

 دارد؟  یهای ویژگیملی با کیفیت چه  شناسی کتابدوم:  پرسش

 نشان داده شده است.  2در جدول  پرسشها در پاسخ به این  یافته

 

 کیفیت از دیدگاه اعضای پنل ملی با شناسی کتاب های ویژگی. 2جدول 

 پذیرش انحراف استاندارد میانگین تعداد ملی با کیفیت شناسی کتاب های ویژگی

 √ 62631/2 5222/2 22 ندارد.  8. رکورد بی کیفیت82

. کامل است؛ بدین معنی که شامل انتشارات ملی و سایر منابعی است که بر 85

 .2ملی هر کشور قرار دارد هانکتابخ هبر عهد ها آناساس قوانین گردآوری 
22 2222/2 11251/2 - 

 √ 62631/2 5222/2 22 . رکورد تکراری ندارد.86

داخلی و نواحی  های دستورالعملالمللی و  . همگونی از حیث رعایت قواعد بین83

 رکوردها رعایت شده است. هتوصیف در هم
22 2522/2 62218/2 √ 

  وضوعی به عناوینی که در موضوعی مها نا. همگونی در تخصیص سرعنو81

 مشابه اند و در سایر مشخصات متفاوت، رعایت شده است. 
22 2522/2 62218/2 √ 

 √ 52326/2 5313/2 83 های مشابه رعایت شده است.  بندی برای موضوع ها رده . همگونی در شماره83

 - 32233/2 5556/2 81 را دارد.  ای که قابلیت تبادل داده  خوان تهیه شده، به گونه . در شکل ماشین22

 √ 5382/2 3222/2 22 پذیر است.  . دسترس28

. روزآمد است؛ بدین معنی که رکورد کتابشناختی مربوط به هر مدرک در همان 22

 . گیرد میقرار  شناسی کتابسال انتشار در 
22 5222/2 11152/2 - 

 - 38223/2 2522/2 22 های هر عنوان در مخازن است. . حاوی جاینمای نسخه23

 √ 53122/2 6222/2 22 . استفاده از آن برای کاربران آسان است.22

گیرند، به هر زبانی که منتشر  قرار می . آگاری را که در چارچوب انتشارات ملی 25

 شده اند، در خود دارد.
22 2522/2 62218/2 √ 

در مستندسازی، تشابه  . با تمهیداتی )مانند استفاده از کارت ملی پدیدآورندگان(26

حقیقی،  هاسمی موجب قرارگرفتن مناب  ذیل نام مشابه ولی غیر از پدیدآورند

 .شود نمی

22 2522/2 38223/2 - 

های  . قابلیت جستجو و ارازه اطالعات موجودی  یک اگر را در کتابخانه یا پایگاه23

 دیگر دارد.
22 3522/2 18233/2 - 

 - 52363/8 1323/2 83رطی که در یک مقط  زمانی نباشد مالکی برای . عدم همگونی رکوردها به ش21

 
 های قسمت الف است.  های مذکور در گویه . منظور از کیفیت ویژگی 8
 رسند و یا آگار منتشر شده در  سایر کشورها در موضوع  فرهنگ و تمدن کشور مورد نظر. ی دیگر به چاپ میمانند آگار اتباع هر کشور که در کشورها.  2
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های  ها و سیاست آید بلکه به دلیل تغییر برخی رویه کیفیت به حساب نمی

 در مقاط  مختلف زمانی است. نویسی فهرست

، مشکالت جانبی مانند شناسی کتاب. عالوه بر بی نقص و کامل بودن 23

 شود. ز  کاذب اطالعات در آن نمیموجب ریافزار  نرمناکارآمدی 
22 3522/3 88123/8 - 

 

 یکتابشناخت یرکوردها از یا آمده  گردهم همجموع تنها یمل شناسی کتابباالتر نیز ذکر شد،  که همچنان

 موضوعات و بوده رکوردها از فراتر یتیموجود یمل شناسی کتاب ،انهیگرا کل یدگاهید با بلکه ست،ین تیفیک با

 در ار تیفیک فیتعر ،یمل انتشارات پوشش و ها یریگ میتصم و راتییتغ اعمال رکوردها، در یکدستی به مربوط

 . برد تر میافر تیفیک با رکوردِ چند ازکنار هم چیده شده ای  مجموعه از آن

 از یهمگونملی، اعضای پنل در مجموع عاری بودن از رکورد بی کیفیت و تکراری،  شناسی کتابدر سطح 

آسان  هپذیری و استفاد ، دسترسفیتوص ینواح و یداخل های دستورالعمل و یالملل نیب قواعد تیرعا ثیح

ملی با کیفیت دانسته اند.  شناسی کتابرا از معیارهای  ها نازب هانتشارات ملی به هم داشتن بر دربرای کاربر، 

ی برای کیفیت آن ندانسته اند ملی و روزآمدی آن را معیار شناسی کتاب، جامعیت و کامل بودن با این توصیف

و این امر در جمالت توضیحی برخی از آنان به علت مشکالت تقریباً همیشگی موجود در دریافت به موقع و 

های  ذکر شده است. علت دیگر وجود دپوی کتاب مربوطملی از نهادهای  هکتابخان ههای سهمی کامل نسخه

نویسان و کار  اری ناشی از عدم تناسب میان تعداد فهرستبه علت بار سنگین و فشار ک نویسی فهرستمنتظر 

ها مشکالتی اداری و اغلب غیرقابل اجتناب  پیش از انتشار و پس از انتشار عنوان شده است. این نویسی فهرست

ملی نسبت به انتشارات ملی روزآمد نباشد. همچنین از نظر  شناسی کتابهمواره  شوند میهستند که باعث 

 شود.  معیاری برای کیفیت مطلوب آن محسوب نمی فی نفسهملی  شناسی کتابخوان بودن  ایشان ماشین

، اکثر اعضای پنل هر چند موافق با تمهیداتی مانند آنچه در متن گویه ذکر 2۶ هشمار هدر خصوص گوی

و بازیابی پذیری  اما معتقد بودند معیار دسترس ؛شده برای پرهیز از تشابه اسمی و اختالل در بازیابی بودند

اطالعات صحیح برای پوشش دادن هدف اصلی در این گویه، که بازیابی صحیح و مرتبط است، کافی بوده و 

ها را نشان دهند لزومی ندارد. همچنان که  که قرار است تنها مؤلفههایی  گویهذکر تمهیدات اداری در قالب 

 را نیز از این دست محسوب نموده اند.  21 هاعضا گوی

ملی از چه میزان  هدر کتابخان نویسی فهرستهر یك از عملکردهای الزم در کنترل کیفیت در : سوم پرسش

 اهمیتی برخوردارند؟ 
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 با که) نویسی فهرست فراینداز عملکردهای فعلی کنترل کیفیت در ای  مجموعه 7های مندرج در جدول  گویه

کیفیت  ییت است که برای ارتقاو برخی عملکردهای پیشنهادی در کنترل کیف( اند شده مشخص ستاره

 تر شدن آن مطلوب دانسته شده اند.  ملی و بی نقص شناسی کتاب

 

 از دیدگاه اعضای پنل نویسی فهرست فرایند. میزان اهمیت هر یک از عملکردهای الزم در کنترل کیفیت در 8جدول 

 پذیرش انحراف استاندارد میانگین تعداد مراحل کنترل کیفیت

 - 32232/2 2222/2 22 . تکراری نبودن رکورد *32

 ، LC ،BL ،Copac ،Ohioشناختی  های کتاب .کنترل با پایگاه38

WorldCat... ، * 
22 2522/2 12551/2 - 

VIAF.کنترل با 32
8* 81 333/3 81181/8 - 

 √ 21336/2 1522/2 22 های مستند کتابخانه ملی * ها با بانک . کنترل شناسه33

 √ 28233/2 1222/2 22 ها و فیلدهای مارک * ها در بلوک کنترل تگ. 32

 √ 36635/2 1522/2 22 توصیفی( * نویسی فهرستسطح اول توصیف ) .35

 √ 53122/2 6222/2 22 ی موضوعی تخصیص داده شده *ها نا. تعداد کافی سرعنو36

 √ 55282/2 3522/2 22 ی موضوعی تخصیص داده شده *ها نا. مناسب بودن سرعنو33

 √ 52385/2 1222/2 22 بندی کنگره و دیویی * . شماره رده31

 √ 61125/2 5222/2 22 های امالیی و تایپی * . غلط33

 - 36338/2 3222/3 22 های دستور زبان  . غلط22

. کنترل رخدادهای مربوط به سیستم که در جستجوی رکوردها در 28

نویسی، جدانویسی و از  صله، سرهممانند فا .گذارندتأگیرملی  شناسی کتاب

  .این قبیل

22 2222/2 25638/2 √ 

ها  خوانی فهرست با استفاده از فرمت تگ، به منظور کنترل تگ . نمونه22

  .و قالب یونیکد رده
83 3612/2 36213/2 - 

مستندات الحاق آن به بانک با کارت ملی و کنترل هویت اشخاص . 23

  .یدآورپدرای اصالح بانک مستندات ب
81 2222/2 32831/2 - 

با مستندات حقوقی و قانونی )مانند  ها ناناشران و سازمکنترل هویت . 22

 .تنالگانرای اصالح بانک مستندات نشر( ب هپروان
83 2632/2 33883/2 - 

 - 33283/2 8253/2 83 بندی * . کنترل کاتر در رده25

 - 38181/2 8222/2 22 ها  ر یادداشتمند بودن و عدم تکروی د . یکدست بودن، قاعده26

 √ 51382/2 6522/2 22 نویسی و آوانویسی برای مناب  غیرفارسی * . یکدست بودن حرف23

 
1. Virtual International Authority File 
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از نظر خبرگان از  نویسی فهرستبیشتر عملکردهای فعلی کنترل کیفیت در  شود طور که مالحظه می همان

 هکنترل کیفیت هستند، ولی نمر فرایند جزءل حاضر اهمیت باالیی برخوردارند. بعضی از موارد هر چند در حا

های  بندی، عدم تکراری بودن رکورد، وکنترل با پایگاه کافی نیاورده اند، مانند کنترل کاتر در رده

 یرخدادها کنترل»برخی اعضای پنل بوده اند، تنها  هایاز سایر مواردی که جزء پیشنهاد .شناختی کتاب

 ،یسینو سرهم فاصله، مانند ؛گذارندتأثیر یمل شناسی کتاب در رکوردها یجستجو در که ستمیس به مربوط

 با ها ناسازم و ناشران تیهو کنترل»مورد پذیرش قرار گرفته اند و در مورد « لیقب نیا از و یسینو جدا

به منظور پیشگیری از « تنالگان مستندات بانك اصالح یبرا( نشر هپروان مانند) یقانون و یحقوق مستندات

 مستندات با ها ناسازم و ناشران تیهو کنترل»شود، و یا  مشکالت تشابه اسمی که منجر به بازیابی غلط می

توافقی حاصل نیامده است که این « تنالگان مستندات بانك اصالح یبرا( نشر هپروان مانند) یقانون و یحقوق

 تواند به علت مشکالت اجرایی باشد.  می

ای مستمر  ملی را به گونه شناسی کتابتوان کیفیت در  و راهکارهایی میبا چه تمهیدات چهارم:  پرسش

 بهبود بخشید؟

 . ارائه شده است 4در جدول  ها پاسخ

 

 ملی از دیدگاه اعضای پنل شناسی کتاب. تمهیدات و راهکارهای حفظ، بهبود و استمرار کیفیت در 0جدول

 ذیرشپ انحراف استاندارد میانگین تعداد تمهیدات و راهکارها

 - 32225/2 8888/2 81 . اصالح سیستم آمارگیری21

 - 32586/2 3522/2 22 . اصالح سیستم ارزیابی کیفی23

 - 18233/2 3522/2 22 . کنترل کیفیت رکورد با در دست داشتن کتاب 52

 √ 36635/2 1522/2 22 نویسان خبره . به کار گرفتن فهرست58

 √ 33263/2 1228/2 83 یزان کار نویسان با م . تناسب تعداد فهرست52

 √ 61256/2 6222/2 22 مناب  نویسی فهرستاستفاده از متخصصان موضوعی در . 53

نویسان  ملی توسط فهرست شناسی کتاب. بازبینی، کنترل و ویرایش مداوم 52

 خبره 
22 1222/2 52385/2 √ 

 - 86312/8 5316/2 83 نویسی فهرستسپاری  . برون55

 - 12883/2 5263/2 83 افزاری رسانی و در صورت لزوم تغییر سیستم نرم. به روز 56

 - 23525/8 2222/2 22 در تصحیح خودکار اغالط امالییافزار  نرم. فعال کردن ویژگی 53

 - 32331/2 3222/2 22 المللی کشوری یا بین 8نویسی مشارکتی های فهرست طرح. شرکت در 51

 - 86523/8 3222/3 22 استفاده از بازخورد خطا توسط کاربرانملی با  شناسی کتاب. تصحیح  53

 
 است. نویسی با مشارکت چند کتابخانه برای اجتناب از دوباره کاری فهرست (Cooperative cataloguing)نویسی مشارکتی یا تعاونی  فهرست .8
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ملی با وارسی و رف  نقص موجودی  ههای کتابخان جامعیت مجموعه ی. ارتقا62

های سازمان در  و نمایندگی با همکاری ناشران در مقایسه با انتشارات ملی

 مراکز شهرستانی 

22 3222/3 23885/8 - 

 - 18233/2 8522/2 22 هنگام تغییرات جهانی در قواعد و استانداردها رسانی به  . پایش و اطالع68

های جدید به منظور بهبود در سرعت و دقت  . به کارگیری فناوری62

 نویسی فهرست
22 6222/2 52262/2 √ 

های جدید به منظور بهبود در نرخ سرعت و دقت  . به کارگیری فناوری63

  بازیابی رکوردها و مناب  توسط کاربر
22 3522/2 23333/8 - 

نویسان در پذیر  تغییرات  . بهره گرفتن از خرد جمعی و دانش فهرست62

 جهانی در قواعد و استانداردها 
22 1222/2 28233/2 √ 

های مقدماتی پیش از اعمال تغییرات جهانی در قواعد و  . اجرای پیمایش65

 ها آن هریزی شد استانداردها و اجرای برنامه
83 5263/2 58233/2 √ 

 - 33332/2 8522/2 22 ملی شناسی کتاببازیابی مناب  مرتبط توسط کاربر در  نرخای  . سنجش دوره66

 شناسی کتابای سرعت بازیابی مناب  مرتبط توسط کاربر در  . سنجش دوره63

 ملی
22 8222/2 36338/2 - 

 √ 53822/2 3222/2 22 نویسان های بازآموزی برای فهرست . برگزاری دوره61

 - 11322/2 2522/2 22 نویسان های بحث و اشتراک دانش در میان فهرست . ایجاد گروه63

نویسان با تمهیدات متناسب  . ایجاد انگیز  و رضایت شغلی در فهرست32

 مادی و معنوی
22 1522/2 36635/2 √ 

 √ /.22222 2222/5 22 نویس خبره . تربیت فهرست38

 - 38223/2 2522/2 22 نویسان برتر  ای فهرستکیفیت بر ه. تعیین جایز32

 - 38223/2 2522/2 22 ملی شناسی کتابکیفیت برای گزار  دهندگان خطا در  ه. تعیین جایز33

ملی با اعضایی خارج  شناسی کتابهای ارزیابی کیفیت  گیری از گروه . بهره32

 از سازمان
83 3851/3 22356/8 - 

ملی با اعضایی از  شناسی کتابزیابی کیفیت های ار گیری از گروه . بهره35

 داخل از سازمان
22 2222/2 11251/2 - 

 √ 61633/2 5522/2 22 ملی  شناسی کتاب. تشکیل تیم داخل سازمانی بهبود مستمر کیفیت 36

های مدیریت و  کارآمدی، و به روز رسانی شیوه یارتقا . اصالح، 33

 گیری در سطوح مختلف مدیریتی  تصمیم
22 2222/2 35332/2 - 

 √ 62631/2 2288/2 83  نویسی فهرست. اصالح سیستم بازخورد )مثبت و منفی( در 31

ای از طریق تدوین  کاری به صورت دوره های رو ها و فرایند. مستندسازی 33

های  در قالب نویسی فهرستها به منظور مدیریت صحیح دانش در  دستورالعمل

 ها آنای  شیوه و چند هنگام رسانی به مختلف و اطالع

22 3522/2 55282/2 √ 

به چند وظیفه توسط  همزمان. تخصصی بودن کنترل کیفیت و عدم اشتغال 12

 فرد
22 6522/2 63212/2 √ 

 - 11322/2 2522/2 22 های جدید لبر اساس دستورالعم شناسی کتابای  . چک دوره18
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ا از سوی ناشران بر . ایجاد سقف محدودیت روزانه در دریافت تقاضای فیپ12

 نویس  حسب تعداد فهرست
22 2222/2 33232/2 - 

اطالعات کتابشناختی  هآوری که ناشران را به اراز . تصویب قوانین الزام13

 صحیح  وادار کند.  
22 3522/2 22226/2 √ 

 ه. اختصاص مکان مناسب و امکانات رفاهی )نور و دمای مناسب، تهوی12

باال بردن   جهت نویسی فهرست هبرای مجموع مطبوع، فضاسازی مناسب( 

 وری بهره

 

22 
2222/2 11251/2 - 

کارآمد و فعال همراه با بازخوردهای تشویقی  های. استقرار نظام پیشنهاد15

 مناسب
22 6222/2 61256/2 √ 

نویس خبره، کنترل کیفی و شرح مشاغل در  . بازتعریف صحیح از فهرست16

 نویسی فهرست

 

22 
2522/2 35385/2 - 

 - 12231/2 6222/2 22 نویسی فهرستکیفیت  ی. بازنگری در دورکاری و شرایط آن به نف  ارتقا13

. استفاده از اساتید و خبرگان خارج از سازمان و یا بازنشستگان خبره در 11

 ملی شناسی کتابو در کنترل کیفیت  نویسی فهرست

 

22 
6222/3 35336/8 - 

ها و راهکارهای تقویت فرهنگ  ود مداوم رو . جستجو، استقرار و بهب13

پذیری در کارکنان به ویژه از طریق  تعهد کاری و مسؤلیت هسازمانی، روحی

 مدیران ارشد

 

22 
3522/2 22226/2 √ 

 - 35385/2 2522/2 22 های غیرضروری  . ایجاد امنیت و گبات شغلی و پرهیز از جا به جایی32

و مستندسازی  یویسان خبره به منظور ارتقان . کاستن از آمار موظف فهرست38

 ای  دانش و تجربیات و انجام  مطالعات توسعه
22 2222/2 32232/2 - 

فراداده و  هنویسان خبره به کشورهای پیشرو در زمین . اعزام فهرست32

 علمی و عملی هجهانی به منظور تقویت بنی های فهرست
22 2222/2 28335/8 - 

 ههای مربوط در واحد پرداز  و وحدت روی و کنترل نویسی فهرست. تمرکز 33

 واحدهای سازمان در این خصوص
83 6122/2 23353/2 √ 

ی آمیخته با فرایندملی به صورت  شناسی کتاب. ویرایش مستمر 32

 مجزا های با پرسنل و هزین و نه به صورت پروژه نویسی فهرست

 

22 
3522/2 22226/2 √ 

سانی در سازمان برای رف  کمبود نیروی انسانی . مدیریت هوشمند مناب  ان35

  نویسی فهرستدر 

 

22 
1522/2 36635/2 √ 

. استقرار سیستم گبت مناب  اتوماتیک به جای گبت دستی توسط 36

 زمان  هنویس به منظور مدیریت بهین فهرست
83 3361/2 56835/2 √ 

 - 32213/2 2333/2 83 های ساده و کوتاه ویژه کنترل کیفی . تهیه دستورالعمل33

های آموزشی  ای و تعیین اولویت . بررسی نتایج کنترل کیفی به صورت دوره31

 بر اساس نتایج به دست آمده

 

22 
3222/2 

 

23286/2 
√ 

 

توانمندی  های از عملکردهای مدیریتی، آموزشی و تخصصی برای توسع شود که طیف گسترده مالحظه می

عوامل دخیل در  مهمتریننویسان به عنوان  شغلی برای فهرست و انگیزش رضایتمندیتخصصی و فردی، 



 44                                                                 8833 پاییز ،37شماره پیاپی  ،8شماره  ،22دوره  ،رسانی کتابداری و اطالع

نکات، عدم توافق در مورد  مهمترینها مندرج است. از  در محتوای گویه نویسی فهرستکیفیت  یارتقا

حلی همراه با کاهش کیفیت به بهای افزایش  ملی است که راه هدر کتابخان نویسی فهرستسپاری  برون

شده و در موارد  نویسی فهرستکه به تدریج موجب تضعیف تخصصی کارکنان  آمارهاست؛ عالوه بر این

 شود.  بسیاری موجب افزایش بار کاری عملکردهای کنترل کیفیت نیز می

مندی از یك سیستم ارزیابی و آمارگیری کارآمد جزء الینفك مدیریت کیفیت است،  هر چند بهره

نداشته و این مورد را با اهمیت باال  نظر  اتفاق شود، اعضای پنل در خصوص آن که مالحظه می همچنان

ارزیابی نکرده اند. البته شاید علت این امر کفایت سیستم آمارگیری فعلی از دیدگاه آنان و پرهیز از اصالحات 

فراوانی را بر  ات آمارگیری باشد که گاه خود بار کاریای و پیچیده کردن عملی به هنگام و سلیقه و تغییرات نا

       که با وجود سیستم مدیریت کتابخانه امکان  و فاقد کارآمدی الزم نیز هست؛ به ویژه این کند میا حمل نیروه

 فراهم است.  نویسی فهرستهای مناسب از عملکردهای کتابخانه و از جمله  گیری گزارش

آید  چنین بر میها  از مجموع گویهاساسی دارد.  تأثیرواقعیت این است که افق دید بر تعریف از کیفیت 

ملی در تعریف و تعیین کیفیت آن از  شناسی کتاببرداران اصلی از  که جایگاه کاربران نهایی به عنوان بهره

ملی  هتواند به علت جایگاه، اهداف و وظایف کتابخان میمسئله دیدگاه اعضای پنل چندان پررنگ نیست و این 

و مانند  گیرد می بررا در  های آینده ل و نیز نسلرا در زمان حا آحاد کشور هآن باشد که هم هو گستر

های خاص از کاربران و معطوف به نیازهای آنان  های تخصصی نیست که بتواند خود را محدود به گروه کتابخانه

 نویسی فهرستکند. بنابراین انتظار حداکثر تطبیق با استانداردهای جهانی و الزامات بومی و کامل بودن سطح 

یات، فنون و ئکه، مطابق با اظهارات اعضای پنل، اغلب کاربران از جز هاست. دیگر این در گویهدیدگاه غالب 

اطالع کافی ندارند و طبیعتاً قضاوت و ارزیابی آنان  نویسی فهرستهای داخلی  ها و تصمیم دستورالعمل

 ها آنران و تعداد فراوان کارب هقرار گیرد. با توجه به گستر نویسی فهرستتواند مبنایی صحیح برای کیفیت  نمی

کتابداری یا  هتوضیح به حتی بخشی از این کاربران، که خود به حرف هتجربه نشان داده است که ارائ

شان  مستلزم صرف وقت زیادی است که کارکنان را از پرداختن به وظایف اصلی ؛اشتغال دارند نویسی فهرست

هایی استفاده شود. همین  نی برای چنین آگاهی بخشیرسا های مطلع اطالع و بهتر است از بخش دارد بازمی

های  های داخلی موجب عدم توافق اعضا در مورد تشکیل گروه نکته، یعنی عدم اطالع کامل از قواعد و تصمیم

 در خارج از سازمان شده است.  شناسی کتابیت فارزیابی و حسابرسی کی
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 گیرینتیجه

ملی، اهمیت هر یك از  شناسی کتابو  نویسی فهرستد کیفیت در رکورهای  مؤلفهطی این پژوهش 

 نویسی فهرستعملکردهای کنترل کیفیت و تمهیدات و عملکردهای مؤثر بر بهبود و استمرار کیفیت در 

ملی استخراج شد. در مجموع  هکتابخان نویسی فهرست دست اندرکاراننفر از  22ملی از دیدگاه  هکتابخان

و فقدان  نویسی فهرستزبان، عدم توضیح وضعیت  های دستور چند وجود غلطبررسی نظرات نشان داد که هر 

اما تطبیق توصیف با استانداردهای پذیرفته  ؛جاینما در رکورد خدشه بر کیفیت رکورد محسوب نشده است

ای که کامالً با  ها، درستی و کامل بودن توصیف به گونه داخلی، عاری بودن از غلط های دستورالعملشده و 

کیفیت در های  مؤلفهرك مربوط به آن منطبق باشد تا دسترسی کاربر به مدرك مورد نیاز او تأمین شود، از مد

( و اسنو 2۹۹2چپمن و مسی ) های پژوهشرکورد به شمار رفته اند. نظر اعضای پنل از این حیث با نتایج 

 ( تا حدود زیادی همخوانی دارد. 2۹99)

همگونی از حیث رعایت قواعد کورد بی کیفیت و تکراری، ملی، نداشتن ر شناسی کتابدر سطح 

ی موضوعی به ها ناداخلی و نواحی توصیف، همگونی در تخصیص سرعنو های دستورالعملالمللی و  بین

بندی برای  رده یها عناوینی که در موضوع مشابه اند و در سایر مشخصات متفاوت، همگونی در شماره

آسانی در استفاده و نیز در برداشتن آثاری را که در چارچوب انتشارات  پذیری و دسترس ،های مشابه موضوع

ملی دانسته  شناسی کتابکیفیت در های  مؤلفهاز  - گیرند حال به هر زبانی که منتشر شده اند ملی قرار می

 ملی و روزآمدی آن را معیاری برای کیفیت آن ندانسته اند.  شناسی کتابجامعیت و کامل بودن شده ولی 

کنترل ، های مستند کتابخانه ملی ها با بانك کنترل شناسهاهمیت عملکردهای کنترل کیفیت،  از حیث

کنترل تعداد کافی و ، توصیفی( نویسی فهرستسطح اول توصیف )، کنترل ها و فیلدهای مارك ها در بلوك تگ

کنترل ، ره و دیوییبندی کنگ شماره ردهبا محتوای اثر،  ی موضوعی تخصیص داده شدهها ناتناسب سرعنو

ملی  شناسی کتابکنترل رخدادهای مربوط به سیستم که در جستجوی رکوردها در ، های امالیی و تایپی غلط

نویسی و آوانویسی  کنترل یکدستی حرفو  ،نویسی، جدانویسی و از این قبیل مانند فاصله، سرهم ؛گذارندتأثیر

 کرده اند.  تر از سایر مراحل ذکر را مهم برای منابع غیرفارسی

و در  نویسی فهرستهبود و استمرار کیفیت در بتوانند به  راهکارها و تمهیداتی که می از حیث

ثر واقع شوند، اعضای پنل در خصوص اصالح سیستم ارزیابی و آمارگیری اتفاق نظر ؤملی م شناسی کتاب

کفایت سیستم آمارگیری فعلی از  ندتوا نداشته و این مورد را با اهمیت باال ارزیابی نکرده اند که علت آن می

 ای و پیچیده کردن عملیات آمارگیری باشد.  به هنگام و سلیقه دیدگاه آنان و پرهیز از اصالحات و تغییرات نا
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ها چنین بر  از مجموع گویههای آنان است.  از نکات مهم در ارزیابی کیفیت، کاربران و نقش و دیدگاه

ملی در تعریف و تعیین کیفیت آن  شناسی کتاببرداران اصلی از  به عنوان بهرهآید که جایگاه کاربران نهایی  می

ملی و  هتواند به علت جایگاه، اهداف و وظایف کتابخان از دیدگاه اعضای پنل چندان پر رنگ نیست و این می

د و مانن گیرد میرا در بر های آینده را در زمان حال و نیز نسل آحاد کشور هآن باشد که هم هگستر

های خاص از کاربران و معطوف به نیازهای آنان  های تخصصی نیست که بتواند خود را محدود به گروه کتابخانه

گیری کیفیت  توان در اندازه که نمی ( مبنی بر این2۹۹۹نتایج با پژوهش هایدر و تان ) نظراز این کند. 

اعضای پنل قضاوت و ارزیابی کاربران از  کاربران را در نظر گرفت همخوانی دارد. از این گذشته هنیازهای هم

را به علت اطالع ناکافی آنان دارای مبنایی  نویسی فهرستهای داخلی  ها و تصمیم یات، فنون و دستورالعملئجز

های  دانند. همین نکته، یعنی عدم اطالع کامل از قواعد و تصمیم نمی نویسی فهرستصحیح برای کیفیت 

 های ارزیابی خارج از سازمان نیز شده است.  ر مورد تشکیل گروهداخلی موجب عدم توافق اعضا د

و چه ارزیابی و  نویسی فهرستسپاری، چه برای  رسد وحدت رویه، پرهیز از برون به طور کلی به نظر می

کنترل کیفیت آن مورد تأکید اعضای پنل بوده است. همچنان که تأکید بر توانمندسازی، شناخت و استفاده از 

نویسان خبره )در هماهنگی با پژوهش شولتز، جونز و  ای جدید، آموزش و بازآموزی، تربیت فهرسته فناوری

رضایت شغلی و استقبال از بازخوردها حاکی از تمایل به پویایی، تکامل و  ی(، ارتقا2۹92دیگران، 

از  ملی هکتابخان نویسی فهرست های در مجموع خودبسندگی در عین میل به حفظ استقالل تخصصی و حرفه

در . بود نخواهد سریم نگر ندهیآ و یا حرفه تیریمد استقرار با جز نیاهاست که  نکات مهم مندرج در گویه

 شود:  مجموع موارد زیر به عنوان پیشنهادهای عملی توصیه می

ملی با استفاده از استاندارهای  هکتابخان نویسی فهرستبهبود مستمر کیفیت در  هپرداختن به مسئل .9

 مدیریت کیفیت؛ همدیریت کیفیت، به ویژه استانداردهای ایزو در حوزجهانی 

 نویسان؛ تخصصی و علمی فهرست یانجام اقدامات هوشمند برای ارتقا .2

 ملی؛ هکتابخان نویسی فهرستتقویت نیروی انسانی واحد پردازش و  .7

ی و استفاده از توان تخصص نویسی فهرستهای تعاملی کنترل کیفیت در  استفاده از مدل .4

 ملی؛  شناسی کتابدر اصالح ها  کتابخانهنویسان سایر  فهرست

 .نویسی فهرستمؤثرتر از خردجمعی در مدیریت  هاستقرار کارآمد نظام پیشنهادها و استفاد .۲
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 تقدیر

آژ، اطهره  سوسنها  خود را به اعضای پنل دلفی سرکار خانم هداند سپاس صمیمان نگارنده برخود الزم می

نب پاپی، فاطمه پناهنده، فلورا جهانبخشی، مرضیه خانسفید، راحله رحمتی، آنیتا سلطانی، احمدی، دکتر زی

مژگان شرقی، نرگس خاتون عزیزیان، سهیال فعال، منصوره کشاورز، راحله کالنتری، هاجر محمدزاده، مریم 

ب آقایان علیرضا سادات مدنی، حمیده معماری، راضیه نمازی، فریبا هاشمی و طاهره یعقوب پور نرگسی و جنا

قرار دادند این پژوهش تجربیات خود را در اختیار  بدرلو، دکتر مهدی خادمیان، و حمیدرضا سلطانی که وقت و

 ابالغ نماید.  

 

منابع

( FRBR) یشناخت کتاب یها نهیشیپ یکارکرد ملزومات یبرالگو رانیا مارک ساختار انطباق زانیم یبررس(. 8313) شعله ارسطوپور،

 دانشگاهی، رسان اطالع و یکتابدار یدکتر نامه انیپا .الگو نیا در مطرح یها تیموجود به یا هنایرا های فهرست کاربران نگاه و

 ی مشهد.فردوس

توصیفی اسناد آرشیوی معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر  نویسی فهرستارزیابی (. 8332اسفندیاری، فاطمه )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال. پایان .موجود اساس استانداردهای

 شناسی کتاب وستهیپ فهرست در اگر کی به وابسته آگار یبند رده و نویسی فهرست انطباق زانیم همطالع(. 8332) اعظم بشردوست،

 مشهد. نور امیپ دانشگاهی، رسان اطالع و یتابدارک ارشد یکارشناس نامه انیپا .اریمع های دستورالعمل و قواعد با ران،یا یمل

 یها نهیشیپ یفیتوص نویسی فهرست انطباق زانیم .(8332) السادات ی، مریمدریرحیمی، اشرف السادات؛ بزرگناهید؛  اقبال، یبن

(، 28) 6، یشناس دانش. AACR2 با( 11 – 12) رانیا یمل شناسی کتاب فشرده  لوح در موجود یفارس یها کتاب یشناخت کتاب

23-62. 

 در موجود یفارس یشناخت کتاب یها نهیشیپ تیوضع لیتحل(. 8332) شعله ارسطوپور، محسن؛ ،ینیالعابد نیز یحاج فاطمه؛ ،یپازوک

 و یکتابدار فصلنامه.(. یا.ید.آر) منب  به یدسترس و فیتوص قواعد یریکارگ به یبررس منظور به رانیا یمل شناسی کتاب

 .828-13 ،(8)86, یرسان اطالع

.( آر.یب.آر.اف) یشناخت کتاب یها نهیشیپ یکارکرد ملزومات یالگو یریکارگ  به یسنج امکان(. 8313) محسن ،ینیالعابد  نیز  یحاج

 .اهواز چمران دیشه دانشگاه ی،رسان اطالع و یکتابدار رشته یدکتر نامه انیپا .یفارس یکتابشناخت یها نهیشیپ در فالیا

 به یابیدست جهت در انتشار از شیپ یها برگه فهرست تیفیک یابیارز(. 8333) هیسم ،علمدار ؛یمرتض ،یبکوک ؛هیرق ،یحجاز

 .11-63 ،(3)28 ،اطالعات علم و یکتابدار مطالعات. آر.یب.آر.اف یالگو یساز ادهیپ و کتابخانه فهرست یکارکردها

)استاندارد ملی ایران ها  کتابخانههای عملکرد  شاخص -ی(اطالعات و دبیز  )مستندساز(. 8333سازمان ملی استاندارد ایران )

 (. کرج: سازمان ملی استاندارد ایران. 8333:  1132شماره 

)استاندارد ملی  های ملی های عملکرد کتابخانه شاخص -اطالعات و دبیز  )مستندسازی((. 8332سازمان ملی استاندارد ایران )

 ملی استاندارد ایران.  (. کرج: سازمان8332: 22283ایران شماره 
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 . تهران: فرهنگ معاصر.رسانی کتابداری و اطالع هدانشنامنویسی.  (. فهرست8333سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین ) 

های فیپای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران با قواعد  برگه (. بررسی میزان انطباق فهرست8335علمدار، سمیه )

 . 822-13(، 2)2، علوم و فنون مدیریت اطالعاتکن. انگلو آمری

 یالگو از استفاده با رانیا مارک بر یمبتن نویسی فهرست یها نهیشیپ بر حاکم یشناخت کتاب روابط نییتب(. 8332) مهسا ،ینیحس فرد

ی، دانشگاه آزاد سانر اطالع و یکتابدار ارشد یکارشناس نامه انیپا .(FRBR) یشناخت کتاب یها نهیشیپ یکارکرد ملزومات

 تهران شمال. 

 یعربهای  کتاب یبند رده و یلیتحل یسینو فهرست تیفیک یبررس(. 8313سعادت، رسول ) ؛محفوظی، مصطفی؛ شعبانی، احمد

 86 ی،عموم یها کتابخانه و یرسان اطالع قاتیتحق. 8316 – 8312 یها سال طول در رانیا یاسالم یجمهور یمل کتابخانه

(8 ،)25-62. 
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