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  و خرد  خداوند جان  نام  به

  پیشگفتار
ــا هــدف  کتــاب   هــاي نشــریه  مــدیریت  گونــاگون  هــاي جنبــه  در زمینــه  نســبتاً کامــل  یمتنــ  تهیــه  حاضــر ب

  شـده   تهیـه   شـاغل   نیـز کتابـداران   و  رسـانی  اطـالع و   کتابـداري   رشـته   و دانشـجویان   مدرسان  استفادة  براي  ادواري
  تشــکیل  از دو فصــل  کــه  نخســت در بخــش. ارائــه مــی شــود  فصــل  و هفــت  در دو بخــشمطالــب کتــاب . اســت
و رونـد انتشـار ادواریهـا از آغـاز تـا امـروز         و ایـران   درجهـان   ادواري  هـاي  نشـریه   پیدایش  شود، ابتدا تاریخچۀ می
آنهـا    کـه   تمـایزي   ادواریهـا، ویژگیهـا و وجـوه     و مفهـوم   ، تعریـف  سـپس .  اسـت  شـده  و گـذراآورده   کلی  صورت  به

  معیارهــاي ادواریهــا بــر اســاس  ، انــواع همچنــین.  اســت  شــده  کنــد ارائــه متمــایز مــی  اطالعــاتی  را ازســایر منــابع
  .شود می  آنها هستند مطرح  حاوي اريادو  هاي نشریه  اغلب  که  اي عمده  و بخشهاي  گردیده  معرفی  متفاوت
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  بـه   مربـوط   فعالیتهـاي  گـردد،  مـی   بیـان   فصـل   در آنجـا و در شـش    اصـلی   بحـث   در واقع  که  دوم  در بخش
  رســانی هــا و مراکــز اطــالع در کتابخانــه» ادواري  هــاي نشــریه  مــدیریت«بهتــر،   عبــارت  یــا بــه  ،ادواري  هــاي نشــریه
  سـازي  مجموعـه ( و تهیـه   سـفارش شناسـایی نیازهـا،     ادواریهـا دربرگیرنـده مـواردي چـون      مدیریت. شود می  مطرح

  .دمی باش  کاربران  به  خدمات  ارائه و نهایتا)  گستري و مجموعه
  جلــب  بــراي  پرسشـهایی  هرفصــل  ، در پایــان شـده   تنظــیم  اي درسـنامه   صــورت بــه  کتـاب   مطالــب  ازآنجاکـه 

بـر    بتوانـد، عـالوه    کتـاب   رود ایـن  مـی   امیـد آن . اسـت   گردیـده   مطـرح   هرفصـل   مهـم   الـب مط  به  خوانندگان  توجه
و   کارشناسـی   در مقـاطع   درسـی   منبـع   عنـوان   باشـد، بـه    ادواري  هـاي  نشـریه  در مـدیریت   کتابـداران   راهنماي  آنکه

  بـه  مشـابه   و درسـهاي »  ادواري  هـاي  نشـریه «نظیـر    در درسـهایی   رسـانی  و اطـالع   کتابـداري   ارشدرشـتۀ   کارشناسی
،  کـوش  وناشـر سـخت    ، متـرجم  نویسـنده   تـألیف »  مجـالت   مـدیریت »  ، کتـاب  از ایـن   ، پـیش  خوشـبختانه . کـار رود 
  و دانشـجویان   ، کتابـداران  مدرسـان   بـراي  ارزشـمندي   منبـع   کـه   انتشـار یافـت   1378  در سـال   حمید محسـنی   آقاي
  .آید می  حساب  به

قـرار گیـرد     خواننـدگان  حاضـر مـورد توجـه     کتـاب   بـا محتـواي    در رابطـه   اسـت   الزم  که  حائز اهمیتی  نکته
ــه  اســت  آن ــه درحــال  ک ــل  حاضــر ب ــع چــاپ  دلی   هــاي از نشــریه  گســترده  و اســتفاده  آوري ،فــراهم ، انتشــار، توزی

از   و اینترنتــی  الکترونیکــی  شــد ادواریهــايســو، و ر  از یــک  رســانی هــا و مراکــزاطالع در کتابخانــه  چــاپی  ادواري
ــوي ــب   س ــر، مطال ــن دیگ ــاب  ای ــه  کت ــه   ب ــار ب ــث   ناچ ــردو بح ــی ه ــدیریت  ، یعن ــاي  م ــاپی  ادواریه ــز   چ و نی

  بـه   چـاپی  گـذار از منـابع    در مرحلـه   کـه   دیگـر، تـا هنگـامی     عبـارت   بـه .  اسـت   پرداختـه   هم  موازات به الکترونیکی
ــابع  ســوي ــه  نیکــیالکترو  من ــی  ب ــریم ســر م ــه  اســت  ، الزم ب ــه  ب ــردو مقول ــه  ه ــوده  توج   و مباحــث  ومســایل  نم
  .قرار داد  آنها مورد مطالعه  فیزیکی  را در هردو شکل  ادواري  هاي نشریه

ــه  حاضــر نتیجــه  کتــاب ــدریس  تجرب ــداري کارشناســی در دورة»  ادواري  هــاي نشــریه»  درس  ت و   ارشــد کتاب
گذشـته  سـال   پـنج   مشـهد در طـول    فردوسـی   دانشگاه  رسانی اطالع  1381ویـرایش نخسـت کتـاب در سـال     .  اسـت   ِ

ــت  ــار یاف ــ   . انتش ــه ب ــل توج ــافات قاب ــا اض ــرایش دوم ب ــون وی ــترس    ویژهاکن ــون ؟؟ در دس ــایی چ ــه ه در زمین
  .عالقمندان قرار می گیرد

خـود    ویـژه   آنهـا سـپاس   از میـان   کـه   ما بـرده   خـود بهـره    از همکـاران   برخـی   اثر از کمکهـاي   این  در تألیف
از   دانـم  مـی   بـر خـودالزم    همچنـین .  دارم ابـراز مـی    و خـانم شـعله ارسـطوپور    منصـوریان   یـزدان   آقاي  به  را نسبت
ــه ، کارشــناس عباســی  زهــره  خــانم ــه فردوســی  دانشــگاه  مرکــزي  ارشــد کتابخان ــراهم  ب   برخــی  ســاختن  خــاطر ف
  . تشکر نمایم  کتاب  محتوايو نیز مرور   اطالعات
دانـش  خواننـدگان   امیـد اسـت  .  نیسـت   از کاسـتی   حاضـر خـالی    ، کتـاب  طور حـتم  به   ایـن   و فاضـل   دوسـت  ِ
  .شود  اعمال بعدي  سازند تا در ویرایشهاي  منعکس  نگارنده  ها را به کاستی

  رحمت اهللا فتاحی
ی مشهددانشیار گروه کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه فردوس
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   مقدمه

   و رشد دانش  اطالعات  در تبادل  ادواري  هاي نشریه  جایگاه
  گســتردة  اســتفاده و  ســو و اســتقبال  از یــک  ادواري  هــاي نشــریه  تعــداد و شــمارگان  روز افــزون  گســترش

  نـوع   ایـن   توجـه   قابـل   از اهمیـت   اي ، نشـانه  ایـران   دنیـا، از جملـه    کشـورهاي   هـا در اغلـب   نشـریه   از ایـن   جامعه
و نیـز    جامعـه همـه جانبـه   در پیشـبرد    سـایر تحـوالت   از  بـیش   آنچـه   گفـت   تـوان  مـی   جرأت  به.  است  دانش  منابع

  نشـریات   شـماره   افـزایش   ابرامـی   دکتـر هوشـنگ  .  اسـت   ادواري  هـاي  و دارد نشـریه   داشـته   نقـش   دانـش   گسترش
ــوان 100انتشــار حــدود (اخیــر   قــرن دو  در طــول  علمــی  ادواري ــوان 1000، حــدود 19  در آغــاز قــرن  عن در   عن
ــوان 10000،حــدود 1850 ــرن  عن ــوان 100000، حــدود  بیســتم  در آغــاز ق ــرن  در نیمــه  عن ــیش بیســتم  ق ــی ، وپ   بین

دانــد  مــی  انفجــار دانــش رشــد و  جلــوه  را مهمتــرین)  بیســتم  قــرن  در پایــان  عنــوان  میلیــون  انتشــار حــدود یــک
  ).89: 1379،  ابرامی(

ــون ــریه  اکن ــاي نش ــرین  ادواري  ه ــاي  از مهمت ــالع  ابزاره ــانی اط ــش   رس ــد دان ــان در  و رش ــوب  جه   محس
. دارنــد  دانــش  منــابع  نــوع  ایــن  کــه  اســت  خاصــی  از ویژگیهــاي  ناشــی  ادواري  هــاي نشــریه  اهمیــت. شــوند مــی

هـر    متنـوع   از اخبـار و اطالعـات    کثیـري   حجـم  .خواهـد شـد    تشـریح   کتـاب   دوم  ویژگیها در فصـل   این  مهمترین
ــق از  روزه ــواع  طری ــریه  ان ــاي نش ــل  ادواري  ه ــی  منتق ــود م ــروي. ش ــانی  نی ــرمایۀ  انس ــی  و س ــهاي  عظیم   در بخش
  یافتـه   اختصـاص   ادواري  هـاي  نشـریه   و توزیـع   کـار تهیـه    دنیـا بـه    در سـطح   اقتصـادي  و  ، صنعتی فرهنگی  مختلف
  .هستند  در ارتباط  پدیده  با این  نحوي  به  مختلف  از افراد در سطوح  بسیاري  طرفی از . است

ــروزه ــدترین  ام ــه  جدی ــاي یافت ــی  ه ــتر در مجــالت  علم ــی  تخصصــی  را بیش ــوان م ــت  ت ــته . یاف ــر رش   کمت
  و کمتـر پژوهشـگري   منتشـر نکنـد   و  خـود را تهیـه    خـاص   یـا نشـریات    نشـریه   در دنیا وجـود دارد کـه    تخصصی
  .تصور کرد  خویش  رشتۀ  تخصصی  هاي مستمر نشریه  نیاز از مطالعۀ  بی  توان را می

ــدگاهی ــریه   از دی ــر، نش ــاي دیگ ــبت  ادواري  ه ــه  نس ــواع   ب ــایر ان ــابع  س ــش  من ــاه  دان ــی از جایگ در   خاص
  :یت عبارتند ازبرخی از دالیل این اهم. برخوردارند  و پژوهشی  ، آموزشی علمی  فعالیتهاي
ــاس) 1 ــه  براس ــاي یافت ــیاري  ه ــات  بس ــتنادي  از مطالع ــهاي  اس ــارجی  و پژوهش ــه( خ  Lin and  ازجمل

Nelson, 1969 ؛Garfield, 1972 ؛Baughman, 1974 ؛Cline, 1982؛Radhakrishna and others, 

ــهاي) Mahapatra, 1994و  1992 ــی  و پژوهش ــه(  داخل ــاري ازجمل ــد، 1373،  فخ ــار، 1373؛ جاه ؛ 1375؛ افش
ــدي1375،  پورشــعرباف ــی1378،  ؛ زن ــاي ، نشــریه)1381،  ؛ وقزل ــده  ادواري  ه ــتنادهاي  اي درصــد عم ــورد   از اس م

  بـه . دهـد  مـی   را تشـکیل   )مجـالت   هـاي  و مقالـه   پژوهشـی   هـا، طرحهـاي   نامـه  پایانمانند ( ژوهشیآثار پ در  استفاده
 هــاي در نشــریه  منــدرج  و دانــش  بــر اطالعــات  متکــی  زیــادي  ا انــدازهتــ  پژوهشــها و تولیــد علــم دیگــر،  عبــارت

  . است  ادواري 
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ــایج) 2 ــها   نت ــتر پژوهش ــهاي(بیش ــایی  گزارش ــان  نه ــا و پای ــه طرحه ــاي نام ــی  ه ــرا  کارشناس ــد و دکت ) ارش
دیگـر،    بیـان   بـه . یابـد  هـا انتشـار مـی    در مجلـه   علمـی   ها و نتـایج  یافته  سریع  منظور اشاعه  به 000و  مقاله  صورت به

  .دنآی شمار می  به  علمی  هاي یافته  اشاعه  مجراي  ها مهمترین مجله
  برخــی. منتشــر مــی شــود هــا در مجلــه  علمــی  از نقــدها، مرورهــا و بررســیهاي  تــوجهی  قابــل  بخــش) 3
خـود    از محتـواي   خشـی دیگـر ب   برخـی  پردازنـد و  مـی   دانـش   سـایر منـابع    نقـد و بررسـی    به  طور کامل ها به مجله
ــه ــن  را ب ــاص   ای ــر اختص ــی  ام ــد م ــه. دهن ــر  ب ــورت ه ــمندان ، ص ــان دانش ــأت  ، اعضــاي ، کارشناس ــی  هی و   علم

  .هستند  ها متکی مجله  به  و انتقادي  مروري  هاي مقاله  بازیابی  براي  دانشجویان
  نهادهــاي  مهمتــرین از  کــه  اي و حرفــه  علمــی  هــا و انجمنهــاي ، دانشــگاهها، دانشــکده طــور معمــول بــه) 4
  بـه . خـود هسـتند    رسـمی   ارگـان   منزلـه   بـه   یـا چنـد مجلـه     یـک   آینـد، داراي  شـمار مـی    بـه   و پژوهشـی   آموزشی
  .هستند  اي و حرفه  علمی  مراکز مهمتبادل اطالعات در   رسمی  مجراي  ادواري  هاي دیگر، نشریه  عبارت

  هـاي  از شـاخص   یکـی   منـابع   از ایـن   جامعـه  هـر   و نیـز اسـتفاده    ادواري  يهـا  نشـریه   تولید و کیفیت  میزان
، از  غیرکتابــداري  مجــالت در کتابهــا و  تــاکنون. شــود مــی  محســوب  جامعــه  آن  و فرهنگــی  رشــد علمــی 

و   عیاجتمـا   در تحـوالت   تـأثیر زیـادي    کـه   جمعـی   هـاي  رسـانه   از مهمتـرین   یکـی   عنـوان   بـه   ادواري  هـاي  نشریه
  هـاي  نشـریه مـدیریت  شـود،   مـی   پرداختـه   آن  بـه   کتـاب   در ایـن   آنچـه  امـا .  اسـت   دارنـد یـاد شـده     جوامع  سیاسی
  رسـانی  هـا و مراکـز اطـالع    مـواد در کتابخانـه    ایـن   مـدیریت .  اسـت   اي کتابخانـه   از مواد مهم  یکی  عنوان  به  ادواري
  . حاضر است  کتاب اصلی موضوع

و   اطالعـاتی   ازمنـابع   دارنـد امـروزه    کـه   ویژگیهـایی   دلیـل   بـه   ادواري  هـاي  شـد، نشـریه    گفتـه   همانطور کـه 
و   جـدي   کشـور توجـه    هـاي  کتابخانـه  از  در بسـیاري   حـال   شـوند، بـا ایـن    مـی   در دنیا محسـوب   بسیار مهم  علمی
  شـواهد نشـان  .  اسـت   نگرفتـه   اریهـا صـورت  ادو  خـدمات   و ارائـه   ، سـازماندهی  در مـورد تهیـه    دقیقـی   ریزي برنامه
و   اي بیشـتر ســلیقه   بلکـه   علمـی   اصــول  بـر پایـۀ    مــوارد نـه   در اغلـب   ادواري  هـاي  نشـریه   مــدیریت  دهـد کـه   مـی 

 عنـوان   را بـه   کتـاب   و همـواره   بـوده   کتـاب   بـه   هـا بیشـتر معطـوف    کتابخانـه   والنئمسـ   توجـه  . اسـت   بوده  موردي
  تـر نیسـت   اهمیـت   کـم   از کتـاب   ادواري  تنهـا نشـریه    نـه   کـه  لی درحـا . انـد  قلمـداد کـرده    اي کتابخانه  ةماد  مهمترین
  .شود می  تأمین  ادواري هاي نشریه طریق بیشتر از  مراجعان  از موارد نیاز اطالعاتی  در بسیاري  بلکه

در اختیــار   کــه  امکانــاتی و  کننـده  ادهاســتف  جامعــۀ  نیازهـاي   بــر اســاس  رســانی هــا و مراکــز اطـالع  کتابخانـه 
  ادواري  هــاي نشــریه  بهینــۀ  ســازماندهی و  ، تهیــه ، گــزینش نیازشناســی  را جهــت  مــدونی  مشــی دارنــد، بایــد خــط

  . نامیم می  را مدیریت  آن  که  است  فرایندي  برگیرنده امر در  این. کنند  اعمال
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  : نخست  بخش
ات« کلی «  

  
   اول  فصل

   یخچهتار
   در جهان  ادواري  هاي نشریه  تاریخچه

ــاً مــدتی  چــاپی  هرچنــد روزنامــه   غیرمطبــوع  روزنامــه  وجــود آمــد، ولــی  بــه  چــاپ  از اختــراع  پــس  تقریب
اخبـار    گروهـی .  اسـت   وجـود داشـته    باسـتان   از مـیالد در روم   قبـل   پـنجم   در قـرن   از آن  پـیش   بسـیار )  غیرچاپی(

  .1فرستادند می از پایتخت  افراد خارج  براي  طریق  ینا را از  روزانه
ــرین قــدیمی ــاریخ  کــه  ادواري  نشــریه  ت ــامی  در ت ــه  هــااز آن  ن مصــر   رســمی  خــورد، روزنامــه مــی  چشــم  ب

  نـام   بـه   اي نیـز روزنامـه    در چـین   زمـان   در همـان . باشـد  از مـیالد مـی    قبـل   سـال  1700  بـه   مربوط  که  بوده  باستان
از   پـیش  60در سـال  .  اسـت   رسـانده  مـی   مـردم   دربـار بـه   اخبـار کشـور را از طریـق     کـه   هوجود داشت 2»پائو  چینگ«

  بـه   روزنامـه   از ایـن   در تـاریخ   را صـادر کـرد کـه     نـویس   دسـت   روزنامـه   یـک   تهیـه   سـزار فرمـان    میالد، ژولیوس
ــاي ــا»  نامه ــابلی« و 3»اکتادیورن ــا اکتاپ ــاپ«و  4»ک ــده 5» یوساکتاپ ــاد ش ــت  ی ــن.  اس ــه  ای ــاوي  روزنام ــات  ح  و  اعالن
) گویـا (دادنـد،   مـی  قـرار   دیـد عمـوم    شـهر در معـرض    را در میـدان   و آن  دربـار بـوده    و وقـایع   دولتـی   هاي خطابه
  . 6است  شده  متوقف  میالدي 230  در سال  آن  تهیه

 Avisa, Relation« نــام  بــه  آلمــان 7» اگزبــورگ«در شــهر   مــیالدي 1609  در ســال  چــاپی  روزنامــه  اولــین

der Zeitung «  ـ   مجلـه   اولـین  .منتشـر شـد   نیـز در پـنجم   »Journal des Scavants«یـا »  دانشـوران   مجلـه »  نـام   اب
  بــه.  تغییــر یافــت »Journal des Savants»  بــه  آن  نــام 1816  از ســال  منتشــر شــد کــه  در فرانســه 1665  ژانویــه
ــارس  در ششــم  یعنــی  از آن  پــس  کمــی  فاصــله ــه  درانگلســتان  اي نشــریه  ســال  همــان  م ــام ب  Philosophical»  ن

Transactions «منتشر شد  "فلسفی  داد و گرفت"  یعنی)Szilvassy, 1996: 2.(  

                                                   
 )"روزنامه"مدخل (لغت نامه دهخدا . 1

2 . Ching Pao 
3 . Acta diurna 
4 . Acta publica 
5 . Acta papius 

 118. ص). 1345فرانکلین، : تهران(، دایره المعارف فارسی مصاحبغالمحسین مصاحب،  .6
7 . Augsburg 
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 ,Osborn)بـه چهـار دوره اصـلی تقسـیم نمـود      به طور کلی می توان تاریخچه نشریه هاي ادواري را در عین حال،

1980) :  
مـیالدي   17و  16شاخص ترین  نشریه هاي ادواري این دوره مربوط به قـرن هـاي   . 1700از ابتدا تا سال  )1

، وقـایع  2، فهرستهاي سـاالنه کتابهـا  1است که گونه هاي متفاوتی از نشریه ها، همچون سالنماها و تقویم ها
را در بر  7و کاغذهاي اخبار 6ي خبري، جزوه ها5، خبرنامه هاي دستی و چاپی4، کتابچه هاي خبري3نگاریها

  .می گرفت
در این دوره رفته رفته بر تعداد روزنامه ها افزوده شد و نشریه هاي هفتگی کم کـم  . 1825تا  1700از سال  )2

همچنین با افزایش تعداد جوامع علمی و انتشار دستاورد . به نشریه هایی با فاصله انتشار روزانه تبدیل شدند
درصد این جوامع نشریه هاي مستقلی را  75مداوم، شرایطی ایجاد گردید که حدود  هاي هریک به صورت

از سوي دیگر، ویژگی اساسی این دوره انتشار ادواریهـاي تخصصـی در رشـته    . براي خود منتشر می کردند
 .هاي علمی متفاوت بود

پیشـرفت هـاي   . اري نامیـد این دوره را می توان دوره افزایش تعداد نشریه هاي ادو. 1890تا  1825از سال  )3
فنی باعث سرعت بخشیدن به فرآیند چاپ شده، گرایش به عمومی سازي دانـش در کنـار افـزایش حجـم     

 .علوم و فناوري نتیجه اي جز افزایش تعداد نشریه هاي ادواري علمی، فنی و صنعتی نداشت

انتشار نشریه هاي ادواري  مساله 20و همچنین در قرن  19در طول آخرین دهه قرن . تا کنون 1890از سال  )4
ابزارهاي سریعتر براي چاپ و تکثیر، شیوه هاي نـوین انتشـار،   . در متن ارتباطات جمعی فراگیر مطرح شد

رایانه به منزله یکی  20از نیمه دوم قرن . همه و همه در افزایش تعداد نشریه هاي ادواري بی تاثیر نبوده اند
 . هیل فرایند انتشار نشریه هاي ادواري از جهات مختلف شداز تاثیرگذارترین عناصر ابزاري جهت تس

   ادواري  هاي نشریه  مؤثر در ایجاد و گسترش  عوامل
ــویس و معــدود   ــیالد را جــزء اگــر نشــریات دســت ن ــل از م ــرون باســتانی قب ــه  ق نشــریه هــاي ادواري ب

را   امـروز مـا آن    آنچـه   بـه   شـبیه   اي تولـد و رشـد پدیـده     هـاي  نشـانه   اولـین حساب نیاوریم، مـی تـوان گفـت کـه     
خواهـد    مطـرح   تفصـیل   بعـد بـه    در فصـل   ادواري  هـاي  نشـریه   کلـی   و مفـاهیم   تعریـف (  خوانیم می  ادواري   نشریه
  . گردد می باز  میالدي 17  قرن  و اوایل 16  اواخر قرن  یعنی  قبل  چهار صد سال  تقریباً به) شد

                                                   
1  . Almanacs and Calendars  
2 . Annual book catalogs 
3 . Courants 
4 . Newsbooks 
5 . Manuscript and Printed Newsletters 
6 . News Pamphlets 
7 . News Sheets 
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ــا مطالعــه ــا ایــن  همزمــان  کــه  اي عمــده  و تحــوالت  ، اقتصــادي اجتمــاعی  ایطبیشــتر در شــر  و بررســی  ب   ب
و   ادواري  هــاي نشــریه  پیــدایش  اصــلی  عوامــل  تــوان داد مـی   رخ  زمــین  در مغــرب  از آن  قبــل  و نیــز مــدتی  تـاریخ 

  :کرد  خالصه  نچنینای  توان وار می را فهرست عوامل  این.  و انتشار ادواریها را بهتر شناخت  تهیه  نیز نیاز به

  1) رنسانس(  ـ نوزایی1
پدیــد   آوري شــگفت  رونــق  و ادبیــات  در صــنایع  مــیالدي  شــانزده  قــرن  اول  و نیمــه  پــانزده  قــرن  در پایــان

اصـول و مفـاهیم     بـه   بازگشـت   خواننـد و مـراد از آن   مـی  » رنسـانس «را   هنـر و ادب   در عـالم   شـکفتگی   ایـن . آمد
  در ایتالیـا مایـه    نخسـت .  اسـت جهـان    تـاریخ   وقـایع   مهمتـرین  از  یکـی   رنسـانس .  اسـت   باسـتان   یونان ادب و هنر

  دوره  آن  و هنرمنــدان   و انتشــار یافــت    و اســپانیا و هلنــد بســط     و آلمــان   در فرانســه   پــس   و از آن  گرفــت 
  همزمـان   بنـابراین .  2اسـت   پیـدا نشـده    يتـر و نیکـوتر اثـر    تا امروز از آنهـا اعلـی    که وجود آوردند  به  شاهکارهایی

  نیـز افـزایش   و  مختلـف   هـاي  جدیـد در عرصـه    و هنرهـا و آغـاز کشـفیات     علـوم   سـریع   و پیشرفت  گسترش با این
امـر    ایـن  .شـد   بیشـتر احسـاس    اخبـار نـوین    ایـن   تبـادالت   نیـاز بـه    آن  و متعاقـب   ملتها، اخبار تـازه   بین  مراودات
  .بود  ادواري  هاي نشریه تولدسرآغاز 

   چاپ  صنعت  ـ اختراع2
اسـتفاده    مسـلماً بـدون  . دارد  ناگسسـتنی   پیونـدي   چـاپ   صـنعت   بـا تـاریخ    ادواري  هـاي  تولد نشـریه   تاریخ

ــوین  ابزارهــاي  از ــدایش ، چــاپ  ن ــر ممکــن   ادواري  هــاي نشــریه  و گســترش  تصــور پی ــد و عمــالً غی   بســیار بعی
و   اسـت   ادواري  هـاي  نشـریه  اغلـب   از ویژگیهـاي   یکـی   ،انتشـار کوتـاه    بـاال بـا فاصـله     شـمارگان   نماید، چرا که می
تولیـد شـود ـ      نسـخه   در یـک   حتـی   اسـت   ممکـن   ِ دسـتنویس  کتـاب   یـک .  نیسـت   ممکـن   چـاپ   کـار بـدون    این
  د، بسـیار محـدو   یـا چنـد نسـخه     در یـک   دواريا  نشـریه   یـک  تهیـه  ـ امـا     قـدیمی   خطـی   از کتابهاي بسیاري مانند

  منــابع  تولیــد ایـن   بـراي   چــاپ  از ماشـین   اسـتفاده   نیـاز بــه   ،بنــابراین. رسـد  نظــر مـی   بـه   و نامــأنوس  غیـر واقعـی  
  میـان   بـه   سـهولت   و بـه   سـرعت  هـا بـا   اندیشـه   آورد کـه   را فـراهم   امکـان   ایـن   چـاپ «.  است  وجود داشته  همیشه
»  فرهنگـی   دوم  انقـالب »  شـد اصـطالح    موجـب   تـأثیر زیـر و زبـر سـاز بـود کـه        همـین . شود  ردهب  آحاد مردم  همه
  بشـر اختـراع    تـاریخ   فرهنگـی   انقـالب   نخسـتین   کـه   در حـالی .  3»کارببرنـد   بـه   چـاپ   اختـراع   بشر را بـراي   تاریخ
ابــزار   تــرین و مناســب  و احســاس  شــهفکــر و اندی  اشــاعه  بــراي  وســیله  بهتــرین  انتشــار کــه و  چــاپ« ،بــود  خــط

  نهادهــاي هــا و فعالیـت   تــرین از بنیــادي  یکـی   ، بــه نامیـده شــد   فکــري  و تعــالی  علمـی   ، اعــتالي فرهنگــی  ارتقـاي 
  خطــوط  و غیــر ادواري  ادواري  هــاي هــا و ســایر نشــریه هــا، مجلــه انتشــار روزنامــه  ویــژه بــه. شــد  تبــدیل  جامعــه
ــاطی  اصــلی ــر داد  جامعــه  رخســار ارتب ــه  از شــروع. را تغیی ــار دســتگاه  ب ــانزدهم  در ســده  چــاپ  ک ــا انتشــار   پ ت

                                                   
1. Renaissance 

 .612. ، ص5، چاپ یازدهم، جلد )1376امیرکبیر، : تهران( ، فرهنگ فارسیمحمد معین،  .2
 .8. ، ص)1375سمت، : تهران(،  پ و نشرآشنایی با چاعبدالحسین آذرنگ، . 1
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انتشـار    ،سـده   از همـین .  نگذشـت   از دو سـده   بـیش   هفـدهم   سـده   اول  نیمـه در   غـرب   در دنیـاي   روزنامه  خستینن
در کنــار )  غیــر ادواري  شــریهن(  دیگـر آغــاز شــد و کتـاب    انتشــار مجــالت  ،از آن  پـس   و از ســده  علمــی  مجـالت 
  همیشـه   چـاپ   صـنعت   تـاریخ . 1»بشـر بـود    فرهنگـی   ابـزار ارتبـاط    مدیـد مهمتـرین    مـدتهاي  تا  ادواري  هاي نشریه
  بـود کـه    کسـی   اولـین   گـوتنبرگ . شناسـند  دنیـا مـی    چـاپ   گـذار صـنعت    و او را پایه  است  همراه  2گوتنبرگ  نام با

  فـن   در ایـن   و بنیـادي   اساسـی   کـار تحـول    نمـود و بـا ایـن     منظـور اسـتفاده    این  براي  سربی  انتقال  قابل  از حروف
قـادر بـود در هـر      نامیـد کـه  »  یـا چرخـی    فشـارپیچی   ماشـین «خـود را    چـاپ   ماشـین   او اولـین . کـرد   گـذاري  پایه

و   و هــر روز تحــوالت  گرفــت  بیشــتري  رونــق  چــاپ  صــنعت تــدریج  بــه. کنــد  چــاپ  بــرگ 100تــا  70  ســاعت
  پـس   قـرن   و نـیم   تقریبـاً یـک    ادواري  هـاي  نشـریه   اولـین .  پیوسـت   وقـوع  بـه   صنعت در این  چشمگیري  پیشرفتهاي
  .مجهزتر انتشار یافتند  ماشینهاي  با ساخت  و همزمان  چاپ  ماشین  اولین  از اختراع

   مراکز پستی  ـ ایجاد و توسعه3
ــراي  اصــلی  دیگــر از ضــروریات  یکــی   الزم  و تضــمین  ، وجــود امکانــات ادواري  هــاي نشــریه  گســترش  ب

  پسـتی   خـدمات   بـا کمـک    فقـط   امکـان   ایـن . دیگـر بـود    نقـاط   بـه   شـده   مواد چـاپ   موقع  و به  سریع  ارسال  براي
  عمـالً تعطیـل    چـاپی   ادواري  هـاي  نباشـد کـار نشـریه    موجـود   پسـتی   خـدمات   نیز چنانچـه   اکنون  هم. شد میسر می
و بقـاء    موفقیـت   اساسـی   از عوامـل   یکـی   و گسـترده   موقـع   ، بـه  مناسـب   توزیـع   چـرا کـه  . شـود  می  محسوب  شده

  بـه   شـده   تعیـین   خـود را در زمـان    نتوانـد مـواد چـاپی     هـر دلیـل    بـه   اي نشـریه   چنانچـه .  اسـت   ادواري  هر نشـریه 
  رکــود و نقصــان دچــار  از مــدتی  خــود برســاند، مســلماً پــس  -  خواننــده  دورتــرین  حتــی -  خواننــدگان  دســت
  ادواري  هــاي نشــریه  پیــدایش  از زمــان  واقعیــت  ایــن. خواهــد داد  خــود را از دســت  موقعیــت  تــدریج  و بــه  شــده

  ثابـت   نصـري ع  همـواره   پسـتی   خـدمات   ،بنـابراین  . اسـت   شـده   افـزوده   آن  و هر روز نیز بـر اهمیـت    وجود داشته
  . است  بوده  ادواري  هاي ناپذیر در کنار کار نشریه  و جدایی

کشـور    ایـن   همسـایگی  در  پسـتی   سرویسـهاي   اولـین )  م1438(  در آلمـان   چـاپ   از اختـراع   پـس   چند سال
ــوئی  ســلطنت  در زمــان  مــیالدي 1464  در ســال(  در فرانســه  یعنــی ــازدهم  ل ــ. وجــود آمــد  بــه)  ی دو   نهرچنــد ای

ـ   ادواري  هـاي  نشـریه   توسـعه   در اصـلی   رکـن  دو  عنـوان  بـه   ، اما در واقـع  ندبود  از هم  رویداد مستقل ه شـمار مـی   ب
  ادواریهـا را در سـالهاي    رشـد و گسـترش    بـراي   الزم  شـرایط  و  پیونـد خـورده    یکـدیگر بـا    از مـدتی   پـس   آمده و

  .ساختند  بعد فراهم

  اکز آموزش عالی تاسیس دانشگاهها و مر. 4
واالترین وظیفه یک دانشگاه پیشبرد و اشاعه دانش، نه تنها در میان دانشجویان بلکه بین همه، در نقاط دور و نزدیک 

  . (Gilman, 1987)است 

                                                   
 .9. همان، ص. 2

2 . Johann Gensfleisch Gutenberg (1400 – 1468) 
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، بـویژه  نشریه هاي ادواري علمی یا دانشگاهی از  مهمترین بسترها براي اشاعه اطالعـات در سـطح جوامـع علمـی    
منتشر  17اولین نشریه ها در گرایشهاي تخصصی مختلف با آغاز عصر علوم نوین در اواسط قرن . دهستن دانشگاهها،
گسترش چاپ و نشر این گونه نشریه ها ریشه در یک نیاز ساده یعنی نیاز به اشـاعه گـزارش هـایی هرچنـد     . شدند

فکـر و  رکان ایجـاد و گسـترش   از آنجا که دانشگاهها از ا. علمی جدید داشتفکري و مختصر در باره دستاوردهاي 
. علم به حساب می آیند، کار انتشار و اشاعه این گزارشها بیش از پیش مورد توجه جوامـع دانشـگاهی قـرار گرفـت    
این . اولین نشریه هاي ادواري که توسط دانشگاهها به صورت نشریه هاي علمی منتشر می شدند خبرنامه گونه بودند

ي علمی عالوه بر گزارش نتایج تحقیقات، در برگیرنـده نظـرات و آراي افـراد در    نشریه هادر حالی است که امروزه 
جوامع علمی، چکیده و یا نمایه سایر منابع اطالعاتی، نقد کتاب و یا حتی گزارش نشستها و گردهمایی هاي مختلف 

  .نیز می باشند
بـا  . هاي ادواري تاثیرگـذار بـوده اسـت   بنابراین، تاسیس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از دو جنبه بر رشد نشریه 

پیدایش این نهادهاي اجتماعی، دانش میان افراد گسترش پیدا کرده، تعداد دانشمندان افزایش یافت و به تبع افـزایش  
از سوي دیگر، نشریه هـاي  . تعداد متخصصان در حوزه هاي مختلف، حجم اطالعات تولید شده رو به فزونی گذارد

به منزله مجرا و ابزاري مناسب جهت اعالم دستاوردهاي یک جامعه دانشگاهی بـه سـایر   ادواري علمی و تخصصی 
به عبارت دیگر، نشریه هاي علمی به صورت یک تریبون براي نهادهـاي  . جوامع دانشگاهی و غیر دانشگاهی هستند

  .دانشگاهی به شمار می روند و همین امر منجر به گسترش آنها در سطح جامعه می شود

 جهانی دوم  جنگ. 5

ویژه پـس از آن، حجـم   ه در زمان جنگ و ب. عوامل افزایش تعداد نشریه هاي ادواري بود از دیگرجنگ جهانی دوم 
تـا  . تحقیقات به گونه اي بی سابقه افزایش یافت و نتایج این تحقیقات می بایستی به صورت مناسبی منتشر می شـد 

ي علمی توسط جوامع دانشگاهی به صورت غیر انتفـاعی منتشـر   قبل از جنگ جهانی دوم بیشترین نشریه هاي ادوار
می شدند اما پس از جنگ، این جوامع و سازمانهاي مربوط به آنها نمی توانستند پاسخگوي حجم عظیم مقاالت ارائه 

همین امر منجر به توجه بیش از پیش محققان به نشریه هـاي ادواري  . شده از سوي جوامع دانشگاهی و علمی باشند
افزایش گرایش به سمت نشریه هاي انتفاعی کم کم موسسات .  (Thorin, 2003)نتفاعی براي انتشار مقاالتشان شد ا

و سازمانهاي خصوصی را به کار انتشار نشریه هاي ادواري تخصصی راغب ساخت و گرایش به سمت این نشریه ها 
  . عالوه بر افزایش کمی، به بهبود کیفیت آنها نیز کمک شایانی نمود

از طرفی، از آنجا که شرایط جنگ عامه مردم را نیز به سمت آگاهی بیشتر سوق می داد، جنگ جهانی دوم نیز به نوبه 
در طـول  . خود یکی از اصلی ترین عوامل در گسترش و رشد تعداد نشریه هاي نیمه تخصصی براي عامه مردم بـود 

ه هـاي نیمـه تخصصـی در حـوزه هـاي مختلـف، از       دوره جنگ تعداد نشریه هایی که به صورت روزنامه و یا مجلـ 
این در حالی است که آمار دقیقی . سیاست گرفته تا دستاوردهاي جدید علمی، منتشر می شد به شدت افزایش یافت

  . از نشریه هاي زیرزمینی که به صورت دوره اي توسط گروههاي مقاومت منتشر می شد در دست نیست
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دوره پس از آن رقابت علمی شدید میان بلوك هـاي شـرق و غـرب بـه منظـور      از تاثیرات دیگر جنگ جهانی و    
همکاري نزدیک میان دانشمندان کشورهاي بلوك غـرب و تـالش شـدید    . رسیدن به دستاورد هاي علمی واالتر بود

دانشمندان بلوك شرق پشت درهاي بسته، تحت تاثیر جو سیاسی دولت ها و در کنار حمایت هاي مالی و دولتـی از  
تحقیقات کاربردي و بنیادي، در هر دو قطب، زمینه مناسبی را جهت پیشبرد دانش ایجاد نمود، به گونه اي که حجـم  

  .دانش و بستر هاي اشاعه آن افزایش چشمگیري یافت

  حرکت به سمت اخص گرایی در رشته هاي مختلف علمی. 6
آن به شاخه شاخه شدن علوم و ایجاد زمینـه   اخص گرایی در رشته هاي مختلف دو پیامد اصلی دارد که می توان از

افزایش حجم و گستره دانش در یک رشته، اصلی ترین عامل تجزیه و شاخه شـاخه  . رشته اي اشاره کرد-هاي  میان
از سایر عوامل دخیل در این امر می توان به پدیده توجه به جزئیات در حوزه هاي مختلف اشاره . شدن آن علم است

جـوامعی کـه بایسـتی    . رایند افزایش تعداد جوامع تخصصی و علمی در حوزه هاي مختلـف اسـت  نتیجه این ف. کرد
تولیدات علمی خود را به سایر جوامع و عالقه مندان آن حوزه خاص ارائه کنند و همانگونه کـه پیشـتر اشـاره شـد     

  .نشریه هاي ادواري از مناسبترین ابزارهاي اشاعه این دستاوردها می باشند
دور از ذهـن نمـی    ،بنـابراین . گر، اصوال میان حوزه هاي موضوعی مختلف همیشه مشترکاتی وجود دارداز سوي دی

نتیجه جانبی این پدیده ایجاد . نماید که همین مشترکات میان شاخه هاي فرعی هر رشته علمی نیز وجود داشته باشد
موضـوعی اسـت کـه هـدف      زمینه هاي علمی جدیدي همچون مطالعات میـان رشـته اي در حـوزه هـاي مختلـف     

متخصصان این حوزه ها یافتن رشته هاي ارتباطی، میان رشته هاي علمی مختلف و یا میان شاخه هاي فرعی در هـر  
از آنجا که ماهیت تولیدات علمی این رشته نو در هیچ یک از حوزه هاي اصلی یا فرعی علمی به . رشته علمی است

اگزیر بایستی مجرایی مخصوص به خود براي انتشـار دسـتاوردهاي   صورت کامل نمی گنجد، متخصصان این حوزه ن
نو داشته باشند که باز هم نشریه هاي ادواري به لحاظ سرعت در انتشار و قابلیت چاپ مطالب بـدیع اولـین گزینـه    

  .محسوب می شوند

   در ایران  ادواري  هاي تولد نشریه
  بـه   پیشـین   هـاي  سـده  ایرانـی   ثـار شـعرا و نویسـندگان   در آ  گـاه »  جریـده «و »  روزنامـه »  مثـل   هرچند کلماتی

  تـاریخ  .اسـت   متفـاوت   داریـم   آنهـا در ذهـن   مـا امـروز از    کـه   با مفهـومی   کلمات  ، اما مراد از این1خورد می  چشم
ــدایش ــریه  پی ــاي نش ــران  ادواري  ه ــه  در ای ــاز )ه ق 1235( ب ــی ب ــردد م ــل و گ ــابع  از آن  قب ــاریخی  در من ــی  ت   ایران
  .شود نمی  دیده  آن  امروزي  با مفهوم  از مطبوعات  نشانی

                                                   
به روزنامه ایام در، همه پیدا ست          اگر             :                   در دیوان عنصري بیتی از یک قصیده اینچنین است .1

                                      : ظامیو در خمسه ن      بخواهی دانست روزنامه بخوان 
  یک یک بنوشت بر جریده          از قصه و قطعه و قصیده                   
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  و سـنگی   سـربی   چـاپ   یـا چـرخ    مطبعـه   ، بعـد از ورود بـه   شـده   چـاپ   چیزهـاي   ]بـه معنـی   [،  مطبوعات«
،  ، ناصـر خسـرو، خاقـانی    فردوسـی  ، در شـعر عنصـري    روزنامـه   کلمـه .  اسـت   پدیـد آمـده    بعد از اروپـا، در ایـران  

  را داشـته   دیگـري   نوشـته   ، مفهـوم  شـیرازي   و ابولمعـالی  بلخـی   ابـن  ،بیرونـی  ، ثعـالبی   و فارسـی   و نثر عربی  نظامی
  بـوده   ایشـان   روزمـره   و اعمـال   احـوال   ثبـت   بـراي   قـدیم   و دریـانوردان   بازرگانـان  و  ایرانیان  و مصطلح  معمول  که

ــه  کــه  اي روزنامــه  همــان.  اســت ــامج»  یعنــی  آن  معــرب  صــورت  تــدریج  ب ــه  » روزنامجــه«و »  روزن ــو  صــورت  ب  ن
  در فرهنـگ  .1» گذشـت  مـی   دیـوانی   نویسـندگان   و قلـم   و تـا روزگـار اخیـر بـر زبـان       درآمـده »  روزنامچـه »  ساخته
  ومبــا مفهــ  مطــابق  آن  چهــارم  تنهــا معنــی  ، کــه اســت  ذکــر شــده  چهــار معنــی»  روزنامــه»  کلمــه  نیــز بــراي  معــین
  زیـر مـدخل    کتـاب   در ایـن .  اسـت   بـوده   بـا امـروز متفـاوت     در گذشـته   واژه  ایـن   مفهوم. باشد می  روزنامه  امروزي

  :  اینطور آمده»  روزنامه«
  ؛نوشتند را می  و غیره  دربار شاهان  روزانه  وقایع  شرح  در آن  که  دفتري -1
  ؛ ، سیرت ، کارنامه اعمال  نامه -2
  ؛ ، راپرت از والیات  دولت  نگاران  وقایع  گزارش -3
  ؛شود می  هر روز چاپ  که  و غیره  روزانه  بر اخبار و وقایع  مشتمل  اي نامه -4
 :کنـد  مـی   را اینطـور بیـان    آن  دوم  و معنـی   ذکـر کـرده    بـا روزنامـه    معنـی   را هم»  روزنامچه«. 2 روزنامچه -5
  .نویسند  خود را در آن  نامهروز  معامالت  بازرگانان  که  دفتري
  تعریــف  چنــین را  یــا روزنامچــه  خــود دفتــر روزنامــه قســیا  در رســاله  کرمــانی  ابواســحق  الــدین  غیــاث«
  و صـورت   و غیـره   منـاالت  ، مالوجهـات  مقـرر   و خـرج   بـر جمـع    مشـتمل   اسـت   ، دفتـري  روزنامچـه «:  است  کرده
در شـعر و نثـر     کـه   اي گـردد روزنامـه   مـی   معلـوم   ترتیـب   بـدین  .»شـود   واقـع   در دیوان  و آنچه  و پروانجات  احکام
یـا    دیـوانی   روزنامـه   و حـوادث   اتفاقـات   کـه   بـوده   دفتـري   چنـین   خـوریم  بر مـی   بدان  گاهی  قدیم  و عربی  فارسی
  و غیـره »  جـه اوار«و »  هتوجیـ «ماننـد    دیگـر دیـوانی    دفترهـاي   تنظـیم   شـد و اسـاس   مـی در آن ثبـت    ثبـت   دیوانیان
  . 3« است  گرفته قرارمی

در . گـردد  بـازمی  ه ق1253ِ سـال   بـه   در ایـران   آن  نـوین   مفهـوم   بـه   تولـد مطبوعـات    واقعـی   تـاریخ   ،بنابراین
ــاریخ ــنبه  ت ــرم 25  دوش ــال  مح ــان ه ق و1253  س ــت  در زم ــاه   حکوم ــد ش ــط   محم ــار توس ــالح »  قاج ــرزا ص   می
  کـه   داشـت   نـام » کاغـذ اخبـار  »  روزنامـه   ایـن . منتشـر شـد   ،آن  امـروزي   مفهـوم   بـه   ایرانی  روزنامه  اولین ،» شیرازي
و تعــداد   از مـدت   متأســفانه. بـود » News paper»  یعنـی  آن  انگلیسـی   واژه )گرتـه بــرداري (  اللفظــی تحـت   ترجمـه 
چنـد تصـویر از     فقـط .  اسـت   نمانـده   نیـز بـاقی    از آن  اي و نسـخه   نبـوده   دسـت  در  دقیقـی   اطالع  انتشار آن  دفعات
ــود  آن ــی موج ــد م ــدتی .باش ــل  م ــار   قب ــار«از انتش ــذ اخب ــه» کاغ ــاي روزنام ــی  ه ــان  فارس ــري  زب ــه  دیگ  : از جمل

                                                   
 .14و  13. ، ص)1366بعثت، : تهران(، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایرانمحیط طباطبائی، . 2
 .1688. ، ص2، چاپ یازدهم، جلد )1376امیرکبیر، : تهران(، فرهنگ فارسیمحمد معین،  .3
 .14. ص یی مطبوعات ایران،تاریخ تحل.  1
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ــارایرانی« ــراة«، » اخب ــار م ــان جــام«، »االخب ــا جه ــار شــمس«، »نم ــه«، »االخب ــیداالخبار« ،» اســکندري آیین ــار«و » س  گفت
انـد   بـوده   فارسـی   زبـان   بـه   نشـریات   ایـن   گرچـه   حـال  ایـن  اما بـا . اند شده می و منتشر  چاپ  وستاندر هند»  راست
  ادواري  نشـریه   نخسـتین   عنـوان   را بـه » کاغـذ اخبـار  »  همـان   شـدند بهتـر اسـت    نمـی   چـاپ   در ایران  که آنجا اما از
  . است  طور آمده این نیز  کتابها و منابع  در اغلب ؛ همانطور که در نظر بگیریم  ایران

امیرکبیــر   خــان میرزاتقــی دســتور  بــه»  اتفاقیــه  وقــایع«.  داشــت  نــام»  اتفاقیــه  وقــایع»  ایــران  روزنامــه  دومــین
ـ    . ق ه1267 سـال   الثـانی  ربیـع   پـنجم   روز جمعـه   آن  شـماره   و اولـین   تأسیس   طـور هفتگـی  ه منتشـر شـد و بعـدها ب

مصـور    روزنامـه   شـکل   بـه  1277  و از سـال   یافـت   ادامـه   مرتـب   سـال   ده  مـدت   روزنامـه   ایـن  انتشار . انتشار یافت
ـ   و بعـد از آن »  دولتـی   روزنامـه »  نـام   سـپس بـا  .  منتشـر شـد  »  ایـران   علیـه   دولت  روزنامه»  نام  و به   روزنامـه »  نـام   اب
ــران ــه»  ای ــاي  ب ــک به ــیم  شــماره  ت ــال  ن ــايو ب  ری ــتراك  ه ــالیان  اش ــال 24  هس ــت  ری ــب. انتشــار یاف ــه  مطال   روزنام
  : است  قرار بوده  از این  رسمی  و یا روزنامه  اتفاقیه وقایع

  ؛ پایتخت  اخبار وقایع •
  ؛ اخبار والیات •
  ؛) ممالک(  اخبار خارجی •
  ؛ و ادبی  علمی  مقاالت •
  ؛کاال و خواربار  نرخ •
  .1بود  قران  ربع  ر اضافهو هر سط  قران  تا چهار سطر یک  آن  بهاي  ها که آگهی •

و  یافـت انتشـار   بـود »  طلـوع «و »  وطـن «آنهـا    مهمتـرین   دیگـر نیـز کـه     چنـد روزنامـه    مشـروطیت   تا زمان«
  روزنامـه . منتشـر گردیـد    داشـت   سیاسـی  و  اجتمـاعی   رنـگ   تـا حـدودي    کـه   چند روزنامـه  نیز از کشور  در خارج
 .ق ه 1293  در ســال  و فارســی  فرانســه  دو زبــان  بــه  کــه  اســت  ایرانــی  روزنامــه  نخســتین) La patrie(یــا   وطــن
  .2»شد  توقیف  در ایران  بود که  اي روزنامه  نخستین  همچنین این روزنامه. انتشار یافت  در تهران

 1325  در سـال   کـه   طـوري  بـه  پیـدا کـرد    افـزایش   سـرعت   بـه   نشـریات   تعداد عنـاوین   مشروطیت  در دوره
  در شهرســتانها بــه  و بقیــه  تهــران  بــه  مربــوط  عنــوان 48  شــد کــه در کشــور منتشــر مــی  روزنامــه  عنــوان 77 ،ق ه

،  المتــین  ، حبــلقِصــاد  صــبح«: مــذکور عبارتنــد از  در ســال  پایتخــت  هــاي از روزنامــه  تعــدادي. رســید مــی  چــاپ
، رهنمــا،  دري  ، کوکــب ، الجمــال عجــم اقرعــ  ، میــز اعظــم ، تمــدن ،ترقــی ، مســاوات القــدس  ، روح صــور اســرافیل

 ، المسـتقیم   ، صـراط  الحقـایق   االخبـار، کاشـف    ، قاسـم  قاجاریـه   ، فرهنـگ  و زیبـا، تنبیـه    زشـت  ، ، محاکمات کشکول
  .3»و بامداد  ، بیداري الوثقی  ، عروة ، هدایت ، فواید عامه صحت

                                                   
 .2216. و ص 2215. ، ص6جلد فرهنگ فارسی،محمد معین، . 2
 .1189. ، ص)1361زرین، : تهران(، دایره المعارف زرینآذینفر، . م. 3
 .134. ص تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران،. 1
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در   مـردم   آگـاهی   در بـاال بـردن    مـؤثري   نقـش  داشـتند و   اجتمـاعی  و سیاسـی   محتـواي   نشریات  این  اغلب
  .کردند ایفا می  مشروطیت  انقالب  دوران

  جهـانگیر صـور اسـرافیل     توسـط   بـود کـه  »  صـور اسـرافیل  »  آنهـا روزنامـه    و مهمتـرین   از معروفتـرین   یکی
انتشـار   .ق ه1325  سـال   الثـانی  ربیـع  17 ایـن روزنامـه در     شـماره   اولـین . دشـ  دهخـدا منتشـر مـی     عالمـه   و مرحوم

» چرنـد و پرنــد »  بـه   موسـوم   بـود در بخــش   روزنامـه   ســردبیر ایـن   بـر آنکـه    دهخــدا عـالوه   اسـتاد عالمـه  . یافـت 
  .رساند می  چاپ  به» دخو«مستعار   امضاي  طنزآلود به  را با قلمی  و اجتماعی  سیاسی  مطالب

ــدعلی  حکومــت  در دوران ــاه  محم ــوم  وزارت  ش ــارفو م  عل ــات   -  ع ــه جــاي وزارت انطباع   وظــایف -ب
  انقــالب  در زمـان   مطبوعـات   موقـت   از شــکوفایی  پـس  . داشـت   را بـر عهـده    صـدور امتیـاز مطبوعــات   بـه   مربـوط 

  بـه   عبـارتی   بـه  وشـده  دچـار رکـود شـدید      اسـتبداد صـغیر، انتشـار مطبوعـات      دوره  ، بـا فـرا رسـیدن    مشروطیت
ند کـه  شـد  مـی  منتشـر   معروفـی   هـاي  اسـتبداد صـغیر روزنامـه     ماهـه   سـیزده   دوره  از پایان  پس .گردید  متوقف  کلی

  ســتاره«،  »ایــران  کوکــب«،  »مجلــس  روزنامــه«،  »ایــران  اســتقالل«، »نــو  ایــران  روزنامــه«  بــه  تــوان مــی از آن جملــه
در ق و  ه 1328  سـال   الثـانی   در ربیـع  .کـرد  اشـاره  »تجـدد «و   »شـفق «،  »کـاوه   روزنامـه «،  »ایـران «، »نوبهار« ، »ایران
  آن  مجـالت  دیگـر  از. کـرد منتشـر    را» بهـار »  بـا عنـوان    ایرانـی   مجلـه   اولـین   آشـتیانی   خـان   میـرزا یوسـف  ،  تهران
، انتشـار   احمدشـاه   در زمـان را نـام بـرد و    « پـارس «و  « دانشـکده «، « علمـی   مجلـه «،  »آفتـاب   مجلـه «می تـوان    زمان
  .رسید  تصویب  به  ملی  شوراي  در مجلس  رسمی  نامهروز

   در عصر پهلوي  مطبوعات
انتشـار    بعـداً اجـازه    کـه   شـد و آنهـایی    هـا تعطیـل   هـا و مجلـه   روزنامـه   تمـام  1299اسـفند    سوم  با کودتاي

ـ   مطبوعـات   از قربانیـان . بودنـد  مـی   وابسـته   پهلـوي   حکومـت   ناچـار بایـد بـه     گرفتند به مـدیر    فرخـی   دوره  ندر ای
امـر    ایـن   انتشـار کردنـد کـه     بـه   شـروع   و کشـاورزي   پزشـکی   مجلـه   تعـدادي  1310  در دهـه . بـود   طوفان  روزنامه
  جهــانی  جنــگ  از پایــان  پــس  ویــژه  و بــه 1320  در دهــه .بــود  دوره  آن  تحصــیلکردگان تعــداد  از افــزایش  ناشــی
  جدیــد در واقــع  از مطبوعــات  بســیاري.  یافــت  افــزایش  مطبوعــات  اد و تنــوعتعــد در کشــور،  نســبی  و آزادي  دوم
 ایـن   مطبوعـات   محتـواي . بـود   شـده   تأسـیس   در ایـران   دهـه   در ایـن   بودنـد کـه    جدیـدي   سیاسـی   حزبهاي  ارگان

  و همزمـان  1329 در. بـود   رقیـب   هـا علیـه   هـا و افشـاگري   زنـی  تهمـت   بـا رواج   همـراه   ،و اجتمـاعی   سیاسی  دوره 
  .شد برخوردار  اي مالحظه  از رشد قابل  مطبوعات  نفت  صنعت  شدن  با ملی

  کــاهش  ســرعت  ، تعــداد آنهــا بــه فشــار و سانســور بــر مطبوعــات  و اعمــال 1332مــرداد  28  بــا کودتــاي
 زیــرکشــور   هــاي هــا و روزنامــه مجلــه  همگــی 1357  در ســال  پهلــوي  حکومــت  تــا پایــان  دوران  در ایــن.  یافــت
  افـزایش  بـود کـه بـه دلیـل      دوران  در همـین هرچنـد،  .  ندداشـت  قـرار   و اجتمـاعی   شدید و سانسور سیاسـی   نظارت

  راهنمــاي»  براســاس.  یافــت  افــزایش  و دولتــی  علمــی  هــاي مجلــه ، شــمار دولتــی  تعــداد دانشــگاهها ومؤسســات
  :زیر بود  شرح  به  در ایران  منتشر شده  هاي هتعداد مجل 1350  دهه  درسالهاي»  ایران  هاي مجله
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   سال   تعداد عنوان

318  1350  

300  1351  

318  1352  

324  1355  

249  1357  

240  1358  
200  1359  

  

   اسالمی  از انقالب  پس  مطبوعات
  عتسـر   هـا بـه   روزنامـه  هـا و  کشـور، تعـداد مجلـه     سیاسـی   فضـاي   و بـاز شـدن    اسـالمی   با آغـاز انقـالب  

و   حزبــی  در مطبوعـات   و تهمـت   افشـاگري   و رواج  سیاسـی   حزبهـاي   ظهـور انــواع   دلیـل   امـا بـه  .  یافـت   افـزایش 
از   تعـداد مطبوعـات   1360  در دهـه . وجـود آمـد    در کشـور بـه    نامناسـبی  جـو  1360تـا   1358  در سالهاي  جناحی
و کمبـود کاغـذ     تحمیلـی   از جنـگ   ناشـی   محـدودیتهاي   دلیـل   بـه   آنکـه   برخوردار نبـود، ضـمن    توجهی  رشد قابل

  . نداشت  چندانی رشد  ها هم ها و روزنامه مجله  ن، شمارگا چاپ  آالت  ماشین و
ــا افــزایش 1370  در دهــه ،  عــالی  آمــوزش  دانشــگاهها ومؤسســات  و نیــز توســعه  اقتصــادي  فعالیتهــاي  و ب
کـرد    زیـادي   اسـتقبال   نیـز از مطبوعـات    جامعـه  .برخـوردار شـد    نسـبتاً خـوبی    جدیـد از افـزایش    تعداد مطبوعات

ــه ــین  و ب ــل  هم ــمارگان  دلی ــات  ش ــزایش  مطبوع ــت  اف ــن.  یاف ــزایش  ای ــه  اف ــه  دوم  از نیم ــه 1370  ده ــکل  ب   ش
در   و ســالنامه  ، روزنامـه  مجلـه   شـامل   ادواري  نشـریه   اي مالحظـه   تعـداد قابـل    اکنـون .  یافـت   ادامـه   تـري  محسـوس 

 طـی بـه منظـور انجـام مقایسـه اي سـاده، آمـار نشـریه هـاي ادواري منتشـره در ایـران            حـال . شود کشور منتشرمی
  .ارائه می شود 13822و  13791دو سال 

  
  
  
  
  

                                                   
 .منتشر شده است 1381می باشد که در سال  1379مربوط به سال  "راهنماي مجله ها و روزنامه هاي ایران "آمارها برگرفته از . 1
 .منتشر شده است 1383می باشد که در سال  1382مربوط به سال  "راهنماي مجله ها و روزنامه هاي ایران "آمارها بر گرفته از آخرین ویرایش . 2
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 نوع ادواریها 1379 1382
  تعداد مجله  960  1141
 تعداد روزنامه  221  425

 ISSNادواریهاي داراي    285  362

 شهرستانهامجله هاي   199  205

 مجله هاي انگلیسی  18  19

 مجله هاي فرانسه  1  1

 مجله هاي عربی  -  5

 فارسی -مجله هاي عربی  1  2

3  -  
 -عربی -مجله هاي فارسی
 انگلیسی

 مجله هاي کردي  -  1

 فارسی -مجله هاي ترکی  -  1

 مجله هاي اسپانیولی  1  -

 فارسی -مجله هاي ارمنی  1  1

 یفارس -مجله هاي گیلکی  1  1

 فارسی -مجله هاي عبري  1  1

 مجله هاي چهار زبانه  -  2

1  -  
 -انگلیسی -مجله هاي فارسی
 فرانسه

 اسپرانتو -مجله هاي فارسی  -  1

 مجله هاي روسی  -  1

 مجله هاي به خط بریل  1  1

  
. در شده استمجوز انتشار صا) مجله 702روزنامه و  44(عنوان نشریه  746براي  1382پایان سال عالوه بر این تا 

  :به شرح زیر است همچنین، تعداد مجوزهاي صادر شده به تفکیک زبان
  عنوان  527: زبان فارسی
  عنوان 2: زبان عربی

  عنوان 138: زبانهاي فارسی و انگلیسی به صورت مشترك
  عنوان  21: زبان انگلیسی
  عنوان  58: سایر زبانها
  .عنوان نشریه هاي غیر تخصصی هستند 510عنوان نشریه هاي تخصصی و  236که از این تعداد 
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ــاي      ــار تعــداد عنوانه ــش، آم ــابع دان ــوع از من ــن ن ــدگان از رشــد ای ــه منظــور آگــاهی خوانن در اینجــا و ب
  :1ادواري هاي منتشر شده در سطح جهان در طول چند سال اخیر ارائه می گردد

  
  
  

 تعداد  نشریات بر اساس وضعیت

 سال
  وضعیت

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 
 جاري 559921 584142 611926 634290 664446 683188 704840 722364

 قطع شده 272686 296478 319606 339840 358442 373770 405208 419758

 نامشخص 14248 14290 14441 14832 15001 15065 15459 16055

  
  
  

  تعداد نشریه ها بر اساس نوع
 سال

 نوع
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 
 ادواري ها 547021 581179 617801 648475 684349 709526 745260 768352

 روزنامه ها 20089 21261 22643 23944 25276 26651 28308 29529

 تک نگاشتهاي پیایندي 83411 87325 91705 95378 99418 101957 108524 112008

 ي به روز شوندهوب سایتها - - - - - - - 17

 سالنامه ها و سایر موارد 185000 194281 203050 210475 217944 223291 232884 236907

  پایگاههاي به روز شونده  -  -  -  -  -  -  -  25
  تک برگ هاي به روز شونده   -  -  -  -  -  -  -  90

  نامشخص  11334  10864  10774  10710  10602  10598  10528  11249
  
  
  

                                                   
یاتی که در این نظام ثبت شده اند را در بر می بوده و لذا این آمار تنها نشر ISSNارقام بر گرفته از آخرین آمارهاي موجود در نظام ثبت . 1

  :این اطالعات از طریق نشانی زیر دسترس پذیر است. گیرند
                                www.issn.org:8080/English/pub/tools/statistics/   
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 ا بر اساس نوع رسانهتعدا د نشریه ه

 سال 
 نوع رسانه

2004 2003 2002 2001 
 چاپی 1018863 1048480 1095296 1124235

 پیوسته 13278 17394 22916 25451

 دیسک نوري 2898 3292 4160 4663

 دیسک مغناطیسی 679 686 701 716

 نوار ویدنویی 343 349 388 434

 میکروفیلم 25 45 47 47

 میکروفیش 185 189 193 205

 نوار کاست 291 297 306 311

 بریل 96 97 108 114
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  برخی پرسشها
کشـور و    کـدام  بـه   و مربـوط   عنـوان   چـه   تحـت   رسـیده   ثبـت   بـه   در تـاریخ   کـه   ادواري  نشـریه   ترین قدیمی) 1

  شود؟ می  سالی  چه
  ؟ است  منتشرشده  نام  چه  و به  تاریخ  جا، چهدر ک  آن  امروزي  مفهوم  به  چاپی  روزنامه  اولین) 2
  ؟ است  و در کجا منتشر گردیده  نام  چه  به  مجله  نخستین) 3
  .ببرید  ادواریها را نام  ساز ایجاد و گسترش  زمینه  اصلی  عوامل) 4
  ؟ است  بوده  بشر چه  تاریخ»  فرهنگی  انقالب»  و دومین  اولین) 5
  ؟ است منتشر شده  کسی  چه  و توسط  تاریخ  و در چه  نام  چه  به  رانیای  روزنامه  اولین) 6
  ؟ یافت  ادامه نامی  چه  تحت  و بعدها انتشار آن  منتشر شده  کسی  چه  همت  به»  اتفاقیه  وقایع«) 7
  ؟ داشت  نام  چه  ایرانی  دو زبانه  روزنامه  نخستین) 8
  .ببرید  را نام  مشروطیت  دوره  مهم  هاي از روزنامه  تعدادي) 9
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   دوم  فصل

   ادواري  هاي نشریه  باره در  پایه  مفاهیم
  

   ادواري  هاي نشریه  و مفهوم  تعریف
طـور    بـه . آیـد  مـی   دسـت   بـه  یـا پیاینـد    ادواري  از نشـریه   گونـاگونی   ، تعریفهـاي  مختلف  منابع  به  با مراجعه

 خـط مشـی   و  عنـوان بـا    کـه  شـامل مجموعـه اي از مطالـب     ایسـت   شـریه ، ن ادواري  نشـریۀ :  گفـت   تـوان  مـی   کلی
پـنج عنصـري کـه در ایـن      .گـردد مـی    و توزیـع   چـاپ   متـوالی   هـاي  شـماره و در  انتشـار   تـداوم قصد   به  مشخص

  وجـوه ویژگیهـاي کامـل ادواریهـا در بخـش      .تعریف آمده است در واقـع ویژگیهـاي ادواریهـا را نشـان مـی دهـد      
  .، در همین فصل به تفصیل ارائه شده استبا سایر نشریات  ادواري  هاي یهتمایز نشر
ــنامۀ   ــداري  دانش ــالع  کتاب ــانی و اط ــریه  رس ــدخل   ادواري  نش ــر م ــدها»  را زی ــن »پیاین ــین  ای ــف  چن   تعری
ر نامحـدود  طـو   شـوند و قاعـدتاً بـه    مـی  منتشـر   معـین   زمـانی   و در فاصـله   طور مسلسله ب  که  هایی نشریه«: کند می
  .1»شود می  و نظایر آن  مذاکرات  یادبودها و خالصه ها، ، سالنامه مجالت  پیایندها شامل. یابند می  ادامه

  و دیگــري Serials  یکــی:  اســت شــده  آورده  کلــی  دو واژه  تحــت  ادواري  هــاي نشــریه انگلیســی،  در منــابع
Periodicals .ــی ــدها«را   اول ــی» پیاین ــاادوا«را   و دوم ــرده  ترجمــه» ریه ــد ک ــن  گــاهی.ان ــز ای   یکســان  دو مفهــوم  نی

یــا   2انتشــار آنهــا مــنظم  فاصــله  ، و چنانچــه داشــته »ادواریهــا«از   تــري کلــی  مفهــوم» پیاینــدها«. شــده اســت  تلقــی
  مـنظم انتشـار    زمـانی   فاصـله   داراي  کـه   نشـریاتی   آن  فقـط   ، در مقابـل، شـوند  مـی   باشـد، پیاینـد محسـوب     3نامنظم

  .گنجند می »ادواریها»  هستند جزء تعریف
. شــوند مــی  محســوب  مهــم  ادواري  هــاي از نشــریه 5هــا و روزنامــه 4هــا ، مجلــهقِفــو  تعــاریف  بــه  بــا توجــه

  متــوالی  صــورت  اگــر بــه 2هــا و ســالنامه 1نگاریهــا تــک ،9هــا ، بررســی8، راهنماهــا7هــا مــذاکره  ، خالصــه6گزارشــها
  .شوند می  محسوب  ادواري  هاي شوند جزء نشریه  مشخص یا سال  هو با شمار  منتشر شده

                                                   
 .87. ، ص)1379گ معاصر، فرهن: تهران(، دانشنامه کتابداري و اطالع رسانیپوري سلطانی و فروردین راستین، . 1

2 . Regular 
3 . Irregular 
4 . Magazines; Journals 
5 . Newspapers 
6 . Reports 
7 . Transaction; Proceedings  
8 .  Directories  
9 . Reviews 
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   ادواري  هاي نشریه  از اصطالحهاي  با برخی  آشنایی
  بــه  قســمت  درایــن.  داشــت  ســر و کــار خــواهیم  معمــوالً بــا اصــطالحاتی  ادواري  هــاي در کــار بــا نشــریه

  :شود می  ارائهآنها  ي ازمختصر  تعریف  ،ها واژه  دقیقتر این  شناسایی منظور

   3عنوان •
منتشـر    نـام   همـان  بـا    و پیوسـته   شـده   شـناخته   بـا آن   نشـریه   یـک   کـه   اسـت   خاصـی   ، نـام  منظور از عنوان

  محتـوا و خـط    گویـاي   نحـوي   بـه   کـه  کننـد   انتخـاب   را طـوري   مجلـه   عنـوان  وشـند ک مـی   ناشـران   اغلب. شود می
  چنــین  خواننــده  در ذهــن Journal of Advanced Chemistry  نــام  بــه  اي همــثالً مجلــ. باشــد  آن  اصــلی  مشــی
آن   و پـردازد  مـی    شـیمی   علـم مباحـث پیشـرفته     بـه   مجلـه   در ایـن   مـورد بحـث    موضـوعهاي   کنـد کـه   می  تداعی
یــز ذکــر ن  انتشــار آن  اصــلهف  نشــریه  یــک  در عنــوان  گــاهی . اســت  و تخصصــی  علمــی اي  در واقــع نشــریه مجلــه

  : مثل. شده و جزئی از عنوان محسوب می گردد
 کتابخانه  پیام  فصلنامه •

 کتاب  فصلنامه •

 رسانی و اطالع  کتابداري  فصلنامه •

  کشور  آماري  سالنامۀ •
• Monthly Review of Management 
•  Journal of Internal Medicine Quarterly  
• Cataloging & Classification Quarterly 

  
  قـبالً در زمینـه    کـه   اي مجلـه   مثـل .  نیسـت  نشـریه   محتـواي   گویـاي   آنهـا  عنـوان   نیز وجود دارد که  تینشریا
  البتـه . منتشـر مـی شـود   دیگـر    در موضـوعاتی   کـه   مشـابهی   نشـریات  شـد یـا   منتشـر مـی  »  کرانـه »  با نـام   کتابداري
   موضـوع  بـا   کـه   اسـت   بهتـر آن   شـود ولـی    محسـوب   یـا عیـب    حسـن   نشـریه   یک  براي تواند نمی  تنهایی  به  عنوان

  .باشد  نشریه مرتبط

  4ناشر •
 ممکـن  ناشـر . دارد  عهـده   پیاینـد را بـه    انتشـار یـک    مسـؤلیت   کـه   اسـت   يیـا فـرد   منظور از ناشر سـازمان 

  .باشد  حقیقی  شخص  یک  و حتی  یا خصوصی  دولتی  ، نیمه دولتی  سازمان  است 

  
1. Monographs 
2 . Yearbooks  
1. Title  
4. Publisher  
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  1سردبیر •
ــ ــردبیر شخص ــه  اســت  یس ــئولیت  ک ــک  اداره  مس ــار ی ــده   و انتش ــر عه ــد را ب ــران  .دارد  پیاین ــوالً ناش معم

  هسـتند بـه    بیشـتري   بـاالتر و تجربـه    مرتبـه   داراي  و از نظـر علمـی  بـوده  نظـر    صاحب  حوزه  در یک  کهرا   افرادي
  مشــی  و خــط  در چــارچوب  لــهمج  کیفیــت و ارتقــاء  ســردبیر در حفــظ  نقــش. کننــد مــی  ســردبیر انتخــاب  عنــوان
  . است  و اساسی  بسیار مهم  نشریه  کلی

  2 تحریریه  هیأت •
و انتشــار   چــاپ در کــارِ  را کــه  نشــریه  موضــوعی  در حــوزه  نــام  و صــاحب  از افــراد متخصــص  گروهــی

آنهـا    ابتـدا توسـط    چـاپ   بـراي   ارسـالی  مقـاالت . گوینـد   تحریریـه   دارنـد هیـأت    مسـتقیم   نظارت  نشریه  آن  مقاالت
  باشـد یـا اجــازه    داشـته   مطابقــت  نشـریه   مشـی  و خـط  بـا معیارهــا   کـه   شــود و در صـورتی  مـی   و بررسـی   مطالعـه 
  علمـی   اعتبـار و سـطح  . دهنـد  مـی   تحویـل   داوران  هیـأت   بـه   نهـایی   بررسـی   و یـا بـراي    آنها را صادر کـرده   چاپ
سـردبیر  . شـود   محسـوب   نشـریه   آن  علمـی   ارزش  ارزیـابی   بـراي   خصـی توانـد شا  مـی   نشـریه   یـک   تحریریه  هیأت
  .کند می  نظارت  باشد بر کار سایرین  تحریریه  هیأت  از اعضاي  تواند یکی خود نیز می  که

   3مدیر مسئول •
مـدیر    ،لـزوم   درصـورت  .دارد  را بـر عهـده    در نشـریه   منـدرج   مطالـب   مسـئولیت   نظـر حقـوقی   از  که  کسی

ــال  ســئولم ــانونی  مقامــات  نظــر پاســخگوي مــورد  نشــریۀ در  منتشــر شــده  آرا و نظــرات  بایــد در قب   و مراجــع  ق
درستی  دیگر، او مسئول  بیان  به. باشد  قضائی   .شود می  شناخته  موجود در نشریه  ِ مطالب یا نادرستی  ِ

  امتیاز  صاحب •
نشـر    قـانونی   مراجـع  مجـوز انتشـار از    کسـب   نـد مسـتلزم  یـا پیای   ادواري  نشـریۀ   یـک   معموالً انتشار رسمی

فـرد یـا   . شـود  صـادر مـی    ارشـاد اسـالمی   و  فرهنـگ   وزارت  در کشور مـا امتیـاز انتشـار ادواریهـا توسـط     . باشد می
  .شود می  محسوب  امتیاز آن  کند صاحب می  دریافت را  ادواري  نشریه  مجوز انتشار یک  که  سازمانی

  4انتشار  فاصله •
ــا دوره  زمــانی  فاصــله ــه  اي ی ــد   ادواري  نشــریه  یــک  ک ــد انتشــار  مختلــف  هــاي در شــمارهطــی آن بای . یاب

  . است » دوساالنه«،  فاصله  ، و بیشترین» روزانه«،  ادواري  یک  انتشار براي  فاصله  کمترین

                                                   
1 . Editor in chief  
2 . Editorial Board  
3 . Responsible Editor 
4 . Frequency  
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  شماره استاندارد بین المللی ادواریها •
ادواري به صورت مجزا اختصاص می یابد و آن را در میان سایر نشریه ها هر نشریه شماره منحصر به فردي که به 

  .متمایز می گرداند

   با سایر نشریات  ادواري  هاي تمایز نشریه  وجوه
  ،کتابهـا و غیــره   مثـل  ، اطالعـاتی   آنهـا را از سـایر منــابع    دارنــد کـه   خاصـی   ویژگیهـاي   ادواري  هـاي  نشـریه 
  زیـر خالصـه    ترتیـب   نگاشـتها را بـه   تـک  ادواریهـا بـا    تفاوتهـاي   تـوان  وار مـی   رسـت فه  صورته ب. کند متمایز می

  .دهد می  نشان ادواریها را  خاص  تفاوتها و ویژگیها ماهیت  این. کرد

  انتشار  تداوم -1
انتشـار تـا     تـداوم  قصـد   آنهـا بـه    کـه   اسـت   نگاشـتها در همـین    بـا تـک    ادواري  هاي نشریه  تفاوت  نخستین

  ممکـن   متعـدد و متفـاوتی    دالیـل   بـه   از مـدتی   پیاینـدها پـس   از  هرچنـد، بسـیاري  . شـوند  منتشر می  نا معلوم  زمانی
توانـد   نمـی   کـس   هـیچ   ،بنـابراین . پیاینـد هرگـز منتشـر نگـردد      یـک   دوم  بسا شـماره   چه .باز ایستند انتشار از  است
و  انتشـار،   تـداوم   حـال   بـا ایـن  .  خواهـد داشـت    دوام  زمـان   تـا چـه    ادواري  نشـریه   انتشـار یـک    کند که  بینی  پیش
  . است  ادواري  بارز نشریه  هاي از مشخصه  شماره هر  مطالب  ، تازگی آن  تبع  به

   ادواري  نشریه  یک  ـ تعدد پدیدآورندگان2
ــار گروهــی  حاصــل  ادواري  هــاي نشــریه  معمــوالً تمــام ــن.  هســتند  ک ــ  ویژگــی  ای ــوان یرا م   محاســن از  ت

از افـراد    گروهـی   نظـرات  بـا   فـرد بلکـه    بـا آراء و عقایـد یـک     نـه   خواننـدگان   برشمرد، چرا که  ادواري  هاي نشریه
  .خواهد کرد  دید آنها کمک  حوزه  گسترش  به  مسئله  شوند و این روبرو می

   ادواري  هاي در نشریه  مندرج  مطالب  ـ تازگی3
  ، چـاپ  تهیـه  :اول.  اسـت  1روزآمـدتر  کتابهـا  از اطالعـات   دو دلیـل   بـه  در پیاینـدها   دهشـ   عرضـه   اطالعـات 
  مطالـب   خواننـدگان   دسـت   بـه   کتـاب   از رسـیدن   پـس   شـود و در نتیجـه    طـوالنی   است  ممکن  کتاب  و انتشار یک

  و علــوم  2محــض  علــوم  حــوزهدر   تحقیقــات  در مــورد نتــایج  بــویژه  مســئله  ایــن. باشــد  شــده  قــدیمی  انــدکی  آن
  از اهمیــت  انتشــار مطالــب  ، روزآمــدي علــوم  در ایــن  ســریع  بــا پیشــرفت  ، چــرا کــه اســت بســیار مهــم  3کــاربردي
  . برخوردار است  اي ویژه

                                                   
1 . Up-to-date  
2  . Pure Science  
3 . Applied Science  
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ــاتی  مهــم  از مطالــب  اگــر چــه بســیاري : دوم ــه قــدري   از نظــر حجــم اســت  ممکــن هســتند امــا  و حی  ب
  انتقـال بـراي  ابـزار    بهتـرین   ادواري  هـاي  نشـریه د مـوار   در ایـن   ،، بنـابراین انتشـار یابنـد    ابکتـ  در قالب  نباشند که
را معمــوالً در   اخبــار و اطالعــات  جدیــدترین  دیگــر، امــروزه  از ســوي. شــوند مــی  محســوب  اطالعــات  نــوع  ایــن
ــه  ادواري  هــاي نشــریه ــوان در کتابهــا مــی  و ن ــراي.  یافــت  ت ــال  ب ــایج مث ــان  از جملــه ،پژوهشــها  ، نت   هــاي نامــه پای

و   پژوهشــی  گیــرد؛ زیــرا گزارشــهاي قــرار مــی  و در دســترس  انتشــار یافتــه  مقالــه  صــورت  بیشــتر بــه  ،دانشــگاهی
  .هستند  دسترس  قابل  مرکز یا کتابخانه  و تنها در یک  محدود تکثیر شده  چند نسخۀ ها تنها در نامه پایان

   البمط  و توازن  ـ تنوع4
برخــوردار   کــافی  از تنــوع  شــود مطالــب مــی  ســعی  ادواري  نشــریه  مقــاالت  و گــردآوري  معمــوالً در تهیــه

البتــه، وژه نامــه . خواهنــد بــود  از نشــریه  شــماره  آن  خوانــدن  بــه  متمایــل  تعــداد افــراد بیشــتري  نتیجــه در. باشــد
  بــین  ، نسـبت  همچنــین. یـروي نمــی کننـد  هـایی کـه در یــک موضـوع خــاص منتشـر مــی شـوند از ایـن قاعــده پ      

  .برخوردار باشد  یمعقول  از توازن  با توصیفی  پژوهشی یا  اي با ترجمه  تألیفی  مقاالت

   مطالب  ـ حجم5
.  برخـوردار اســت   کمتـري   از حجـم   ادواري  هـاي  در نشـریه   شـده   ارائـه   مطالـب   کتابهـا، اغلـب    بـر خـالف  

  از سـوي . هـا بیشـتر شـود    از مقالـه   بسـیاري   مطالعـه   بـراي   خواننـدگان   و رغبـت   شـود میـل   مـی   باعث  ویژگی  این
  کتـاب   صـورت  بـه   کـه   اسـت   موضـوعها کمتـر از آن   از  برخـی   اطالعـات   شـد، حجـم    اشـاره   که  گونه  دیگر، همان

  .آیند شمار می  در انتشار آنها به  مناسبی ابزار  ادواري  هاي منتشر شود و نشریه

   خوانندگان  وششـ پ6
ــول،   ــور معم ــه ط ــهب ــریه  مخاطــب  جامع ــاي نش ــر،  ادواري  ه ــومی ت ــاي عم ــریه ه ــویژه نش ــوع  ، ب و   از تن

تــر  گســترده  توزیــع  امکــان  دلیــل  بــه  و دوم  مطالــب  تنــوع  جهــت  بــه  یکــی . برخــوردار اســت  بیشــتري  گســترش
  .گیرد می  صورت  از کتابتر و سریعتر  گسترده  بسیارمعموالً   که  ادواري  هاي نشریه

   پدید آورندگان  ـ نوع7
ــا یــک  نــه  ادواري  نشــریه  ایجــاد یــک  در بیشــتر مــوارد مســئولیت   ســازمان  یــک بــا  ، بلکــه فــرد حقیقــی  ب

.  خواهـد داشـت    در پـی   مزایـایی  باشـد،   اثـري   پدیـدآوردن   مسـئول   سـازمان   یـک   ، وقتـی  است  یا خصوصی  دولتی
  ایـن   خـود را بـه    انسـانی   و نیـروي   از بودجـه   بخشـی  دارد  پیاینـد را بـر عهـده     یـک   تهیـه   ولیتمسـئ   کـه   سازمانی

  ، ایـن  همچنـین . شـود   محسـوب   نشـریه   انتشـار آن   تـداوم   بـراي   اي پشـتوانه  توانـد  می  دهد و این می  کار اختصاص
  منـدرج   در مـورد مطالـب    کنـد تـا چنانچـه    مـی   فـراهم   را بـا نویسـندگان    خواننـدگان   دوسـویه   ارتباط  امکان  مسئله
  برقـراري   امکـان  ، بعـالوه . باشـند   داشـته   تمـاس   نشـریه   داشـتند بـا پدیدآورنـدگان     یا نظر خاصـی   سئوال  نشریه در

  نشـریات   نـوع   ایـن   مشـی   ، خـط  حـال  درعـین  . اسـت   بـا سـایر مراکـز بهتـر فـراهم       نشریه  و اداري  علمی  ارتباطات
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  شـکلی   خـود را بـه    نتواننـد نظـرات    کنـد و آنـان    تحمیـل   نویسـندگان  بـر آراء   محـدودیتهایی   گـاهی   اسـت   ممکن
  .نمایند  در نظر دارند مطرح  که

   واکنش  و ایجاد زمینه  مطالب  ـ پیگیري8
  آن  اپیپیـ   هـاي  شـماره  را در  مطلبـی   تـوان  مـی   کـه   اسـت   آن  ادواري  هـاي  نشـریه   دیگـر از ویژگیهـاي    یکی

  مـدت   مطلـب   آن  بـاره  تنهـا در   نـه   دهـد کـه   مـی   امکـان   خواننـدگان   بـه   ویژگی  این. داد  را ادامه  کرد و بحثی  درج
در   نشــریه  یــا مســئوالن  مــورد بــا نویســندگان  را نیــز در آن و عقایــد خــود  نظــرات  کننــد، بلکــه  اندیشــه  بیشــتري
، و  بیشـتر مهیـا شـده     ادواري  هـاي  نشـریه   آراء و عقایـد افـراد از طریـق     تبـادل   ، زمینـه  ترتیـب   بـدین  .گذارنـد   میان
  .وجود دارد  مطالب 1از بازخورد  بهتري  ارزیابی  امکان

  ـ سایر ویژگیها9
ارزانتــر . شــود مــی  مشــاهده  ادواري  هــاي در اکثــر نشــریه  و بــیش  نیــز کــم  دیگــري  مشــترك  هــاي ویژگــی

  ادواریهـا، امکـان    در اغلـب   تبلیغـات   خـاص   صـفحات  ، وجـود ) در ایـران   ویـژه  بـه (کتابهـا    به  ادواریها نسبت  بودن
  ویژگیهـا محســوب   ایـن   کتابهــا از جملـۀ   کنفرانســها، گزارشـها و نقـد و بررسـی    سـمینارها،   دربـاره   رسـانی  اطـالع 
  .شوند می

  پیایندها  انواع
در این قسمت، دسته . اران باید از آن برخوردار باشندشناخت انواع پیایندها بخشی از دانشی است که کتابد

  :بندي خاصی به شرح زیر ارائه می شود

   2حقیقی  پیایندهاي)  الف
را   و غیــره 5» ســالنامه« ،4» روزنامــه«، 3» ادواري  نشــریه«نظیــر   هــایی  زیــر مجموعــه  کــه  اســت  اي پیاینــد واژه

  هـا براسـاس   مجموعـه   از ایـن   یـک  هـر   تفکیـک   بـراي   ششـهایی هرچنـد کو ). Szilvassy, 1996: 4(گیـرد   برمی در
  جـامع   رسـد تـوافقی   نظـر مـی    ، امـا بـه   اسـت   گرفتـه   آنهـا صـورت   7» محتـواي « یا 6»در انتشار  نظم»  مثل  ویژگیهایی

  بـراي   للـی الم بـین   در سـطح   شـده   پذیرفتـه   ، تعـاریفی  حـال  ایـن  بـا . آنها از یکدیگر وجود نـدارد   کردن متمایز  براي

                                                   
1 . Feedback  
2 . Genuine Serials  
3 . Periodical 
4 . Newspaper  
5 . Annual   
6 . Regularity 
7 . Content  
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  المللــی بــین  نظــام«و  1»پیاینــدها  بــراي  نویســی کتابنامــه  المللــی اســتاندارد بــین»  پیاینــدها توســط  انــواع  مهمتــرین
  : است  شده ارائهزیر   شکل  به 2»پیایندها  اطالعات

  )Periodicals(  ادواري  هاي ـ نشریه1
ــواعی ــه   ان ــدها ک ــله  از پیاین ــانی  در فاص ــنظم  زم ــا  م ــواتر و ب ــین 3ت ــه  ب ــار و  دو هفت ــاالنه یکب ــر   س منتش

  :مانند .باشد 7» ماهه شش«و  6» فصلنامه« ،5» ماهانه«، 4» دوهفتگی»  است  انتشار آنها ممکن  ،بنابراین. شوند می
• The Interdependent: Monthly Newsletter... 
• The Serials Librarian : the International Quarterly of Serials Management 

  :یا
   رضوي  قدس  و مرکز اسناد آستان  مرکزي  کتابخانۀ  فصلنامه:  رسانی و اطالع  کتابداري •
   کتاب  و نقد و بررسی  رسانی اطالع  تخصصی  ماهنامۀ:  ماه  کتاب •

  )Journals(ها  ـ مجله2
  بیشـتر دربـاره    اصـطالح   هسـتند، امـا ایـن   ) Periodicals(  ادواري  هـاي  بـا نشـریه    هـا تقریبـاً متـرادف    مجله
  : مثل .شود می  تر بکار برده تخصصی  نشریات

  تدبیر •
   تربیتی  پژوهشهاي •
   و فیلم  چاپ  صنعت •

• Journal of Environmental Planning and Management 

  ها نامه و هفته) Newspapers(ها  ـ روزنامه3
ــا هفتــه 9 ، هفتگــی 8معمــوالً روزانــه  کــه  پیاینــد هــایی ــار  شــوند منتشــر مــی 10دو بــار  اي و ی و در آنهــا اخب

. گـردد  مـی   و بررسـی   بحـث   جـاري   وقـایع   مهمتـرین   شـود و پیرامـون   مـی   آورده  رویـدادها و حـوادث    بـه   مربوط
 )ِ شـهر مشـهد   محلـی  نامـۀ  هفتـه ( شـهرآرا ، ) هفتگـی (  هفتـه   کتـاب ، ) روزانـه (  همشـهري ، ) روزانـه (  اطالعات : مثل
  و

Times )  روزانه(                               Newsweek )  هفتگی(   

                                                   
1 . ISBD(S): International Standard Bibliographic Description for Serials.  
2 . ISDS: International Serials Data System. 
3  . Frequency  
4 . Bi-weekly  
5 . Monthly  
6 . Quarterly  
7 . Semi-annual  
8 . Daily  
9 . Weekly  
10 . Semi-weekly  
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  )Series( ي مسلسلها ـ فروستها یا مجموعه4
  از آثـار جداگانـه    تعـدادي . 1« :کنـد  مـی   را اینطـور تعریـف   " فروسـت "  رسـانی  و اطـالع   کتابـداري   دانشنامۀ

ـ   هـم   الدنبـ   و بـه  دارنـد   بسـتگی   بـا هـم    و سـایر جهـات    معموالً از نظر موضوع  که   ناشـر و بـه    یـک   وسـیله ه و ب
و   عنـوان   نـیم   ، صـفحه  عنـوان   صـفحه   بـاالي   هسـتند کـه    عمـومی   عنـوان   یـک   یابنـد و داراي  انتشار می  شکل  یک

  دیگـر کـه    اي یـا نوشـته    ، مقالـه  ، سـخنرانی  از دو یـا چنـد جلـد خطابـه      هریـک  .2.  اسـت  شـده   جلد نوشته  یا روي
  ممکـن   فروسـت   یـک   هـاي  شـماره   کـه   ذکـر اسـت    بـه   الزم .1»منتشـر شـوند    باشـند و پیـاپی    شتهدا  مشترکی  جنبه
ــنظم  بصــورت  اســت ــا  م ــامنظم ی ــر شــوند  ن ــدهاي. منتش ــاي فروســت  جل ــه  2دار شــماره  ه   صــورت  ضــرورتاً ب
  : مثل. نخواهد بود  عددي توالی

Numbered series: International Studies in Economics and Econometrics; 24 
Unnumbered series: Cambridge Studies In English Legal History 

  )Yearbooksو  Annuals( ها ـ سالنامه5

  اسـت   ممکـن   البتـه  .دنشـو  بـار منتشـر مـی    یـک   در هـر سـال    مـنظم   صـورت  به  هستند که  ها منابعی سالنامه
یـا بیشـتر     سـال   انتشـار آنهـا پـنج     زمـان   فاصـلۀ  نیز منتشـر شـوند، یـا حتـی     4» ساالنه  سه«یا  3» دوساالنه»  صورت  به

  :کرد  اشاره موارد زیر  به  توان ها می سالنامه  از جملۀ. باشد
   کیهان  سال  کتاب •
   همشهري  سال  کتاب •
   ایران  آماري  سالنامه •

• Librarianship and Information Work Worldwide: An annual survey -London [etc.] 
: Bowker - Saur 

Vol. 1991 - publ. in 1992 
Vol. 1992 - publ. in 1993, ets 

• British Librarianship and Information Work .- London : LA 
Vols. 1976 - 1980 - publ. in 1982 - 1983 
Vols. 1981 - 1985 - publ. in 1988 
Vols. 1986 - 1990 - publ. in 1992 - 1993 

  )Conference proceedings(همایشها   ـ گزارش6
  بـه   هـم   ولـی . دارد  بسـتگی   کتابخانـه   مشـی  خـط   یـا پیاینـد بـه     نگاشـت   تـک   عنوان  به  منابع  گونه  این  تلقی

  نـوع   ایـن   و ذخیـره   تـر در پـردازش   اقتصـادي   روشـهاي   دلیـل   و نیـز بـه    عملـی   مالحظات  پیایند و هم  مفهوم  دلیل
  :مانند ، نمائیم  آنها را پیایند تلقی  بهتر است  شاراتانت
   ایران  ریاضی  کنفرانس  هفتمین  مقاالت  مجموعه •

                                                   
  .234. ، ص)1379گ معاصر، فرهن: تهران(، دانشنامه کتابداري و اطالع رسانیپوري سلطانی و فروردین راستین، . 4

2 . Numbered Series  
3 . Biennial  
4 . Triennial  
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   و فرهنگ  رسانی اطالع  همایش  چهارمین  سخنرانیهاي  مجموعه •

  )Government Document Serials(  دولتی  ـ انتشارات7
  معمـولی   چـاپ   کانالهـاي  از  خـارج   باشـد کـه   مـی روف معـ   1خاکسـتري   متـون   به  از انتشارات  زیادي  حجم

از . شـوند  منتشـر مـی    دولتـی   هـا و سـازمانهاي   شـرکت  ، انجمنهـا،  ، جوامـع  غیرانتفـاعی   سـازمانهاي   و اساساً توسـط 
از جملــه مشــهورترین ایــن نشــریات مــی  ... خبرنامــه هــا، برگــه هــاي اطالعــاتی، گزارشــات، اخبــار تجــاري و  

  : مثل. شوند منتشر می)  توالی  شماره  یا بدون  با شماره(  متوالی  صورت  به  منابع  نوع  ایناز   برخی. دناشب
  ) ایران  مرکزي  بانک  از انتشارات(کاالها   فروش  عمده  بهاي  شاخص •
  بهادار اقِاور  بورس  عملکرد سازمان  ماهه سه  گزارش •
   ایران  صادرات  بانک  ترازنامه •

  

  2)پیایندها  شبه( غیر پیایندها)  ب
ــا   تــوان مــی  پیاینــدها را ندارنــد امــا از جهــاتی  ویژگیهــاي  تمــام  هرچنــد کــه  از نشــریات  بعضــی آنهــا را ب
  : ، مثل دانست  پیایندها مشابه

  )Provisional Serials(  مشروط  ـ پیایندهاي1
ــی ــک   ترکیب ــدها و ت ــتها  از پیاین ــل  3نگاش ــتند مث ــرة  هس ــایی دائ ــه  المعارفه ــت  داراي  ک ــاالنه  4پیوس ــا   س ی

  :مانند. باشند می  مرتب  پیوستهاي  داراي  که  هایی کتابخانه  فهرست
  

• Encyclopedia of Library and Information Science .- New York ; Basel :Dekker 
Vols. 1-35: A-z + Indexes to Vols. 1-33 - Publ. 1968 - 1983 

  .شود منتشر می  ساالنه  بصورت  آن  وستهايبعد پی  به 1983  از سال  که
Vols. 36-54 - Suppl. 1-17 - Publ. 1983 - 1994 

  (Pseudo – Serials)  ساختگی  ـ پیایندهاي2
  تـک   مجلـد آن   نخسـتین  معمـوالً   اثـر هسـتند کـه     یـک   درپـی  و پـی   مـنظم   هاي ویرایش  ساختگی  پیایندهاي

  هــاي شـماره   چـاپ   از تـداوم   پیاینــد پـس   یـک   عنـوان   بـه   آن  ورد تلقـی در مــ  شـود و تصـمیم   مـی   تلقـی   نگاشـت 

                                                   
1 . Grey – Literature  
2 . Non-Serials (quasi-serials) 
3 . Monographic Publication 
4  .  Supplement  
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  منـابع   نـوع   ایـن   بهتـر اسـت    و فهرستنویسـی   نظـر سـفارش   از  اقتصـادي   دالیـل   به  البته. گیرد می  صورت  آن  بعدي
  .شوند  پیایند تلقی

 (Continuations)  ـ دنباله3

 مثـل   اسـت   شـده   گرفتـه   آن  شـدن   کامـل   بـه   و تصـمیم   ر شـده جـزء جـزء منتشـ     صورت  به  که  نگاشتی تک
  .بکشد  طول  چند سال  است  ممکن  انتشار آن  که  چند جلدي  نامه واژه  یک

  

   مختلف  معیارهاي  پیایندها بر اساس  بندي تقسیم

  انتشار  از نظر فاصله  بندي  تقسیم -1
  انـواع   آنهـا بـه    درپـی  پـی   هـاي  انتشـار شـماره    فاصـله   براسـاس   تـوان  شد، پیایندها را می  اشاره  که  همانگونه

  :نمود  زیر تقسیم
  

 Quarterly   فصلنامه    Newspaper   روزنامه 

 Semi-annual   ماهه  شش    Weekly   نامه هفته 

 Annual   ساالنه    Bi-Weekly   نامه دوهفته 

 Bi-annual   دوساالنه    Monthly  ) ماهانه( ماهنامه

     Bi-Monthly   دوماهانه 

  

   موضوعی  بندي  تقسیم -2
زیـر    انـواع   بـه  آنهـا را   تـوان  شـود نیـز مـی    مـی   مطـرح   ادواري  نشـریۀ   در یـک   کـه   مطـالبی   از نظر پوشـش 

  : نمود  تقسیم
  موضـوعی   یـا حـوزه    رشـته   یـک   در آنهـا صـرفاً بـه     شـده   ارائـه   مطالـب   کـه   پیاینـدهایی :  عمومی  هاي مجله •

پسـند و پرتیـراژ     عامـه   مجـالت   اغلـب   گیرنـد، مثـل   قـرار مـی    گـروه   باشد جزء ایـن   نداشته  اختصاص  خاص
  .کثیراالنتشار  هاي یا روزنامه

  و موضــوعی  رشــته  بــه  مربــوط  از پیاینــدها گرچـه   بعضــی:  عمــومی  بــا گــرایش  تخصصــی  هــاي مجلــه •
  علمـی   کننـد گـرایش   مـی   ارائـه   کـه  را  شـود، امـا مطـالبی    مـی   محسـوب   عمـومی   لحاظ  نیستند و از این  خاص

   ".New Scientist"و "Science"و یا "Nature"یا » دانشمند»  مجلۀ  مثل. دارند  و تخصصی
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و   پرداختـه   خـاص   حـوزة   یـک   مختلـف   هـاي  زمینـه   بـه   هسـتند کـه    نشـریاتی :  تخصصـی   نیمـه   هاي مجله •
  فصــلنامه»  ، مثــل برخــوردار اســت  نســبتاً بــاالیی  علمــی  رســد از ســطح مــی  چــاپ  در آنهــا بــه  کــه  مقــاالتی
  نیمــه  غیرفارســی  ، و نیــز مجــالت »روانشناســی و  تربیتــی علــوم  مجلــه«،  »رســانی و اطــالع  کتابــداري«، » کتــاب

  .IFLA journal" , "LibraryReview" ," Library Journal"" :مانند  تخصصی
بـاال    و سـطح   تخصصـی   مطالـب   خـاص   موضـوع   در یـک   فقـط   نشـریات   گونـه   ایـن :  تخصصـی   هاي مجله •

ــی ــر م ــب را منتش ــد و مخاط ــا متخصصــان   کنن ــز تنه ــا نی ــان  موضــوعی  آنه ــته  هم ــل  رش ــتند، مث  CCQ  هس
)Cataloguing and Classification Quarterly (ــوزه ــت  در حـ ــی فهرسـ ــدي و رده  نویسـ ــه بنـ   ، مجلـ
و   پوســت  متخصصــین  انجمــن  از انتشــارات( » پوســت  بیماریهــاي»  ، مجلــه« شناســی روان  پژوهشــهاي«

  . و روانپزشکی  پزشکی در حوزه» درد»  ، و مجله) ایران  آمیزش

   یا مخاطبان  خوانندگان  قشرهاي  بر اساس  بندي تقسیم -3
دهنـد،   مـی   تشـکیل   آنهـا را بیشـتر افـراد بزرگسـال      مخاطـب   جامعـه   کـه   نشـریاتی :  بزرگساالن  هاي مجله •

ــل ــانواده«:  مث ــاي«،  »خ ــدگی  روزه ــین.  »زن ــام  همچن ــاً تم ــه  ، تقریب ــاي مجل ــی  ه ــی و  علم  در رده  پژوهش
  .قرار می گیرند  بزرگساالن  هاي مجله

:  مثـل . پردازنـد  مـی   جوانـان   بـه   مربـوط   موضـوعات   بـه   اغلـب   هسـتند کـه    پیایندهایی:  جوانان  هاي مجله •
  .»زامرو  جوانان«

ــه • ــاي مجل ــان  ه ــه  نشــریاتی:  نوجوان ــا بیشــتر مناســب   مطالــب  ک ــاص  ســنین  حــال  موجــود در آنه   خ
  .» رشد نوجوان«: مثل. باشد  جوانی  و آغاز دوره  کودکی  دوران  پایان  سنین  یعنی  نوجوانان

و   فهـم   قابـل  بـراي کودکـان    کـه  چـاپ مـی شـود     مطـالبی   نشـریات   نـوع   در ایـن :  کودکـان   هـاي  مجله •
  . است  ایران  و با سابقه  قدیمی  از نشریات  که» ها بچه  کیهان«:  مثل. است  استفاده

موضـوعها و    و ماننـد آنهـا کـه     »زنـان «،  »بـانوان   سـروش «، »روز  زن«  مثـل   پیاینـدهایی :  زنـان   هـاي  مجله •
  .کنند را منتشر می  بانوان  مورد نیاز و عالقه  مطالب

  زبــان  را بـه   خاصـی   مطالـب   ،نوسـوادان   و مطالعـه   اسـتفاده   بــراي  کـه   نشـریاتی :  داننوسـوا   هـاي  مجلـه  •
  .»نوسواد«:  کنند، مثل منتشر می  ساده

  .»سپید ایران« شوند، مثل منتشر می)  بریل(  نابینایان  ویژه  با خط  که  نشریاتی:  نابینایان •

  انتشار  یا حوزه  از نظر مکان  بندي  تقسیم -4
کننـد و در   مـی   درج را  یـا موسسـه    سـازمان   یـک   داخلـی   مسـایل   نشـریات   نـوع   ایـن :  داخلی  هاي یهنشر •

  خبرنامـه «، و »مشـهد   فردوسـی   دانشـگاه   پیـک »  شـوند؛ مثـل   مـی   توزیـع   یا موسسـه   سازمان  همان  محدوده
  .» رضوي قدس  ها و مراکز اسناد آستان ها، موزه کتابخانه  سازمان
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  مثـل   خاصـی   منطقـه   و انتشـار آنهـا محـدود بـه      توزیـع   و حـوزه   مطالـب   کـه   نشریاتی:  محلی  يها نشریه •
  .»شهرآرا«، »نیشابور صبح»  شود؛ مثل  شهر یا حداکثر چند شهر مجاورِ هم  یک

شـوند و   منتشـر مـی    ایالـت   یـا یـک    اسـتان   یـک   مثـل   خاصـی   در حوزه  که  نشریاتی:  اي منطقه  هاي نشریه •
در   فقـط   گذشـته   سـال  در چنـد   کـه »  خراسـان »  دهنـد؛ مثـل   مـی   را پوشـش   منطقـه   عموالً اخبار و مطالبم

  . است  شده  کشوري  شد و اکنون منتشر می  خراسان  استان  سطح
  یـک   مسـایل   بـه   بلکـه   اسـتان   شـهر یـا یـک     یـک   بـه   نـه   از نشـریات   بسـیاري   گـرایش :  ملی  هاي نشریه •

، » اطالعـات »  هـاي  روزنامـه   گیرنـد مثـل   قـرار مـی    گـروه   جـزء ایـن    بیشـتر نشـریات  . شود می  کشور مربوط
  .» اسالمی  جمهوري«و »  کیهان«، » همشهري«، » ایران«

  از مرزهـاي   انتشارشـان   حـوزه   شـوند کـه   در دنیـا منتشـر مـی     متعـددي   نشـریات :  المللـی  بین  هاي نشریه •
ــر رفتــه   یــک ــا چنــد کشــور فرات ــا توزیــع  و در ســطح  ی ــل مــی  دنی ــد؛ مث ــا  Times  گردن و  Newsweekی

National Geographic.  

  ناشر  نوع  بر اساس  بندي  تقسیم -5
  و شخصـی )  خصوصـی ( ، غیـر دولتـی   دولتـی   ، نیمـه  دولتـی   انـواع   را بـه   نشـریات   تـوان  مـی   اسـاس   بر ایـن 

هــا و  ماننــد وزارتخانــه(  دولتــی  از ناشــران برخــی  دارد کــه  اهمیــت  جهــت  از آن  بنــدي تقســیم  ایــن. نمــود  تقســیم
در   رایگــان  خــود را بــه  انتشــارات)  و علمــی  اي حرفــه  انجمنهــاي ماننــد(  دولتــی نیمــه  و نیــز ناشــران) دانشــگاهها
  .دهند قرار می  ، از جمله کتابداران،اختیار دیگران

   زبان  بر اساس  بندي  تقسیم -6
اکثـر  . شـود  مـی   نوشـته   زبـان   یـک   بـه   همـواره   نشـریات   نـوع   در ایـن   مندرج  مطالب:  زبانه  یک  نشریات •

  .هستند  نوع  ها از این و روزنامه  مجالت
ــه  نشــریات • ــد زبان ــا چن ــل  از نشــریات  بعضــی: )Multilingual(  دو ی و   ملــل  ســازمان  نشــریات  مث

دنیـا    زنـده   چنـد زبـان    بـه   المللـی   بـین   انجمنهـاي   یونسـکو و نیـز برخـی     مثـل   آن  بـه   وابسـته   سازمانهاي
  مثــل  از نشــریات  نیــز بعضــی  یونســکو و گــاهی  آمــاري  هــاي و ســالنامه  مجــالت  مثــل. شــوند منتشــر مــی

  .کنند مجزا منتشر می  صورته و ب  ترجمه  زبان  را در چندین  مطلب  یک» یونسکو  پیام«

   نشریه  فیزیکی  شکل  براساس  بندي  تقسیم -7
آنهـا نیـز     الکترونیکـی   نـوع . باشـند   یـا الکترونیکـی    ، میکروفرمـی  تواننـد چـاپی   مـی   ، نشـریات  اساس  بر این

ــن ــت  ممک ــ  اس ــورته ب ــته  ص ــا روي) On-Line(  پیوس ــکهاي  و ی ــرده  دیس ــوري فش ــد) CD-ROM(  ن در . باش
از   بســیاري  شــوند؛ مثــل منتشــر مــی  الکترونیکــی و  چــاپی  دو شــکل  بــه  همزمــان  مجــالت  حاضــر، برخــی  حــال
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و   ، ایـران  هـا نظیـر همشـهري    از روزنامـه   هـا و تعـداد زیـادي    حـوزه  از  در بسـیاري   و تخصصـی   علمـی   هاي نشریه
  . غیره

   مطالب  ارائه  محتوا یا نوع  نوع  براساس  بندي  تقسیم -8
  اسـت   یـا ممکـن   و  زیـر را داشـته    التهـاي از ح  توانـد یکـی   مـی   ادواري  نشـریه   در یـک   شـده   ارائـه   مطالب

  :شود  مشاهده  ادواري  نشریه  زیر در یک  از حالتهاي  ، ترکیبی در مقاالت  ایجاد تنوع  براي
شـوند   منتشـر مـی    و پژوهشـی   دانشـگاهها و مراکـز علمـی     توسـط   کـه   اکثـر نشـریاتی  :  و پژوهشی  علمی •

  .1ددار  پژوهشی نیز جنبه شوند می  در آنها درج  که  تیمقاال  و اغلب قرار می گیرند  گروه  ایندر 
  . تا تحقیقیاست   آنها توصیفی  مقاالت بیشتر  که  نشریاتی:  و ترویجی  توصیفی •
نقـد و    هسـتند و بـه    همـراه  Review  بـا عنـوان    اغلـب   کـه   نشـریاتی :  مـروري   یا مقاالت  نقد و بررسی •

  . و غیره …Annual Review of:  لمث. پردازند می  آثار دیگران  بررسی
  اختصـاص   گزارشـات  اخبـار و   ارائـه   بـه   از مجـالت   بعضـی   مطالـب   اصـلی   حجـم :  و گزارشـی   خبري •

  .ها ها و پیک خبرنامه  یابند، مثل می
ــاري • ــ:  آم ــن  وايمحت ــوع  ای ــریه  ن ــات نش ــا اطالع ــاري  ه ــون  آم ــاي  پیرام ــاعی تصــادياق  فعالیته و   ، اجتم

  ). ایران  مرکزي  بانک  هفتگی  ازانتشارات(کاالها   فروشی  عمده  بهاي  شاخص  مثل . تاس  فرهنگی
هـا،   مقالـه   مثـل (  اطالعـاتی  سـایر منـابع    مشخصـات هـا   نشـریه   نـوع   ایـن : ) دوم  ردیف(  مرجع  هاي نشریه •

 LISA ،ERIC ،Current، » نمایـه « :ماننـد  .دهنـد  مـی   را ارائـه )  ناد و مـدارك هـا، کتابهـا و اسـ    نامـه  پایـان 

Contents ،Chemical Abstracts ،Biological Abstracts  وEngineering Index.  

  تقسیم بندي بر اساس نوع دسترسی. 9
  :این تقسیم بندي خود بر دو پایه صورت می گیرد

  :بر پایه هزینه
به عنوان حق ی معین نشریه هایی که دسترسی به محتواي خود را منوط به پرداخت مبلغ: دسترسی هزینه اي •

 .می نمایند، از این نوعنداشتراك 
نشریه هایی که چه به صورت چاپی و چه به صـورت الکترونیکـی محتـواي خـود را بـه      : دسترسی رایگان •

 .صورت رایگان در اختیار استفاده کننده قرار می دهند
  :بر پایه سطوح دسترسی

                                                   
علمی «ت را بر اساس میزان اعتبار آنها به سه گروه در ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و نیز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجال. 1
 .تقسیم می کنند »خبري –علمی «و  »ترویجی –علمی «، »پژوهشی –

Fina
l



  ٤١

در اختیـار  ) در مورد پایگاهها(بدون هیچ گذرواژه در این حالت اطالعات به صورت آزاد و : دسترسی آزاد •
 .استفاده کننده قرار می گیرد

هرگاه و به هر صورتی براي چگونگی استفاده از اطالعات مندرج در یک نشریه شرایطی : دسترسی محدود •
ا اعمال محدودیت براي استفاده از محتواي نشریه ه. تعیین گردد دسترسی استفاده کننده، محدود شده است

در بسیاري از موارد محدودیت هاي اعمال شده براي دسترسی به . به گونه هاي متفاوتی صورت می پذیرد
در چنین شـرایطی، تهیـه کننـدگان نشـریه     . محتواي نشریه ها منوط به پرداخت هزینه اشتراك آنها می شود

 :مانند. هاي ادواري مختلف ممکن است سطوح دسترسی مختلفی را تعریف کنند
o سی رایگان به فهرست مندرجاتدستر 
o  دسترسی رایگان به فهرست مندرجات و اطالعات کتابشناختی کامل مقاله ها 
o دسترسی رایگان به فهرست مندرجات و چکیده مقاله ها 
o  در مقابل پرداخت هزینه اشتراك(دسترسی به متن کامل مقاله ها( 

  :پیش گفته کاربرد دارند، از این قرارند اما برخی دیگر از روش هاي اعمال محدودیت که کمتر از موارد
o       دسترسی به اصل مقاالت بدون در اختیار قراردادن تصاویر و یا فایلهاي جـانبی بـه صـورتی کـه

 دسترسی کامل به مطالب منوط به استفاده از گذرواژه باشد؛
o      ن محققـا  ،بـه عنـوان مثـال    ،ایجاد امکان دسترسی تنها بـراي گـروه خاصـی از اسـتفاده کننـدگان

 دانشگاهی؛
o   در قالـب  (ایجاد امکان دسترسی همراه با امکان کپی برداري و یا انتقال فایلهاي حاوي اطالعـات

 ، تحت شرایط خاص؛)هاي الکترونیکی
o  و یا کپـی  ) در قالبهاي الکترونیکی(ایجاد امکان دسترسی بدون امکان انتقال فایل به رایانه شخصی

 .برداري

   ادواري  نشریه  یک  اجزاء و بخشهاي
ــاگون  بســیار متنــوع  ادواري  هــاي هرچنــد نشــریه ــا اکثــر آنهــا داراي  و گون   اجــزاء و بخشــهاي  هســتند، ام

اجــزاء   ادواري  معمــوالً در هــر نشــریه. برخوردارنــد  و از ســاختار تقریبــاً یکســانی  بــوده  و مشــترکی  نســبتاً مشــابه
  :کرد  مشاهده  توان زیر را می

  1جلد .1
 و یـا الکترونیکـی   اي یـا روزنامـه    برگـی   تـک   بصـورت   کـه   بجـز آنهـایی  (  ادواري  هـاي  نشـریه   تقریباً تمـام 

  چنـد دلیـل    بـه   اسـت   اصـلی   بـا صـفحات    متفـاوت  يمعمـوالً از کاغـذ    جلـد کـه  . باشـند  جلـد مـی    داراي) هستند 

                                                   
1 . Cover  
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ــت  داراي ــژه  اهمی ــوده  وی ــاب  ب ــرح  جــنس  و انتخ ــت  آن  و ط ــی  خاصــی  دق ــد را م ــد   اوالً جــنس. طلب ــد بای جل
را   مـورد نیـاز خواننـدگان     اطالعـات   کـرد بیشـترین    سـعی  کنـد، ثانیـاً بایـد     محافظـت   خـوبی   را به  داخل  صفحات
،  نشـریه   عنـوان   مثـل   جلـد، مـواردي    روي. نمـود   جلـد ارائـه    ، روي آن  مطالـب  و  بهتـر خـود نشـریه     معرفی  جهت
  بسـیاري  .کننـد  را ذکـر مـی    شـماره   در آن  منـدرج   مهـم   از عنـاوین   اي و گزیـده   ، قیمـت  انتشـار، دوره   ، شـماره  سال

در مــورد . برســانند  چــاپ  جلــد بــه  را روي  بــا موضــوعات  مــرتبط  دهنــد تصــاویري مــی  از ادواریهــا نیــز تــرجیح
  اسـت   از راههـایی   یکـی   عمـوم   مـورد عالقـه   و  بـا تصـاویر رنگـی     مناسـب   جلـدهاي   پسند، انتخاب  عامه  نشریات
در مــورد ســایر . شــوند مــی  متوســل  آن  بــاالتر بــه  فــروش و  بیشــتر خواننــدگان  توجــه  جلــب  بــراي  ناشــران  کــه

ــ نشــریات ــژهه ، ب ــاي  وتخصصــی  علمــی  نشــریات  وی ــاوت  انتخــاب  معیاره ــد متف ــوده  جل   دیگــري  و هــدفهاي  ب
 همـان   مخصـوص   کننـد کـه   مـی   اسـتفاده   ثابـت   بـا طرحهـاي    یاز جلـدهای   نشـریات   قبیل  این معموالً.  مدنظر است

  .یابد تغییر می  است  شماره  همان  خاص  جلد که  بر روي  مندرج  اطالعات  فقط  و در هر شماره  بوده  نشریه 

  1جلد  داخل .2
مـا معمـوالً   باشـد، ا   و گونـاگون   توانـد بسـیار متنـوع    شـود نیـز مـی    مـی   جلـد ارائـه    در داخـل   کـه   اطالعاتی

  و مـواردي   مقالـه   پـذیرش   یـا مقـررات    2اشـتراك  ، نحـوه  خـود نشـریه    بـه   راجـع   اطالعـاتی   ادواري  هاي اکثر نشریه
  .رسانند می  چاپ  جلد به  را در داخل  قبیل  از این

  3ناشر  صفحه .3
 و  یریـــهتحر  ، هیـــأت6، ســـردبیر 5، مدیرمســـئول4ناشـــر دربـــاره،  طـــور معمـــول ، بـــه صـــفحه  در ایـــن
  .شود می  ارائه  9نشریه  و نشانی  8، داوران 7ویرایشگران

   10مندرجات  فهرست. 4
  کـدام  هـر   هـاي  صـفحه   آنهـا بـا ذکـر شـماره      یـا مترجمـان    نویسـندگان   ها و نـام  مقاله  عنوان  قسمت  در این

  .گردد نیز ذکر می  و نقد کتاب مانند اخبار،  در نشریه  مندرج  سایر مطالب  شود و فهرست می  آورده

                                                   
1 . Inside Cover 
2 . Subscription  
3 . Publisher Page 
4 . Publisher  
5 . Responsible Editor  
6 . Editor in Chief  
7 . Editorial Board  
8 . Referees  
9 . Address  
10 . Table of Contents  
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  1 سر مقاله .5
. کنــد مــی  مــنعکس را  هــر نشــریه  مشــی  و خــط  کلــی  دیــدگاههاي  در واقــع» ســردبیر  ســخن«یــا   ســرمقاله

  ، مخاطــب نشــریه  بــا محتـواي   مــرتبط  مسـئوالن   ، بلکــه نبــودهمخاطبــان سـردبیر  الزامــاً  خواننــدگان نشـریه،   گـاهی 
از   آنهـا خـالی    پردازنـد و مطالعـۀ   مـی   بسـیار مهـم    مطالـب   هـا بـه   سـرمقاله  ، ولطـور معمـ   بـه . سردبیر هستند  واقعی
  . نیست  فایده

  2 متن .6
ــاالت  شــامل  کــه  هــر نشــریه  و عمــده  اصــلی  قســمت ــه  اســت  و مطــالبی  مق ــاوین  ک ــا  عن   در صــفحه آنه

  . است  ذکر شده  مندرجات  فهرست

   پایانی  قسمتها یا بخشهاي .7
  آن  مشـی  و خـط   نشـریه   موضـوع   بـه   بسـته   باشـد کـه    توانـد بسـیار متنـوع    نیز می  هر نشریه  انیپای  بخشهاي

ــود  متفــاوت ــواردي  معمــوالً در ایــن. خواهــد ب   ، پاســخهاي خواننــدگان  هــاي و نامــه  نظــرات:  از قبیــل  بخشــها م
کتابهـا و    و ارزیـابی   ، معرفـی  نشـریه   اصـلی   بـا بحـث    مـرتبط  و اخبـار   ، گزارشـات  مخـاطبین   هـاي  نامه  به  مسئوالن
  .رسند می  چاپ  ها به و آگهی  ادواریها نیز تبلیغات از  نشر و در بعضی  هاي تازه

  جلد  پشت .8
. شـود  مـی   درج  تبلیغـات  هـا، تصـویر یـا    مقالـه   ، فهرسـت  مـورد خـود نشـریه    در  ، اطالعـاتی  قسمت  در این

  . است)  یا فرانسه  مثالً انگلیسی(دیگر  زبان  جلد به  روي  مطالب  جلد برگردان  ، پشت گاهی
  

                                                   
1 . Editorial  
2 . Text  
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  برخی پرسشها
  .کنید  تعریف  و دقیق  طور خالصه  را به  ادواري  ـ نشریه1
  .ببرید  نام ندک نگاشتها متمایز می  ا را از تکآنه  که  ادواري  هاي نشریه  خاص  ـ ویژگیهاي2
  ستند؟ه  پیایندهایی  چگونه  حقیقی  ـ پیایندهاي3
  .کنید  را معرفی  مشروط  از پیایندهاي  نمونه  ـ یک4
  هستند؟  نشریاتی  چگونه  تداومی  ـ نشریات5
  وجود دارد؟  ادواري  نشریه  ، چند نوع)انتشار  فاصله(  ـ از نظر زمانی6
  شوند؟ می  تقسیم  چند دسته  به  موضوع  براساس  ادواري  هاي ـ نشریه7
  شناسید؟ می  ادواري  نشریه  انتشار، چند نوع  وزهیا ح  ـ از نظر مکانی8
  .ببرید  را نام  چند زبانه  ادواري  هاي نشریه  هاي نمونه  از مهمترین  ـ یکی9

  شوند؟ می  تقسیم  اصلی  چند دستۀ  به  علمی  سطح  بر اساس  ادواري  هاي ـ نشریه10
  .ببرید آنها وجود دارند،نام  در تمام  و بیش  کم  را که  ادواري  هاي نشریه  ـ اجزاء اصلی11
  شود؟ می  ارائه  درآن  مطالبی  و معموالً چگونه  چیست  ادواري  نشریه  در یک  سرمقاله  ـ اهمیت12
  ؟ چیست  نشریه  یک  در اداره  تحریریه  هیأت  ـ وظیفه13
  دارد؟  با هم  تفاوتی  چه  سردبیر و مدیرمسؤول  ـ نقش14
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   دوم  بخش

 ها و در کتابخانه  ادواري  هاي نشریه  تمدیری
   رسانی مراکزاطالع
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   سوم  فصل
   سازي و مجموعه  آوري ، فراهم گزینش

  
ــه ــازي مجموع ــی  س ــرین  یک ــترین  از مهمت ــاي  و حساس ــی  فعالیته ــت  تخصص ــه  اس ــه  در  ک ــر کتابخان   ه

دیگـر    بخشـهاي   و موفقیـت   اسـت   نـه گـذار سـایر فعالیتهـا در کتابخا    عمـالً پایـه    سـازي  مجموعـه . گیرد می  صورت
  .می یابد  ارتباط  سازي مجموعه  با عملکرد بخش  نحوي  به  هر یک  کتابخانه

ــوان مــی  ســازي مجموعــه  در تعریــف ــا و خــط:  گفــت  ت ــه  یــک  مشــی فعالیته ــه 1درگــزینش  کتابخان و   ، تهی
بـر مـی     از تعریـف   همـانطور کـه   .گوینـد   زيسـا  مجموعـه  را  اي مـواد کتابخانـه    3و وجـین   و یا حذف 2 آوري فراهم

،  4از موادچـاپی   اعـم  را در مـورد هـر یـک از مـواد کتابخانـه،       سـازي  مجموعـه   بخـش   فعالیتهاي  تمامآید، می توان 
از مــواد   هــر یــک  ســازي مجموعــه ، حــال ایــن بــا. بــه کــار بــرد  و غیــره  ادواري  هــاي ، کتابهــا، نشــریه 5غیرچــاپی
  مســائل تــا جزئیــات شــود مــی تــالش  فصــل  درایــن. نیــاز داردخــود   خــاص  ابزارهــا و روشــهاي بــه  اي کتابخانــه
  .ذکر شود  ادواري  هاي نشریه  سازي و مجموعه  آوري  فراهم  به  مربوط

  بـراي   منـابع   گونـه  ایـن   اهمیـت   دلیـل   بـه   ادواري  هـاي  نشـریه   آوري و فـراهم   گـزینش   شود کـه  می  یادآوري
  قــرار گیــرد و کتابــداران  خاصــی  اولویــت بایــد در  و تخصصــی  دانشــگاهی  هــاي کتابخانــه  ویــژه هــا، بــه کتابخانــه
ــادآور شــد کــه  البتــه .دشــنبامــدیریت آن را عهــده دار   و متخصــص  ورزیــده   ادواریهــا براســاس  گــزینش  بایــد ی
  .گیرد می  صورت  آنان  و با همکاري  کتابخانه  مراجعان  نیازهاي

   ادواري  هاي نشریه  و گزینش  سازي جموعهم  اصول
  ادواري  هــاي نشــریه  بخــش»  گســتري مجموعــه»  اصــطالح  یــا بــه  ســازي  مجموعــه  هــا در هنگــام کتابخانــه
ــوهی ــا انب ــاوین  خــود ب ــدهاي  از عن ــاگون  پیاین ــوع  گون ــه  و متن ــرو هســتند ک ــن   روب ــر ای ــز ب ــوع  هــر روز نی و   تن

کنــد و   را گــردآوري  عظـیم   حجــم  ایـن   نیســت قـادر   تنهــایی  بـه   اي کتابخانــه  یچهـ . 6شــود مـی   افــزوده  گسـتردگی 
  افــزایش  دلیــل  و نیــز بــه  واقعیــت  ایــن  بــه  بــا توجــه. کننــد نمــی  را دنبــال  هــدفی  هــا نیــز چنــین مســلماً کتابخانــه

دیگـــر،   ســوي  زهــا ا  کتابخانــه   مــالی   ســو و محــدودیتهاي   یــک  از  ادواري  هــاي  نشــریه   بهــاي   روزافــزون 
تنهــا در کتابهــا و  نــه. شــود برخــوردار مــی  بیشــتري  ، هــرروز از اهمیــت آن  بــه  مربــوط  و اصــول  ســازي مجموعــه

                                                   
1 . Selection  
2 . Acquisitions  
3 . Weeding  
4 . Printed Material  
5 . Non-printed Materials  

ادواریها دچار تحول زیادي شده و کتابخانه ها با ظهور اینترنت و در دسترس قرار گرفتن روزافزون مجله هاي الکترونیکی، موضوع مجموعه سازي . 1
 . فصل هشتم این کتاب به مسایل خاص نشریه هاي الکترونیکی می پردازد. سیاست هاي متفاوتی در رابطه با اشتراك ادواریها پیش گرفته اند
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  گـزینش  مشـی  و خـط   مـورد اصـول   در  فراوانـی   و بحثهـاي   مطالـب   ادواري  هـاي  نشـریه   حـوزه   تخصصی  هاي مقاله
ــه   ــود دارد، بلک ــا وج ــایت  ادواریه ــی  در س ــبا  اینترنت ــه  غل ــاي کتابخان ــزرگ  ه ــز  ب ــی نی ــوان م ــط  ت ــی خ   مش

  .کرد  مشاهده  مدون  شکل  ادواریها را به  سازي مجموعه
گیـرد بایـد در    مـی   ادواریهـا صـورت    و یـا حـذف    ، تبـادل  ، خریـد، تملـک   گـزینش   براي  که  فعالیتهایی  کلیه
  دقیــق  شــناخت  مســتلزم  مشــی خــط  ایــن  تــدوین. گیــرد  صــورت  و مشــخص  مــدون  مشــی خــط  یــک  چــارچوب
از . دهنـد  قـرار   مـورد بررسـی  آنهـا را   و  داشـته  بـه آنهـا توجـه   قـبالً   کتابخانـه   بایـد مسـئوالن    کـه   اسـت   عناصري
  :کرد  اشاره موارد زیر  به  توان می  عوامل  این  مهمترین

  1 کننده  استفاده  جامعه. 1
ــاي ــی  نیازه ــی  فعل ــه  و آت ــتفاده  جامع ــده  اس ــواره  کنن ــل  هم ــین  اصــلی  از عوام ــؤثر در تعی ــط  م   مشــی  خ

ــه  آوري  و فــراهم  انتخــاب.  اســت  هــر کتابخانــه  ســازي  مجموعــه   ادواري  هــاي نشــریه  جملــه از  اي مــواد کتابخان
. خواهـد بـود    دیگـر متفـاوت    کتابخانـه   بـه   کتابخانـه   مسـلماً از یـک    نیازهـا باشـد، کـه     ایـن   تـأمین   باید در جهـت 

  تفــاوت  عمــومی  کتابخانــه  بــا مراجعــان  و یــا تخصصــی  دانشــگاهی  کتابخانــه  یــک  کننــدگان ، اســتفاده مثــال  رايبــ
ــد ــه. دارنـ ــارت  بـ ــر،  عبـ ــاي دیگـ ــی  نیازهـ ــی آموزشـ ــاربردي  ، پژوهشـ ــۀ  و کـ ــتفاده  جامعـ ــده اسـ ــر   کننـ بـ
  .گذارد تأثیر می  سازي مجموعه مشی خط

   رسانی یا مراکز اطالع  کتابخانه  نوع .2
  رسـانی  مرکـز اطـالع   ، متعـارف   کتابخانـه   صـورت  بـه   اسـت   ممکـن   کـه   رسـانی  یا مراکز اطـالع   کتابخانه  نوع
  ، تعــداد و نــوع ســطح  ، یعنـی  ســازي مجموعــه  مشــی خـط   و یــا مرکــز اسـناد و آرشــیو باشــد در تعیــین   تخصصـی 

  . ادواریها مؤثر است

   کتابخانه  متبوع  سازمان .3
  مشــی خــط  تــدوین امــر بــر  و ایــن  اســت  یــا موسســه  ســازمان  از یــک  ، بخشــی طــور معمــول بــه  کتابخانـه 

  دانشـگاه   باشـند، تـابع   مـی   از دانشـگاه   جزئـی   کـه   دانشـگاهی   هـاي  کتابخانـه  ،مـثالً . گـذارد  تأثیر مـی   سازي مجموعه
  اشــتراك  بودجــه  امــر بــر میــزان  ایــن. پیــروي کننــد  آن  و مــالی  اداري سیاســتهاي بایــد از  دلیــل  همــین  و بــه یــوده

  دیگــر، کتابخانــه  عبــارت  بــه. گــذارد تــأثیر مــی  خــارجی  و کــارگزاران  ناشــران کــار بــا  ادواریهــا و نیــز چگــونگی
 مـوارد   در برخـی   کنـد، و یـا حتـی     را هزینـه   و آن  کـرده   مـورد نیـاز خـود را تعیـین      بودجـه   میـزان  تواند رأساً نمی
. کنـد   و مکاتبـه  باشـد   داشـته   ارتبـاط   یـا کـارگزاران    ناشـران   خـود بـا همـه     متبـوع   مجـوز سـازمان    نتواند بدو نمی

بـر سیاسـتها و     طـور معمـول    بـه  دارنـد   در سیاسـتگذاري   کلیـدي   مـادر نقـش    در سـازمان   کـه   نفوذي با  گروههاي
  .گذارند یاثر م  بودجه نکرد  اعتبار، و خرج  ادواریها، تأمین  گزینش  مشی خط

                                                   
1 . User Community  
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  1 سازمان  اندازه .4
  وجـود دارد بـه    در آینـده   آن  توسـعه   و آیـا احتمـال    اسـت   یـا کوچـک    مـورد نظـر بـزرگ     سـازمان   که  این
  .گذارد تأثیرمی  آن  مشی ادواریها و خط  سازي بر مجموعه  یا غیرمستقیم  طور مستقیم

  2 مالی  منابع .5
  یـا حمایـت    تـأمین  را از نظـر مـالی    کتابخانـه   کـه   اسـت   اي موسسـه   تـوان  ، کننـده   تعیین  دیگر از عوامل  یکی

  اي منطقـه   ، کتابخانـه  مثـال   بـراي . باشـد   یـا خصوصـی    المللـی  ، بـین  اي ، منطقـه  توانـد ملـی   مـی   موسسه  این. کند می
  تـوجهی   تعـداد قابـل    دلیـل   نهمـی   کنـد و بـه   مـی   اسـتفاده   گسـترده  مـالی   و منابع  شیراز از امکانات  و فناوري  علوم

  . است  ساخته  را فراهم  ّ خارجی مهم  از ادواریهاي

  3ها هزینه .6
ــافتی  نشــریات  قیمــت ــه دری ــه  ســازماندهی  ، هزین ــا، هزین ــه نگهــداري  آنه ــره و  وجــین  ، هزین ــه  غی   از جمل

  .قرار گیرند  باید مورد توجه  هستند که  عواملی

   انسانی  نیروي .7
  نیـز بـر سیاسـتهاي    آنهـا   و تجربـی   اي ، حرفـه  تخصصـی   ،علمـی   ادواریهـا، وضـعیت    بخـش   کارکنـان تعداد 
در اختیـار دارد،    تـري  و قـوي   متخصـص   نیروهـاي   کـه   اي کتابخانـه   اسـت   بـدیهی . گـذارد  تأثیر می  سازي  مجموعه
  .برد سود می  خدمات  آنها و ارائه  ادواریها، سازماندهی  آوري فراهم  براي  تري و پخته  مدون  مشی از خط

  4 تهیه  راههاي .8
ــق از ادواریهــا از  بخشــی  تهیــه  احتمــال ــل  طری ــه 5اهــداء  ســایر روشــها مث ــا مبادل ــی مــی  6ی ــد جزی از   توان

ــا باشــد  ســازي مجموعــه  مشــی خــط ــن. ادواریه ــژه امــر، ب  ای ــه  در شــرایطی  وی ــه  بودجــه  ک ــراي  کتابخان ــه  ب   تهی
از ادواریهـا    بسـیاري   کـه   وضـعیت   ، ایـن  فعلـی   شـرایط  در. دارد  ، بسـیار اهمیـت   نیسـت   نیاز کافی ردمو  ادواریهاي

  .دارد  ادواریها تأثیر زیادي  آوري فراهم  مشی بر خط  است  دسترسی  قابل  اینترنت  از طریق  رایگان  صورت به

                                                   
1 . Size of Unit  
2 . Financial Source  
3 . Expenditure  
4 . Sources of Supply  
5 . Gift (Donation)  
6 . Exchange  
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  توجه به امکانات و تجهیزات کتابخانه . 9
وجود کتابخانه و آنچه کتابخانه توانایی تهیه آن را دارد از جمله عوامل دخیل در کـار انتخـاب   امکانات و تجهیزات م
رساخت رایانه اي و شبکه اي مناسبی داشته باشد و یا نه زیاینکه یک کتابخا ،به عنوان مثال. نشریه هاي ادواري است

مسـلما چنانچـه   . پی نشریه هـا تـاثیر مـی گـذارد    از عهده تهیه آن بر آید، بر امکان انتخاب قالب الکترونیکی و یا چا
کتابخانه اي توانایی پرداخت هزینه ایجاد چنین زیرساختی را نداشته باشد چاره اي جز تهیه نشریه ها در قالب چاپی 

  .ندارد

  سابقه کاري کتابخانه و دوره هاي نشریه هاي موجود در مجموعه. 10
ه احتمال مجموعه نشریه هاي موجـود در کتابخانـه بیشـتر و غنـی تـر      هرچه سابقه کاري کتابخانه طوالنی تر باشد ب

خواهد بود که همین امر کار انتخاب نشریه ها را با توجه به هزینه هاي رو به افزایش اشتراك آنهـا سـخت تـر مـی     
هـاي   از دیگر مسائلی که در هنگام تصمیم گیري در باب انتخاب عنوانهاي جدید و یا تجدید اشتراك نشـریه . نماید

چنانچـه محتـواي نشـریه و یـا     . جاري، بایستی مورد توجه قرار گیرد، دوره هاي موجود نشریه ها در کتابخانه است
شرایط کتابخانه هیچ یک تغییري نکرده باشند، به منظـور ایجـاد مجموعـه اي منسـجم و حفـظ یکدسـتی در سـطح        

ایـن کـار نـه    . دشوود از هر نشریه ادواري کامل موجودي، بایستی اشتراك نشریه ها را حفظ نمود تا دوره هاي موج
  .می سازد ادواریهاتنها بر غناي مجموعه می افزاید بلکه پس از گذشت زمان، مجموعه اي ارزشمند از 

   خارجی  ادواریهاي  موازات  به  داخلی  ادواریهاي  به  توجه. 11
ــان ــدوین  در زم ــط  ت ــی  خ ــه  مش ــازي  مجموع ــه   س ــد ب ــوازات  بای ــزین  م ــاي  شگ ــارجی  ادواریه ــه خ   ، ب

  بـه   و اطالعـات   داخلـی   دانـش   بـه   از مراجعـان   نیـاز برخـی    دلیـل   امـر بـه    ایـن . کـرد   نیز توجـه   داخلی  ادواریهاي
  . است  حائز اهمیت  فارسی  زبان

   منابع  و اشتراك اي  کتابخانه  بین  همکاري  وجود نظام. 12
  و یــا در طــرحبــوده   اي کتابخانــه  بــین  همکــاري  عضــو شــبکه  انیرســ یــا مرکــز اطــالع  کتابخانــه  چنانچــه

  تعـداد ادواریهـا، نـوع     از جملـه (ادواریهـا    مشـی  خـط  ، بـر شـته باشـد  دا  ها همکاري کتابخانه  با برخی  منابع  اشتراك
بیشـتر و    اي انـه کتابخ  بـین   همکـاري   میـزان   هرچـه   اسـت   بـدیهی . گـذارد  تـأثیرمی ))  اشـتراك (  زمـانی   آنها، و دوره

 بیشـتر   سـایر کتابخانـه    ادواریهـا و خـدمات    مجموعـه   توانـد روي  مـی   تر باشـد، کتابخانـه   جدي  منابع  اشتراك  طرح
  .نماید  جویی خود صرفه  در بودجه  راه  کند و از این تکیه 

Fina
l



  ٥٠

   اي و منطقه  ملی  اطالعاتی  زیر ساخت  سطح .13
ــین ــزان  تعی ــ  بالفعــل  ارتباطــات  می ــالقوهی ــه  اي ا ب ــه  ک ــی  کتابخان ــه  م ــا ســایر کتابخان ــد ب ــاي توان ،  مشــابه  ه
تأثیرگـذار    سـازي  مجموعـه   مشـی  خـط  برقـرار کنـد نیـز در تـدوین     3مـادر   و مؤسسـات  2، انجمنها 1دولتی  مؤسسات
تـأثیر بسـیار   )  مـثالً رزنـت  (دیگـر    هـاي  و شـبکه )  اینترنـت   ویـژه  بـه ( المللـی  بـین   هاي ، وجود شبکه مثال  براي.  است
  .و دارد  ادواریها داشته  به  و دسترسی  آوري فراهم ، در گزینش  زیادي

   سایر عوامل . 14
  قـرار گیرنـد کـه     توجـه  نیـز مـورد    دیگـري   عوامـل   اسـت   ممکـن   مختلف  هاي کتابخانه  با وضعیت  متناسب

ــه ــوط  و مســایل  زمــانی  شــرایط  ب ــا توجــه .باشــند مــی  دیگــر مرب ــه  ب ــراي  ذکــر شــده  عوامــل  اهمیــت  اینکــه  ب   ب
ــه ــاوت  هرکتابخان ــت  متف ــابراین اس ــی ، ، بن ــوان نم ــک  ت ــت  ی ــط  سیاس ــی و خ ــی  مش ــراي  قطع ــر ب ــام  و فراگی   تم
  و ویژگیهـاي   شـرایط   بـه   بایـد بـا توجـه     هـر کتابخانـه  . نمـود   و توصـیه   تـدوین   رسـانی  هـا و مراکـزاطالع   کتابخانه
کنـد    تـدوین   مناسـبی   آوري و فـراهم   گـزینش   مشـی  ذکـر شـد، خـط     کـه   هایی جنبه  گرفتنخود و با در نظر   خاص
  آگـاهی   بـراي . ادواریهـا باشـد    و بخـش   کتابخانـه   مسـئوالن   راهنمـاي   زمـان   رساند تا در طـول   تصویب  را به  و آن

در   بـزرگ   هـاي  کتابخانـه   یبرخـ   سـایت   بـه   تـوان  مـی  ادواریهـا   سـازي  مجموعـه   مـدون   مشـی  خـط   بـه   و دسترسی
  .کرد  مراجعه  اینترنت

   ادواري  هاي نشریه  4گزینش  معیارهاي
ــاکنون ــه  ت ــه و باتوج ــت  ب ــزینش  اهمی ــه   گ ــا و مقال ــا کتابه ــاي ادواریه ــی  ه ــه  فراوان ــط  در زمین ــی خ و   مش

و   شناسـایی   راههـا و روشـهاي   هـا  کتابهـا و مقالـه    از ایـن   در بسـیاري .  اسـت   آنهـا انتشـار یافتـه     گـزینش   مالکهاي
و   تولیـد شـده    زمینـه   در ایـن   منسـجم   دانـش   مجمـوع  در و  اسـت   شـده   مطـرح   معتبـر و خـوب    هاي مجله  ارزیابی

  اســت  شــده  واقــع  کتابــداران  بیشــتر مــورد توجــه  روشــها کـه   مــورد از ایــن دو .باشــد مــی  کتابــداران  در دسـترس 
  ایــن) 1378( حمیــد محســنی . اســتنادي  تحلیلهــاي  انجــام) 2و   از نشــریات  اســتفاده  میــزان  مطالعــه)1 :عبارتنــد از
  ارائــه  کوتــاهی  بعــد توضــیح  صــفحات در  5اســتنادي  مــورد تحلیــل در.  اســت  کــرده  تشــریح  اجمــال  را بــه  دو راه

  متخصـص   کـاربران   ویـژه  خـود بـه    را در اختیـار کـاربران    مجـالت   گـزینش   توانـد دانـش   مـی   کتابخانه. خواهد شد
  بهتـر کمـک    هـاي  مجلـه   در گـزینش   کتابخانـه   قـرار دهـد تـا آنهـا نیـز بـه      )  علمـی  هیأت مانند اعضاي(و پژوهشگر 

دارد در دو   ِمســتقیم دخالـت   ادواري  هـاي  نشــریه  گـزینش   معیارهـاي   در تعیــین  کـه   ، عـواملی  کلــی طـور   بـه  .کننـد 
  . است  بررسی  و مجزا قابل  اصلی  گروه

                                                   
1 . Government Bodies  
2 . Associations  
3 . Parent Institution  
4 . Selection Criteria  
5 . Citation Analysis  
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نظـر   مـورد   رسـانی   اطـالع  و مرکـز   کتابخانـه   ویژگیهـا و مشخصـات    بـه   کـه   است  عواملی  شامل  اول  گروه
  ادواري  نشـریه   قـرار اسـت    کـه   اي کتابخانـه   و وظـایف   هـا، اهـداف   یی، توانـا  امکانـات   بـه   شوند، یعنـی  می  مربوط

  ).شد  مطرح  قبلی  متدر قس  عوامل  این  اهم(کند   و تهیه  را انتخاب
  در ایـن . شـود  مـی  آنهـا   و ویژگیهـاي   ادواري  هـاي  خـود نشـریه    بـه   مربـوط   کـه   است  معیارهایی  دوم  گروه

  .خواهد شد  پرداخته  خصوصیات  این  مهمترین  به  بخش

  ناشر .1
ــر حــوزه  ــوالً در ه ــام  صــاحب  ناشــران  موضــوعی  معم ــري  ن ــه   و معتب ــد ک ــه  وجــود دارن ــابقه  تجرب   و س

  تلقـی   علمـی   هـاي  مجلـه   بـویژه  آنهـا   هـاي  و اعتبـار مجلـه    کیفیـت   بـر بـاال بـودن     معیاري  توان آنها را می  درخشان
 ، تهــران  دانشـگاه   ، مثـل  بـا سـابقه    از ناشـران   بسـیاري  ، و علمـی   ، انجمنهـاي  دانشـگاهی   ، ناشـران  مثـال   بـراي . کـرد 

  منبـع   عنـوان   بـه   کـه  کننـد  منتشـر مـی    هـایی  مجلـه  و ماننـدآنها  Elsevier ،Academic Press مرکـز نشـر دانشـگاهی،   
  .گیرند قرار می  مورداستفاده  و پژوهشی  علمی  اطالعات  اصلی

  و سردبیر  تحریریه  هیأت .2
  تــوان را نیـز مـی    نشــریه  و سـردبیر یـک    تحریریـه   هیــأت  اعضـاي   و سـابقه   علمــی  ، اعتبـار، سـطح   شـهرت 

  .کرد  محسوب  نشریه  یک  کیفیت  مؤثر در ارزیابی  یگر از معیارهايد  یکی

   با موضوع  برخورد مجله  نوع .3
کـرد تــا    بررسـی  را  آن  و سـابقه   پیشـین   هـاي  شــماره بایـد  ،  گـزینش   بـراي   ادواري  نشـریه   یـک   در ارزیـابی 

  گــرایش  ایــن. مشــخص گــردد  آن بــه مربــوط  حــوزهگــرایش و و   بــا موضــوع  برخــورد نشــریهو چگــونگی   نــوع
،  خبـري  ، ، گزارشـی  ترویجـی  ، آموزشـی  ، پژوهشـی  اطالعـات  یـا   بـوده محـدود    پایـه   اطالعـات   ارائـه   بـه  توانـد  می

  کننـده   تعیـین   عامـل   تنهـایی   بـه   نشـریه   گـرایش  شناسـایی   البتـه . را نیـز ارائـه نمایـد   از آنهـا    ترکیبی گاهو   کاربردي
را   اصــلی  نقــش  نشــریه  یــک ردیــا   در انتخــاب  کــه  اســت کتابخانــه  هــدفها و وظــایف  در واقــع  بلکــه  نیســت اي
  .است  ارزیابی  عامل در نظر گرفتن ایندارد   اهمیت  آنچه. کند می  بازي

   شده  ارائه  و اطالعات  مقاالت  کیفیت .4
 ، دارد  اساسـی   اهمیـت   ادواري  نشـریه   یـک   کیفـی   در ارزیـابی   کـه   معیـاري   تـرین  و مطمـئن   شاید مهمتـرین 

  بــه  پــرداختن  ، ســاختار، میــزان بیــان  ، شــیوه علمــی ســطح .اســت  در آن  شــده  ارائــه  و اطالعــات  مقــاالت  کیفیــت
ــازگی جزئیــات ــودن  ، ت ــد ب ــاالت  و روزآم ــه  و اطالعــاتی  مق ــه  نشــریه  در یــک  ک ــد در   شــود همــواره مــی  ارائ بای
 بـین   و منطقـی   معقـول   تناسـبی   اسـت   الزم  داخلـی   هـاي  مـورد مجلـه   ، در بـرآن   عالوه. رارگیردها مد نظر ق ارزیابی

ــألیفی  درصــد مقــاالت  ــه  نســبت  ت ــا غیــر پژوهشــی  ، پژوهشــی اي ترجمــه  مقــاالت  ب ــره  ،توصــیفی ، خبــري ی   و غی
  .دور باشد  به  بودن  بعدي  و یک  از یکسونگري  و نشریه  برقرار بوده
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  1و ضریب تاثیر  استنادي  زشار .5
  در آن  منــدرج  مقــاالت  اســتنادها بــه  میــزان  نشــریه  اعتبــار یــک  ارزیــابی  بــراي  مطمــئن  از معیارهــاي  یکــی
  بـدیهی . شـود  مـی   مشـخص و ضـریب تـاثیر     اسـتنادي   تحلیـل   از شـیوه   بـا اسـتفاده    میزان  این.  است  زمان  در طول
موجــود در   بیشــتر از ســایر نشــریات  زمــانی  دوره  یــک  در طــول  نشــریه  ر یــکموجــود د  مقــاالت  هرچــه  اســت
در   مهمتـر و مـؤثرتري    نقـش   نشـریه   آن  گرفـت   نتیجـه   تـوان  مـی  باشـند،   مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه      موضوع  همان
  اسـتنادي   هـاي  ر نمایـه نظیـ   از ابزارهـایی   تـوان  مـی   میـزان   ایـن   تعیـین   بـراي .  اسـت   موردنظرداشته  موضوعی  حوزه
ــل ــی  Humanities CitiationIndexو  Social Science Citation Indexو  Science Citation Index مث ــز برخ   و نی

ــه  پژوهشــی  گزارشــهاي ــوژي شــیراز نیــز در پایگــاه  . کــرد  هــا اســتفاده و مقال ــه منطقــه اي علــوم و تکنول کتابخان
ســت کــه عالقــه منــدان بتواننــد ضــریب تــاثیر مجــالت فارســی و  اســتنادي خــود ایــن امکــان را فــراهم آورده ا
آنهـا    آمـاري   گزارشـها و بررسـیهاي   هـا،  نامـه  نمایـه   ایـن   از طریـق  2.نویسندگان ایرانی را مورد سنجش قـرار دهنـد  

  .3نمود  را تعیین  رشته  در یک  هسته  مجالت  توان می

   موقع  انتشار به .6
  تنگناهـا و بحرانهـاي    دیگـر، مثـل    مشـکالت  علـت   و یـا بـه    مـدیریت   فضـع   دلیـل   از ادواریهـا بـه    بعضی

  نشـده   و توزیـع    مقـرر چـاپ    نظـر، در زمـان   مـورد   و مقـاالت   مطالـب   موقـع   بـه   آوري  در فـراهم   توانینایا   مالی
و   هـا از معایـب   مـی نظ  تأخیرهـا و بـی    ایـن . تـأخیر افتـد    مـدتها بـه    اسـت   آنها ممکن  بعدي  انتشار شماره  و گاهی
  .باشد  داشته  تأثیر منفی  آن  ارزیابی  تواند بر نتیجه و می  شده  محسوب  نشریه  ضعف  نقاط

  هم پوشانی با سایر نشریه هاي موجود. 7
در حوزه هاي موضوعی مختلف همواره تعدادي از نشریه هاي ادواري وجود دارند که از نظـر موضـوعی بـا سـایر     

گاه تعداد . حال کتابخانه بایستی با توجه به منابع مالی موجود خود دست به انتخاب بزند. ی دارندنشریه ها هم پوشان

                                                   
1. Impact factor 

  :براي این منظور، به سایت آن کتابخانه مراجعه کنید .2
www.srlst.com 

براي مطالعه بیشتر . ین مجالت هسته، افراد صاحب نامی چون بردفورد و زیف دست به پژوهش زده و به نتایج قابل تعمیمی رسیده انددر مورد تعی. 3
  :در این زمینه به مقاالت و منابع ذیل مراجعه نمایید

  .324 – 290. ، ص1369زمستان  –تابستان  ،4 – 2، فصلنامه کتاب، دوره اول، شماره هاي "قانون بردفورد و کتابسنجی"شهرزاد میر شمسی، ) 1
  .209 – 183. ، ص1371زمستان  –، بهار 4 – 1، فصلنامه کتاب، دوره سوم، شماره هاي "کتابسنجی و اطالع سنجی"مازیار امیرحسینی، ) 2
  .47 – 40. ، ص1361، 2، نشر دانش، دوره سوم، شماره "کتابسنجی"محمد حسین دیانی، ) 3
  . 174 – 165. ، ص)1377دانشگاه شهید چمران، : اهواز(، مجموعه سازي و فراهم آوري در کتابخانه ها، محمد حسین دیانی) 4
 :تعدادي پایان نامه نیز در این زمینه به فارسی انجام شده از جمله •

o ن نامه کارشناسی معصومه سلیمی جهرمی، کاربرد قانون بردفورد در بررسی استفاده از نشریات ادواري علوم پزشکی در ایران، پایا
 . 1366ارشد، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، 
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قدري اندك است که کتابخانه با توجه به امکانات مـالی خـود تصـمیم مـی     ه این نشریه ها در یک حوزه موضوعی ب
ا به حدي است که کتابخانه از عهده تهیه کـل  اما در برخی موارد تعداد و تنوع نشریه ه. گیرد تمام آنها را تهیه نماید

در چنین حالتی، بسته به گرایش ها و نیاز استفاده کنندگان، کتابخانه می تواند از روش هاي مختلفی . آنها بر نمی آید
به عنوان مثال، به تهیه چندین نشریه در حوزه هاي فرعی یـک رشـته   . براي انتخاب نشریه هاي ادواري استفاده کند

  . اقدام کند و یا چند نشریه اصلی و عام را که پوشاننده تمام آن حوزه هاي فرعی باشند، خریداري نمایدخاص 

   اشتراك  و هزینه  قیمت .8
در   انتخـاب   امـل ع  آخـرین  بـه عنـوان  را   آن  قیمـت   کـه   سـت ابهتـر    ادواري  نشـریه   یـک   هرچند در ارزیابی

ــت ــر گرف ــدان نظ ــش  و چن ــین  نق ــده  تعی ــراي  يا کنن ــل  آن  ب ــ  قائ ــاه دنش ــا گ ــل ، ام ــدودیتهاي در عم ــالی  ، مح   م
دیگــر،   از ســوي  خــارجی  نشــریات  ویــژهه بــ  ادواري  هــاي نشــریه  روز افــزون  ســو و گرانــی  هــا از یــک کتابخانــه
ـ   ، همـواره  حـال   در عـین . کننـد   را بیشـتر لحـاظ    قیمـت  خـود،   سـازد در ارزیـابی   مـی  مجبوررا   کتابداران   د ایـن بای
  مجموعــه  بــراي  وجــودش  کــه  نشــریه  یــک  بــودن  گــران  صــرف  هرگــز نبایــد بــه کــه  را در نظــر داشــت  واقعیــت
 مفیـد   چنـدان   اسـت   ممکـن   ارزانتـر را کـه    نشـریات   آن  و بجـاي   کـرده   پوشـی   چشـم   از آن  اسـت  و الزم  ضروري

. قـرار دهـد    الشـعاع  تحـت  مهمتـر را   بایـد سـایر معیارهـاي   ن  نشـریه   دیگـر، قیمـت    بیـان   به. نمود  نباشند، جایگزین
  توانـد کتابخانـه   مـی   و وجـود یکـی    بـوده   تقریبـاً مشـابه    و کیفیـت   از نظـر موضـوع    دو نشـریه   که  در مواردي  فقط

  .ارزانتر خواهد بود  با نشریه  انتخاب براي  نیاز کند، اولویت بی  دیگري  را از داشتن

   ظاهري  یا مشخصات  فیزیکی  کیفیت .9
  ظـاهري   مشخصـات  قـرار گیـرد،    مـورد توجـه    نشـریه   یـک   در ارزیـابی   اسـت   ممکـن   کـه   معیـاري   آخرین

  البتـه .  اسـت   و مصـور بـودن    بـودن   رنگـی  ، آرائـی  کاغـذ، جلـد، صـفحه     ، کیفیـت  نشریه  و اندازه  قطع  مثل  نشریه  آن
ــواردي ــن  در م ــال  ای ــه  احتم ــ  وجــود دارد ک ــه برخــی  رايب ــاي کتابخان ــا، ویژگیه ــت  ظــاهري  ه ــتري  از اهمی   بیش

  یــک  بــودن  بســا مصــور یـا رنگــی   چــه  کودکـان   هــاي کتابخانــه  بــراي  سـازي  مجموعــه مــثالً در. برخـوردار باشــد 
  .باشد  داشته  خاصی  اهمیت نشریه

  بـراي   مـدون   مشـی  خـط   یـک   يادواریهـا بایـد دارا    شـد، بخـش   اشـاره   قسـمت   این  در ابتداي  که  همانگونه
  و حتــی  و بــا تغییــر مــدیران  برخــوردار بــوده  و تــداوم  از انســجام  امــر همــواره  ادواریهــا باشــد تــا ایــن  گــزینش
ــه بودجــه کــاهش  مثــل(  غیرعــادي  و نیــز شــرایط  کتابــداران ــر آن  خللــی)  ارزي  بودجــه  ویــژه ، ب در   و در نتیجــه  ب
  در سیاســـتهاي  دخیــل   عوامــل ) 1375(  زاده محمــدجواد هاشـــم . وارد نشــود   انـــهکتابخ  ادواریهــاي   مجموعــه 
ــزینش ــریات  گ ــین  ادواري نش ــه  الت ــاي در کتابخان ــزي  ه ــگاههاي  مرک ــران  دانش ــی   ای ــورد بررس ــل  را م   و تحلی
و   مـدون   یاسـت س کشـور   دانشـگاهی   هـاي  در بیشـتر کتابخانـه    کـه   اسـت   رسـیده   نتیجـه   این  به  وي.  است  قرارداده
  .کنند می  استفاده  التین  مجالت گزینش  براي  ذهنی  ها از سیاستهاي وجود ندارد و کتابخانه  علمی
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   ادواري  هاي نشریه  گزینش  ابزارهاي

   گزینش  ابزارهاي  به  و دسترسی  گردآوري  اهمیت
مفیـد و    گـروه  دو  دیگـر، بـراي    بیـان   ، یـا بـه   از دو جهـت   کتابخانـه   ابزارهـا در یـک    ایـن   و گردآوري  تهیه
  : کارآمد است

   رسانان و اطالع  کتابداران .1
  ، چـه  مثـال   بـراي .  داشـت  آنهـا در اختیـار    پیرامـون   بیشـتري   اطالعـات   اسـت   ادواریها الزم  از گزینش  پیش

پیاینــدها   اشــر ایــنشــود؟ ن منتشــر مــی  خــاص  موضــوعی  حــوزه  و یــا در یــک  زمینــه  در یــک  هــایی نشــریه  نــوع
  هـر کـدام    اشـتراك   ؟ هزینـه  ادواریهـا چیسـت    گـرایش  هسـتند؟   کسـانی   چـه   تحریریـه   ؟ سر دبیـر و هیـأت   کیست

؟ و شـوند  مـی   هـا فهرسـت   نامـه   هـا و چکیـده   نامـه   نمایـه   مثـل   دوم  ردیـف   ادواریها در منـابع   ؟ آیا این چقدر است
 ) سفارشـات (  سـازي   مجموعـه   بخـش   کارکنـان   تنهـا بـراي   نـه   منـابع   ، ایـن  اینبنـابر .  قبیـل   این از  دیگري  اطالعات

  گیــري بهــره نیــز از آنهــا  مرجــع  بخــش  دیگــر مثــل  در بخشــهاي  ســایر کتابــداران  بلکــه  اســت  مفیــد و ضــروري
  .شود می  ابزارها استفاده  از این  هم  کتابداري  آموزشی  هاي در کالسها و دوره. کنند می

   کاربران .2
ــاربران ــز در ســطوح  ک ــف  نی ــی  مختل ــد بخشــی م ــاي  توانن ــاتی  از نیازه ــین خــود را از  اطالع ــا   هم ابزاره

ـ    برآورده   ایـن   بیشـتر بـه    اسـت   ممکـن   تکمیلـی   تحصـیالت   و دانشـجویان   علمـی   اعضـاء هیـأت    ویـژه ه سـازند، ب
  موجـود، کتابخانــه   ادواریهـاي   تجدیـد اشـتراك   یـا جدیـد    ادواریهـاي   گـزینش   هنگـام . ابـزار نیـاز پیـدا کننـد      نـوع 
قـرار    و پژوهشـگران   علمـی   هیـأت   بیشـتر در اختیـار اعضـاي     آگاهیهـاي   ارائـه   را بـراي   گزینش  تواند ابزارهاي می
  .دهد

   انتخاب  و ابزارهاي  منابع  انواع
و   اهمیـت   میـزان   براسـاس  مـثالً . ودنمـ   بنـدي   تقسـیم   گونـاگون   هـاي  از جنبـه   تـوان  را می  انتخاب  ابزارهاي

  آنهــا را در دو گــروه  تــوان مــی  زبــان  براســاس هســتند و یــا  تقســیم  قابــل  و فرعــی  اصــلی  دو گــروه  بــه  ییکــارآ
  .کرد  بندي  دسته  و غیرفارسی  فارسی  ابزارهاي

زیــر   شــرح  دهنــد بــه مــی  ارائــه  کــه  اطالعــاتی  تــازگی  ترتیــب  را بــه  منــابع  ایــن  تــوان ، مــی حــال درعــین
  .نمود  بندي تقسیم

   و کارگزاران  ناشران  اینترنتی  هاي سایت .1
خـود    سـایت   وب  طراحـی   بـه   هـا بـا آنهـا اقـدام     کتابخانـه   ارتبـاط   تسـهیل   بـراي   و کارگزاران  بیشتر ناشران

  ، از جملــه اســت  شــده  قــرار داده  کــاربران  در دســترس  متنــوعی  ســایتها، اطالعــات  وب  گونــه  در ایــن. انــد کــرده
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،  فـروش   قابـل   مجـالت   اطالعـاتی   کـارگزار، پایگـاه   ناشـر یـا    یـک   مختلـف   با بخشـها و واحـدهاي    تماس  راههاي
ــژه  ، خــدمات مجــالت  منــدرجات  فهرســت ، ، برنامــه مجــالت  کاتالوگهــاي ،  مجــالت  و ســردبیران  نویســندگان  وی
 . ویـژه   صورتحسـاب  پـیش   درخواسـت   ، و شـیوه  فرعـی   کـارگزاران   بـه   مربـوط   تجدیـد، اطالعـا    انتشارات فهرست
  :عبارتند از  است  دسترس  قابل  آنها در اینترنت  سایت  که  مهم  از ناشران  برخی

• Elsevier (www.elsevier.com);   Springer (www.springer.de); 
• Bowker (www.Bowkerlink.com);   Kluwer (www.wkap.nl); 
• Cambridge (www.cambridge.org);   Haworth (www.haworthpressinc.com). 

 
و   ناشــران  همــۀ  راهنمــاي  نیــز وجــود دارد کــه  ، ســایتهایی و کــارگزاران  خــود ناشــران  بــر ســایت  افــزون
ــارگزاران ــت  ک ــواع  اســت  در اینترن ــ  و ان ــیآنه ــی  ا را معرف ــد م ــه. کن ــن  از جمل ــی  ای ــا م ــوان راهنماه   از ســایت  ت

Acqweb ) ــانی ــا نشــ ــام) http://acqweb.library.vanderbitt.edu/acqweb/pubr.html  بــ ــه   نــ ــرد کــ   بــ
ــات ــران  اطالع ــارگزاران  ناش ــاس  و ک ــایی  را براس ــام  الفب ــوزه   ن ــا، ح ــایی  آنه ــورها(  جغرافی ــوزه)کش ــاي ، ح   ه
  .دهد می قرار  انند آنها در دسترسو م  موضوعی

ــین ــایت همچن ــاي»  ، س ــران  راهنم ــانی (»  ناش ــا نش ــی) www.lights.com/publisher  ب ــاي   یک ــر از راهه   دیگ
  هـاي  ، حـوزه )شـهر و کشـور  (  جغرافیـایی   هـاي  حـوزه   را براسـاس   ناشـران   اطالعـات   کـه   است  زمینه  مفید در این
  .دهد می  ارائه)  الکترونیکی منابع ، ، کتاب جلهم(  منابع  ، و نیز نوع موضوعی

   تبلیغاتی  و بروشورهاي  ناشران  فهرست .2
سـایر ابزارهـا     بـه   نسـبت  شـوند  مـی   و توزیـع   تهیـه   ناشـران   توسـط   کـه   تبلیغاتی  هاي فهرستها یا سیاهه  این
  محسـوب   منـابع   تـرین  و تـازه   هـا را اولـین  آن  تـوان  ، مـی  بنـابراین . رسـد  مـی   کتابـداران   دسـت   به  بیشتري  با سرعت
ــی  کشــورهاي  در اغلــب. کــرد ــه  فهرســتهاي  ، ناشــران غرب ــه  رایگــان  صــورت  خــود را ب ــار کتابخان ــا و  در اختی ه

 . اسـت   نشـده   آنهـا فرسـتاده    بـراي   رابطـه   در ایـن   درخواسـتی   هـیچ   دهنـد در حالیکـه   مـی  قرار  رسانی  مراکز اطالع
  بـزرگ   ناشـران . هسـتند  روبـرو   گونـاگون   از بروشـورها و کاتالوگهـاي    انبـوهی بـا    همـواره   ، کتابـداران  ترتیب این به

آنهـا تقریبـاً از     اطالعـات   خـود دارنـد و پایگـاه    و بالفعـل   بـالقوه   مشـتریان   دربـاره   و جامعی  دقیق  معموالً اطالعات
ـ    انتشـارات   بازاریـابی   آنهـا بـراي  .  اسـت   نظر کامل  این کننـد و   مـی   و فعالیـت   ریـزي   برنامـه   طـور جـدي  ه خـود ب
چنـد   از  1هـایی  نمونـه   از ناشـران   برخـی . زننـد  مـی ی مفصـل   تحقیقـات  بـه   دسـت بیشـتر    مشـتریان   جلب  براي  حتی
  اختیـار داشـته   در  تـري  جـامع   تـا آنهـا اطالعـات    ارسـال مـی کننـد     مشـتریان   براي  رایگان  خود را به  نشریه  شماره
  :کرد  زیر مراجعه منبع  به  توان می  ادواري  هاي نشریه  ناشران  و نشان  نام  یافتن  براي. باشند

کننـد   مـی   ارسـال  هـا  کتابخانـه   بـراي   طـور مـنظم    خـود را بـه    کاتالوگهـاي   کـه   یناشران  از معروفترین  برخی
  :عبارتند از

1. Elsevier 
2. Springer 

                                                   
1 . Sample Copies or Sample Issues  
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3.   Kluwer academic publisher 
4.   Brill 
5.   Cambridge University Press 
6. Academic press 
7. Haworth 
8. Wilson 
9. Bowker 
 

، بـه همـراه بروشـور ناشـران فـرم اشـتراك آنهـا نیـز ارسـال مـی           جدیـد   مجـالت   چـاپ  هنگـام   بـه   گاهی
  .شود

   کارگزاران  هاي فهرست .3
  در اختیــار مشــتریان ادواریهـا   پیرامــون  جدیــد و جـامعی   ت، اطالعــا ناشـران   ماننـد فهرســت   فهرســت  ایـن 
ــی ــرار م ــد  ق ــارگزاران. ده ــاي  ک ــاتی  پایگاهه ــاملی  اطالع ــن  ک ــه  در ای ــد در  زمین ــار دارن ــن. اختی ــا   در ای پایگاهه
ــات ــناختی  اطالع ــناختی  کتابش ــر کتابش ــورد  الزم  و غی ــریه در م ــر نش ــود دارد  ادواري  ه ــارگزاران. وج ــاط  ک   ارتب
ـ  . گیرنـد  مـی  کلـی   هـاي  تخفیـف از آنهـا   دارنـد و    با ناشران  نزدیکی   خـاص   و بـا پیگیـري    مـنظم   صـورت ه آنهـا ب

  اطــالع  را بــه  ویــژه  هــاي جدیــد یـا تخفیــف   و قیمتهــاي  انتشــار یافتــه  تـازه   نشــریات  بــه  مربــوط  خـود اطالعــات 
 ادواریهـا   شـده   اعـالم   دارد قیمـت   اهمیـت   ناشـران   ايفهرسـته   بـه   نسـبت   کـارگزاران   فهرست در  آنچه. رسانند می
،  بـراین   عـالوه . کننـد   حسـاب   آن  تواننـد روي  هـا مـی   و کتابخانـه   اسـت   ماهـه   مـثالً شـش    دوره  یک  براي  که  است

ــارگزاران ــه  ک ــاي در زمین ــاز مشــتریان   ه ــورد نی ــتهاي  م ــد   موضــوعی  فهرس ــی کنن ــر م ــه. منتش ــارگزاران  ازجمل   ک
  :اشاره کردموارد زیر   توان می  وفمعر

• EBSCO: Librarians' Handbook (http://www.ebsco.com) 
• BlackWell (http://www.blackwell.co.uk) 
• Swets (http://www.swets.nl/publisherservices 
• Faxon: Librarians' Guide to Serials (www.faxon.com) 
• Rowcom (http://www.Row.com/home1.asp) 

   تجاري  کتابشناسیها و فهرستهاي .4
اکثــر پیاینــدها و   بــه  مربــوط  اطالعــات  کننــد کــه و منتشــر مــی  تهیــه  فهرســتهایی  بــزرگ  از ناشــران  برخــی

ــردارد  ادواري  هــاي نشــریه ــن. را در ب ــابع  در ای   ادواري  نشــریه  از یــک  مفصــلی  اطالعــات  شــامل  هــر مــدخل  من
  و معروفتـرین   جـامعترین  .اسـت   و ضـروري   الزم  نشـریه  هـر   و سـفارش   انتخـاب   ا بـراي از آنهـ   آگـاهی   کـه   است
ــن ــتها   ای ــت Ulrich's International Periodicals Directory فهرس ــه  اس ــه   ک ــوالً ب ــر    معم ــور مختص ط

Ulrich ــده ــن. شــود مــی  نامی ــه  ای ــرین شــود از اصــلی منتشــر مــی Bowker  مؤسســه  توســط  ســاالنه  راهنمــا ک   ت
مــورد   جهــانی  آنهــا، در ســطح  و اشــتراك  مــورد نیــاز و انتخــاب  مجــالت  شناســایی  بــراي  کــه  اســت  ابزارهــایی
 هـاي  نشـریه   طریـق   تنهـا از ایـن    و نـه   بـوده   را مشـترك   نشـریه   معتبـر ایـن    هاي اکثر کتابخانه .گیرد قرار می  استفاده

ــا اســتفاده  شــوند بلکــه مــی  مشــترك و  کــرده  مــورد نیــاز خــود را انتخــاب  ادواري    هــاي دیگرکتابخانــه  بــه  از آن  ب
  .دهند می  ارائه  نیز خدماتی  و محققان  کوچک
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  دسـترس  در) 2005  سـال نـوامبر    بـه   مربـوط (  آن  ویـرایش  چهـل و چهـارمین    اکنـون   ، کـه یـاد شـده    نشریه
  ارائـه   بـر کیفیـت    بلکـه  ، تنهـا بـر حجـم     نـه   قبـل   لسـا   بـه   نسـبت   و هـر سـال    داشـته   بسیار طـوالنی   ، سابقه است

  .یابد بهبود می  کار با آن  شود و روش می  نیز افزوده  آن  اطالعات
  تـک   بصـورت Ulrich انتشـار آنهـا کمتـر از امـروز بـود،        پیاینـدها و میـزان    تعـداد عنـاوین    کـه   در گذشـته 

  جهـت   بـه   امـا اکنـون  . گردیـد  مـی  ذکـر   در هـر مـدخل    کمتـري   ، قـبالً اطالعـات   بر آن  شد، عالوه منتشر می  جلدي
ــز   در هــر مــدخل  شــده  عرضــه  اطالعــات ایش ســو و افــز  از یــک  ادواري  هــاي چشــمگیر نشــریه  گســترش و نی

 Ulrich  بیشـتر، حجـم   1 دسترسـی )  هـاي  شناسـه (  نقـاط   افـزایش  آسـانتر و   بازیـابی   متعـدد بـراي    هـاي  ایجاد نمایـه 
  و در هـر موضـوع    گردیـده   تنظـیم   دیـوئی   بنـدي  رده  بـر اسـاس    کـه   آن  جلـد اول   در سـه  . 2است  د رسیدهجل 5  به

زیــر  شـرح   بـه   اطالعـاتی   شــامل  ، هـر مـدخل   شـده   آورده  عنــوان  الفبـائی   نظـم   بــر اسـاس   آن  بـه   مربـوط   مجـالت 
  : است

  ) پررنگ  با حروف) (Title(  نشریه  عنوان •
   دیوئی  دهدهی  نديب رده  شماره •
   کنگره  بندي رده  شماره •
  نشر  کشور محل •
• ISSN )پیایندها  المللی استاندارد بین  شماره(  
  انتشار  شروع  سال •
  انتشار  فاصله •
  ) مؤسسات  افراد و براي  براي(  اشتراك  هزینه •
  ناشر  نام •
  و دورنگار  تلفن  ناشر و شماره نشانی •
  .شود می  در آنها نمایه  نشریه  این  که  هایی هنام ها و  چکیده نامه نمایه  نام •
   فشرده  دیسک  شکل  یا به  میکروفرمی  بصورت  نشریه  تهیه  امکان •
  )Online(  پیوسته  صورت  به  نشریه  به  دستیابی  امکان •
  ) شماره  براي  منتشره  هاي تعداد نسخه(  شمارگان •
   مجله  و محتواي  در عنوان  تغییرات  سوابق •
  :شود از مدخلها ذکر می  یکی  اطالعات  مثال  ايبر
  

                                                   
1 . Access Points  

البته دسترسی . در دسترس است www.ulrichweb.comاکنون اولریخ به شکل دیسک فشرده و نیز به صورت پیوسته از طریق اینترنت به نشانی . 2
و گـذرواژه   (Username)یق اینترنت، مثل بسیاري از منـابع اطالعـاتی ارزشـمند دیگـر رایگـان نبـوده و نیـاز بـه داشـتن اسـم کـاربر            به آن از طر

(Password) دارد که دریافت آن نیز مستلزم پرداخت هزینه اشتراك می باشد.  
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Cataloging and Classification Quarterly 
020, Z693. A15   ISSN: 0163-9374   CODEN: CCQUDB 
1980. q.$36 to individuals; institutions $75; Libraries $80 Harworth press,Inc, 12W. 32nd st. New York  
NY10001. TEL: 800-342-9678, Fax: ...Telex:... 
also avail: in microfishe; back issues avail indexed: Bull. Signall. Excep.Med. Lisa. 

  
  :عبارتند از موجود  هاي نمایه  انواع.  است  یافته  اختصاص  نمایه  به Ulrich  جلد چهارم

  سازمانها  نام  نمایه •
  کنفرانسها  نمایه •
  اروپا  جامعه  يسازمانها  نمایه •
   ملل  سازمان  به  مربوط  مؤسسات  نمایه •
  ISSN  نمایه •
   عنوان  نمایه •
   تغییر عنوان  نمایه •
  (Refereed journal)  شده  داوري  مجالت  نمایه •
  دارند  توزیع  محدودیت  که  مجالتی  نمایه •
  موجود هستند )CD(  فشرده  دیسکهاي  شکل  به  که  مجالتی  نمایه •
  )Online(  پیوسته  جالتم  نمایه •
   فشرده  دیسکهاي  و تولید کنندگان  ناشران  نمایه •
  )Online(  پیوسته  ناشران  نمایه •
  (Ceased publication)) انتشار  قطع(  شده  تعطیل  مجالت  نمایه •

ــا عنــوان  ایــن. دارد  هــا اختصــاص روزنامــه  بــه Ulrichجلــد   پنجمــین   و بصــورت  جداگانــه  جلــد قــبالً ب
بخشـها و    شـامل   جلـد پـنجم    اصـلی  ، بخـش  و اختصـارات   اسـتفاده   و راهنمـاي   بجـز مقدمـه  . شـد  جزا منتشر مـی م

  :باشد زیر می  اطالعات
  آمریکا  هاي روزنامه  فهرست •
  آمریکا  هاي نامه  هفته  فهرست •
   عنوان  نمایه •
   ، هفتگی روزانه  هاي روزنامه  نمایه •
  شهر کشور و  براساس  جغرافیایی  نمایه •
   شده  تعطیل  هاي روزنامه  نمایه •

  شـکل   و نیـز بـه    فشـرده  دیسـک (  الکترونیکـی   صـورت  بـه   اکنـون »  اولـریخ «شـد،    پیشتر اشـاره   که  همانگونه
  بـر قابلیتهـاي    ، عـالوه  منبـع   ایـن   الکترونیکـی   شـکل  . اسـت   دسـترس   قابـل )  اینترنـت   از طریـق )  پیوسـته (  اي شبکه
  .دهد نیز در اختیار کاربر قرار می  خاص  جستجوي  براي  یگريد  امکاناتق، فو
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  ادواریهـا و انجـام    گـزینش   از آنهـا بـراي    نیـز وجـود دارد کـه     دیگـري   ، منـابع » اولـریخ   راهنمـاي «بر   عالوه
  :از آنها عبارتند از  برخی. شود می  استفاده  آوري فرایند فراهم

  
 ابسکو  پیایندهاي  راهنماي •

  
The Serials Directory. Birmingham (Alabama): EBSCD, 1995. (5 vols) 

  
ــن ــه   ایـ ــا بـ ــورت راهنمـ ــی  صـ ــر روي  الکترونیکـ ــک  بـ ــرده  دیسـ ــایت   فشـ ــز در سـ ــکو  و نیـ  ابسـ

)www.ebsco.com (است  دسترس  قابل .  
  
   آي. ام.یو  موسسه  میکروفرمی  پیایندهاي  راهنماي •

UMI Serials in Microforms  
  

  چــاپی  شــکل  بـه   عــادي  در حالـت   را کــه)  و روزنامــه  مجلـه (  ادواري  عنــوان 20000از   نمــا بـیش راه  ایـن 
  هـاي  دوره  تهیـه   بـراي   تـوان  مـی   منبـع  از ایـن . کنـد  مـی   هسـتند معرفـی    میکـروفیش   نسخه  شوند اما داراي منتشر می
  .شود  جویی ادواریها صرفه  هدارينگ  کرد تا درفضاي  استفاده  میکروفرم  صورت ادواریها به  گذشته

»  اولـریخ   راهنمـاي « بـه   نسـبت   کننـد کـه   و منتشـر مـی    هـا را تهیـه   از مجلـه   نیز فهرسـتهایی   کارگزاران  برخی
  .خواهد شد  معرفی  هفتم  فصل در  الکترونیکی  ادواریهاي  انتخاب  عمناب. بردارد در  کمتري  اطالعات

   ملی  هاي کتابخانه  هاي فهرست .5
  ملـی   هـاي  کتابخانـه  کـه   اسـت   فهرسـتهایی   ادواري  هـاي  نشـریه   گـزینش   بـراي   مناسـب   دیگر از منـابع   یکی

  آن  نشـریات   بـه   راجـع   و کـاملی   جـامع  فهرسـتها اطالعـات    معمـوالً ایـن  . کننـد  منتشـر مـی    زمینـه   کشورها در ایـن 
  .ناسبترندم داخلی  نشریات  انتخاب  کنند و براي می  کشور ارائه

منتشـر    و مـنظم   سـاالنه   شـکل   بـه »  ایـران   هـاي  مجلـه   راهنمـاي »  عنـوان   بـا   فهرسـتی  1348  از سال  در ایران
 1348  یعنــی  ســال  را در همــان  کتــاب  ایــن  ویــرایش  نخســتین  ایــران  علمــی  مرکــز اســناد و مــدارك.  اســت  شــده

مرکـز    ایـن   از ادغـام   و پـس   گرفـت   را برعهـده   انتشـار آن   کتابـداري   بعـد مرکـز خـدمات     دو سـال .  منتشر ساخت
ایـن  تـا امـروز     کتابخانـه   و ایـن   واگـذار شـده    ملـی   کتابخانـه   بـه »  ایـران   هاي مجله راهنماي«انتشار ،  ملی  با کتابخانه

  . ددار  عهدهوظیفه را بر 
  در آن  باشـد کـه   مـی  1382 سـال   بـه   ربـوط م 1» ایـران   هـاي  هـا و روزنامـه   مجلـه   راهنماي»  ویرایش  ترین تازه
  بــراي  بســیار ارزشــمندي  راهنمــا منبــع  ایــن . اســت  آمــده  روزنامــه 425و   مجلــه 1141تعــداد   کامــل  مشخصــات

                                                   
 ).3138کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران، : رانته(، 1382مجله ها و روزنامه هاي ایران  راهنمايپوري سلطاي و رضا اقتدار، . 1
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  تمــاس  آنهــا و نشــانی  انــدرکاران  دســت  بــه  مربــوط  اطالعــات ، تأســیس  ادواریهــا، تــاریخ  از مشخصــات  آگــاهی
  از ادواریهـا نیـز در ایـن     برخـی   جدیـد و نیـز توقـف     هـاي  هـا و روزنامـه   انتشار مجلـه   به  وطمرب  تغییرات. باشد می

  . است  شده  اثر ارائه

   اشتراکی  پایگاههاي .6
  جملــه ازتهیــه شــده انــد،   RLIN3و  2WLNو  1OCLCنظیــر   مؤسســاتی  توســط  شــده  تهیــه  پایگاههــاي

  یــاري  ادواري  هـاي  نشـریه   و اشــتراك  تواننــد مـا را در کـار انتخـاب    مـی   هســتند کـه   ارزشـمندي   اطالعـاتی   منـابع 
  کتابشـناختی   پیشـینۀ   بـا ارائـه  اول،  :دارد  اهمیـت   کننـد از دو جهـت   مـی   مراکـز عرضـه    ایـن   کـه   اطالعـاتی . نمایند

یـا   هـا  کتابخانـه   ، دوم. دهنـد  مـی   آنهـا را ارائـه    شناسـایی   بـراي   الزم  اطالعـات  هـر پیاینـد    بـه   مربوط)  فهرستبرگه(
 ادواریهـا   شناسـایی   بـراي   بـر آنکـه    ، عـالوه  بنـابراین . کننـد  مـی   نیـز معرفـی   را هسـتند   نشریه  آن  داراي  که  مراکزي
مناسـبی بـه شـمار      منـابع نیـز    مختلـف   هـاي  ادواریهـا درکتابخانـه    از موجـودي   اطـالع   هسـتند، بـراي    مفیدي  منابع

ـ   منـابع   اشـتراك  یـا   مبادلـه   بعد مثالً بـراي   هاي گیري در تصمیم توانند و می می آیند هـا نیـز مفیـد     سـایر کتابخانـه    اب
  .شوند  واقع

  نقدها و مرورها .7
نقـد و    ایـن   مطالعـۀ  بـا .دارنـد   آنهـا اختصـاص    و مقـاالت   سـایر مجـالت    نقـد و بررسـی    بـه   مجالت  برخی
ـ   ادواري  هـاي  نشـریه  بعضـی  دربـاره   بیشـتري   و شـناخت   اطالعـات   توان بررسیها می بـا    آورد و در نتیجـه   دسـت ه ب
  اشـاره  Choiceو  Booklist  هـاي  مجلـه   بـه   تـوان  مـی   منـابع   ایـن   جملـه  از. نمـود   گـزینش   به  اقدام  بیشتري  آگاهی
 نیـز بــه   يکتابهـا دارنـد، امـا درصـد      نقـد و بررسـی    بـه   شـد اختصـاص    معرفـی   کـه   ِمنـابعی  هرچنـد بیشـتر  . کـرد 

  .شوند می  مربوط  ادواري  هاي نشریه 
خـود    محتـواي  از  و یـا بخشـی  مـی پردازنـد     نقـد کتـاب    بـه   اختصـاص   کـه   فارسـی   هاي مجله  از مهمترین

»  اندیشـه   کیهـان «، » شـر دانـش  ن«، » پـژوهش  آئینـه « ،» مـاه   کتـاب «، » هفتـه   کتـاب «انـد   داده  امـر اختصـاص    ایـن   را به
  .شندمی با... و

  ها نامه ها و چکیده نامه نمایه .8
  از آنهـا عمــومی   برخــی. آینـد  شــمار مـی   ادواریهــا بـه   محتـواي   بـه   دسترســی  اصـلی   ابزارهـا از منــابع   ایـن 

ــل  ــتند مث ــه  هس ــه«  مجل ــه   و بعضــی »Magazine Index«، » نمای ــا  ب ــوزه  از آنه ــوعی  ح ــی  موض ــوط خاص   مرب
  : شوند مثل می

  

                                                   
1 . OCLC: Online Computer Library Center  
2 . WLN: Western Library Network  
3 . RLIN: Research Libraries Information Network  

Fina
l



  ٦١

Agris, CAB, Compendex, Biotechnological Abstracts, Chemical Abstracts, Engineering 
Index, LISA 1.  

  
  بــا اطالعــات  همــراه ، شــده  ســازي  نمایــه  ادواري  هــاي نشــریه  ، فهرســت منــابع  از ایــن  معمــوالً در بخشــی

بیشـتر مـورد اسـتناد      هسـتند کـه    یادواریهـای   دهنـده  نشـان   در واقـع   منـابع   ایـن . آنهـا وجـود دارد    درباره  مختصري
  .گیرند قرار می

  2 هسته  مجالت  فهرست .9
  و مهمتـرین   تـرین  اصـلی  انـد مـا را بـا    شـده   تهیـه   3کتابسـنجی   مطالعـات   نتـایج   بـر اسـاس    فهرستها کـه   این

  اطالعـات   اصـلی   بخـش   از آنهـا بـه    تعـدادي   ، بـا تهیـه   نتیجـه  در. کننـد  آشـنا مـی    موضـوعی   ادواریها در هر زمینـه 
ــم  جــاري ــاص  موضــوع  آن  و مه ــه  دســت  خ ــردآوري و از  یافت ــه   گ ــا ک ــایر ادواریه ــا بخــش  س ــوچکی  تنه از   ک
  .شد  خواهیم نیاز شود بی می  را شامل  مهم  اطالعات

   کتابخانه  به  مراجعان .10
ــویژه  کــاربران  نظــرات ــد  مــی  صخــا  در هــر موضــوع  و پژوهشــگران  علمــی  هیــأت  اعضــاي  ب ــد مفی توان
کـار خـود     در حـوزه   مناسـب   ادواریهـاي  قـادر باشـند    در هـر رشـته    رود افـراد متخصـص   انتظار می  باشد، چرا که
  .دهند  را تشخیص

  ها کتابخانه  فهرست .11
ــه  هــاي روزنامــه  فهرســت« ــران  ملــی  موجــود در کتابخان ــا »  ای » )Union Catalogue( مشــترك  فهرســت«ی
  فهرســت«. فهرســتها هســتند  ایــن  ازجملــۀ دهــد مــی  را نشــان  موجــود در چنــد کتابخانــه  جــالتم  فهرســت  کــه

شـود نیـز    منتشـر مـی    ایـران   علمـی   و مـدارك   مرکـز اطالعـات    توسـط   کـه »  ایـران   هـاي  در کتابخانه  التین  مجالت
  .آیند می شمار  به  گروه  جزء این

   ادواري  هاي نشریه  آوري فراهم  هاي شیوه
  مشــی خــط  بــه  شــد،  پرداختــه  آن  بــه  ادواري  هــاي نشـریه   ســازي مجموعــه  پیرامــون  فصــل  ایــن  طــی  آنچـه 
  از گــزینش  امــا پــس. بــود مربــوط  ادواري  هــاي نشــریه  انتخــاب  هــا و ابزارهــاي ، شــیوه ، اصــول ســازي مجموعــه
  آوري و فـراهم   تهیـه   ، زمـان  انتخـاب   ارهـاي از ابز  اسـتفاده  و  شـده   تـدوین   مشـی  خـط   مورد نیـاز براسـاس    عناوین

  مرحلـه   در ایـن  ،آورد  را فـراهم   شـده   گزیـده بر  نشـریات کـه چگونـه مـی تـوان      بایـد دیـد    حـال . رسـد  آنها فرامی

                                                   
1 . LISA: Library and Information Science Abstracts  
2 . Core Serials  
3 . Bibliometrics  
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  بهتـرین . داشـت   مدبرانـه   از آنهـا برخـوردي    بایـد بـا هریـک     و چگونـه   قـرار دارد رو   پیش  مشکالتی و  مسائل  چه
ــبتری و ــیوه  نمناس ــاي ش ــراهم  ه ــه  آوري  ف ــا توج ــه  ب ــت  ب ــرایط  موقعی ــه  و ش ــدام  کتابخان ــی ؟ اســت  ک ــور کل   بط

  :ادواریها عبارتند از  گردآوري  براي  و معمول  اصلی  هاي شیوه
  1و خرید  اشتراك •

  2اهداء •

  3 مبادله •

  4 واسپاري •

و   و مســائل قــرار گرفتــه  ســیمــورد برر  تفصــیل  بــه  اصــلی  چهــار شــیوه  از ایــن  هــر یــک  قســمت  در ایــن
در   کـه   اسـت   ضـروري   نکتـه   ایـن  ، ذکـر  از آن  امـا قبـل  . خواهـد شـد    از آنهـا مطـرح    هر یک  به  مربوط  مالحظات

ــه  اســت  بهتــر آن  ادواري  هــاي نشــریه  فراینــد گــرد آوري ــریم  جانبــه  همــه  هبــرديار ک   تمــام  و همــواره  بکــار بب
  در ایـن   5ادم  توسـط   شـده   انجـام   پژوهشـی   نتـایج .  باشـیم   مـدنظر داشـته   را  آوري راهمو فـ   بـا تهیـه    مـرتبط   مسائل
  ).1372،  ادم(رویکرد تأکید دارد   نیز بر همین  نیجریه  دانشگاهی  هاي درکتابخانه  زمینه

  و خرید  ـ اشتراك1
و   خرید، اشتراك. شود می  هیهتخرید  و  اكاشتر  ها از طریق کتابخانه  موجود در اغلب  ادواري  هاي نشریه  درصد عمدة

بـا  . دهد می  خود اختصاص  را به  ادواري  هاي نشریه  سازي مجموعه  مبحث از  توجهی  قابل  بخش  آن  به  مربوط  مسائل
و   شتراكدیگر، ا  سوي ها از کتابخانه  سو و کمبود بودجه  از یک  ادواري  هاي نشریه  قیمت روزافزون  افزایش  به  توجه

یکـی از  . کنـد  مـی پیـدا    اي ویـژه   جایگـاه   ادواري  هـاي  نشریه  و در مدیریت  برخوردار است  اي ویژه  خرید از اهمیت
  .مالحظات اساسی مربوط به اشتراك و خرید نشریه هاي ادواري مساله بودجه است

ــأمین  بینــی پــیش* ــا بســیار  ادواري  هــاي نشــریه  در مــدیریت  الزم  بودجــه  و ت ــاتی  اهمیــت ب .  اســت  و حی
  ، نشــان منتشــر شــده  زمینــه  در همــین  کــه  هــا و گزارشــاتی در بیشــتر کتابخانــه  نــاقص  هــاي مجموعــه  بــه  نگــاهی
بــا   ادواري  هــاي نشــریه  قیمــت.  ادواریهــا اســت  تهیــه در  مســئله  تــرین اصــلی  کســر بودجــه  مشــکل  دهــد کــه مــی

ـ   اسـت   افـزایش   رو بـه   سرعت خـود را اهـدا     منتشـره   ادواریهـاي   کـه   و مؤسسـاتی   تعـداد ناشـران   از  ریجتـد ه و ب
  هــاي نشــریه  مــدیریت  اساســی  از مالحظــات  بودجــه  تــأمین  ، مســئله دالیــل  همــین بــه. شــود مــی  کننــد کاســته مــی

  .شود می  محسوب  ادواري
  پسـتی   هـاي  هزینـه  قیمتهـا و   رینآخـ   بـه   و بـا توجـه    مناسـب   در زمـان   مجـالت   اشتراك  بودجه  است  الزم

  صـورت   مـالی   سـال   از پایـان   قبـل   مـاه   بایـد چنـدین    عمـل   ایـن . شـود   تـأمین   مربوطـه   و از بخـش   گردیده  تعیین

                                                   
1 . Subscription and Purchase  
2 . Donation  
3 . Exchnge  
4 . Depository  
5 . Edem  
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  ارزي  مـوارد بودجـه    در اغلـب   متأسـفانه . گـردد   پرداخـت   فروشـنده   از موعـد مقـرر صورتحسـاب     گیرد تـا پـیش  
،  بـر آن   افـزون . گیـرد   صـورت   الزم  اقـدام   خـارجی   تـا در مـورد خریـدهاي    شـود   نمـی   ابـالغ   کتابخانه  به  موقع  به

در آمــد   از جملــه  از عوامــل  بسـیاري   تــابع  مقــدار آن  چــرا کـه   نیســت  مشــخص  نیــز از قبـل   ارزي  مقـدار بودجــه 
ــۀ  کشــور، سیاســت  ارزي ــابع  واحــدهاي  ارز میــان  تقســیم  و چگــونگی  مربوطــه  وزارتخان .  اســت  ســازمان  یــک  ت

  عوامــل  و بــه  نیســت  اي ســاده هــا کــار کتابهــا و مجلــه  بــراي  ارزي  بودجــه  مــوارد، تفکیــک  ، در برخــی همچنــین
  بسـتگی   جدیـد تحصـیلی    یـا مقـاطع    رشـته   گشـایش  ادواریهـا، فوریتهـا و اولویتهـا، و     قیمـت   افزایش  مثل  متعددي
  توجیــه  بــراي  منطقــی و  کــافی  بایــد دالیــل  کتابخانــه  ادواریهــا یــا مســئول  شبخــ  ، مســئول در هــر صــورت .دارد

  و مقامــات  مــدیران  باشــد و بــه  از ادواریهاداشــته  تعــداد مشخصــی  اشــتراك  مــورد نیــاز و اهمیــت  مقــدار بودجــه
  .دهد  باالتر ارائه

ن به طریقه اشتراك با توجه به امکانات و از سایر مالحظات دخیل در امر اشتراك و خرید نشریه هاي ادواري می توا
وضعیت کتابخانه، ارزیابی مستمر نشریه هاي ادواري مشترك شده، تاریخ شروع اشتراك به منظور تهیـه دوره هـایی   
کامل و زمانبندي دقیق براي پرداخت هزینه هاي اشتراك خصوصا در مورد نشریه هاي ادواري خارجی با توجـه بـه   

  .هاي مالی کشورها، اشاره کردمشکالت تفاوت در سال

  ادواریها  سفارش  هاي گزینه
  :عبارتند از  وجود دارد که  عمده  روشادواریها دو   سفارش  براي

  کارگزار  از طریق  سفارش •
  ناشر  از طریق  سفارش •

  
  کارگزار  از طریق  سفارش .1

از   برخــی.  داشــت کــافی  بایــد دالیـل داد   کـارگزار انجــام   ادواریهــا را از طریــق  سـفارش   بتــوان  آنکــه  بـراي 
  :عبارتند از  دالیل  این

از   باشـد، مـثالً بــیش   زیــاد  منتخـب   ادواري  هـاي  نشــریه  تعـداد عنـاوین    چنانچـه : تعـداد ادواریهــا )  الـف 
 تبحـر و   دلیـل   بـه   کـارگزاران   کـه  چـرا  .شـود   کـارگزار اقـدام    آنهـا از طریـق    تهیـۀ   بـراي   ، بهتر اسـت  یکصد عنوان

  انجـام   زیـاد را بـا سـرعت     تعـداد عنـاوین    و دریافـت   ، پیگیـري  سـفارش   مراحـل   کار قادرنـد تمـام    در این  مهارت
ــد ــن. دهن ــیوه  ای ــی  ش ــفارش  یعن ــق  س ــورهاي  از طری ــارگزار در کش ــی  ک ــول  غرب ــز معم ــیاري  اســت  نی از   و بس
  کـارگزاران . دهنـد  مـی   انجـام   طریـق   د را از ایـن مـورد نیـاز خـو     نشـریات   سـفارش  کشورها کار  ها در این کتابخانه

 تعـداد   کـه   صـورتی  بگیرنـد و در   کلـی   تواننـد از آنهـا تخفیـف    دارنـد مـی    بـا ناشـران    کـه   منسجمی  روابط  دلیل  به
  .دهند می  زیاد باشد، درصد کارمزد خود را نیز کاهش  شده  داده  سفارش  ادواریهاي
  انـدکی   کارکنـان  و  بـوده   آنهـا کوچـک    سـفارش   بخـش   کـه   هـا و مراکـزي   خانـه کتاب:  کتابخانه  اندازه)  ب

خـود آنهــا    کننـد، چراکــه   اقــدام کـارگزار   مــورد نیـاز خـود از طریــق    نشـریات   ســفارش  بـراي   دارنـد بهتـر اســت  
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،  بنـابراین . ارنـد امـور را ند   و پیگیـري   ناشـران   تـک  تـک  بـا   و مکاتبـه   سـفارش   براي  کافی  انسانی  و نیروي  فرصت
ســایر   را بیشــتر بــه  انســانی  و نیــروي  و وقــت  کــارگزار واگــذار نمــوده  یــک  را بــه  مراحــل  ایــن  تواننــد تمــام مـی 

  .دهند  اختصاص  رسانی و اطالع  خدمات  بخش  مثل  کتابخانه  قسمتهاي
  و زبــان کــار  مهــارت آنهــا از نظــر  کارکنــان  کــه  در مراکــزي:  کتابخانــه  کارکنــان  مهــارت  ســطح)  ج
دهنـد نیـز     انجـام   کـافی   وسـرعت   را بـا دقـت    زیـادي   تواننـد مکاتبـات   نیسـتند و نمـی    مطلـوبی   در وضع  انگلیسی
  .کارگزار واگذار کرد  را به  کار سفارش  بهتر است

  کارگزار  از طریق  سفارش  مزایاي
  رسـانی  مراکـز اطـالع   هـا و  کتابخانـه   اغلـب   يکـارگزار، بـرا    از طریـق   ادواري  هـاي  نشـریه   و تهیـه   سفارش
  هـا در دنیـا تـرجیح    بیشـتر کتابخانـه    کـه  شـده   واقعیـت   ایـن   آنها منجر بـه   به  توجه  دارد که  در پی  مزایا و محاسنی
مـوارد زیـر     مزیتهـا بـه    ایـن   از جملـۀ . دهنـد   کـارگزار انجـام    خـود را از طریـق    از سفارشات  اي دهند درصد عمده

  :کرد  اشاره  توان یم
  دلیـل   بـه   کـارگزاران   شـد، معمـوالً فعالیـت     قـبالً نیـز گفتـه     همـانطور کـه   .در کـار   و سـرعت   دقت •

  ایـن .  اسـت   همـراه   بیشـتري   و سـرعت   دارنـد، بـا دقـت     و تهیـه   در کـار سـفارش    کـه   تبحر و مهارتی
  . است  حائز اهمیت بسیارها  کتابخانه  مسئوالن  براي  که  است  از مسایلی  امر یکی

  کـارگزار، میـزان    از طریـق   ادواري  هـاي  نشـریه   بـا تهیـۀ   .انسـانی   و نیـروي   در وقـت   جوئی صرفه •
و   شـده   جـوئی  صـرفه   انسـانی   و نیـروي   ، در وقـت  بنـابراین . یابـد  مـی   کـاهش   کتابخانـه   اداري  کارهاي
  .شود می  شوند فراهم  بکارگرفته  گر کتابخانهدی  در بخشهاي  تعداد افراد بیشتري  که  امکان  این
ــابراین ــت بن ــدة  ، مزی ــق  ســفارش  عم ــارگزار صــرفه  از طری ــت  جــوئی  ک ــان  در وق ــور  و تســهیل  کارکن ام

  نشــریه  عنــوان 1000 بــزرگ  دانشــگاه  یــک  هــاي اگــر کتابخانــه  مثــال  بــراي.  ادواریهــا اســت  ســفارشمربــوط بــه 
  ناشــر انتشــار یابــد، کتابــداران 100حــدوداً   ادواریهــا توســط  باشــند و آن  مشــترك  جــاري  صــورت  را بــه  ادواري

  از جملـه   مختلفـی   امـر مراحـل    ایـن . کننـد   دریافـت   حسـاب   صـورت  یکصـد   حـداقل   ناچار خواهند بود هر سـال 
ــور  درخواســت ــري  ، کنتــرل حســاب نِص ــا، پیگی ــرل  دریافــت،  قیمته ــا تــک  و کنت ــريحســابها صورت  تــک ب   وپیگی

ــق  ســفارش بــا کــه طلبــد، درحــالی مــی  زیــادي  و نیــروي  کــار وقــت  ایــن. دارد  همــراه  بــه  مــوارد کســري   از طری
  خـود را صـرف    انسـانی   توانـد نیـروي   مـی   کتابخانـه   شـیوه   در ایـن . گیـرد  مـی   یکجا انجام  مراحل  این  کارگزار تمام

  .دیگر کند  ايبخشه ادواریها یا  رسانی اطالع  خدمات  ارائه
  خریـــداران  درخواســـتها، نیازهـــا و شـــرایط  در مقابـــل  معمـــوالً کـــارگزاران .پـــذیري انعطـــاف •

کــار   ایـن   بــه  کمتـر رغبتـی    ناشــران  کـه   حــالی دهنـد، در  مـی   از خـود نشــان   بیشــتري  پـذیري  انعطـاف 
روبـرو    گونـاگون  التو مشـک   بـا مسـایل    کشـور کـه    هـاي  کتابخانـه   بـراي   خـوبی   امر مزیت  این. دارند

  .آید شمار می هستند به
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ــاهی • ــازه  آگ ــرین از ت ــات  ت ــاي  یکــی .اطالع ــارگزاران  دیگــر از مزیته ــه  اســت  آن  ک ــات  ک   اطالع
بطـور    را در آینـده  قیمتهـا   بینـی  و پـیش   هـا، آمـار مختلـف    نشـریه   جدید، تغییرات  هاي نشریه  به  مربوط
آنهـا    و قیمـت   مختلـف   نشـریات ) کاتـالوگ (  فهرسـت   ارسـال . کننـد  یمـ   ها ارسال کتابخانه  براي  رایگان

از رونـد انتشـار ادواریهـا و      گزارشـهایی   از آنهـا حتـی    برخـی .  اسـت   کـارگزاران   نیز از دیگر خـدمات 
  ماشـینی   را در نظـام   اطالعـات   قـرارداد آن   طـرف   هـاي  کننـد تـا کتابخانـه    مـی   تهیـه   با آن  مرتبط  مسائل
  .رد سازندخود وا

  دهنــد و ایــن مـی   کلــی  خــود تخفیفهـاي   دائــم  مشـتریان   بــه  کـارگزاران   اغلــب .از تخفیــف  اسـتفاده  •
  .خواهد کرد  ها کمک در هزینه  جوئی صرفه  به  مسئله

آنهــا . دهنــد مــی  طــور خودکــار انجــام  را بــه  ســاالنه  تجدیــد اشــتراك  کــارگزاران .تجدیــد اشــتراك •
هـا   کتابخانـه   را نیـز بـراي   هـا  کنفرانسـها و فروسـت    اهنماها، پژوهشـها، گزارشـات  ها، ر سالنامه  دریافت
  .کنند می  پیگیري
ــارگزاران ــان  ک ــد کارکن ــادي  ناچارن ــار داشــته  زی ــاوري  دســتاوردهاي  باشــند و از آخــرین  در اختی ــل  فن   مث

امـور    بایـد در ایـن    همـواره   بنـابراین  .کننـد   اسـتفاده  امـور خـود    ادارة  بـراي   مناسـب   افزارهـاي  افزارها و نرم سخت
گـذاریها یـا کـار خـود را      سـرمایه   ایـن   تحمـل   عـدم   دلیـل   کـوچکتر بـه    از کـارگزاران   برخـی . کننـد   گذاري سرمایه
از   یکــی  کــه Faxon  ، شــرکت1994  مــثالً در ســال. انــد بزرگتــر شــده  کــارگزاران از  انــد یــا جزئــی کــرده  تعطیــل

ــارگزاران ــروف ک ــ  مع ــهب ــرکت  ود ب ــه Dawson  ش ــال  فروخت ــد و در س ــرکت Dawson 2000  ش ــا ش ــري  ب  دیگ
  .را بوجود آوردند Rowcom  نام  به  و کارگزار جدیدي  شده  ترکیب 

  
  کارگزار  انتخاب  معیارهاي
ـ    بـه   تـوان  مـی  شـود،   بایـد در نظـر گرفتـه     کـارگزاران   و شـناخت   ارزیـابی   براي  که  از معیارهایی ر مـوارد زی

  :کرد  اشاره
ــابقه • ــار  س ــار و اعتب ــواملی  از نخســتین  معمــوالً یکــی .ک ــه  ع ــابی  ک ــه  یــک  در ارزی ــارگزار ب   ذهــن  ک

  خــود کســب  بـراي   گذشــته در  شـرکت   آن  کــه  اسـت   کــار و اعتبــاري  کنــد، سـابقه  خطــور مـی   کتابـداران 
  بـوده   نیـز موفـق    در آینـده   رود کـه  مـی  ارانتظـ   ایـن   درخشـان   کارگزار بـا سـابقۀ    طبیعتاً از یک.  است  کرده

  .شود می  معیارها محسوب  مهمترین کار از  سابقه  بنابراین. دهد  ارائه  خوبی  و خدمات
ــار   شــهرت  خــود صــاحب  در حرفــه و  برخــوردار بــوده  کــار بیشــتري  از ســابقه  کــارگزاران  برخــی و اعتب

بــا   ادواري  هــاي کــار نشــریه  زمینــه ، درSwetsو  Ebsco ،Blackwell  چــون  نامهــایی  مثــال  بــراي. هســتند  خــاص
در   کـار نیـز وجـود دارنـد کـه      تـازه   شـرکتهاي   برخـی   کـه   بایـد در نظـر داشـت     البتـه . هسـتند   همراه  اي اعتبار ویژه
  .دکنن  خود اعتبار کسب  دارند براي  دهند و میل می  ارائه  خوبی  خدمات  قدیمی  با کارگزاران  رقابت
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بـا    مسـتقیم   ارتبـاط   جـاي   دهنـد بـه   مـی   هـا تـرجیح   از کتابخانـه   بسـیاري  .در ایران  فعال  نماینده  داشتن •
کـارگزار    ، نماینـده  معمـول  طـور   بـه . کـار کننـد    در ایـران   آن  از کشور، بـا نماینـدة    خود کارگزار در خارج

  هـا و بانکهـاي   هـا، مراکـز، وزارتخانـه    موسسـه  و رونـد کـار در    ایـران   هـاي  کتابخانـه   شـرایط   درك  دلیل  به
  بـا نماینـدگی    یـا مکاتبـه    تلفنـی   نیـز بـا تمـاس     کتابـداران  .هـا دارنـد   بـا کتابخانـه    بیشتري  کشور، همکاري
  امــور را پیگیــري  کننــد و برخــی  خــود را مطــرح  مشــکالت و  تواننــد مســایل مــی  راحتــی  بــه  کــارگزاران
از   یــا عملکــرد ضــعیف  کــم  ســابقه  دلیــل  بــه  کــارگزاران  هــاي نماینــدگی  اي ره، پــا حــال  عــین در. نماینــد
  .کشور برخوردار نیستند  کتابداران  میان  شهرت  حسن

کنـد حـائز    مـی   دریافـت  کـارگزار   کـه   کـارمزدي   هـا میـزان   کتابخانـه   از نظـر اغلـب  : ها و کارمزدها هزینه •
  بایــد توجــه. گیرنــد نظــر مــی در  کــارگزار مناســب  انتخــاب  بــراي  امــر را معیــاري  ایــن و  اســت  اهمیــت
  نـازلتري   خـدمات   اسـت   احتمـاالً ممکـن   کننـد  مـی   دریافـت   از شـرکتها کـارمزد کمتـري     اگر برخی  داشت
  .باشد  وجود نداشته  کافی  و سرعت  دقت  آنها دهند و در کار  ارائه

بـا    کـارگزار در مقایسـه   هـر   کـه   تخفیفـی   و میـزان   پسـت  ، بنـدي  کـارمزد، بسـته    به  مربوط  ، هزینه بطور کلی
و   اسـت   نسـبتاً پیچیـده    فراینـدي   تخفیـف  کـارمزد و   میـزان   تعیـین . قـرار گیـرد    دهد بایـد مـورد توجـه    می  سایرین
  پسـت   توسـط   ، ارسـال  کـار بـا کـارگزار، بعـد مسـافت       سـابقه  ، اشـتراکی   تعـداد مجـالت    مثـل   دیگـري   عوامـل   به
  .وابسته است  یا هوائی  ینیزم

  مـی   ارائـه   کتابخانـه   بـه   کـه   اسـت   کـارگزار، خـدماتی    یـک   معیارها در گزینش  از مهمترین  یکی:  خدمات •
  از جملـۀ . باشـد   حـائز اهمیـت    کتابخانـه   و بـراي   بـوده   و گونـاگون   متنـوع   اسـت   ممکن  خدمات  این. دهد
  :کرد  اشاره موارد زیر  به  توان می  خدمات  این

   مجالت  فهرستها و کاتالوگ  مرتب  ارسال -
  )Proforma invoice( صورتحساب  و پیش) invoice(  صورتحساب  و سریع  موقع  به  ارسال -
    مشتري  اشتراك  از وضعیت  منظم  رسانی اطالع -
   مالی  گزارشهاي  منظم  ارائه -
  آنها  الو ارس  کسري  هاي شماره  موقع  به  پیگیري -
   کتابخانه  خاص  نیازها و شرایط  به  مناسب  واکنش -
  ) الکترونیکی  پست  از طریق  مکاتبات  انجام  از جمله(  و الکترونیکی  ماشینی  خدمات  ارائه -

  آیــا از آخــرین کــارگزار بایــد دیــد  یــک  وضــعیت  در ارزیــابی:  نــوین  از فنــاوري  منــدي بهــره  میــزان •
موجــود   رونــد پیشــرفت را بــا  کنــد و خــودش مــی  اســتفاده  خــدمات  ارائــه  بــراي  وريفنــا  دســتاوردهاي

ـ  ؟ اسـت   کامـل   آن  اطالعـات   ؟ آیا پایگاه است  ساخته  هماهنگ   همگـام   کـه   شـرکتهایی   بـراي   طـور کلـی  ه ب
  د و ایـن شـو  مـی   تلقـی   مثبـت   و عامـل   قـوت   نقطـۀ   یـک   مسـئله   کننـد ایـن   می  حرکت  فناوري  با پیشرفت

  .برخوردار گردد  بیشتري  از موفقیت  فردا با سایر رقیبان  رقابت  در صحنۀ  امید وجود دارد که
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را   و سـرعت   دقـت   دو عامـل   کـه   اسـت   کـارگزاري   کـارگزار موفـق  : در کـار   و سرعت  ، دقت مهارت •
  و بـی   شـرکتها سـریع    بعضـی  .نسـازد   دیگـري   را فـداي   یـک   و هـیچ   کـرده   در کـار خـود اعمـال     همزمان
از   پـس  .دهنـد  مـی   را بسـیار کنـد انجـام    کارشـان   ولـی   بـوده   از آنها با دقـت   برخی  هستند و در مقابل  دقت
کـار    نحـوه    ارزیـابی   بـه   اقـدام  ذکـر شـد    کـه   معیارهـایی   باید براسـاس   کارگزار، کتابخانه  کار با یک  مدتی
  مثـل   افـراد دیگـري    زمینـه   و در ایـن  یـد ایـن ارزیـابی را انجـام دهـد     باادواریهـا    بخـش   مسئول. نماید  آن

  مشـخص   چـارچوبی   اسـت   الزم  ارزیـابی   بـراي . کننـد   کتابـدار کمـک    تواننـد بـه   مـی   انتخاب  اعضاء کمیته
سـئوالها مـورد     تـک  تـک   بـه   کـارگزار در پاسـخ    گـردد تـا وضـعیت     مطـرح   شود و سئواالتی  در نظر گرفته

  :نمود  زیر را مطرح  سئواالت  توان می  مثال  براي. قرار گیرد  سنجش
  ؟ است  کرده  ارسال  موقع  حسابها را به  صورت  آیا کارگزار پیش. 1
  ؟ است  بوده  مناسب  حساب  صورت  و دریافت  درخواست  میان  آیا زمان. 2
  ؟ است  شده  تنظیم  کتابخانه  شرایط  حسابها مطابق  آیا صورت. 3
  ؟ است  نموده  عمل  و سرعت  با دقت  کتابخانه  مختلف  درخواستهاي  به  آیا کارگزار در پاسخ. 4
وجـود دارد و اگـر     تفـاوتی   بعـدي   حسـابها بـا قیمتهـاي     صـورت   در پـیش   شـده   ارائـه   قیمتهـاي   آیا بین. 5
  ؟ میزان  تا چه  هست

  ؟ است  ودهب قِصاد  کرده  ارائه  که  تخفیفی  آیا در میزان. 6
  ؟ است  پذیر بوده انعطاف  کتابخانه  خاص  آیا در برابر شرایط. 7
  ؟ است  کرده  را گزارش  کتابخانه  مالی  یکبار، وضعیت  ماه  ، مثالً هر سه طور مرتب  آیا به. 8
  کند؟ می  استفاده  ماشینی  و از خدمات  داشته  دقیق  کارگزار اطالعات  اطالعاتی  آیا نظام. 9

ــا کــارگزار در کــار ارســال. 10 ــق  نشــریات  آی از   اي نســخه ، ارســالی  هــر بســته  و همــراه  کــرده  عمــل  دقی
  اند؟ شده  فرستاده  نشریات  کند کدام می  مشخص  خوبی  و به  داشته  را ارسال  مربوطه  حساب  صورت

ــان. 11 ــا در پای ــال  آی ــالی  س ــواقعی  م ــا در م ــه  و ی ــه  ک ــت  کتابخان ــ  درخواس ــارگزار یم ــد، ک ــزارش کن   گ
  کند؟ می  تراز پرداختها را ارسال  از جمله  مالی  ادواریها و مسائل  سفارشات  کلی  وضعیت

  در فکـر عـوض   بایـد  ، اسـت   کـرده   عمـل   کـارگزار ضـعیف    شـود کـه    گیـري  نتیجـه   ارزیـابی   از این  چنانچه
  .باشد  نداشته را  آن  ضعف  اطنق  نمود که  را انتخاب  و کارگزار دیگري  بوده  آن  کردن

  
  ناشر  از طریق  سفارش .2
  روش  از ایــن.  ِآنهاســت  ناشــران  بــه  واســطه  و بــدون  مســتقیم  ، ســفارش ادواري  هــاي نشــریه  تهیــه  دوم  راه
قـادر  و   داشـته   تسـلط   خـارجی   زبـان   بـه  ،بـوده   ادواریهـا کـافی    بخـش   تعـداد کارکنـان    شود کـه  می  استفاده  زمانی

ادواریهـا    دهـد کـه   مـی   تـرجیح   کتابخانـه   ،نتیجـه  در. دهنـد   انجـام   و دقـت   مورد نیاز را بـا سـرعت    باشند مکاتبات
تـا    تـوان  ادواریهـا را مـی    کـه  اسـت   آن  ناشـر   از طریـق   سـفارش مزیـت   .دارد  دریافـت   واسـطه   را مستقیماً و بدون

  .کرد  سریعتر دریافت و ارزانتر  اي اندازه
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ــه  زمال ــق  محلــی  نشــریات  کــه  ذکــر اســت  ب ــل  تجــاري  کانالهــاي  معمــوالً از طری نیســتند و   دســترس  قاب
ــین ــه  همچن ــودن  دلیــل  ب ــا و پیــروي  نب و ( ISSN  شــماره  و نداشــتن ISDS اســتاندارداز قواعــد   نکــردن  راهنماه
آنهـا    آوري فـراهم   باشـند و تنهـا راه   آنهـا مـی    اطالعـاتی   منـابع  تنهـا  ناشـران )  المللـی  بـین   در پایگاههاي  نشدن  ثبت

  .باشد می  آنان  ناشران با  مستقیم  ارتباط  نیز از طریق

   اطالعات  تکمیل  براي  کتابشناختی  اطالعات  جستجوي
  ، کـه  مـورد نیـاز اسـت     اطالعـات   گیـرد، تکمیـل    بایـد صـورت    سـفارش   درخواسـت   از ارسال  قبل  که  آنچه

  :شود می  مربوط  دو قسمت  به
ناشــر   بــه  مربــوط  اطالعــات  تمــام  شــامل  کــه  شــده  انتخــاب  ادواریهــاي  کتابشــناختی  اطالعــات  تکمیــل .1

ـ . شـود  مــی  ، نمـابر و غیـره   ، تلفـن  نشـانی   مثـل  ، ISSN،  عنــوان  مثـل   نشـریه  خـود   بـه   مربــوط  اطالعـات   عـالوه ه ب
  . انتشار و غیره  فاصله

مجــدد امــر بســیار   ســفارش از  و جلــوگیري  درخواســتی  عنوانهــاي  کنتــرل . کــراريمــوارد ت  جســتجوي -2
کـار بایـد     ایـن   کنتـرل   بـراي . باشـد  مـی   ضـروري  کـامالً   بـزرگ   هـاي  کار کتابخانه  در ابتداي  ویژه به  که  است  مهمی
یـا    قـبالً وجـود داشـته     اریهـا کـه  ادو  درخواسـتها بـا موجـودي     یعنـی  کـرد،   ادواریها مراجعه  یا کاردکس  بایگانی  به

شـود یـا خیـر     هنـوز منتشـر مـی     آیـا مجلـه    از نظـر اینکـه    اولـریخ   موجـود مثـل    منـابع  ، و نیز با است  شده  سفارش
ــه  کــدام  شــود، بایــد دیــد کــه مــی  عمــل  دانشــگاهی  مجموعــه  در یــک  چنانچــه. شــود  داده  مطابقــت ــا  کتابخان  ی
بـه دلیـل در    کـه  بیانجامـد   تصـمیم   ایـن   بـه   اسـت   امـر ممکـن    ایـن . هسـتند   را مشـترك  نظر مورد  ها مجله کتابخانه

  یـا چنـد ادواري    یـک   از سـفارش   )مـثال در یـک دانشـگاه   (دسترس بودن آن نشریه هـا در برخـی از کتابخانـه هـا     
  .شود  خودداري

   سفارش  انواع
انـد یـا خیـر و یـا      شـده  مـی   قـبالً نیـز دریافـت     اینکـه   بـه   شود، بسته می  آنها اقدام  سفارش  براي  که  نشریاتی

زیـر قـرار     حالـت   از سـه   باشـد در یکـی    یـا موقـت    دائمـی   بصـورت   اسـت   ممکـن   کـه   سـفارش   هـدف   براساس
  :گیرند می

  )New orders(  تازه  هاي ادواري •
و   بایــد دوره  نشـریاتی   نچنــی  سـفارش   در هنگــام. شـوند  مــی  داده  بــار سـفارش   اولـین   بــراي  کـه   نشـریاتی 

  .شود  کارگزار مشخص ناشر یا  براي  است  مد نظر کتابخانه  که  سفارش  شروع  شماره
  )Reorder(یا ) Renewal(  تجدید اشتراك •

قـرار    گـروه   ایـن  در  آنهـا اسـت    دریافـت   بـه   و هنـوز نیـز متمایـل     بـوده   قبالً مشـترك   کتابخانه  که  نشریاتی
  بـه   آن  دائـم   دریافـت   خـود را بـراي    تمایـل   ، کتابخانـه  نشـریات   قبیـل   ایـن   سـفارش   والً در ابتـداي معمـ . گیرند می

و   ناشـران   اغلـب . قـرار گیـرد  » standing order« یـا   دائـم   سـفارش «کنـد تـا جـزو     مـی   ناشـر یـا کـارگزار اعـالم    
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  ثبـت  را در آن  دائمـی   مشـترکین   و نـام نـد  ده مـی   تشـکیل » Mailing List«  یـک »  دائـم   سـفارش »  بـراي   کارگزاران
  .کنند می

  )Back Issues(یا ) Back file(  یا گذشته  کسري  هاي شماره  تأمین •
ــه  گــاهی ــا ب ــی  هــاي از شــماره  تعــدادي  دالیلــی  بن ــه  نشــریه  یــک  قبل   و دوره  نیســت موجــود  در کتابخان

  نشـریه   گذشـته   هـاي  از شـماره   خاصـی  و  تعـداد مشـخص    ا بـه تنهـ   آن  تکمیـل   بـراي . باشد می  ناقص  آن  به  مربوط
  .شود می  مکاتبه منظور با ناشر یا کارگزار  این  براي  باشد که نیاز می

و   گیـرد تـا نظـم     انجـام   تفکیـک   مجـزا و بـه    صـورت   بـه  قِفـو   سفارش  از انواع  هر یک  شود که می  توصیه
  هـاي  شـماره   کـه   تـازه   مجلـه   یـک   سـفارش  هنگـام   مـثالً بهتـر اسـت   . ودشـ   اعمـال   در کـار سـفارش    بهتري  ترتیب
  یـک   صـورت   بعـد را بـه    بـه   جـاري   هـاي  از شـماره   کـرد کـه    عمـل   شـیوه   ایـن   بـه   نیز مورد نیاز است  آن  گذشته
ا نظـارت  تـا بتـوان بـر سـفارش آنهـ     داد   دیگـر انجـام    سـفارش   صـورت   را بـه   گذشـته   هاي مجزا و شماره  سفارش

  باشـد، یـا از نظـر کتابخانـه      را نداشـته   گذشـته   هـاي  ناشـر یـا کـارگزار شـماره     خـود   اسـت   ممکـن . بهتري داشت
و   کـارگزاران  معمـوالً . باشـد   طـور جداگانـه    بـه   هـا و غیـره   حسـابها، هزینـه    صـورت   پرداخـت   مسـتلزم  روند کـار 
  گذشـته   هـاي  مـورد شـماره   در. کننـد  مـی   کنـدتر عمـل    گذشـته   هـاي  شـماره   در مـورد ارسـال    خـود ناشـران    حتی
  .کرد تهیه UMI  را از خود ناشر یا مؤسسه  آن  میکروفیش  توان می

  1اهداء .2
  صــورت  گونــاگون  اشــکال  توانــد بــه اهــداء مــی. باشــد مــی» اهــداء»  آوري فــراهم  دیگــر از روشــهاي  یکــی

  .گیرد
ــداي. 1 ــنظم  اه ــفارتخ  . م ــا، س ــازمانها، نهاده ــل  انهس ــا از قبی ــد آنه ــا و مانن ــازمان  ه ــازمان  س ــکو، س   یونس
ــت ــانی  بهداش ــهاي  2جه ــه  و آژانس ــل  اي منطق ــه  از قبی ــازمانهاي  اتحادی ــورهاي  س ــی  کش ــراي  عرب ــوزش  ب و   آم
از   ایفـال برخـی    اي دفـاتر منطقـه    مثـل   اي حرفـه   سـازمانهاي  آنهـا یـا   و ماننـد  Astinfo 4،  3و علـم   ، فرهنگ پرورش
  .کنند ها اهدا می کتابخانه  به  رایگان  خود را به  ادواري  هاي نشریه

ــرف  .2 ــداء از ط ــدان  اه ــدگان  عالقمن ــداء دوره   و بازدیدکنن ــر اه ــاي نظی ــته  ه ــریات  گذش ــداي  نش   و اه
ــق(  شخصــی  هــاي مجموعــه ــثالً از طری ــه  نشــریات  اهــداي  م ــین  شــبکه ). رســیده  ارث  ب ــه  دسترســی  المللــی  ب   ب
ــی  انتشــارات ــه  5علم ــال  ک ــت یونســکو و   1992  در س ــا حمای ــطب ــادمی ICSO  توس ــوم  و آک ــان  عل ــوم  جه  6 س

 نیازمنـد آشـنا    هـاي  عالقمنـد را بـا کتابخانـه     اهـدا کننـدگان    کـه   اسـت   کـرده   بینی  را پیش  ستمیسیشد،   اندازي راه

                                                   
1 . Donation; Gifts 
2 . WHO: World Health Organization 
3 . ALESCO: Arab League of Education, Cultural and Scientific Organization (Egypt). 
4 . Astinfo Rgional Network for the Exchange of Information and Experience in Science and Technology in Asia 
and the Pacific.  
5 . INASP: International Network for the Availability of Scientific Publications (London, UK). 
6 . TWAS: Third World Academy of Sciences (Trieste- Italy). 
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غیرمفیـد    منـابع   تهیـه   بـراي   پـول   ز هـدر رفـتن  ا  کـه  صـورت گیـرد    اهـدا در جهتـی    کـه   اسـت   آن  هدف. نماید می
  .دهد می  خود ارائه  ساالنه  در راهنماي  رایگان  صورت  را به  مفیدي  اطالعات  شبکه  این. شود  جلوگیري

  آوري فـراهم   سیاسـت  شـوند بایـد بـا    مـی   پذیرفتـه   هدیـه   عنـوان   بـه   که  مدارکی  که  است  مهم  نکته  ذکر این
  .شود  اجتناب  مجموعه  به  بخشیدن غنا  جاي  به  مدارك  و تجمع  و از افزایش  سازگار بوده  کتابخانه

  1 مبادله .3
دو یـا    هـا میـان   نشـریه   کـردن   رد و بـدل   ، یعنـی  از مبادلـه   اسـت   عبـارت   آوري فـراهم   دیگر از راههاي  یکی

  کــه  اي کتابخانـه . باشــد مـی » کــاال  بـه  کــاال»  مبادلـه   روش  زمینــه  در ایـن   کلــی  شـده   پذیرفتــه  روش.  چنـد سـازمان  
بـا    قصـد همکـاري    کـه   هـایی  را بـا کتابخانـه    اش مجموعـه  بپـردازد بایـد    مبادلـه   از طریـق   آوري فراهم  خواهد به می

ــه  قابــل و مــوارد  داده  آنهــا را دارد مطابقــت ــق  آوري فــراهم  روش  چــون .نمایــد  را مشــخص  مبادل ــهمبا  از طری   دل
وجــود   آوري فـراهم   بــراي  دیگـري   روش  هــیچ  کـه   وقتــی  فقـط   اسـت  باشـد بهتــر  بـر مــی  و هزینــه  پیچیـده   امـري 
  تجـاري   کانالهـاي   از طریـق   پژوهشـی   منـابع   برخـی   کـه   پژوهشـی   هـاي  در کتابخانـه . ورزیـد   مبـادرت   آن  ندارد به
 .کـرد   اسـتفاده   شـیوه   از ایـن   تـوان  مـی  ، امکانپـذیر اسـت    ادلـه مب  از طریـق   آنهـا فقـط    تهیـه  و  نیسـت   دسترسی قابل
  .ادواریها باشد  مجموعه  تقویت  براي  مناسبی  تواند راه می  مبادله

  2 واسپاري .4
ــه  در کشــورهایی ــوانین  ک ــا ق ــوقی  در آنه ــوط  حق ــه  مرب ــۀ  واســپاري  ب   و برخــی  ملــی  وجــود دارد کتابخان

 را بــه  منــابع  و ایــن  نمــوده  دریافــت در کشــور را  منتشــره  از نشــریات  اي شــور نســخهک  آن  بــزرگ  هــاي کتابخانــه
ــوان  ــراث  عن ــداري  کشورشــان  فرهنگــی  می ــد مــی  نگه ــن 3.کنن ــه  ای ــا داشــتن کتابخان ــا ب ــین  ه ــایی مجموعــه  چن   ه

  .نمایند  ارائه  اي کتابخانه بین  نظیر امانت  توانند خدماتی می

   ادواري  هاي هنشری  خرید و دریافت

   خرید نشریه  به  امور مربوط
  انتخــاب  از قبیــل  ســفارش  بــه  مربــوط  و عملیــات مــالی  منــابع  اســت  ، الزم از ســفارش  قبــل:  اول  مرحلــه

  .شود  مشخص... و  نشریات  گذشته هاي ، خرید شماره ، تجدید اشتراك ناشر و کارگزار، اشتراك

                                                   
1 . Exchange  
2 . Depository  

کتابخانه ملی، کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي و کتابخانه : در ایران کتابخانه هایی که از کتابها و نشریه هاي واسپاري استفاده می کنند عبارتند از. 3
  .مجلس شوراي اسالمی
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  برگزیـده   عنـاوین   اسـت   ، الزم یـا سـفارش    نشـریات   درمـورد اشـتراك    گیـري  بعـد از تصـمیم  :  دوم  مرحله
در . شــود  جلــوگیري  کــاري دوبــاره شــود تــا از   بررســی  کتابخانــه  هــاي و فهرســت  در فایلهــا، کــاردکس 

 ار مـورد افـز  در نـرم   اطالعـات   شـود، ایـن   مـی   اسـتفاده  ادواریهـا   مـدیریت   بـراي   اي رایانـه   از نظام  که  هایی کتابخانه
  .گردد می  نظر افزوده

ــه ــوم  مرحل ــه  منتخــب  از نشــریات  فهرســتی  اســت  الزم:  س ــات  شــامل  ک ــراي  اطالع ــر ب ــورد  هــر  زی م
  :شود  باشد تهیه می

   دهنده  سفارش  کتابخانه  و نام  نشانی •
  کارگزار یا ناشر  موسسه  و نشانی  نام •
   سفارش  تاریخ •
  : شامل  الزم  کتابشناختی  اطالعات •

o نشریه  عنوان   
o باشد  اگر الزم(  زبان(  
o نشر  مشخصات  
o ISSN  
o یـا    دالر آمریکـا یـا پونـدانگلیس     را بـه   نبـود آن   شـده   کشـور ارز شـناخته    رایـج   اگر پـول (  قیمت

  )کنید  یورو تبدیل
  .قراردهید  اي جداگانه  دارند را نیز در فهرست  1دائم  سفارش  نیاز به  که  نشریاتی: تذکر

  فرسـتاده   متبـوع   سـازمان  یـا   دانشـکده   بـه   ولئکتابـدار مسـ    توسـط   شـده   تهیـه   هاي فهرست:  چهارم  مرحلۀ
  .شود  ناشر یا کارگزار فرستاده  و به  شود تا مورد تایید قرار گرفته می

و از )  نقــدي(  طــور مســتقیم شــود معمــوالً بــه کشــور منتشــر مــی  در داخــل  کــه  نشــریاتی:  پــنجم  مرحلــۀ
  .شود می  یا فروشگاهها تهیه  داخلی  ناشرین  طریق

   نشریه  دریافت  به  امور مربوط
  هــاي نشـریه و صــحیح   درسـت   از دریافــت  ، و اطمینـان  آن  ، بـاز کــردن  پســتی  بسـته   بررســی:  اول  مرحلـۀ 
  .شود  داده  زگشتکارگزار یا ناشر با  باشد باید به صدمه دیده   از نظر فیزیکی  اي نشریه  چنانچه.  درخواستی

ــۀ ــاآن  دادن  و مطابقــت  نشــریات  اطالعــات  بررســی:  دوم  مرحل ــا فهرســت  ه ــه  ، درصــورتی ســفارش  ب   ک
  .شود می  داده  تحویل  ثبت  ولئکتابدار مس  به  نشود، نشریه  مشاهده  یا اشتباهی  تغییري  هیچ

،  دریافـت   ، تـاریخ  نشـریه  شـماره (  اي رایانـه   یـا نظـام    در کـاردکس   شـده   دریافـت   نشـریه   ثبت:  سوم  مرحلۀ
  ...).و

                                                   
1 . Standing Order  
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ــۀ ــارم  مرحل ــه  زدن:  چه ــر کتابخان ــردن  و مشــخص  مه ــا و محــل  شــماره  ک ــرار دادن  راهنم در   نشــریه  ق
  . کتابخانه

  1 و واخواهی  پیگیري
ــق  کــه  نشــریه هــایییــا   شــده  ســفارش  هــاي نشــریه  گــاهی انــد  شــده  درخواســت  اهــدا یــا مبادلــه  از طری

  و یـا نظـام    نشـریات   ، کـاردکس  بنـابراین  .گیـرد  مـی   آنها بـا تـأخیر بسـیار صـورت      شوند و یا دریافت نمی  دریافت
ــه ــهرا   اي رایان ــد ب ــنظم  بای ــور م ــرل  ط ــرد  کنت ــاس  و ک ــر اس ــا ب ــا و  در خصــوص .ددا  انجــام  آن  پیگیریه تأخیره

بـی    دلیـل   بـه   کـه   را بایـد در نظـر داشـت     نکتـه   ایـن  .نمایـد   را دنبـال   مشخصـی   مشی  باید خط  پیگیریها، کتابخانه
  زمــانی  ، فاصــله گمرکـی   بســیار زیـاد خــدمات   هـاي  و هزینــه  ســوم  جهـان   در کشــورهاي  پسـتی   خــدمات  کفـایتی 
 ممکـن اسـت   و انجامـد  مـی   طـول بـه  بیشـتر    و یـا حتـی    مـاه   تـا شـش    سـه   بـین   مجـالت   انتشار و دریافت  میان
 پیگیـري   دورة  معمـوالً یـک    و کـارگزاران   ناشـران   جـا کـه    از آن. مفقـود شـوند   فاصـله زمـانی  در   شـریات ن  برخی

  مـدت   بعـد از ایـن    پیگیـري ، گیرنـد  در نظـر مـی    نشـده   دریافـت   مـدارك   رایگـان   یجـایگزین   را بـراي   ماهـه   شش 
ــی  ــاالً ب ــود    احتم ــد ب ــر خواه ــري .اث ــاي    پیگی ــا کارته ــا ی ــد در فرمه ــوص  بای ــري  مخص ــام  پیگی ــرد و   انج گی

  .شود  ثبت  سفارشات  ویژه  باید در بایگانی  پیگیري مکاتبات

   پیگیري  مراحل
ــا نشــریات  همــراه  یادداشــتهاي. قــرار گیرنــد  مــورد بررســی  دقــت  بایــد بــه  شــده  دریافــت  نشــریات .1   ب
  .باشد  کرده تغییر  فصلنامه  به  ماهنامه  مثالً یک  است  شوند زیرا ممکن  مطالعه

  .شود  ثبت  برگه  باید روي  پیگیري  تاریخ -2
  .گیرد  تواند انجام تا دو بار می  پیگیري -3

ــذکر ــري: ت ــدارك  پیگی ــورد م ــدایی  در م ــادل  اه ــا تب ــق  ی ــه  از طری ــراه  نام ــا ارســال  هم از   نســخه  یــک  ب
  .گیرد  انجام  اصلی  فهرست

  2 مالی  کنترلپرداخت و 
پرداخت هزینـه منـوط بـه بررسـی     . صلی کار خرید نشریه هاي ادواري پرداخت هزینه اشتراك آنها استاز مراحل ا

پرداختها معموال از . دقیق صورت حساب هاي ناشر و یا کارگزار، به منظور جلوگیري از هرگونه اشتباه احتمالی است
امین اعتبار و واریز هزینه هاي اشتراك را طریق حسابداري سازمان متبوع کتابخانه صورت می گیرد و همین امر کار ت

تامین اعتبار براي خریـد نشـریه هـاي داخلـی و یـا      . ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. تا حد زیادي کند می کند
گرفتن مجـوز  . خارجی، به لحاظ ماهیت جاري آنها یکی از مشکل سازترین فعالیتها براي کتابخانه هاي داخلی است

                                                   
1 . Follow-up and Claiming  
2 . Payment and Financial Control  

Fina
l



  ٧٣

کشورها، بایستی در مدت زمان مشخصی انجام  زي، به لحاظ تفاوت میان سالهاي مالی کشور ما و سایرپرداختهاي ار
پذیرد و از آنجا که این کار فرایندي وقت گیر است، گاه منجر به عدم پرداخت به موقع هزینه اشتراك نشـریه هـاي   

  .خارجی و در نتیجه ایجاد کسري در موجودي کتابخانه می شود
  شده  داده  امر اختصاص  این  به  سال  دریک  که  مبلغی.  است  مداوم  تعهد مالی  منزله  به  نشریات  ، سفارش ظرين  از جنبه
زا از   تـورم   مسـایل  نظیر(  زیادي  عوامل  نیز منظور گردد، هر چند که بعد  سال  براي  نسبت  همان  تقریباً به  بایستی  می
  سـاالنه   پرداخـت   بر پـیش  ...)ارزها و  تبدیل  وتغییرات  پست  هاي هزینه  و افزایش  ریاتنش  قیمت  مداوم  افزایش  قبیل

  نـام   بـر اسـاس    اي جداگانـه   ها باید در بایگانی از صورتحساب  اي نسخه ،به منظور اعمال کنترل مالی .گذارد تأثیر می
  بـه   فروشـندگان   به  مربوط  ها در بایگانی رتحسابنیز صو  داخلی  در مورد خریدهاي. شوند  ناشر نگهداري کارگزار یا

این عمل گام مهمی در تسهیل فراینـد بررسـی حسـابهاي     .شودمی   نگهداري  تنظیم  تاریخ  بر اساسو   طور جداگانه
والن کتابخانه در همه حال مـی تواننـد   ئبا انجام چنین کاري مس. مالی کتابخانه و تهیه گزارشهاي مالی دوره اي است

  .ساب کارگزاران و یا ناشران و سایر فروشندگان طرف قرارداد خود را بازبینی نمایندح

  1 موجودي  فهرستتهیه 
، بایــد در  واســپاري و اهــدا یــا  مبادلــه  آینــد یــا از طریــق  دســت  خریــد بــه  از طریــق چــه،  نشــریات  تمــام
  هـاي  نشـریه   مجموعـه   کامـل   موجـودي   کـه   اسـت   ، ابـزار باارزشـی   فهرسـت   ایـن . شـوند   ثبـت   موجودي  فهرست
  عنـوان   را بـه   آن  تـوان  باشـد و مـی   مـی   موجـودي   ارزش  تخمـین   بـراي   معتبـري   دهـد و منبـع   مـی   را نشان  ادواري
  فهرسـت . قـرار داد   مـورد اسـتفاده    کتابخانـه   و سـایر فعالیتهـاي    آوري فـراهم   بـه   مربـوط   فعالیتهـاي   پیوند بین  عامل

ــودي ــاي رد  موج ــالیانه  آمارگیریه ــاربرد دارد   س ــز ک ــت. نی ــودي  فهرس ــی  موج ــوان را م ــاس  ت ــات  براس  اطالع
آمارهــا از   انــواع و  موجــودي  فهرســت  تهیــه  اســت  بــدیهی. کــرد  ادواریهــا تهیــه  اطالعــاتی  یــا پایگــاه  کــاردکس 

  مـوارد براسـاس    ایـن   تـر از تهیـه   سـاده  یاربسـ   اطالعـاتی   افـزار پایگـاه   نـرم   از قابلیتهـاي   ادواریها بـا اسـتفاده    بخش
  . است  کاردکس  اطالعات

   آمارگیري
ــالیانه  آمارهــاي ــر اســاس  س ــه  موجــودي  فهرســت  ب ــی  تهی ــاي. شــوند م ــوالً آماره ــر  معم ــه زی   در کتابخان

  :شود می  نگهداري
  ؛) اريواسپ و  اهدا، مبادله  و یا از طریق(  شده  خریداري  دریافتی  هاي تعداد نشریه •
  ؛) و گذشته  جاري  هاي نشریه  شامل(موجود   تعداد عنوانهاي •
  ؛ است  شده  آنها قطع  دریافت  انتشار آنها و در نتیجه  که  هایی نشریه •
  ؛زاید  هاي نشریه •

                                                   
1 . Inventory  
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  ؛ و غیرفارسی  فارسی  هاي مجله  تعداد عنوانهاي •
  ؛) مجالت  گذشته هاي شماره(ها  نشریه  گذشته  هاي دوره  به  مربوط  شده  تهیه  هاي تعداد مجله •
ــاگون  در مــورد اشــکال  جزئیــاتی • ــرایش(  مــدارك  گون ــیلم چــاپی  وی ــا فایــل  فشــرده  ،دیســک ، میکــرو ف   ی

  ؛) اینترنت  در شبکه  پیوسته
  ؛ صحافی  به  مربوط  فعالیتهاي •
 .از موارد باال  ترکیبی •

  ) 1کاردکس  نظام(ادواریها   ثبت
  ، تـأخیر، عـدم   دریافـت  ، سـفارش   بـه   مربـوط   اطالعـات   ثبـت   بـراي   کـه   روشـی   نتری و معمول  ترین مناسب

.  اسـت   کـاردکس   گیـرد نظـام   قـرار مـی    اسـتفاده  مـورد   ادواریهـا در کتابخانـه    عمـومی   از وضعیت  و آگاهی  دریافت
. باشـد  مقـوا مـی    جـنس متـر و از   سـانتی  22×15یـا   20×15  هـاي  انـدازه  در  کارتهـایی   مجموعـه   بایگـانی   کاردکس
  نشـانی  ، ناشـر،  عنـوان   از جملـه   نشـریه   هـاي  داده  شـامل   ادواري  نشـریه   یـک   بـه   مربـوط   اطالعـات   هرکارت  روي

  شـده   سـفارش   هـاي  ، تعدادنسـخه ) خریـد، اهـدا، مبادلـه   (  تهیـه   ، نـوع  اشـتراك   ، قیمـت ISSNانتشـار،    ناشر، فاصله
ــت  ــا دریاف ــده  ی ــماره ش ــ  ، ش ــماره راهنم ــا ش ــل  ا ی ــداري  مح ــه  ادواري  نگه ــعیت در کتابخان ــودي  ، وض ،  موج

  . است  متفرقه  یادداشتهاي و نیز  صحافی  ، وضعیت مفقود شده  هاي شماره
ــراي  جهــت  از آن  کــاردکس  نظــام کتابهــا، در   بــرخالف ، ادواري  هــاي نشــریه  دارد کــه  اهمیــت  کتابخانــه  ب

بـر    بایـد همـواره    رسـد و کتابخانـه   مـی   کتابخانـه   بـه   توجـه   نسـبتاً قابـل    و در حجـم   عینیا نام  معین  زمانی  فواصل
ادواریهـا    موجـودي   دهنـده   بایـد نشـان    زمـان  در هـر   کـاردکس  دیگـر،   عبـارت   بـه . باشـد   داشته  کنترل  جریان  این

، ناشـر یـا کـارگزار     صـحافی   ضـعیت ، و )یـا مفقـودي    کسـري   هـاي  ، شـماره  جـاري   هاي و شماره  گذشته  هاي دوره(
  .باشد  نشریه  عمومی  ، و سایر مشخصات اشتراك  هاي هزینه  پرداخت  یا عدم  پرداخت ، مربوطه

و   سـاالنه   بـازبینی  و  طـور مـنظم    بـه   در کـاردکس ) دیگـر   هـا، و تغییـرات   ، حـذف  اضـافات (  تغییرات  انجام
ــا موجــودي  کــاردکس  اطالعــات  مقابلــه ــواع  بــراي  کارتهــایی  شــامل  کــاردکس . اســت  یهــا بســیار مهــمادوار  ب   ان

  :کند می  انتشار ادواریها تفاوت  فاصله معموالً براساس  آن  و کارتهاي  ادواریها است
  مـاه   روزهـاي   بـراي  عمـومی   و سـتونهاي   مـاه  12  بـراي   افقـی   ردیفهـاي   داراي  هـا کـه   روزنامـه   کاردکس .1

  .باشد می
  مختلـف   سـالهاي   بـراي  هـایی  ردیـف   داراي  کـه ) هـا  نامـه  و دوهفتـه   نامـه  هفته(  هفتگی  هاي مجله  کاردکس .2

توانـد در خـود    را مـی   نامـه  هفتـه   یـک   سـال  سـه   و معمـوالً اطالعـات    هـا اسـت   هفتـه   براي  و ستونهایی
  .دهد  جاي

                                                   
1 . Kardex  
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  یـا دوفصـلنامه    وفصـلنامه   ، دوماهانـه  نـه ماها  مجـالت   انـواع   بـراي   هـا کـه   ها و فصـلنامه  ماهنامه  کاردکس .3
  .کرد  ثبت  در آن  توان را می  مجله  یک سال  حدود هشت  به  مربوط  و اطالعات  است  مناسب

  شـود امـا بـه    مـی   نگهـداري  کتابخانـه   مرجـع   معمـوالً در بخـش    منـابع   ایـن   اگرچـه . هـا  سـالنامه   کاردکس .4
و   باشـد و سـفارش    داشـته   کـار کنتـرل    بـر ایـن   شـود و کتابخانـه    ادهد  سـفارش   بایـد هرسـاله    آنکه  دلیل

  .شود می  تهیه  آنها کاردکس  دهد،براي  انجام  طور منظم را به  دریافت
)  و آلمــانی  فرانســه ، ، انگلیســی ، عربــی فارســی(  زبــان  براســاس  تــوان ادواریهــا را مــی  کــاردکس  کارتهــاي

  .کرد  نگهداري  اگانهجد  و در فایلهاي  کرده  تفکیک
  . است  شده  بعد ارائه  در صفحات  کاردکس  کارتهاي  از انواع  هایی نمونه

  
  
  
  
  
  

  
   هفتگی  مجالت  از کاردکس  اي نمونه:  3-1 تصویر
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   و فصلنامه  ، دوماهانه ماهانه  مجالت  از کاردکس  اي نمونه:  3-2 تصویر

  
  
  
  
  

  
  ) التین(  هفتگی  مجالت  دکساز کار  اي نمونه:  3-3 تصویر
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  ) التین(  و فصلنامه  ، دوماهانه ماهانه  مجالت  از کاردکس  اي نمونه:  3-4 تصویر

  

  حذف ادواریها
حذف ادواریها از مجموعه فعالیتهایی است که کتابخانه با توجه به امکانات و اهداف خود گـاه نـاگزیر از انجـام آن    

اي حذف ادواریها از دو روش قطع اشتراك و وجین استفاده می شود، اما به طور کلی در بیشتر کتابخانه ها بر. است
  :می توان براي انجام عمل حذف نشریه ها از مجموعه، سه فرایند را بر شمرد

 قطع اشتراك •
 وجین •
 ارسال نشریه ها به مخزنی خارج از کتابخانه •

  قطع اشتراك
ه برخی دالیل از تجدید و یا به عبارتی تمدید اشتراك خـود بـراي   قطع اشتراك بدین معناست که کتابخانه با توجه ب
برخی از دالیل عمده قطع اشتراك را می توان به صـورت زیـر بـر    . یک یا چند نشریه ادواري خاص صرف نظر کند

  :شمرد
 عدم توانایی کتابخانه در تامین بودجه الزم جهت پرداخت هزینه اشتراك؛ •
 ه ادواري؛پایین آمدن کیفیت محتوایی نشری •
 تغییر اهداف اصلی نشریه ادواري و لذا عدم هم خوانی بین اهداف و مقاصد کتابخانه؛ •
 کاهش استفاده از برخی از نشریه ها، •
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به عنوان مثال شـرکت در طـرح   ( دسترسی به محتواي نشریه از راههاي کم هزینه تر و یا حتی رایگان  •
 ؛)هاي اشتراك منابع

 .ادواري جاريهمپوشانی با سایر نشریه هاي  •
  

لذا در این کار بایستی نهایت دقـت را  . قطع اشتراك یک نشریه ادواري بسیار ساده تر از انتخاب و یا خرید آن است
عدم دخالت نظرات شخصی، مشورت بـا تعـدادي از اسـتفاده کننـدگان و یـا متخصصـان، آگـاهی و        . مبذول داشت

  .طع اشتراك نبایستی آنها را از نظر دور داشتسنجش شرایط از مهم ترین عواملی هستند که در کار ق

  وجین
وجین به معنی حذف برخی از عنوانهاي نشریه ها از مجموعه نشریه هاي ادواري جاري و یا گذشته نگر در کتابخانه 

  :از دالیل عمده وجین برخی از نشریه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد. است
 
 دوره هاي ناقص و پراکنده •
 اده از نشریه ها و لذا اشغال بیهوده فضا در کتابخانه عدم استف •
 قدیمی بودن محتوا •
 تغییر اولویت هاي کتابخانه براي مجموعه سازي و یا تغییر اهداف کتابخانه  •
 قطع اشتراك نشریه •

  
اتخاذ سیاستی مشخص براي انجام وجین یکی دیگر از مسائل بحث بر انگیز در مجموعه سازي نشریه هـاي ادواري  

در . مسلما به لحاظ وضعیت نامطلوب ظاهري یک شـماره از نشـریه نمـی تـوان دوره نشـریه را نـاقص کـرد       . تاس
چنانچه قرار بر وجین نشریه هایی باشد که محتواي اطالعاتی آنها بـه احتمـال همچنـان ارزشـمند      ،بسیاري از موارد

از مجموعه خارج، یـا بـا کتابخانـه هـاي      است، از موارد وجینی کپی تهیه می شود و سایر نسخه ها به صورت دائم
  . استدیگر مبادله می شود، و در نهایت آخرین گزینه معدوم نمودن نشریه ها 

  ارسال نشریه ها به مخزنی خارج از کتابخانه 
ند و یا استفاده نمی شوند اما ارزش نگهداري را دارنـد  گیرمی قرار استفاده مورد در این حالت نشریه هایی که کمتر 

از . مخزنی در خارج از محدوده کتابخانه ارسال می شوند تا در صورت لزوم دسترسی به آنها امکـان پـذیر باشـد    به
طرفی این کار فضاي بخش ادواري ها در کتابخانه را براي مجموعه جاري و خصوصا مجموعه گذشته نگر افـزایش  

ي هاي کتابخانه ماهیت پویاي خود را از دست با ارسال نشریه هاي کم استفاده به مخزنی دیگر بخش ادوار. می دهد
بنابراین، مجموعه  اي روزآمـد و در عـین حـال غنـی     . نداده و مراجعان این مساله را به خوبی احساس خواهند کرد

  .شکل می گیرد که به احتمال هیچ یک از مراجعان خود را بی پاسخ نخواهد گذارد
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  برخی پرسشها
در   منـابع   ایـن   بـه   مربـوط  بـا سـایر فعالیتهـاي     را در ارتبـاط   ادواري  هـاي  نشـریه   سـازي  مجموعـه   اهمیت .1
  کنید؟ می  ارزیابی  چگونه  کتابخانه
  .ببرید  رانام  ادواري  هاي نشریه  سازي مجموعه  مشی خط  مؤثر بر تدوین  عوامل  مهمترین .2
ــده اســتفاده  جامعــۀ  جایگــاه .3 ــراي  گیــري در تصــمیم  کنن ــراهم و  گــزینش  ب را   ادواري  هــاي نشــریه آوري ف
  .کنید  بیان

  گیرد؟ قرار می  مورد توجه  معیارهایی  چه  ادواري  هاي نشریه  معموالً در گزینش .4
  نمود؟  ارزیابی توان می  را چگونه  ادواري  نشریه  در یک  مندرج  هاي و مقاله  اطالعات  کیفیت .5
  .ببرید  را نام  ادواري  هاي نشریه  گزینش  اصلی  ابزارهاي .6
  دهند؟ می  راارائه  ادواري  هاي نشریه  به  مربوط  اطالعات  ترین و تازه  معموالً اولین  منابع  کدام .7
ــرین  جــامعترین .8 ــاي  و معروفت ــریه  راهنم ــاي نش ــان  ادواري  ه ــه  تحــت  در جه ــوان چ ــط عن ــدام  و توس   ک

  .ببرید  را نام  منبع  این  تیازاتویژگیها و ام  شود؟ مهمترین ناشر منتشر می
  دارد؟  مراحلی  و چه  چیست  ادواري  هاي نشریه  در سفارش  منظور از پیگیري .9

  کنید؟ می ارزیابی  را چگونه  ادواري  هاي نشریه  سازي در مجموعه  وجین  نقش .10
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  :فصل چهارم
  

  )ازيو نمایه س ده بندير، فهرست نویسی(سازماندهی پیایندها  
  

تعـداد  . کننـد اکثر کتابخانه ها با مساله سازماندهی مجموعه نشریه هاي ادواري به گونه هاي متفـاوتی برخـورد مـی    
در حالی که، در بسیاري از . معدودي از کتابخانه ها دست به فهرست نویسی کامل مجموعه ادواریهاي خود می زنند

در چنین شرایطی، معموال از راههاي دیگري . ویسی نمی شودکتابخانه ها نشریه هاي ادواري به هیچ وجه فهرست ن
در ایران به لحاظ وجـود برخـی مشـکالت بنیـادي،     . سازماندهی مجموعه نشریه هاي ادواري استفاده می شود رايب

و  اشـتراك نبـود ثبـات در   . کتابخانه ها نمی توانند هزینه زیادي را صرف سازماندهی نشریه هاي ادواري خود کننـد 
کتابخانه هاي داخلی یکی از اصلی ترین عوامل عدم توجه به سازماندهی آنها  أنها درو اندك بودن  ت ادواریهادریاف

نیازها و توانایی هاي مراجعان، اهداف، امکانات و موجودي کتابخانه از مهم تـرین  . به صورت منسجم و کامل است
 .یهاي کتابخانه استعوامل در تصمیم گیري درباره چگونگی رفتار با مجموعه ادوار

از ایـن  برخـی  . مزایاي فهرسـت نویسـی ایـن گونـه منـابع کتابخانـه اي را از نظـر دور داشـت         نباید ،عین حال رد
  :عبارتند ازمزایا

  
 با توجه به سطوح فهرست نویسی انجام گرفته؛ خاص بیشتر به یک نشریه  1ایجاد نقاط دسترسی •

 نظامهاي بازیابی؛ درادواریها نواع همه اایجاد امکان دسترسی به اطالعات کامل  •

براي کاربران؛ با فهرست نویسی این نشریه ها، کاربران می تواننـد  ي اطالعات ادواریها تسهیل امر جستجو  •
پیشینه هاي ادواریها را در کنار پیشینه هـاي مربـوط بـه کتابهـا      ،با یک جستجو ،فهرستهاي پیوستهاز طریق 

 .مشاهده نمایند

 به عنوان مثال امانت بین کتابخانه اي؛. و ایجاد زمینه همکاري میان  کتابخانه هااشتراك اطالعات  •

می   تسهیلرا فهرست نویسی نشریه هاي ادواري امور مربوط به تبدیل اطالعات ادواري ها به قالب پیوسته  •
 .کند

                                                   
1  Access points 
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  فهرست نویسی توصیفی نشریه هاي ادواري 
تک نگاشتها معمـوال یـک بـار و بـراي همیشـه      . فرین تر استتوصیف ادواري ها نسبت به تک نگاشت ها مشکل آ

ایـن در حـالی اسـت کـه ماهیـت متغیـر       . توصیف شده و این توصیف می تواند کامل و با شرح کلیه جزئیات باشد
عنوان و عنوان فرعی، شـماره، سـردبیر و هیئـت تحریریـه،     . ادواري ها اجازه این کار را به فهرست نویس نمی دهد

بـه شـمار مـی    بان ، محل نشر، ناشر و دوره انتشار برخی از عناصر مستعد تغییر در یک نشـریه ادواري  سازمان پشتی
بـه صـورت مـداوم    باید ، به منظور پاسخگویی به ماهیت پویاي نشریه، پیشینه فهرست نویسی را اوقاتاهی گ. روند

  . روزآمد نماییم
جموعه قواعد فهرست نویسی انگلو امریکن نیـز دیـده   همانگونه که در م ،اصول عمومی توصیف نشریه هاي ادواري

به صورتی که  هر کجا مناسب دیده شـود بـه قواعـد مربـوط بـه      . تفاوت چندانی با تک نگاشتها نمی کند ،می شود
آنچه مسلم است این است که، شناخته شده ترین و گسترده تـرین  . فهرست نویسی تک نگاشتها ارجاع داده می شود

. سی توصیفی براي نشریه هاي ادواري نیز ویرایش دوم قواعد فهرست نویسی انگلو امریکن استقواعد فهرست نوی
، قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن نیز مورد تجدید نظر قرار ISBD(S)و  ISDSبه موازات فرایند هماهنگ سازي 

به  ISBD(S)و  ISDSي با آن در سازگار 1998و  1993، 1988گرفت و تغییرات و اصالحیه هایی در ویرایش هاي 
ویرایش دوم قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن تاکنون به چندین زبان از جمله فارسی نیز ترجمه . چشم می خورد

با استفاده از این قواعد می توان، همچون کتابها، با در نظر گرفتن سـطح دلخـواه توصـیف بـه فهرسـت      . شده است
  .نویسی ادواریها پرداخت

  ویسی توصیفی پیایندها مراحل فهرست ن
با توجه به این مساله که هر کتابخانه از ابتدا سطح توصیف خاصی را براي هر گونه از مدارك در نظر می گیرد، مـی  

  .توان فرایند فهرست نویسی توصیفی پیایندها را طی دو مرحله به انجام رساند
ایـن  . تمامی جزئیات الزم جهت توصیفبررسی کامل نشریه در دست فهرست نویسی و مشخص کردن : مرحله اول

عموما  فهرست نـویس بـه   . جزئیات شامل کلیه عناصر اطالعاتی هر ادواري است که به توصیف آن کمک می نماید
در . قواعد فهرست نویسـی مـورد نظـر خـود مـی پـردازد       چارچوبمنظور تسهیل کار، به بررسی عناصر مذکور در 

  :قوله هاي زیر را براي آنها در نظر گرفتمجموعه قواعد انگلوامریکن می توان م
 )عنوان کامل، عنوان فرعی، عنوان برابر(عنوان  •

 شرح مسوولیت •

 فاصله انتشار •

 ویرایش  •

 جزئیات وضعیت نشر •

 جزئیات مادي  •

 شرح فروست •
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 شماره استاندارد •

پیایند به منظور ود خاطالعات موجود در  از دیگر فعالیت هایی که در این مرحله صورت می گیرد، تعیین منبع اصلی
  .یافتن اطالعات مربوط به این مقوله ها است

  
و  ISBD(S) ،ISDSقرار دادن اطالعـات کتابشـناختی بدسـت آمـده در قالـب اسـتانداردهایی چـون        : مرحله دوم

.AACR(2)    صرف نظر از شباهت قواعد فهرست نویسی تک نگاشتها و پیایندها، ویژگیهاي ظـاهري و چگـونگی
با توجه به اینکه شماره هاي یک پیاینـد در طـول یـک دوره    . دها نیازمند وضع برخی قواعد خاص استانتشار پیاین

. منتشر می شود، براي هر عنصر کتابشناختی به صورت بالقوه احتمال تغییر وجود دارد) مشخص یا نامشخص(زمانی 
مورد پیایندها نیز همانند تک نگاشتها از طرف دیگر، از آنجا که ویرایش دوم قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن در 

تا چندي . عمل کرده و کمتر به ماهیت متغیر آنها می پرداخت، مشکالت بسیاري براي فهرست نویسان به وجود آمد
پیش با بروز هر گونه تغییر در مشخصه هاي یک پیایند، تنها راه حل استفاده از شناسه هاي افزوده، یادداشت و یا گاه 

  . جدید بود ایجاد پیشینه
تالشهاي زیادي در جهت اعمال برخی تغییرات به منظور اصالح قواعد انگلوامریکن، خصوصا در باب  1997از سال 

 2002حاصل کار کنفرانسها و گروههـاي کـاري، انتشـار ویـرایش سـال      . پیایندها و مساله تغییر آنها، صورت گرفت
ترین تغییر در این ویرایش تعیین دقیق حدود تغییر پیاینـدها   عمده . مجموعه قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن بود

تغییرات جزئی مربـوط بـه تغییـرات    . و دسته بندي این تغییرات به دو گروه تغییرات جزئی و تغییرات اساسی است
در عـوض  . در عنوان است، تغییراتی که انعکاس آنها نیـازي بـه ایجـاد پیشـینه جدیـد نـدارد      )  اهمیت کم(کوچک 
. رات اساسی تغییراتی هستند که فهرست نویس در صورت رویارویی با آنها بایستی پیشینه جدیدي را ایجاد کنـد تغیی

این ). 21.3Bو  21.2C(تغییرات اساسی پیایندها تنها در دو مورد به روشنی بیان شده است  1998در ویرایش سال 
غییر پیایندها به صورت چشمگیري افـزایش یافتـه   ، تعداد قواعد مربوط به ت2002در حالی است که در ویرایش سال 

، 21.2A1(و زیــر مجموعــه هــاي آن  21.2Aو قاعــده  21.3B1a ،12.3G1قواعــدي بــا شــماره هــاي . اســت
21.2A2  21.2وA2a-i (که اختصاصا تغییرات اساسی و جزئی را بر می شمرد، از این دست به حساب می آیند .  

پـیش و پـس از اعمـال تغییـرات     ) ماهنامـه و سـالنامه  (رگه دو نمونه نشریه بخش توصیفی فهرست ب ،به عنوان مثال
  .به نمایش در آمده است 2 – 4و  1 – 4ویرایش دوم قواعد انگلو امریکن بر آنها در تصاویر شماره 
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  .ان می دهندنمونه اي از یک پیشینه قسمت هاي عالمت دار برخی از تغییرات مربوط به شماره گذاري را نش. 1 – 4تصویر 

  
  

  
  

  .نمونه دیگري از یک پیشینه قسمت هاي عالمت دار تغییرات مربوط به ناشر را نشان می دهند. 2 – 4تصویر 
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  )پیایندها(سطوح فهرست نویسی توصیفی 
در ویرایش دوم قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن به طور کلی سه سطح براي توصیف مدارك در نظر گرفته شـده  

  . بر شمرده می شوند 1.0D3و  1.0D1 ،1.0D2ب با شماره هاي که به ترتی
  :)3 – 4تصویر ( سطح اول توصیف براي پیایندها شامل موارد زیر است ،با توجه به این قواعد

در برگیرنده عنوان رسمی پیایند و عنوانهاي دیگر، به جز عنوان موازي یا عنوان به زبان دیگـر  . عنوان کامل .1
 یو همچنین عنوان فرع

در صورتی که از نظر شکل یا تعداد با سرشناسه اصلی متفاوت باشد و یـا در صـورتی کـه    . شرح پدیدآور .2
 .اصوال شناسه اصلی موجود نباشد

شرح پدیدآور براي پیایندها عموما در برگیرنده نام تنالگانها و یا سازمانهایی است که پشتیبان مادي و همچنـین  
  . (Osborn, 1980: 220)محتوایی نشریه هستند 

الزم به ذکر است که اطالعات مربوط به ویراستار و یا هیئت تحریریه و سردبیر در صـورت  . شرح ویرایش .3
  .لزوم در بخش یادداشتها وارد می شوند

 .که در مورد نشریه هاي به اطالعات مربوط به موجودي اشاره دارد. جزئیات ویژه مادي اثر .4

در این سـطح  . ت مربوط به اولین ناشر و تاریخ نشررا در بر می گیردکلیه اطالعا. جزئیات مربوط به انتشار .5
 .از توصیف محل نشر ذکر نمی شود

 ....ها وCDجزئیات مربوط به تعداد جلدها، صفحه ها و  .6

 .یادداشتها .7

 .)ISSN(شماره استاندارد بین المللی پیایندها  .8
 

  

  
  

  نمونه یک پیشینه سطح اول. 3 – 4تصویر 
  

  :)4 – 4تصویر ( وه بر کلیه موارد پیش گفته، موارد زیر را نیز در بر می گیردسطح دوم توصیف عال
در این سطح از توصیف، نوع کلـی مـاده   . که این بار عنوانهاي موازي و فرعی را نیز شامل می شود. عنوان .1

یر ، به سا1.1C1نیز از عناصري است که فهرست نویس به صالحدید خود می تواند آن را بر اساس قاعده 
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اما از آنجا که این مورد را خود فهرست نویس اضافه می کند بایستی در داخل دو قالب . اطالعات بیافزاید
 .قرار گیرد

با توجه به اینکه در سطح اول توصیف تنها شرح نام اولین پدیدآور ذکر می شود در این جا . شرح پدیدآور .2
 .گیرند نیز ذکر خواهد شد کلیه پدیدآورندگان همکار که در رتبه هاي بعدي قرار می

 .اینجا عالوه بر ناشر و تاریخ نشر، محل نشر نیز اضافه می شود. جزئیات مربوط به انتشار .3

 .افزوده خواهد شد... سایر جزئیات مادي اثر اعم از اندازه و .4

در سطح اول توصیف شرح فروست وجود ندارد در حالیکه سطح دوم توصیف شامل ایـن  . شرح فروست .5
 .عاتی نیز می شودعنصر اطال

  
 

  
  

  نمونه یک پیشینه سطح دوم . 4 – 4تصویر 
  

براي سطح سوم توصیف در ویرایش دوم قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن تنها توضیح کوتاهی در حد اشاره آمده 
و نشـانه د ، اصالح اشتباه ها در پیشینه بـا کمـک   ر گرفتظدر این سطح در ناصلی ترین مواردي که می توان . است
و یا ثبت اطالعات عنوان و شرح پدیدآور، ویرایش، وضعیت نشر و فروست به زبان و خط خـود اثـر    " ] [ " قالب
در نهایت سطح سوم توصیف در این قواعد، دست فهرست نویس را باز می گـذارد تـا هـر گونـه اطالعـات      . است

  .ضروري را به پیشینه خود بیافزاید
نویسی، کتابخانه ها رویه هاي مختلفی را دنبال می کنند، اما می توان گفـت  در باب انتخاب سطوح مختلف فهرست 

بسـیاري از کتابخانـه هـا بـراي تمـام      . کمتر کتابخانه اي با توجه به منابع خود سطح سوم توصیف را بر مـی گزینـد  
وان به صورت حال آنکه می ت. پیایندهاي خود به گونه اي یکسان عمل کرده و یک سطح توصیف را به کار می برند

قراردادي یک سطح را به عنوان سطح توصیف معیار مورد قبول قرار داد و در شرایط خاص، بنا به صالحدید، براي 
اما آنچه اهمیت دارد این است که تصـمیم گیـري در ایـن مـورد بایـد      . برخی از مدارك سطح دیگري را به کار برد

  .نه باشد؛ هزینه هاي مادي، انسانی و زمانیهزینه هاي کتابخانیازهاي کاربران و براساس سنجش 
  

Fina
l



  ٨٦

  عناصر مهم در توصیف پیایندها و منابع اصلی اطالعات براي آنها
همانگونه که در بخش سطوح توصیف نیز اشاره شد، برخی از عناصر اطالعاتی در توصیف پیایند از اهمیت خاصـی  

کلی می توان عناصر مـذکور را بـدین صـورت     بدون توجه به سطوح مختلف توصیف به طور ،بنابراین. برخوردارند
  .برشمرد
شامل کلیه اطالعات مربوط به عنوان پیایند اعم از عنوان کامل و رسمی، عنوان فرعی، عنوان موازي، . عنوان .1

 و عنوانهاي دیگر

 شامل کلیه اطالعات مربوط به تمام پدیدآورندگان شخصی و تنالگانی. شرح پدیدآور .2

دهایی که در چندین ویرایش منتشر می شوند، ذکر ویرایش موجود کمک بسیاري براي پیاین. شرح ویرایش .3
در (آنچه نباید از نظر دور داشت این است که تنهـا ویژگـی پیاینـد موجـود     . در شناسایی مدرك می نماید

ویرایش خاصی از پیایند مشـترك شـده    ،به عنوان مثال. را بایستی در پیشینه ذکر نمود) دست فهرستنویسی
 .تواند به خط بریل باشدمی 

الزم بـه  . در اینجا تاریخ انتشار اولین شماره از نشریه ذکر می شـود . شرح تاریخ نشر اولین شماره از نشریه .4
 .تذکر است قالب نوشتاري تاریخ با قالب نوشتاري معمول براي تاریخ نویسی تفاوتی ندارد

ر غالب اوقات به منظور صـرفه جـویی در فضـا    اعم از محل نشر، ناشر و یا تاریخ نشر که د. اطالعات نشر .5
 .تنها به ذکر اولین مورد از آنها اکتفا می شود

بـه  . اطالعات مربوط به ویژگیهاي قابل توجه فیزیکی اثر در این بخش قرار مـی گیـرد  . مشخصات ظاهري .6
 ...)و CDریز فرم، (ممکن است نشریه در قالب خاصی منتشر شده باشد  ،عنوان مثال

 .آوردن شرح فروست در پیشینه به قضاوت فهرست نویس بستگی دارد. شرح فروست .7

کـه از   در صـورتی (این ناحیه دربرگیرنده اطالعاتی چون فاصله انتشار، منبع اطالعات عنـوان  . یادداشت ها .8
، سازمان توزیع کننده و یا ویراستار است، که دو مورد اخیر تنها در صورت )صفحه عنوان گرفته نشده باشد

 .ذکر خواهند شدلزوم 

شماره استاندارد بین المللی پیایندها از اساسی ترین عناصر اطالعاتی .  شماره استاندارد بین المللی پیایندها .9
گاه برخی از پیایندها شماره مذکور را همراه با خود ندارند، معموال توصیه . موجود در آن پیشینه خواهد بود

 .رهاي کتابشناختی تعیین نمودرا از طریق سایر ابزا ISSNمی شود شماره 

براي پیایندها نیز قواعد مربوط به یافتن منبع اصلی اطالعات جهت به دسـت آوردن داده هـاي    ،همانند تک نگاشتها
یـا   12.0B1قاعده . الزم براي توصیف، در ویرایش دوم قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن در نظر گرفته شده است

این صفحه گاه تنها در اولـین شـماره   . را صفحه عنوان پیایند اعالم می کند اطالعات قاعده صفحه عنوان، منبع اصلی
حال چنانچه پیایندي فاقد منبع اصلی اطالعات باشد، . پیایند منتشر می شود و یا در شماره هاي بعدي تکرار می شود

جلـد نشـریه، برنوشـت،     صفحه عنوان جانشـین مـی توانـد   . صفحه عنوان جانشین، منبع اصلی اطالعات خواهد بود
ویرایش  ،به طور خالصه. سرصفحه، انجامه، و در نهایت هر کجاي نشریه که به ذکر این داده ها پرداخته است، باشد
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دوم قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن مقوله هاي مختلف و منـابع پیشـنهادي اطالعـات جهـت فهرسـت نویسـی       
  :پیایندها را بدین گونه دسته بندي می کند

  
  

  منبع یا منابع پیشنهادي اطالعات  ناحیه

  منبع اصلی اطالعات  عنوان و شرح پدیدآور

  منبع اصلی اطالعات، صفحات مقدماتی پیایند و انجامه  ویرایش

  منبع اصلی اطالعات، صفحات مقدماتی پیایند و انجامه  نشانه هاي شمارشی، الفبایی، تاریخی و دیگر نشانه ها

  اصلی اطالعات، صفحات مقدماتی پیایند و انجامه منبع  وضعیت نشر و توزیع

  کل پیایند  توصیف مادي

  هر بخشی از پیایند  فروست

  هر منبعی  یادداشت

  هر منبعی  شماره استاندارد بین المللی پیایندها

  

  فهرست نویسی موضوعی ادواریها
شوند، نیازي به فهرست نویسی موضـوعی  تعداد زیادي از کتابداران بر این باورند که چون پیایند ها نمایه سازي می 

آنها نیست و تا زمانی که می توان آنها را بر حسب عنوان در قفسه ها مرتب کرد، دیگـر نیـازي بـه رده بنـدي آنهـا      
از طـرف دیگـر، بسـیاري از    . این در حالی است که بسیاري از نشریه هاي ادواري نمایه سـازي نمـی شـوند   . نیست

نها به دنبال نمایه ها نمی گردند بلکه گاه برخی از آنها از وجود چنین منابعی در کتابخانه نیز مراجعان به کتابخانه نه ت
  . کامال بی خبرند و یا با چگونگی استفاده از آنها آشنایی ندارند

 برخالف دیدگاه پیش گفته، بسیاري نیز بر این عقیده اند که هر منبع و مدرك موجود در کتابخانه از هر زاویه ممکن
بر این اساس با توجه به استفاده بیش از پیش کتابخانه ها از فهرست هاي پیوسته و رواج . بایستی دسترس پذیر باشد

پیشینه واحد، لزوم وجود یک پیشینه کامل براي هر عنوان پیایند و در نظر گرفتن کلیه موضوعات  هر چه بیشتر نظام
در  ،به عنوان مثـال  .پیایند، بیش از پیش احساس می شود قابل تخصیص به آن، جهت افزایش میزان دسترس پذیري

وان موضوعی در نظـر  چهار سرعن ""American Library and Book Trade Annualکتابخانه کنگره براي نشریه 
  :گرفته شده است
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Libraries--United States--Directories. 
Libraries--United States--Periodicals. 
Book industries and trade--United States--Periodicals. 
Libraries--Periodicals.  

  
برخی از آنها تحت هیچ سرعنوانی قابل دسته بندي . اما در تخصیص موضوعات به پیایندها مشکالتی نیز وجود دارد

بسـیار   ،طرفـی از . نیستند و یا گاه نمی توان تقسیم هاي فرعی را به موضوعات اختصاص یافته به آنها اضـافه نمـود  
در چنین شرایطی برخی از کتابخانه ها بنـابر سیاسـت و   . پیش می آید که ماهیت پیایندي مدرك چندان واضح نباشد

  .نیازهاي خود دست به تدوین برخی سرعنوانهاي خاص می زنند اما این کار توصیه نمی شود
امـا نبایـد از نظـر دور    . پیایند استمساله دیگر عدم کفایت سرعنوانهاي موضوعی جهت توصیف کامل محتواي هر 

یک کل محتوایی که می تواند از اجـزاي   ،داشت که هدف تهیه سرعنوانهاي موضوعی دسترس پذیري یک کل است
دسترسی واقعی به جزئیات محتواي پیایندها جز با کمک نمایه ها و نمایه سازي  ،بنابراین. متفاوتی تشکیل شده باشد
  .امکان پذیر نخواهد بود

رست نویسی موضوعی متضمن مشکالتی است که نه تنها قابل مقایسـه بـا مشـکالت فهرسـت نویسـی توصـیفی       فه
قواعد فهرسـت نویسـی توصـیفی انگلـوامریکن بـراي پیاینـدها       . نیست بلکه تاکنون نیز کمتر به آن توجه شده است

کـار کنفرانسـها و گروههـاي     تاکنون چندین بار مورد ویرایش و بازنگري قرار گرفته است و از طرف دیگر حاصـل 
در . این قواعد شده است 2002کاري متعدد در نهایت منجر به حل برخی از مشکالت توصیف پیایندها در ویرایش 

. عدم توجه کافی به فهرست نویسی موضوعی پیایندها، کتابداران را با مشکالت زیادي رو به رو ساخته است ،مقابل
پیایندها موضوعاتی عام را به مدرك اختصاص می دهند و این بدین خاطر اسـت  فهرست نویسان با نگاهی کوتاه به 

 .که فهرست نویسی موضوعی و رده بندي نشریه هاي ادواري هرگز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است

  رده بندي پیایندها
چنانچـه  . هـا اسـت  مساله رده بندي نشریه هاي ادواري به مراتب بحث برانگیزتـر از فهرسـت نویسـی موضـوعی آن    

برخی از پیایندها نیز وجود دارند که . پیایندها نمایه سازي شوند، رده بندي آنها ارزش اولیه خود را از دست می دهد
در هیچ منبعی نمایه سازي نمی شوند و در صورت عدم استفاده از یک طرح رده بندي درست جهـت قفسـه آرایـی    

وضعیت حاضر براي ویژه نامه ها و تک شماره . ها وجود نخواهد داشت آنها، هیچ راهی براي دسترسی به این نشریه
این در حالی است که شماره هاي رده بندي و موضـوعات اختصـاص یافتـه بـه یـک      . ها به مراتب بدتر خواهد بود

  .پیایند در کنار هم می توانند کاستی هاي احتمالی یکدیگر را از بین ببرند
ا دو هدف صورت می گیرد، یا قرار دادن دوره هاي ادواریهاي صحافی شده در کنار رده بندي پیایندها ب ،در مجموع

یک از دو  حاصل این کار با هر. مجموعه کتابهاي کتابخانه و یا تنظیم موضوعی نشریه هاي مختلف در مخزنی مجزا
ستفاده کننده را از قید بـه  هدف باال، در نهایت ایجاد کلیدي براي بازیابی نشریه ها در قفسه خواهد بود، کلیدي که ا

  . خاطر سپردن عنوان کامل یک پیایند، تغییرات آن و یا هر مساله دیگري رها می سازد
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از عمده ترین مزایاي استفاده از یک طرح رده بندي آن است که چنانچه کتابخانه پیایندها را با کمک عنوان در قفسه 
در حالی . نیز تغییر نماید وجود دارددر قفسه ها ل اینکه جاي پیایند ها مرتب کند، با ایجاد هر تغییر در عنوان، احتما

که با استفاده از شماره هاي رده بندي هر تغییري که در عنوان ایجاد شود دوره هـاي مختلـف یـک پیاینـد در کنـار      
  .(Bross, 1990: 178)یکدیگر باقی خواهند ماند 

عـدم توجـه درسـت بـه مجموعـه سـازي، خصوصـا        . تفاوت استاما نباید از نظر دور داشت که، شرایط در ایران م
مجموعه سازي پیایندها در کتابخانه هاي داخلی نتیجه اي جز ایجاد مجموعه هایی پراکنـده و غیـر منسـجم نداشـته     

دیگر بر عدم انسجام مجموعه هـا  عوامل مشکل همیشگی کتابخانه ها، بیشتر از یعنی کمبود بودجه،  ،از طرفی. است
درچنـین  . سازماندهی مجموعه اي نامنسجم و پراکنده چیزي جز اتالف سرمایه و انرژي نیست. ر بوده استتاثیرگذا

محیطی مسلما تنها راه مرتب سازي تنظیم پیایندها بر اساس الفبایی عنـوان آنهـا بـوده و تنهـا مـدارك اصـلی ثبـت        
  .ریها خواهد بوداطالعات آنها نظامهایی چون کاردکس و یا سایر نظامهاي دستی ثبت ادوا

  استانداردهاي فهرست نویسی
  :در مجموع می توان براي فهرست نویسی توصیفی و موضوعی پیایندها به چهار استاندارد عمده اشاره کرد

 قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن •

 سرعنوانهاي موضوعی •

 طرح هاي رده بندي •

 قالب مارك •

  قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن 
بـا کمـک   . ایش دوم قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن، براي تمام کتابخانه ها قابل استفاده اسـت استانداردهاي ویر

این استاندارد ها، سطحی از یکدستی در فهرستنویسی مدارك یک کتابخانه و همچنین در میان کتابخانه هاي مختلف 
هر عنصر متغیر دیگر در کتابخانـه، پیشـینه   بر این پایه، بدون توجه به هر نظام بازیابی، هر زبان و . ایجاد خواهد شد

فهرست نویسی با عناصري واحد براي یک مورد پیایند به وجود خواهد آمد و تنها تفاوت مربوط به سطوح فهرست 
  .نویسی و میزان توجه به جزئیات توسط فهرست نویس خواهد بود
 با. راجعان آنها از طرف دیگر مزایاي بسیاري دارداین استانداردها براي کتابخانه ها و کتابداران از یک طرف و براي م

استفاده همه گیر از این استانداردها امکان اشتراك اطالعات پیایندها ایجاد شده، با بررسی هر پیشینه به هر زبان و با 
  .هر سطح از توصیف به راحتی می توان پی برد که معناي هر عنصر اطالعاتی چیست

عـده اي از ایجـاد قابلیـت    . د دیدگاههاي متفاوتی را میان فهرست نویسان بر انگیخـت انتشار ویرایش دوم این قواع
یکدست سازي پیشینه هاي تمام منابع موجود در کتابخانه احساس رضایت کرده و قانع بودند، در حالی که عـده اي  

ن داشـتند ماهیـت متغیـر و    شباهت قواعد توصیف پیایندها با تک نگاشتها را بزرگترین ایراد این قواعد دانسته و بیـا 
این در حالی است که، بسیاري از قواعد فصـل  . جاري پیایندها اجازه ریختن اطالعاتشان را در قالبی ثابت نمی دهد
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تقابـل ایـن دو دیـدگاه در    . یکسان است) تک نگاشتها(با قواعد فصل دوم ) توصیف پیایندها(دوازدهم انگلوامریکن 
ویـرایش  ( AACR2به اعمال برخی تغییرات در قوانین مربوط به توصیف پیایندها در میان کتابداران در نهایت منجر 

  . شد) 2002
قواعد فهرسـت نویسـی انگلـوامریکن     89انتشار تعداد زیادي از مقاالت و گزارشها در باب ناکارآمدي ویرایش سال 

در . آغاز توجه به این امر دانسـت  را می توان نقطه 1997سال . منجر به ایجاد یک آگاهی عمومی میان کتابداران شد
با آغـاز پـروژه   . این سال کنفرانسی در باب بازنگري و ویرایش آینده قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن برگزار شد

CONSER  و همچنین انتشار گزارش کمیته مشترك ویرایش قواعـد فهرسـت نویسـی انگلـوامریکن      1998در سال
عمال کار بر روي ویـرایش ایـن    1999رفتن ماهیت دنباله داري پیایندها در سال مبنی بر ایجاد تغییر جهت در نظر گ

تغییرات پیشنهادي به کمیته ارسال شده و ایـن تغییـرات در قالـب     2000از ابتداي سال . مجموعه قواعد آغاز گردید
  .(Garner, Collins & Shadle, 2004)قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن انتشار یافت  2002ویرایش 

  سرعنوانهاي موضوعی
در استفاده کنندگان پیایندها کمتر از سرعنوانهاي موضوعی جهت یافتن نشـریات مـورد نظـر خـود      ،گرچه در عمل

اما با توجه به این که تعداد پیایندهایی که نمایه سازي نمی شوند کم نیسـت، لـذا    استفاده می کنند،فهرست کتایخانه 
. اختصاص یافته به آنها است هاي واي این منابع، هر چند به صورتی کلی، موضوعتنها راه دسترسی موضوعی به محت

  .تنها راه دسترسی و شناسایی آنها مراجعه مستقیم به کتابدار است ،گاه بدون اختصاص موضوع به پیایندها
مـورد  سرعنوانهاي موضوعی کنگره و سرعنوانهاي موضوعی فارسی پرکاربردترین مجموعه سـرعنوانهاي موضـوعی   

فرایند انتخاب موضـوع پیاینـد و قـراردادن آن در    . استفاده براي اختصاص موضوع به پیایندها و تک نگاشتها هستند
قالب واژگان سرعنوانهاي موضوعی تفاوت چندانی با فرایند انتخاب موضوع براي یـک تـک نگاشـت نـدارد، تنهـا      

  .تفاوت عامتر بودن موضوعات پیایندهاست
 ،عنوانهاي موضـوعی کنگـره وجـود دارد   فاوتی براي نشان دادن ماهیت تداومی پیایندها در سـر تقسیم هاي فرعی مت
  :تقسیمهایی مانند

 .که نشان دهنده ماهیت انتشار مداوم و منظم اثر است. 1نشریات ادواري .1

در . ندگاه برخی از پیایندها تنها انتشار دهنده دستاوردهاي نشستها و سمینارها و کنگره ها هسـت . 2کنگره ها .2
 .چنین حالتی از این تقسیم فرعی براي آنها استفاده می شود

در بیشتر مواقع راهنماها به خاطر ویرایش هاي منظم و انتشار مداوم به عنوان پیایند شناخته مـی  . 3راهنماها .3
 .شوند

 .ر می شوندکه معموال ساالنه منتش این تقسیم فرعی براي سالنماها و سالنامه ها به کار می رود. 4سالنماها .4

                                                   
1 . Periodicals 
2 . Congresses 
3 . Directories 
4 . Almanacs  
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این تقسیم فرعی براي کلیه نشریاتی کـه ویژگیهـاي یـک کتابشناسـی را داشـته و از      . 1ي جاريکتابشناسیها .5
 .طرف دیگر به احتمال انتشار آنها به صورت مداوم ادامه خواهد داشت به کار می رود

ي محتواي سایر منـابع  کلیه منابعی که به صورت مداوم منتشر شده و هدف آنها عمدتا نمایه ساز. 2نمایه ها .6
 .پیایندي باشد این تقسیم فرعی را به خود اختصاص خواهند داد

به لحاظ ماهیت به روز شونده منابع آماري این منابع به صورت پیایندي منتشر می شوند، در نتیجه . 3آمارها .7
 .این تقسیم فرعی به هر منبعی که ویژگیهاي پیش گفته را دارا باشد اختصاص می یابد

  
  .سرعنوانهاي موضوعی فارسی نیز تقسیم هاي فرعی مشابهی به چشم می خورددر 

. این موضوع هم به صورت موضوع اصلی و هم به صورت تقسیم فرعی به کـار مـی رود  . نشریات ادواري .1
این موضوع شکل پذیرفته شده مواردي چون پیایندها، ماهنامه ها، مجالت، مجله ها، نشریه ها و هفته نامـه  

 .ها است

  :مثال
  نشریات ادواري –کتابداري 

 نشریات ادواري –فیزیک 

 .موضوعی عام تر از مورد قبل که شکل پذیرفته شده جراید است. مطبوعات .2

 روزنامه ها .3

 سالنامه ها .4

 هاي جاريکتابشناسی  .5

 راهنماها .6

 آمار .7

  طرح هاي رده بندي
کنار کتابها باشد، بایستی همان طرح رده چنانچه کتابخانه در پی نگهداري دوره هاي پیایندهاي صحافی شده خود در 

  .بندي را که براي تک نگاشتها در کتابخانه مورد استفاده قرار می گیرد براي پیایندها نیز به کار برد
این در حالی است که چنانچه مجموعه پیایندهاي صحافی شده در مکانی جدا از کتابها نگهـداري مـی شـوند، تنهـا     

در چنین حالتی، یـک نظـام شـماره    . دوره هاي یک پیایند در کنار یکدیگر خواهد بودهدف کتابداران نگهداري کل 
تنهـا بایسـتی قابلیـت اختصـاص شـماره هـایی       . دهی ساده نیز می تواند به اندازه یک طرح رده بندي، کارآمد باشد

  .ه داردمنحصر به فرد را به پیایندها داشته و بتواند دوره هاي یک پیایند را در کنار یکدیگر نگا

                                                   
1  Bibliographies 
2 . Indexes 
3 . Statistics  
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استفاده از طرح رده بنـدي و انتخـاب آن بسـتگی بـه نظـام رده بنـدي مصـوب         ،اما همانگونه که پیشتر نیز گفته شد
کتابخانه اي که از رده بندي دیویی و یا از رده بندي کنگره استفاده می نماید، بـراي مجموعـه ادواري   . کتابخانه دارد

  .ستفاده خواهد کردهاي خود نیز از یکی از همین طرح هاي مصوب ا
  

  قالب مارك
قالب مارك، به قالبی استاندارد جهت تبادل اطالعات کتابشناختی انواع منابع اطالعـاتی تبـدیل   به بعد،  1968از سال 
در حال حاضر ویرایشهاي مختلف این قالب براي کتابها، پیایندها، مـواد دیـداري و شـنیداري، نسـخه هـاي      . گردید
و  2، راهنماهـا 1فیلـد آغـازین  . یک پیشینه مارك از سه بخش مجـزا تشـکیل مـی شـود     .در دسترس است... خطی و

  .3فیلدهاي متغیر
هـر راهنمـا ارائـه کننـده     . و داده هاي ساختاري پیشـینه اسـت   مقدارفیلد آغازین نشانگر قالب مارك مورد استفاده، 

  .اطالعاتی در باب هر فیلد خاص اعم از طول و مکان آن است
هـر  . را در خود دارنـد ) یعنی همان اطالعات مربوط به ادواري(در واقع مقادیر داده هاي کتابشناختی  فیلدهاي متغیر

  .فیلد متغیر داراي برچسبهایی سه رقمی است که بر اساس نوع داده هاي متفاوت گروهبندي می شوند
در حـدود   OCLC 4ارك به عنوان مثال م. تعداد فیلدهاي تعریف شده براي قالب هاي مختلف مارك متفاوت است

فیلد آن را براي هر پیشـینه مجـاز مـی     52استفاده از ،فیلد را براي پیشینه هاي پیایندها بر می شمرد که حداکثر 200
دو نمونه از قالب مارك پیشینه هاي فهرستنویسی موجود در کتابخانه کنگره را نشـان   6 – 4و   5 – 4تصاویر  .داند

  .می دهند
  : لدهاي اصلی مارك آمریکا از این قرارندبه عنوان نمونه فی 

که اطالعات درون آنها طول ثابتی  چرا ،این فیلدها را فیلدهاي ثابت نیز می خوانند). 00X(فیلدهاي کنترلی  .1
داشته و در بر گیرنده اطالعاتی از قبیل زبان مدرك، تاریخ انتشار، نوع انتشار، مصور بودن، ماهیـت محتـوا،   

 .هستند... دوره انتشار و

  شماره کنترل   001
  شناساگر شماره کنترل   003
  تاریخ آخرین به روزآوري   005
نـوع نشـریه را    21براي نشریه هاي ادواري در این منطقه نویسه (بت عناصر داده اي با طول ثا   008

  .)مشخص می نماید

                                                   
1 . Leader 
2 . Directories 
3 . Variable Fields  

 .زي شده استاین مارك بر مبناي مارك آمریکا پایه ری. 4

Fina
l



  ٩٣

داده هاي این فیلدها بیشتر مربوط به کدهایی است که به یک مدرك اختصـاص  ). 0XX(فیلدهاي داده اي  .2
کـه  بیشتر داده هایی که در این فیلد ها قـرار مـی گیرنـد شـامل کـدهایی هسـتند        ،به طور معمول. می یابد

کتابخانه بر اساس زبان، منطقه جغرافیایی، دوره تاریخی و سایر ویژگیهاي خاص، به هر مدرك اختصـاص  
اطالعاتی بسیار اختصاصی که به محدود سازي و باالبردن دقت جستجو کمک شایانی مـی کننـد؛    ،می دهد

 .زیابی استفاده می شوداما در شرایط معمول و با توجه به نظامهاي بازیابی موجود کمتر از آنها جهت با

  شماره کنترل کتابخانه کنگره   010
  شماره کتابشناسی ملی   015
  شماره کپی رایت و یا شماره واسپاري قانونی   017
  شماره استاندارد بین المللی پیایندها   022
  سایر شماره هاي استاندارد   024
  شماره ناشر   028
  شماره کنترل نظام   035
  آوري محل فراهم   037
  محل فهرست نویسی   040
  کد زبان   041
  کد ناحیه جغرافیایی   043
  شماره رده بندي کتابخانه کنگره   050
  شماره رده بندي کتابخانه ملی پزشکی   060
  )باشد  UniCodeچنانچه نویسه هاي به کار رفته جز (استاندارد مجموعه نویسه ها    066
  کد حوزه موضوعی   072
  رده بندي دهدهی جهانیشماره    080
  شماره رده بندي دهدهی دیویی   082
  سایر شماره هاي رده بندي   084
  شماره رده بندي مدارك دولتی   086

  
...) اشخاص، تنالگانها، کنفرانسها، و (ها رشناسه راي انواع سبه طور معمول از این ردیف، ب. 1XXفیلدهاي  .3

  .می شود استفاده
 

  فردي -سرشناسه    100
  تنالگانی –سرشناسه    110
  کنفرانس –سرشناسه    111
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 .داده هاي عنوان و شرح پدیدآور، محل انتشار، ناشر و تاریخ نشر است در برگیرنده. 2XXفیلدهاي  .4
  

  کوته نوشتعنوان به صورت    210
  عنوان اصلی    222
  عنوان قراردادي   240
  عنوان ترجمه شده توسط موسسه فهرستنویسی   242
  عنوان پیایندشرح   245
  عنوان دیگر  246
  شرح ویرایش         250
  شرح وضعیت نشر        260

  
  

داده هاي مربوط به ویژگیهاي ظاهري و دوره انتشار پیایند را در بر می گیرند، اطالعاتی که . 3XXفیلدهاي  .5
مربـوط بـه دوره انتشـار    یا فیلـد   310عمده ترین فیلد این سطح، فیلد شماره . عمال نمایه سازي نمی شوند

 .است
 

  وضعیت ظاهري   300
  دوره انتشار    310
  تاریخ هاي نشر و یا شماره هاي مسلسل   362

  
 .منحصرا داده هاي مربوط به شرح فروست را در خود جاي می دهند. 4XXفیلدهاي  .6
 

  شناسه افزوده عنوان/ شرح فروست  440
  

 .وضیحی مختلف از هر سنخ هستنددر برگیرنده کلیه یادداشتهاي ت. 5XXفیلدهاي  .7
 

  یادداشت کلی  500
  ...یادداشت هاي مربوط به کتابشناسی و   504
  )فهرست مندرجات و یا ملحقات(یادداشت هاي مربوط به بخشهاي مجزا   505
  خالصه  520
  مخاطبان  521
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  شرایط بازتولید  533
  یادداشت مربوط به نسخه اصلی  534
  )ویژگیهایی که قالب خاصی از پیایند داراست(جزئیات نظام  یادداشت هاي مربوط به  538
  یادداشت هاي مربوط به جوایزي که به هر نحو با پیایند ارتباط دارند  586

 .ارائه کننده موضوعهاي اختصاص یافته به پیایندها هستند. 6XXفیلدهاي  .8
 

  فردي -شناسه موضوعی   600
  تنالگانی – موضوعی شناسه  610
  کنفرانس – موضوعی شناسه  611
  عنوان قراردادي  – موضوعی شناسه  630
  اصطالح موضوعی -موضوعی شناسه   650
  نام جغرافیایی –موضوعی  شناسه  651
  کنترل نشده –اصطالح نمایه   653
  قالب/ نوع –اصطالح نمایه   655

  
 .هستند) آورعنوان و پدید(در برگیرنده شناسه هاي افزوده مربوط به پیایندها . 7XXفیلدهاي  .9
 

  فردي -شناسه افزوده   700
  تنالگانی –شناسه افزوده   710
  کنفرانس –شناسه افزوده   711
  نام کنترل نشده –شناسه افزوده   720
  عنوان قراردادي –شناسه افزوده   730
  عنوان مرتبط و یا تحلیلی –شناسه افزوده   740
  ) در صورت لزوم(سلسله مراتبی  نام جغرافیایی مرتبط به صورت –شناسه افزوده   752
  شناسه اصلی فروست  760
  شناسه فروست هاي فرعی  762
  شناسه مربوط به زبان اصلی   765
  شناسه مربوط به ترجمه  767
  شناسه مربوط به ملحقات و تک شماره ها  770
  )در صورتی که پیشینه مربوط به یک تک شماره مجزا باشد(شناسه مربوط به مدرك مادر   772
  شناسه مربوط به منبع اصلی  773
  شناسه مربوط به اجزاء تشکیل دهنده  774
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  شناسه مربوط به سایر ویرایش ها  775
  شناسه مربوط به سایر ویژگی هاي ظاهري   776
  شناسه مربوط به مدارك مرتبط که به صورت مجزا ثبت می شوند ولی با یکدیگر مرتبطند  777
به عنوان مثال پیایندي که سابقا با عنوانی متفـاوت منتشـر شـده    (شین شناسه مربوط به مدرك پی  780
  )است
در پیشینه هاي قدیمی تر جهت نشان دادن تغییر مدرك و وجود (شناسه مربوط به مدارك بعدي   785

  )پیشینه اي تازه
  شناسه مربوط به هرگونه ارتباط دیگر میان مدرك و سایر مدارك که در موارد قبل نگنجد  787

  
شامل شناسه هاي افزوده فروست اسـت و از شـماره    840 – 800در این سطح فیلدهاي . 8XXفیلدهاي  .10

 856از مهم ترین فیلدهاي این بخش فیلد شماره . به بعد سایر اطالعات مربوط به نشریه ذکر می شود  840
 .یا فیلد مربوط به آدرس اینترنتی نشریه است

 
  ري می شودموسسه اي که مدرك در آن نگهدا  850
  مکان  852
  مکان الکترونیکی و دسترسی  856
  اطالعات پایه کتابشناختی -موجودي متنی  866
  اطالعات مربوط به ملحقات –موجودي متنی   867
  نمایه ها –موجودي متنی   868
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Fina  ادواري نشریهیک نمونه اي از پیشینه مارك براي . 5 – 4تصویر 
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  شینه مارك براي نشریه اي دیگرنمونه اي از پی. 6 – 4تصویر 

  

Fina
l



  ٩٩

  روشهاي جایگزین فهرست نویسی پیایندها در کتابخانه
به لحاظ هزینه باال و عدم وجود امکانات فهرست نویسی در بسیاري از کتابخانه ها از یک سـو و نیـاز بـه دسـترس     

ی بـراي سـازماندهی   پذیر نمودن موجودي پیایندها از سوي دیگـر، کتابخانـه هـاي مختلـف از راهکارهـاي متفـاوت      
عمده ترین روشهاي جایگزین فهرست نویسی پیایندها را می توان در چهار گزینـه  . پیایندهاي خود استفاده می کنند

  :(Millard, 2004)خالصه کرد 
 پیایندهاي موجود ) لیست( تهیه سیاهه .1

 ي موجود در چند کتابخانهپیایندهااز تهیه فهرستگان  .2

 تاه در فهرست پیوسته کتابخانه با توضیحات کوپیشینه ایجاد  .3

 پیایندها  اطالعات) کاردکس یا فایل الکترونیکی(ایجاد دسترسی عمومی به بایگانی  .4

  1سیاهه هاي موجودي پیایندها
فهرستی از آنچه کتابخانه به عنوان پیایند در بخش مجالت خود نگهداري می کند را سیاهه موجـودي پیاینـدها مـی    

هر مدخل از این . حداقل اطالعات پیایندها را در اختیار استفاده کننده خود قرار می دهند سیاهه هاي موجودي. نامند
سیاهه ها دربرگیرنده اطالعاتی چون عنوان، محل نشر، شماره هاي موجود، ناشر، شماره استاندارد بین المللی پیایند، 

  .ند، می باشدعناوین قبلی و تغییر یافته و نیز توضیحاتی در باب صحافی و قالب پیای
این سیاهه ها به استفاده کننـدگان  . عمده ترین مزایاي سیاهه هاي موجودي، کم هزینه بودن و سادگی تهیه آنها ست

 Wordکتابخانه اسامی کلیه نشریات ادواري موجود را ارائه داده و چنانچه اطالعات آن در قالب نرم افزارهایی چون 
بنـابراین، هزینـه   . پردازش و حتی جستجوي آنها نیز ساده ترخواهـد بـود  ریخته شود، به روزرسانی،  EXCELو یا 

نگهداري سیاهه اندك بوده و براي کتابخانه هاي کوچک با تعداد نشریه هاي کمتر، استفاده از چنین ابزاري می تواند 
  .ایده آل باشد

  :در مقابل استفاده ازاین راهکار معایبی را نیز به همراه دارد
از آنجا که مدخلهاي این سیاهه ها معموال خالصه شده است، گاه اطالعات را به . عات دقیقعدم ارائه اطال .1

 .شکلی واضح در اختیار استفاده کننده قرار نمی دهد

سیاهه عموما به شکل چاپی منتشر می شود لذا امکان به اشتراك گذاردن اطالعات آن با سایر کتابخانـه هـا    .2
بسـیار مشـکل   ) تهیه ویرایش هاي جدید(د سازي شکل چاپی این ابزار از طرفی امکان روزآم. وجود ندارد

 .است

هیچ گونه دسترسی موضوعی به پیایندها دراین راهبرد در نظر گرفته نشده است و تنهـا راه  به طور معمول،  .3
 .حل براي این مشکل دسته بندي عنوانهاي پیایندها در حوزه هاي موضوعی کلی است

 

                                                   
1 . Serials Holding List 
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 EXCELاي از یک سیاهه موجودي تهیه شده در قالب  نمونه. 7 – 4تصویر 

  1فهرستگانها
همانگونه که از نـام آن نیـز    ،سیاهه موجودي، تنها نشان دهنده مجموعه پیایندهاي یک کتابخانه است ولی فهرستگان

دسـته   فهرستگانها را می توان از جنبـه هـاي متعـددي   . بر می آید، نشان دهنده موجودي دو و یا چند کتابخانه است
  .از دیدگاه جغرافیایی، نوع کتابخانه و یا موضوع. بندي کرد

یا مجموعه برخی کتابخانه هاي خاص  عام حوزه موضوعییک فهرستگانها می توانند محدود به یک موضوع خاص، 
ابخانه هـا،  فهرستگان معموال به منزله راهنمایی براي مکان یابی پیایندها، راهنمایی براي آشنایی با موجودي کت. باشند

  . مرجعی براي اطالعات کتابشناختی پیایندها و در نهایت کتابشناسی پیایندها محسوب می شوند
داده هایی چون عنوان، عنوان قراردادي، سازمان پشتیبان اثر، شرح ویرایش، اطالعات مربـوط   ،فهرستگانهادر پیشینه 

  .دشو میثبت  ISSNبه موجودي، محل نشر، برخی یادداشتها و شماره 
  

  
  نمونه اي از سه مدخل در یک فهرستگان. 8 – 4تصویر 

                                                   
1 . Union List 
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  1رایانه ايبا توضیحات کوتاه در فهرست  پیشینه هایی
 رایانـه اي به جاي تهیه پیشینه هاي فهرست نویسی کامل برخی از کتابخانه ها پیشینه هـایی خالصـه را در فهرسـت    

ممکـن  . هر پیشینه بستگی به سیاست هاي کتابخانه دارد جزئیات مطرح شده در. خود براي نشریه ها ایجاد می کنند
ممکـن اسـت اطالعـات کلیـه     . است کتابخانه اي به پیایند موضوع اختصاص دهد و دیگري این کار را انجام ندهـد 

شماره هاي موجود پیایند در پیشینه وارد شود و در مقابل امکان دارد تنها به ذکر تاریخ اولین شماره موجـود نشـریه   
  .ا شوداکتف

روزآمد سازي این پیشینه ها بسیار ساده بوده، قابلیت جستجو در آنها بسیار چشمگیر است و چنانچه امکانات سخت 
  .افزاري و نرم افزاري وجود داشته باشد، اتصال به اینترنت و به اشتراك گذاشتن این اطالعات امکان پذیر خواهد بود

  

  

  
  

  
  اي مختصردو نمونه از پیشینه ه. 9 – 4تصویر 

  

  ادواریها اطالعاتایجاد امکان دسترسی عمومی به بایگانی 
دسترس پذیر کردن این بایگانی براي . مسلما هر کتابخانه اي پیایندهاي دریافتی خود را در یک بایگانی ثبت می کند
بـه فهرسـت    ديزیـا  نیـاز  با این کـار  . عموم، چه به صورت دستی و چه الکترونیکی، مزایاي غیر قابل انکاري دارد

نویسی و یا تهیه سیاهه اي از پیایندها نبوده، پیشینه ها همیشه روزآمد باقی مانده و نشانگر کامل موجـودي کتابخانـه   
  .خواهند بود

                                                   
1 . Brief Entries in an Online Catalog  
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دسترس پذیر کردن یک بایگانی حرفه اي براي عموم اسـتفاده کننـدگان، مشـکالتی را نیـز بـه همـراه        در عین حال،
  :خواهد داشت

در نظام دستی امکان ازبین رفتن و مخدوش شدن برخی پیشینه ها و در نظامهاي رایانه اي  .مشکالت امنیتی .1
 .امکان دستکاري سیستم توسط کاربر امري اجتناب ناپذیر است

که در آن واحد تعداد استفاده کنندگان بیشـتري از   انجام این کار سرعت فرایند ثبت را پایین می آورد، چرا .2
 .کنندیک بایگانی استفاده می 

اطالعات موجود در بایگانی هاي ثبت بسیار زیاد بوده و گاه براي استفاده کننده پیچیده و سـرگردان کننـده    .3
 .خواهد بود

. اقـدامی عاقالنـه نیسـت    ،مختلـف متعدد و با توجه به تمام این موارد، انجام این کار براي کتابخانه هایی با مراجعان 
  .ي بسیار کوچک و تخصصی با مراجعان محدود و شناخته شده استچنین راهبردي تنها مناسب کتابخانه ها

  نمایه سازي نشریه هاي ادواري 
به مدرك است به گونه اي که جستجوگر ) به طور معمول، کلیدواژها(نمایه سازي به معنی اختصاص کدهاي مناسب 

دور داشـت ایـن اسـت کـه در بیشـتر       آنچه نباید از نظر. مطالب مورد نظر خود را به راحتی بیابداز طریق آن بتواند 
مواقع، نمایه ساز، خود جستجوگر اطالعات نیست، بنابراین، نمی توان همیشه از خوب بودن یک نمایه اطمینان کامل 

  . داشت
و زمان انتشار اولین نشریه هاي  17تهیه نمایه به صورت جدي براي نشریه هاي ادواري به صورت اخص به قرن    

اولـین نمایـه شـناخته شـده،  مخصـوص       Philosophical Transactionsنشریه  1678در سال . علمی باز می گردد
  . (Bell, 2001)نمایه اي با نظیم الفبایی و مداخلی تقریبا ناهمگون . مقاالت منتشر شده خود را انتشار داد

، توجه بـه مسـاله نمایـه    با گسترش انتشار نشریه هاي ادواري علمی و افزایش حجم اطالعات ارائه شده توسط آنها
  .سازي مقاالت مندرج در نشریات روز به روز افزایش یافت

نمایـه  . همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، فهرست نویسی تنها راه دستیابی به اطالعات مندرج در پیاینـدها نیسـت     
در واقع . ابخانه استسازي روشی نه جایگزین که مکمل فهرست نویسی، در سازماندهی نشریه هاي ادواري یک کت

نمایه سازي یکی از اساسی ترین پایه هاي سازماندهی و بازیابی دقیق اطالعات نشریه هاي ادواري، خصوصا زمانی 
با توجه به این مساله که نشریه هاي ادواري به صورت . که با حجم عظیمی از آنها سرو کار داریم، به حساب می آید

د و با توجه به اینکه هر چه فاصله انتشار نشریه هاي ادواري کوتاه تر باشـد طـی   منظم و مداوم به کتابخانه می رسن
مدت زمان خاصی حجم بیشتري از اطالعات را به سمت کتابخانه سرازیر خواهد کرد، اندیشیدن در بـاب شـیوه اي   

ا تا حد بسیاري بـه ایـن   استفاده از نمایه نامه ه. جهت پاسخگویی به نیاز استفاده کنندگان اجتناب ناپذیر خواهد بود
ابزارها می توانند به مدارك خاص مورد نیاز خـود دسـت    گونهاستفاده کنندگان با کمک این . امر کمک خواهد کرد

  .این کار صرفه جویی در نیرو و وقت افراد، چه استفاده کننده و چه کتابدار، را به همراه خواهد داشت. یابند
  : ري عموما در دو زمینه مطرح می شودبحث نمایه سازي نشریه هاي ادوا    
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در قالب نمایه ) یعنی نمایه کردن محتواي تنها یک نشریه(نمایه سازي نشریه هاي ادواري به صورت منفرد  •
برخی از مجالت از این سیوخ استفاده می کنند و هر چند سال یکبار  هاي ساالنه و یا نمایه هاي درهم کرد؛

 .منتشر می نمایندنمایه یا فهرست مقاالن حود را 

چندین مجله متعلق به یک کتابخانه و یـا مجـالت موجـود در یـک یـا چنـد       (نمایه سازي مقاالت مجالت  •
 .در پایگاههاي اطالعاتی) حوزه

بایستی خاطرنشان کرد که نمایه سازي نشریات به صورت منفرد و نمایه سازي آنها در پایگاههاي اطالعاتی دو مقوله 
در نمایه سازي پایگاهها اصلی ترین کار نمایه ساز اختصاص واژگـان کلیـدي، چـه بـا کمـک       .کامال متفاوت هستند

این نمایه در کنار اطالعات کتابشناختی اثر کـه بـه صـورت    . اصطالحنامه و چه بدون آن، به مدارك مورد نظر است
این در حالی اسـت کـه   . ندجستجوپذیر درآمده اند کلیه فیلدهاي جستجوپذیر یک پایگاه اطالعاتی را تشکیل می ده

در نمایه سازي نشریه هاي ادواري به صورت منفرد، براي تهیه نمایه ساالنه و یا نمایه درهم کـرد، حـداقل سـاختن    
  .نمایه هاي نویسنده، عنوان و موضوع به صورت جداگانه ضروري است

وجود دارندکـه کـار نمایـه سـاز را      ممکن است نمایه سازي نشریه هاي ادواري به نظر ساده برسد اما مسائلی نیز   
  :برخی از این مسائل عبارتند از. بسیار سخت خواهند کرد

 تعداد نمایه هاي مورد نیاز  •

o  موضوع-عنوان-پدیدآور(سه نمایه جداگانه( 

o  نمایه موضوع -پدیدآور/ نمایه عنوان( دو نمایه( 

o  موضوع/ پدیدآور/ نمایه عنوان(یک نمایه( 

بـا   ،به عنـوان نمونـه  . ابل براي نویسندگان چند مقاله اي و مقاالت چند نویسنده اياستفاده از ارجاعات متق •
 :مقاالتی که چند نویسنده دارند می توان به دو صورت برخورد کرد

o   یا اطالعات مقاله را تحت نام یک نویسنده آورد و از دیگري به نویسنده مدخل ارجاع داد کـه در
 .ویسنده مذکور نظام ارجاعات بسیار گیج کننده خواهد بوداین صورت با افزایش تعداد مقاالت ن

o  یا اطالعات کتابشناختی مقاله در هر مدخل تکرار می شود که در این صورت نه تنها میزان دخالت
 .افراد در تهیه اثر نشان داده نمی شود بلکه فضاي زیادي نیز اشغال خواهد شد

و بسیار تخصصـی  که آیا مقاالت بایستی در سطح خرد این . چگونگی و سطح برخورد با مقاالت مورد نظر •
ارتیـاط بـا هـدف نمایـه سـازي و نیـاز       در  مسئله اي است که باید ،تر یه صورت عامنمایه سازي شوند و 

 .کاربران به آن پرداخته شود

 .تصمیم گیري در باب استفاده از اصطالحات اعم و اخص •

گاه بخشهایی مانند . دارك از دامنه کار نمایه سازيتصمیم گیري در باب حذف و یا عدم حذف برخی از م •
بـراي  ... نامه به سردبیر، اطالعات مربوط به برگزاري کنفرانسها و وقایع آتی، نقد کتـاب، سـخن سـردبیر و   

 .نمایه سازي انتخاب نمی شوند

 .امکان بروز اشکال در باب اسامی نویسندگان مقاالت •
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  ....و
محدودیت هاي نمایه سازي دستی و با توجه به ایـن کـه تقریبـا     عدم وجودتوجه به با  ،در نمایه سازي پایگاهها    

تمامی فیلدهاي جستجوپذیر نمایه هایی هستند که به صورت ماشینی تهیه می شوند، در اختصاص فیلدهاي جستجو 
نیازهـاي   ددید خرد نگر  در نمایه سازي پایگاهها باعث می شو. و محدودگرها خردنگري بسیاري صورت می گیرد

بسیار خاص برخی محققان برطرف شده و از طرفی کاربرانی که به صورت کلـی بـه جسـتجو مـی پردازنـد نیـز بـا        
  . مشکلی مواجه نشوند

در نمایـه سـازي موضـوعی،    . عمده ترین مساله در نمایه سازي پایگاههاي اطالعاتی، نمایه سازي موضوعی است   
  . اي کاربرانی که خود خردنگر هستند بازنمون می شودمحتواي اطالعاتی مدارك با دید خرد بر

که محتواي اطالعاتی نشریه هاي ادواري را به صورت الکترونیکی در اختیار کاربران قـرار  را پایگاههاي اطالعاتی   
  :می دهند می توان به دو گروه دسته بندي کرد

گاههـا از قـدرت نمایـه سـازي     ایـن پای . پایگاههاي ارائه دهنده نشریه هاي ادواري به صورت مجزا •
علت این امـر آن  . باالیی برخوردار نیستند و معموال امکانات جستجوي آنها در سطح متوسط و پایین است

است که آنها عمال مقاالت را جستجو پذیر نمی کنند بلکه تنهـا بـه عنـوان کـارگزاري جهـت ارائـه قالـب        
صـفحه اصـلی ایـن    . از چندین ناشر، عمل می کنند الکترونیکی نشریه هاي ادواري مختلف از یک و یا گاه

پایگاهها عموما در برگیرنده فهرستی از نشریه هاي ادواري الکترونیکی مختلف است که با انتخاب هر یـک  
از  IOPاز همین ناشر و یـا   Springerمانند پایگاه . می توان شماره هاي همان نشریه خاص را مرور نمود

 .انجمن فیزیک آمریکا

آنجا که قالب الکترونیکی بیشتر نشریه هاي ادواري نیز نسبت به دسته دوم پایگاههـا تعـداد فیلـدهاي     از   
جستجوپذیر کمتري دارند می توان گفت در پایگاههاي ارائـه دهنـده مقـاالت کـار نمایـه سـازي بیشـتري        

  .ر آمده استبه نمایش د  10 - 4در تصویر    Springerشماي صفحه اصلی پایگاه . صورت گرفته است
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 Springerصفحه اصلی پایگاه . 10–4 تصویر

 
عالوه بر اینکه نشـریات   ،این پایگاهها در بیشتر مواقع. پایگاههاي ارائه دهنده مقاالت نشریات مختلف •

نشریه هاي ادواري مجموعه اي از در واقع مقاالت  ،را به صورت مجزا نیز در اختیار کاربران قرار می دهند
نمایه سازي در این پایگاهها با توجه به این که ارائه دهنده محتواي نشریه هاي . ذیر می سازندرا جستجو پ

فیلدهاي مختلفی اعم از اطالعات کتابشـناختی و چکیـده   . مختلف هستند بسیار جدي تر صورت می گیرد
. تیب می دهدگرفته تا توصیفگرها همگی در کنار یکدیگر صفحه جستجوي جامعی را براي این پایگاهها تر

گذشته از نمایه سازي کلیه عناصر اطالعاتی کتابشناختی، فیلد جستجوي موضوعی ایـن پایگاههـا یکـی از    
 . مهمترین و پرکاربردترین فیلدهاي این دست از پایگاهها است

تصمیم گیري در باب انتخاب زبان کنترل شده و یا طبیعی بـه منظـور اختصـاص کلیـدواژه بـه مقـاالت          
برخی از این پایگاهها از برخی . هت جستجو در بسیاري از این پایگاهها مساله اي حل شده استمختلف ج

اصطالحنامه ها استفاده می کنند و یا حداقل فهرستی از واژگان پذیرفته شده براي موضـوعات مـورد نظـر    
تقریبـا مـی تـوان     ،از طرف دیگـر . یاد می شود 1خود دارند که عموما در جستجو از آنها با عنوان توصیفگر

از این دست . گفت هیچ پایگاهی وجود ندارد که حداقل کلیدواژه هاي عنوان مقاالت را جستجوپذیر نسازد
 ،بـه عنـوان نمونـه   . اشـاره کـرد   Emerald Full textو  GeoRefو  Science Directپایگاهها می توان بـه  

ن صفحه به تنهایی نشـانگر بـیش از   ای. است GeoRefنشان دهنده صفحه جستجوي پایگاه  11 - 4تصویر 
  .فیلد جهت جستجو و محدودسازي جستجو است 18

                                                   
1 . Descriptor  
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  نمایه نامه ها
در ادامه بحث نمایه سازي پایگاهها نبایستی فراموش کرد پایگاههایی نیز وجود دارند کـه هـدف اصـلی آنهـا نمایـه      

پایگاههـایی کـه تنهـا بـه ارائـه      بیشتر . سازي دقیق مقاالت نشریه هاي ادواري و ارائه اطالعات کتابشناختی آنهاست
بعضـی از  . چکیده اي از مقاله هاي نشریه ها اکتفا می کنند در واقع ویرایش الکترونیکی نمایه نامه هاي چاپی هستند

این در حالی است که ویرایش چاپی همـین نمایـه نامـه هـا     . این پایگاهها در برگیرنده چکیده مقاالت نیز می باشند
و یـا   Web of Scienceمانند نمایه نامه اسـتنادي علـوم و ویـرایش الکترونیکـی آن     . چکیده باشدممکن است فاقد 

Current Contents .  
با توجه به وجود نمایه نامه هاي مختلف و این که بعضی از نشریه هاي ادواري مقاالت یک یا چند دوره خـود را     

اي نیروي انسانی خود را صرف نمایه سـازي نشـریه هـاي    به صورت درهم کرد نمایه سازي می کند کمتر کتابخانه 
چرا که هزینه خرید این منابع براي کتابخانه به مراتب کمتر از اختصاص وقت نیروي  ،ادواري موجود خود می سازد
  .خود به این کار خواهد بود

نیز حتی در حوزه هـاي   نشریه هاي ادواري داخلی عموما نمایه سازي نمی شوند و نمایه نامه هاي درهم کردبیشتر 
کتابخانـه هـا بـا مشـکالت      ،در چنین حـالتی . موضوعی خاص بسیار نامنظم و با فواصل زمانی زیاد منتشر می شوند

زیادي در بازیابی مقاالت نشریه ها رو به رو هستند و از آنجا که نشریه هاي ادواري در کتابخانه هـاي ایـران کمتـر    
کتابخانه ها تنها راه را در ارائه فهرست مندرجات شماره هاي مختلف نشریه  فهرست نویسی می شوند، لذا برخی از

البته باید یادآور شد که در چند سـال اخیـر، تالشـهایی بـراي نمایـه       .هاي ادواري موجود خود به مراجعان می بینند
متن کامل تعدادي از توانسته است  "نمایه"براي مثال، پایگاه . سازي منسجمتر ادواریهاي فارسی صورت گرفته است

Fina  .مجله هاي فارسی را از طریق نمایه سازي در دسترس قرار دهد
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 GeoRefصفحه جستجو در پایگاه . 11–4تصویر
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 Library Trendsنشریه ) فهرست برگه(نمونه پیشینه . 11 - 4تصویر 

  
  

  
  نمونه پیشینه برچسب دار همان نشریه. 12 – 4تصویر 
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  نمونه پیشینه همان نشریه در قالب مارك .13 – 4تصویر 
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  نمونه اي از فهرست برگه هاي نشریات ادواري فارسی. 14 – 4 تصویر
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  نمونه هایی دیگر از فهرست برگه هاي نشریات ادواري فارسی. 15 – 4تصویر 
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  خی پرسشهابر
  برخی از مزایاي فهرست نویسی نشریه هاي ادواري را ذکر کنید .1
 رست نویسی توصیفی شامل چه مراحلی است؟فه .2

 سطح اول فهرست نویسی توصیفی در بر گیرنده کدام عناصر اطالعاتی است؟ .3

 .استانداردهاي دخیل در امر فهرست نویسی نشریه هاي ادواري را نام ببرید .4
 شیده اند؟به جز فهرست نویسی کامل، کتابخانه ها جهت سازماندهی نشریه هاي ادواري خود چه تدابیري اندی .5

 .در باره پیشینه هاي کوتاه در فهرست رایانه اي توضیح دهید .6

 .مزایا و معایب ایجاد دسترسی عمومی به بایگانی اطالعات ادواري ها را بیان کنید .7

 .چند نوع پایگاه اطالعاتی ارائه دهنده نشریه هاي ادواري وجود دارد، شرح دهید .8
  .کنید  بندي و رده  فهرستنویسی طور کامل و به  کرده  انتخابرا   یکی  ادواري  هاي از نشریه  از هرنوع .9
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  : پنجم  فصل
  

  1ادواریها  و کنترل  مدیریت  اي رایانه  نظام
  

  ادعـا کـرد کـه     تـوان  مـی   جـرأت   بـه . آغـاز شـد   1970  از دهـه  ادواریهـا   در بخـش   اي رایانه  ماز نظا  استفاده
  ســایر بخشــهاي  بــه  نســبت  ِ آن خــاص ِ پیچیــدگی  دلیــل  ادواریهــا بــه  و کنتــرل  مــدیریت  بــراي  از رایانــه  اســتفاده
تـر،   آسـان   ادواریهـا انجـام    در بخـش   اي رایانـه   کـاربرد نظـام   از  ، هـدف  شـکل  هـر   بـه .  گرفت  دیرتر انجام  کتابخانه
  اي شـیوه   بـه   و جسـتجو اسـت    ، سـازماندهی  ، دریافـت  آوري ، فـراهم  فراینـد گـزینش   تـر  تر و منسجم تر، دقیق سریع
  عبـارت   بـه . باشـند   داشـته   کنتـرل   مرحلـه  بـر رونـد کارهـا در هـر      بخـش   از کارکنـان   هریـک  یـا بخـش  مدیر   که

  در مراحـل  ادواریهـا را   بـه   مربـوط   بایـد اطالعـات  )  افـزار مـورد اسـتفاده    نـرم   یعنـی (ادواریهـا    اي رایانه  نظام دیگر،
  .کند  و ساماندهی  ذخیره 2کار  دار گردشنمو  و براساس  مختلف

   نظام  کارکرد و ساختار کلی
کتابخانـه،     5یکپارچـه   نظـام  از  4بخشـی   شـکل   یـا بـه    3مسـتقل   صـورت   توانـد بـه   ادواریها می  افزار بخش نرم
 بخشـهاي   لادواریهـا بایـد شـام     افـزار بخـش   نـرم  ، کلـی  طـور   بـه . و اجـرا شـود    با سایر بخشها طراحـی   6یا مرتبط
  :باشد  ذیل

  7 اطالعات  ورود و اصالح  قسمت .1
  :امور زیر باشد  و دقیق  ، سریع آسان  انجام  براي  هایی گزینه  باید داراي  قسمت  این

  ؛جدید  هاي نشریه  ایجاد رکورد جدید براي •

                                                   
1 . Serials Automated Control and Management System 
2 . Flow Chart  
3 . Stand Alone 
4 . Module  
5 . Integrated System  
6 . Linked  
7 . Data Entry Module  

Fina
l



  ١١٤

انتشـار آنهـا، ماننــد    فاصــله  براسـاس (ادواریهـا    انـواع   بــه  مربـوط   ورود اطالعـات   بــراي  کـار برگـه    انـواع  •
  ؛) ، و سالنامه ماهانه ، شش ،فصلنامه ، دوماهانه ، ماهنامه نامه ، دوهفته نامه ، هفته روزنامه

  . آن  اطالعات  یا تکمیل  منظور اصالح  موجود به  جستجو در رکوردهاي •

   1و ثبت  دریافت  قسمت .2
  :باشد  شده  گرفتهنظر  موارد زیر در  براي  هایی باید گزینه  قسمت  در این

  ؛ISSN  ، شماره ، کلیدواژه رکورد، عنوان  شماره  ها براساس نشریه بازیابی •
  ؛کلید  یک  با زدن  دریافتی  تازه  هاي نشریه  3و شماره 2خودکار جلد  درج •
راهنمـا    شـماره  ، نگهـداري   ، محـل  دریافـت   بـا تـاریخ    همـراه   مجلـه   دریافـت   خودکـار برچسـب    چاپ •

 ؛ نشریه  روي قِالصا  براي  ، و بار کد کنترل)نیاز  در صورت(
 پیشبینی و تخمین زمان احتمالی دریافت شماره هاي بعدي هر نشریه با توجه به اطالعات ثبت آن •
  ؛ فرض پیش  مدت  براساس  نشده  دریافت  هاي خودکار شماره  اعالم •
  ؛ارناشر یا کارگز  و تأخیر براي  پیگیري  هاي خودکار نامه  چاپ •
ــه • ــی  مبادل ــات  بخش ــا   از اطالع ــات(رکورده ــناختی  اطالع ــودي  کتابش ــریات  و موج ــمت )  نش ــا قس   ب

 .) کتابخانه  اي رایانه  در فهرست(  جستجو و نمایش

  قسمت فهرست نویسی . 3
 حداقل فیلدهایی که براي این قسمت در نظر گرفته می شـود از ایـن قـرار   همانگونه که در فصل پیشین تشریح شد، 

 :خواهد بود

 ISSNشماره استاندارد 

 نوع نشریه ادواري از نظر فیزیکی

 عنوان 

 پدیدآور نشریه

 پشتیبان نشریهناشر یا تنالگان 

 دوره انتشار

 فیلدهاي مربوط به اطالعات نشر

 به عنوان مثال به صورت مسلسل ویا دوره و شماره. چگونگی شماره گذاري نشریه

 اطالعات مربوط به موجودي

                                                   
1 . Check-in Module 
2 . Volume Number  
3 . Issue Number  
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 اي موضوعات فیلده

 شماره و یا هر کد راهنماي دیگر براي بازیابی نشریه 

 فیلدهاي کنترلی و مدیریتی

این بخش همچنین بایستی قابلیت تبدیل اطالعات وارد شده به قالب فهرست برگه و یا نمایش برچسـبی اطالعـات   
ایلهاي اطالعاتی استانداردهاي مختلف از بایستی قابلیت دریافت و تبادل ف عالوه براین. باشد را داراالزم براي کاربر 

نـرم افزارهـاي   الزم به توضیح اسـت کـه در بسـیاري از    . در این بخش در نظر گرفته شود MARCو یا  ISOقبیل 
یکپارچه کتابخانه اي قسمت اعظم داده هاي الزم براي بخش فهرست نویسی قبال از طریـق بخـش ورود و اصـالح    

  .می شوداطالعات وارد 
  

   و کنترل  مدیریت  تقسم .4
  :قرار دهد  بخش مدیر  در دسترس  و نظارت  منظور کنترل  را به  گوناگونی  باید اطالعات  قسمت  این

  ؛)ISSN  ، شماره عنوان  اساس بر(  جاري  هاي از مجله  گیري گزارش •
  ؛ یا اهدایی  خریداري  هاي از مجله  گیري گزارش •
  ؛ راكاشت  قطع  هاي از مجله  گیري گزارش •
یـا مفقـود     نشـده   دریافـت   هـاي  بـا قیـد شـماره   (  نتـایج   هـا و چـاپ   نشـریه   از موجـودي   گیري گزارش •

  ؛) شده
   ؛مجله هر  از وضعیت  مالی  گیري گزارش •
  ؛ناشر یا کارگزار هر  از وضعیت  مالی  گیري گزارش •
  ؛ها از تأخیرها و پیگیري  گیري گزارش •
  ؛ از کتابخانه  بخش هر  به  ارسالی  هاي از نشریه  گیري گزارش •
  ؛ مختلف  موضوعات  هاي از نشریه  موضوعی  گیري گزارش •
  ؛ و بالعکس  ریال  به  خارجی  ارزهاي  و تبدیل  محاسبه  امکان •
  ؛ها و تراز پرداخت  بودجه  و محاسبه  کنترل •

  1) فهرست(ادواریها   اطالعات  جستجو و نمایش  قسمت .5
  :ارائه نمایدزیر را   قرار دارد باید اطالعاتنیز   کتابخانه  کاربران  در دسترس  که  قسمت  این

  ؛از آنها ترکیبی یا  ISSN، ناشر،  ، موضوع ، کلیدواژه عنوان  ها براساس نشریه  جستجوي •

                                                   
1 . Catalog  
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  مربـوط   بـا اطالعـات    همـراه  2دار یـا برچسـب    1اي فهرسـتبرگه   صـورت  بـه   نشـریه ) رکـورد (  پیشینه  نمایش •
  .کاربر  براي ) موجود یا مفقود شده  هاي شماره(  موجودي  به

   اي رایانه  افزار نظام نرم  قابلیتها و ویژگیهاي
پـیش   الگـوریتم   ادواریهـا وجـود یـک     افزار بخـش  نرم  اصلی  از قابلیتهاي  یکی   تشـخیص   بـراي   3کننـده  بینـی  ِ
 ، و ، ماهنامـه  نامـه  هـا، دوهفتـه   نامـه  هـا، هفتـه   نامـه ماننـد روز (  ادواري  نشـریات   انـواع   دریافـت   و تاریخ  جلد، شماره

،  دریافـت   و تـاریخ   شـماره   درج  شـود، ضـمن   مـی   دریافـت   نشـریه   از یـک   جدیـدي   شـماره   کـه   هرزمان .است )...
  شـماره   دریافـت   یتقریبـ   ، تـاریخ  همچنـین . سـازد  مـی   را نیـز مشـخص    تـأخیر آن   یـا مـدت    دریافت  بودن  موقع  به
،  آن بــر  عــالوه .گیــرد مــی  شــکل  و عــددي  تقــویمی  هــاي داده  براســاس  الگــوریتم  ایــن. دهــد مــی  را نشــان  يبعــد

،  صورتحسـاب   نظـر درخواسـت   از  وضـعیتی   در چـه   زمـان  در هـر   نشـریه  هـر   و اینکـه   امـور مختلـف    مسیر انجام
ــري ، دریافــت ، پرداخــت ســفارش ــراز ، پیگی ــا نگهــداري  ارســال  ، محــل پرداخــت ، ت ــا   هــاي ، شــماره ی موجــود ی
  .سازد می  ادواریها مشخص  بخش  کتابداران  برد را براي می سر  به  نشده  دریافت
  : زیر است  شرح  ادواریها به  مدیریت  اي رایانه  نظام  عمومی  از قابلیتهاي  برخی
ــرم • ــزار بخــش ن ــات   اف ــویر و اطالع ــد تص ــا بای ــاملی  ادواریه ــعیت  ک ــر  از وض ــوان ه ــر   ادواري  عن از نظ

  .دهد  ارائه  و غیره ، صحافی ، مفقودي ، موجودي وجه  ، پرداخت ، دریافت سفارش  وضعیت
ــرم • ــد   ن ــزار بای ــاساف ــه   براس ــاز کتابخان ــه  نی ــن ب ــور روش ــدن  منظ ــعیت  ش ــل  وض ــا   کام ــتادواریه   قابلی

  .باشد  رارا دا  یمختلف  هاي گیري گزارش
  . افزار است نرم  الزم  ها از ویژگیهاي مانند پیگیريامور   خودکار برخی  اعالن •
  از دیگـر قابلیتهـاي   پرداختهـا و بـدهیها بایـد     روزآمـد از وضـعیت    گـزارش   و ارائـه   مـالی   محاسبات  انجام •

  .افزار باشد نرم
  امانـت   و بخـش   اي رایانـه   ماننـد فهرسـت    کتابخانـه   اي رایانـه   نظـام   با سـایر بخشـهاي    شدن  مرتبط  قابلیت •

  .ادواریها باشد  افزار بخش نرم  توجه  قابل  باید از ملزومات
بـا    اطالعـات   تبـادل  و  بـا اینترنـت    تـا ارتبـاط    بـوده   همخـوان   ویندوز یـا وب   افزار باید با محیط نرم  محیط •

  .پذیر باشد امکان  و کارگزاران  ناشران
ــام   ســادگی • ــا نظ ــار ب ــه  ک ــادگی  اي رایان ــا و س ــوزش  ادواریه ــداران  آم ــر  کتاب ــاي از دیگ ــومی  ویژگیه   عم

  .باشد افزار می نرم

                                                   
1 . Catalog Card  
2 . Labeled Display  
3 . Prediction Algorithm  
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  کاتالوگ  صورت  افزارخود را به نرم  ادواریها ویژگیها و قابلیتهاي  افزار بخش نرم  طراح  از شرکتهاي  برخی
  با نشانی( Globe  شرکت  لمثا  براي. دهند می  ارائه  یا وب  فشرده ، دیسک دیسکت  روي  1افزار نمایشی یا نرم  تبلیغاتی

www.globe-aust.com(، شرکت  PURNA )با نشانی  www.nsf.ac.lk/purna(و شرکت ،  FCCS ) با
  ).www.ccla.lib.fl.us/lms/lms-demo-script.pdf نشانی

صـویر  ت  منظـور بـه    بـه   ادواري  هـاي  نشـریه   مـدیریت   اي رایانـه   نظـام   یـک   از منوهـاي   هـایی  نمونهادامه،  در
  .شود می  و کارکرد آنها ارائه  مختلف  قسمتهاي  کشاندن

  
  
  
  
  

  

  
   نظام  مختلف  بخشهاي  ادواریها با پیوند به  مدیریت  نظام  یک  اول  صفحه . 1 -5تصویر 

  

                                                   
1 . Demo  
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   اشتراك  ادواریها براي  ورود اطالعات  صفحه . 2-5تصویر 
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  ادواریها  ورود اطالعات  مدو  صفحه . 3-5تصویر 
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   مربوطه  با یادداشتهاي  دریافتی  ادواریهاي  ورود اطالعات  صفحه . 4-5تصویر 
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   بعدي  شمارة دریافت  تاریخ  به  با اشاره  شماره  ترتیب  به  دریافتی  هاي شماره  ثبت  صفحه . 5-5تصویر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fina
l



  ١٢٣

  
  
  
  

  
  امانت  تاریخ  به  افراد با اشاره  برخی  در میان  دریافتی  تازه  شماره  یک  چرخش  کنترل  صفحه . 6-5یر تصو

  
  
  

  برخی پرسشها 
  .ببرید  نام  هریک ؟ آنها را با ذکر کارکرد است  چند بخش  ادواریها داراي  مدیریت  افزار نظام نرم. 1
ــمت. 2 ــت  در قس ــت  ثب ــا در ن  و دریاف ــامادواریه ــه  ظ ــه  اي رایان ــایی داده  چ ــۀ  ه ــه  در کاربرگ   درج  مربوط

  شود؟ می
  .ببرید ادواریها را نام  و کنترل  مدیریت  قسمت  مهم  هاي گیري چند مورد از گزارش. 3
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ــات  جســتجوي  در قســمت. 4 ــا چــه  اطالع ــه  ادواریه ــایی گزین ــراي  ه ــابی  ب ــات  بازی ــد  اطالع ــا بای ادواریه
  شود؟  درنظر گرفته

  .ببرید  ادواریها را نام  مدیریت  اي رایانه  نظام  یک  عمومی  ویژگیهاي. 5
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  : ششم  فصل
  

  ادواریها  و سازماندهی  ، شناسایی توصیف  استانداردها و نظامهاي
  

  از ملزومـات   ادواریهـا یکـی   و شناسـایی   ، سـازماندهی  توصـیف   بـه   از اسـتانداردها و قواعـد مربـوط     آگاهی
  توانــد میــزان مــی  زمینــه  در ایــن  عملــی  مهارتهــاي و  نظــري  دانــش  کســب.  اســت  ادواري  هــاي نشــریه  مــدیریت
  ادواریهــا افــزایش  اطالعــاتی  نظــام  ســازي و بهینــه  منــابع  ایــن  ســازماندهی ادواریهــا را در  مــدیر بخــش  موفقیــت

اسـتانداردها و قواعــد   ، فصــل  ایـن  درگرچــه بـه برخــی از اسـتامدارد هــا در فصـلهاي پیشــین اسـاره شــد،     . دهـد 
  .شود می  معرفیبه صورت کاملتر ادواریها   و سازماندهی  ، شناسایی توصیف  اصلی

  )پیایندها(  کتابشناختی  توصیف  المللی  استاندارد بین
ــه 1960  از دهــه  قبــل ــاگونی  نویســی از قواعــد فهرســت  جهــان  هــا در ســطح کتابخان ــراي  گون   توصــیف  ب
از یکــدیگر کــار   منفــرد و جــداي طــور  آنهــا معمــوالً بــه. کردنــد مــی  خــود اســتفاده  هــاي مجموعــه  ختیکتابشــنا
  را در سـطح   تالشـهایی   رسـانی  اطـالع   و متخصصـان   ، کتابـداران  اطالعـات   اي رایانـه   پـردازش   بـا شـروع  . کردند می
  انجـام   مشـترك   صـورت   بـه   توصـیفی   ستنویسـی فهر  بـه   و دسـتیابی   فهرستنویسـی   هـاي  داده  ثبـت   بـراي   المللی بین

ـ   اسـتاندارد کتابشـناختی    نظـام   یـک  1970  دهـه   در اوایـل   نتیجـه  دادند، در   توصـیف   المللـی  اسـتاندارد بـین    نـام ه ب
  .ایجاد شد  1کتابشناختی

  :عبارتند از ISBD  اساسی  ویژگیهاي
  ؛ است  سر گذاشته  را پشت  زبانی و  جغرافیایی  استاندارد مرزهاي  این .1
  ؛ است  و مناسب  عملی  مدارك  انواع  توصیف  براي .2

                                                   
1 . International Standard Bibliographic Description (ISBD) 
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ــردن  .3 ــتاندارد ک ــا اس ــیفی   ب ــر توص ــلی  عناص ــم  اص ــه  و عالئ ــم  و نقط ــذاریها، فه ــیر  و  گ ــات تفس اطالع
 گشـته   آسـان   کـاربران   هـم  و  فهرسـتنویس   بـراي   ، هـم  جهـان   در سـطح   و زبـان   هـرخط   به  کتابشناختی  هاي پیشینه

  ؛است 
  .تبدیل می شوند  خوان ماشین  فرم  به  راحتی  استاندارد به  این  بر اساس  ایجاد شده  هاي پیشینه .4
  

اســتاندارد   ایــن.  اســت  شــده و منتشــر  پیاینــدها تهیـه   از جملــه  انتشــارات  درمــورد انــواع ISBDاسـتاندارد  
ــژه ــریه  توصــیف  وی ــاي نش ــدها  ادواري  ه ــت و پیاین ــه  س ــارکرد  ک ــه  توصــیف  آن  اصــلی ک ــایی  و در نتیج   شناس

  دوم  منتشــر شـد و ویــرایش  1977  پیاینـدها در سـال    اسـتاندارد بــراي   ایــن  ویـرایش   نخسـتین . باشــد پیاینـدها مـی  
ــه1988   در ســال  آن ــراي ISBD(S)از اســتاندارد .  اســت  رســیده  چــاپ  ب  ، توصــیف)  هــاي داده(عناصــر   تعیــین  ب
  اسـتفاده   کتابشـناختی )رکـورد (  نیـاز در پیشـینه   مـورد   گـذاري  و نقطـه   ، عالئـم  هـم   دنبـال   عناصـر بـه    تیبو تر  نظم
  : مثال .شود می

  
  

  جمهـــــوري   ملـــــی   کتابخانـــــه /       ـ ) 1369بهار (  اول  ، شماره اول  ، دوره کتاب  فصلنامه
       ـ .  ایران  اسالمی
  ـ 1369،  ایران اسالمی  ريجمهو  ملی  کتابخانه:  تهران         

  .، نمودار جدول.:  ج  
  . فصلنامه  

  

  1پیایندها  هاي داده  المللی بین  نظام
ــه  نظــام  ایــن ــوان  ب ــین  ثبــت  نظــام  یــک  عن ــه  علمــی  نشــریات  المللــی  ب ــوان  و ب   هــاي برنامــه از  یکــی  عن
ـ   نظـام   ایـن   دامنـه . کـار کـرد    بـه   شـروع  1971  یونسکو در سـال   سازمان  یونیسیست پیاینـدها    انـواع   بـه   ه سـرعت ب
  بــه  اســت  ایجــاد شــده  جهــان  در ســطح پیاینــدها  کتابشــناختی  کنتــرل  بــراي  اســتاندارد کــه  ایــن.  یافــت  گســترش
  المللــی اســتاندارد بــین  و شــماره  عنــوان  یعنــی  اصــلی دو عنصــر  واحــد بــر اســاس  شناســایی  عامــل  یــک  عنــوان

  . ادواریها است  به ISSN  شماره  دادن  مسؤل  آن  و دفتر مرکزي  نظام  رو، این  این از. نماید یم  ادواریها عمل

                                                   
1 . International Serials Data System (ISDS)  

. ارائه می دهد ISSNاین نظام داراي یک وب سایت اختصاصی در اینترنت است که اطالعات مفیدي درباره ادواریها و نیز چگونگی دریافت شماره 
   :نشانی سایت

   www.issn.org  
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ــل ــۀ  در اوای ــث 1980  ده ــوط  مباح ــه  مرب ــازگاري  ب ــی ISBD(S)و  ISDS  س ــائل  یک ــم  از مس ــین  مه   ب
  طـوالنی   بعـد از تالشـهاي   ارددو اسـتاند   ایـن   بـین   سـازي   هماهنـگ . بـود   رسـانی  اطـالع   هـاي  ها و انجمن کتابخانه
  عناصــر ایــن  بــین ،)1988  در ســال( ISBD(S)جدیــد  و ویــرایش ISDSجدیــد   دســتنامۀ  بــر اســاس. شــد  محقــق

یکـدیگر وجــود    دو بــه  خودکــار ایـن   در تبـدیل   مشـکلی   هــیچ و  وجــود آمـده   بـه   کامــل  سـازگاري  دو اسـتاندارد 
  .ندارد

  پیایندها  المللی یناستاندارد ب  شماره: 1ISSN  شبکه
  ثبـت   آن  اصـلی   وظیفـه  امـا   اسـت   یافتـه   تغییرنـام  ISSN  نظـام   بـه   پیاینـدها اکنـون    هاي داده  المللی بین  نظام
اســتوار   بــر دو اصــل  نشــریه  ثبــت. باشــد مــی  مشــخص  چــارچوب  یــک  براســاس  ادواري  نشــریه هــر  اطالعــات
  : است

واحـد از    هـویتی   ارائـه  و  نشـریه   شناسـایی   سـبب   کـه   کلیـدي   عنـوان   یـک   و تعیـین  ISSN  شـماره   یک  دادن •
  .شود می  هر نشریه

  هـاي  نشـریه   کتابشـناختی   اطالعـات   و کنتـرل   ثبـت   یتلئومسـ   کـه   از مراکـز ملـی    اي شـبکه   از طریق  ،نظام  این •
  را انجـام   ثبـت   دارد عملیـات   بـاط ارت  در پـاریس   المللـی  و بـا مرکـز بـین   را بر عهـده داشـته   در کشور   منتشره
  کشـورهایی   هـاي  و نشـریه   المللـی  بـین   هـاي  نشـریه   بـه  ISSN  شـماره   دادن  المللـی  مرکـز بـین  وظیفه (دهد  می
ــه ــز ملــی  ک ــد مــی  مراک ــبکه ،حاضــر  حــال در). باشــد ندارن ــز ملــی 63شــامل  ISSN  ش ــک  مرک ــز   و ی مرک
مـی    هـر کـاربر یـا ناشـر مجلـه     . اسـت  در پـاریس   المللـی  رکـز بـین  م  و یـک  شرقی  جنوب  در آسیاي  اي منطقه
اي هنـوز   نشـریه انـد تمـاس برقـرار کـرده و بـراي        مـرتبط  ISSN  المللـی  مرکـز بـین   بـا   که  با مراکز ملیتواند 
  .2رخواست کندد ISSN   است  نشده  ثبت  شبکه در

ــین  اطالعــاتی  پایگــاه  یــک ISSN  دفتــر ثبــت ــق  دارد کــه  المللــی ب   دســترس  قابــل  اینترنــت  شــبکه  از طری
  پـردازش   هـاي  و پیشـینه   کلیـدي   و عنوانهـاي  ISSNاز   جـامعی   لیسـت   و تهیـه   ثبـت  ،دفتـر   ایـن   هـدف . باشـد  می
  نشـریه   شناسـایی   کـه   اسـت   یـا اختیـاري    اجبـاري   کتابشـناختی  عناصـر   هـا شـامل   پیشـینه   ایـن . است  نشریات  شده

  اســت  ISSN  هــاي مســتند از شــماره  فــایلی  فقــط  نــه  ISSN  ، دفتــر ثبــت بنــابراین .شــود مــی  لکامــ  آن  از طریـق 
  اطالعـات  المللـی  بـین   پایگـاه .  اسـت   هـا از سراسـر جهـان    نشـریه   کتابشـناختی   واحـد از اطالعـات    منبـع   یک  بلکه

ISSN ــه  پیشــینه 755000حاضــر   حــال در ــا را از  نشــریه  دارد ک ــان 167ه ــی  کشــور معرفــی 212 و  زب ــد و  م کن
  مرکـز بـین    توسـط   دفتـر ثبـت    ایـن . شـود  مـی   اضـافه   آن  بـه   شـده   رکورد جدیـد یـا اصـالح    80000حدود   ساالنه
ــی ــه  الملل ــب  و در س ــف  قال ــروفیش مختل ــوار ، میک ــرده  و دیســک  مغناطیســی ، ن ــی  فش ــر م ــود منتش ــاي. ش   مزای
  هـا و جوامـع   نشـر ادواریهـا و کتابخانـه     در صـنعت   اسـتفاده   بـراي   ناسـایی ش کـد   یـک   عنوان  به  ISSNاز   استفاده

                                                   
1 . International Standard Serial Number (ISSN)  

 www.issn.org  : را انجام می دهد عبارت است از ISSNي و گرفتن شماره که در خواست ثبت نشریه ادوار ISDSنشانی سایت مرکز . 2
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 قـرار   مـورد اسـتفاده    کـد مسـتقل    یـک   عنـوان   بـه   فقـط   نـه   شـماره   ایـن .  اسـت   شـده   شـناخته  کـامالً   رسانی اطالع
و   ناشــران  طالعـاتی ا  پایگاههـاي   انـواع . شـود   دیگـر نیـز اضـافه     تکمیلـی   اطالعـات   توانـد بـه   مـی   گیـرد بلکـه   مـی 

ــارگزاران ــه  ک ــاي و موسس ــدمات  ه ــده  خ ــی  چکی ــه  نویس ــازي  و نمای ــماره  و  س ــتگانها از ش ــراي ISSN  فهرس   ب
  .کنند می  ها استفاده نشریه  شناسایی

  1ندهاپیای  اطالعات  و ثبت  شناسایی  پیوسته  نظام
ــده ــاد   ای ــراي OSIRISایج ــین  ب ــال   اول ــار در س ــران 1986  ب ــت  ISDS  سدر کنف ــتان  در بوداپس   مجارس

ــه ــدازي راه 1987  در ســال  بعــد یعنــی  ســال شــد و رســماً یــک  ارائ ــرم. شــد  ان ــزار آن ن   دو کارشــناس  توســط  اف
ــداع  مجارســتانی ــرم  ایــن). Jacso and Szucs(شــد   اب ــزار در ســازگاري ن ــا ویژگیهــاي  کامــل  اف ــوده ISDS  ب  ،ب

  ایــن. گیــرد را در بــر مــی  عنصــر کتابشــناختی 40 از  باشــد و بــیش مــی  ISO2709اســتاندارد   آن  مبــادالتی  قالــب
و   بازیـابی   نظـام   ایـن . آن اسـت   گسـترش مسـئول  یونسـکو    و  شـده  بنـا  CDS/ISISافـزار   نـرم   افـزار براسـاس   نرم
  .باشد می  بسیار قدرتمند  رسانی اطالع

OSIRIS ــداران امکــان مــی   بســیار ســاده  روشــی  بــه از ) Online(  پیوســته  پایگــاه  یــک  دهــد تــابــه کتاب
را   قبلـی   هـاي  و پیشـینه   کـرده   اضـافه ي بـه آن  جدیـد   هـاي  ، پیشـینه  نمـوده   انـدازي  راه  ادواري  هاي نشریه  اطالعات
  .فراهم می آوردجستجو را   نتایج چاپ و   اطالعاتی  پایگاه همچنین امکان جستجو در. نمایند  اصالح

. شـود   طراحـی   محلـی   نیازهـاي   توانـد براسـاس   مـی   کـه   اسـت   آن  انعطـاف   قابلیـت  OSIRISدیگـر    مزیت
دارنـد    پیشـینه  30000حـدود    کـه   هـایی  کتابخانـه  .کـرد   اضـافه   آن  بـه   تـوان  هـا را نیـز مـی    کتابخانـه   ویژه  فیلدهاي
بـا   ، سـازگار بـا آن    هـاي  رایانـه  و یـا  IBM  شخصـی   هـاي  رایانـه   بـرروي   نمایند کـه   استفاده OSIRISتوانند از  می

چنـد    و اسـتفاده   شـبکه   بـرروي   نصـب   قابلیـت   همچنـین .  اسـت   نصـب   قابـل   مگابایـت  20 سـخت   دیسک  ظرفیت
  .را نیز دارد  زمان  در یک کاربر

  CONSERطرح 
نشریه  از آن جهت در بحث مدیریت پیایندها اهمیت دارد که نقش بسیار مهمی در فهرست نویسی CONSERطرح 

منـابع   شـوراي تحـت نظـارت و حمایـت     1970این طرح در طول دهه . هاي ادواري در دهه هاي اخیر داشته است
در ابتدا هدف آن تبدیل پیشینه هاي قدیمی . به عنوان یکی از بزرگترین طرح هاي مشترك مطرح گردید 2کتابخانه اي

هـدف اصـلی ایـن     1986از سال . 3خفف همین استنیز م CONSERخود کلمه . پیایندها به پیشینه هاي مارك بود
ایـن برنامـه شناسـایی و    . شـد  4پیاینـدهاي پیوسـته   تعـاونی طرح به طور کلی تغییر کرده و در واقع تبدیل به برنامـه  

                                                   
1 . Online Serials Information Registration and Inquiry System (OSIRIS) 
2. Council on Library Resources 
3 . Conversion of Serials Project 
4 . Cooperative Online Serials Program 
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را، از طریق ایجاد پایگاهی مستند از پیشینه هاي کتابشناخی این منابع به صورت پیوسته، تسهیل  پیایندهادسترسی به 
کتابخانه هاي کنگره . با سرعت چشمگیري افزایش یافت 1996تعداد اعضاي این برنامه مشترك تا دسامبر . دمی نمای

  .امریکا و کتابخانه ملی کانادا در شمار مهمترین اعضاي این برنامه قرار دارند
در بـر مـی    پیشـینه را  437622، 1988پیشینه بوده و در پایان سال  260000شامل  1980در سال  CONSERپایگاه 
پیشینه هاي این پایگاه به عنوان . مورد رسیده بود 697000تعداد پیشینه هاي این پایگاه به  1995با آغاز سال . گرفت

از  CD- MARC Serialsنگهداري شده و کل پایگـاه را مـی تـوان بـه صـورت       OCLCجزئی از فهرست مشترك 
نیـز   1"عنـاوین جدیـد پیاینـدها   "ه به صورت چـاپی از طریـق   پیشینه هاي این پایگا. طریق کتابخانه کنگره تهیه کرد

  .دسترس پذیر است

  در کتابخانه 2ثبت موجودي پیایندها ویژهاستانداردهاي 
عمـده ایـن   . استانداردهاي مختلفی وجود دارند که تعیین کننده چگونگی نمایش موجودي پیایندهاي کتابخانه هستند

  :استانداردها عبارتند از
• SICI 
 مارك •
• ISO 10324 

SICI 3  
SICI این . شناخته شده ترین شناسگر اطالعاتی براي مقاالت نشریه هاي ادواري و پیایندها در قالبهاي مختلف است

استاندارد اولین بار توسط موسسه استانداردهاي ملی آمریکا تدوین شد و سپس توسط موسسه استاندارد بین المللـی  
(ISO) ین استاندارد به عنوان بهتـرین گزینـه جهـت توصـیف موجـودي مقـاالت       از ااگرچه . مورد تایید قرارگرفت

اسـتاندارد حاضـر هـم     .، اما در عین حال می تواند گزینه مناسبی براي شرح موجودي پیایندها نیز باشدشوداستفاده 
سـه جـزء اساسـی، تشـکیل دهنـده ایـن       . براي نشریه هاي چاپی و هم براي نشریه هاي الکترونیکی مناسـب اسـت  

  : (Hopkins, 2000) تاندارد هستنداس
  . را در بر می گیرد... ، دوره انتشار و ISSNاطالعات اصلی نشریه شامل تاریخ انتشار، . 4مدرك مربوط به جزء

استاندارد بیشتر به منظور توصـیف مقـاالت نشـریه هـاي      پیشتر اشاره شد که این. 5جزء مربوط به اطالعات مقاله
جزء مربوط به اطالعات مقاله در واقع کلیه اطالعات مربوط به مقاالت، . به کار می رود ادواري در نظام هاي مختلف

اما چنانچه مسووالن بخش نشریه هاي ادواري تنهـا بـه توصـیف    . از قبیل عنوان و تعداد صفحات را در بر می گیرد
  .نیازي به این جزء نخواهد بودنشریه اکتفا نمایند، 

                                                   
1 . New Serial Titles 
2 . Serial Holdings Standards 
3 . Serial Item and Contribution Identifier 
4 . Item Segment 
5 . Contribution Segment 
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  .شماره کنترل جهت حصول اطمینان از درستی کد اختصاص یافته استدر برگیرنده یک  1جزء کنترل
این سه بخش در کنار یکدیگر اطالعات مربوط به موجودي نشریه هاي ادواري مشـترك شـده در کتابخانـه را در       

  .قالبی استاندارد قرار می دهند
افراد آشنا با قواعد این استاندارد قابـل  کدهاي حاصل از این استاندارد کامال تعریف شده و هر جزء از آنها توسط    

به لحاظ سادگی، استفاده از ایـن اسـتاندارد چـه در قالـب     . بازخوانی است و هیچ جایی براي شبهه باقی نمی گذارد
به  1 -6در تصویر  SICIبخشهاي مختلف یک کد . د واقع شودچاپی و چه در قالب الکترونیکی می تواند بسیار مفی

  :تنمایش در آمده اس
  

  
 

  .SICIاجزاي مختلف یک کد . 1 - 6تصویر 
 

اعـداد داخـل پرانتـر    . آمده است ISSN، خط تیره اول به منظور جداسازي و البته متمایز نمودن شماره باال در نمونه
و . مـی باشـد  ) براي شماره هاي مختلف هر نشریه همان تاریخ ذکر شده روي جلد(نشان دهنده تاریخ انتشار نشریه 

از یکدیگر جدا شده اند مربوط به شماره خاص نشریه می باشد که شماره جلد و نسخه  ":"ي بعدي که با شماره ها
قرار مـی  " <>"بخش اطالعات مقاله بین . و بخش به ترتیب با کمک عالمت پیش گفته از یکدیگر متمایز می شوند

جـزء  . ند تصویر خالی بـاقی مـی مانـد   تنها توصیف نشریه باشد مان SICIگیرد که چنانچه هدف از به کارگیري کد 
براي توصیف  2بخش شناساگر ساختار کد :این بخش ها عبارتند از. خود از چند بخش فرعی تشکیل می شود کنترل

، براي آشنایی با قالب نشـریه  4رسانه/ براي توصیف اجزاي نشریه، شناساگر قالب 3ساختار کد، شناساگر بخش فرعی
که با کمک فرمول خاص  6منظور شناسایی ویرایش خاصی از استاندارد و نویسه کنترل به 5ویرایش استاندارد هشمار

  .  (Serial Item and Contribution Identifier, 1996) این استاندارد قابل محاسبه است

                                                   
1 . Control Segment 
2 . CSI: Code Structure Identifier  
3 . DPI: Derivative Part Identifier  
4 . MFI: Media/ Format Identifier  
5 . Standard Version Number  
6 . Check Character  
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   MARCاستاندارد 
این فیلدها عبارتند شماره هاي . فیلد کلیدي براي توصیف اطالعات موجودي پیایندها وجود دارد 9در مارك آمریکا 

دستورالعملهاي خاصی براي ورود اطالعات مربوط به این فیلدها وجـود  . 878 – 876و  868 – 863، 855 – 853از 
در مـارك آمریکـا فیلـدهاي مربـوط بـه      . دارند اما باکمک مثالها می توان به راحتی قالب ورود اطالعـات را فهمیـد  

وه بر فهرست پیوسته قابلیت نمایش اطالعات در یک فهرستگان را نیز موجودي به گونه اي طراحی شده اند که عال
  .داشته باشند

  :این داده ها عبارتند از. فیلدهاي پیش گفته هر یک داده هایی خاص را در خود جاي می دهند   
انتشـار  برنوشت و ساختار در این فیلدها بـه شـماره و دوره   ). 1فیلدهاي مربوط به برنوشت و ساختار(  855 – 853

اشاره دارد در حالی که در همین فیلدها کدهایی دربرگیرنده نوع ساختار تعریف شده براي درج داده هاي موجود در 
این فیلدها در واقع ساختار، سطوح و چگونگی داده هاي مربوط بـه شـماره و   . نیز وجود دارد 865 – 863فیلدهاي 

  :ین فیلدها به تفکیک عبارتند ازا. تعریف می کنند 865 – 863تاریخ را در فیلدهاي 
  

  واحد پایه توصیف: برنوشت و ساختار  853
  ملحقات و ضمائم: برنوشت و ساختار  854
  نمایه ها : برنوشت و ساختار  855

  
853  20$81$av.$bno.$u12$vr$i(year)$j(month)$wm$x11. 
854  03$81$a(year)$b(month)$c(day)$wd$yodsa. 
855  ##$81$a(year)$oten year cumulation. 

  
در واقع دربرگیرنده داده هاي مربوط به تاریخ و شماره هـاي یـک   ) 2فیلدهاي مربوط به شماره و تاریخ( 865 – 863

با داده هاي این ) 8$(با کمک یک فیلد فرعی  855 – 853برنوشتها و ساختار فیلدهاي . موجودیت کتابشناختی است
  :فیلدها به تفکیک عبارتند ازاین . فیلد ارتباط پیدا می کنند

  
  واحد پایه توصیف : شماره و تاریخ 863 
  ملحقات و ضمائم : شماره و تاریخ 864 
  نمایه ها: شماره و تاریخ 865 

863  #0$81.1$a5-12$i1884-1892$zv.9, Jan.1889 damaged. 
864  30$83.1$a1-3$i1983-1985$xbind in 1 v. when next issue arrives. 
865  4#$81.1$a1918-1921$oIndex$zbound at end of volume to which it applies. 

  

                                                   
1 . Caption and Pattern  
2 . Enumeration and Chronology  
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در این فیلدها داده هاي مربوط به بخش هـاي مختلـف یـک واحـد کتابشـناختی بـا       ). اطالعات مدرك( 878 – 876
تابشناختی عناصر اطالعاتی این بخش می تواند در شرایطی خاص براي پیشینه ک. جزئیات بیشتري توصیف می شوند

قسمت با شکلهاي فیزیکی متفاوتی منتشر شـوند، بـراي هـر     برخی از مدارك ممکن است در چند. بسیار مفید باشد
این فیلدها به تفکیک عبارتند . یک از این شرایط خاص، در فیلدهاي حاضر یک فیلد فرعی در نظر گرفته شده است

  :از
  

  واحد پایه توصیف: اطالعات مدرك 876
  ملحقات و ضمائم : ت مدركاطالعا 877
  نمایه ها: اطالعات مدرك 878

 
876    ##$3v.3/4$aABH1332-1-2$hRoom use only$pA14839283910 
877    ##$31986$aACC8761-3-2$jLost$pJ87958763 
878    ##$3Chronological index$aABH1332-1-4$pA14828301588 

ISO 10324  
المللی بوده و بر پایه یکی از استانداردهاي موسسه استاندارد ملی آمریکـا ایجـاد    استاندارد حاضر یک استاندارد بین

بیان داده هاي مربوط بـه موجـودي کتابخانـه مطـرح مـی شـود        برايسه سطح  ،بر اساس این استاندارد. شده است
(Hopkins, 2000):  

  
 بیان وجود یک عنوان نشریه 

 بیان کوتاه میزان موجودي 

 موجودي کتابخانه بیان خالصه اي از
 

  :این استاندارد به موارد زیر می پردازد
 ...و  ISSN ،CODENشامل عنوان، : شناسایی مدرك

شامل نام سازمان یا کتابخانه، بخش و یا واحدي که از نشریه نگهداري می کند، به همـراه شـماره   : مکان مدرك
 .راهنما و اطالعات مربوط به نسخه هاي نشریه

 .که تاریخ روزآمد سازي پیشینه را به نمایش می گذارد): عنصري اختیاري( تاریخ روزآمدسازي

 اطالعات خاص موجودي 

  .اینکه آیا واحد پایه در توصیف نشریه ادواري اصلی، نمایه و یا ضمیمه است. نوع مدرك. 1. 4
  ...شکل ظاهري اعم از چاپی، الکترونیکی و . 2. 4
  همشخصات مربوط به تکمیل بودن دور. 3. 4
  اطالعات مربوط به فراهم آوري نشریه . 4. 4
  اطالعات مربوط به چگونگی نگهداري آخرین شماره ها. 5. 4
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  .موجودي که مهمترین بخش براي آگاهی رسانی به مراجعان از طریق فهرست پیوسته است. 6. 4
  .توضیحات اضافی مربوط به موجودي. 7. 4
  

جزئی، خاص و دقیق بوده و به منظور به کـاربردن ایـن اسـتاندارد دقـت     قواعد نقطه گذاري این استاندارد بسیار    
هر فاصله، خط تیره، کاما و یا هر عالمت دیگر در هر کجاي داده هـا  . زیادي در اختصاص دادن هر نشانه الزم است

  .نمایشگر اطالعات متفاوتی خواهد بود

  فراداده هاي توصیفگر پیایندها به عنوان یک استاندارد
و مانند آنها، از عمده تـرین و عمـومی تـرین قالبهـاي      MARC ،ISSN ،CODEN ،SICIاز مواردي چون گذشته 

  . و دوبلین کور اشاره کرد SGMLفراداده اي که تاکنون براي توصیف پیایندها بکار رفته است می توان به 

SGML  
نشریه هـاي ادواري در میـان ناشـران    استفاده از این زبان نشانه گذاري به عنوان یک قالب استاندارد جهت توصیف 

در . معموال از این استاندارد جهت تبادل اطالعات نشریه ها استفاده می شـود . نشریه هاي ادواري مرسوم شده است
حاصل تمام این فعالیتها به وجود . این راستا تالشهاي بسیاري جهت ایجاد یک استاندارد مناسب صورت گرفته است

هدف از تهیه این قالب، پیچیـده تـر سـاختن آنچـه     . بود 1 (SSSH)براي پیایندها  SGMLز آمدن قالبی ساده شده ا
ناشران استفاده می کنند نبود، بلکه هدف از تدوین این استاندارد ایجاد قابلیت تبـادل اطالعـات فـراداده اي مقـاالت     

جهت  SSSHران  از برچسب هاي در حال حاضر، تعداد معدودي از ناش. پیایندها به صورتی جامع و استاندارد بود
 & Martin)کاربردي عام نیافته است  اي فراداده  توصیف پیایندها استفاده می کنند، اما این قالب به عنوان یک قالب

Bide, 2000).  

  دوبلین کور
یل هدف از تدوین قالب فراداده اي دوبلین کور ایجاد راهی جدیدتر براي توصیف منابع الکترونیکی به منظـور تسـه  

به همین علت از ایـن قالـب   . بویژه مواردي که در حالت عادي کمتر به توصیف آنها توجه می شود. بازیابی آنها بود
قالب این فراداده، در هماهنگی کامل بـا کلیـه زبانهـاي نشـانه     . بیشتر براي توصیف مقاالت پیایندها استفاده می شود

   :ر این قالب فراداده اي عبارتند ازعناص. است... و HTML ،XHTML ،XMLگذاري از قبیل 
  
  
  

                                                   
1 . Simplified SGML for Serial Headings 
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  نوع منبع .8  عنوان .1
  قالب .9  نویسنده یا پدیدآور .2
  شناساگر منبع .10  کلیدواژه هاي موضوعی  .3
  منبع .11  توصیف مدرك .4
  زبان .12  ناشر .5
  ارتباط با سایر منابع .13  سایر همکاران .6
  دامنه پوشش .14  تاریخ  .7

  حقوق.  15           
  

  
  

ه اي دوبلین کور و فلسفه وجودي آن می توانـد آنهـا را در سـازماندهی بهتـر     آشنایی کتابداران با عناصر فراداد
عناصر فـراداده اي در محـیط وب داراي ارزش   . اطالعات پیایندها و نیز تبادل آسانتر این اطالعات یاري رساند

  .زیادي هستند که بهره گیري از آن مستلزم داشتن دانش در باره آن است
 

است که توسـط ناشـر خـود     SGMLر نمونه اي از یک مقاله توصیف شده به زبان نمایشگ 1 -6شماره  تصویر
نمایشگر نمونه اي از عناصر فراداده دوبلـین کـور    2 -6 تصویر. نشریه تهیه شده و در پایگاه ناشر موجود است

قالـب فـراداده دوبلـین کـور در بسـتر       تصـویر الزم به یادآوري است در ایـن  . جهت توصیف یک نشریه است
HTML در نظر گرفته شده است. 
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 در توصیف یک نشریه توسط ناشر SGMLنمونه اي از به کارگیري زبان . 2- 6تصویر 
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  HTMLنمونه اي از یک عناصر توصیفگر فراداده دوبلین کور در بستر . 3-6تصویر
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  برخی پرسشها 
  شود؟ می  تشکیل  بخشهایی  از چه  وارياد  هاي نشریه  کتابشناختی  پیشینه .1
  .ببرید  را نام ISBD  اساسی  ویژگیهاي .2
  کار کرد؟ آغاز به  هدفی  و با چه  سالی  پیایندها از چه  هاي داده  المللی بین  نظام .3
  ؟ است  بوده  چگونه  ادواري  هاي نشریه  جدید در مدیریت  تأثیر فناوري .4
  انـدازي  راه  هـدفی  و بـا چـه    سـازمانی   چـه   و بـا حمایـت    سـالی   نـدها از چـه  پیای  هاي داده  المللی بین  نظام .5

  شد؟
  ادواري  هـاي  نشـریه   المللـی  بـین  از شـمارة   نویسـی  و چکیـده   سـازي  نمایـه   ، مؤسسـات  و کارگزاران  ناشران .6

  کنند؟ می  اي استفاده  چه
  دارد؟  کاربردهایی و چه  چیست) OSIRIS(پیایندها   اطالعات  و ثبت  شناسایی  پیوستۀ  نظام .7
  .را تشریح کنید CONSERطرح  .8
  استانداردهاي مربوط به ثبت موجودي پیایندها کدامند؟ .9

10. SICI چیست و چه کاربردي دارد؟  
  فراداده هایی که بیشترین کاربرد را در توصیف نشریه هاي ادواري داشته اند کدامند؟ .11

.خش منتقل شدمربوط به فصل فهرست نویسی بود لذا به آن ب 11سوال 
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  : مهفت  فصل
  

  ادواریها  بخش  خدمات
  

ــه ــدمات  ارائ ــه  خ ــراهم  اي کتابخان ــات آوري  و ف ــتفاده   اطالع ــاز اس ــورد نی ــدگان م ــایف از  کنن ــم  وظ   مه
  کـل   بایـد بتواننـد بـه     مراجعـان بـا توجـه بـه جایگـاه ادواریهـا در آمـوزش و پـژوهش،        .  اسـت   کتابخانـه   مدیریت
ــابع  مجموعــه ــه  داخــل در  چــه،  من ــی  راه  از  و چــه  کتابخان ــه  خــارج  دور یعن . باشــند  داشــته  دسترســی  از کتابخان
پیشـگفتار   در.  اسـت   شـده   معمـول   نیـز اکنـون    آن  سـایت   و وب  کتابخانـه   داخلـی   شـبکه   از طریـق   خـدمات   ارائه
و رشـد    اطالعـات   تبـادل  در  اي ویـژه   یگـاه از جا  ادواري  هـاي  نشـریه   شـد کـه    اشـاره   نکتـه   ایـن   حاضـر بـه    کتاب
آنهـا    آوري فـراهم   ویـژه   ادواریهـا، بـه    مـدیریت   شـد کـه    نیـز مطـرح    دیگـر کتـاب    در فصـلهاي . برخوردارند  دانش

، مـدیر   اطالعـاتی   منـابع   از روزآمـدترین   یکـی   منزلـه   ادواریهـا بـه    ارزشـمندي   بـه   وجـه ت با.  است  دشوار و پرهزینه
  و نـوع   انـدازه   بـه   بسـته . کنـد   ریـزي  برنامـه   خـدمات   گسـترش   ادواریهـا بایـد بـراي     بخـش   و یـا مسـؤل    انـه کتابخ
  .گیرد می  ادواریها انجام  زیر در بخش  معموالً خدمات ، کتابخانه

   کتابخانه  از ادواریها در سالن  استفاده
  : است میسر  از دو طریق  مطالعه  در سالن  ادواري  هاي از نشریه  استفاده  معموالً امکان

  
هـا را   مجلـه   هـاي  قفسـه   تواننـد آزادانـه   ، افـراد مـی   کتابخانـه   سـالن   بـا ورود بـه   . مسـتقیم   دسترسی)  الف

  جــاري  هــاي نشــریه  کوچــک  هــاي کتابخانــه در. را پیــدا کننــد  خــود مــورد نیــاز  و منــابع  مــورد بازدیــد قــرارداده
. شـوند  مـی   گذاشـته   نمـایش   و بـه   شـده   مرتـب   عنـوان   الفبـایی   ترتیـب   بـه   دار خاصـی شیب  هاي قفسه  معموالً روي

  .دهند  یا بچرخد قرار می  تواند باال رفته می  که  هایی زیر طبقه تر را نیز در قدیمی  هاي شماره
  
  صــحافی معمــوالً  ادواریهــا را کــه  گذشــته  هــاي هــا، دوره کتابخانــه  برخــی . شــده  کنتــرل  دسترســی)  ب

  کتابـدار از مجموعـه    بـا راهنمـایی   تواننـد  مـی   کـاربران . دهنـد  قـرار مـی    اي یـا انبـار جداگانـه     در سـالن   است  شده
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  گذشـته   هـاي  دوره  مجموعـه   بـه . نماینـد   تهیـه   فتـوکپی  نیـاز از آنهـا    کننـد و در صـورت    اسـتفاده   گذشته  هاي دوره
  .1شود می  نیز گفته» آرشیو«ادواریها 

  2 مرجع  دماتخ
  عبــارت  بــه. گیــرد مــی  انجــام  دوم  ردیــف  از منــابع  ادواریهــا بــا اســتفاده  بخــش  مرجــع  خــدمات  مهمتـرین 
  بخـش . 4هـا  نامـه  و نمایـه  3هـا  نامـه  چکیـده  انـد از  ادواریهـا عبـارت    هـاي  مقالـه   در یافتن  ابزار مرجع  دیگر، مهمترین

باشـد؛    را نیـز مشـترك    دوم  ردیـف   مجلـه   ، چنـدین ) اصـلی   مجموعـه (  اول  ردیـف   ادواریها باید در کنـار مجـالت  
و   روبـرو شـده    ت بسـیاري ادواریهـا بـا مشـکال     بـر مجموعـه    مبتنـی   خـدمات   منـابع   گونـه  ایـن  وجـود   زیرا بـدون 

  . خواهد یافت  کاهشکارایی آن به طور قابل مالحظه اي 
ــک  ــر ی ــن  ه ــابع  از ای ــی  من ــومی  م ــد عم ــوده  توان ــ  ب ــش  ا دارايی ــوعی  پوش ــد  خاصــی  موض ــر . باش نظی

ــده ــه چکی ــیمی  نام ــده 5ش ــه  ، چکی ــاي مقال ــه  ه ــدیهی. ERICو  Agris  ،Compendex،CAB،  6روزنام ــت  ب   اس
  . آنهاست  عمومی  عانوااز  بسیار بیشتر  موضوعی  هاي نامه ها و نمایه نامه تعداد چکیده
  بـه   چـاپی   هـاي  نامـه  هـا و چکیـده   نامـه  و از نمایـه   سـنتی   شـیوه   هـا بـه   مقالـه   جستجوي 1970  دهۀ  از اوایل

دارنـد نظیــر    را بـر عهـده    اطالعـات   فـروش   کـه   پایگاههـایی   و از طریـق   7پیوسـته   کتابشـناختی   جسـتجوي   سـمت 
ـ   در بازیـابی   و سـهولت   سـرعت   دلیـل   بـه   اي رایانـه   جسـتجوهاي  . رفـت   پـیش   9اس. آر . و بی  8دایالوگ   دلیـل   هو ب

 1980  از اواخـر دهـۀ  .  اسـت   قـرار گرفتـه    کـاربران   بیشـتر مـورد پـذیرش     چـاپی   هاي نمونه  به  نسبت  روزآمد بودن
  کامـل   مـتن   حتـی  هـا  دیسـک   و ایـن   شـده   دسـترس   نیـز قابـل    فشـرده   دیسـکهاي   رويبـر  هـا  ها و نمایه نامه چکیده
جســتجو و   کــاربر بــراي  بــه  کمــک ، فنــاوري  بــا پیشــرفت  البتــه. ددهنــ را نیــز در اختیــار افــراد قــرار مــی  مقــاالت
بایـد    کتابـدار مرجـع  .  جدیـد اسـت    مرجـع   ابزارهـاي  بـا   و آشـنایی   موضـوعی   نیازمنـد تخصـص    مقاالت  شناسایی

ــهاي ــاربران  پرسش ــه  ک ــل  را تجزی ــوده  و تحلی ــب   نم ــا ترکی ــدي و ب ــب  بن ــارت  مناس ــتفاده   عب ــتجو و اس از   جس
ــايتوان ــتجوي  اییه ــه جس ــل(  اي رایان ــتجوي  مث ــد واژه  جس ــولی اي کلی ــرش 10، ب ــا واژه ، ب ــک11ه ــابی ، نزدی  ...)و 12 ی

                                                   
یکی از بزرگترین  عنوان مجله، روزنامه و سالنامه 5000آرشیو مطبوعات کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي با داشتن دوره هاي گذشته بیش از . 1

 .مجموعه هاي نشریه هاي ادواري ایران است
2 . Reference Services  
3 . Abstracts  
4 . Indexes  
5 . Chemical Abstracts  
6 . Nwspaper Abstracts  
7 . Online Bibliographic Search  
8 . Dialog  
9  .  BRS: Bibliographic Retrieval Service  
10 . Boolean Searching  
11 . Truncation  
12 . Proximity  
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را   کـاربران   بـه   آمـوزش   ادواریهـا توانـایی    کتابـدار بخـش    اسـت   الزم  البتـه . بنمایـد   کـاربران   را بـه   کمـک   بیشترین
  .باشد  جدید داشته  هاي نامه ها و نمایه نامه از چکیده  نیز در استفاده

گیـرد،   مـی   صـورت  هـا  نامـه   هـا و چکیـده   نمایـه   جسـتجوي   از طریـق   مورد نیـاز کـه    هاي مقاله  بعد از یافتن
  ؟ چنانچـه  وجـود دارد یـا نـه     کتابخانـه   ادواریهـاي   مـورد تقاضـا در مجموعـۀ     آیـا مقالـۀ    شود کـه   مشخص  بایستی

  شناســایی  باشــد در واقــع  را نیــز داشــته  مقــاالت  کامــل ، مــتن کیــدهو چ  بــر نمایــه  فشــرده موجــود عــالوه  دیسـک 
موجــود،   هـاي  نشـریه   کـه   در صــورتی  ،بنـابراین .  خواهـد گرفـت    انجـام   مرحلــه  در یـک   آن  بـه   و دسترسـی   مقالـه 
مـوارد    انهمتأسـف   ولـی .  خواهـد یافـت    پایـان   مرجـع   قـرار دهنـد خـدمت     وي  در دسـترس  مورد نیاز کاربر را  مقالۀ
  ثبـت  نیـز   کتابخانـه   اگـر در مجموعـۀ    حتـی   مـورد نظرشـان    مقالـه   تواننـد بـه   نمـی   کـاربران   وجود دارد کـه   زیادي
  :وجود دارندامر   این  براي  گوناگونی  دالیل. پیدا کنند  باشد دسترسی  شده

  را در دست استفاده دارد؛  مجلهکاربر دیگري  •
  ؛ است  حافیص  موردنظر در مرحله  نشریه •
  ؛ است  قرار گرفته  در قفسه  تباهاش  در محل  موردنظر مجله  شماره •
 . ...و  است  مانده  تکثیر باقی  در بخش  مجله •

•   
ذکـر    بـه   الزم .نمایـد   غلبـه   مشـکالت   توانـد بـر ایـن    مـی   ادواریهـا تـا حـد زیـادي      بخـش   کتابداران  مهارت

  فشـرده   هـاي  زیـرا میکرفرمهـا و دیسـک    افتـد  مـی  قِبیشـتر اتفـا    چـاپی   هـاي  در مـورد نشـریه   قموارد فـوِ   که  است
  .شوند نمی  داده  و امانت  گرفته قرار  کتابدار مورد استفاده زیر نظرمعموالً 

   مقاله  تحویل  خدمات
  هـاي  مقالـه   مرکـز پخـش   ،1بریتانیـا   کتابخانـه   مـدارك   مرکـز تهیـه    از طریـق   است  دهه  چندین  که  برنامه  این
مرکـز  .  اسـت   یافتـه   بیشـتري   عمومیـت  1990  گیـرد از دهـۀ   مـی   انجـام   2علمـی   اطالعـات   و مؤسسه UMI  مؤسسه
  ایـن . کنـد  ایفـا مـی    المللـی  بـین   در سـطح   مـدرك   تحویـل   خـدمات  را در  مهمـی   بریتانیا نقش  کتابخانه  مدارك  تهیه

  متقاضـی   میلیـون   از سـه   بـیش   بـه   میکروفـرم   میلیـون   و حـدود یـک    ادواري  50000 از  بـا بـیش    هر ساله  کتابخانه
هــا در  نشــریه  و فروشــندگان  ، کــارگزاران کتابشــناختی  بنگاههــاي  ،بــزرگ  هــاي کتابخانــه  امــروزه. دهــد مــی  پاســخ
ــن ــارکت   ای ــا مش ــد  طرحه ــندگان . دارن ــار فروش ــدیمی  در کن ــر   ق ــالوگUMIنظی ــهBRSو  ، دای ــاي ، مؤسس   ه

  گــروه  از طــرف Citadel  ، نظــام3کلــورادو  پژوهشــی  هــاي کتابخانــه  اتحادیــۀ  از طــرف Uncoverنظیــر   جدیــدي
ــه ــاي کتابخان ــی  ه ــام ،  4پژوهش ــق Fastcoc  نظ ــام  OCLC  ازطری ــ SFX، و نظ ــبکه اي ه ب ــکل ش ــدماتش   ، خ
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  ایـن   بـه   یـاد شـده    فـزار نظامهـاي  ا نـرم . انـد  پـذیر سـاخته   امکـان   متقاضـیان   بـه   اینترنـت   را از طریـق   مقالـه   تحویل
  آن  باشـد، محـل    خـود کتابخانـه    نیـاز کـاربر در مجموعـه    مـورد )  اي مقالـه (  مقالـه   چنانچـه   کند که می  عمل  صورت

ــان  را در مخــزن ــا نش ــی  ادواریه ــراین م ــد؛ در غی ــت صــورت  ده ــه  ، درخواس ــه  مقال ــه  ب ــوردنظر   مؤسس ــثالً(م  م
Uncover هــاي کتابخانــه خــود و یــا  را از مجموعــه  از مقالــه  اي نســخه  مؤسســه  و آن  شــده  داده  ارجــاع)  و غیــره  
  .کند می  ارسال  متقاضی  نمابر براي  قرارداد از طریق  طرف

  ادواریها  امانت  خدمات
  خانـه کتاب  داخـل  از آنهـا در   دارنـد کـه    تمایـل   دهنـد بلکـه   نمـی   امانـت   هـا معمـوالً ادواریهـا را بـه     کتابخانه

  :کنند  می  زیر را ارائه  کار دالیل  این  شود و براي  استفاده
دارنـد    را الزم  شـده   صـحافی   مجلـه   از یـک   و یـا چنـد مقالـه     نشـریه   از یـک   مقالـه   معموالً یک  کاربران .1
ــد آن و مــی ــه  توانن ــی  نمــوده  مطالعــه  را در کتابخان ــا کپ ــه  ی ــه  مقال ــد  را تهی ــرا .کنن ــن  تســهیل  يمعمــوالً ب ــر   ای ام

  نیـز مناسـب    آن  و هزینـه   بـوده   دسـترس   قابـل   کتابخانـه   نزدیکـی  هـا و یـا در   تکثیر در خـود کتابخانـه    دستگاههاي
  . است

بینـد،    یـا آسـیب   شـود و   گـم   و چنانچـه   نیسـت   جـاگزین   هـا معمـوالً قابـل    نشـریه   گذشـته   هـاي  شماره .2
  .آنها را پر کرد  جاي  توان  نمی

  شـدن   خـراب   احتمـال  گیـرد،  قـرار مـی    هـا بیشـتر مـورد اسـتفاده     جدیـد نشـریه    هاي شماره  معموالً چون .3
و   کـاربران   بـراي   هـم   بـروز مشـکالتی    توانـد سـبب    پیاینـدها مـی    ایـن   شـدن   گم.  آنها نیز بیشتر است  شدن  و گم
  .شودادواریها   بخش  کارکنان  هم

  کوتــاه  مــدتی  بــراي  کوچــک  هــاي و یــا کتابخانــه  دانشــگاهی  هــاي کتابخانــه  در برخــی  اســت  ممکــن  البتــه
هـا   کتابخانـه   نـوع   در ایـن . دهنـد   امانـت   بـه   تکمیلـی   تحصـیالت   و دانشـجویان   علمی  هیأت  اعضاي  ادواریها را به

  .کرد  تدوین  امانت  ادواریها و مدت  و نوع  کتابخانه  نوع  بر اساس  مشخصی  مشی  باید خط

  1 تکثیر مقاله  خدمات
. کنــد ایفــا مــی  اي کتابخانــه  در خــدمات  مهمــی  نقــش ،ادواریهــا  در بخــش ) فتــوکپی(  روبــرداري  امکانــات

. شــود مــی  انجــام  کتابخانــه  بــا مقــررات  و متناســب  از صــفحات  تعــداد معینــی  بــه  توجــه بــا  مقــاالت  کــردن  کپــی
  کـاربران   تقاضـاي   شـود و در نتیجـه    نمـی   داده  امانـت   هـا بـه   نشـریه   طـور معمـول   شد، بـه   قبالً اشاره  که  همانگونه
  پوشـش   زیـر   کتابخانـه   منـابع   اگـر چـه  . یابـد  مـی   ادواریهـا افـزایش   در  شـده   چاپ  هاي از مقاله  اي نسخه  تهیه  براي
ـ   حـق   قـانون   محـدودیتهاي   بـا در نظـر گـرفتن    ، امـا  است  مؤلف  حق  قانون   از برخـی   فتـوکپی امکـان تهیـه   ،  فمؤل
 .وجـود دارد ...) و  ـ آموزشـی    پژوهشـی (  و غیـر تجـاري    مشـخص   هـدفهاي   بـراي   هـم   هـا آن  نشـریه   هـاي  قسمت
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ــرداري ــل  روب ــدرك  از ک ــذیر نیســت  م ــه(  امکانپ ــن  البت ــال  ای ــر در ح ــور برخــی حاضــر در   ام ــکش ــته   ا رعای
ــه  چنانچــه ).شــود نمــی ــد  کتابخان ــاتا بتوان ــراي  الزم  مکان ــه  تهیــه  ب ــار از مجل ــه  هــایی آم ــوکپی  بیشــترین  ک  از  فت
 ،را مشـخص نمایـد    تکثیـر شـده    هـاي  مقالـه   یـا حـوزه    و نیـز موضـوع   را فـراهم سـازد   شـود  مـی   تهیهآنها   مقاالت

  .به دست آورده است  مدیریتی  هاي گیري تصمیم  برخی اطالعات با ارزشی براي

  1 جاري  نیرسا  آگاهی  خدمات
  کـه   متخصصـانی   بـه   رسـانی  هـا و مراکـز اطـالع    کتابخانـه   کـه   اسـت   خـدمتی   جاري  رسانی  آگاهی  خدمات

بـه محـض دریافـت    . دهنـد  مـی   شـوند ارائـه   خـود آشـنا    موضـوعی   رشـته   هاي با پیشرفت  طور مداوم  دارند به  میل
ــداران  ایــن  بــراي. آغــاز مــی شــود  جــاري  رســانی  آگــاهی  خــدمات،  نشــریه جدیــد از  شــماره هــر   منظــور، کتاب

ــرار  جدیــد را مــورد بررســی  هــاي نشــریه   را اســتخراج) مــثال عنــوان مقــاالت جدیــد(  مناســب  ، اطالعــات داده ق
از   واحـد کوچـک    یـک  درتوانـد   مـی   خـدمات   نـوع   ایـن  .دارسـال مـی کننـ     ذینفـع   افراد یا گروههاي  و براي  کرده

  انجـام   علمـی   هیـأت   و اعضـاي   کننـدگان  از اسـتفاده   مشخصـی   گـروه   بـراي  و) ، بخـش ادواریهـا  معموال(  کتابخانه
  :عبارتند از  زمینه  در این  ِ معمول راه  سه. شود

  2 اطالعات  گزینشی  اشاعه .1
امــر   ایــن. نماینــد مــی  مشــخص  کتابخانــه  کارکنــان  خــود را بــراي  افــراد و گروههــا عالئــق  روش  در ایــن

ــق مــی ــا قــراردادن  تلفــن  توانــد از طری   در خــدمات. گیــرد  افــراد انجــام  مخصــوص  هــاي در پرونــده  اطالعــات  ی
  اي رایانـه   شـیوه   و بـه )  اطالعـاتی   پایگاههـاي (  مجـالت   از مقـاالت   بیشـتر بـا اسـتفاده     کـه   اطالعات  گزینشی  اشاعه
. شـود  مـی   فـرد منتقـل    همـان   ویـژة   فایـل   طـور خودکـار بـه     نیـاز هـر فـرد بـه     بـا   متناسب  شود اطالعات می  انجام
  فـرد یـا گـروه     همـان   از طـرف   آن  توقـف   درخواسـت   تـا زمـان    متقاضـی   فـرد یـا گـروه     بـه   گزیده  اطالعات  ارائه

  .یابد می  ادامه  متقاضی

  ادواریها  چرخش. 2
عالقمنـد    کـاربران   جدیـد ادواریهـا میـان     هـاي  شـماره   گیـرد کـه   مـی   انجـام   صورت  این  ادواریها به  چرخش

ــی ــد م ــورت،  . چرخ ــن ص ــروهدر ای ــتفاده  گ ــده  اس ــدت کنن ــرخش  ، م ــماره  چ ــاي  و ش ــی  ادواریه ــد   چرخش بای
  بخـش   بـه   و یـا از هـر خواننـده     شـده   دیگـر منتقـل    خواننـده   بـه   اي توانـد از خواننـده   ادواریها مـی . باشد  مشخص
بـرد   مـی   بیشـتري   اخیـر زمـان    روش. گـردد   دیگـر ارسـال   فـرد   بـراي   بخـش   د تا توسطشو  داده  برگشت ها ادواري
  ، سـپس  شـده   گـذاري  و تـاریخ   تهیـه   نشـریه   بـراي ) 1 -7تصـویر  ماننـد  (  چـرخش  برگـه   یـک .  تر است مطمئن  ولی

از   برخـی   در میـان   خـود مجـالت    چـرخش   ، یعنـی  خـدمت   نـوع   ، ایـن  حـال  درعـین . گیرد قرار می در اختیار کاربر

                                                   
1 . Current Awareness Services  
2  .  Selective Dessemination of Information (SDI) 
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  بـه   مجـالت   بموقـع  برگردانـدن   عـدم   از قبیـل   بـا مشـکالتی    ؛ زیـرا همـواره   اسـت   کمتـر معمـول    کتابخانـه   اعضاي
  . است  بوده  همراه  کتابخانه

  

  
  نمونه اي از یک برگه چرخش. 1 - 7تصویر 

   1مندرجات  فهرست  تهیه .3
ـ   گیـرد کـه   مـی   انجام  صورت  امر بدین  این   هـاي  از نشـریه   شـماره  هـر   منـدرجات   از فهرسـت   فتـوکپی   کی
ــافتی ــه  دری ــات  شــده  تهی ــابلو اعالن ــه  و در ت ــین  نصــب  کتابخان ــا ب ــاربران  ی ــع  ک ــد توزی ــی  عالقمن ــن. شــود م   ای
و   طـور مـنظم    را بـه   منـدرجات   فهرسـت   توانـد خـدمات   مـی   کتابخانـه . باشـد  مـی   خـدمت   ارائـه   شـکل   ترین ساده
  تـازه   مجـالت   ، از همـۀ  مـاه  هـر   ، در پایـان  صـورت   ایـن  در. دهـد   ارائـه   ماهانـه   صورت  افراد و به  عالئق  ساسبرا

 افـراد   بـراي   مشـخص   و بـا عنـوان    نشـریه   یـک   شـکل   بـه   یا چنـد نسـخه    یک  و در قالب  شده  تهیه فتوکپی  دریافتی
  .شود می  ارسال

سـریع   دسترسـی   بـراي   اخیـر و نیـاز پژوهشـگران     هـاي  در دهـه   انتشـارات   افـزایش   بـه   با توجه   و گسـترده   ِ
،  زمینـه   در ایـن .  نیسـت   دیگـر کـافی    معمـول   هـاي  شـیوه   بـه   رسـانی   آگاهی  روشهاي  که  است  ، واضح اطالعات  به

. پــذیرد مـی   جـام ان  و کـارگزاران   ناشــران  و توسـط ) Online(  پیوسـته   صـورت   بــه  جـاري   رسـانی  آگـاهی   خـدمات 
 1992  خــود را از ســال  تجــاري  خــدمات  یــاد نمــود کــه) ADONIS(  آدنــیس  از پــروژه  تــوان مــی  زمینــه  در ایــن
  هــاي حــوزه در  علمـی   مجــالت  مقــاالت  هــا و مـتن  از نمایــه  اي فشـرده   دیســکهاي  نظــام  ایـن .  اســت کــرده  شـروع 
از  OCR  یــا تهیــه  کــردن  اســکن  روش  بــه  تجــاري  جــاري  رســانی  آگــاهی  خــدمات. دهــد مــی  را ارائــه  پزشــکی
  . است  انجام  قابل  اینترنت  از طریق  آن  ها و ارائه نشریه  مندرجات  فهرست

،  و زیســتی  پزشــکی  علــوم  در چنــد حــوزه Current Contents  بــا عنــوان  هــایی نیــز نشــریه ISI  موسسـه 
  اسـت   جـاري   مجـالت   منـدرجات   فهرسـت   در واقـع   رسـاند کـه   مـی   وشفـر   و بـه   تهیه  و کشاورزي  انسانی  علوم
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دو  1358تــا  1348  نیــز از سـال   علمـی   و مــدارك  اطالعـات  مرکــز .آیـد  مــی  حسـاب   نیـز بــه   نامــه نمایـه   و نـوعی 
ــا عنــوان  نشــریه »  اجتمــاعی  علــوم  هــاي مجلــه  منــدرجات  فهرســت«و »  علــوم  هــاي مجلــه  منــدرجات فهرســت»  ب
  .نمود می تشرمن

   1 سازي نمایهو  نویسی چکیده  خدمات
ــا محتــواي  عمقــی  شــکل  را بــه  پژوهشــگران  ســازي  و نمایــه  نویســی  چکیــده  خــدمات جدیــد و   منــابع  ب

خریـد    هـا را از طریـق   مقالـه   کامـل   مـتن  تواننـد بعـداً   و آنهـا مـی    آشـنا سـاخته  )  مجـالت   مقاالت  از جمله(  مناسب
  .آورند  دست  به  مدرك  تحویل  یا خدمات  اي کتابخانه  بین  ، امانت نشریه

   نویسی چکیده  خدمات .1
بسـیار بـا     شـده   چـاپ  ِ متـون   موضـوعی   ، تحلیـل  علـوم   هـاي  شـاخه   در همـه   انتشارات  عظیم  حجم  دلیل  به
ــت ــته  اهمی ــت  گش ــتخراج.  اس ــواي  اس ــدرك  محت ــه م ــده  ، تهی ــپس  از آن  اي چکی ــی  و س ــه  آن  فتوص ــیله  ب   وس

را تســهیل   مــدرك  و بازیــابی موضــوعی  تحلیــل، آنهــا  و کدگــذاري) هــا از اصــطالحنامه(  مشــخص توصــیفگرهاي
 .دنسـاز  مـی   را ممکـن   مـدارك   و ردیـابی   بـوده   همـراه   کتابشـناختی   ارجاعهـا و توصـیفهاي   ها بـا  چکیده. می نماید
 مـی   تهیـه   گونـاگون   موضـوعی   هـاي  در حـوزه   هـایی  نامـه  کیـده چ) ISI  مثـل (  بـزرگ   نویسـی  چکیـده   هـاي  موسسه
  و متخصصــان  پژوهشــگران  هــا بــه چکیــده ایــن...). و  شــیمی  نامــه  ، چکیــده شناســی زیســت  نامــه  چکیــده( نماینــد
 بگیرنـد   تصـمیم   همچنـین . بگیرنـد   خـود تصـمیم    نیـاز اطالعـاتی   بـا   مقالـه   بـودن   مورد مـرتبط  در  تا کند می  کمک
  .نمایند  بسنده  از آن  اي چکیده  مطالعه  کنند یا تنها به تهیه را  اصلی  آیا مقاله  که

ــادي  ــداد زی ــده  تع ــه  از چکی ــکهاي  نام ــا در دیس ــرده  ه ــه   فش ــا ب ــورت  و ی ــبکه  ص ــل) Online( اي ش   قاب
  دیسـک   ، و هـم  میکـروفیلم   صـورت   بـه   ، هـم 2) رسـانی  و اطـالع   کتابـداري   نامـه   چکیـده (مثالً لیزا . هستند  دسترس
کنفرانسـها و    هـاي  مقالـه   مجلـه   550از   بـیش   هـاي  مقالـه   هـاي  چکیـده   و شـامل   موجود است  پیوسته  و هم  فشرده

  .باشد می  زبان 30  به  رسانی و اطالع  کتابداري گزارشها در حوزه
ــاي  بخــش ــه  ادواریه ــورت کتابخان ــتن  ، در ص ــات  داش ــه امکان ــژه ، ب ــر  وی ــانی  وينی ــص  انس ، و در  متخص

در   تخصصـی   نامـه  چکیـده   تهیـه   بـه   توانـد خـود اقـدام    ، مـی  دسـترس   قابـل   هـاي  نامـه  وجـود چکیـده    عدم  صورت
تـا مفیـد    گـردد   ارائـه   علمـی   شـیوه   و بـه   بایـد اصـولی    خـدمت  ایـن   البتـه . نماید  نیاز کاربران مورد  موضوعی  حوزه
وجـود    عـدم   کـرد و  در صـورت    اسـتفاده   مجـالت   هـاي  خـود مقالـه    از چکیـده   توان می کار،  این  براي. شود  واقع
  .کنند  آن  تهیه  به  اقدام  ها، کتابداران مقاله  براي  چکیده

                                                   
1 . Absracting and Indexing  
2  .  Library and InformationScience Abstracts (LISA)  
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   سازي نمایه  خدمات .2
ر ادواریهـا و یـا سـای     محتـواي   یافتـه   و سـاخت   طـور مـنظم    بـه   کـه   اسـت   ادواري  نشـریه   نـوعی   نامـه  نمایه

ــه  خــدمات  هــاي موسســه. کنــد مــی  نمایــه  خــاص  موضــوعی  هــاي را در حــوزه  مــدارك معمــوالً   کــه  ســازي نمای
  نامـه   ، نمایـه  اجتمـاعی   علـوم   نامـه   نظیـر نمایـه  (  تخصصـی   هـاي  در زمینـه   تجـاري  هاي یا شرکت  علمی  سازمانهاي
  ادواریهـا بایـد بـه     بخـش  .دکننـ  و منتشـر مـی    تهیـه  را هـا  هنامـ  نمایـه ، هسـتند   ) علوم  استنادي  ،و نمایه انسانی  علوم
و معتبـر    مهـم   هـاي  نامـه  و نمایـه   نامـه  از چکیـده   خـود، تعـدادي    مـورد نیـاز کـاربران     هـاي  مجلـه   اشـتراك   موازات
  منـابع  هـا جـزو   نامـه  هـا و نمایـه   نامـه  ، چکیـده  طـور معمـول   بـه  .کنـد   خریـداري نیـز  را   اشتراکی  هاي با مجله  مرتبط
رو بایــد آنهــا را نیــز   ایــن از. یابنــد انتشــار مــی  یــا فصــلنامه  ماهانــه  صــورت  بــه  شــوند کــه مــی  محســوب  ادواري
ــواردي در. شــد  مشــترك ــه  م ــن  ک ــابع  ای ــه  من ــل  الکترونیکــی  صــورت ب  شــکل  اســت  هســتند، الزم  دســترس  قاب

  .گذارد  ر اختیار کاربرانجستجو د  و براي  نموده  آنها را خریداري  الکترونیکی 
  اسـت   بسـیار گـران    سـازي  و نمایـه   نویسـی  چکیـده   خـدمات   اشـتراك   کـه   اسـت   حائز اهمیت  نکته  ذکر این
  انسـانی   نیـروي   خـود کتابخانـه    کـه   درمـواردي . آینـد  برنمـی   آن  پرداخـت   از عهـده   کوچـک   هاي و معموالً کتابخانه

   دریـافتی   مجـالت   از مقـاالت   تخصصـی   هـاي  نامـه  نمایـه   برخـی  توانـد  باشد، مـی ا را دار  الزم  و امکانات  متخصص
  .داد  انجام  اي رایانه  از امکانات  و با استفاده  طور منظم  به  توان می کار را  این. کند  تهیهرا 

  1 ترجمه  خدمات
ــراي ــان  کــه  کــاربرانی  ب ــه را نمــی  خاصــی  خــارجی  زب ــ مــی  داننــد کتابخان   صــفحات  ترجمــه  د امکــانتوان
و   افـراد متقاضـی    امـر بایـد بـا هزینـه      ایـن  .کنـد   را فـراهم   مقالـه   ها و یا اصـل  ادواریها، چکیده  مندرجات  فهرست

ــا اســتفاده پرونــده . گیــرد  دارنــد انجــام  خــارجی  زبــان  بــه  کــافی  تســلط  کــه  مربوطــه  در حــوزة  از کارشناســان  ب
و   موضـوعی   ، حـوزة  ، نشـانی  نـام   شـامل   فایـل   ایـن . موجـود باشـد   ادواریهـا   خـش بایـد در ب   رجمـان مخصوص مت

  درصـورت .  مـوارد اسـت    از ایـن   هـر یـک    بـر اسـاس    الفبـایی   نمایـه   و نیـز یـک   دارنـد   آنهـا تخصـص    کـه   زبانی
  البتـه . داد  هـا ارائـه  آن  نظـر را بـه   مـورد   مترجمـان   و نشـانی   نـام   تـوان  ، مـی  ترجمـه   درخواسـت  و  کـاربران   مراجعه
  .دهد می  خود ارائه  کاربران  را به  خدمت  نوع  این  اي کتابخانه کمتر

  
ــان ــد اشــاره  در پای ــه  بای ــرد ک ــواع  تمــام  ک ــا را مــی  بخــش  خــدمات  ان ــوان ادواریه ــق  ت   ســایت وب از طری

ــه ــترس  کتابخان ــان  در دس ــه  مراجع ــاربران  کتابخان ــز ک ــرار داد  راه  و نی ــترس.دور ق ــاختن دس ــذیر س ــاي  پ   پایگاهه
  .باشد می  کتابخانه  اقدامات  از مهمترین»  مجالت مندرجات  فهرست»  مثل  از خدمات  و برخی  اطالعاتی

                                                   
1 . Translation Services  
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  برخی پرسش ها
  .کنید  بیان منابع  این  را در مدیریت  ادواري  هاي نشریه  به  مربوط  خدمات  ارائه  جایگاه .1
  ؟ است معمول  کتابخانه  در سالن  ادواري  هاي از نشریه  استفاده  براي  روشهایی  چه .2
  .ببرید  را نام  ادواري  هاي نشریه  بخش  مرجع  خدمات  مهمترین .3
ــاي .4 ــلی  ابزاره ــتجوي  اص ــه  جس ــاي مقال ــدرج  ه ــریه  من ــاي در نش ــه  ادواري  ه ــابعی  چ ــتند و در  من هس
  اند؟ دهسر نها  را پشت  تحوالتی  اخیر چه  سالهاي

موجـود    ادواري  هـاي  درنشـریه   منـدرج   هـاي  مقالـه   بـه   کـاربران   دسترسـی   در عـدم   عـواملی   معموالً چـه  .5
  اندیشید؟  منابع  این  به  پذیري دسترس افزایش  براي  توان می  تدابیري  دارند؟ چه  دخالت  در کتابخانه

  .ببرید  را نام  مقاله  حویلت  خدمات  در زمینه  موسسات  از معروفترین  تعدادي .6
دهنــد  مــی  ندارنــد و بیشــترترجیح  تمایــل  ادواري  هــاي نشــریه  دادن  امانــت  هــا بــه کتابخانــه  چــرا اغلــب .7
  پذیرد؟  صورت  کتابخانه  در داخل  منابع  از این  استفاده

  .ببرید  را نام  ادواري  هاي نشریه  در زمینه  مرسوم  خدمات  مهمترین .8
  شود؟ می  انجام  روشهایی  چه  و به  چیست  جاري  رسانی ظور از آگاهیمن .9

  .کنید بیان ادواري  هاي نشریه  خدمات  ها را در ارائه نامه ها و چکیده نامه نمایه  اهمیت .10
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  :شتمه  فصل
  

   الکترونیکی  ادواري  هاي نشریه
  

   الکترونیکی  ادواري  نشریه  تعریف
  و انتقـال   ثبـت   شـیوة  ، محمـل   نـوع   دارد، امـا در ایـن    چـاپی   بـا نشـریۀ    مشـابهی   تعریـف   الکترونیکی  نشریه
  بخشـد کـه   مـی   الکترونیکـی   هـاي  نشـریه   بـه   خاصـی   ، قابلیتهـا و ویژگیهـاي   تفـاوت   ایـن .  اسـت   متفاوت  اطالعات

  اي ، نشـریه  الکترونیکـی   نشـریۀ   کـه   گفـت   تـوان  مـی   اسـاس   بـر ایـن  . کنـد  متمـایز مـی    چـاپی   مشـابه   را از انواع  آن
منتشـر    ، ناشـر یـا شـخص    مؤسسـه   یـک   و نامحـدود توسـط    انتشـار مـداوم    نیـت   و بـه   مشخص  با عنوان  که  است
  .گردد می  و بازیابی  تولید، ذخیره  الکترونیکی  صورت  به  آن  شود و محتویات می

  

   الکترونیکی  هاي نشریه  انواع
  صــورت  متفــاوتی  دیــدگاهها و معیارهــاي  براســاس  اســت ممکــن  الکترونیکــی  هــاي ریهنشــ  بنــدي تقســیم

  : است  ذیل  شرح  کنند به می  بندي طبقه را  ادواري  هاي آنها نشریه  بر پایه  که  روشهایی  ترین معمول. گیرد

   رسانه  نوع  براساس  الکترونیکی  هاي نشریه  انواع .1
دو   آنهـا را بـه    تـوان  مـی  منتشـر شـود    2یـا ناپیوسـته    1پیوسـته   صـورت  بـه   الکترونیکـی   نشـریه   اینکه  به  بسته

  هــایی نشــریه  اول  منظــور از نــوع. کــرد  بنــدي تقســیم  و ناپیوســته  پیوســته  الکترونیکــی  هــاي نشــریه  عمــدة  گــروه
  یـا در اغلـب    در دیسـکت   هذخیـر   طریـق  خـود را از   منـدرجات  کاغـذ،   بـر روي   مطالـب   چـاپ   جاي به  هستند که

  از اطالعـات   بیشـتري   حجـم   کـه   اسـت   در ایـن   روش  ایـن   مزیـت . کننـد  منتشـر مـی   3 نوري فشردة  موارد دیسکهاي

                                                   
1 . On-line  
2 . Off-line  
3 . CD-Rom  
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  نشـریه   بـه   تـوان  مـی   از طرفـی . نیـز وجـود دارد    تکثیـر سـریعتر آن    شـود و امکـان   مـی   کوچکتر ذخیـره   یفضای در
  ایـن   امـا از طرفـی  . کـرد   نیـز ضـمیمه    فـیلم  ، تصـویر و  ، صـوت  مجلـه   مـتن   مـراه بخشـید و ه  1 اي چندرسانه  حالت
ــا انــواع  دارنــد؛ چراکــه نیــز  محــدودیتهایی  الکترونیکــی  هــاي از نشــریه  نــوع   مشــابه  مختلــف  از جهــات  چــاپی  ب
.  اسـت   محتـاج   چـاپی   ايهـ  نشـریه   مشـابه   و نقـل   و حمـل   و توزیـع   پسـتی   سیسـتم   هنوز به  نوع  انتشار این. هستند

منتظـر    اسـت   جدیـد الزم   اي شـماره   دریافـت   افـزار نیـاز دارنـد و بـراي     سـخت   بـه   نشـریه   مطالعۀ  براي  خوانندگان
  .بمانند

ــه  وجــود دارنــد کــه  هــایی نشــریه  ،در مقابــل . مشــهور هســتند) قابــل دســترس در ســبکه(  پیوســته  نــوع  ب
  نشـریۀ   دارنـد و تعریـف    ناپیوسـته   انـواع   بـه   نسـبت   بیشـتري   و امتیـازات   ویژگـی   پیوسـته   الکترونیکـی   هاي نشریه
  جــايه ، بــ الکترونیکــی  از ادواریهــاي  دســته  ایــن. کنــد مــی قِصــد  نــوع  بیشــتر درمــورد ایــن  الکترونیکــی  ادواري
ــره ــکت  ذخی ــر دیس ــا دیســک  ب ــردة  ی ــوري  فش ــات ن ــدرجات  ، اطالع ــان  و من ــود را در زم ــار ازان  خ ــق تش   طری
  جغرافیـائی   وسـعت   نظـر از چـه   ِ مـورد  اي رایانـه   شـبکۀ   اینکـه   بـه   بسـته . دنـ کن پذیر می دسترس  اي رایانه  هاي شبکه

ی محلی  است  ها ممکن نشریه  انتشار این  برخوردار باشد، حوزة   .باشد  المللی یا بین  اي ، منطقه ، ملّ
  چـاپی   انـواع   بـه   نسـبت  را  روزآمـدتري   اطالعـات   طـور معمـول   بـه   تهپیوسـ   الکترونیکـی   ادواري  هاي نشریه
  دیگـر، از مجمـوع    بیـان   بـه . نـدارد  وجـود   و توزیـع  ، ارسـال تکثیـر   عمالً نیاز بـه   که دهند، چرا می  ارائه  و ناپیوسته
بـر،   زمـان   کنـد دو مرحلـۀ   یمـ   رسـد طـی   مـی   خواننـده   دسـت   بـه   کـه   تولید تا وقتی  از زمان  نشریه  یک  که  مراحلی

. گــردد مــی  حــذف  الکترونیکــی  مــورد ادواریهــاي عمــالً در  تکثیــر و توزیــع  یعنــی  و پرهزینــه  وقتگیــر و طــوالنی
ــک ــا ی ــریه  نســخه  تنه ــایت  از نش ــه در س ــی  ِ مربوط ــرار م ــرد ق ــان و گی ــه  در هم ــام  لحظ ــانی  تم ــه  کس ــه  ک   آن  ب

 بسـیار   از ادواریهـا باهزینـۀ    نـوع   ایـن   ،بنـابراین .  را خواهنـد یافـت    از نشـریه   هاسـتفاد   دارند، امکـان   دسترسی شبکه
  .شوند می  بسیار بیشتر تولید و توزیع  کمتر و سرعت
  جهـت   و یـا در ایـن   شـوند  منتشـر مـی    پیوسـته   صـورت   یـا بـه    الکترونیکـی   ادواري  هاي اکثر نشریه  امروزه
هســتند، امــا   الکترونیکــی  از ادواریهــاي  خاصــی  نــوع  پیوســته  الکترونیکــی  ادواریهــاي  گرچــه .کننــد مــی  حرکــت
  :کرد  تقسیم  هایی زیرمجموعه  ، آنها را به تفاوتها برخی  براساس  توان می

  پذیرند دسترس  الکترونیکی  پست  ازطریق  که  هایی نشریه)  الف
  نظـر، نشـانی   مـورد   نشـریۀ   دریافـت   اضـیان متق  کـه   اسـت   ترتیـب  ایـن   هـا بـه   نشـریه   انتشـار ایـن    چگونگی

فـرد یـا     نشـانی   مقـرر بـه    در زمـان   نشـریه  از  شـماره  هـر . دهنـد  اختیار ناشر قرار مـی  خود را در  الکترونیکی  پست
منتشـر    ترتیـب  ایـن   بیشـتر بـه    الکترونیکـی   هـاي  نشـریه   هـاي  نمونـه   اولـین . خواهـد شـد    ِ مـوردنظر ارسـال   سازمان
 ، ماننــدیابنــد انتشــار مــی  شــیوه  همــین  بــه  الکترونیکــی  از ادواریهــاي  اي توجــه قابــل تعــداد  نــوز هــمه. شــدند مــی

                                                   
1  .  Multimedia  

Fina
l



  ١٥٠

Chemweb کــه از طریــق  علمــی  انجمنهــاي  تخصصــی  هــاي خبرنامــهبرخــی و یــا   اســت  شــیمی  مخصــوص  کــه
  . پست الکترونیکی براي اعضا ارسال می شود

  پذیرند دسترس)File Transfer Protocol( FTP  فایل  نتقالا  پروتکل  ازطریق  که  هایی نشریه)  ب
  بـه   عمـل   نحـوة  .هسـتند   دسـترس   قابـل   فایـل   انتقـال   پروتکـل   کمـک   بـه   پیوسـته   هـاي  از نشریه  دوم  گروه

  قـرار داده ) server(ناشـر    دهنـدة  سـرویس  ِ مرکـزي   نظـر در رایانـۀ   مـورد   از نشـریۀ   اي نسـخه   کـه   اسـت   شکل  این
  متقاضــی  کـه   افـرادي   تمـام .  پـذیر اسـت   دسـترس   شـبکه   طریــق خـود از   خـاص   سـرور بـا نشـانی     آن و شـود  مـی 

  پروتکـل   کمـک   را بـه   نشـریه   از مـتن   کپـی   نسـخۀ   سـرور یـک    بـا ایـن    ارتبـاط   هستند با برقـراري   نشریه  دریافت
FTP باشـد، خواننـده    شـده   آمـاده   محیطـی   در چـه   شـده   تهیـه   مـتن   اینکـه   بـه   بسـته . کنند می  منتقل خود  رایانۀ  به 

  .نماید  و مطالعه  و مشاهده  خود باز کرده  شخصی  را در رایانۀ  شده  1بارگذاري  تواند فایل می 
در   صـورت  ایـن  در  باشـد کـه    داشـته  doc2پسـوند    اسـت   باشـد ممکـن   مـی   نشـریه   مـتن   محتـوي   که  فایلی

  در محیطهـاي   باشـد کـه    همـراه  txt بـا پسـوند    اسـت  خواهـد بـود و یـا ممکـن      رؤیت  قابل Word  اي رایانه  محیط
ــا بیشــتر نشــریه . اســت  اســتفاده  قابــل Windowsو  Dos  معمــولی  متنــی ــا  pdf3پســوند   گــروه  ایــن  هــاي ام را ب

  پـویش   طریـق  هـا از  نشـریه   قبیـل   ایـن .  اسـت  Acrobat Reader  محـیط   مخصـوص  پسـوند   ایـن   خود دارنـد کـه  
  نسـخۀ   کـه   اسـت   در ایـن   روش  ایـن   حسـن . شـود  مـی   تهیـه   الکترونیکـی   نشـریۀ   اولیـۀ   یـا نسـخۀ    چـاپی  نوع  4متن

ــاً شــبیه  الکترونیکــی ــوع  و تمــام  اســت  چــاپی  نســخۀ  دقیق ــا و ن ــم  تصــاویر و نموداره ــوارد مشــابه و  قل را در   م
آنهـا    نمـایش   شـدن   فایلهـا و وابسـته    حجـم   یبزرگـ    روش  ایـن   امـا عیـب  . دهـد  یمـ   نشان  رایانه) مانیتور(گرنمایش 

افــزار را در  نــرم  هــا ایــن حاضــر بیشــتر رایانــه  حــالر د  ،گرچــه. اســتAcrobat Reader افــزار  وجــود نــرم  بــه
ــد و  درون ــود دارن ــی خ ــی  حت ــوان م ــه  آن  ت ــان  را ب ــیاري  رایگ ــت  از بس ــایتها در اینترن ــت  س ــود  دریاف ــا  ،5نم ام
  مجمـوع  در  البتـه . نخواهـد بـود    فایـل   مـتن   دیـدن   باشـد، کـاربر قـادر بـه      افـزار را نداشـته   نرم  این  اي رایانه چنانچه
از   معمـوالً بـیش  (  نشـریه  زیـاد   حجـم   دلیـل   بـه   ، چراکـه  اسـت   تـري  جـدي   مسـئلۀ   فایـل   حجـم   بودن  زیاد  مشکل
او   رایانـۀ   بـه  FTP  مـوردنظر ازطریـق    فایـل  کنـد تـا    را صـرف   زیـادي   زمـان   ، کـاربر ناچـار اسـت   ) مگابایـت  چند
  . حادتر است  مراتب  برخوردار هستند به  پائینی  سرعت از  که  هایی در شبکه  مشکل  این. شود منتقل

                                                   
1 . Download  
2 . Document  
3 . Portable Document Format  
4 . Scan  

  :از جمله این سایت ها، سایت شرکت تولید کننده این نرم افزار به نشانی زیر است. 5
www.adobe.com 
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  شوند می  تهیه 2 وب  در محیط  1متنفرا  صورت به  که  هایی نشریه)  ج
  مشـابه   انـواع   بـه   نسـبت   بیشـتري   از مزیتهـاي   کـه   پیوسـته   الکترونیکـی   ادواري  هـاي  نشـریه   نوع  جدیدترین

  تهیـه  html3بـا پسـوند     فایلهـایی   صـورت   بـه  هـا  نشـریه   ایـن   مـتن .  اسـت   متنفـرا   ، نـوع  برخـوردار اسـت    قدیمی
از   اســتفاده  بر نیــاز بــهکــار  روش  در ایــن.  اســت pdf  کمتــراز نــوع  مراتــب  بــه html  فایلهــاي  حجــم. شــوند مــی

FTP یـا    اینترنتـی   نشـانی   بـه   اسـت   گردنـد، کـافی   مـی   تهیـه   شـیوه   ایـن   بـه   کـه   هـایی  نشـریه   مطالعـه   براي. ندارد
URL 4 مرورگــر وب  در محــیط  نشــریه  ، مــتن ارتبــاط  از برقــراري  پــس. کــرد  مراجعــه  نشــریه  )WebBrowser (
  . است  مشاهده  قابل  6نتیا کاوشگر اینتر  5نتسکیپ  مثل

شـوند و سـایر    مـی  منتشـر   روش  ایـن   کمـک   بـه   الکترونیکـی   از ادواریهـاي   حاضـر درصـد بـاالیی     حال در
هــا را از  نشــریه  ایــن  وب  محــیط  از قابلیتهــاي  اســتفاده. رونــد  ســو پــیش  ایــن  کننــد بــه مــی  ادواریهــا نیــز تــالش

  . است  ر ساختهبرخوردا  زیادي  و کاربرپسندي  جذابیت

   چاپی  وجود قرینۀ  براساس  الکترونیکی  هاي نشریه  انواع .2
ــریه  بعضــی ــاي از نش ــی  ه ــع  الکترونیک ــط  در واق ــخۀ  فق ــی  نس ــک  الکترونیک ــریۀ  ی ــاپی  نش ــتند  چ . هس
آنهـا را    انتـو  دیگـر، نمـی    بیـان  بـه  . خـود اسـت    چـاپی   نـوع   انتشـار آنهـا دقیقـاً مشـابه      و فاصـلۀ   ، عنوان مندرجات
  در مقابـل . آینـد  شـمار مـی    بـه   چـاپی   نشـریۀ   الکترونیکـی   نـوع   نمـود، بلکـه    محسـوب   و جداگانه  مستقل  اي نشریه
  انتشـار چـاپی    سـابقۀ   انـد و هـیچ   شـده   تهیـه   الکترونیکـی   صـورت  ابتـدا بـه    از همـان   وجود دارنـد کـه    هایی نشریه
 انتشـار نـوع    بـا شـروع    هسـتند کـه    هـایی  نشـریه   نیـز وجـود دارد و آن    ومیسـ   گـروه   بنـدي  تقسـیم   در این. ندارند

ــوع الکترونیکــی  ــابراین.  اســت  شــده  آنهــا متوقــف  چــاپی  ، انتشــار ن ــه  ،بن ــوان مــی  طــور خالصــه ب   هــاي نشــریه  ت
  :کرد تقسیمدسته   سه  به  چاپی  وجود قرینۀ  وجود یا عدم  را براساس  الکترونیکی

  الکترونیکـی   شـوند و انتشارشـکل   خـود منتشـر مـی     چـاپی   بـا نسـخۀ    طـور مـوازي   بـه   کـه   هـایی  نشریه •
  . است  نشده  چاپی  انتشار نوع  ادامۀ  مانع

  .شود می  آنها متوقف  چاپی  ، انتشار شکل با انتشار الکترونیکی  که  هایی نشریه •
تولیـد    الکترونیکـی  صـورت  بـه   انتشـار فقـط    ابتـداي   و از همـان   بـوده   کامالً الکترونیکـی   که  هایی نشریه •

  .اند شده
. باشـد   داشـته  وجـود   اسـت   ممکـن  قِفـو   حالـت   از سـه   ، یکـی  نشـریه  هـر   مشـی  و خـط   سیاسـت   به  بسته

ـ    از   تـوجهی   هنـوز درصـد قابـل   آن اسـت کـه   ، احتمـاالً  الکترونیکـی   وعدلیل انتشار نوع چاپی نشریه بـه مـوازات ن

                                                   
1 . Hypertext  
2 . World Wide Web  
3 . Hypertext Markup Languge  
4 . Universal Resource Locator  
5  .  Netscape  
6  .  Internet Explorer (IE) 
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خـود را    مخاطبـان   آنکـه   ناشـر بـراي   ، لـذا را ندارنـد   الکترونیکـی   شـکل  از  اسـتفاده   و امکانـات   توانایی  خوانندگان
  دنکن  را متوقف  چاپی  هاي نسخه  تهیۀ  کنار انتشار الکترونیکی در  است  کند الزم  حفظ

 جهــت  مــینه  و بــه  نیســت  صــرفه  بــه  ناشــر مقــرون  بــراي  انتشــار همزمــان  ،دلیــل هــر  بــه  ،درمــورد دوم
  کــه  ســوم  نــوع هــاي نشــریه  ســرانجام. دکنــ نمــی  احســاس  نشــریه چــاپی ویــرایش انتشــار  ادامــۀ  بــراي  ضــرورتی

ــه  طــوالنی  معمــوالً عمــري ــد ب ــل  ندارن ــوع  دلی ــان  و ویژگیهــاي  موضــوع  ن ــط مــی  مخاطب ــد فق ــه  توانن   صــورت ب
  توانـد اطمینـان   مـی   اسـت   وب  صـفحات   طراحـی   هـاي  وهمـورد شـی   در  کـه   اي نشـریه  ،مثالً. شوند  تهیه  الکترونیکی

  آن  مطالعـۀ  قمشـتا   کـه   آنهـایی   و همـۀ   خـود را خواهـد یافـت     مخاطبـان   الکترونیکـی   در محـیط   باشـد کـه    داشته
  .دارند  دسترسی  امکانات  این  هستند، به

   محتویات  به  دسترسی  سطح  براساس  الکترونیکی  هاي نشریه  انواع .3
منتشـر    چـاپی   بانسـخۀ   طـور مـوازي   بـه   کنـد کـه   مـی  قِصـد   هـایی  بیشـتر درمـورد نشـریه     بنـدي  تقسیم  این

  :باشد  وجود داشته  است  ممکن  حالت  سه  اساس  بر این. شوند می
  
   1الکترونیکی  مندرجات  با فهرست  هایی نشریه) الف
  بــراي.  آنهاســت از  شــماره هــر  منــدرجات  ســتفهر  شــامل  هــا فقــط از نشــریه  بعضــی  الکترونیکــی  نســخۀ
  . است  ضروري  چاپی  نسخۀ  به  ها، مراجعه مقاله  اصل  به  دسترسی
  2 الکترونیکی  هاي با چکیده  هایی نشریه) ب

بــر   ، عــالوه الکترونیکــی  نشــریۀ  شــمارة هــر  چراکــه  اســت  اول  بیشــتر از نــوع  نــوع  ایــن  دسترســی  ســطح
  . نیز می باشد ها مقاله  چکیدة  ، حاوي مندرجات  فهرست

  4تصویر  و تمام  3متن  تمام  الکترونیکی  هاي نشریه) ج
  اســت  ممکـن   کامــل  مـتن   ایــن. دارنـد  را دربــر  مقالـه   کامــل  هــا مـتن  از نشـریه   بعضــی  الکترونیکـی   نسـخۀ 

  کمتـري   حجـم تصـویر    تمـام   نـوع   بـه   نسـبت    مـتن   تمـام   هـاي  نشـریه . تصـویر باشـد    یـا تمـام    متن  تمام  صورت به
درمــورد   مســئله  ایــن .مــی باشــد  چــاپی  نــوع  دقیقــاً مشــابه  کــه  اســت  تصــویر در ایــن  تمــام  دارنــد، امــا مزیــت

  کـه   پزشـکی   هـاي  زیـاد هسـتند و نشـریه     نمودارهـاي  تصـاویر، جـدولها و    حـاوي   کـه   و مهندسـی   فنی  هاي نشریه
  .دارد  شند اهمیتبا تصاویر زیاد می  داراي

                                                   
1 . Table OF Contents (T. O. C)   
2 . Electronic Absracts  
3  . Full Text  
4 . Full Image  
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  ها مقاله  داوريچگونگی   براساس  الکترونیکی  هاي نشریه  انواع. 4
ــن ــدي تقســیم  ای ــاي در نشــریه  بن ــن   چــاپی  ه ــر ای ــز وجــود دارد، ب ــک اســت  ممکــن  اســاس  نی   نشــریۀ  ی
ــس  الکترونیکــی ــا پ ــه  از داوري  تنه ــاي مقال ــافتی  ه ــه  نســبت  دری ــذیرش  ب ــار  پ ــدام و انتش ــا اق ــد  آنه ــتر . کن بیش

  بیشـتر جنبـۀ    وجـود دارنـد کـه     هـایی  نشـریه  در مقابـل . هسـتند  1 شـده   داوري  از نـوع   و پژوهشـی   علمی  هاي نشریه
  .ندارند  ها توجه ِمقاله  علمی  سطح  به  دارند و چندان  و ترویجی  خبري

   هزینه  براساس  الکترونیکی  هاي نشریه  انواع .5
ـ   حاضر، دسترسی  حال در ـ   الکترونیکـی   هـاي  از مجلـه   بسـیاري   هب   صـورت  ابتـدا بـه   از  کـه   آنهـایی   ویـژه ه ب
  الکترونیکـی   نشـریه   تعـداد زیـادي    حـال   عـین  باشـد؛ امـا در   مـی   وجـه   پرداخـت   انـد مسـتلزم   شده منتشر می  چاپی

ـ  هـر   هـا بایـد بـه    کتابخانـه  رو، ایـن  از. پذیرنـد  دسترس  رایگان  به  وجود دارد که شـاید  . کننـد   توجـه   نشـریه   وعدو ن
  مطالــب.  گرفـت   برخــوردار باشـند امـا نبایـد آنهـا را نادیـده       کمتـري   علمـی  و اعتبـار   از اهمیـت   رایگـان   مجـالت 
  تـوان  مـی   رایگـان   ادواري  هـاي  نشـریه   بازیـابی   بـراي . باشـد   اسـتفاده   قابـل   از کـاربران   بسـیاري   تواند براي آنها می

ــارت ــا  ""Free electronic journals  ازعب ــاي ""Free electronic serialsی ــاوش  در موتوره ــتفاده  ک   اس
  :نمایند عبارتند از می  را معرفی  مجالت  گونه  این  که  از سایتهایی  برخی. کرد

Strategian (www.strategian.com/fulltext.htmal) 
Free Medical Journals (www.freemedicaljournals.com) 
Free Journals (www.library.leidenuniv.nl:8003/freejournal.htm) 
 

   نوین  هاي در کتابخانه  الکترونیکی  هاي نشریه  اهمیت
ــازات ــایی  امتی ــه  و ویژگیه ــی   ک ــر الکترونیک ــه  2نش ــاپی   در مقایس ــر چ ــا نش ــیاري دارد،  ب ــران  بس   از ناش

  اطالعــاتی  منــابع  انتشــار الکترونیکــی  سـوي   بــه  کــه  اشــتهد  را بــر آن  مختلـف   و ســطوح  هــا در موضــوعات مجلـه 
. شـود  مـی   افـزوده   الکترونیکـی   هـاي  هـرروز بـر تعـداد نشـریه     دارد و  ادامـه   روند با شـتاب   این. کنند  خود حرکت
انتشـار   هـا بـا آغـاز    از نشـریه   شـد، بعضـی    گفتـه   الکترونیکـی   هـاي  نشـریه   انـواع   بنـدي  قبالً در تقسیم  همانطور که
  بـراي   هـا نـاگزیر هسـتند کـه     از نشـریه   نـوع   ایـن   مخاطبـان   نتیجـه  اند؛ در خود را رها کرده  نشر چاپی ، الکترونیکی

  داشــته  دسترسـی   آن  الکترونیکـی  فرمـت   نظـر بـه   مـورد   نشــریۀ  و آینـدة   جـاري   هـاي  شـماره   از منـدرجات   آگـاهی 
آنهـا پیونـد     بـه   الکترونیکـی   دسترسـی   امکـان   آوردن فـراهم  از ادواریهـا بـا    بعضـی   اشـتراك   ادامـۀ   ،بنـابراین . باشند
  . است  خورده

                                                   
1  .  Refereed Journals  
2 . E- Publishing (Electronic Publishing)  
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ــی ــه از طرف ــه  ، باتوج ــه  ب ــیاري  آنک ــات  بس ــکل    از اطالع ــتر در ش ــد بیش ــی  روزآم ــت  آن  الکترونیک   یاف
ــه  اســت  شــود، الزم مــی ــابراین .نمــود  بیشــتري  توجــه  الکترونیکــی  هــاي نشــریه  ب ــه بن   ، اهمیــت ر خالصــهطــو ، ب
  : است موارد زیر  شامل  کتابخانه  براي  الکترونیکی  هاي نشریه
  ؛ و پژوهشی  علمی  هاي در حوزه  ویژهه ، ب مختلف  هاي روزآمد در زمینه  اطالعات  به  دسترسی •
  ؛هستند  الکترونیکی  هاي نشریه  نیازمند اطالعات  که  کنندگانی استفاده  رضایت  جلب •
  ؛نشر  دنیاي  با تحوالت  هماهنگی و  همگامی •
  ؛ کتابخانه  ادواریهاي  مجموعۀ  يغنا ایشافز •
  صـورت  هـا را بـه  آن  تمـام  چـاپی   اشـتراك   تـوان  نمـی   کـه   نشـریه   تعداد زیادي  به  دسترسی  امکان  آوري فراهم •

  ؛آورد  یکجا فراهم
  ؛شوند منتشر نمی  چاپی  صورت ر بهدیگ  که  هایی نشریه  اشتراك  ادامۀ •
   .یابند انتشار می الکترونیکی  در شکل  فقط  که  اي تازه  هاي نشریه  آوري و فراهم  آغاز اشتراك •
هـا را در   شـبکه   بـه   اتصـال   هـاي  و هزینـه   افـزاري  سـخت   امکانـات   اگـر مجموعـه   .ها در هزینه  جوئی صرفه •

  کــه آنجــا از.  اســت  چــاپی  از نــوع تــرکم  الکترونیکــی  هــاي نشــریه  اشــتراك  ، معمــوالً هزینــه نظــر نگیــریم
  ناپــذیر محســوب اجتنــاب  ضــرورتی  اکنــون هــا شــبکه  بــه  و اتصــال  افــزاري ســخت  امکانــات  آوري فــراهم
ارزانتــر   چــاپی  بــا ادواریهــاي  در مقایســه  الکترونیکــی  ادواریهــاي  کــه  گرفــت  نتیجــه  تــوان شــود، مــی مــی

ادواریهــا و نیــز   چنــدهزاري  هــاي مجموعــه  بــه  از دسترســی  ناشــی  ، اگــر امتیــازات بــراین عــالوه. هســتند
ـ اعم  ایـن   در آنهـا را بـه   ارزشمند جستجو  قابلیتهاي دهـد   مـی   نشـان   شـرایط   ، بـرآورد ایـن   کنـیم   اضـافه   هدل

 اسـت  ممکـن   کـه   اي مسـئله   فقـط . هسـتند   صـرفه   بـه   مقـرون   الکترونیکـی   هاي نشریه  اقتصادي  از لحاظ  که
  هـاي  شـماره   بـه   هـا و یـا دسترسـی    نشـریه   ایـن   بـه   دسترسـی   بـودن   نظر برسد، موقتی  به  کننده نگران  میک 

  بــراي  آن  مالکیــت شــود، مــی  خریــداري  چــاپی  صــورت بــه  اي نشــریه  وقتــی  ؛ چراکــه آنهــا اســت  پیشــین
  گـم   نشـریه   کـرد مگـر آنکـه     مراجعـه   آن  بارهـا بـه    تـوان  نیـز مـی    خواهد بود و در آینده  با کتابخانه  همیشه

قـرارداد بـا ناشـر یـا کـارگزار لغـو         کـه   هرلحظـه   پیوسـته   نـوع   ویژه به  الکترونیکی  اما در نوع. یا نابود شود
 Access(  مالکیـت   در مقابـل   دسترسـی   مهـم   بحـث .  خواهــدرفت  از بـین   همیشـه   بـراي   شـود، دسترسـی  

vs ownership (همـین   دلیـل   باشـد نیـز بـه    حاضـر مـی    هـا در شـرایط   کتابخانـه   هـاي  غـه دغد از  یکـی   که  
از . انـد  اندیشـیده   تمهیـداتی   از کـارگزاران   بعضـی   نگرانـی   ایـن   رفـع   بـراي   خوشـبختانه  . محدودیتها اسـت 

ــه را  از نشــریه  نســخه  کنــد، یــک  را پرداخــت  پیوســته  اشــتراك  حــق  کــه  هرکتابخانــه  اینکــه  جملــه  آن   ب
ــر روي  ذخیــره(  ناپیوســته  صــورت ــوري  فشــردة  دیســک  ب   مؤسســه. خواهــد کــرد  دریافــت  رایگــانو )  ن

Ebsco است  کارگزاران  از این  یکی . 

ــا الزم ــه  در اینج ــیح  ب ــه  اســت  توض ــیاري  ک ــارگزاران  بس ــاي  از ک ــان  الکترونیکــی  ادواریه ــاد   جه ــا ایج ب
ــاي ــات  پایگاهه ــته  اطالع ــان  پیوس ــتجويج  امک ــان  س ــدین  همزم ــه  در چن ــراهم را  مجل ــد آورده  ف ــواردي. ان   در م
  بـه   اشـتراك  حـق   بـا پرداخـت    کتابخانـه   شـرایطی  در چنـین .  اسـت   هـزار عنـوان   از چنـد   هـا بـیش   مجله  شمار این
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  کتابخانـه   ینهمـ   کـه  حـالی  در.  خواهـد داشـت    پیوسـته   هـا دسترسـی   مجلـه   ایـن   تمام  متن  عمالً به  کارگزار مربوطه
ــا ــار دارد، هرگــز نخواهــد توانســت در  کــه  و فضــائی  مــالی  امکانــات  بــه  توجــه ب   تعــداد نشــریه  همــین  بــه  اختی
  اسـتفادة   امکـان   وجـه   هـیچ   شـد، بـه   مـی   نیـز فـراهم    امکـان   اگـر ایـن    ، حتـی  از طرفـی . باشد  داشته  دسترسی چاپی
ــه  و مطلــوبی  بهینــه ــوع  ک ــراي  کــیالکترونی  در ن وجــود   مجــالت  چــاپی  نســخه  کننــدگان اســتفاده  وجــود دارد، ب

یــا   موضــوع  یــک  طــور همزمـان   بــه توانســت خواهنـد   ، کــاربران رایانــه  توانمنــدیهاي  کمـک   بــه  ؛ چراکــه نداشـت 
ــدواژه ــۀ  کلی ــدین  را در مجموع ــریه  چن ــد   نش ــتجو کنن ــالوه. جس ــراین  ع ــواع ب ــاي  ، ان ــم   قابلیته ــتجو، اع از   جس
  تصــور آن  وجــود دارد کــه  الکترونیکــی  نشــریات  در مجموعــۀ  و مــوارد مشــابه  ســازي کوتــاه ، ترکیبــی  جســتجوي

  . است  غیرممکن  چاپی  شکل در
  :عالوه بر موارد پیش گفته سایر مزایاي قالب الکترونیکی نشریه هاي ادواري از این قرارند

 نتیجه بازنگري و ویرایش؛ تسریع فرآیند بازخورد به پدیدآور مقاله و در •
میان منابع مورد استناد و مدرك مورد مطالعه و در نهایت ایجاد شـبکه اي از  فرامتنی  پیوندقابلیت برقراري  •

 مدارك مرتبط به هم؛
 ایجاد نظام هاي آگاهی رسانی جاري؛ درتسهیل  •
 سرعت در تحویل مقاالت؛ •
 اي مشترك شده؛کاهش فضاي مورد نیاز کتابخانه براي نگهداري نشریه ه •
 قابلیت ایجاد دسترسی براي کاربران خارج از کتابخانه؛  •
 .قابلیت استفاده چندین کاربر به صورت هم زمان از یک نشریه •
•  

نشریه هاي ادواري الکترونیکی به خودي خود گاه چندان مورد توجه قرار نمی گیرند و به همین دلیل براي انتخـاب  
  : (Nisonger, 1998)ظات ضروري استو اشتراك آنها توجه به برخی مالح

  
بروز برخی مقاومت ها در میان متخصصان و دانشگاهیان از سپردن بهترین تالیفات خـود بـه نشـریه هـاي      •

 . این رویکرد خود به خود تا حدي از اعتبار نشریه هایی از این دست می کاهد. صرفا الکترونیکی

بـه  ) خصوصا مواردي که قرینه چاپی نداشـته باشـند  ( عدم توجه مناسب به نشریه هاي ادواري الکترونیکی •
 .عنوان منابعی معتبر در جوامع دانشگاهی

 .مسائل و مشکالت مربوط به حقوق مولف که در سطح نشریه هاي الکترونیکی بحث برانگیزتر است •

ي مسائل مربوط به قیمت گذاري و عدم وجود فرآیندي پذیرفته شده براي قیمت گذاري اسـتاندارد از سـو   •
 .ناشران

 .مشکالت مربوط به چگونگی نگهداري و آرشیو نشریه هاي الکترونیکی در کتابخانه •

 .مساله فناوري هاي جدید و بروز تغییرات مداوم در قالب ارائه نشریه هاي مختلف •

 .مساله آموزش کاربرانی که با این قالب آشنایی ندارند •
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 .هت استفاده از قالب الکترونیکی نشریه هاي ادواريمشکل تهیه نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد نیاز ج •

   الکترونیکی  هاي نشریه  آوري و فراهم  ، اشتراك گزینش
  ،در آینــده  کــه  گرفــت نتیجــه  تــوان آشــکار شــد، مــی  الکترونیکــی  ادواري  هــاي نشــریه  اهمیــت  کــه  اکنــون

و   سـازي  فراینـد مجموعـه   در امـري اجتنـاب ناپـذیر     اطالعـاتی   از منـابع   نـوع   ایـن   بـه   دسترسی  امکان  آوري فراهم
خــود را از   کننــدة اســتفاده  جامعــۀ  کتابخانــه باشــد،  ایــن اگــر جــز. خواهــد بــود  کتابخانــه ِ هــر گســتري مجموعــه
بــا   کتابــداران  اســت  ، الزم بنــابراین.  اسـت   کــرده  محــروم  شــده تولیــد  از اطالعـات   اي عمــده  بخــش  بــه  دسترسـی 
  از ملزومـات   برخـی   بـه   اسـت   جـا الزم   در ایـن . مـواد آشـنا باشـند     ایـن   آوري فـراهم   بـه   مربـوط   نکـات  و  شرایط
ــن  اساســی ــه  درای ــا ســاختن منظــور از ملزومــات .شــود  اشــاره  زمین ــراي  الزم  بســتر و فضــاي  ، مهی از   اســتفاده  ب

ــاي ــی  ادواریه ــه  الکترونیک ــت  در کتابخان ــتفاده.  اس ــابع  اس ــی  از من ــتلزم  الکترونیک ــات   مس ــود امکان ــافی  وج  ک
سخت  هـدر    بـه   منـابع   ایـن   اشـتراك   بـراي   شـده   صـرف   هزینـۀ   صـورت   ایـن  باشد، در غیر می  افزاري و نرم  افزاري ِ

هـا در   داده  انتقـال   بـا سـرعت    اینترنـت   بـه   اتصـال   امکانـات   بایـد از حـداقل    ، کتابخانـه  بـراین  عـالوه .  خواهد رفت
  .برخوردار باشد  قبول  د قابلح

ــراهم  پــس ــدمات  شــدن  از ف ــار انتخــاب مــی  سفارشــات  کــار، بخــش  مق ــد ک   ادواریهــاي  و ســفارش  توان
امـا ابـزار و     اسـت   چـاپی   ادواریهـاي   سـازي  مجموعـه   مراحـل   کـار مشـابه    ایـن   مراحـل . را آغـاز کنـد    الکترونیکی

  اهمیـت   چـاپی   ادواري  هـاي  نشـریه   در انتخـاب   کـه   برمعیارهـایی   عـالوه ،  از طرفـی . باشـد  مـی   کـار متفـاوت    منابع
 فراینـد   اسـاس   بـر ایـن  .  مـدنظر داشـت    اسـت   الکترونیکـی   انـواع   خـاص   را کـه  يدیگر  معیارهاي  است  دارد، الزم
   : ستزیرا  شرح  ها به در کتابخانه  الکترونیکی  ادواري  هاي نشریه  آوري و فراهم  سازي مجموعه

     گزینش
  هـاي  نشـریه   انتخـاب   بـراي   را کـه    نیـز بایـد معیارهـایی     منـابع   ایـن   شـد، در انتخـاب    اشـاره   کـه   همانگونه

  ، چگـونگی  مقـاالت   بـودن   ، اعتبارناشـر، هماهنـگ   تحریریـه   اعتبـار هیـأت  :  از قبیـل (شـود   مـی   در نظر گرفته  چاپی
انتخـابگر  .  مـدنظر داشـت  )  کننـده  پشـتیبانی   و ملزومـات   بـودن   صـرفه  بـه   ونو مقـر   وري بهـره   ، هزینه مدرك  تحویل

 در وب  ویـژه   و بـه   در اینترنـت   دسـترس   قابـل   باشـد زیـرا انتشـارات     و محتـاط   جدیـد آگـاه    عوامل  به  باید نسبت
  بــه  و نسـبت   داده خـود را از دسـت    معمـولی   قضـاوت   مهـارت   کننــده انتخـاب   هسـتند کـه    و جـذاب   تـازه   آنچنـان  

  حتـی   کـه   را بایـد در نظـر داشـت     نکتـه   ایـن . نمایـد   اضـافه   کتابخانـه   را بـه   منـابع   ورزد تا ایـن  می  شتاب  انتخاب
ــتراك ــریه  اش ــاي نش ــان  ه ــه   رایگ ــز هزین ــایی نی ــراي  ه ــه  ب ــت  در  کتابخان ــد داش ــه برخواه ــایی ، هزین ــر   ه نظی

  . کاربران  آنها براي  به  دسترسی راههاي  ردنو برقرار ک  ، سازماندهی فهرستنویسی
  اختیــار داشــته در را  جهــان  الکترونیکــی  ادواریهــاي  قــادر نخواهــد بــود تمــام  اي کتابخانــه  تردیــد هــیچ بــی

ِ  ، نظیـر سـایر منـابع    بنـابراین  . ممکـن   نـه   اسـت   مطلـوب   کـار نـه    ایـن . کنـد   آنهـا را فـراهم    بـه   باشد یـا دسترسـی  
ــراي.  ناپــذیر اســت اجتنــاب  امــري  ، گــزینش اي کتابخانــه   الزم  علمــی  بــر معیارهــاي  ســودمند و مبتنــی  گــزینش  ب
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  مناسـب   ، معیارهـاي  منـابع   ارزیـابی   و در هنگـام   باشـیم   دراختیـار داشـته    و معتبـري   جـامع   انتخاب  ابزارهاي  است
  . قرار دهیم  سنجش  را مالك  و معقولی

   الکترونیکی  دواریهايا  گزینش  ابزارهاي
  منـابع   ایـن  بـراي   ییهـا و راهنماهـا   ، کتابشناسـی  الکترونیکـی   منـابع   از فراگیـر شـدن    پـس   کـه   اسـت   مدتی

  الکترونیکـی   نسـخۀ   فقـط   در واقـع   الکترونیکـی   هـاي  از ادواري  بسـیاري   کـه  آنجـا  از  البتـه . شـود  تولید و منتشر می
  شـده   آنهـا نیـز اشـاره     الکترونیکـی   شـکل   بـه   چـاپی   منـابع   راهنماهـاي   د، در درونهسـتن   قـدیمی   چاپی  هاي نشریه
از   هـایی  نشـریه   چنـین   هسـتیم   مطمـئن   آنکـه   اول. سـازد  مـی   آسـان   را از دو جهـت   گـزینش  کـار   مسئله  این.  است
ـ     چـاپی   قـبالً بـا نـوع     کـه  دارنـد، چـرا    ویژگیهایی  چه  محتوي  لحاظ   نشـریۀ   چنانچـه   ،بنـابراین .  ایـم  ودهآنهـا آشـنا ب
  آن  الکترونیکـی   نسـخۀ  بـه   اسـت   کـافی   ، فقـط  باشـیم   را داشـته   اشـتراك   و قصـد ادامـۀ    بـوده   نظر را مشـترك  مورد
،  دیگـر آنکـه  .  دهـیم   را انجـام   شـود، گـزینش   مـی   بعـد تشـریح    در قسـمت   کـه   معیارهـایی   و براساس  کرده  مراجعه
نخواهـد    مـوردنظر مـا باشـد صـرف      موضـوع   بـه   مربـوط   کـه   تـازه   اي نشـریه   یـافتن   بـراي   مضـاعفی  و ابزار  وقت
  کامـل   مشخصـات . اشـاره کـرد    1اولـریخ  بـه   تـوان  را دارد مـی   ویژگـی   ایـن   کـه   جامعی معتبر و  منابع  از جمله. شد

  نشــریه  همــان  بــه  مربــوط  در مــدخل  نتــوا راهنمــا را مــی  موجــود در ایــن  چــاپی  هــاي نشــریه  الکترونیکــی شــکل
  جداگانـه   صـورت  هسـتند نیـز بـه     کـامالً الکترونیکـی    کـه   هـایی  نشـریه   و مشخصـات   ، فهرسـت  بـراین  عالوه.  یافت

  وجــود دارنــد کــه  پیوســته  صــورت بــه  نیــز در اینترنــت  دیگــري  گــزینش  ابزارهــاي . اســت  شــده  درج  در اولــریخ
  :کرد  موارد زیر اشاره  به  توان می  جمله ازآن

  
ــاي • ــاي  راهنم ــی  ادواریه ــن. Newjour  الکترونیک ــایت  ای ــه  س ــط  ک ــه  توس ــگاه  کتابخان   دانش

  سـایت .  اسـت   الکترونیکـی   ادواریهـاي   راهنماهـاي   تـرین  ازجـامع   ، یکـی  اسـت   شـده   کالیفرنیا طراحـی 
Newjour ــد ــاً روزآم ــاوین مــی مرتب ــازه  شــود و عن ــه  اي ت   جســتجوي  امکــان. گــردد مــی  اضــافه  آن  ب
ــوعی ــایی  موض ــود دارد  درآن  و الفب ــراي. وج ــر  ب ــریه ه ــک   نش ــدا ی ــیف  ابت ــاه  توص ــراه  کوت ــا   هم ب
  ارتبــاط  آن  بــه  مربــوط  بــا ســایت  تــوان مــی  راحتــی  بــه  و ســپس  شــده  تهیــه  کتابشــناختی  مشخصــات
  :باشد پذیر می دسترس  ر وبزیر د  نشانی  ارزشمند به  راهنماي این. برقرار کرد

http://gort.ucsed.edu/newjour/  
  

  اســت  آغــاز شـده  آنهـا   الکترونیکـی   انتشـار نســخه   کـه   ادواریهــایی  راهنمـا، اطالعـات    در ایــن  بـا اشـتراك  
  ، ارتبـاط  مجلـه  هـر   نـام   روي  کـردن  کلیـک  بـا . شـود  مـی   شـما ارسـال    الکترونیکـی   پسـت   نشـانی   به  طور مرتب به

  .شود برقرارمی  طور مستقیم به  مجله  آن  شما با سایت

                                                   
1 . Ulrich  
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  :عبارتند از  الکترونیکی  ادواریهاي  راهنماي  دیگر از سایتهاي  برخی
  

• Online Guide to Serials (www.faxon.com/guide/default.htm) 
• Ejournal Site Guide (www.library.ubc.ca/ejour/) 
• Electronic Serials (info.lib.uh.edu/sepb/reser.htm)  

   الکترونیکی  هاي نشریه  گزینش  معیارهاي
توانـد جـزء مـواد     مـی   شـود کـه    نگریسـته   اطالعـاتی   منبـع   یـک   عنـوان  بـه   الکترونیکـی   نشـریۀ   یـک   اگر به
. دارد  ییهـا  ذکـر شـد مشـابهت     چـاپی   هـاي  نشـریه  درمـورد   کـه   بـا معیارهـایی    ارزیابی  باشد، معیارهاي  اي کتابخانه

هـا، اعتبـار    مقالـه   و سـطح   نظیـر نـوع    مـواردي   بـه   اسـت   الزم  نشـریه   نظـر محتـوا و منـدرجات    دیگـر، از   بیـان   به
  جـا خـتم    همـین   بـه   الکترونیکـی   هـاي  نشـریه   امـا ارزیـابی  . کـرد   توجـه   و موارد مشابه ، اعتبار ناشر تحریریه  هیأت
  بـه  معیارهـا   ایـن   مهمتـرین . شـود   آنهـا لحـاظ    نیـز در انتخـاب    دیگـري   معیارهـاي   کـه   اسـت   ضروري شود و نمی
  . زیر است  شرح

  را دربردارد  نشریه  محتواي  که  فایلهایی  نوع)  الف
تصـویر    یـا تمـام    مـتن   تمـام   صـورت  بـه   اسـت    ممکـن   نشـریه   هـاي  مقالـه   شد، مـتن   قبالً گفته  همانطور که

نیـاز    زیـادي   زمـان   آنهـا بـه    بارگـذاري  و  بـوده   متنـی   بزرگتـر از فایلهـاي    تصویري  فایلهاي  اندازة  که آنجا از. باشد
انتخـاب   در اولویـت   مـتن   تمـام   هـاي  برابـر نشـریه    دارد، در شرایط  html  ، در فایلهـاي  از طرفـی . گیرنـد  قـرار مـی    ِ

  ویژگیهـاي   مختلـف   از جهـات   قابلیـت   ایـن   وجـود دارد کـه    مختلـف   نقـاط   بـین ) Link(  ارتبـاط   برقـراري   امکان
  قابلیـت   باشـد از ایـن    ناشـر توانسـته    کـه   اسـت   در صـورتی   ایـن   البتـه . دهـد  مـی   ابـرمتن   متون  به  فردي  به منحصر
  کـه   هـایی  نشـریه  ، و کاربرپسـندي   عمـل   نظـر سـرعت   ، از در مجمـوع . کنـد   اسـتفاده  يو سـودمند   نحو مناسـب   به

. خواهنــد کــرد  فــراهم  کــاربران  را بــراي  بیشــتري  باشــند، رضــایت مــی  وب  در محــیط  نمــایش  قابــل  نمــت  داراي
خـود    ایـن   نیـاز دارد کـه   FTP  تصـویر هسـتند بـه    تمـام   صـورت  بـه   کـه   هـایی  نشـریه   از برخـی   ، اسـتفاده  همچنین
  مواجـه   زمینـه   در ایـن   بـا دشـواریهایی   از آنهـا   بعضـی   اسـت   ممکـن  کنـد و  مـی   را از کاربر طلب  مضاعفی  مهارت
  .شوند

باشــد   نداشــته وجــود  نیــز از آن  مشــابهی  و نســخۀ  ارزشــمند بــوده  نشــریه  محتــواي  کــه  صــورتی در  فقــط
  محـیط   ویژگیهـا و امتیـازات    درك بـا   ناشـران   خوشـبختانه . تصـویر وجـود نـدارد     تمـام   انـواع   جز انتخاب  اي چاره
  .اند کرده پیدا  ها گرایش از نشریه  نوع  تولید این  سمت  به  ، اغلب ابرمتن

  جستجو  قابلیتها و امکانات)  ب
جســتجو در   قابلیـت  کنـد،  متمــایز مـی   چـاپی   را از انـواع   الکترونیکـی   هــاي نشـریه   کـه   از ویژگیهـایی   یکـی 

  را در یـک   ترکیبـی   و جسـتجوهاي   سترسـی د  نقـاط   انـواع   تـوان  مـی   رایانـه   کمـک   بـه   که آنجا از.  است  نشریه  متن
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قابلیتهــا   از ایــن  ِ منتخــب الکترونیکــی  هــاي نشــریه  وجــود دارد کــه انتظــار  آورد، ایــن  فــراهم  الکترونیکــی  نشــریۀ
  کـه   اسـت   امکـانی   حـداقل   ادواري  نشـریۀ   یـک   و گذشـتۀ   جـاري   هـاي  شـماره   در مـتن  جسـتجو . برخوردار باشند

  .باشد  وجود داشته  نشریه باید در

   پیشین  هاي و شماره  آرشیو نشریه  به  دسترسی)  ج
  قبلـی   هـاي  شـماره   را بـه   کـاربران   دسترسـی   وجـود دارد کـه    امکـان   ایـن   راحتـی   بـه   الکترونیکی  در محیط

  طـور کامـل   را بـه  ِ آنهـا  خـود تـا آخـرین     شـمارة   از نخسـتین   وجود دارنـد کـه    هایی نشریه  حتی. آورد  فراهم  نشریه
ــد یــا پــذیر ســاخته دســترس  خــویش  اینترنتــی  در ســایت از   برخــی. انــد تهیــه  قابــل  فشــرده  دیســک  شــکل  بــه ان
کننـد تـا     خریـداري   فشـرده   دیسـک   صـورت  را بـه   الکترونیکـی   ادواریهـاي  آرشـیو   دهنـد کـه   می  ها ترجیح کتابخانه
  .ار خود آنها باشدادواریها در اختی  گذشته  هاي دوره  همواره

  کارگزاران نشریه هاي ادواري الکترونیکی 
مزایا و معایب استفاده از کارگزار جهت اشتراك نشریه هاي ادواري الکترونیکی با آنچه در مورد نشریه هاي ادواري 

با توجه آنچه مسلم است این است که تقریبا بیشتر کتابخانه هاي بزرگ، . چاپی مطرح می شود تفاوت چندانی ندارد
در ایران بـا توجـه بـه مشـکالت تبـدیل و خـروج ارز       . به حجم کار، به ناچار بایستی با یک یا دو کارگزار کار کنند

کتابخانه ها حداقل براي تهیه نشریه هاي ادواري خارجی خود چه به صورت الکترونیک و چه به صورت چـاپی از  
ان خود به صورت کارگزار رابط براي کارگزار خارجی عمـل  گاه برخی از این کارگزار. طریق کارگزار عمل می کنند

  . می کنند که این کار هزینه کتابخانه را باالتر می برد

  بین المللی  کارگزاران
قـبالً کـار     کـه   کـارگزارانی  و  از ناشـران   ، بسـیاري  الکترونیکـی   هـاي  نشـریه   و تقاضـاي   عرضـه   با گسـترش 
ــع ــد، بخشــی مــی  ا انجــامر  چــاپی  هــاي نشــریه  تولیــد و توزی ــه  و نیــروي  ســرمایه از  دادن   بخــش  کــار خــود را ب

  :آنها عبارتند از  ترین معروف .اند داده  اختصاص  الکترونیکی  هاي نشریه
  

• Institute for Scientific Information (ISI) 
• Bell & Howel 
• Ebsco 
• Dawson (Information Quest) 
• Elsevier 
• Academic Press 
• Springer 
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   در ایران  الکترونیکی  هاي نشریه  کارگزاران
  چنـد سـال    طـی   دانشـگاهی   هـاي  کتابخانـه   ویـژه  کشـور، بـه    هـاي  در کتابخانـه   اي رایانه  امکانات  با گسترش

حاضـر   درحـال  . اسـت   شـده   جلـب   الکترونیکـی   هـاي  نشـریه   سـمت   هـا بـه   کتابخانـه   نظـر مـدیران    تـدریج  اخیر، به
ــهکتابخا  اغلــب ــزرگ  دانشــگاهی  هــاي ن ــه  و معــدودي  ب   عــالی  آمــوزش  و مؤسســات  دانشــگاهی  هــاي از کتابخان

  و تقاضــاي  آمــده  فــراهم  شــرایط. کننــد مــی  اســتفاده  الکترونیکــی  هــاي از نشــریه  مختلــف  روشــهاي  کــوچکتر بــه
  ایـن   عرضـۀ   جهـت   مراکـزي   الیـت فع  را بـراي   مناسـبی   فضـاي   الکترونیکـی   منـابع   بـه   دسترسـی   دانشگاهها بـراي 
ــرده محصــوالت ــه.  اســت  ایجــاد ک ــه  مؤسســاتی  از جمل ــن  ک ــوده  راه  در ای ــدة  حــال و در  پیشــتاز ب   حاضــر نماین
بـرد    را نـام   رزسیسـتم  مهندسـی   شـرکت   تـوان  ، مـی  اسـت   دنیـا در ایـران    رسـانی  اطـالع   بزرگ  از شرکتهاي  بسیاري
  . است  ایجاد کرده) Rose-net(  رزنت عنوان  را تحت  اینترنتی  و سپس  داخلی  اي شبکه 1377  از بهمن  که

ــی  ــز پژوهش ــگاهها و مراک ــه   دانش ــدا ب ــور ابت ــورت  کش ــه  ص ــات  جداگان ــن  از امکان ــبکه  ای ــتفاده  ش   اس
ــی ــد م ــرانجام. کردن ــوم  وزارت 1378  در اردیبهشــت  س ــات عل ــاوري  ، تحقیق ــه  و فن ــان  آن در  ک ــوز و  زم   زارتهن

  کشـور را بـه    دانشـگاههاي   تمـام   دسترسـی   ، امکـان  کلـی  قـرارداد   ، با عقـد یـک   داشت  نام  عالی  و آموزش  فرهنگ
ــات ــریه  اطالع ــا و نش ــاي پایگاهه ــبکه  ه ــود در ش ــت  موج ــراهم  رزن ــه. آورد  ف ــاس  البت ــطح  براس ــی  س ــر  علم  ه
  .بود  متفاوت  اطالعات  به  دسترسی  آنها، سطح  لیتحصی  و مقاطع  و دانشجویان  و تعداد استادان  دانشگاه
  چنـد مجموعـۀ    همچنـین  پایگاههـا و بانکهـا و    بـه   پیوسـته   دسترسـی   امکـان   رزنـت   حاضـر شـبکۀ    حال در

  الکترونیکــی  هـاي  نشـریه   اصـلی   هـاي  مجموعـه  . اســت  آورده  را فـراهم   الکترونیکـی   ادواري  هـاي  از نشـریه   بـزرگ 
  :عبارتند از  شبکه  این

ــوان  تحــت  اي مجموعــه .1 ــق  کــه ""Academic Search Elite  عن ــه  متعل و   اســت" "Ebsco  شــرکت  ب
ــیش ــۀ 1200از   ب ــی  مجل ــوعات در  الکترونیک ــورد موض ــف  م ــر  را  مختل ــیش. دارددر ب ــن% 50از   ب ــه  ای ــا  مجل ه
  .هستند  مقاالت  چکیدة  داراي  و مابقی  متن تمام

ــۀ .2 ــه ""Business Source Elite  مجموع ــم  ک ــاز ه ــرکت  محصــول  ب ــت ""Ebsco  ش ــانطور  . اس هم
  هـاي  و زمینـه   ، بازاریـابی  بانکـداري  ، ، بازرگـانی  مـدیریت   هـاي  حـوزه   بیشـتر بـه    پیداسـت   مجموعـه   ایـن   از نام  که

  .شود می  مربوط  مشابه
ــۀ .3 ــه ProQuest""  مجموع ــول  ک ــرکت  محص ــت Bell & Howel""  ش ــیش  اس ــۀ 3500 از  و ب   مجل
  .هستند  متن ها تمام از مقاله  تقریباً نیمی. بردارد را در  علمی

4. Current Contents Connect""  ــا ــه CCCی ــه منحصــر  محصــولی  ک ــه  ب ــرد از مؤسس ــات  ف   اطالع
را در خـود    جهـان   معتبـر علمـی    هـاي  از نشـریه   بسـیاري   هـاي  مقالـه   چکیـدة   مجموعـه   ایـن .  اسـت  ISIیـا    علمی
  مـاه  هـر   جـاري   در هفتـۀ   را کـه   هـایی  نشـریه   هـاي  مقالـه   چکیـده   کـه   است  در این CCC  اهمیت . است  داده  جاي

  را ارائـه   علمـی   هرحـوزة   اطالعـات   روزآمـدترین   مجموعـه   دیگـر، ایـن    بیـان   بـه . کنـد  مـی   شوند عرضـه  منتشر می
  .دهد می
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5. Web of Science"" ــایی مجموعــه  شــمندتریناز ارز  یکــی ــهاســت   ه ــق از  ک ــن  طری ــبکه  ای ــل  ش   قاب
تولیـد    مؤسسـه   همـین   توسـط  ISI  موسسـه   اسـتنادي   هـاي  نامـه  نمایـه   براسـاس   مجموعـه   ایـن . می باشد  دسترسی
یـا    یاجتمـاع   علـوم   اسـتنادي   نامـۀ  نمایـه  ،Science Citation Index""یـا    علـوم   اسـتنادي   نامـۀ  نمایـه .  اسـت   شده

"Social Science Citation Index" ــه ــۀ و نمای ــتنادي  نام ــوم  اس ــانی عل ــر   انس  "Art & Humanitiesو هن

"Citation Index ایجـاد    مبناي"Web of Science"    کـدام  هـر   چـاپی   هـاي  نسـخه   کـه   تفـاوت   هسـتند، بـا ایـن  
،  بــراین عــالوه. هســتند  چکیــده  همــراه  مقــاالت "  "Web of Scienceدر  کــه  باشــند درحــالی مــی  فاقــد چکیــده

  اي توجـه   نحـو شـایان    بـه  "Web of Science":  اسـت   فـرد سـاخته   را منحصـربه   آن ، مجموعـه   ایـن   ویژگـی   یـک 
بـا   )Link(  پیونـد مسـتقیم    امکـان   مقالـه  در هـر   کـه   ترتیـب   ایـن   بـه .  اسـت   کـرده   استفاده  وب  محیط  از قابلیتهاي
  بــراي  امکــان  ایــن .، وجــود دارد اســت  آمــده  مقالــه  و مآخــذ در انتهــاي  منــابع  عنــوان بــه  کــه  هــایی مقالــه  چکیــدة
از   اي شـبکه   ترتیـب  ایـن   بـه . برقـرار کننـد   دیگـر پیونـد    هـاي  مقالـه   به  نیز وجود دارد که  شده  داده  ارجاع  هاي مقاله
  .قرار دارد  کاربران  روي پیش  دانش  منابع

6. "Information Quest" ــول ــرکت  محصـ ــت ""Dawson  شـ ــده و  اسـ ــاالت  چکیـ ــیش  مقـ  20از  بـ
  .داد  ناشر سفارش  آنها را به  توان می  مقاله  اصل  به  دسترسی  براي. کند پذیر می را دسترس  هزار نشریه
  دیگـري   شـرکتهاي  کشـور،   هـاي  در کتابخانـه   آن  مالحظـه   قابـل   و گسـترش   رزنـت   شـبکه   از تأسـیس   پس

  پایگاههـاي   کننـده  تهیـه   المللـی  بـین   هـاي  قـرارداد بـا شـبکه     یـا بـا انجـام     شـبکه   نیز بـا تأسـیس  ) دانشیار  از جمله(
  .اند گذاشتهدر سطح کشور   رسانی اطالع  خدمات  عرصه  پا به  متن  تمام  و نیز مجالت  اطالعاتی

  سیحفاظت از محتواي نشریه هاي ادواري الکترونیکی و دستر
پس از پرداختن به مسائل مربوط به فراهم آوري، توجه به چگونگی دسترسی به نشریه هاي ادواري مشـترك شـده،   

معموال ناشران نشریه هاي ادواري الکترونیکی معتبر براي از بین بردن هر . نکته دیگري است که اهمیت پیدا می کند
ارات خود و همچنین به خاطر نفـع مـادي، دسترسـی بـه     گونه شکی در باب سوء استفاده از محتواي اطالعاتی انتش
براي این کار راههاي متعددي وجود دارد که غالب ناشران از . محتواي اطالعاتی انتشارات خود را محدود می سازند

  :(Howlett, 2004)دو روش شناخته شده استفاده می کنند 
 استفاده از گذرواژه •

 1استفاده از نشانی پروتکل اینترنتی •

  
ایـن روش بـراي   . تفاده از گذرواژه براي دستیابی به محتواي نشریه هاي ادواري الکترونیکی مساله تازه اي نیستاس

استفاده شخصی افراد بسیار مناسب است در حالی که براي کتابخانه ها استفاده از این روش مشـکالتی را بـه دنبـال    
خود را محرمانه براي خویش حفظ کند، در حالی که  هر کاربر به صورت جداگانه می تواند گذرواژه. خواهد داشت

                                                   
1 . Internet Protocol Address (IP) 
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کاربران کتابخانه معموال ترجیح می دهند مستقال به کار جستجو بپردازند . این کار در کتابخانه امري غیر ممکن است
گیرد و لذا بایستی خود گذرواژه را در اختیار داشته باشند و زمانی که گذرواژه در سطح وسیع در اختیار کاربران قرار 
  . احتمال سوء استفاده از آن نیز بیشتر می شود، در چنین حالتی، ناشر نیز به ناچار با این مساله برخورد خواهد کرد

استفاده از گذرواژه براي کتابخانه هاي بسیار کوچک که کاربران آن شناخته شده و مورد اعتماد هستند امکان پذیر    
ون کتابخانه هاي دانشگاهی و یا دانشکده اي کـه تعـداد کـاربران بیشـتري     است اما براي کتابخانه هاي بزرگتر همچ

از مزایاي این روش تسهیل امـر اسـتفاده از منـابع کتابخانـه در     . دارند، چنین راهکاري اندکی دشوار به نظر می رسد
با استفاده . ب می کندخارج از محیط کتابخانه است که حتی کتابخانه هاي بزرگ را نیز به استفاده از این راهبرد ترغی

هر یک از کاربران می توانند از هر مکانی بدون هیچگونـه امکانـات جنبـی بـه منـابع مـورد نیـاز خـود          ،از گذرواژه
از آنجا که در این روش امکان برخی سوء استفاده ها وجود دارد، به منظـور حفاظـت بیشـتر در    . دسترسی پیدا کنند

ن می شود تا هر کاربر در صورت نیاز با کمک شماره دانشجویی، پرسـنلی و  سایت کتابخانه صفحه اي جداگانه تعیی
بـا ایـن کـار    . یا هر شماره منحصر به فرد دیگري وارد سایت شده و از نشریه هاي ادواري مشترك شده استفاده کند
  .گردد امکان اعمال کنترل بیشتر بر کاربران و همچنین اطمینان از معتبر بودن کاربر براي نظام حاصل می

هر کتابخانه یا . استفاده از نشانی پروتکل اینترنتی براي حفاظت اطالعات نیز مزایا و مشکالت خاص خود را دارد   
سازمان تعدادي رایانه با نشانی هاي پروتکل اینترنتی متفاوت دارد که در صورت تمایل می تواند اشتراك نشریه هاي 

این نشانی از یک رشته شماره تشکیل شده است . انی ها خریداري نمایدادواري الکترونیک خود را بر اساس این نش
کتابخانه می تواند با تعیین یک دامنه از مجموعه نشانی هاي خود براي ناشر، . که براي هر رایانه منحصر به فرد است

اشتراك معموال بـه   این گونه از. اشتراك نشریه هاي ادواري را براي نشانی هاي پروتکل اینترنتی خود خریداري کند
  :دو دلیل براي برخی از کتابخانه ها مشکل ساز است

  
 وجود نشانی هاي متغیر در کتابخانه هاي بزرگ؛ .1

 .عدم وجود امکان دسترسی به نشریه ها از خارج از محدوده کتابخانه .2
 

تی می سازند کـه در ایـن   پروتکل اینترن نشانیبرخی از ناشران خدمات خود را تنها مبتنی بر کاربرد گذرواژه و یا    
فـراهم آوردن  . شرایط کتابخانه در صورت نیاز به یک عنوان نشریه چاره اي جز خرید آنچه ناشر ارائه می کند ندارد

اما بـه طـور معمـول،    . هر دو امکان از سوي ناشر نشان دهنده انعطاف پذیري ناشر در ارائه خدمات به مشتري است
شریه هاي الکترونیکی به اندازه، امکانات سخت افزاري و نرم افزاري و کـاربران  انتخاب نحوه دسترسی به محتواي ن

  .کتابخانه مربوط است

   الکترونیکی  هاي و نشریه  کتابداران
  هـا الگـوي   نشـریه   اینگونـه   بـه   دسترسـی   بـراي   کـاربران   و تقاضـاي   الکترونیکـی   نشـریات   انتشار روزافزون

  ، چگـونگی  مجموعـه   بـه   منـابع   ایـن   کـردن   ضـمیمه  و  هـا، انتخـاب   در کتابخانـه   سـازي   مجموعـه   را براي  جدیدي
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  کــه  اســت  آیـد اطالعــاتی  مــی  در ذیــل  آنچــه .1کنـد  مــی  طلــب  منــابع  ایـن   و آرشــیو کــردن  ، ذخیــره فهرستنویسـی 
  .ارندنیاز د  آنها در کتابخانه  و مدیریت  الکترونیکی  با ادواریهاي  در ارتباط  کتابداران
  

  ) الکترونیکی  ادواري  هاي نشریه  سازماندهی(  کتابشناختی  کنترل
  به  مربوط  شوند مسائل می  انتخاب  خدمات  و توسعه دسترس پذیري  گسترش  براي  الکترونیکی  هاي نشریه  از آنجا که
  و در محل  است  آن  مالک  کتابخانه  کهرا   مدارکی  سنتی  هاي فهرست.  است  مطرح نیز در مورد آنها  کتابشناختی  کنترل
و از   خودشان  خاص  موضوعی  هاي حوزه  براساس  از کاربران  برخی. نماید می  گیرند توصیف قرار می  خاصی  فیزیکی
  اسـتدالل   چنـین   کتابـداران   برخـی . می یابندرا   نظرشان مورد  مطالب  راحتی  به  جستجو در اینترنت  موتورهاي  طریق
  کـاربران   دیگر معتقدنـد کـه    برخی.  و زائد است  فایده بی  کتابخانه  ها در فهرست نشریه  اینگونه  وارد کردن  کنند که می

را پیـدا    سـایر مـدارك    کـه   روشـی   همان  و به  کتابخانه  را نیز در فهرست  اینترنت  از طریق  دسترس  قابل  باید مدارك
معمـوالً    که  این  از جمله  است  مطرح  اي پیچیده  مباحث  منابع  اینگونه  کتابشناختی  هاي ینهدر مورد پیش. کردند بیابند می
  تصـمیم  کتابـدار بایـد    بنـابراین .  موجود است  کتابخانه  هاي نیز در قفسه  الکترونیکی  هاي ازنشریه  بسیاري  چاپی  شکل

  شـکل   کتابشـناختی   هـاي  پیشـینه  را در  آن  نماید یا اطالعـات   مجزا فهرست  صورت  را به  الکترونیکی  گونۀ  بگیرد که
  نیـاز بـه    مـدرك   همان  چاپی  میکروفرمها و گونه  براي  نویسی فهرست قواعد. کند  اضافه  یادداشت  صورت  و به  چاپی
. هستند  بسیار متفاوت  هم  به  نسبت  چاپی  و شکل  الکترونیکی  شکل  گاه  کند ولی را پیشنهاد می  اي جداگانه  هاي پیشینه
  بنیاد گذاشته  نویس فهرست  در دست  فیزیکی  ماده  براساس معموالً  ، توصیف در فهرستنویسی  که  است  دیگر این  ابهام
  هاي نشریه در  سریع  تغییرات  همچنین. نماید می  دور ایجاد ابهام  از راه  دسترس  قابل  نشریات  امر براي  این  شود که می

تغییـر    آن  اینترنتـی   نشـانی  دارنـد و یـا  خاصی نیاز  افزار نرمه شدن به خواند  براي  گاه.  است  بسیار عادي  الکترونیکی
،  مشـکالت   ایـن   رغـم  علـی   را تغییر دهد؟ البتـه   قبلی  هاي پیشینه  باید همه  نویس ، آیا فهرست صورت  در این. کند می

   .دهند  ها ادامه در کتابخانه  منابع  این  و سازماندهی  آوري ،فراهم انتخاب  باید به  کتابداران
عالوه بر تمام موارد پیش گفته سوال اساسی که در باب سازماندهی نشریه هاي ادواري الکترونیکی کـه از طریـق      

تهیـه کـرده و بـا     اینترنت دسترس پذیرند آن است که وقتی می توان تنها فهرستی از نشریه هاي ادواري الکترونیکی
یک عالمت کوچک نشان داد که کدام نشریه ها براي کاربر دسترس پذیرند، اساسا چرا بایسـتی آنهـا را سـازماندهی    

 . (Millard, 2004:88)کرد 

مزیت این رویکرد آن است کـه  . به همین علت معموال نشریه هاي ادواري الکترونیکی فهرست نویسی نمی شوند   
دیگر هیچ مشکلی را براي کتابداران ایجاد نخواهد کـرد و  ... نشریه از نظر قالب، محتوا، عنوان و هرگونه تغییري در 

در چنین شرایطی، تـا زمـانی   . حداکثر کار الزم، تغییر و یا حذف یک عنوان از فهرست از پیش تهیه شده خواهد بود

                                                   
ترجمه گلنسا گلینی مقدم، کتابداري و اطالع  "ادغام منابع الکترونیکی در خط مشی مجموعه سازي"کریستین واگل، : مثال مراجعه کنید به مقاله براي. 1

 .130 -105. ، ص)1378تابستان (، 2. ، ش2رسانی، دوره 
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آمـاده سـازي شـرایط نـرم افـزاري و سـخت       که کاربر از کتابدار تقاضاي کمک نکند، کتابدار به جز فراهم آوري و 
  .افزاري، کار دیگري به نشریه هاي مشترك شده نخواهد داشت

. اما معدودي از کتابخانه ها نیز تصمیم به فهرست نویسی مجموعه نشریه هاي ادواري الکترونیکی خود می گیرند   
ک کلیک ساده به نسخه پیوسته نشـریه  در این صورت کاربر با کمک یک جستجو در فهرست پیوسته کتابخانه و با ی

از دیگر دالیلی که تا . مورد نظر خود، دست می یابد و این کار، تا حد زیادي در زمان کاربر صرفه جویی خواهد کرد
  :کنون براي فهرست نویسی نشریه هاي ادواري الکترونیکی برشمرده اند عبارتند از

  
به عنـوان مثـال   (ر دسترس قرار دارند، چنانچه به هر طریقی بسیاري از منابع در اینترنت به صورت رایگان د .1

مشخص نسازیم که کدامیک از آنها براي کتابخانه و کاربرانش مفیدتر است مانند آن اسـت   )فهرست نویسی
 .که هیچ یک از کتابهاي کتابخانه خود را سازماندهی نکنیم

ز اینترنـت کـه بـراي کتابخانـه ارزش دارد     با فهرست نویسی نشریه هاي ادواري اینترنتی حداقل به بخشی ا .2
 .اندکی نظم داده خواهد شد

استفاده از پیوندهاي فرامتنی از پیشینه فهرست نویسی به اصل مدرك موثرترین روش در دسترسی به منـابع   .3
 .چرا که فهرست هاي پیوسته هدفی جز بازیابی ندارند. الکترونیک خواهد بود

ویرایش چاپی به ویرایش الکترونیکی تغییر پیدا کنـد، فهرسـت نویسـی     چنانچه اشتراك یک عنوان نشریه از .4
 .نشریه الکترونیکی ارتباط دو پیشینه را برقرار خواهد کرد

 .خط قرمز میان مجموعه تحت مالکیت و مجموعه دسترس پذیر کم رنگتر می شود .5
 

در سطح اینترنت با مشـکل مواجـه   اصلی ترین مسائلی که کار فهرست نویسی نشریه هاي ادواري الکترونیکی را    
  :(Nisonger, 1998)می کند عبارتند از 

  
. با توجه به ماهیت پویاي منابع اینترنتی ممکن است پس از مدتی دسترسی به نشریه دیگر امکان پذیر نباشد .1

 .در نتیجه کلیه هزینه هایی که صرف فهرست نویسی نشریه ها شده است بی حاصل خواهد شد

یمی فهرست نویسی بیانگر این امر است که هدف فهرست، شناساندن موجودي کتابخانـه  یکی از اصول قد .2
 .در حالی که آنچه کتابخانه از طریق اینترنت به دست می آورد جزء موجودي آن محسوب نمی شود. است

صل با توجه به مورد قبل، ایجاد چنین پیشینه هایی در فهرست پیوسته، تصمیم گیري در باب این که آیا حا .3
 .تالش فهرست نویس، واقعا یک فهرست است یا کتابشناسی را مشکل می سازد

مساله به کاربردن قواعد کنونی و قدیمی فهرست نویسی در براي نشریه هاي ادواري الکترونیکی خود جاي  .4
 .بحث دارد
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الکترونیکـی کـاري   با توجه به تمام این موارد ارائه یک پاسخ قطعی براي فهرست نویسـی نشـریه هـاي ادواري        
کتابخانه هـاي مختلـف بـا توجـه بـه      . چرا که رویکرد هر کتابخانه در این زمینه با دیگري تفاوت دارد ،مشکل است

  .امکانات و شرایط خود و نیاز کاربران در این زمینه تصمیم گیري می کنند

   آینده  بینی پیش
  در یــک اسـت   مـدرك  و تحویــل  الکترونیکـی   هـاي  مجلــه  در حـوزه   فعـال   از کــارگزاران  یکـی   کـه  1ابسـکو 

دراز   سـالیان   همچنـان   چـاپی   مجـالت .  اسـت   آورده  دسـت   ادواریهـا بـه    زیـر را درمـورد آینـده     هـاي  یافتـه   بررسی
  تغییـر شـکل    الکترونیکـی   قالـب   بـه   تـدریج   بـه   چـاپی   نشـریات   اغلـب   خواهنـد داد لـیکن    انتشـار خـود ادامـه     به

امـر نیـاز     ایـن . خواهـد افتـاد   قِاتفـا   بیشـتري   بـا سـرعت    پژوهشـی   هـاي  در حوزه  ویژه  به  مسأله  این خواهند داد و
 زیــر ســاختهاي  نیــاز بـه   و در عــوض  خواهــد داشـت   را در پــی  چـاپی   هــاي و دیگـر نســخه   فتــوکپی  بــه  کمتـري 

  آینـده   سـال   بیسـت  در  اینکـه   تخمـین   البتـه .  خواهـد یافـت    گسـترش   نشـریات   بـه   دسترسـی   بـراي   افـزاري  سخت 
  اي دامنـه   تـوان  امـا مـی    اسـت   غیـرممکن  منتشـر خواهـد شـد   » Online  صـورت   بـه   فقـط «ها  چند درصد از نشریه

هـا   از مجلـه  % 5تنهـا حـدود     در آینـده   کـه   اسـت   ایـن بیـانگر   پیشـبینی .  درصد را انتظار داشـت  35تا  5در حدود 
  .شوند منتشر  الکترونیکی و  چاپی  در هر دو قالب
  بـه . شـوند   مشـترك  ادواریهـا را   چـاپی   دارنـد نسـخه    هـا میـل   و کتابخانـه   از خواننـدگان   بسـیاري   هنوز هم

  مجــالت  قیمــت. شــود منتشــر مــی نیــز  چــاپی  صــورت  بــه  معتبــر همچنــان  هــاي از مجلــه  ، بســیاري دلیــل  همــین
،  نظیـر کارکنـان    باالسـري   قیمتهـاي   همـان   ناشـران  زیـرا هنـوز    یافـت خواهـد    زیـاد افـزایش    احتمـال   بـه   پژوهشی
  کـاهش   سـبب   الکترونیکـی   قالـب   شـود کـه   مـی   بینـی   رو دارنـد و پـیش   پـیش  را  نشریه  و اداره  ، ویرایش سردبیري
ــه ــتراك  هزین ــران    اش ــرا ناش ــد زی ــد ش ــالوه  نخواه ــه   ع ــر هزین ــاي ب ــابق  ه ــراي    ،س ــد ب ــترشبای ــاي  گس   نظامه
  .کنند  گذاري  سرمایه رسانی اطالع

  2 مالکیت  در مقابل  دسترسی
  ، یکــی الکترونیکـی   ادواري  هـاي  نشــریه  ویـژه  ، بـه  الکترونیکــی  منـابع »  مالکیـت   در مقابــل  دسترسـی »  نظریـه 
و   نــابعم  در دنیــاي.  اســت  حاضــر و در آینــده  حــال در رســانی  هــا و مراکــز اطــالع کتابخانــه  عمــده  از چالشــهاي

و در اختیـار    تهیـه   فیزیکـی   شـکل   خـود را بـه    منـابع   هـاي  نسـخه   رسـانی  اطـالع  ها و مراکز ، کتابخانه چاپی  مجالت
شـود،   مـی  تولیـد   الکترونیکـی   شـکل   بـه   منـابع   کـه   کنـونی   اي شـبکه   ویـژه   و بـه   الکترونیکـی   محـیط  دارند، اما در
ایجـاد    و معمـوالً از طریـق   نیسـتند   الکترونیکـی   منـابع   بیشـتر مـوارد مالـک   در   رسـانی  هـا و مراکـز اطـالع    کتابخانه
  نسـخه   هـا اصـرار دارنـد کـه     کتابخانـه   برخـی . نماینـد  خـود مـی    کننـدگان  استفادهراي ب  منابع به ارائه  اقدام  دسترسی

                                                   
1 . EBSCO  
2 . Access vs Ownership  
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دیگــر از   ، برخــی ر مقابــلد. باشــند  آن  مالــک  همیشــه  و بــراي  کــرده  خریــداري را  و مجــالت  منــابع  الکترونیکــی
  صـورت   بـه   منبـع   اصـل   داشـتن   اعتقـاد دارنـد کـه     مالکیـت   نظریـه   طرفـداران . تأکید دارنـد   دسترسی ها بر کتابخانه
  بایـد مالـک    کتابخانـه   کـه   بـوده   مطـرح   تـاریخ   در طـول   مفهـوم   بـردارد و ایـن   در  کتابخانـه   بـراي   مزایایی  فیزیکی
  باورنـد کـه    بـر ایـن    گـروه   ایـن . بپـردازد   خـدمات   ارائـه   بـه   واقعـی   صـورت   خود باشد تا بتواند به  اطالعاتی  منابع
  .خواهد شد  ها و کتابداران کتابخانه  رفتن  از بین  موجب  سرانجام ) مالکیت  و نه(  دسترسی  مفهوم  توسعه

ـ   معتقدنـد کـه    دسترسـی   نظریـه   ، طرفـداران قِفـو   گـروه   در مقابل   جـویی  صـرفه   جملـه  از  امـر مزایـایی    نای
  را اطالعـات   روزآمـد بـه    در دسترسـی   سـرعت  ، و در خریـد قفسـه    جـویی  هـا، صـرفه   کتابخانـه   فیزیکـی   در فضاي

  بـــه) 1380(  و خادمیـــان) Townsendkane, 1997(  کیندتاونســـن ،)Nisonger, 1998(نیســـونگر . بــردارد  در
  دو نظریــه  و تلفیــق  کــردن  نزدیــک  را بــراي  انــد و راهکارهــایی پرداختــه  ریــکه  ومزایــاي  هــردو مفهــوم  مقایســه
ــه ــد مــی  ارائ ــه. دهن ــا نظری ــی(»  و مالکیــت  دسترســی»  آنه ــه  اســتفاده  یعن ــردو گزین ــد مــی پیشــنهاد را)  از ه . نماین
نـدارد و    انعطـاف   ابلیـت ق  امـروزي   شـرایط  بـا   مالکیـت   بـر فقـط    مبتنـی   کتابخانـه   ایـده »  معتقد اسـت   کیندتاونسن
  ).19: 1380،  خادمیان: در  شده  نقل(»  طور است نیزهمین  دسترسی  بر فقط  مبتنی  کتابخانه  ایده
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  :فصل نهم
   

  نگهداري و حفاظت نشریه هاي ادواري
  

چگونگی . با توجه به ماهیت متفاوت نشریه هاي ادواري، نگهداري این منابع با سایر منابع کتابخانه اي متفاوت است
بخانه و همچنین تعداد نشـریه هـاي مـورد    برخورد با نشریه ها و مکان نگهداري آنها به امکانات و سیاست هاي کتا

جایی که امکانات کتابخانه اجازه می دهد مـی تـوان فضـایی    . اشتراك و یا به عبارتی موجودي کتابخانه بستگی دارد
با اختصاص فضایی مناسب به نشریه هاي جاري نه تنها نشریه ها . مجزا را به عنوان سالن نشریه هاي ادواري برگزید

بیشتري پیدا می کنند و مراجعه کنندگان با عناوین بیشتري آشنا می شوند، بلکـه برخـی مشـکالت    روي قفسه نمود 
و برگرداندن نشریه ها صدمه کمتري بـه آنهـا   قفسه آرایی فشرده نیز به وجود نخواهد آمد و در عمل هنگام برداشتن 

  .وارد می شود
ا نیز در همین سالن نگهداري مـی شـوند تـا اسـتفاده     گاه چنانچه فضا اجازه دهد دوره هاي گذشته این ادواري ه   

در چنین شرایطی بر طبق قاعده از روش قفسـه بـاز   . کنندگان بتوانند به راحتی به آنچه نیاز دارند دسترسی پیدا کنند
ا گاه مسووالن کتابخانه ترجیح می دهند ب. درمقابل، روش قفسه بسته قرار می گیرد. براي ادواري ها استفاده می شود

در این راهبرد . استفاده از این روش میزان مفقودي ، سرقت و یا صدمه هاي وارد بر نشریه هاي خود را کاهش دهند
حفاظت بیشتر از ادواري ها به بهاي افزایش تعداد کارکنان، وضع برخی قوانین و پذیرش برخی استانداردها و مهـم  

  .د شدتر از همه نارضایتی برخی استفاده کنندگان تمام خواه

  آماده سازي نشریه هاي ادواري در کتابخانه
از آنجـا کـه تـا زمـان ایجـاد تغییـر در       . براي آنکه بتوان نشریه را روي قفسه قرار داد، انجام برخی امور الزم اسـت 

وضعیت اشتراك یا مشخصات نشریه، یک پیشینه واحد در فهرست کتابخانه براي شماره هاي مختلـف یـک نشـریه    
واهد داشت، کلیه امور مربوط به آماده سازي نشریه جهت نمایش، معمـوال در بخـش سفارشـات و    ادواري وجود خ

کارکنان این بخش به جز کنترل نشریه ادواري از نظر درستی و سالم بـودن،  . دریافت کتابخانه صورت خواهد گرفت
  .کار آماده سازي آن را نیز بر عهده دارند
  :(Millard. 2004) داشت آماده سازي مراحلی به شرح زیر خواهد

از آنجا که جلد برخی نشریه هـا از  . زدن مهر کتابخانه روي جلد نشریه تا مالکیت کتابخانه بر آن مشخص شود .1
است، توصیه می شود ابتدا برچسبی روي جلد چسبانده شود و سـپس مهـر کتابخانـه    ) گالسه(نوع کاغذ برقی 

گـاه الزم  . ر مهر به زودي مخدوش شده و از بین می رودروي برچسب زده شود چرا که در غیر این صورت اث
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با ایـن  . است مهر بخش خاصی از کتابخانه یا سازمان هم، که نشریه به آن تعلق دارد، در کنار این مهر زده شود
کار به راحتی می توان تشخیص داد که هر شماره از هر نشریه ادواري بایستی به کدام قسـمت از سـازمان و یـا    

هم زمان چنانچه برچسبهایی نیز براي نشان دادن شـماره راهنمـاي نشـریه    . از کتابخانه فرستاده شود کدام بخش
 . وجود داشته باشد به آن چسبانده خواهد شد

این کار استفاده کنندگان و کارکنان کتابخانه را از زمان دریافت نشریه آگاه کرده و . زدن تاریخ دریافت نشریه. 2
 .مان دریافت شماره بعدي کمک خواهد کردهمچنین به پیشبینی ز

امنیتی استفاده می کنند، چسباندن نوارهاي حفاظتی بـه نشـریه هـا     دستگاههايدر مورد کتابخانه هایی که از . 3
استفاده از این روش براي حفاظت نشریه ها بستگی به میزان نشریه هـاي ادواري  . مرحله بعدي خواهد بود

در چنین روشی معموال بعد از چسباندن این نوارها و . جموعه آنها بستگی داردموجود و میزان استقبال از م
یا برچسب هاي مشابه در محل مخفی خود، عالمتی به صـورت رمـز در یـک صـفحه مشـخص از نشـریه       
گذاشته می شودتا بعدها تشخیص استفاده و یا عدم استفاده از این برچسب ها براي هـر شـماره از نشـریه    

 .ساده باشد

در صورتی که کتابخانه برنامه خاصی براي آگاهی رسانی جاري دارد، در همین مرحله اقدامات اولیه آن انجام  .4
تهیه کپی از فهرست مندرجات نشریه همراه با تاریخ دریافت جزء همین فعالیتها به حسـاب مـی   . می شود
 .آید

را مـی تـوان بـه صـحافی فرسـتاد بایسـتی       چنانچه با رسیدن شماره جدیدي از نشریه، دوره کاملی از نشریه . 5
 .یادداشت هاي الزم را تهیه و ضمیمه شماره مذکور نمود

  قفسه آرایی نشریه هاي ادواري
در مرحلـه اول  . در زمینه استقرار و قفسه آرایی نشریه هاي ادواري دو سوال در دو مرحله متفاوت مطرح مـی شـود  

در پاسـخ بـه ایـن سـوال معمـوال      . یستی در کجا قفسه آرایی شوندمهمترین مساله آن است که نشریه هاي ادواري با
  :چهار روش پیشنهاد می شود

  
 .نشریه ها در مکانی جدا از تک نگاشتها قفسه آرایی شوند -

 .نشریه هاي ادواري در کنار سایر تک نگاشتهاي کتابخانه قفسه آرایی شوند -

آرایی شوند در حالی که نشریه هـاي ادواري دیگـر بـه صـورت     سالنامه ها و سالنماها همراه با تک نگاشتها قفسه  -
 .مجزا قفسه آرایی شوند

دوره هاي صحافی شده، سالنامه ها و سالنماها همراه با تک نگاشتها و نشریه هاي جاري به صورت مجـزا قفسـه    -
 .آرایی شوند

  

Fina
l



  ١٧٠

عمـده تـرین مزایـاي ایـن     . ب اسـت ادغام مجموعه نشریه هاي ادواري با تک نگاشتها متضمن برخی مزایا و معای   
  :راهکار عبارتند از

بدون توجه به قالب مدرك، کلیه منابع اطالعاتی مورد نیاز استفاده کننده در یک حوزه موضوعی کنار هـم مـی    -
 .آیند

 .کاهش فضاي مورد نیاز جهت نگهداري مدارك -

 .کاهش زمان جستجو براي استفاده کننده -

  :مترتب استمعایبی نیز بر این راهکار 
 .پراکندگی نشریه هاي ادواري مختلف از یکدیگر -

 .کاهش اعمال کنترل بر نشریه هاي ادواري -

 .جدا افتادن نشریه هاي ادواري از نمایه نامه ها و چکیده نامه هاي خود -

 .مشکالت مربوط به سیاست هاي امانت در باب نشریه هاي ادواري -

 .یه هاي ادواري با اندازه هایی متفاوت از تک نگاشتهامشکالت مربوط به قفسه آرایی نشر -
 

حال چنانچه کتابخانه به صورت قفسه بسته اداره شود، مشکل تامین نیروي انسانی مضاعف نیز بـر معایـب فـوق        
مساله دیگري که در امر ادغام نشریه هاي ادواري با تک نگاشتها پیش می آیـد آن اسـت کـه در     .افزوده خواهد شد

  .شرایطی کتابخانه گزینه دیگري جز فهرست نویسی کامل نشریه هاي ادواري نخواهد داشت چنین
مزایایی . عدم ادغام نشریه هاي ادواري و تک نگاشتها نیز به نوبه خود متضمن مزایا و معایبی براي کتابخانه است   

  :چون موارد زیر از این دستند
 .هاي ادواري ایجاد مجموعه اي منسجم و جداگانه از نشریه -

 .امکان نمایش بهتر شماره هاي جاري نشریه هاي ادواري -

 .امکان اعمال کنترل بیشتر و مستقیم بر مجموعه ادواریها -

 .امکان اختصاص فضاي بیشتر بر نشریه ها جهت قفسه آرایی و در نتیجه صدمه کمتر -

 .م فهرست نویسی مجموعه ادواریهاارائه امکان تصمیم گیري به کارکنان درباب فهرست نویسی و یا عد -

  
  :معایبی که بر این راهکار مترتبند عبارتند از

 .منابع با موضوع یکسان در کنار یکدیگر قرار نمی گیرند -

 .فضاي زیادتري مورد نیاز است -

 .نیروي انسانی بیشتري مورد نیاز است -

 .و بار دیگر براي پیایندها موکول می شود جستجوي استفاده کنندگان به دو مرحله یک بار براي تک نگاشتها -
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آنچه مسلم است این است که بسیاري از کتابخانه ها از روشهاي قراردادي استفاده می کنند، آنها با توجه به مزایا و    
معایب هر روش معموال منابعی چون سالنامه ها و سالنماها را همراه با تک نگاشتها و سایر نشریه هاي ادواري دیگر 

گاه در میان تک نگاشتها دوره هاي گذشته برخی از نشریه ها کـه کمتـر از   . را به صورت مجزا قفسه آرایی می کنند
پس از آنکه به سوال مرحله اول پاسخ داده شد و مشـخص گردیـد کـه    . آنها استفاده می شود نیز به چشم می خورد

  .م به چگونگی سیاست قفسه آرایی می پردازدنشریه هاي ادواري بایستی در کجا قفسه آرایی شوند، مرحله دو

  هاي قفسه آرایی شیوه
  .معموال سه راهکار جهت قفسه آرایی نشریه هاي ادواري مطرح می شود

 الفبایی عنوان/موضوعی -

 الفبایی عنوان -

 رده بندي -

  الفبایی عنوان/قفسه آرایی موضوعی
در ایـن  . زه موضوعی سر و کار دارند به کار بسته می شودمعموال در مورد کتابخانه هایی که با چندین حو شیوهاین 

روش حوزه هاي موضوعی بسته به نیاز کتابخانه به صورت عام و یـا خـاص تقسـیم بنـدي شـده و در هـر حـوزه        
البتـه ایـن روش در کتابخانـه هـایی بـدون گـرایش       . موضوعی نشریه هاي ادواري بر اساس عنوان الفبایی می شوند

در چنین حالتی حوزه هاي موضوعی عام از قبیل نشـریه هـاي عمـومی،    . اند کاربرد داشته باشدموضوعی نیز می تو
چنین روشی مسلما نیازمند کار بیشـتري از سـوي کارکنـان    . به عنوان راهنما انتخاب می شوند... علمی، اجتماعی و 
در چنـین حـالتی حـوزه    . بـود  اما حاصل در نهایت تسهیل کـار اسـتفاده کننـدگان کتابخانـه خواهـد     . کتابخانه است

موضوعی هر نشریه بایستی در کاردکس ذکر شود و همچنین فهرستی از عنوانهاي نشریه هاي مختلف همراه با حوزه 
موضوعی و در صورت لزوم محل نشریه وجود داشته باشد، تا کار ارجاع استفاده کننده با سهولت بیشـتري صـورت   

  .پذیرد

  تنظیم بر اساس الفبایی عنوان
چنین . استفاده از این سیاست در کتابخانه ها کار کتابدار را ساده و کار مراجعه کننده را با مشکل رو به رو می سازد

راهکاري مستلزم آن است که تمامی نشریه هاي ادواري موجود در کتابخانه بدون در نظر گرفتن حوزه موضوعی در 
از آنجا که تنظیم نشریه ها روي قفسه ها بـر  . قفسه آرایی شوند کنار یکدیگر و تنها با توجه به حروف الفبایی عنوان

اساس موضوع نیست، تمام نشریه هاي مربوط به یک حوزه موضوعی در سطح کل مجموعـه پراکنـده مـی شـوند و     
همچنین، احتمـال دارد برخـی اسـتفاده کننـدگان     . یافتن آنها براي استفاده کننده اي با نیاز خاص، مشکل خواهد بود

  .ان دقیق نشریه مورد نظر خود را به خاطر نیاورند و نتوانند آن را به سادگی در میان سایر نشریه ها پیدا کنندعنو
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  ديقفسه آرایی بر اساس طرح رده بن
با توجه به اینکه با استفاده . استفاده از این سیاست مستلزم فهرست نویسی نشریه هاي موجود در کتابخانه خواهد بود

تقریبا کلیه نشریه هاي موجود در کتابخانه حداقل یک پیشینه فهرست نویسی خواهند داشت، نه تنهـا   از این راهکار
نقاط دسترسی به یک عنوان نشریه افزایش خواهد یافت بلکه مراجعه کننده با مسائلی مانند تغییر عنوان و یا حروف 

همه آنچه وي بـراي یـافتن   . واهد داشتاضافه موجود در عنوان هاي نشریه هاي ادواري مختلف مشکل چندانی نخ
نشریه مورد نظر خود بدان نیاز دارد، شماره اي با قالبی آشنا ست که تاکنون براي یافتن تک نگاشتها در قفسـه از آن  

اما با توجه به هزینه بر بودن این روش از آن بیشتر زمانی استفاده می شود که تصـمیم مسـووالن   . استفاده کرده است
  .جموعه تک نگاشتها و ادواري ها باشدبر ادغام م

در کتابخانه هاي داخلی به لحاظ مشکالتی که پیش از این در فصل چهـارم نیـز بـه آنهـا اشـاره شـد، معمـوال از           
  .سیاستهاي اول و دوم استفاده می شود و کمتر کتابخانه اي راهکار سوم را انتخاب می کند

  روشهاي قفسه آرایی نشریه هاي ادواري
کتابخانـه  . هاي نمایش نشریه هاي ادواري از عمده ترین تجهیزات بخش ادواریهاي بسیاري از کتابخانه هاست قفسه

ها معموال آخرین شماره هاي هر نشریه را به نمایش گذاشته و تا یک دوره صحافی نشده از هر عنوان ادواري را در 
تن نشـریه هـاي مختلـف و همچنـین آگـاهی      دو مزیت عمده این راهکـار، سـهولت یـاف   . داخل خود جاي می دهند

این گونه از قفسه آرایی معموال بر اساس الفبایی عنـوان و یـا دسـته    . مراجعان از موجودي ادواریهاي کتابخانه است
  .بندي هاي موضوعی صورت می گیرد

شوند و یا به  شماره هاي قبل هر نشریه ادواري موجود در کتابخانه بسته به سیاست کتابخانه ممکن است صحافی   
چنانچه کتابخانه نشریه هاي ادواري خود را فهرست . صورت دسته بندي شده و بدون صحافی از آنها نگهداري شود

نویسی کند، با صحافی هر دوره می تواند برچسب شماره راهنمـاي هـر نشـریه را روي همـان دوره صـحافی شـده       
یند، جهت آرشیو دوره هاي پیشـین نشـریه هـا بایسـتی     بچسباند و در صورتی که نیازي به صحافی مجموعه خود نب
  .روي هر یک از شماره هاي نشریه یک برچسب بچسباند

صحافی دوره هاي گذشته کار آرشیو نشریه هاي ادواري را تسهیل کرده و امکان قفسه آرایی آنهـا را شـبیه آنچـه       
ساله مهم در قفسه آرایی نشریه هـا بـدین سـبک    تنها م. براي قالب تک نگاشتها به کار می رود امکان پذیر می سازد

بلندتر گرفتن فاصله طبقات مربوط به قرار دادن نشریه ها ست تا هنگام برداشتن و گذاشتن دوره هاي صحافی شده 
اما گاه به هر دلیلی برخی از کتابخانه ها تصمیم می گیرند بعضـی و یـا حتـی تمـام     . صدمه کمتري به آنها وارد شود

. در چنین حالتی کار قفسه آرایی چندین برابر مشکل مـی شـود  . ه هاي ادواري خود را صحافی نکنندموجودي نشری
با توجه به این . قالب صحافی نشده نشریه هاي ادواري بسیار نرم تر و آسیب پذیرتر از دوره هاي صحافی شده است

هاي مخصوص کتابها باشد، بلکه، در هـر طبقـه    ویژگیها، ارتفاع قفسه ها نه تنها بایستی بسیار بلند تر از ارتفاع قفسه
جعبـه  . بایستی الزاما گیره هایی جهت نگهداري دوره هاي مختلف نشریه ها به صورت جداگانه وجود داشـته باشـد  

هاي مخصوص نگهداري نشریه ها و بروشورها بهترین گزینه براي نگهداري دوره هاي صـحافی نشـده ادواري هـا    
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جعبه ها الصاق برچسب مربوط به مشخصات هر نشریه و دوره آن و در صورت وجـود   روي هر یک از این. هستند
  .شماره رده بندي نشریه الزامی است

اما به طور معمول چیـدن آنهـا بـه    . طریقه چیدن نشریه ها در هر یک از این جعبه ها بستگی به نیاز کتابخانه دارد   
  .ترتیب زمان انتشار بر سایر گزینه ها ارجحیت دارد

  

  حفاظت از مجموعه نشریه هاي ادواري در برابر عوامل مخرب
نشریه هاي ادواري چه به صورت چاپی و چه به صورت الکترونیکی پس از تهیه، جزء منابع اطالعاتی کتابخانـه بـه   

مساله حفظ نشریه هاي ادواري الکترونیکـی در نهایـت بـه    . حساب می آیند و بایستی در حفاظت از آنها تالش کرد
حث دسترسی در مقابل مالکیت ختم می شود چرا که کمتر پیش می آید این قالب از نشریه ها در اثر استفاده بیشتر ب

به منظور حفظ انسجام مجموعـه، نشـریه   . خصوصا آنکه بسیاري از آنها از طریق شبکه دسترس پذیرند، آسیب ببینند
آنها در قالب چاپی بوده است، کتابخانه هاي مختلـف  هایی که قالب چاپی آنها موجود است و یا شماره هاي پیشین 

  :این راهکارها را عموما در دو زمینه اساسی خالصه می شود. راهکارهاي متفاوتی را انتخاب کرده اند
 حفاظت از نشریه هاي موجود •

 بازتولید نشریه هاي ادواري موجود •

  حفاظت از نشریه هاي موجود
ادواري موجود به میان می آید، عمده ترین راهکار هـاي مطـرح جهـت     هنگامی که سخن از حفاظت از نشریه هاي

  .حفاظت شامل صحافی، کنترل عوامل مخرب طبیعی، کنترل عوامل مخرب زیستی و اسید زدایی می شود

  صحافی
از اساسی ترین هزینه هاي بخش نشریه هاي ادواري در بیشتر کتابخانه ها هزینه صحافی است، به طوري کـه میـزان   

صحافی به منظور استفاده بهینه . کل هزینه هاي مربوط به صحافی یک کتابخانه تخمین می زنند% 60ا تا بیش از آن ر
با این کار نشریه از آسیب دیدگی و مفقـود  . از  هزینه اي است که صرف خرید یک عنوان نشریه ادواري شده است

برد می توان به قفسه آرایی ساده تر و تسهیل بازیـابی  از سایر مزایاي این راه. شدن تا حد زیادي در امان خواهد بود
  .شماره مورد نظر استفاده کننده نیز اشاره کرد

اگرچـه معمـوال طـول مـدت     . کار صحافی معموال طی قراردادهایی مدت دار با موسسات صحافی صورت می گیرد
پـذیر آن، بـراي مسـووالن بیشـتر     زمان صرف شده جهت انجام صحافی نسبتا زیاد است اما در مقابل مزایـاي انکارنا 

  .کتابخانه ها توجیه پذیر است
پیش از آنکه دوره هاي مختلف نشریه ها براي صحافی ارسال شوند، توجه به پاره اي از نکات ضروري به نظر مـی  

  :رسد
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 تعیین نشریه هاي ادواري جهت ارسال به صحافی؛ .1
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  تعیین نشریه هاي ادواري جهت ارسال به صحافی . 1

همانگونه که پیشتر نیز گفته شد بعضی از کتابخانه هاي کوچک و یا کتابخانه هایی که تعداد نشریه هاي ادواري آنها 
یم کتابخانه، هر نشریه اي که این در حالی است که بنابر تصم. بسیار کم است، نشریه هاي خود را صحافی نمی کنند

نشریه هایی کـه بـا   . ارزش نگهداري و حفاظت را داشته باشد بایستی جهت صحافی به موسسه مربوطه ارسال گردد
توجه به سیاست ها، استفاد کنندگان و حتی محتوا ارزش نگهداري نداشته باشند، پس ارزش صحافی را نیز نخواهند 

  .داشت
عواملی چون کامل . افی به عوامل دیگري به جز مساله ارزش نگهداري نیز بستگی داردتعیین نشریه ها جهت صح   

بودن دوره نشریه، روال کار سابق کتابخانه مبنی بر صحافی و یا عـدم صـحافی یـک عنـوان نشـریه، زمـان مناسـب        
  :معموال اولویت هاي زیر در صحافی رعایت می شود ....صحافی، بودجه و 

آنهـا وجـود     بـراي   بیشـتري  تقاضـاي   کـه   هـایی   و نشـریه   قیمـت   گـران   هـاي  و نشریه  یمحل  هاي روزنامه )1
  افقـی   صـورت   و بـه  شـده   محافظـت   مقـوایی   نشـوند بایـد بـا صـفحات      ها صـحافی  روزنامه  هر دلیلی  اگر به .دارند
  .شوند  قرار داده  قفسه  روي

معمـوالً در    صـحافی .باشـد   آنهـا کامـل    هـر دوره   ايهـ  شـماره   شـوند کـه   مـی   صـحافی   ها تنها وقتی مجله )2
  .گیرد می انجام  کتابخانه  مشی خط  و براساس)  مثالً یکسال(  معین  فواصل

  صـحافی   هـاي  مجلـه  بـراي   بهتـر اسـت  . شـود   هـا و ادواریهـا بایـد مشـخص     روزنامـه   براي  صحافی  نوع )3
  آرایـی  قفسـه   اشـتباه   بـه   را کـه   نشـریاتی   و یـافتن   آرایـی  قفسـه  امـر   ایـن . نمـود   اسـتفاده   متفـاوت   از رنگهـاي   شده
  .نماید می  مشخص  آسانی  اند به شده

  
  تعیین دقیق چگونگی صحافی. 2

از نظر شکل ظاهري بهتر است کلیه دوره هـاي یـک   . در تعیین چگونگی صحافی توجه به چند نکته ضروري است
این کار معموال به منظور تسـهیل در تشـخیص دوره هـاي مختلـف     . نشریه ادواري به صورتی یکسان صحافی شوند

از طرفی با انجام این کار زمانی که دوره هاي متعدد یک نشریه با شکل یکسان  بر . نشریه هاي ادواري متفاوت است
القـا   روي قفسه ها قرار می گیرند عالوه بر زیبایی و نظم ظاهري نوعی انسجام مجموعه را به ذهـن اسـتفاده کننـده   

  .خواهند کرد
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به منظور اعمال کنترل هرچه بیشتر بر مورد پیش گفته بسیاري از کتابخانه ها پـس از بررسـی تـرجیح مـی دهنـد         
درنهایت با یک و یا دو موسسه صحافی خاص و قابل اعتماد که از نظر کتابخانه کیفیت کار، قیمت و انعطاف پذیري 

تنها امر کنترل کار صحافی را تسهیل می نماید، که درمجموع فراینـد کنتـرل    این روش نه. مناسبتري دارند، کار کنند
  . ارسال و دریافت محموله ها و نظارت بر کیفیت کار صحاف را نیز بهبود می بخشد

  تدوین برنامه زمانی صحافی. 3
اي دوره ناکامـل  بر طبـق قاعـده هـیچ کتابخانـه     . انتخاب زمان صحافی نشریه ها منوط به کامل بودن دوره آنها ست

در بیشتر مواقع مسووالن کتابخانه دوره ماقبل آخرین دوره هر عنوان نشـریه ادواري  . نشریه خود را صحافی نمی کند
با این کار نه تنها دوره جدید نشریه که به احتمال بیشتر مورد استفاده جاري مراجعه . را براي صحافی ارسال می کنند

ر دسترس است، بلکه با اقدامی به موقع از ورود آسیب هاي بیشتر به دوره هـاي  کنندگان واقع خواهد شد همیشه د
  . قبلی نشریه جلوگیري خواهد شد

عامل دیگري که ممکن است . اکثر برنامه هاي مربوط به صحافی ادواري ها به صورت ساالنه زمان بندي می شوند   
گاه نشریه ها از نظر قطر و تعداد صفحات به قدري . تبر زمان بندي صحافی نشریه تاثیرگذار باشد، قطر ادواري اس

حجیم هستند که نمی توان یک دوره آنها را در یک مجلد صحافی نمود، چرا که این کار از مقاومت عطف صـحافی  
در این صورت بسته به زمانبندي مورد نظر کتابخانه محموله هاي ارسالی ممکن است دوماهه، ششـماهه و  . می کاهد
  . ناوب دیگري به صحافی ارسال گردندیا با هر ت

  
  انتخاب صحاف. 4

هرگونه اشتباه یا بی دقتی در صحافی نشریه ها می تواند خساراتی گاه جبران ناپذیر به مجموعه ادواریهاي کتابخانـه  
یافتن موسسه اي که کار صحافی را با دقت و درعین حال با سـرعت انجـام دهـد، یـا از طریـق توصـیه       . وارد سازد

صحافی که طرف کاري کتابخانه قرار می گیرد بایستی . ران و یا به مرور زمان و با کمک تجربه امکان پذیر استدیگ
این کتابخانه طرف قرارداد است که تعیـین مـی کنـد     ،به طور معمول. انعطاف پذیر بوده و شرایط کتابخانه را بپذیرد

ه در چند جلد صحافی شوند و یا شکل ظاهري هر صحاف چه روشی را براي صحافی انتخاب کند، دوره هاي نشری
  .نشریه ادواري به صورت صحافی شده چگونه باشد

. همانگونه که پیشتر نیز گفته شد، یکی از هزینه هاي اصلی هر کتابخانه مربوط به صـحافی مـواد کتابخانـه اسـت       
راي تمام کتابخانـه هـا ارجحیـت دارد امـا     که بیش از دیگران از نظر هزینه با کتابخانه کنار بیاید مسلما ب موسسه اي

همین شـرایط در مـورد سـرعت انجـام کـار توسـط       . مسووالن هرگز کیفیت کار را قربانی هزینه کمتر نخواهند کرد
  .صحاف نیز صدق می کند

  
  انتخاب نوع صحافی. 5
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مسلما چنین کـاري، هزینـه   اما . همه کتابخانه ها عالقه دارند بهترین نوع صحافی را براي مجموعه خود انتخاب کنند
عنوان نشریه را براي صحافی ارسـال مـی کنـد، تحمیـل     100زیادي را بر کتابخانه اي که ساالنه ممکن است بیش از 

  . به همین خاطر معموال کتابخانه ها براساس برخی معیارها به انتخاب نوع صحافی می پردازند. نماید
  

تعداد معدود ولی با ارزشی باشند، بهتر است بهترین نوع  چنانچه نشریه هاي ارسالی براي صحافی در سال •
 .صحافی را براي آنها انتخاب کرد

چنانچه ادواري بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و یا چنانچه کتابخانه نیاز به نگهداري از آن را براي مدتی  •
 .طوالنی احساس می کند، استفاده از صحافی درجه یک توصیه می شود

یه ادواري چندان مورد استفاده نیست امـا کتابخانـه تصـمیم بـر نگهـداري آن دارد، اسـتفاده از       چنانچه نشر •
 . صحافی هاي ارزان تر توجیه پذیر خواهد بود

 
در مورد انواع روشهاي صحافی و استحکام هریک با توجه به نیاز کتابخانه، مسـوول بخـش ادواریهـا بایسـتی بـا         

و از میان خدمات ارائه شده توسط وي موارد مناسب نیاز کتابخانه را انتخـاب  صحاف مورد نظر خود مشورت کرده 
  .نماید

  :مراحل آماده سازي براي صحافی و سایر روش هاي نگهداري عبارتند از
ــه ــی:  اول  مرحل ــماره  وقت ــاي ش ــک  ه ــریه  دوره  ی ــل  نش ــی  کام ــمن  م ــود، ض ــت  ش ــاردکس  یادداش ،  درک

  .شود می  آماده  صحافی  به  فرستادن  براي  آن  مجلدهاي
را در چنـد    آن  تـوان  مـی  گـردد   حجـیم   اگـر هـر مجلـد خیلـی    . شـود   مجلدها کنترل  صفحات:  دوم  مرحله

ــر  از آنهــا را آســان  هــا و اســتفاده درقفســه  مجــالت  و گذاشــتن  ســازي امــر آمــاده  ایــن. کــرد  صــحافی  قســمت ت
روبـرو خواهـد     بادشـواري   کـاربران   را بـراي   تکثیر و فتـوکپی کـار   مجـالت   شـدن   ، حجـیم  بـراین  عـالوه . نمایـد  می

  . ساخت
ــۀ ــوان:  ســوم  مرحل  قِهرمجلــد الصــا  و روي  نوشــته  اي برگــه  مــوردنظر را روي  هــاي و شــماره  ، دوره عن
  .شود  آنها زرکوب  بر عطف  صحاف  شود تا توسط
. شـود   شـوندباید تهیـه    مـی   فرسـتاده   افیصـح   بـه   کـه   شـده   کامـل   از مجلـدهاي   فهرسـتی :  چهارم  مرحلۀ

  صـحافی   بـه   ارسـال   و تـاریخ   ، شـماره  عـددي  هـاي  ، داده راهنمـا، عنـوان    شـماره   هر مجلد باید شامل  براي  فهرست
  .باشد

  .شود ثبت  در کاردکس  دریافت  تاریخ  و همچنین  صحافی  به  ارسال  تاریخ:  پنجم  مرحلۀ
  

  کنترل عوامل مخرب محیطی
  . عمده ترین عوامل مخرب محیطی در کلیه بخشهاي کتابخانه شامل هوا، نور، دما و رطوبت می باشد
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گرد و غبار و ناخالصیهاي موجود در هواي شهرهاي بزرگ، از عمده تـرین دشـمنان مـواد کاغـذي ا ز جملـه      . هوا

ادواري به صورت مستمر و در تعداد و از آنجا که نشریه هاي . نشریه هاي ادواري در کتابخانه ها به حساب می آیند
حجم وسیع منتشر می شوند، بیشتر ناشران به منظور صرفه جویی در هزینه هاي خود از کاغذهایی با کیفیت پایین تر 

این مساله در مورد روزنامه ها و یا نشریه هایی که بر کاغذهاي مخصوص روزنامه چاپ می شوند . استفاده می کنند
کاغذ روزنامه جزء نامرغوب تـرین کاغـذهایی اسـت کـه بـراي چـاپ مـورد        . ها صدق می کند بیش از سایر نشریه
بـی  (به همین علت ذرات معلق در هوا و همچنین ناخالصیهایی چون ترکیبات گازي گـوگرد  . استفاده قرار می گیرد

بی بر کاغـذهاي حسـاس   همگی تاثیرات بسیار نامطلو... ، بی اکسید ازت، ازن و) اکسید گوگرد و هیدروژن سولفوره
  . نشریه هاي ادواري دارند

گوگرد حاصل از این ترکیبات درشرایط عادي در . از خطرناك ترین ناخالصیهاي هوا ترکیبات گازي گوگرد است   
مجاورت رطوبت و آهن که اندکی از آنها نیز بیش از حد کفایت است، موجب تولید اسـیدهاي گـوگردي یـا اسـید     

  .فوریک می شودسولفورو و اسید سول
بی اکسید ازت در مجاورت نور خورشید به سرعت به گاز ازن تبدیل می شود که چنانچه کاغذ به مدت طـوالنی     

نیکنـام،  (درمعرض آن قرار گیرد، استحکام خود را از دست داده و به مرور زمان باعث رنگ پریدگی اسناد می شود 
1371 .(  

شتی شاید بتوان تا حدي از ورود ذرات معلق موجود در هوا جلوگیري کرد، با تهویه مناسب و رعایت اصول بهدا   
در ایـن  . اما ترکیبات گوگردي و یا ازتی را نمی توان با بهترین و قدرتمند ترین مکنده ها نیز از هوا جدا سازي نمود

ز اسناد مهم خود محفظـه  برخی از کتابخانه ها براي محافظت ا. موارد متاسفانه تاکنون چاره اي اندیشیده نشده است
اما معموال . هایی بسته آکنده از گازهاي بی اثر ایجاد می کنند تا بهترین شرایط را براي نگهداري از آنها فراهم آورند

  . براي نشریه هاي ادواري موجود در کتابخانه ها چنین تمهیداتی اندیشیده نمی شوند
  
ی و چه مصنوعی، بر سلولز کاغذ و یا لیگنین موجود در چوب بـه  تاثیر منفی برخی از اشعه هاي نور، چه طبیع. نور

اشعه ماوراء بـنفش موجـود در نـور خورشـیدي و نورهـاي      . کار رفته در کاغذهاي نامرغوب تر، بسیار واضح است
مصنوعی حاصل از المپ هاي فلورسنت، موجب تجزیـه و بـاز شـدن الیـاف سـلولوزي کاغـذها شـده و در مـورد         

  .اثر گذاري بر لیگنین موجود در آنها منجر به زرد شدن کاغذ می شود کاغذهاي دیگر با
در طول روز کتابخانه بایستی از نور طبیعی حداکثر استفاده را ببرد اما بخش مخزن و قفسه هاي نگهداري نشـریه     

شده است، اما  با آنکه روشن بودن کلیه زوایاي مخزن در حد کفایت توصیه. هاي ادواري از این اصل مستثنی هستند
شیوه قرار گیري قفسه ها و همچنین در صـورت  . بایستی از تابش مستقیم نور روز بر روي اسناد نیز جلوگیري شود

تمهیدي مناسب ) ترجیحا تیره(لزوم براي برخی موارد بسیار حساس، با ارزش و قدیمی استفاده از لفاف هاي رنگی 
  .بودجهت مبارزه با اثرات مخرب نور طبیعی خواهد 
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با استفاده از صفحه هاي منعکس کننـده  . اشعه هاي ماوراء بنفش المپ هاي فلورسنت به سادگی قابل کنترل هستند
در برخی از کتابخانه ها . نور و تاباندن انعکاس نور جهت روشنایی، از اثر این اشعه ها تا حد زیادي کاسته می شود

  .گرددنیز استفاده می  UV 1از فیلتر هاي ماوراء بنفش 
  

حشرات . ددرجه موجب تبخیر رطوبت کاغذ و خشک و شکننده شدن آن می شو 35دماي باالتر از . دما و رطوبت
متعادل نگاه داشتن دماي مخزن از ضروري ترین عوامل در حفظ و . در ساختمان هاي گرم سریع تر تکثیر می شوند

  .نگهداري نشریه هاي ادواري است
) به بـاال % 65(درجات باالي رطوبت . اي مواد کتابخانه اي می تواند مفید و یا مضر باشدرطوبت نیز مانند گرما بر   

درجه سانتی گراد و باالتر محیط بسیار مناسبی را براي انواع آفات از حشـرات گرفتـه تـا کپـک را      30در کنار دماي 
رطوبت نسبی خود را از دست  کمتر شود، کاغذها% 30این در حالی است که اگر درجه رطوبت از . فراهم می سازد

درجه سانتی گـراد و   25الی  15معموال شرایط مطلوب براي کتابخانه ها را درجه حرارت . داده  و شکننده می شوند
  .درصد تخمین می زنند 55تا  45رطوبت بین 

ولیز موارد آلی رطوبت زیاد میزان تبدیل ترکیبات گوگردي به اسید سولفوریک و سولفورو را افزایش داده و هیدر   
کاغـذهاي بـه کـار    . موجود در کاغذهاي به کار رفته در نشریه ها بهترین محیط را براي نمو حشرات فراهم می کند

رفته در نشریه هاي ادواري به خصوص روزنامه ها اسیدیته باالیی داشته و در حالت معمولی استحکام کمـی دارنـد،   
حتی مرکب به کار رفتـه در آنهـا نیـز از عوامـل     . ، شکننده می شوندبه راحتی حالت ارتجاعی خود را از دست داده

  .تسریع کننده در از بین رفتن آنها محسوب می شود

  کنترل عوامل مخرب زیستی
عوامـل زیسـتی مخـرب در    . عوامل محیطی شرایط مساعدي را براي زندگی عوامل مخرب زیستی فراهم مـی کننـد  

حشـرات در کتابخانـه بـه دو    . جوندگان و قارچ ها دسته بندي مـی شـوند   کتابخانه ها معموال به سه گروه حشرات،
آنها یا روي منابع کاغذي زندگی می کنند و یا به صورت مقطعی و ناگهانی در سطح وسـیع  . صورت عمل می کنند 

ارد می موش بیشترین آسیب را به منابع کاغذي و ،به طور معمول ،میان جوندگان در. به منابع کاغذي حمله می کنند
  .سازد و سایر جوندگان به جز در شرایط منطقه اي و آب و هوایی خاص در کتابخانه ها دیده نمی شوند

هنگـامی کـه   . تاریکی، رطوبت و گرما بهترین محیط را براي رشد و تولیدمثل این دسته از موجودات ایجاد می کنند 
از ایـن  . ن کامل کتابخانه از آنها بسیار زیاد خواهد بودتعداد این جانوران موذي افزایش یابد هزینه کنترل و پاك کرد

یکی از راههاي پیشـگیري،  . اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی در این زمینه از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است رو،
معموال از آنجـا کـه سـالن مطالعـه نشـریه هـاي ادواري، در       . ممانعت از ورود مواد خوراکی به مخزن نشریه هاست

  .صورت وجود، با مخزن نگهداري آنها یکی است، بنابراین به مراجعان نیز اجازه چنین کاري را نباید داد

                                                   
1 . Ultra – Violet.  
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از بین بردن اولین شروط حیاتی این موجودات یا به عبارتی تاریکی، رطوبت و حرارت باال از دیگر راهکارهـا بـه     
ن تمام شیارها و سوراخ هاي موجود در دیوار و یا کف سایر فعالیت ها در این زمینه عبارتند از پرکرد. شمار می آیند

ساختمان، استفاده از سموم مختلف به صورت مداوم براي کنتـرل موشـها و بـه صـورت سمپاشـی دوره اي جهـت       
  .جلوگیري از ازدیاد حشرات

هـایی از   نمونـه . یکی از روش هاي موثر در برخورد با حشرات موذي استفاده از بخار مواد شیمیایی مهلک است   
گوپتـا، کیشـور و گوپتـا،    (این گازها عبارتند از پارادي کلرو بنزن و یا مخلوط تتراکلرید کـربن و دي کلریـد اتـیلن    

از آنجا که استفاده از روش پیش گفته براي کتابخانه هاي معمولی بسیار گران تمـام مـی شـود، در صـورتی     ). 1369
اما چنانچه بـا مشـاهده کـوچکترین اثـر از آنهـا از      . ار جدي باشدمورد استفاده قرار می گیرد که هجوم حشرات بسی

حشره کشهاي معمولی استفاده شود و یا چنانچه به منظور اطمینان از عدم وجود آنها کلیه مخازن اعم از مخزن کتابها 
ل و نشریه هاي ادواري به صورت دوره اي سم پاشی شوند به احتمال کتابخانه و بخش هـاي مختلـف آن بـا مشـک    

توصیه می شود مسوول بخش کامال بر کار سمپاشی نظارت داشته باشد تا مبادا سموم . چندانی روبه رو نخواهد شد
مورد استفاده روي نشریه ها بنشیند چرا که به مرور موجب لک شدن و یا پایین آمدن استحکام کاغذهاي بـی ثبـات   

  .نشریه می شود
مانند فسفید روي، ترکیبات آرسنیکی،  موادي. استفاده از طعمه و تله استدر مقابله با موشها، ابتدایی ترین روش    

اما به منظور جلوگیري از هر . سمومی هستند که موشهاي شهري را به راحتی از پاي در می آورند.. کربنات باریم و 
بی گرفتـه شـود   گونه آسیب جدي بایستی همانگونه که پیشتر نیز گفته شد تمام شکافها و درزهاي ساختمان به خـو 

  .چراکه موش از خارج ساختمان وارد شده و به زاد و ولد می پردازد
موثر ترین روش . قارچها باعث تغییر رنگ و شکنندگی کاغذ می شوند و در مدت کوتاهی کاغذ را از بین می برند   

پیشرفت قارچ ها جلوگیري  سمپاشی با کمک این گاز از. شناخته شده براي مبارزه با قارچ ها استفاده از تیمول است
  .و در پاره اي از موارد آنها را کامال ریشه کن می کند

  اسید زدایی 
ناشران . طی دهه گذشته استفاده از کاغذهاي غیر اسیدي با استفاده از شیمی آلکاالین در میان ناشران رواج یافته است

ه می کنند و معموال استفاده از این نوع کاغذ را با بزرگ و معتبر به خاطر حفظ کیفیت کار خود از این کاغذ ها استفاد
این کار تا حد زیادي از مسوولیت کتابخانه در مبارزه . در صفحه مشخصات نشریه نشان می دهند ∞نمایش عالمت 

عمر این کاغذها در شرایط معمـول کتابخانـه   . با اسیدي شدن کاغذهاي به کار رفته در نشریه هاي ادواري می کاهد
تهیه این نوع از کاغذها نه تنها براي تولید کننده با صرفه است که ناشران نیز با . قرن ها تخمین زده می شودحتی تا 

  . طیب خاطر این محصول را خریداري می کنند
کاغذي  PHچنانچه . اما هنوز بسیاري از نشریه هاي ادواري وجود دارند که بر کاغذهاي معمولی چاپ می شوند   

اسید زدایی تنها راه جهت نگهداري طوالنی مـدت نشـریه   . یت اسیدي کاغذ باال به حساب می آیدباشد خاص 7زیر 
پژوهش هاي بلند مدت به اثبات رسانده اند که با خنثی سـازي اسـید موجـود در    . هاي ادواري ارزشمند خواهد بود
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به این معنا . ولوز، تثبیت می شودکاغذهاي ماشینی و وجود میزان مناسبی نمک در آن، مهم ترین عنصر پایه کاغذ، سل
که رشته بلند ملکول سلولوز در اثر اسید موجود درمحیط تجزیه نشده و به همان صورت اولیـه بـاقی مـی مانـد کـه      

  .  (Sparks, 1990)درنهایت منجر به حفظ کیفیت اولیه کاغذ خواهد شد
ابخانه ها و خصوصا بخش نشریه هـاي ادواري  به طور کلی می توان به سه دلیل عمده براي انجام اسید زدایی در کت

  :اشاره کرد
  

نظر به اینکه استفاده از کاغذهاي خنثی تنها در چند دهه اخیر و توسط تعداد معدودي از ناشران نشریه هاي  •
ادواري مورد توجه قرار گرفته است، حجم عظیمی از نشریه هاي ادواري قدیمی تر در کتابخانه هـا وجـود   

لذا به منظـور جلـوگیري از   . به لحاظ محتوایی و یا ارزش تاریخی با اهمیت خواهند بودخواهند داشت که 
 .اسیدي شدن هرچه بیشتر این نشریه ها بایستی از فرایند اسید زدایی استفاده کرد

روزنامه ها از جمله نشریه هاي ادواري هستند که در اکثر کتابخانه ها به صورت آرشیو شده نگهداري مـی   •
انچه کتابخانه دالیل محکمی براي نگهداري آنها داشته باشد تنها راه مقابله بـا خاصـیت اسـیدي    شوند و چن

 .موجود در جوهر و کاغذ این دسته از نشریه ها اسید زدایی است

نه تنها در هزینه هاي کتابخانه جهت نگهداري و اسـید زدایـی بسـیار     1با استفاده از روش اسید زدایی کلی •
د، بلکه این اطمینان را در مسووالن بخش به وجود مـی آورد کـه بـه احتمـال کلیـه      صرفه جویی خواهد ش

 .نشریه هاي ارزشمند کتابخانه در مدت زمانی کوتاه در برابر تخریب تدریجی مقاوم شده اند
 
در روش تـک مـدرك   . اسید زدایی در کتابخانه ها معموال به دو روش تک مدرك و عمـومی صـورت مـی گیـرد       

کاغذ به کار رفته در مدرك انجام می شود تا با انجام اسید زدایی مـدرك   PHبسیار دقیقی بر روي میزان  آزمایشهاي
در این روش معموال از هیدروکسید کلسیم و بـی کربنـات کلسـیم و همچنـین گـاز      . حداکثر طول عمر خود را بیابد

، اسید زدایی به شیوه بارو ست کـه در  یکی از روشهاي اسید زدایی به صورت تک مدرك. آمونیاك استفاده می شود
این روش بیشتر بـراي مـدارکی کـه جـوهر آنهـا در      . آن از هیدروکسید کلسیم و بی کربنات کلسیم استفاده می شود

مقابل رطوبت پایدار است استفاده می شود و در غیر این صورت از روش اسید زدایی با کمک گاز آمونیاك اسـتفاده  
  ).1369و گوپتا،  گوپتا، کیشور(خواهد شد 

اسید زدایی به صورت تک مدرك از آنجا که بسیار هزینه بر بوده زمان زیادي مـی طلبـد، بیشـتر در مـورد اسـناد         
از آنجا که حجم نشریه هاي ادواري در کتابخانه ها به صورت مداوم افزایش می یابد استفاده . حساس به کار می رود

لذا تا چندي پیش صحبتی از اسید زدایی کلیه مجموعه هاي نشریه هاي . یستاز این روش براي کتابخانه به صرفه ن
با ابداع روش هاي اسید زدایی عمومی نه تنها هزینه اسـید زدایـی   . ادواري موجود در یک کتابخانه به میان نمی آمد

براي . ن بهره می بردندکاهش می یافت، بلکه کلیه نشریه هاي ادواري و سایر منابع کتابخانه از این مزیت به یک میزا

                                                   
1 . Mass Deacidification.  
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انجام این کار دیگر نیازي به مطالعه دقیق تمام مجموعه نیست چرا که مسلما نشریه هـاي ادواري مختلـف بـر روي    
عـدم انجـام مطالعـه    . کاغذهایی با اسیدیته هاي متفاوت منتشر می شوند و شرایط هر یـک بـا دیگـري تفـاوت دارد    

مختلف با وجود اینکه در هزینه و زمان کارمندان کتابخانه صـرفه جـویی    گسترده و عمیق در باره شرایط نشریه هاي
 5تـاکنون بـیش از   . می کند اما ممکن است در یک یا دو مورد نیز منجر به آسیب دیدگی برخی از نشـریه هـا شـود   

مـایع  از روشهاي پیش گفته نیز برخی با کمک ذرات . روش براي انجام عمل اسید زدایی عمومی پیشنهاد شده است
از عمده ترکیباتی که در ایـن دسـته از مـواد بـه کـار مـی رود مـی تـوان بـه          . و برخی به صورت گاز عمل می کنند

  .بوتوکسی تري گلیکول، کربنات منیزیم و یا دي اتیل زینک اشاره کرد
اغـذها،  با وجود اینکه اسیدزدایی عمومی ممکن است باعث ایجاد برخی آسیب ها از قبیل مات شدن برخـی از ک    

شود،  عمال براي کتابخانه هایی که تمایل به اسـید زدایـی   ...  حساسیت در برابر نور، تاثیرات نا مطلوب بر رنگها و 
  .کل مجموعه ادواریهاي خود به صورت موثر دارند، توصیه می گردد

  نسخه برداري از نشریه هاي ادواري موجود
  :ز نشریه هاي ادواري اصلی عبارتند ازا ، یعنی تهیه نسخه کپی،اهداف اصلی نسخه برداري

  
 .اطمینان از حفظ محتواي اطالعاتی نشریه هایی که احتمال از بین رفتن آنها زیاد است •

ایجاد نسخه هاي جایگزین از نشریه ها براي کاربران متعدد در آن واحد و تسـهیل امـر تحویـل مـدرك در      •
 .از نشریه هاي ادواري کنار حفاظت از شماره هاي خاص و در برخی موارد نایاب

 .جایگزین کردن نسخه هاي کپی برداري شده در مواردي که نسخه اصلی مفقود شده و یا از بین رفته باشد •

  
سودمندي از یک  –راهکاري که براي نسخه برداري در کتابخانه انتخاب خواهد شد بایستی براساس مطالعات هزینه 

معموال چهار راهکار جهت نسخه بـرداري از نشـریه   . رت بگیردطرف و ارزش نشریه هاي ادواري مشترك شده صو
  :هاي ادواري مورد استفاده قرار می گیرد

 تهیه میکروفرم .1

 تهیه نسخه الکترونیکی .2

 فتوکپی .3

 عکس برداري .4

در کمتر کتابخانه اي به عنوان یک برنامه منسجم حفاظت از منابع کتابخانه اي به کار مـی رود، در   4و  3گزینه هاي 
جهت حفاظت و جایگزینی نشـریه هـاي ادواري در سـطح وسـیعتري      2و 1که در بیشتر کتابخانه ها از موارد حالی 

  .استفاده می کنند
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  تهیه میکرو فرم
کتابداران به مساله از بین رفتن کاغذ و امکان تبدیل منابع چاپی به صورت میکروفـرم بـه طـور     1980در اواخر دهه 

با توجـه بـه   . اده کنندگان ترجیح می دهند با همان قالب قدیمی چاپی کار کنندجدي روي آوردند در حالی که استف
این مساله بسیاري از افراد هستند که با تاکید بر این مشکل کار تبدیل نشـریه هـاي ادواري بـه ایـن قالـب را بـراي       

  . کتابخانه ها کاري بیهوده پنداشته و به نوعی آن را اتالف سرمایه می دانند
حظات مطرح شده توسط این افراد و عوامل دخیل در عدم عالقه مسئوالن بخش ادواري هـا بـه تبـدیل    رخی مالب   

  :مجموعه عبارتند از
   

  ؛شود  درنظر گرفته ، و یا چاپگر آن خوان میکروفرم  دستگاه  تهیه  به  مربوط  اضافی  هاي هزینه .1
  فرمی؛هزینه هاي اضافی مربوط به تبدیل منابع به قالب میکرو . 2
  ؛مد نظرقرارگیرد)  مداوم  و سرویس  ـ تعمیرات  جانبی  لوازم(  نگهداري  هاي هزینه .3
  .شود  نظر گرفته در دیگر  خود میکروفیلمها و تجهیزات  نگهداري  مورد نیاز براي  خاص  فضاي. 4
  حســاب  بــه  ازموانــع  یکــی  یــا میکــروفیش  از میکــروفیلم  اســتفاده  بــه  کتابخانــه  مراجعــان  تمایــل  عــدم .5

  .آید می
  صــرف  مراجعــان بــه  و کمــک  تجهیــزات  انــدازي راه  ادواریهــا بــراي  بخــش  کارکنــان  کــه  زمــانی  مــدت. 6

  .قرار گیرد  نمایند باید مورد توجه می
  تجهیـزات   و هـم   شـده  میکـروفیلم   منـابع   گیـرد؛ زیـرا هـم     صـورت   دائـم   مراقبت  از تجهیزات  است  الزم .7

  .حساسند... ، نور و ، گردو خاك نظیر رطوبت  و هوایی  آب  عوامل  به
  

این در حالی است که اسیدیته باالي کاغذهاي به کار رفته در برخی از نشریه هاي ادواري از بهترین دالیل جهـت     
که تجهیزات اولیه استفاده بسیاري از کتابخانه هایی  ،گذشته از این. توجیه تبدیل این منابع به میکرو فرمها خواهد بود

  .از میکروفرم ها را داشته باشند، مشکلی با هزینه زیاد اولیه نخواهند داشت
جنس نامرغوب کاغذ به کار رفته . روزنامه ها یکی از بهترین گزینه ها جهت بازتولید به صورت میکروفرم هستند   

نها افزوده می شود، کتابخانه هایی را کـه در پـی   در روزنامه ها و اینکه طی مدت زمان کوتاهی به سرعت بر حجم آ
این در . آرشیو کردن این دست از ادواریها باشند، از نظر فضا و ایجاد شرایط مناسب حفاظتی دچار مشکل می سازد

حالی است که میکروفرمها نه تنها فضاي بسیار کمتري را اشغال می کنند، بلکه از نظر کیفیت نیز همان کیفیت مـورد  
  .استفاده کننده روزنامه را حفظ کرده و از نظر میزان پایداري و ماندگاري آزمون خود را پس داده اندنیاز 
در کتابخانه هاي کشور به علت هزینه باال و عدم آشنایی اکثر استفاده کنندگان، کمتر کتابخانه اي به این کار دست    

. یه و یا حتی استفاده از این نوع مواد را به کنار گذارده انداین در حالی است که برخی از کتابخانه ها نیز ته. می زند
استفاده مـی  تنها برخی از کتابخانه هاي بسیار بزرگ و مراکز آرشیوي که توان مالی مناسبی دارند هنوز از این روش 

  .کنند
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  تهیه نسخه الکترونیکی
ایـن کـار معمـوال بـا     . ي الکترونیکی استیکی از معمول ترین روشها در بازتولید نشریه هاي ادواري تهیه نسخه ها

بـه همـین دلیـل مـورد عالقـه      . صورت می پـذیرد  1OCRاز طریق اسکن کردن و یا سرعت بیشتر و هزینه کمتر و 
ذخیره تصاویر اسکن شده در قالب هاي متفاوت و بسته به نیاز استفاده کننده . بسیاري از کتابخانه ها قرار گرفته است

از نشـریه هـاي    PDFمطلوب ترین قالب براي اکثر کتابخانه هـا تهیـه نسـخه    . صورت می گیردو امکانات کتابخانه 
. اما گاه بسته به نیاز کتابخانه و یا امکانات ذخیره سازي، فایلها در قالب تصویر نیز ذخیره می شوند. ادواري می باشد

. یـه نشـریه و محتویـات آن اسـت    مهمترین ویژگی تهیه نسخه الکترونیکی از نشریه هـا حفـظ شـکل ظـاهري و اول    
مطلوبیت نسخه برداري به شیوه الکترونیکی از نشریه هاي ادواري چه به منظور استفاده و حفاظت از نسخه اصلی و 
چه به منظور جایگزینی نشریه هاي از بین رفته و یا مفقود شده، به حدي است که برخـی از کتابخانـه هـا از نسـخه     

  .الکترونیکی تهیه می کنندهاي میکروفرمی خود نیز کپی 
با استفاده از این روش نه تنها از نسخه هاي اصلی حفاظت به عمل می آید، بلکه  جابه جایی و ارسال مدارك بـه     

  .صورت الکترونیکی و از طریق شبکه نیز امکان پذیر می شود
  

تراك آنهـا دسـت مـی زننـد، چـه      در شرایط حاضر بسیاري از نشریه هاي ادواري که کتابخانه ها سـاالنه بـه اشـ       
تخصصی و چه عمومی، طول عمر استفاده خاص خود را دارند و پس از گذشت این طول عمر میزان استفاده از این 

بسیاري از این نشریه ها پس از مدتی . نشریه ها پایین آمده و کتابخانه دیگر نیازي به نگهداري از آنها نخواهد داشت
صحافی شده اند نیز از مجموعه وجین شده و یا به نقطه اي دیگر جهت نگهداري منتقل حتی با وجود این که زمانی 

از طرف دیگر، از آنجا که مطالب نشریه ها به لحاظ ماهیت این منبع اطالعاتی به سرعت قدیمی می شوند . می شوند
یبـا اکثـر کتابخانـه هـاي     و از آنجا که کتابخانه ها مسوول پاسخگویی به نیازهاي جاري مراجعان خـود هسـتند، تقر  

کوچک و متوسط نیازي به بازتولید نشریه هاي ادواري خود نمی بینند و این مهم را به کتابخانه هـاي بزرگتـري کـه    
این کتابخانه ها عبارتند از کتابخانه هـاي  . وظیفه حفظ اسناد و آرشیو نمودن آنها را برعهده دارند، واگذار می نمایند

.... نشکده اي، موسسات آرشیوي ، کتابخانه هاي ملی و کتابخانه هاي بـزرگ تخصصـی و   بزرگ دانشگاهی و گاه دا
آنچه اکثر کتابخانه ها اعم از بزرگ و کوچک جهت حفظ و نگهداري نشریه هاي ادواري خود انجـام مـی دهنـد در    

  .صحافی، کنترل عوامل مخرب محیطی و زیستی و همچنین اسید زدایی خالصه می شود
  
  
  

  

                                                   
1 . Optical Character Recognition  
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  سشهابرخی پر
  .مراحل آماده سازي نشریه هاي ادواري را بیان کنید .1
 چه روشهایی براي قفسه آرایی نشریه هاي ادواري پیشنهاد می شود؟ مزایا و معایب هر یک کدامند؟ .2

 .هاي معمول در قفسه آرایی نشریه هاي ادواري را نام ببرید شیوه .3

 .کنیددو راهکار اساسی جهت حفظ موجودي نشریه هاي ادواري را ذکر  .4

 به چه روشهایی می توان از مجموعه هاي موجود نشریه هاي ادواري حفاظت نمود؟ .5

 .برخی از نکات مهم در امر ارسال نشریه ها براي صحافی را نام ببرید .6

 عوامل محیطی که بر نشریه هاي ادواري تاثیر نامطلوب دارند کدامند؟ .7

 می گیرد؟نسخه برداري از نشریه هاي ادواري در چه قالبهایی صورت  .8

  .ببرید  را نام  میکروفیلمها در کتابخانه  و نگهداري  تهیه  به  مربوط  مالحظات .9
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  1  افزوده پی

   ادواریها در اینترنت  مدیریت  منابع
ــه ــوازات  ب ــریع   م ــد س ــت  رش ــه  اینترن ــژه و ب ــعه  وی ــایتهاي  توس ــه  س ــداران در وب  اي کتابخان   بخــش  کتاب
  کتابخانـه   بـا ادواریهـا را در سـایت    مـرتبط   و دانـش   انـد تـا اطالعـات    کـرده   تـالش   بـزرگ   هاي کتابخانه  ادواریهاي

ــه  اطالعــات  ایــن. گذارنــد  همگــان  خــود در دســترس ــژه  در بخــش  طورمعمــول ب ــا عنــوان  کــه  اي وی  Serials  ب

Acquisitions & Control Department ــایت ــه  درس ــل کتابخان ــا قاب ــاهد  ه ــرار داده  اســت  همش ــی  ق ــود م . ش
ــات  اســتفاده ــردآوري و دانــش  از اطالع ــاره  شــده  گ ــاي نشــریه  درب ــراي مــی  در وب  ادواري  ه ــد ب ــداران  توان   کتاب

  وچگـونگی   شـده   خریـداري   هـاي  نشـریه   دربـاره   تنهـا اطالعـاتی   نـه   نظـر کـه    بسیار سودمندباشد، سـودمند از ایـن  
ــه  دسترســی ــه  ب ،  گــزینش  مشــی خــط  هــاي درزمینــه  ارزشــمند و متنــوعی  اطالعــات  دهــد بلکــه مــی  آنهــا را ارائ
  .گیرد قرار می  و مانند آنها نیز دردسترس  ، خدمات ، صحافی ، وجین اشتراك

: از  اسـت   وجـود داردعبـارت    بـزرگ   هـاي  کتابخانـه   ادواریهـاي   بخـش   سـایت   در وب  کـه   سایر اطالعـاتی 
  الکترونیـک   پسـت   ، نشـانی  خریـد واشـتراك    بـه   مربـوط   ادواریهـا، آمارهـاي    بخـش   عالیـت از ف  سـاالنه   گزارشهاي
  سـایتهایی   اینترنتـی   از آنهـا و نیـز نشـانی     هریـک   سـازمانی  وظـایف   ادواریهـا، شـرح    امـور مختلـف    مسؤل  کارکنان
  ادواریهــاي  بخــش  از ســایت  هدر اینجــا چنــد نمونــ. ادواریهــا مفیــد باشــد بخــش  کتابــداران  تواننــد بــراي مــی  کــه

  :شود می  دربردارند معرفی  ارزشمندي  اطالعات که  بزرگ  هاي کتابخانه
1. State University of New York. Serials Acquisitions & Contro Department. 
 (www.stonybrook.edu/library/serials.htm) 

ــن ــایت  در ای ــالم  س ــده  اع ــت  ش ــه  اس ــه  ک ــیش  کتابخان ــوان 6000از   ب ــه  عن ــاي  مجل ــاپی را در فرمته ،  چ
 33000،  مجلــه   شــماره  38000  تعــداد شــامل   ایــن . باشــد  مــی  مشــترك   و الکترونیکــی   میکروفرمــی
  . است  در سال  دریافتی  روزنامه 10000و   میکروفیش

2. MIT Libraries Collection Services. Serials Acquisitions Section. 
 (http://macfadden.mit.edu:9500/seracq.html) 
3. University of Southern California. Serials Acquisitions Team. 
 (http://isd.usc.edu/~scheiber/serials.htm) 
4. Serials Management Reports. 
 (www.ebsco.com/ess/services/smr.stm) 
5. The Serials Librarian. 
 (www.haworthpressinc.com/stone/products.asp?sku=j123) 
6. Acq Web. 
 (http://acqweb.library.vanderbilt.edu/) 

 ، گــزينش  بــه  مربــوط  ســايت  از ايــن  بخــش  كتابــداران  بــراي  آوري و فــراهم  ســفارش  راهنمــاي
  . ادواريها است  و مديريت  آوري فراهم
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  و مآخذ  منابع
  .1379نشر کتابدار، : ـ تهران. ) شناسی و دانش  کتابداري  علوم(  شناسی از دانش  شناختی.  ، هوشنگ ابرامی

.  طنــابچی  صـاد پورحسـن    ترجمــه» نیجریـه   دانشـگاهی   هــاي پیاینـدها در کتابخانـه    و مــدیریت  گـردآوري «.  اس. ، یـو  ادم
  .32-24):1372بهار ( 1  ، ش دهم  ، دوره رسانی اطالع

،  ایـران   پزشـکی   علـوم   دانشـگاه   سـه  ارشـد پرسـتاري   کارشناسـی   هـاي  نامـه  پایان  استنادهاي  و مقایسه  بررسی«. افشار، مینا
ــفهان  ــیراز و اص ــالهاي  ش ــا  1370  در س ــان.»1372ت ــه پای ــی  نام ــداري  کارشناس ــد کتاب ــکده ارش ــدیریت  ، دانش و   م

  .1375،  ایران  نیو درما  بهداشتی  و خدمات  پزشکی  علوم  ،دانشگاه پزشکی  رسانی اطالع

  مـدرس   تربیـت   دانشـگاه   پایـه  علـوم   دانشـکده   التحصـیالن  فـارغ   هـاي  نامـه  مآخـذ پایـان    استنادي  تحلیل«... ، ا پورشعرباف
،  مـدرس   تربیـت   ، دانشـگاه  انسـانی   علـوم   ، دانشـکده  ارشـدکتابداري  کارشناسـی   نامـه  پایـان » 1374-1367  در سالهاي

1375.  

  

ــل«.  جاهــد، حســن ــان  اســتنادي  تحلی ــه مآخــذ پای ــراي  دوره  هــاي نام در   شــهید بهشــتی  پزشــکی دانشــگاه  عمــومی  دکت
ــالهاي ــا  1368  س ــان» 1372ت ــه پای ــی  نام ــدکتابداري کارشناس ــکده ارش ــدیریت  ، دانش ــالع  م ــانی و اط ــکی  رس ،  پزش
  .1373،  ایران  و درمانی  بهداشتی  وخدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه

ــان ــدي خادمی ــی.  ، مه ــال  بررس ــذیري  احتم ــه  تأثیرپ ــاي  مجموع ــاپی  ادواریه ــه  چ ــاي از مجموع ــی  ادواریه   الکترونیک
  علـوم   مشـهد، دانشـکده    فردوسـی   ارشـد، دانشـگاه   کارشناسـی  نامـه  پایـان . مشـهد   فردوسـی   پذیر در دانشـگاه  دسترس
  .1380،  شناسی وروان  تربیتی

  .53-48): 1378  تابستان(2  ، ش دهم  ، سال رسانه»  در ایران  ـ تخصصی  لمیع  مجالت  تاریخچه«.  ، بیژن زارع

  علمـی   هـاي  نامـه  پایـان   از نظراسـتنادیه   دامپزشـکی   اي حرفـه   دکتـراي   هـاي  نامـه  پایـان   اسـتنادي   بررسـی «.  ، فاطمـه  زندي
  .1374،  مدرس  تربیت  ، دانشگاه انسانی  علوم ارشد دانشکده کارشناسی  نامه پایان. » رشته  همین

  جمهـوري   ملـی   کتابخانـه :  ــتهران .  -1373،  ایـران   هـاي  هـا و روزنامـه   مجلـه   راهنمـاي . و اقتـدار، رضـا    ، پوري سلطانی
  ). ساالنه( -1374،  ایران  اسالي

:  ـــ تهــران.   ایــران  وتجــاري  ، صــنعتی علمــی  رســانی اطــالع  از شــبکه  اســتفاده  راهنمــاي.  رزسیســتم  مهندســی  شــرکت
  .1380،  رزسیستم  مهندسی  شرکت

  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــت دانشــکده  التحصــیالن فــارغ  هــاي نامــه پایــان  اســتنادهاي  بررســی»  اهللا ، حبیــب فخــاري
ــا  1358  در ســالهاي  تهــران ــان. »1370ت ــه پای ــداري کارشناســی نام ــدیریت  ، دانشــکده ارشــد کتاب   رســانی و اطــالع  م
  .1373،  ایران  درمانی  بهداشتی  و خدمات  پزشکی  علوم ، دانشگاه پزشکی

ترجمـه عباسـعلی عابـدي    . تـرمیم و نگهـداري اسـناد و مـواد کاغـذي     . بـی . ؛ کیشور، رانبـر؛ گوپتـا سـی   .سی. گوپتا، آر
  .1369کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي، : مشهد. استاد
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  .1378کتابدار، نشر :  تهران.  مجالت  مدیریت. ، حمید محسنی

دبیرخانـه هیـات امنـاي کتابخانـه هـاي      : تهـران . ویـرایش دوم . آفـت هـا و آسـیب هـاي مـواد کتابخانـه      . نیکنام، مهرداد
  .1371عمومی کشور، 

ــم ــدجواد  زاده هاش ــل«، محم ــتهاي  تحلی ــزینش  سیاس ــریات  گ ــین  ادواري  نش ــه  الت ــاي درکتابخان ــزي  ه ــگاهی  مرک   دانش
  .52-46): 1375  تابستان(4  ، ش یازدهم  ، دوره رسانی اطالع، » ایران
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  واژه نامه
A  

 AACR2 (Anglo-AmericanCataloguing   انگلو امریکن  نویسی قواعد فهرست
Rules) 

 Abstract   هچکید

 Abstract journals  ها نامه چکیده

 Abstracting services   نویسی چکیده  خدمات

 Access point   شناسه بازیابی/ یدسترس  نقطۀ

 Acquisition   آوري فراهم

 Alphabetical index   الفبایی  نمایۀ

 Annual   سالنامه

B  
ــش ــت  بخـ ــه   امانـ ــواد در کتابخانـ  مـ
  بریتانیا

BLLD 

 Back file   گذشته  هاي شماره  ایلف

 Back issues   گذشته  هاي شماره

 Bi-weekly   نامه دوهفته

 Bibliographic Control   کتابشناختی  کنترل

 Bibliometrics   کتابسنجی

 Biennial   دوساالنه

 Binding   صحافی

 Boolean searching   بولی  جستجوي

C  
 )CAS (Current Awareness Services   جاري  رسانی آگاهی  خدمات
 Ceased publication   شده  متوقف  انتشارات

 Chemical Abstracts   شیمی  نامۀ چکیده

ــه ــه  اتحادیـ ــ کتابخانـ ــی  ايهـ   پژوهشـ
  کلرادو

Colorado Alliance of Research 
Libraries 

 Conference proceedings  همایشها  گزارش

 Contents   مندرجات

 Continuation  استمرار

 Core serial   هسته  هاي مجله
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 Cover  جلد

  
D  

 Daily   ، روزنامه روزانه

 Dawnload  ذخیره/  بارگذاري

 Dealer   کارگزار، واسطه

 Depository   واسپاري

 Descriptive cataloging   توصیفی  نویسی فهرست

 DIALOG  ) اطالعاتی  بانکهاي  شبکه(  دایالوگ

 Directories  راهنماها

 Documentation centre  مرکز اسناد

 Documented  ، مستند مصوب

 Donation  اهدا

  
E  

 Editor in chief  سردبیر

 Editorial board   تحریریه  هیأت

 Editorials  سردبیر  یادداشت

 Electronic abstract   الکترونیکی  چکیده

 Electronic publishing   نشر الکترونیکی

 Electronic journal   کترونیکیال  مجلۀ

 Electronic mail   الکترونیکی  پست

 Exchange   مبادله

 Expenditure   هزینه

 Express mail  پیشتاز  پست

  
F  

 )FTP (File Transfer Protocol   فایل  انتقال  پروتکل
 Fax  دورنگار

 Feedback  بازخورد

 Financial control   مالی  کنترل

 Financial sources   یمال  منابع
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 Frequency  انتشار  ، فاصله تناوب

 Full Image  تصویر  تمام

 Full Text   متن  تمام

  
G  
 Gift   هدیه

 Government Bodies   دولتی  مؤسسات

 Grey-Literature   خاکستري  متون

  
H  

ــان ــان  زب ــذارينش ــرمتن ه گ ــان اب   ، زب
   فرامتن گذاري نشانه

HTML (Hyper Text Mark 
upLanguage) 

 Holdings   موجودي

 Host Institution   میزبان  مؤسسه

 Human Resources   انسانی  منابع

 Hyper text   ، فرامتن ابرمتن

  
I  

ــانی  ــتاندارد جهـــ ــیف  اســـ   توصـــ
  ادواریها کتابشناختی

ISBD(S) (International 
StandardBibliographic Description 
forSerials) 

 ISDS (International Standard Data  ها داده  نظام  جهانیاستاندارد 
System) 

 ISI (Isstitute for ScientificInformation)   علمی  اطالعات  موسسه

 ISSN (International Standard  ادواریها بین المللیاستاندارد   شماره
SerialNumber) 

 Iinteractive   ، تعاملی دوسویه

 Index   نمایه

 Indexing services   سازي نمایه  دماتخ

 Inside cover  جلد  داخل

 Irregular   نامنظم

 Issue  جدید  ، نسخۀ ، شماره دوره

  
J  

 Jobber  کارگزار
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 Journal   مجله

K  
 Kardex   کاردکس

 Keyword   کلیدواژه

L  
ــده  ــزا، چکیــ ــۀ لیــ ــداري  نامــ   کتابــ

   رسانی واطالع
LISA (Library and Information 
Science Abstracts) 

 Label   برچسب

 Library Material   اي مواد کتابخانه

 List   سیاهه

 List price   ثابت  بهاي

M  
 Magazine   عمومی  مجله

 Manual   دستنامه

 Marketing   بازاریابی

 Mass media   گروهی  هاي رسانه

 Media  ها رسانه

 Microfiche   میکروفیش

 Microfilm   میکروفیلم

 Microform   میکروفرم

 Monograph   نگاشت تک

 Monolingual   زبانه تک

 Monthly   ، ماهنامه ماهانه

 Multilingual   چندزبانه

 Multimedia  ها اي چندرسانه

N  
 New order  جدید  جدید، سفارش  اشتراك

 Newsletter   خبرنامه

 Newspaper   روزنامه

 Non printed material   غیرچاپی  منابع

 Non-serial  غیر پیایند

 Numbered series  دار شماره  فروست

O  
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ــی   مرکـــز کتابخانـــه (  ســـی  ال  اُ سـ
  ) اي شبکه

OCLC (On-line Computer Library 
Center) 

 Off-line   خط  ، قطع ناپیوسته

 On-line   خط  ، وصل پیوسته

 Order   سفارش

 Order card   سفارش  برگه

 Organizational dependency   سازمانی  وابستگی

 Ownership mark   مهر مالکیت

P  
 Parent institution  مادر  مؤسسه

 Password   گذر واژه

 Periodical   ادواري  نشریه

 Periodical index   مجالت  مقاالت  نامه ، نمایه نامه مقاله

 Press   مطبوعات

 Printed material   مواد چاپی

 Proceedings  ها هصورتجلس

 Proforma invoice   موقت  صورتحساب

 Provisional serial   پیایند مشروط

 Proximity   یابی نزدیک

 Pseudo-serial   غیرواقعی  ، مجله ساختگی  نشریه

 Public services   عمومی  خدمات

 Publisher page  ناشر  صفحۀ

 Publisher's catalogue  ناشر  فهرست

 Purchase  خرید

 Purchasing agent  خرید کارگزار

Q  
 Quarterly   فصلنامه

 Quasi-Serial   نشریه  شبیه

R  
 RLG   پژوهشی  اي کتابخانه  گروه

  رســـــــانی  اطـــــــالع   شـــــــبکه
   پژوهشی هاي کتابخانه

RLIN 
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 Reader printer   خوان  میکرو فیلم

 Reading room   اتا مطالعه

 Referee  داور

 Regular   منظم

 Renaissance   ، رنسانس نوزائی

 Renewal   تجدید اشتراك

 Reorder   تجدید سفارش

 Reports  گزارشها

 Resource sharing   منابع  اشتراك

 Responsible editor   مدیر مسئول

 Reviews  ها مرورها، بررسی

S  
 SDI (Selective Dissemination of   اطالعات  گزینشی  اشاعه

Information) 
 Sample copies   نمونه  هاي نسخه

 Sample issues   نمونه  هاي نسخه

 Scanning   کردن  ، اسکن پویش

 Schedules table  ها رده  جدول

 Searching  جستجو  ابزارهاي

 Selection tools   گزینش  ابزارهاي

 Semi-annual   ماهه  شش

 Semi-monthly  یکبار  دو هفته

 Semi-weekly   دو بار در هفته

 Serials  پیایندها

 Series   فروست

 Standing order   دائم  سفارش

 Subject cataloguing   موضوعی  نویسی فهرست

 Subject heading   سرعنوان

 Subscription   اشتراك

T  
 )T.O.C (Table of Contents   مندرجات  فهرست
 Telecommunication  دور  از راه  ارتباط
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 Text   متن

 Text + grahic  تصویر+   متن

 Text book   درسنامه

 Thesaurus   اصطالحنامه

 Title   عنوان

 Transactions   مذاکرات  خالصه

 Translation services   ترجمه  خدمات

 Truncation  ها واژه  ، برش سازي کوتاه

  
U, V, W, X, Y, Z  

 UMI   میکروفیش  المللی بین  مؤسسه

 Up-to-date  روزآمد

 )URL (Uniform Resource Locator   واحد جهانی  مکانیاب
 User Community   کننده استفاده  جامعۀ

 User name  کاربر  اسم

 Web Browser   مرورگر وب

 Weeding   وجین

 Weekly   هفتگی

 WHO   جهانی  بهداشت  سازمان

 WLN (Western Library Network)   غرب  هاي کتابخانه  شبکه

 WWW (World Wide Web)   جهانگستر وب  شبکه

  
 

Fina
l


