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چكيده :هدف .هدف اصلی مطالعه حاضر ،تحلیل وضعیت و جایگاه نظاا مارا هگااا ی اساااندا
(ما ک)

اینالرللای کااا

ین کشو های عضو و نحوه عرل مؤسسههای ملی ه وظایف محوله از سوی سازمان جهانی ما ک است.

وش .وش پژوهش از نوع پیرایشی است و جامعه آما ی ترامی نراینادگان ساازمان جهاانی ماا ک ند یاک اه 061
کشو است که از ین آنها  66نراینده فعال ه پرسشنامه پاسخ ا ند .ا دا گر آو ی ا هها پرسشنامه پژوهشگر ساخاه
و وش تجدیه و تحلیل ا هها نید از وش آما توصیفی نظیر فراوانی ،صد ،و ...می امد.
یافاهها .یافاهها نشان می هند تنها  24صد کشو ها ،ما ک ا ه صو ت ایگاان

اخایاا ناماران رارا مای هناد.

 61/6صد کشو های عضو ،انک اطالعاتی کاا شناخای منا ع ا ای ما ک ا تولید کر هاند 42/4 .صد مؤسسههاای
ملی اطالعات نامران عضو ا رای ج

اهنرای ینالرللی نامران

اخایا سازمان جهانی ررا مای هناد.

ایان

میان تنها  24/2صد موسسهها ،ما کهای غلط اخاصاص یافاه از سوی نامران ا اصاال مایکنناد .از نظار کاا ر
 44صاد کشاو ها ،ناماران

فهرست ر ا ی ،توزیع ،جساجوی کاا شناخای ه ترتیب یشاارین کاا ر ا ا ناد.

آگاهی کافی از نظا ما ک ا ند .کشو های عضو ،کاا خانه ملی و اتحا یه نامران ا مهمتارین حامیاان نظاا ماا ک ،و
رگدا ی کا گاه و هرایش ا مهمترین وش افدایش آگاهی و انگیده نامران رای اسافا ه از ما ک می انند .مؤسساات
ملی ،اطالع سانی از طریق سانههای هرگاانی

اا ۀ فوایاد و کا ر هاای ماا ک و رگادا ی کا گااههاا آموزمای و

هرایشهای منطقهای و ینالرللی ا مهمترین اهکا های هبو نظا ما ک عنوان کر هاند.
ناایج .نظا ما ک از نظر کا آیی و میدان ترایل نامران ه اسافا ه از آن ،از وضعیت چندان مطلاو ی رخاو ا نیسات.
مکلگیری کاا خوانهای الکارونیکی و تبلتها ،و عد ترایل رخی از آنهاا اه اساافا ه از نظاا ماا ک و هر ناین
مکلگیری اسااندا های جدید نظر  DOIو  ISANو یکسانی یش از حد مرا ه ما ک ا مرا ه  EANموجو یت نظا
ما ک ا ا تهدید هرراه کر ه است و الز است نظا ما ک ازتعریفی از ماهیت ،سااخاا  ،عرلکار  ،و کاا آیی خاویش
اماه امد.
كليدواژهها:مرا ه اسااندا


ینالرللی کاا  ،ما ک ،ISBN ،مدیریت ینالرللی ،اسااندا کاا  ،نشر

dariushmatlabi@yahoo.com
Meh.hafezi@gmail.com
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مقدمه
ا اخاراع چاپ ررن پاند هم از سوی گوتنبرگ ،تولید کاا وا مرحلهای جدیدی از حیات خو مد .پس از اخاراع
چاپ نه تنها وز ه وز ر تعدا کاا های مناشر مده افدو ه مد ،لکه سارسی ه آن از انحصا عدهای محدو خا ج
و ه کاالیی هرگانی تبدیل مد .از زمان اخاراع چاپ تاکنون ،هره ساله ر میدان کاا های مناشر مده افدو ه می-
مو  ،ه طو ی که چند هۀ گاماه ه جای مفاهیری چون محدو یت اطالعات ا مفاهیم یگری نظیر انفجا
اطالعات و ه عبا تی انفجا اناشا ات مواجه هسایم و فدونی منا ع اطالعاتی خو ه مشکلی فرآیند سارسی ه
اطالعات تبدیل مده است.
هههای گاماه جساجو و ازیا ی یک اثر ،از میان میلیونها اثر خو ه مشکلی مهم تبدیل مده و عناصر
اطالعاتی مانند عنوان ،نویسنده ،نامر ،موضوع و ...ه لیل اماباهات احارالی ازیا ی ریق یک اثر ،یگر جوا گوی
نیاز عالرهمندان ه کاا نیست .اسافا ه از کامپیو تر رای ذخیره ،نگهدا ی و ازیا ی اطالعات آثا مناشر مده ،هر چند
سیا ی از مشکالت ازیا ی آثا ا مرتفع کر ولی هر نان مشکالت نامی از تکرا ی و ن اطالعات کاا شناخای که
مشکالتی ا رای ازیا ی ریق اثر ایجا میکر  ،پا رجا و .
ا وپا که از کامپیوتر کا های جا ی خویش اسافا ه میکر ند
رای اولین ا نامران و توزیع کنندگان کاا
ماوجه مدند پیش نیاز ایجا نظامی خو کا و کا آمد رای ازیا ی ،سفا ش و هر نین پر ازش سفا شها و کنارل
موجو ی انبا  ،وجو مرا های منحصر ه فر و سا ه رای مناسایی آثا اناشا یافاه است .نظامی که این نیازها ا
سال  0664از سوی نامران انگلساان هنا مرا هگاا ی اسااندا کاا مطر و ا
رآو ه میساخت اولین ا
مقبولیت آن ین نامران امریکایی ،سازمان جهانی اسااندا آنرا سال  0641هعنوان اسااندا ینالرللی 4012
تصویب کر (سازمان جهانی ما ک .)0 26 ،مرا ه اسااندا ینالرللی کاا از هران ا ادا ،هعنوان ا دا ی نهایی
رای پیگیری و یا ی هدا ان عنوان کاا مناشر مده سالهای مخالف تبلیغ میمد و پیش ینی می مد که اواند
انقال ی فرآیندهای سفا ش کاا رای کاا خانهها و کاا فر ومیها ایجا میکند (The ISBN: A Good Tool Sorely
).Misused, 1990
ما ک امروزه عالوه ر کاا های چاپی ،هره منا ع اطالعاتی که تکنگامت هساند نظیر جدوات ،مقاالت یک نشریه
که هصو ت منفر مناشر میمو  ،نقشهها ،فیلمهای آموزمی ،میکروفر ها ،منا ع الکارونیک ،نر افدا های آموزمی،
منا ع چند سانهای و ...ا مامل میمو  .ا توجه ه تنوع سانههای اطالعاتی و مکلگیری سانههای جدیدتر ،هر وز
چند نو ت اردا ه ویرایش
ر امنه کا ر این اسااندا افدو ه میمو و سازمان جهانی اسااندا هم هناچا
2
سانامه اسافا هکنندگان رای نظا
اسااندا  4012کر ه است .امایازهای زیا ی ا سازمان جهانی ما ک )(2012
ما ک نظر گرفاه است که میتوان ه مر زیر ه آنها اما ه کر :
-

مناسهای منحصر ه فر و ینالرللی رای مناسایی آثا تکنگامای؛

-

فراهمکر ن امکان گر آو ی و وزآمدسازی اهنراهای تجا ی کاا و انکهای اطالعاتی کاا شناخای
ازا ؛
مانند فهرست کاا های موجو

-

امکان سفا ش و توزیع آثا مناشر مده ،دون احارال خطا؛

-

ما ک مناسهای مامینخوان رای ازیا ی سریع و دون اماباه یک اثر است؛

-

ما ک ا دا ی ضرو ی رای اهاندازی نظا های مکانیده فروش کاا ؛

3
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-

امکان مدیریت حق مولف از طریق ما ک؛

-

امکان گر آو ی اطالعات فروش از طریق ما ک؛

 سهولت پیگیری امانت ین کاا خانهای از طریق نظا ما ک.و امایازهای یگری که دون رنامه یدی عرالً جامه عرل نخواهد پومید .کا آیی نظا ما ک گرو توجه ه تحوالت
صنعت نشر و رآو ن نیازهای این صنعت عظیم و و ه مد است .نظا ما ک دون توجه ه این تحوالت ،عرالً
را ت ا اسااندا ها و ا دا های جدید از گر ونه را ت
لندمدت کا آیی خویش ا از ست می هد و مرکن است
خا ج مو  .نا راین هم سازمان جهانی ما ک نیاز ا هطو مسارر تحوالت و خدا های نیای نشر ا ر سی و صد
انجا وظایف و فعالیتهای خویش رت یشاری هکا گیرند .یکیاز
کند و هم مؤسسههای ملی ما ک اید
پیشمرط های اصلی سیدن ه کا آیی نظا ما ک ،تحلیل وضعیت موجو و مناخت هار آن می امد .اطالعات
ست و ریق ا ۀ فعالیت مؤسسههای ملی ،میتواند رنامه یدی و سیاستگاا یهای کالن نظا ما ک سیا
تاثیرگاا و مفید امد .پژوهش حاضر ا هدف تحلیل وضعیت و جایگاه نظا مرا هگاا ی اسااندا ینالرللی کاا
(ما ک) ین کشو های عضو و نحوه عرل مؤسسههای ملی ه وظایف محوله از سوی سازمان جهانی ما ک پی
پاسخ ه سئواالت زیر انجا مده است:
 .0وضعیت مدیریت نظا ما ک و اجرای وظایف محوله از سوی سازمانی جهانی ،کشو های عضو چگونه است؟
 .4امنۀ اسافا ه از نظا ما ک و کا ر های آن کشو های عضو نظا ما ک چیست؟
 .میدان آگاهی نامران کشو های عضو از نظا ما ک چقد است و اههای افدایش آن چیست؟
 .2الیل عد اسافا ه از ما ک کشو ها عضو چیست؟
 .وشهای افدایش انگیده و هبو نظا ما ک از یدگاه کشو های عضو چیست؟
 .6ساخاا سازمانی موسسههای ملی چیست و سازمانهای حامی نظا ما ک کدامند؟
جساجوی پایگاههای اطالعاتی اخلی و خا جی نشان می هد هیچ پژوهشی سطح ملی و ینالرللی
خصوص مدیریت نظا ما ک انجا نشده و مطالعات اندکی خصوص وضعیت اسافا ه از نظا ما ک ،ماپا ( )ISSNو
مناسگر می یجیاال )DOI( 6ایران انجا مده است.
مطلبی ( )0 44پژوهشی چگونگی اسافا ه از مرا ه اسااندا ینالرللی کاا از سوی نامران ایرانی و عوامل
موثر ر افدایش کا آیی نظا ما ک ایران ا مو مطالعه ررا ا ه است .ر اساس یافاههای پژوهش  22/2صد از
نامران کشو عضو نظا ما ک هساند و  24صد نامران هیچ گونه آگاهی از ما ک ندا ند و یا اگاهی آنها حد
حدو  4/0صد کاا ها ا ما ک نامعابر
سیا پایینی است و تنها  06/ 0صد اگاهی نسبااً االیی ا ند.
مناشر میمو  4 ..صد از نامران ایرانی معاقد و ند ما ک هیچ کا ر ی ندا و تنها  4صد آنرا رای فروش،
انبا گر انی و اطالع سانی مفید ا زیا ی کر ند .تقریبا  6/02صد نامران ایرانی موا غیرچاپی مناشر میکنند و تنها
 0 /0صد نامران تولید کننده موا غیرچاپی ،از ما ک اسافا ه میکنند که عواملی چون پراکندگی ،نامناس و ن و
عد اطالع کافی از نظا ما ک موجب عد اسافا ۀ آنها مده است.
مطلبی ( )0 22مقاله ای ا هدف کشف چگونگی اسافا ه از ما ک توسط نامران ایرانی و مناسایی عواملی که
اعث افدایش کا آیی نظا ما ک ایران مناشر می مو نشان ا آگاهی نامران ایرانی از ما ک سیا کم است و
عواملی چون و ی محل فعالیت از مرکد ،احساس ینیازی و کا ر ی نبو ن ما ک ایران اعث ی غبای نامران
رای اسافا ه از ما ک مده است .اکثر نامران معاقدند که ما ک هیچ کا ر ی ندا و صد کری هم آن ا رای
کا هایی چون فروش ،انبا گر انی ،توزیع و اطالع سانی مفید می انند.

. Digital Object Identifier
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عظیری ( )0 24پژوهش وضعیت ماپا و میدان اسافا ه از آن پیایندهای چاپی ایران ا مو مطالعه ررا ا .
ناایج نشان می هد که آگاهی و آمنایی نامران از ماپا کم است و مجروع عواملی چون و ی محل فعالیت،
احساس عد نیاز ،کربو ورت و عد اطالع از کا ر این مرا ه اعث مده تا غبای رای یافت و نهایت اسافا ه
از آن نداماه امند .حدو  2 /2صد از نامران عضو هم معاقدند که ماپا هیچ کا ر ی ندا  ،اما قیه آن ا رای
کا هایی چون سفا ش ،فروش و توزیع ،مفید و موثر می انند .یک نایجهگیری کلی عنوان میکند که ایران ه
حد مایساهای ه ماپا توجه نشده است .تاسیس یک مرکد ملی ،اتخاذ تصریمهای جدیتر از جانب مسئوالن امر
زمینه یافت مرا ه اسااندا و اسافا ه علری از آن ا گا موثری رای ا تقاء جایگاه ماپا ایران می اند
خدماگدا ( )0 62پژوهشی ا هدف «طراحی سیسام ملی مناسگر یجیاال امیاء و موجو یتهای اطالعاتی و ا ائه
اهکا های کا ر ی» انجا ا  .این پژوهش از نظر الگوی پا ا ایری عرلگرا ،از نظر جهتگیری کا ر ی و از نظر افق
زمانی مقطعی است .ناایج نشان ا که طراحی مفهومی انجا مده ،ضرن اعابا اال ،اهکا های کا ر ی و معابری ا
و سطو رالب و آیام اینارنای و تخصیص مناسگر یجیاال ا حفظ مشخصه
رای مناسایی هردمان موجو یتها
اصلی یکاایی مناسگر ،مکانید وضو چندگانه مبانی ر ثبات نقاط سارسی و مکانید کشف تخلف نقض حقوق
مالکیت موجو یتهای مناسایی مده ا ائه ا ه است .ناایج این پژوهش میتواند توسط پژوهشگران حوزه علو و
سطح جهان ،سیاساگاا ان محیط یجیاال ومی ایران و کا ران
فناو ی اطالعات ،مجریان این سیسامها
حوزههای الفعل و القوه کا ر مناسگرهای یجیاالی مو اسافا ه ررا گیر .
روششناسی
وش تحقیق مو اسافا ه پژوهش حاضر پیرایشی است .جامعه آما ی مو نظر این پژوهش ترامی نرایندگان
سازمان جهانی ما ک (مؤسسات ملی عضو) سطح ینالرللی است که ند یک ه  061کشو می امند .ا کرک
سازمان جهانی ما ک ،پرسشنامه رای ترا کشو های فعال ا سال مد و ا توجه ه فعال نبو ن صدی از کشو هایی
که عضو نظا ما ک هساند ،و یا تعاملی ا سازمان جهانی و هر نین سایر کشو های عضو ندا ند ،از ین 061
نرایندگی ،ا وجو پیگیریهای ماعد سازمان جهانی و پژوهشگران تنها  66نراینده 4که فعالیت یشار ا ند ،ه
پرسشنامه ا سالی پاسخ ا ند .ا دا گر آو ی ا هها نید پرسشنامه پژوهشگر ساخاه و که ا مطالعه منا ع اطالعاتی
مرتبط و تجر ه پژوهشگران نسخه اولیه آن تدوین مد .پرسشنامه پس از ر سی از سوی پژوهشگران ،ه منظو
سنجش وایی صو ی اخایا ئیس سازمان جهانی ما ک (اسایال گرافیث )2و ئیس سا ق سازمان (ها تروت
والراوند )6ررا گرفت 01و نظرات اصالحی آنها پرسشنامه اعرال و سؤالهایی که مبهم و ند و یا نیاز ه اصال یا
توضیح اضافی اماند ،از ینی و اصال مدند .رای محاسبه پایایی پرسشنامه نید از وش آلفای کرونباخ اسافا ه مد
نایجه حاصل  1/64و نا راین پایایی پرسشنامه مو تأیید ررا گرفت .رای تجدیه و تحلیل ا هها نید از وش آما
توصیفی نظیر فراوانی ،صد ،و ...اسافا ه مده است.

 .الجزایر ،بوسنی و هرزگویین ،برزیل ،بلغارستان ،کامبوج ،کانادا (بخش فرانسوی) ،جامعه کارائیب ،کاستاریکا ،کرواسی ،قبرس ،جمهوری چک ،دانمارک،
تکوادور ،مصر ،استونی ،فرانسه ،آلمان ،جبل الطارق ،هایتی ،هنگ کنک ،مجارستان ،اندونزی ،ایران ،فلسطین اشغالی ،ایتالیا ،اردن ،قرقیزستان ،لتونی ،لبنان،
لوگزامبورگ ،مقدونیه ،ماالوی ،مالزی ،مالی ،مولداوی ،موتنه نگرو ،نامیبیا ،هلند ،نیوزیلند ،نروز ،فلسطین ،فلیپین ،ارمنستان ،جمهوری کزوو ،جمهوری صرب
بوسنی ،رومانی ،روسیه ،صرب ،سیشل ،سیرالئون ،سنگاپور ،اسلوونی ،اقیانوس آرام جنوبی ،اسپانیا ،سرالنکا ،سوئد ،سویئس ،سوریه ،تایوان ،تانزانیا ،تایلند،
اگاندا ،انگلیس ،ایالت متحده امریکا و ویتنام.
8
. Stella Grefith
9
. Hartmut Walravense
 .در اینجا بر خود الزم میدانیم از خانم استال گرفیث و هارتموت والراونز که با راهنماییهای ارزشمند خویش پژوهشگران را در تهیه پرسشنامه کمک
کردند و همچنین نیک وود ( )Nick Woodکه در جمعآوری همواره یار و یاورمان بودند ،سپاس قلبی خویش را اعالم کنیم.
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تجزیهوتحليلاطالعات
این مطالعه  66موسسه ملی ما ک از کشو های مخالف جهان مشا کت اماه و پرسشنامه ا تکریل کر هاند.
ردیریترین مؤسسه عضو مشا کتکننده انگلیس ( )0666و جدیدترین آن اُگاندا ( )4101و ه است .سایر موا 06
مؤسسه ین سالهای  0666الی  0 ،0642مؤسسه ین سالهای  0646الی  06 ،0622مؤسسه ین سالهای
 00 ،0662-0626مؤسسه ین  0666الی  4112و یک مؤسسه عد از سال  4116ه عضویت نظا ما ک آمدهاند.
وضعيتمدیریتنظامشابکواجرایوظایفمحولهازسازمانجهانیبهكشورهایعضو
جدول  .0توزیع فراوانی عضویت نامران

تعدا

نظا ما ک ،کاا ا ای ما ک ،منا ع غیرکاا ی ا ای ما ک و اسافا ه از مدینه از یدگاه
مؤسسههای ملی ما ک

نامران عضو ما ک

کاا های ا ای
ما ک

صد

صد

امایاز
تعدا

تعدا
-

هیچ

-

1

 0تا  41صد

0

0/

2/

 40تا  21صد

2/

4/ 6

 20تا  61صد

2/

2/
6

 60تا  21صد

6

0 /6

االی  20صد

2

4/ 6

دون پاسخ

04

02/4

02

جرع و صد

66

011

66

منا ع غیرکاا ی ا ای
ما ک
تعدا

1

صد

اسافا ه از مدینه
( مدینه)
تعدا

4/ 6
42

صد
4/ 6

6/2

6

2/

4

6/0

4

01/6

4/ 6

01

0 /4

2/

06

42/2

40/4

41

1/

04

4 /2

011

66

011

66

011

6

6/0

6/0

ر اساس ا ههای جدول مرا ه  4/6 ،0صد مؤسسههای ملی اعال کر هاند ،االی  20صد نامران کشو مان
عضو نظا ما ک هساند 0 /6 ،صد نامران عضو کشو مان ا ین  21-60صد ،و  2/صد ین  20تا 2/ ، 61
صد و ین  40تا  21صد و  0/صد نامران عضو ا زیر  41صد نامران اعال کر هاند.
صد مؤسسهها این میدان ا االی  20صد 6/0 ،صد ین
از نظر ج ما ک کاا های مناشر مده،
 60تا  21صد 4/6 ،صد ین  40تا  21صد 2/ ،صد ین  20تا  61صد و تنها  2/صد زیر  41صد
اعال کر هاند.
 6/2صد از مؤسسهها منا ع غیرکاا ی ا ای ما ک کشو مان ا ین  0تا  41صد 6/0 ،صد ین  20تا
 61صد 4/6 ،صد ین  60تا  2/ ،21صد ین  21-40صد و االی  20صد و نهایت  4/6صد
مؤسسهها اعال کر هاند از ما ک رای این منا ع اسافا ه نریمو .
 42/2صد کشو ها االی  20صد کاا هایشان ا مدینه تولید میموند و سایر مؤسسهها اعال کر هاند0 /4 :
صد ین  21-40صد.
صد ین  60تا  01/6 ،21صد ین  20تا  61صد 6/0 ،صد ین  0تا  41صد،
سؤالهای یگری از پرسشنامه هدینه اخاصاص ما ک ،اسافا ه از مدینه و کاا های فارد ما ک مو سؤال ررا
گرفت .ر اساس ا ههای ا ائه مده از سوی مؤسسههای ملی ،از ین  66نرایندگی ،تنها  42کشو ( 24صد) ما ک
ا ه صو ت ایگان اخایا نامران ررا می هند و  44کشو ( 21صد) مدینه رای نامران تولید میکنند.
 42کشو ( 6صد) از ین  66کشو  ،رای کاا هایی که ما ک نداماهاند و یا ربل از پیوسان کشو مان ه
نظا ما ک مناشر مدهاند ،ما ک اخاصاص می هند .خصوص نحوه اخاصاص ما ک رای این آثا  ،اخاصاص ما ک
ر اساس خواست نامران ا  0صد یشارین فراوانی ا اماه است .سایر وشهای عبا ت و ند از :اخاصاص
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مساق النه ما ک ه آثا از سوی نامران؛ اخاصاص ما ک رای آثا ی که تنها پس از پیوسان کشو ه نظا ما ک،
دون ما ک مناشر مدهاند؛ اخاصاص ما ک صو ت تجدید چاپ؛ ج ما ک تنها کاا شناسی ملی.
جدول  .4توزیع فراوانی وشهای نگهدا ی سوا ق مرا ههای اخاصاص یافاه

تعدا
نوع فعالیت

مؤسسههای ملی

انجا
تعدا

عد انجا
صد تعدا

اناشا فهرست مناسههای اخاصاصیافاه ه نامران

صد

1

24

تولید انک اطالعاتی کاا شناخای رای منا ع ا ای ما ک

21

61/6

46

6/2

تصحیح ما کهای نامعابر و نگهدا ی مناسهها

42

24/2

4

4/ 6

26

42/4

04

4 /2

ا سال اطالعات نامران عضو رای ج

اهنرای ینالرللی نامران

ر اساس ا ههای جدول  ،4سوا ق مرا ههای اخاصاص یافاه ه نامران ه وشهای زیر مؤسسههای ملی
صد)؛ ایجا انک اطالعاتی
نگهدا ی میمو  :اناشا ات فهرست مناسههای اخاصاصیافاه ه نامران (
اهنرای
کاا شناخای منا ع ا ای ما ک ( 61/6صد) و ا سال اطالعات نامران عضو ه سازمان جهانی رای ج
ینالرللی نامران 42/4( 00صد) .این میان تنها  24/2صد موسسهها ،ما کهای غلط اخاصاص یافاه از سوی
نامران ا اصال میکنند.
ر اساس ا ههای ا ائه مد از سوی مؤسسههای ملی ،از ین جامعه مو مطالعه تنها  4کشو ( 01/6صد) ا
تغییر اسااندا ما ک از  01ه  0رم چا مشکل مدند .مشکالت مطر مده ،عبا ت و ند از :عد آگاهی نامران از
تغییر ایجا مده اسااندا ؛ تبدیل نا ست ما ک  01ه  0رم؛ ررا ا ن  642ا ادای ما ک  01رری ( دون
تغییر رم کنارل) و اسافا ه مجد از ما کهایی که ربال مکل  01رری اسافا ه مده و ند.
دامنهاستفادهوكاربردهاینظامشابک
ر اساس اسااندا ایدو  ،4012ما ک عالوه ر کاا ه ارال اطالعاتی مخالفی چون نقشه ،میکروفر ها ،کاا های
گویا و الکارونیکی ،چند سانهایها و ...اخاصاص مییا د .وضعیت اسافا ه از ما ک رای منا ع اطالعاتی جدول 2
ا ائه مده است.
جدول  .توزیع فراوانی امنه اخاصاص ما ک رای منا ع مخالف اطالعاتی از سوی مؤسسههای ملی

منا عی که ما ک ه آنها اخاصاص
مییا د

اخاصاص ما ک

عد اخاصاص ما ک
صد

تعدا

صد

تعدا

کاا

66

011

1

1

نقشه

6

6/0

44

21/6

میکروفر ها

0

44/4

1

4 /4

اسالیدهای آموزمی

02

44/

22

44/4

کاا های گویا

24

6 /6

42

6/2

اناشا ات یجیاال

26

66/4

41

1/

سی ی ا

26

42/4

04

4 /2

چند سانهایها

26

42/4

04

4 /2

مجروعهها

44

21/6

6

6/0
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جدوهها

46

6/2

نر افدا های آموزمی

0

24

21

61/6

ر اساس جدول مرا ه  ،ترا کشو های عضو ،ما ک رای کاا اخاصاص مییا د .اسافا ه از ما ک رای
سایر منا ع کشو های مخالف هترتیب مامل سی ی ا و چند سانهای ( 42/4صد) ،اناشا ات یجیاال (66/4
صد)،
صد) ،مجروعهها ( 21/6صد) ،جدوهها (6/2
صد) ،کاا های گویا ( 6 /6صد) ،نقشه (6/0
اسالیدهای آموزمی (  44/صد) و میکروفر ها ( 44/4صد) و ه است.
ما ک ا توجه ه منحصر هفر و ن کا ر هایی مانوعی ا که جدول  2ه وضعیت کا ر آن پر اخاه مده
است.
جدول  .2توزیع فراوانی کا ر های ما ک

كاربردشابک

کشو های مخالف

تعداد درصد
00/4

فهرست ر ا ی
توزیع

00/

جساجوی کاا شناخای

00/

فراهمآو ی

26

01/2

سفا ش

22

6/2

2

6/0

مناسایی آ س نامران
مدیریت فرایند نشر

6

2/

کنارل موجو ی

2

2/0

انبا ا ی

44

2/4

حسا دا ی

41

/2

تحلیل اطالعات فروش

06

2

مدیریت کا ر ی

02

/2

امانت ین کاا خانهای

04

/6

جرع و صد

241

011

ر اساس جدول  ،2از نظر کا ر ما ک فهرست ر ا ی ،توزیع ،جساجوی کاا شناخای و فراهمآو ی ه ترتیب ا
 ، ،و  26صد یشارین و امانت ین کاا خانههای ،مدیریت کا ر ی ،تحلیل اطالعات فروش و حسا دا ی ه
ین کشو های مخالف ا اماه است.
ترتیب ا  06 ،02 ،04و  41صد کرارین کا ر
وضعيتآگاهیناشرانازنظامشابکوروشهایافزایشآن
جدول  .توزیع فروانی میدان اگاهی نامران

ميزانآگاهیناشران

کشو ها مخالف

تعداد

درصد

خیلی زیا

0

0/

زیا

46

6/2

ماوسط

46

2 /6

کم

6

6/0

خیلی کم

4

تحليلوضعيتمدیریتنظامشابکدرجهان/مطلبیوعليپورحافظی

دون پاسخ

4

جرع و صد

66

26

011

ر اساس ا ههای جدول ، 6میدان آگاهی  44صد نامران کشو های عضو از نظا ما ک زیا  46 ،صد ماوسط
و  2صد کم و ه است.
جدول  .6توزیع فراوانی وشهای افدایش آگاهی نامران از نظر مؤسسههای ملی

روشهایافزایشآگاهی

تولید اهنرا

تعداد

درصد

6
4

سازماندهی کا گاه آموزمی
اسافا ه از سانههای هرگانی

1

46/0

اسافا ه از فضای مجازی و مبکههای
اجاراعی (نظیر فیس وک ،یوتیو و )...

2

/6

جرع و صد

01

011

صد ،سازماندهی کا گاه
ر اساس ا ههای جدول  ،6از یدگاه نرایندگان مؤسسههای ملی تولید اهنرا ا
آموزمی ا  4صد ،اسافا ه از سانههای هرگانی ا  46/0صد و اسافا ه از فضای مجازی و مبکههای اجاراعی ا
 /6صد مهمترین وشهای افدایش آگاهی نامران می امد.
دالیلعدماستفادهازشابکتوسطناشراندركشورهایعضو
جدول  .4توزیع فراوانی الیل عد اسافا ه نامران از ما ک

دالیلعدماستفادهازشابک

کشو های مخالف

تعداد

درصد

کم رای نامران

46

22/0

آگاهی کم نامران از کا کر ما ک

00

02/6

کا ر ی نبو ن ما ک

01

06/6

هدینه ر و ن ما ک

6

01/4

2

6/2

سایر

4

/2

جرع و صد

6

011

سارسی نامناسب ه موسسه ملی ما ک

ر اساس ا ههای جدول  ،4کم رای نامران ( ا  22/0صد) ،آگاهی کم نامران از کا کر های ما ک ( ا 02/6
صد) و کا ر ی نبو ن آن ( ا  06/6صد) از مهمترین الیل عد اسافا ه نامران از ما ک و هاند .سایر الیل
عبا ت و ند از :هدینه ر و ن اسافا ه از ما ک ( ا  01/4صد) و سارسی نامناسب ه موسسه ملی ما ک ( ا 6/2
صد).

روشهایافزایشانگيزهوراهكارهایبهبودنظامشابک
سؤالی یگر وش های افدایش انگیده نامران اسافا ه از ما ک مو سؤال ررا گرفت 2 /6 .صد مؤسسههای
ملی ،رگدا ی کا گاه و هرایش رای آمنایی یشار نامران ا کا آیی ما ک ا مهمترین وش افدایش انگیده نامران
رای اسافا ه از ما ک عنوان کر هاند .سایر پیشنها ها ه ترتیب عبا ت و ند از :اسافا ه از سانههای جرعی رای
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اطالع سانی ا ۀ ما ک (  01/صد)؛ هرکا ی ا اتحا یهها ی صنفی مرتبط ا نشر و آمنا کر ن آنها ا نظا ما ک
صد)؛ ایجا
( 4صد)؛ ایگانمدن ما ک ،اخاصاص ایگان مدینه ،و تولید جدوات آموزمی (هر یک ا /
و سایای از کاا های ا ای ما ک ،اناشا اهنرای کاا های مناشر مده ا ما ک ه صو ت ساالنه ،کاهش
صد)؛ و آموزش
هدینههای اخا صاص ما ک و توجه ه آمد مالی نرایندگان ما ک کشو ها (هر یک ا /
نرایندگان ملی ما ک ،اخاصاص احت ما ک ه نامران ،وجو ضرانت اجرایی رانونی رای تضرین اسافا ه از ما ک،
رررا کر ن ا تباط ین ما ک و کپی ایت رای نشان ا ن اهریت ما ک و ایجا و سایت اطالع سانی رای ما ک
(هر یک ا  0/2صد).
ا ۀ اهکا های هبو نظا ما ک جهان
آخرین سؤال مطالعه حاضر ه ر سی نگرش مؤسسههای ملی
ا ۀ فواید و کا ر های
اخاصاص امت .ر اساس پاسخهای ا ائه مده ،اطالع سانی از طریق سانههای هرگانی
ما ک ( ا  44/6صد) و رگدا ی کا گاهها آموزمی و هرایشهای منطقهای و ینالرللی ( 4 /6صد) مهمترین
پیشنها ات مؤسسههای ملی و ه است .سایر اهکا ها ه ترتیب عبا ت و ند از :ایجا اهنرا مناسب ،و اسافا ه از
امکانات و  4و مبکههای اجاراعی نظیر فیس وک و یوتیو رای اطالع سانی (هر یک ا  6/صد)؛ اطالع سانی
ه نامران خصوص ا زش افدو ه نظا ما ک رای آنان ،و ایجا یک و سایت مناسب ( ا  2/4صد)؛ سا هسازی
یافت ما ک ،آموزش کا کنان کشو های عضو ،فراهم کر ن مشا کت هره کشو های عضو هرایش ساالنه ،مناخت
ریق صنعت نشر از سوی مؤسسههای مؤسسههای ملی و توجه ه آن فرایند عرل ،ایجا پایگاههایی نظیر کاا های
04
کشو ها و اسافا ه از آن توسط عردهفرومان ،ترغیب عردهفرومان ه اسافا ه از ما ک
ست چاپ
خدا های مهم مرتبط ا کاا نظیر نرایشگاه کاا و ا ائه
فرآیندهای خویش ،حضو موسسههای ملی ما ک
اطالعات مناسب ه ستاند کا ان نشر ،و نهایت کرکهای یشار ه کشو های تازه عضو از طریق از ید از سایر
کشو ها و رگدا ی کا گاه آموزمی (هر یک ا  4/صد).
ساختارسازمانیمؤسساتملیوسازمانهایحامینظامشابک
جدول مرا ه  ،4ه ساخاا سازمانی و وضعیت حرایت سازمانها و نها ها از نظا ما ک پر اخاه مده است.
جدول  . 6توزیع فراوانی ساخاا سازمانی موسسههای ملی ما ک

تعدا

صد

ساخاا سازمانی
سازمانی مساقل

4

01/6

زیر نظر وزا ت فرهنگ

01

0 /4

زیر نظر کاا خانه ملی

2

4/6

زیر نظر اتحا یه نامران

01

0 /4

سایر

0

0/

جرع

66

011

ر اساس اطالعات جدول  ،6از نظر ساخاا سازمانی 4/6 ،صد مؤسسههای ملی زیر نظر کاا خانه ملی ایران،
 0 /4صد زیر نظر وزا ت فرهنگ  0 /4 ،صد زیر نظر اتحا یه نامران ،و  01/6صد هصو ت سازمانی مساقل
ا ا ه میموند.
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جدول  .01توزیع فراوانی سازمانهای حامی توسعه نظا ما ک

سازمانهایحامی

اتحا یه نامران

تعداد
1

67

کشو های مخالف

درصد
4 /2

کاا خانه ملی

2

2/0

مبکه کاا خانههای عرومی

01

2/

6

/0

سازمان ملی اسااندا
موسسه ما م

4

/6

موسسه ملی EAN

04

01/4

سایر

2

6/2

جرع و صد

002

011

ر اساس ا ههای جدول  ،01کاا خانه ملی و اتحا یه نامران ه ترتیب ا  2/0و  4 /2صد مهمترین
سازمانهایی هساند که توسعه نظا ما ک موثر و هاند و سایر موسسهها ه ترتیب مامل موسسه ملی  ،EANمبکه
کاا خانههای عرومی ،موسسه ما م و سازمان ملی اسااندا و هاند.

بحثونتيجهگيری

ر سی یافاهها نشان می هد  4/6صد کشو ها ،اکثر نامران ( االی  20صد) عضو نظا ما ک هساند که ا
صد کشو ها ،االی  20صد کاا های نامران ا ما ک
یافاه های مطلبی ( 0 44و  )0 42هرخوانی ا .
مناشر میمو  22 .صد کشو ها ،کرار از  41صد منا ع غیرکاا یشان ا ا ما ک مناشر میکنند و تنها  04صد
نامران کشو ها ،االی  61صد از منا ع غیر کاا یشان ا ما ک مناشر میکنند .ا توجه ه افدایش وزافدون منا ع
غیرکاا ی و اینکه آینده ند یک مکل غالب سانههای اطالعاتی ،همکل منا ع غیرکاا ی خواهند و الز است
سطح ینالرللی تالش گسار های رای اخاصاص ما ک رای این آثا مصروف مو  .وضعیت اسافا ه از مدینه،
میان کشو های عضو وضعیت مناسبی نیست و تنها نامران  46صد کشو ها ،االی  20صد ما کهای خو ا
همکل مدینه وی آثا خو ج میکند .ا توجه ه کا آیی مدینه نظا های مبا له الکارونیکی کاا و سایر منا ع
اطالعاتی و هر نین فرآیندهای کاا خانهای ،عد اسافا ه از مدینه کا آیی نظا ما ک سطح ینالرللی ا ا
مشکالت و محدو یتهایی مواجه میساز .
ر اساس یافاهها تنها  01/6صد موسسههای ملی هصو ت مساقل ا ا ه میموند و  4/6صد آنها ه کاا خانه
اساای رانون واسپا ی کاا است و
ملی وا ساه هساند .ا تباط کاا خانه ملی کشو ها ا نامران یشار
فرایندهای توزیع ،سفا ش و هر نین فرآیندهای جا ی نشر تاثیر زیا ی ندا ند .وا ساگی نظا ما ک ه کاا خانه ملی
اساای
یشار کشو ها ،سبب مده تا اسافا ه از ما ک وی کاا یشار مکل صو ی پیدا کند و تاثیر زیا ی
اهداف اصلی مکل گیری نظا ما ک ا که کرک ه فرایندها مبا له آثا است ا نداماه امد .کرک ه اساقالل
مؤسسههای ملی الندگی نظا ما ک سیا موثر خواهد و .
مؤسسههای ملی  24صد کشو ها ،ما ک ا ه صو ت ایگان اخایا نامران ررا می هند و  21صد
مؤسسههای ملی مدینه ( ا کد) نید رای نامران تولید میکنند.
تنها  6صد کشو ها رای کاا هایی که دون ما ک مناشر مدهاند ما ک اخاصاص می هند .این مسئله نشان
کاا خانهها و هر نین ازا فارد ما ک هساند و این مسئله ه خو ی
می هد که صد زیا ی از کاا های موجو
خو تاثیر منفی کا آیی نظا ا  .رنامه یدی ریقتر از سوی مؤسسههای ملی ،ا هرکا ی نها های مرتبط نظر
ج ما ک رای آثا فارد ما ک افدایش کا آیی ما ک موثر خواهد و .
اتحا یه نامران ،کاا خانه ملی و ...

61

مدیریتاطالعات/دوره،1شماره1و.2زمستان49بهار49

صد مؤسسههای ملی فهرست مناسههای اخاصاصیافاه ه نامران ا مناشر و  61/6صد رای منا ع ا ای
ما ک انک اطالعاتی کاا شناخای تولید کر هاند.
اصال ما کهای نامعابر اسافا همده از سوی نامران نید تنها  24/2صد کشو ها صو ت میگیر  .وجو
صد را ل توجهی ما ک نامعابر و عد اصال آنها ،عرل کا ایی نظا ما ک ا ا مشکالتی مواجه میساز و اعارا
ه آنرا سطح ینالرللی کاهش می هد .موسسههای ملی الز است اصال ما کهای نامعابر اسافا ه مده از سوی
نامران ا ا رت یشاری کنارل و نسبت ه فع آنها اردا کنند.
اهنرای ینالرللی نامران از سوی  42/4صد
ا سال اطالعات نامران عضو ه سازمان جهانی رای ج
کشو ها صو ت میگیر  .جرعآو ی اطالعات نامران عضو و سازماندهی آنها یک انک جامع و سارسپایرکر ن
آن ،ا زش افدو ه زیا ی ا رای صنعت نشر و هر نین نظا ما ک ایجا میکند .ولی ا وجو جرعآو ی اطالعات
نامران عضو از سوی سازمان جهانی ،اردا موثری رای سارسی احت ه این اطالعات سطح ینالرللی صو ت
نگرفاه است.
 011صد مؤسسههای ملی رای کاا های مناشر مده ،ما ک اخاصاص می هند .این حالی است که ا وجو
توسعه وزافدون صنعت سانههای غیرچاپی و عالره مندی فداینده مر ه اسافا ه از این آثا  ،صد را ل توجهی از
این منا ع ا ما ک مناشر نریموند .هعنوان نرونه ر اساس نظرات مؤسسههای ملی تنها  24صد از مؤسسههای
ملی رای نر افدا های آموزمی 42/4 ،صد رای چند سانهها 66/4 ،صد رای اناشا ات یجیاال 6 /6 ،صد رای
کاا های گویا ما ک اخاصاص می هند .الباه این صدها مر وط ه اخاصاص ما ک از سوی موسسههای ملی نه
صد از ما ک رای این منا ع است و مطرئنا این صد سیا پایینتر است.
صد یشارین
از نظر کا ر ما ک ،فهرست ر ا ی ،توزیع ،جساجوی کاا شناخای ه ترتیب ا  ، ،و
کا ر و امانت ین کاا خانههای ،مدیریت کا ر ی ،و تحلیل اطالعات فروش ه ترتیب ا  ،02 ،04و  06صد کرارین
کا ر ها ا ین کشو های مخالف ا  .ناایج مطالعه حاضر ا پژوهش مطلبی ( 0 44و  )0 42که معاقد است 4
صد نامران ما ک ا فارد هر گونه کا ر ی مری انند هرخوانی ا  .مطلبی معاقد است تنها  4صد نامران رای
فروش ،انبا گر انی و اطالع سانی مفید ا زیا ی کر ند  .این ناایج ا ناایج مطالعه عظیری ( )0 24نید تا حدو ی
هرخوانی ا  .ر این اساس تقریبا نصف نامران معاقدند ماپا هیچ کا ر ی ندا و قیه آن ا رای کا هایی چون
سفا ش ،فروش و توزیع ،مفید و موثر می انند.
تنها  01/6صد نامران فرآیند اناقال ما ک  01رری ه  0رری ا مشکالت مواجه مدهاند که یشار نامی
از اطالعات کم نامران از این تغییر و هر نین اطالع سانی ضعیف خصوص تغییر اسااندا و ه است.
میدان آگاهی  44صد نامران کشو های عضو از نظا ما ک زیا  46 ،صد ماوسط و  2صد کم و ه است که
ا ناایج مطلبی ( 0 44و  )0 42هرخوانی ا  .ر اساس مطالعه مطلبی ( 0 44و  24 )0 42صد نامران یا آگاهی
ندا ند و یا آگاهی آنها حد سیا پایینی است .مطالعه عظیری ( )0 24ر وی اسافا ه از ماپا نشان ا که آگاهی
نامران از این اسااندا سیا پایین است که این ناایج نید ا ناایج مطالعه حاضر هرخوانی ا  .هر نین کم رای
نامران ( ا  22/0صد) ،آگاهی کم نامران از کا کر های ما ک ( ا  02/6صد) و کا ر ی نبو ن آن ( ا  06/6صد)
از مهمترین الیل عد اسافا ه نامران از ما ک و ه است .کا آیی نظا ینالرللی ما ک سایه اطالع سانی مناسب
و آمنایی ترا ستاند کا ان صنعت نشر و کاا خانهها ا را لیتهای آن امکانپایر است و سازمان جهانی ا هرکا ی
مؤسسههای ملی اید اطالع سانی وسیعی این خصوص انجا هند .مؤسسههای ملی هم نقش اهنرای مناسب (
صد) عنوان
صد) ،رگدا ی کا گاههای آموزمی ( 4صد) و اسافا ه از سانههای هرگانی و محیط مجازی (
کر هاند که نشان از اهریت آنها آگاهی سانی است.
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کاا خانه ملی و اتحا یه نامران مهمترین سازمانهایی هساند که توسعه نظا ما ک موثر و هاند .وا ساگی
صد زیا ی از موسسههای ملی ه کاا خانه ملی و عد اساقالل آنها ،هم فرصت محسو میمو و هم تهدید .فرصت
از این نظر که غدغه های مالی ندا ند و ا گروهی از نامران ا تباط هساند؛ ولی هرین وا ساگی ه خاطر تامین
مالی مؤسسههای ملی از سوی کاا خانه ملی سبب مده تا خالریت و نوآو ی از موسسههای ملی گرفاه مو و تحوالت
مهری ا کشو های مخالف ماهد نبامیم.
 2 /6صد مؤسسههای ملی مهم ترین وش افدایش انگیده نامران اسافا ه از ما ک ا رگدا ی کا گاههای و
هرایش های رای آمنایی یشار نامران ا کا آیی ما ک ،عنوان کر هاند؛ و هر نین اطالع سانی از طریق سانههای
هرگانی ا ۀ فواید و کا ر های ما ک و رگدا ی کا گاهها آموزمی و هرایشهای منطقهای و ینالرللی مهمترین
پیشنها ات مؤسسههای ملی رای هبو نظا ما ک جهان و ه است .این پیشنها ات هر نان نشان از ضرو ت
اطالع سانی کشو های مخالف جهان می هد.
06
0
02
0
ا مکلگیری سانههای جدید نظر کاا خوانهای الکارونیکی نظیر کیندل  ،پن یجیاال  ،هنون  ،سونی
ید ز 04و ه عبا تی ایانههای تبلت 02سیا ی از تولیدکنندگان کاا های ،این کاا خوانها خو ا ینیاز از ما ک
می انند و ترایلی ه اسافا ه از آن ندا ند .هرانطو که این مسئله پرسشنامه تکریل مده از سوی کشو ایاالت
ماحده نید مو تاکید ررا گرفاه و  .مکلگیری اسااندا های جدید نظر  DOIرای آثا یجیاال ،و  ISANرای منا ع
چند سانهای (هر چند ا نظا ما ک سازگا هساند) و هر نین یکسانی یش از حد مرا ه ما ک ا مرا ه EAN
موجو یت نظا ما ک ا ا تهدید هرراه میکند و اگر نظا ما ک ازتعریفی از ماهیت ،ساخاا  ،عرلکر ها ،و کا آیی
خویش نداماه امد آینده نهچندان و ا مشکالت یشار مواجه خواهد و .
ا توجه ه مد وزافدون منا ع غیرکاا ی و پایین و ن اسافا ه از ما ک رای این آثا ا که هنظر می سد یشار نامی
از آگاهی کم تولیدکنندگان این آثا امد ا سازمان اید اهنراهایی سیا سا ه و کا ر ی ا ا هرکا ی مؤسسههای
سارس هره مؤسسههای ملی ررا هد .رنامه یدی رای اطالع سانی خصوص ما ک و کا ر های
ملی تولید و
آن از طریق ایجا سایت مناسب چند ز انه (ماناسب ا جایگاه نظا ینالرللی ما ک) ،تولید جدوات اهنرای مخاصر
کا ر ی سطح کشو های مخالف ،رگدا ی کا گاههای آموزمی و هرایشهای منطقهای کشو های مخالف،
نرایشگاههای کاا و اطالع سانی خصوص نظا ما ک ،اسافا ه ست از سانههای هرگانی و محیط
حضو
مجازی هویژه مبکههای اجاراعی نظیر فیس وک و توییار و  ...میتواند کا آیی نظا ما ک موثر امد.
هنظر می سد نظا جهانی ما ک ا توجه ه تحوالت جدید صنعت نشر ،اید ازتعریفی از اهداف ،ساخاا و هر نین
ا تباطش ا سایر نظا های مرا هگاا ی اماه امد .نظا ما ک آغاز رای کاا های چاپی ایجا مد ،و امروز
حضو آنرا تقریبا هره منا ع اطالعاتی اعم از چاپی و غیر چاپی می ینیم .این حالی است که این نظا از نظر
مرا هگاا ی هرپومانی سیا ی ا سایر نظا ها ( EAN ،ISAN ،DOIو )...ا ولی ا زش افدو های که ه آنها اضافه
میکند کامالً مشخص نیست.
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Abstract
Purpose: The main purpose is to analyze the management system of ISBN between the
member countries and also to explore how national institutions work according to
functions suggested by ISBN International Agency.
Methodology: The method of the research is survey and the statistical population is
the total delegacies of the ISBN Agency including 160 countries which 66 active
delegacies were answered for the questionnaire.
A researcher-developed
questionnaire is the main tool for gathering data which then analyzed by descriptive
statistic methods like frequency, percentage and the like.
Findings: The findings showed that 42% of the countries offer ISBN to the publishers
with no charge. 60.6 % of the countries developed bibliographic databases for works
having ISBN. 74.2% represent publisher’s information to the International Agency for
publishing in Publishers International ISBN Directory (PIID). However, 42.2% of
agencies edit erroneous ISBN assigned by the publishers to the works. Copy-cataloging,
distribution, bibliographic search are respectively among the best functions. In 27% of
the countries, publishers know enough about the ISBN system. As mentioned by the
member countries, national libraries and publishers unions are the most important
supporters of the ISBN system, workshops and conferences are the most important
ways to increase knowledge and motivation of the publishers For using ISBN, and
using mass media, instructional workshops, regional and international conferences are
the most important strategies for improvement of ISBN system.
Conclusion: ISBN system is not as desired according to efficiency and publishers’
incentives for using it. Development of e-book readers and tablets and their incuriosity
towards ISBN, some new standards like DOI and ISAN, and similarity of ISBN to EAN are
among the threats to ISBN future. It is of high importance for ISBN system to redefine
its nature, structure, performance and efficiency.
Keywords: ISBN, International Management, Book Standards, Publishing.

