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 يهامنتشرشده در سال یفارس یپزشک يهاکتاب هینما یابیارز

 1996: 999 زویبر اساس استاندارد ا 1393تا  1389
 
 

  3یکازران میمر/ 2شکفته میمر/ 1نادره فخیمی قاسم زاده 

  چکیده
  

هاي پزشکی کتابهدف پژوهش حاضر ارزیابی نمایه  نمایه کتاب در بازیابی محتواي آن، مؤثربا توجه به نقش  :مقدمه
  است. 1996: 999 ایزو استاندارد با استفاده از 1393تا  1389 يهادر سالشده فارسی منتشر

منتشرشده در  چاپ اول یفارس یهاي پزشکاست. جامعه پژوهش کلیه کتاب یفیتوص یمایشیپ روش پژوهش :کار روش
استفاده از  اب یبه صورت تصادف اي نمایه است کهکتاب دار عنوان 227 و داراي نمایه است. حجم نمونه ي مذکورهاسال

: 999 استاندارد ایزو است که بر اساس یستیها چک لداده يفرمول حجم نمونه کوکران انتخاب شده است. ابزار گردآور
  است. SPSSو با کمک نرم افزار  یفیها بر اساس آمار توصداده یلو تحل یهتجز .تهیه شده است 1996
و از نوع  درصد) 6/73ساده ( یهنماداراي  هایشتر کتابهستند. ب یانیپا یهنما يها دارادرصد از کتاب 8/3 تنها :هایافته

از و درصد) 2/87( موضوع یهمربوط به نمای فراوان یشتریناز نظر محتوا و پوشش بهستند. ) درصد 8/93(نمایه بنیادي 
هاي مربوط است. بیشترین رعایت مالك درصد) 6/73ی (حتک سط هايیهنماي، بیشترین فراوانی مربوط به نظر سطح بند

و کمترین آن مربوط به یادداست دامنه  درصد) 2/98مفرد وجمع با فراوانی ( هايمربوط به مالك به محتوا و سازماندهی
 و) درصد 1/99ها، رعایت نظم الفبایی (مربوط به نمایش و تنظیم شناسه يهامالك یترعا یشترینب درصد) است. 4/0(

 ي مورد بررسیهادرکتابمیانگین میزان رعایت استاندارد  .است) درصد 6/6( قواعد تورفتگی رعایت به آن مربوط کمترین
  است. درصد 3/49

از طرف وزارت ارشاد، کتابخانه  هایییاستها و سبرنامه تدوین وکتاب به تهیه نمایه پزشکی ناشران توجه  نتیجه گیري:
  شود. پیشنهادمینه ملی و ناشران در این ز

 1996: 999 ایزوهاي پزشکی، نمایه کتاب، کتاب :کلیدي هايهواژ

 
  :16/03/96: یینها رشیپذ  03/01/96: ییاصالح نها  15/08/95وصول مقاله  

  

                                                
  ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده پزشکی، رسانی اطالع و ارشدکتابداري . کارشناس1
؛ نویسنده مسئول ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده پزشکی، رسانی اطالع و کتابداري گروه . استادیار2
)Shekofteh_m@yahoo.com(  

  ایران تهران، بهشتی، شهید شکیپز علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده پزشکی،  رسانی اطالع و کتابداري گروه . استادیار3
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ــریع منابع اطالعاتی و   ــد سـ ــر در کنار رشـ ــر حاضـ در عصـ
گسترش وب و منابع آن، جامعه بیش از پیش نیازمند استفاده 

ــتراك گذاري و  هاروشاز  ــتجو، ذخیره، به اش یی براي جس
ــت  ــتن از پ ي]. برا1[بازیابی اطالعات اس  هايیچیدگیکاس

ــ   یابی باز  ــترسـ  ازی بهتر به اطالعات مورد ن   یاطالعات و دسـ
 یلهوســ به اســت تا   یازمورد ن یخاصــ  يها و ابزارهامهارت

 ییابازرا ب یازاطالعات مورد ن ینو کاملتر ینها بتوان بهترآن
سازمانده  ینکرد. بد ستفاده م  یمنظور از   شود یاطالعات ا

سازمانده  ].2[  یهنگام یژه، به ویاطالعات و مدارك بدون 
 استفاده خود را از  یتاست، قابل  یها رو به فزونکه حجم آن

ست م    یسازمانده  یندهاياز فرا یکی يساز  یه. نمادهندید
 ].3-4[ منابع کتابخانه است

سازي  سازي   به دو د نمایه  منابع کتابخانه و نمایه  سته نمایه 
ــیم م  ــازي انتهاي کتاب تقسـ ــودیسـ ب کتا يانتها یه. نماشـ

ضوع  یمو مفاه يهااز واژه یافتهنظام  ايیاههس   يهانام ،یمو
ــده، نام  ها واشــخاص، عنوان کتاب  يهامدارك اســتناد ش

چند کتاب با ارجاع      یا  یک مطالب مهم    یگرو د یایی جغراف
ــفحات ــ یبه صـ ــان اسـ ت که محل اطالعات مورد نظر را نشـ

 یمدارک ].5[گیرد یکتاب قرار م یانو معموالً در پا دهدیم
شد خواننده را قادر م  یهنما يدارا یانکه در پا ه تا ب سازد یبا

و  ابدی یمطالب متن دسترس   ترینیسرعت و سهولت به جزئ  
سبب   و ایدنم ییصرفه جو  یزن ینهنه تنها در وقت بلکه در هز

ــد ه ارزش اطالعات ب یشزااف ــت آمده خواهد ش  ].6-7[ دس
ستفاده از نمایه در کتاب  شک  يهاتهیه و ا با  یحوزه علوم پز

به     جه  یت  تو کاربران آن   اهم قت  ها  این حوزه و کمبود و
باعث شده است    هایهبسیار ضروري و مهم است. اهمیت نما   

 تیفیک یابیجهت ارز یمختلف يدر طول زمان اســتانداردها 
ستانداردها  یناز ا یکی. شود  یطراح هاآن  1996:999 ایزو ا

)ISO 999:1999 ( ــت که آخر ــ یناسـ تأ  یبررسـ  یید و 
ــال   ــت،    2015مجدد آن در سـ ــده اسـ ــامل  که  انجام شـ شـ

 تهاس یهنما یشمحتوا، ساختار و نما  يبرا ییهادستورالعمل 

ما  یابی ارز يو برا ها  یه ن ــر  يانت ها،  ، گزارشیات کتاب، نشـ
بت اخترا    نه ث چاپ    یگرعات و د پروا  یچاپ  یرو غ یمدارك 

ها و مانند ، نقشهیکی، مواد گرافیدیویی، وی، نوار صوتیلم(ف
  ].8-10[رود یها) به کار مآن

  تنظیم بخش چند در 1996:999 به طور کلی، استاندارد ایزو 
ست  شده   ،سازماندهی  و محتوا کیفیت، کنترل شامل  که ا

 هب توجه با اســت یچاپ هاينمایه نمایش وها شــناســه تنظیم
ــتورالعمل کیفیت کنترل بخش اینکه  مورد رد کلی يهادس
ــامل و نمایه ــتی نمایه، جزییات و اندازه ش  نمایه در یکدس

یه   روابط ســـازي، ما یدآور   و ســـاز ن ند   اســـت، پد مان  ه
  پژوهش و ندارد وجود آن بررسی  امکان مشابه  يهاپژوهش
ضر  سی  به حا شت    و محتوا برر   ماتی،مقد سازماندهی (یاددا

  جمع، و مفرد توضــیحگر، ارجاعات، نظام دامنه، یادداشــت
ستند  و جاینما سه    تنظیم سازي)،  م  يهانمایه نمایش و شنا

ــمار، صــفحه( یچاپ   مایه،ن گرفتن قرار محل توررفتگی، ش
ــول   الفبایی) نظم رعایتو  چاپی حروف گذاري، نقطه اص

  پرداخته است.
شامل نمایه  انواع نمایه بنیادي، نمایه ترجمه  از نظر نوع تهیه 

شــده و نمایه اصــلی با ارجاع به متن فارســی اســت که نمایه 
 ساز یهمان یسنده، مترجم یانو توسطکه  است ايیهنمابنیادي 

  یفیتأل يهاکتاب یهنما واقع، در. شـــودیم یهکتاب ته يبرا
شه از  ست و نمایه کتاب  یاديبن نوع همی هاي ترجمه ممکن ا

هاي ترجمه در کتاب شـــد. همچنیناســـت از نوع بنیادي نبا
گاهی       ــی،  فارسـ به  ما شـــده  ــلی    که  ايیه ن تاب اصـ در ک

سی، انگل( سو  ی شده     ی)آلمان ي،فران شده نیز ترجمه  شر   و منت
شود که به آن نمایه  یم داده ینماجا ارجاع اثر یفارس  متن به

ــود.یمترجمه شــده گفته    متن به ارجاع با اصــلی نمایه ش
سی نیز  ست  ايیهنما فار صل  از یناًکه ع ا  ورتص  به یکتاب ا

 یارسف شده ترجمه متن یانپا به یاصل زبان به و نشده ترجمه
س  متن به ینماجا ارجاع یول شود، یم منتقل اثر آن  اثر یفار

شد یم ساس    .با شش بر ا انواع نمایه کتاب از نظر محتوا و پو
نمایه نام، نمایه موضوع و نمایه    شامل  1996:999 ایزو استاندارد 

ساده، درون بافتی      تر شامل نمایه  ساختار مدخل  کیبی و از نظر 

 مقدمه
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 روش کار 
ــت.  ــطحو برون بافتی اس ــ ي نمایه نیز بهبندس ــ یبررس  اختارس

 نظر زا کتاب  يانتها  یه نما  پردازد ویم مدخل از نظر تورفتگی  
  یشب و یسطح  سه  ی،دوسطح  ی،سطح  تک شامل  يبند سطح 

ست و بر  سطح  سه  از ساس  ا ستاندارد  ا  محل 1996:999 ایزو ا
  .است کتاب انتهايدر  یهنما گرفتن قرار

یه       ییها پژوهش ما یابی ن نه ارز تاب    درزمی هاي ک هاي   هاي انت
 يهاهاي مختلف انجام شده است از جمله حوزهفارسی در سال

ــانی   ــالمی11-12[ کتابداري و اطالع رسـ ]،  2،13[ ]، علوم اسـ
صر ایران 15[ ]، علوم اجتماعی14علوم پایه [ ]،  16[ ]، تاریخ معا

سی [  سی [ 17علوم فنی و مهند ]. همچنین 18] وزبان و ادب فار
توسط مزینانی انجام   1373در حوزه پزشکی پژوهشی در سال     

  123عنوان کتاب تنها  1118که از  دهدیشده است که نشان م    
حدود   ما  يدرصـــد) دارا 11عنوان (   123 ینبودند. و از ا  یه ن

ــد) د چهار نوان (حدود  پنج ععنوان تنها    هایی یه نما  يارادرصـ
 یتمورد نظر را رعا يهادرصد از مالك  75از  یشهستند که ب 

ــد از مالك 74تا  50عنوان،  31اند و کرده مورد نظر  يهادرص
تاب، ک يانتها هايیهنما یناز ا یمیاز ن یشاند. بکرده یترا رعا

ــد از مالك 75از  یشب  اندنکرده یتمورد نظر را رعا يهادرص
]19.[  

ــی    يهار پژوهشد همچنین ــور گوتیرث به بررس خارج از کش
]، سـاسـن به بررسـی نمایه     20ها در امریکاي التین [نمایه کتاب

ــتانیکتاب ــی  21[ هاي غیر داسـ ــاب و دیگران به بررسـ ]، بیشـ
تاب  ناوري و علوم    يها هاي حوزه ک ــانی، ف هنر، علوم انســ

ماعی [  ــانی، علوم    22اجت یاداتو در حوزه هنر، علوم انســ ] و د
که       ] پرداخته 23[ ولوژي و علوم اجتماعی تکن به آن باتوجه  ند.  ا

هاي اخیر مشـخص  هاي پزشـکی در سـال  وضـعیت نمایه کتاب 
ــت،  ــر ارزهدف نیس  يهاانتهاي کتاب یهنما یابیپژوهش حاض

سال  شده  منتشر  یفارس  یپزشک  یچاپ   1393تا  1389 يهادر 
ش پژوه ینا یج. نتااست 1996:999 ایزو استاندارد  بر اساس

ند یم ــع   یدي د توا ــن درباره وضـ ما  یفعل یت روشـ  هاي یه ن
ــک يهاکتاب ــاد  یاررا در اخت یپزشـ وزارت فرهنگ و ارشـ
و  چاپ ینه، پژوهشگران و ناشران در زمیسندگان، نویاسالم

شر کتاب به و  شک  یژهن  زيیقرار دهد و به برنامه ر یکتب پز
  کمک کند. ینهزم یندر ا يگذار یاستو س

  
  
 

نوع کاربردي و به روش پیمایشـی توصـیفی    پژوهش حاضـر از 
 یچاپ اول فارس یپزشک يهاکتاب یهاست. جامعه پژوهش کل

هستند.   یهنما ياست که دارا  1393تا  1389در سال   شده  منتشر 
  يهاچاپ اول که در سال  یفارس  یپزشک  يهاتعداد کل کتاب

عنوان از  508عنوان است که   13530مذکور منتشر شده است     
ــاس فرمول یهنما يها داراکتاب ینا ــت. حجم نمونه بر اسـ   اسـ

  عنوان است. 227کوکران 
ــالمی ایران انجام  پژوهش در محیط کتابخانه ملی جمهوري اس

ــت. ابزار گردآور  ــده اس ــط   داده يش ــتی که توس ها چک لیس
 1996: 999 استاندارد ایزو  یرایشو ینپژوهشگر بر اساس آخر  

ــتو چک ل ــابه ته يهاپژوهش هايیسـ ــت.  یدهگرد یهمشـ اسـ
ندارد ایزو     تا ــ یت، محتوا و      1996:999اسـ مل کنترل کیف شـــا

هاي چاپی است که  ها و نمایش نمایهسازماندهی، تنظیم شناسه   
در پژوهش حاضر به بررسی محتوا و سازماندهی، تنظیم شناسه      

یه      ما مایش ن چاپی م   و ن مت محتوا و   پردازدیهاي  ــ . در قسـ
ت دامنه، نظام ارجاعات، سازماندهی یادداشت مقدماتی، یادداش

سمت          سازي و در ق ستند  ضیحگر، مفرد و جمع، جاینما و م تو
ــمار، تورفتگی و   نمایش نمایه ــفحه ش ــی ص هاي چاپی به بررس

گ         طه  ــول نق یه، اصـ ما حل قرار گرفتن ن و  اريذفرورفتگی، م
ها به بررســی رعایت حروف چاپی و در قســمت تنظیم شــناســه

 ها، ابتدا لیســتی از ري داده. جهت گردآوپردازدینظم الفباي م
 یقاز طر 1393تا  1389منتشره در سال    یفارس  يهاکتاب یهکل

سا    ستجو در  شک    یتج ساس رده پز تا  610( یخانه کتاب، بر ا
و چاپ اول  1393تا  1389 ی، بازه زمانی)، زبان فارس999/610

ــپس کل  ــد. س ــت یهنما يکه دارا يهاکتاب یهبازیابی ش ند از هس
س  ست مندرجات تک تک کتاب فه یطریق برر سا   ر شنا یی  ها 

اس هستند بر اس یهنما يکه دارا يهااز کتاب یريشد و نمونه گ
ــورت گرفت. با مراجعه به کتابخانه مل           و  یجدول مورگان صـ

ــتق    کتاب  هاي یه نما  یابی ارز ــاهده مسـ ها  داده یمها با روش مشـ
ل قرار گرفتند. تجزیه و تحلی یلو تحل یهگردآوري و مورد تجز

ــهداد ــاس آمار توصـ   SPSSو با کمک نرم افزار  یفیها بر اسـ
  است.انجام شده
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ــبه م   يبرا  ايیاره  مع یت ها از نظر رعا  نمره کتاب  یانگین محاسـ
ست در چک ل یزوا یابیارز صفر برا  هاینهبه گز ی و  یرخ ينمره 

حدود    يبرا یک نمره  ته    يبرا دو و نمره يتا  له در نظر گرف ب
سبه نمره       یرفس ت يهر پرسشنامه، برا   يبراشده است بعد از محا

  تناسب استفاده شده است. یکنمره از 
  
 

ــر، نمایه  ــکی يهاکتابدر پژوهش حاض ــی پزش   نظر از فارس
  

ساله    پنج دوره در 1996: 999 ایزو استاندارد  معیارهاي یترعا 
ــد که    1393تا  1389 ــخص ش ــی قرار گرفت و مش مورد بررس

ستاندارد کتابهاي مورد   سی  میزان رعایت ا صد که  3/49برر  در
ــط حد در ــان   متوسـ ــت. البته همانطور که جدول یک نشـ اسـ

 ياســاله ، تعداد کل کتابهاي پزشــکی منتشــر شــده در دهدیم
ست که  عنوان 13530 مذکور   درصد داراي  8/3 تعداد ینا از ا

 یشتر ب 1391 سال  در یهنما يدارا يهاکتاب نسبت  است و  یهنما
  هاست.از سایر سال

  1393تا  1389 يدر سالها یهنما يدارا يهامنتشر شده و کتاب یپزشک يهاو درصد کتاب یزیع فراوانتو: 1جدول 

  یهنما يدارا يهاکتاب  منتشر شده يهاتعداد کتاب  سال
  درصد  تعداد

1389  2283  88  8/3  
1390  2276  89  9/3  
1391  2747  118  3/4  
1392  2761  104  8/3  
1393  3463  109  1/3  

  8/3  508  13530  جمع کل
  

ــان دهنده  جدول        ــفحه  یانگین م دو نشـ  به  یه نما  يها صـ
 يهاصــفحه تراکم اســت. ســال یکتفک به کتاب يهاصــفحه

  الس  در پنج) کتاب صفحات  به یهنما يهاصفحه  درصد ( یهنما
س  سبه  با. ندارد یچندان تفاوت شده  یبرر سبت  محا   انگینیم ن

  ،یبررس  مورد يسالها  در کتاب يهاصفحه  به یهنما يهاصفحه 
صل  یجهنت ینا صد   4/2 تراکم ینا که شود یم حا ست؛ در  به ا
  4/2 کتاب صــفحه 100 هر يازا یانگینم طور به که یمعن ینا

  .دارد وجود یهنما صفحه
 

 سال یککتاب به تفک يهابه صفحه یهنما يهاصفحه یانگینم :2جدول 

مورد  يهاتعداد کتاب  سال انتشار
  )ی (حجم نمونهبررس

تعداد صفحات 
ه ب یهنما درصد صفحات  یهتعداد صفحات نما  هاکتاب

  صفحات کتاب
1389  41  13167  344  6/2  
1390  39  14689  342  3/2  
1391  53  25153  574  2/2  
1392  45  11766  337  8/2  
1393  49  14430  323  2/2  

  4/2  1920  79205  227  جمع کل
  

از  هاي مورد بررسییهنمای فراوان یشترینب دهدیمبررسی نشان 
 6/73( عنوان 167نظر ساختار مدخل به ترتیب به نمایه ساده با 

 یهنما درصد) و 1/25عنوان ( 57نمایه برون بافتی با   ،)درصد
  درصد) اختصاص دارد. 3/1( ی با سه عنوانبافت درون

 یافته ها
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با        یادي  یه بن ما   )درصـــد  8/93عنوان ( 213همچنین ن
ود بررسی از نظر نوع تهیه به خ مورد  هايیهنمابیشترین فراوانی  

سی      صل با ارجاع به متن فار صاص داده و پس از آن نمایه ا اخت
  یفراوان ینکمترقرار گرفته اســت.   درصــد)  9/4عنوان ( 11با 
اســـت و در یک  ترجمه یهنما به مربوط مورد درصـــد) 4/0(

ــد) 4/0عنوان ( ــده نیز هر دو نمایه       درصـ از کتابهاي ترجمه شـ
  .ودشیماصل با ارجاع به متن فارسی مشاهده بنیادي و نمایه 

ــی نمایه کتاب ــی از نظربررس  و محتوا هاي مورد بررس
  درصد) 2/87عنوان ( 198موضوع با  یهنما دهدیم نشان پوشش

با       یه ترکیبی  ما ــترین فراوانی و ن درصـــد)    5/3عنوان ( 8بیشـ
  نوانع نه ینهمچن. انددادهرا به خود اختصاص   یفراوان ینکمتر

  3/5( عنوان 12 و نام یهنما يدارا فقط هاکتاب از) درصد  4/0(
صد)  ضوع  نمایه و نام یهنماهر دو  يدارا در ستند  مو   نیبنابرا. ه

  درصد)  2/9( عنوان 21 در نام یهنما یکل طور به گفت توانیم
  املش  خود نام، یهنما ینکها به توجه با و دارد وجود هاکتاب از

 نام هینما انواع یانم در که داد نشان  بررسی  است  یمختلف انواع

ــترینب ــد) 4/52( عنوان 11 با یفراوان یش   یهنما به مربوط درص
سام  سامی  نمایه آن از پس و یا   3/14( عنوان سه  با عناوین و ا

ــد) -عناوین ( یه نما  انواع یه بق و دارد قرار دوم رتبه  در درصـ
  عنوان سـه  از کمتر یفراوان لحاظ از ...) و جغرافیایی– اسـامی 

  .ستا
ــی  ــان    هايیهنمادر  هایتورفتگبررس ــی نش مورد بررس

  هايیهمانمربوط به  یفراوان یشترینباز نظر سطح بندي،  دهدیم
ــطحی با ــد) 6/73نمایه ( 167 تک سـ و کمترین فراوانی  درصـ

ــطحی با   هايیهنمامربوط به  ــه س ــش س ــد)   6/2(نمایه ش درص
یب رتدو ســطحی و بیش از ســه ســطح نیز به ت هايیهنما .اســت

را به خود اختصاص  هایهنمااز کل درصد   7/9و درصد   09/14
  .اندداده

شترین  سه  جدول به توجه با  هامالك رعایت میزان بی
صد)  23/98( 223 فراوانی با وجمع مفرد به مربوط ست  در  و ا

ــت به مربوط هامالك رعایت میزان کمترین  اب دامنه یادداشـ
 .است درصد) 4/0( یک فراوانی

  
  1996: 999 ایزو استاندارد مربوط به محتوا و سازماندهی يهامالك یتو درصد رعا یتوزیع فراوان :3جدول 

  سال
 
 

  یابیارز يهامالك

هاکل سال  1393  1392  1391  1390  1389  
وان

فرا
ی

 

صد
در

 

وان
فرا

صد  ی
در

  

وان
فرا

صد  ی
در

  

وان
فرا

صد  ی
در

  

وان
فرا

صد  ی
در

نی  
اوا

فر
صد  

در
  

  4/0  1  0  0  3/2  1  0  0  0  0  0  0  دامنه یادداشت
  6/2  6  2  1  3/2  1  9/1  1  7/7  3  0  0  یادداشت مقدماتی

  8/4  11  4  2  8/6  3  8/3  2  7/7  3  4/2  1  نظام ارجاعات
عبارت  یريبه کارگ

  2/54  123  60  30  6/63  28  2/47  25  1/64  25  6/36  15  یحگرتوض

  2/98  223  100  50  7/97  43  100  53  4/97  38  1/95  39  شکل مفرد و جمع
  3/1  3  0  0  0  0  6/28  2  6/2  1  0  0  يمستندساز قواعد

  2/24  55  20  10  5/29  13  9/18  10  2/28  11  8/26  11  شده یترعا  ینماجا
  1/62  141  68  34  2/68  30  9/67  36  4/56  22  3/46  19  يتا حدود

  
جه  با  ــی جدول چهار،   به  تو   هاي مالك کلی بررسـ

ستاندارد   سازماندهی  و محتوا به مربوط  شان ن 1996: 999 ایزوا
  مذکور يهاسال  در معیارها این رعایت میزان میانگین که داد

  ســال به مربوط رعایت میزان بیشــترین. اســتدرصــد  97/34
  .است 1389 سال به مربوط رعایت میزان کمترین و 1392
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ظر از ن یمورد بررس يهاهاي مربوط به محتوا و سازماندهی کتابتوصیفی نمره رعایت مالك يهاشاخص: 4 جدول
  به تفکیک سال 1996: 999 یت استاندارد ایزورعا

 یارانحراف مع حجم نمونه نمره یانگینم سال
1389 88/29 41 6/13 
1390 82/37 39 6/15 
1391 73/33 53 2/14 
1392 33/38 45 2/13 

1393 20/35 49 3/11 
 8/13 227 97/34 جمع کل

  

 هاكمال یترعا یزانم یشترینب جدول پنج به توجه با
 و درصد) 1/99( 225 فراوانی با الفبایی نظم رعایت به مربوط

 با) دوديتاح( تورفتگی رعایت به مربوط رعایت میزان کمترین
 .است درصد) 6/6( 15 فراوانی

  

 ایزو ارددر استاند هاهاي چاپی و تنظیم شناسهمربوط نمایش نمایه يهامالك یتو درصد رعا یتوزیع فراوان :5جدول 
999 :1996  

 سال
 
  

  یابیارز يهامالك

هاکل سال  1393  1392  1391  1390  1389  

وان
فرا

ی
 

صد
در

 

وان
فرا

صد  ی
در

  

وان
فرا

صد  ی
در

  

وان
فرا

صد  ی
در

  

وان
فرا

صد  ی
در

نی  
اوا

فر
صد  

در
  

  8/98  224  100  50  100  44  100  53  3/92  36  100  41  صفحه شمار
 یترعا

  یتورفتگ
  1/51  116  34  17  7/47  21  4/43  23  8/71  28  9/65  27  شده یترعا

  6/6  15  8  4  1/9  4  4/9  5  6/2  1  4/2  1  تاحدودي
  5/92  210  100  50  9/90  40  6/90  48  2/87  34  7/92  38  یهمحل قرار گرفتن نما

  1/99  225  100  50  100  44  2/96  51  100  39  100  41  یینظم الفبا یترعا
اصول نقطه 

  يگذار
  5/22  51  20  10  5/29  13  8/20  11  2/28  11  6/14  6  شده یترعا

  7/64  147  72  36  2/68  30  66  35  8/53  21  61  25  يتاحدود
  0/44  100  48  24  50  22  6/56  30  2/46  18  22  9  یحروف چاپ

  

 طمربو هايمالك کلی بررسی جدول شش به توجه با
 یزوا استاندارددر  هاشناسه تنظیم و چاپی هاينمایه نمایش به

 رد معیارها این رعایت میزان میانگین که داد نشان 1996: 999

 هب مربوط رعایت میزان بیشترین. است 5/68 مذکور يهاسال
  .است 1389 سال به مربوط آن کمترین و 1390 سال

 

ها هاي چاپی و تنظیم شناسهمربوط نمایش نمایه يهامالك یتتوصیفی نمره رعا يهاشاخص: 6جدول 
  لبه تفکیک سا1996: 999 در استاندارد ایزو

 یارانحراف مع حجم نمونه نمره یانگینم لسا
1389 5/66 41 4/15 
1390 1/72 39 0/20 

1391 2/67 53 1/16 
1392 3/70 45 8/19 
1393 1/67 49 1/16 

 6/17 227 5/68 جمع کل
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 يهاکتاب میانگین نمره دهدیمنشان هفت  نهایت، جدول در
در دوره 1996: 999 ایزواستاندارد  یترعا نظر از پزشکی فارسی

) و در 22/12(انحراف معیار درصد  3/49ساله مورد بررسی پنج 

 و 1390 سال در نمره یانگینم یشترینب حد متوسط است.
  .است 1389 سال در آن ینکمتر

  
  به تفکیک سال 1996: 999 ي استاندارد ایزوهامالك یتتوصیفی نمره رعا يهاشاخص: 7جدول 

 یارحراف معان حجم نمونه نمره یانگینم سال

1389 92/45 41 47/11 
1390 14/52 39 30/14 

1391 49/48 53 92/11 
1392 79/51 45 53/13 

1393 44/48 49 31/9 
 22/12 227 30/49 جمع کل

 
 

 
شکی  يهاکتاب نمره به طور کلی، میانگین سی ف پز  ار

ــتاندارد یترعا نظر از ــاله   پنج دوره در 1996:999 یزوا اس س
ــیمو ــط حد در و 100 از 3/49 رد بررس ــت متوس هرچند . اس

 روند رو به هاســال ینادر  یفارســ یپزشــک يهاکتابانتشــار 
ها کتاب در مجموع درصــد کمی از، اما داشــته اســت يرشــد

ــتند که  یانیپا یهنما يدارا ــتنتعداد مطلوب  یناهس  عداد. تیس
سال   یهنما يدارا يهاکتاب شتر ب 1391در  ست   ی  هیبقدر  یولا
ــال  که  ییها کتاب با توجه به اینکه      ندارد.  یچندان تفاوت   ها سـ

ــند خواننده را قادر      یه نما  يدارا یان پا در  ــازند یمباشـ تا به     سـ
و نه  بدیا یدسترس  مطالب متن  ترینیجزئسرعت و سهولت به   

ــرفه   یزن ینه هزدر  بلکه تنها در وقت    ــبب  ییجوصـ   نموده و سـ
ــت آمده خ ه ارزش اطالعات ب   یشافزا ــد دسـ ، به نظر  واهند شـ

زشـکی  پ يهاکتابتوجه بیشـتر به اختصـاص نمایه به    رسـد یم
  ].9-10[ فارسی و کیفیت آنها ضروري است

صد   (در یهنما يهاصفحه پژوهش نشان داد که تراکم   هايیافته
صفحات کتاب) در   یهنما يهاصفحه  س سال  پنج به  شده   یبرر
ــبه نســبت   یچندانتفاوت  ــ یانگینمندارد. با محاس  يهاهفحص

 یجهنت ینا، یبررس مورد  يهاسال کتاب در  يهاصفحه به  یهنما
 يهاپژوهشدرصد است. در  4/2تراکم  یناکه  شودیمحاصل 

]، مجرب و 15[ ]، تجعفري11[مشابه که ابراهیمی و میالجردي  

کار   نانی 12[جو جام   ]19[ ] و مزی ند دادهان یانگین   ا از نظر م
ر وضــعیت مطلوبی قرار نمایه به صــفحات کتاب د يهاصــفحه
  ندارند.

  ها از نظر شــیوهکتاب با بررســی ســال دینپس از گذشــت چن 
ــاختار مدخل به  ــانت  یهنما یهته ینکها یلدلچاپ و س ــاده آس ر س

ست،   شتر بساده   یهنما یفراوانا ست       ی ست. الزم به ذکر ا شده ا
ــهمقادر  یبافتو درون  یبافتبرون  هايیهنما ــاده،   هینمابا  یسـ سـ

شتري ببا عمق را  کتاب آن را  يمحتواو  کنندیم يساز  یهنما ی
  یشــترینبپژوهش  هايیافتهبر اســاس  ].13[دهند یمبهتر ارائه 

  یهنماه مربوط ب یفراوان ینکمترساده و   یهنمامربوط به  یفراوان
ــت. در  یبافت درون  ــابه از جمله مجرب و    يها پژوهشاسـ مشـ

ــت  ــده اسـ ــاده   از اکثراًجوکار، آبادطلب که انجام شـ نمایه سـ
  ].12،17[ اندکردهاستفاده 

ــترینب به  مربو ها از نظر نوع تهیه  کتاب  یفراوان یشـ ط 
ــ  یه نما مربوط به   یفراوان ینکمترو  یادي بن یه نما  ده  ترجمه شـ

نویسندگان  یفتألها کتاب نتیجه گرفت که اکثر توانیم است.
مشــابه از جمله ابراهیمی و  يهاپژوهشفارســی زبان اســت. در 

جردي، همایی، مجرب و جوکار و دهنوي که انجام شـــده  میال
  ].11،24-13[ اندکردهاز نمایه بنیادي استفاده  اکثراًاست 

ربوط م ها از نظر محتوا و پوششکتاب یفراوان یشترینب
ما به   ــوع و  یه ن به   یفراوان ینکمترموضـ  یبیترک یه نما مربوط 

ست  سه با پژوهش م  یجهنت توانیم. ه  ،ینانیزگرفت که در مقای

 بحث و نتیجه گیري
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گذشـــت    ند پس از  نان    ینچ ما  یفراوانســـال همچ   هاي یه ن
ضوع  ضوع  یهنما ].19[ است  یشتر ب یمو کنترل  یهنما ینوع یمو

  ایمثل اصــطالحنامه  یارمعشــده اســت که با اســتفاده از منابع   
ست س  ضوع      یفتعر یشپاز  هايیا شده مانند عمق و تعداد مو
ضوع  یهنما یهته. گرددیم یهته ار و ک هانام یهانمدر مقابل  یمو

شتري ب زمان شران و  5[ بردیم ی ستی باسازان   یهنما]. نا   هیتهدر  ی
ــند تا   ايیژهوتوجه  یزننام  هايیهنمابه  هایهنما ــته باش  یندبداش
  .ندیابب يکمترکاربران اطالعات مورد نظر را در زمان  یلهوس

به       جه  که اباتو تب علوم   ین ــکک  یمظعبا حجم   یپزشـ
ب   عات،  عارف   یرهدا یک ن عنواه اطال ــجو يبراالم و  یان دانشـ

کاربران فرصـت   ینا بعضـاً و  شـوند یمپژوهشـگران محسـوب   
عه جامع کتاب و       يبرا یکاف   یاز ناطالعات مورد   یابی باز مطال

ــخود را ندارند، پس  ــترسـ ــان به اطالعات  یدسـ  ینا يبراآسـ
عه     عدم وجود   یاتی حجام با     ینااســــت و  کاربران را  ابزار 

  .کندیمروبرو  ايیدهعدمشکالت 
سطحی بخش اعظمی از نمایه    هاي انتهاي ساختار تک 

ست. در     سی ا شابه که   يهاپژوهشکتاب در جامعه مورد برر م
 ]، مجرب و جوکــار13[]، همــایی 11[ابراهیمی و میالجردي 

جام  15[ جعفريو  ]12[ ند داده] ان جه نت توانیم ا که    ی گرفت 
 يندبگرچه سطح  است. ا  یشتر ب یسطح تک  هايیهنما یفراوان

ــودیمخواننده انجام  یراحت يبرا یهنما در اغلب موارد  یول ش
  ].25[ و مرجح است یکاف یدوسطح يساز یهنما

ــان  هاي یافته   ــترینبکه   دهد یمپژوهش نشـ  یت رعا  یزانم یشـ
ــازماندهی مربوط به       مالك ــمت محتوا و سـ   یت رعا ها در قسـ

به  مربوط قواعد مربوط به مفرد و جمع و کمترین میزان رعایت
ــت.      ــت دامنه با فراوانی اسـ ها در  مالك یت رعا  یزانمیادداشـ

ــهقســـمت تنظیم  ــناسـ هاي چاپی مربوط به و نمایش نمایه هاشـ
رعایت نظم الفبایی و کمترین میزان رعایت مربوط به تورفتگی 

مختلف  يهامالكمقایسه میزان رعایت در  .(تا حدودي) است
ــان  به نمایش و تنظیم   مرب يها مالكکه نمره   دهد یمنشـ وط 
سه    ست.     هاشنا سازماندهی ا شتر از معیارهاي محتوا و  ه الزم ب بی

ــت هیچ کدام از    ــین میزان رعایت     يها پژوهشذکر اسـ پیشـ
ــمتها را در مالك مختلف از یکدیگر تفکیک نکرده  يهاقس

یه مالك   ند و کل به         بود ند.  یابی کرده بود کدیگر ارز با ی ها را 
سه  سایر   همین دلیل امکان مقای س  هاپژوهشبا  ر در این زمینه می

  نیست.
ضعیت نمایه  ش هاي کتاببا توجه به اینکه و  کیهاي پز

ضعیت مطلوبی  نکه با آي براناشران   رسد یمنیست به نظر   در و
همگام   یپزشکانتشار کتب علوم  ینهزمدر  یجهان ياستانداردها

ــند ــت به  ،باش ــتريبانتهاي کتاب توجه  یهنماالزم اس ــان  ن یش ش
ــل  یکها به عنوان هند و وجود آن را در کتابد ــروراص  يض

عدم  ایدر وجود  یزن یرونیب. از آن جایی که عوامل یندنما یتلق
 یهانماست که شامل زمانبر بودن آموزش  یلدخابزار  یناوجود 

 وهايیرن یريکارگکاغذ، و عدم به  یگرانبه کارمندان،  يساز 
ابزار  یناد نبو یربخشاث ینههزمتخصص است و با توجه به آنکه 

عه     جام گان        يبرادر  ند بداران و خوان تا ــک مام  یار بسـ  گرانتر ت
 يابدارکت یاندانشجوکه  رسدیمبه نظر  ینگونهالذا  ،خواهد شد

ــص بالقوه در   یروهایی نعنوان ه ب  با   توانند یمحوزه  ینامتخصـ
ــاز یه نما  يها دورهگذراندن    ــورت   يسـ  یاز ن یک آکادم به صـ

ــازند. وزارت فرهنگ و     یناجامعه را به وجود     ابزار مرتفع سـ
شاد   سالم ار صو با  تواندیم یزن یا ر وجود ب یمبتن يقواعد یبت

  يا مهیســهگرفتن  ابزار در کتب مختلف و در نظر ینا ياجبار
شران در   يبرا ها نآ يبراکاغذ را  یگرانکاغذ، مشکل   ینهزمنا

  ].11[ حل کند
تا  ــان  یجن اري معنی دکه اختالف   دهد یمپژوهش نشـ

تانداردها     یت رعا نمره  ینب ــ ــال ینادر  اسـ ندارد.   ها سـ وجود 
 یادي زکتاب توجه    یه نما گرفت که همچنان به      یجه نت توانیم

 یادزشــوند  یهتهکه بر اســاس اســتاندارد  هایییهنماو  شــودینم
  یستیباراکز م یرسا یاو  يکتابدارو انجمن  یمل. کتابخانه یستندن

و  یهانم یدفوار کنند و در آن به برگزا يساز  یهنما يهاکارگاه
صول   ستاندارد   يساز  یهنماا شاره کنند و   يساز  یهنماو ا و ... ا

ار ناشران را ملزم به انتش یستیبا یاسالموزارت فرهنگ و ارشاد 
شود،   یهتهواحد  ياستاندار که بر اساس   ايیهنماکتب به همراه 

و  ها اهرگ کا  يبرگزاربا   توانند یمکتابداري    يها انجمن. ید نما 
ــ يهادوره ــاز یهنما یآموزش ــران و  يبراکتاب  يس   یهنماناش

ــازان در جهت ایجاد نمایه ــد. همچنین  مؤثرهاي کارآمد س باش
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ــتانداري   تواندیمکتابخانه ملی  ــاس اس ــتنامه اي واحد بر اس دس
 هادنیشپهمچنین  ها یکدست تهیه شوند.ملی تدوین کند تا نمایه

  متخصص  ساز  یهنما توسط  شده  یهته هايیهنما کیفیت شود یم
  هیته در ناشــران یتوجه کم علل متخصــص، یرغ ســاز یهنما و

 از نکنندگا اسـتفاده  یآگاهخود، میزان  يهاکتاب يبرا یهنما
  زانیمابزار، و  ینا از هاآن اســتفاده یلتما و کتاب یهنما وجود
شنا  شجو  ییآ  يساز  هینما با مرتبط یممفاه با يکتابدار یاندان

  مورد بررسی قرار گیرد. ياجداگانه يهاپژوهش کتاب در
  
  

ــل مقاله این  یابیارز« عنوان تحتي انامه پایان حاصـ
شکی  يهاکتاب یهنما سی  پز شره  فار   تا 1389 هاي سال  در منت

  کارشناسی   مقطع در »1996:999 استاندارد ایزو  اساس  بر 1393
  علوم پزشکی شهید   دانشگاه  حمایت با که 1395 سال  در ارشد 

  .است شده اجرا بهشتی
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Fakhimi Ghassemzadeh N1/ Shekofteh M2/ Kazerani M3 
 Abstract 

 
Introduction: As for the main role of the back of the book index (BOB Index) in retrieving the 
concept of a book, the aim of this study is to evaluate the BOB indexes of Persian medical books 
published from 1389 to 1393 according to ISO 999-1996. 
Methods: This study is a descriptive survey. The research population consisted of all first-published 
medical printed books in the mentioned period from which 227 titles were selected randomly by 
means of Cochran's sample size formula. The data collection tool was a checklist based on ISO 999-
1996. Descriptive statistics was employed to analyze the data using SPSS tool. 
Results: It was showm that only 3.75 percent of the books has BOB index. The highest frequency 
belongs to simple (73.6%) and fundamental (93.8%) indexes. In terms of content and coverage, on 
the one hand, and index level, on the other, the highest proportion belongs to subject index (87.24%) 
and single-level indexes (73.56%), respectively. The maximum compliance with the criteria related 
to the content and organization belongs to those of singular and plural with frequency of 223 
(98.23). Also the highest rate of compliance with the criteria related to presentation and entry setting 
is the alphabetic order with the frequency of 225 (99.11%) and the lowest compliance belongs to 
the observation of indentions (6.6%). The mean compliance with ISO in books under study is 
49.3%. 
Conclusion: It is necessary that publishers of medical books pay attention to BOB index and, in 
this regard, “Ministry of Culture and Islamic Guidance” and “National Library of Iran” should 
develop appropriate programs and policies. 
Keywords: Indexes of books, ISO 999:1996, Medical books, BOB Index 
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