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چڪیده

هدف: شناسایی وضعیت مدیریت منابع خاکسرتی در کتابخانه های وابسته به سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از سه جنبه مجموعه سازی، سازماندهی، و اشاعه 

است.

کتابخانه مؤسسات  نظر ۵۲ مسئول  پرسشنامه  از  استفاده  با  پژوهش:  روش/ رویکرد 
پژوهشی و مراکز استانی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درباره 

وضعیت مدیریت منابع خاکسرتی در این کتابخانه ها پیامیش شده است.

یافته ها: ۴۰/۴٪ کتابخانه ها منبع خاکسرتی را با نام خود منبع می شناسند؛ فقط در ٪۵/۸ 
هیچ  در  دارد؛  وجود  منابع خاکسرتی  انواع  تهیه  برای  مدون  دستورالعمل  کتابخانه ها 

کتابخانه ای کمیته انتخاب منابع خاکسرتی وجود ندارد؛ ۲۶/۹٪ کتابخانه ها فهرستی از 

منابع خاکسرتی موجود در کتابخانه خود دارند و ۷۰/۴٪ آنها این منبع را در پایگاه سیمرغ 

معرفی کرده اند؛ ٦٣/٥٪ کتابخانه ها امکان دسرتسی به منابع خاکسرتی از طریق امانت 

بین کتابخانه ای و یا اشرتاک در خرید منابع خاکسرتی را ندارند؛ ٥٩/٦٪  کتابخانه ها منابع 

خاکسرتی خود را وجین منی کنند؛ و بیشرتین روش تهیه منابع خاکسرتی در کتابخانه ها 

(۸۲/۷٪) از طریق اهدا صورت می گیرد. همچنین ۷۳/۲٪ کتابخانه ها منابع خاکسرتی را هم 

به شیوه دستی و هم به شیوه کامپیوتری سازماندهی می کنند.

نتیجه گیری: در کتابخانه های مورد بررسی به اهمیت منابع خاکسرتی و مدیریت آنها توجه 
منی شود. دلیل این امر شاید ناشناخته ماندن منابع خاکسرتی و بی توجهی به اهمیت 

مدیریت منابع خاکسرتی در این کتابخانه ها باشد. این نتیجه را می توان تا حدودی  به 

وضعیت این منابع در سایر کتابخانه های کشور تعمیم داد.
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مقدمه
منابع خاکسترى، راهى براى اشاعه اطالعات، دانش، و تخصص است که از فرایندهاى پژوهشى 
حمایت مى کند و اطالعاتى را ارائه مى دهد که در بیشتر منابع متعارف یافت نمى شود. با توجه به 
ماهیت خاص این منابع، به نظر مى رسد، وجود آنها تقویت کننده پیشرفت اجتماعى و اقتصادى 
ملل و حرکت بى وقفه به سوى جامعه علمى باشد. هر منبع اطالعاتِى چاپى یا الکترونیکى اعم 
از کتاب، نشریه، پایان نامه، یا خبرنامه که پس از تدوین و تولید وارد بازار نشر نشود، جزء 
انتشارات خاکسترى1 به شمار مى آید. بر این اساس، انتشارات خاکسترى منابع اطالعاتى خاصى 
هستند که با هدفى خاص و مخاطبى ویژه تولید مى شوند، اما به سبب تکثیر محدود و هدف 
غیرتجارى، امکان دسترسى به آنها در بازار نشر وجود ندارد. انتشارات خاکسترى معموالً از 
طریق پدیدآور حقیقى یا حقوقى در دسترس قرار مى گیرند. گزارش نهایى طرح هاى پژوهشى 

و برخى خبرنامه ها و دستنامه هاى داخلى سازمان ها از جمله این آثارند. 
منابع خاکسترى بسیار متنوع هستند؛ برخى ارزش اطالعاتى چندانى ندارند اما برخى 
دیگر حاوى اطالعات بسیار ارزشمندى هستند و در همه رشته ها وجود دارند. بنابراین، 
خاکسترى بودن یک منبع اطالعاتى معیارى براى ارزیابى، یا دلیلى بر ارزش یا بى ارزشى آن 
نیست، بلکه فقط انعکاسى از سطح محدود انتشار آنهاست. به  سخنى دیگر، منابع خاکسترى 
در هر زمینه موضوعى که باشند، همگى در ویژگى عدم عرضه در بازار نشر مشترکند، زیرا 
در شمارگان بسیار محدود تکثیر مى شوند و با وجود فناورى هاى نوین اطالعاتى، هنوز 
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دسترسى آسان و فراگیر به آنها میسر نیست. بنابراین، یکى از رسالت هاى کتابخانه ها و 
مراکز اطالع رسانى ایجاد امکان دسترسى به این آثار است. به طور مثال، انتظار مى رود یک 
کتابخانه تخصصى در حوزه پتروشیمى، طیف وسیعى از انتشارات خاکسترى در این زمینه 
را گردآورى کند و در دسترس کاربران خود قرار دهد (منصوریان، 1390). این منابع را 
مى توان در رسته منابع غیرکتابى قرار داد که یا شکل فیزیکى کتاب را ندارند یا در شمارگانى 

بسیار محدود تکثیر شده اند (حاجى زین العابدینى، 1754، ص 1385). 
به گفته اسایاند و آکپبور1 (2012)، تعریف منابع خاکسترى با صراحت مشکل است. 
منابع خاکسترى به دلیل اینکه به صورت نیمه منتشرشده هستند و به سختى مى توان آنها را 
مکان یابى کرد، پژوهشگران ترجیح مى دهند آنها را متون و منابع بى دوام بنامند. در چهارمین 
کنفرانس بین المللى متون خاکسترى در واشنگتن2 (1999)، منابع خاکسترى چنین تعریف 
شد: منابعى که در همه سطوح دولتى، دانشگاهى، تجارى، و صنعت به شکل چاپى و 
الکترونیکى تولید مى شوند، اما تحت نظارت انتشارات تجارى نیستند (نقل در اسایاند 
و آکپبور، 2012). به عقیده دباچر3 (1995)، این اصطالح طیف گسترده اى از منابع را که 
نمى توان به آسانى از طریق مجراهاى متداول منتشر کرد پوشش مى دهد. هیرتل4 (1991) 
منابع خاکسترى را شبه گزارش هاى چاپى نامیده است. این منابع فقط محدود به گزارش ها 
آمارى8،  گزارش هاى  فنى7،  گزارش هاى  پیشرفته6،  گزارش هاى  ابتدایى5،  (طرح هاى 
یادداشت ها9، حوزه گزارش هاى هنرى10، گزارش هاى پژوهشى تجارى11 و جز آن) نیستند، 
بلکه پایان نامه ها12، مجموعه مقاالت همایش ها13، استانداردها، ترجمه هاى غیرتجارى14، 
کتابشناسى ها15، اسناد تجارى و فنى16، و اسناد ادارى17 را نیز که داراى شمارگان باال نیستند 
دربرمى گیرند. منابع خاکسترى معموالً سؤال برانگیز و مبهم تلقى مى شوند. بیشتر آنها از 
بخش هاى دولتى، دانشگاهى، واحدهاى تجارى، بنیادهاى پژوهشى، کلیساها، مؤسسه ها و 
جز آن سرچشمه مى گیرند و معموالً از طریق مسیرهاى اصلى متداول نشر منتشر نمى شوند 
(به سبب فقدان شماره استاندارد بین المللى پیایندها18/ شماره استاندارد بین المللى کتاب19) و 

در شکل و در دامنه محدودى انتشار مى یابند (گوکهاله20، 1999). 
کتابخانه هاى وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى شامل کتابخانه هاى 
مؤسسات پژوهشى، کتابخانه هاى مراکز پژوهشى استانى، و کتابخانه هاى مراکز آموزشى 
است که در این پژوهش، کتابخانه هاى مؤسسات پژوهشى و مراکز پژوهشى استانى به دلیل 
اینکه تابع مدیریت واحدى هستند و هدف هاى مشترکى را دنبال مى کنند، به عنوان جامعه 
پژوهش انتخاب شده اند. این کتابخانه ها داراى مجموعه اى از منابع خاکسترى از قبیل 
پایان نامه ها، گزارش هاى نهایى، طرح هاى پژوهشى و جز آن هستند. از آنجا که به اهمیت 

1. Osayande & Ukpebor
2 .GL’99
3. Debachere
4. Hirtle
5. Preliminary progress
6. Advanced  reports
7. Technical reports
8. Statistical reports
9. Memoranda
10. State of the art reports
11. Market research reports
12. Theses
13. Conference proceedings
14. Non-commercial transla-

tions
15. Bibliographies
16. Technical and commercial 

documentation
17. Official documents
18. International standard seri-

al number
19.International standard book 

number
20. Gokhale



۵۸
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۶ ، شامره ۴ (زمستان ۱۳۹۴) 

سارا صفازاده، 
امیررضا اصنافی، نجمه ساملی

مدیریت این منابع در کشور توجه نشده و پژوهش جدى درباره آنها صورت نگرفته است، 
انجام پژوهشى براى بررسى وضعیت مدیریت منابع خاکسترى در کتابخانه هاى وابسته 
به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى ضرورى مى نماید. منظور از مدیریت 
منابع خاکسترى، فراهم آورى ساختارى جامع و انجام فعالیت هاى نظام مند است که به 
دسترسى به منابع خاکسترى منجر مى شود. این موارد عبارت اند از: مجموعه سازى شامل 
انتخاب و سفارش و خرید؛ سازماندهى شامل فهرست نویسى، رده بندى، نمایه سازى و 
چکیده نویسى؛ و اشاعه شامل امانت و آگاهى از وجود منابع خاکسترى توسط کاربران است. 
در این پژوهش، براى تعیین وضعیت مدیریت این منابع در کتابخانه هاى وابسته به سازمان 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى به سه پرسش پاسخ داده مى شود:
منابع خاکسترى با چه اصطالحى شناخته مى شوند؟. 1
انواع منابع خاکسترى  کدامند؟ . 2
وضعیت مجموعه سازى، سازماندهى، و اشاعه منابع خاکسترى چگونه است؟. 3

بررسى ها نشان مى دهد با وجود پژوهش هاى متعدد در حوزه منابع خاکسترى در خارج 
از کشور تعداد پژوهش هاى مرتبط در داخل کشور اندك است، از جمله سوداگر (1373) 
در بررسى وضعیت کاتالوگ هاى تجارى شرکت مهندسى مشاور مهاب قدس به ارزشمندى 
این منابع اشاره کرده و نتیجه گرفته است که نظام سازماندهى کاتالوگ هاى تجارى در این 
شرکت ناقص است و تبدیل نمایه سازى سنتى به نظام ذخیره و بازیابى رایانه اى اطالعات 

درباره این منابع ضرورت دارد. 
در خارج از ایران، آینا1 (2000) در پژوهشى بر روى منابع خاکسترى مربوط به سال هاى 
1993-1997 مشخص کرد، سهم قاره اروپا در انتشار منابع خاکسترى 39/6 درصد و قاره آسیا 
4/9 درصد بوده است؛ 63/1 درصد از قالب هاى منابع خاکسترى تولیدشده به صورت مجموعه 

مقاالت است و 49/4 درصد محتواى موضوعى آنها در حیطه مجموعه گسترى بوده است. 
گلفاند2 (2000) در "چالش هاى جدید متون خاکسترى براى کتابخانه هاى پژوهشى'' 
بیان کرد، متون خاکسترى گذشتۀ پرتالشى را داشته اند و به ویژه با ورود این متون به 
کتابخانه ها چالش هاى فراوانى در شناسایى، فرآهم آورى، پردازش، و استفاده از آنها پدید 
آمده است. این متون به سبب توسعۀ نشر الکترونیک اهمیت بیشترى یافته اند و ظهور وب 
سبب بهبود بهره گیرى از آنها شده است. دکارواهو3 (1383) در مقاله "منابع خاکسترى و 
سهم آن در جامعه علمى" سهم منابع خاکسترى در جامعۀ علمى را از طریق بررسى تاریخى 
سیر تکامل این منابع در قرن گذشته به نمایش گذاشته است و ضمن بررسى مراحل گسترش 
آنها از ابتداى قرن بیستم، برخى مؤسسات، به ویژه در امریکاى التین و کارائیب را که نقشى 
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کلیدى در اداره این نوع از متون دارند معرفى مى کند.
یافته هاى ساالنج1 (2007) در طرح تجربه هاى خود درباره مدیریت منابع خاکسترى 
نشان مى دهد، پژوهشگران از اهداى پژوهش هاى خود به کتابخانه ها خوددارى مى کنند 
و این در حالى است که کتابداران به این منابع براى رفع نیازهاى کاربران خود نیاز دارند. 
این امر، فراهم آورى، فهرست نویسى، و رده بندى منابع خاکسترى را در کتابخانه ها مشکل 
ساخته است. اسایاند و آکپبور2 (2012) در مقاله  "فراهم آورى و مدیریت منابع خاکسترى: 
چالش هایى در کتابخانه هاى دانشگاهى آفریقا" نظر متخصصان را درباره منابع خاکسترى و 
همچنین ویژگى ها و اهمیت این منابع مورد پیمایش قرار دادند. در این مقاله به شناسایى این 
منابع و فرایند فراهم آورى آنها و گسترش خط مشى ها و مشکالت آنها پرداخته شده است.

مرور پیشینه هاى پژوهش نشان مى دهد که منابع خاکسترى و انواع آن توجه پژوهشگران 
را به خود جلب کرده است و هر روزه به پژوهش در مورد این منابع و مسائل مربوط به آنها 
افزوده مى شود. بیشتر پژوهش ها در زمینه تعریف منابع خاکسترى، انواع منابع خاکسترى، 
و تاریخچه منابع خاکسترى است و بحث در زمینه هاى مجموعه سازى، سازماندهى، و 
اشاعه منابع خاکسترى هنوز آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. نکتۀ دیگر آنکه 
منابع خاکسترى و مدیریت آنها در بیشتر کتابخانه ها به چالش تبدیل شده است. کتابداران 
کتابخانه ها در تالشند که با مدیریت صحیح منابع خاکسترى در کتابخانه ها به رفع نیازهاى 
کاربران کتابخانه هایشان بپردازند و دستیابى به این منابع را تسهیل سازند. بررسى ها نشان داد 
پژوهش در حوزه منابع خاکسترى در ایران نوپاست. در خارج از ایران نیز تمرکز پژوهش ها 

بر چگونگى بهره گیرى از منابع خاکسترى در کتابخانه هاى تخصصى و دانشگاهى است. 

روش شناسى
این پژوهش با روش پیمایشى و با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته انجام شده است. 
براى سنجش اعتبار ابزار پژوهش، سؤاالت تهیه شده در اختیار پنج نفر از صاحب نظران رشته 
علم اطالعات و دانش شناسى، دو نفر مدیر کتابخانه، دو نفر کتابدار بخش مجموعه سازى، 
سازماندهى، و اشاعه منابع اطالعاتى و یک نفر از اعضاى هیأت علمى سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزى گذاشته شد و اعتبار محتوایى آن مورد سنجش قرار گرفت. پس از 
رفع نواقص، سؤاالت نهایى تدوین شد. پایایى پرسشنامه به وسیله ضریب آلفاى کرونباخ 0/81 
محاسبه شد که نشان مى دهد پرسشنامه از پایایى الزم برخوردار است. پرسشنامه حاوى 30 
سؤال مشتمل بر شش بخش بوده است. جامعه آمارى در این پژوهش 27 کتابخانه مؤسسات 
Salanje .1پژوهشى و 34 کتابخانه مؤسسات مراکز استانى وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

2. Osayande & Ukpebor
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کشاورزى بود. پرسشنامه ها به صورت برخط و با استفاده از گوگل درایو براى 61 مسئول 
کتابخانه مؤسسات پژوهشى و مؤسسات مراکز استانى وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشاورزى ارسال شد و از این میان، 52 پرسشنامه عودت داده شد. براى تجزیه و تحلیل 
داده ها از آمار توصیفى (فراوانى و درصد فراوانى) با کمک نسخه 20  نرم افزار اس پى اس اس و 

براى رسم نمودارها و جداول از نرم افزار مایکروسافت اکسل 2010 استفاده شد.

یافته ها
براى شناسایى اصطالحات مربوط به منابع خاکسترى در کتابخانه هاى وابسته به سازمان 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى، جدول 1 ترسیم شده است.

جدول 1. اصطالح هاى مورد استفاده براى منابع خاکسترى در کتابخانه هاى مورد بررسى
شاخص های آماری

اصطالح
درصدفراوانی

۰۰منابع خاکسرتی 

۲۱۴۰/۴با نام خود منبع

۴۷/۷اسناد

۳۵/۸منابع مرجع

۲۳/۸منابع غیرکتابی

۱۱/۹تولیدات علمی

۲۱۴۰/۴بدون پاسخ

۵۲۱۰۰جمع

همان طور که در جدول 1 نشان داده شده است، هیچ یک از کتابخانه هاى مورد بررسى اصطالح 
منابع خاکسترى را در کتابخانه به کار نمى برند. 21 کتابخانه (40/4 درصد) منابع خاکسترى را با نام 
خود منبع مورد نظر، 4 کتابخانه (7/7) با اصطالح اسناد، 3 کتابخانه (5/8 درصد) با اصطالح منابع 
مرجع، 2 کتابخانه (3/8 درصد) با اصطالح منابع غیرکتابى، و 1 کتابخانه (1/9 درصد) با اصطالح 

تولیدات علمى مى شناسند و 21 کتابخانه باقیمانده (40/4 درصد) به این پرسش پاسخ نداده اند.
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جدول 2 انواع منابع خاکسترى را که در کتابخانه هاى مورد بررسى نمایان ساخته است.

جدول 2. وضعیت انواع منابع خاکسترى در کتابخانه ها

درصد فراوانی

شاخص های آماری

انواع منابع
خاکسرتی

ردیف درصد  فراوانی
شاخص های
 آماری

انواع منابع خاکسرتی
ردیف

٢٦/٩ ١٤ برنامه هامیش ها ١٤ ۸۸/۵ ۴۶ پایان نامه ها ١

٢٣/١ ١٢ عکس ها ١٥ ۸۴/۶ ۴۴ طرح های پژوهشی ٢

٢٣/١ ۱۲ استانداردها ١٦ ۸۴/۶ ۴۴ گزارش های پژوهشی ٣

٢٣/١ ١٢ وب سایت ها ١٧ ٧٥ ٣٩ مجموعه مقاالت هامیش ها ٤

١٩/٢ ١٠ اسناد  ١٨ ۶۱/۵ ۳۲ گزارش های سفر ٥

١٩/٢ ١٠ اسالیدها ١٩ ٥٩/٦ ٣١ بروشورها ٦

١٥/٤ ٨ سایر ٢٠ ۵۷/۷ ۳۰ گزارش های فنی ٧

١٥/٤ ٨ نامه های الکرتونیکی ٢١ ۵۳/۸ ۲۸ خربنامه ها ٨

٧/٧ ٤ یادداشت ها ٢٢ ٥١/٩ ٢٧ جزوه ها ٩

٠ ٠ ترجمه های غیرتجاری ٢٣ ٤٨/١ ٢٥ نقشه ها ١٠

٠ ٠ یادبودها ٢٤ ۴۰/۴ ۲۱ گزارش های آماری ١١

۰ ۰ گزارش های هرنی ۲۵ ٣٨/٥ ٢٠ کتابشناسی ها ١٢

٠ ٠ گروه های بحث الکرتونیکی ٢٦ ۳۲/۷ ۱۷ گزارش های دولتی ١٣
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و  بیشترین  کتابخانه)  درصد (46  با 88/5  پایان نامه ها  جدول 2،  داده هاى  برپایه 
یادداشت ها با 7/7 درصد (4 کتابخانه) کمترین فراوانى را دارند و گزارش هاى هنرى، 
هیچ  در  یاددبودها  و  بازار،  بررسى هاى  غیرتجارى،  ترجمه هاى  بحث،  گروه هاى 

کتابخانه اى موجود نبوده است. 
در جدول 2 مالحظه شد که 8 کتابخانه به سایر منابع خاکسترى در کتابخانه هایشان 

اشاره کرده اند. در جدول 3 وضعیت این منابع نشان داده شده است.

جدول 3. وضعیت سایر منابع خاکسترى در کتابخانه هاى مورد بررسى
شاخص های آماری

منابع
درصدفراوانی

۵۹/۶نرشیه ترویجی

۱۱/۹نامه های اداری

 SOP۱۱/۹فرایندهای کاری

۱۱/۹منت کامل سخرنانی های ارائه شده در مؤسسه

۴۴۸۴/۶بدون پاسخ

۵۲۱۰۰جمع

همان طور که از یافته هاى جدول 3 برمى آید، از 8 کتابخانه (15/4 درصد) داراى سایر 
منابع خاکسترى، در 5 کتابخانه (9/6 درصد)، نشریه ترویجى؛  1 کتابخانه (1/9 درصد)، 
نامه هاى ادارى؛ 1 کتابخانه (1/9 درصد)، فرایندهاى کارى1، و 1 کتابخانه (1/9 درصد)، متن 

کامل سخنرانى ها نگهدارى مى شود.
جدول 4 با تعیین وجود دستورالعمل مکتوب براى تهیه منابع خاکسترى، وجود فهرست 
این منابع، امکان دسترسى به آنها از طریق امانت بین کتابخانه اى و یا اشتراك در خرید این 
منابع، و انجام وجین آنها، وضعیت مجموعه سازى منابع خاکسترى در کتابخانه هاى مورد 

بررسى را نمایان ساخته است. 

1 .SOP
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جدول 4. وضعیت مجموعه سازى منابع خاکسترى
خیرتاحدودیبلیگزینه ها

شاخص آماری
انیپرسش

راو
ف

صد
در

انی
راو

ف

صد
در

انی
راو

ف

صد
در

وجود دستورالعمل مکتوب برای تهیه 
۳۵/۸۹۱۷/۳۴۰۷۶/۹منابع خاکسرتی

وجود معیارهایی برای تهیه منابع 
۲۵۱۲۳۵۲۶۶۵خاکسرتی

وجود منبعی برای ذکر فهرستی از منابع 
۱۴۲۶/۹۱۳۲۵۲۵۴۸/۱خاکسرتی در کتابخانه

امکان دسرتسی به منابع خاکسرتی از 
طریق امانت بین کتابخانه ای و یا اشرتاک 

در خرید منابع خاکسرتی
۶۱۱/۵۱۳۲۵۳۳۶۳/۵

۱۰۱۱/۲۱۱۲۱/۲۳۱۵۹/۶انجام وجین منابع خاکسرتی

براساس یافته هاى جدول 4، دستورالعمل مکتوب براى منابع خاکسترى در 40 کتابخانه 
(76/9 درصد) وجود ندارد، 9 کتابخانه (17/3درصد) تا حدودى داراى این دستورالعمل 
هستند، و فقط 3 کتابخانه (5/8 درصد) دستورالعمل مکتوب دارند. 26 کتابخانه (65 درصد) 
معیارهایى براى تهیه این منابع ندارند، 12 کتابخانه (35 درصد) تا حدودى معیارهایى براى 
تهیه آنها دارند، و فقط 2 کتابخانه (5 درصد) معیارهایى براى تهیه این منابع دارند. 25 کتابخانه 
(48/1 درصد) منبعى براى ذکر فهرستى از منابع خاکسترى ندارند، 14 کتابخانه (26/9 
درصد) منبعى براى ذکر فهرستى از انواع آنها دارند، و 13 کتابخانه (25 درصد) تا حدودى 
منبعى براى ذکر فهرستى از آنها دارند. 33 کتابخانه (63/5 درصد) امکان دسترسى به منابع 
خاکسترى از طریق امانت بین کتابخانه اى و یا اشتراك در خرید را ندارند، 13 کتابخانه (25 
درصد) تا حدودى امکان دسترسى به این منابع از طریق امانت بین کتابخانه اى و یا اشتراك 
در خرید دارند، و فقط 6 کتابخانه (11/5درصد) امکان دسترسى به منابع خاکسترى از طریق 
امانت بین کتابخانه اى و یا اشتراك در خرید را دارند. 31 کتابخانه (59/6 درصد) وجین منابع 
خاکسترى را انجام نمى دهند، 11 کتابخانه تا حدودى این منابع را وجین مى کنند، و 10 کتابخانه 
(11/2 درصد) وجین آنها را انجام مى دهند. در راستاى تعیین وضعیت مجموعه سازى، نمودار 

1 نیز وجود کمیته انتخاب منابع خاکسترى را در کتابخانه ها نشان مى دهد. 
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نمودار 1. وجود کمیته انتخاب منابع خاکسترى در کتابخانه ها 

با توجه به یافته هاى نمودار 1، هیچ یک از کتابخانه ها کمیته اى براى انتخاب منابع خاکسترى ندارند. 
وضعیت وجود منبعى براى فهرست منابع خاکسترى در جدول 5 مشخص شده است. 
از 52 کتابخانه پاسخ دهنده، 27 کتابخانه (51/9 درصد) منبعى براى ذکر فهرستى از منابع 

خاکسترى دارند و یا تا حدودى منبعى براى ذکر فهرستى از آنها دارند. 

جدول 5. وجود منبع براى فهرست منابع خاکسترى در کتابخانه ها
شاخص های آماری

درصدفراوانیمنبع درج فهرست انواع منابع خاکسرتی

۱۹۷۰/۴پایگاه سیمرغ سازمان

۲۷/۴لیست تازه های کتابخانه

۱۳/۷بروشورها

۱۳/۷کتابشناسی ها

۱۳/۷سایت مؤسسه

۱۳/۷سایت مرکز استانی

۱۳/۷فهرست اطالعات کتابشناختی

۱۳/۷نرشیات چاپی که شامل ایندکسی از خاصه مقاالت است

۲۷۱۰۰جمع
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برپایه داده هاى جدول 5، از 27 کتابخانه اى (51/9 درصد) که منبعى براى ذکر فهرستى از 
منابع خاکسترى دارند، تعداد 19 کتابخانه (36/5 درصد)، پایگاه سیمرغ؛ 2 کتابخانه (3/8 درصد)، 
تازه هاى کتابخانه؛ 1 کتابخانه (1/9 درصد)، بروشورها؛ 1 کتابخانه، کتابشناسى ها؛ 1 کتابخانه، 
سایت مؤسسه؛ 1 کتابخانه، سایت مرکز استانى؛ 1 کتابخانه، فهرست اطالعات کتابشناختى، و 1 

کتابخانه، نشریات چاپى را که شامل ایندکسى از خالصه مقاالت است نام بردند.
جدول 6، مربوط به روش هاى تهیه و سفارش منابع خاکسترى در کتابخانه هاست. با 
توجه به اینکه در پرسش مربوط به این عامل، هر کتابخانه مى توانست بیش از یک گزینه را 

انتخاب کند درصدهایى که در جدول مالحظه مى شود بیش از 100 است.

جدول 6. روش هاى تهیه و سفارش منابع خاکسترى در کتابخانه ها
گزینه ها

واسپاریمبادلهاهداءخریدشاخص های آماری
ارسال منابع خاکسرتی 

تهیه شده در سازمان مادر 
به کتابخانه

١٠٤٣٦١٠٢٣فراوانی

١٩/٢٨٢/٧١١/٥١٩/٢٤٤/٢درصد

همان طور که از جدول 6 برمى آید، اهدا با 82/7 درصد، بیشترین و مبادله با 11/5 درصد، 
کمترین روش مورد استفاده در تهیه و سفارش منابع خاکسترى بوده است.

براى تعیین وضعیت سازماندهى منابع خاکسترى در کتابخانه هاى وابسته به سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى جدول هاى 7 و 8  و 9 و نیز نمودار 2 ترسیم شده است. 

جدول 7 مربوط به انجام سازماندهى و دیجیتالى کردن این منابع است. 

جدول 7. سازماندهى و دیجیتالى کردن منابع خاکسترى 

خیرتاحدودیبلیگزینه ها

شاخص آماری
نیپرسش

اوا
فر

صد
در

نی
اوا

فر

صد
در

نی
اوا

فر

صد
در

۱۷۳۲/۷۲۴۴۶/۲۱۱۲۱/۲انجام سازماندهی منابع خاکسرتی

۱۱۲۱/۲۲۶۵۰۱۵۲۸/۸دیجیتالی کردن منابع خاکسرتی
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براساس جدول 7، از 41 کتابخانه، 24 کتابخانه (46/2 درصد) تا حدودى و 17 کتابخانه 
(32/7 درصد) به طور کامل منابع خاکسترى را سازماندهى مى کنند. در 11 کتابخانه (21/2 
تا  درصد)   50) کتابخانه  همچنین 26  نمى شوند.  سازماندهى  خاکسترى  منابع  درصد) 
حدودى اقدام به دیجیتالى کردن منابع خاکسترى کرده اند. 15 کتابخانه (28/8 درصد) هنوز 
اقدامى براى دیجیتالى کردن منابع خاکسترى انجام نداده  و 11 کتابخانه (21/2درصد) منابع 

خاکسترى خود را دیجیتالى کرده اند.
وضعیت روش سازماندهى منابع خاکسترى در 41 کتابخانه که اقدام به سازماندهى این 

منابع کرده اند، در جدول 8 نمایان شده است.

جدول 8. روش هاى سازماندهى منابع خاکسترى
روش ها

همه مواردچکیده نویسیمنایه سازیفهرست نویسیشاخص های آماری

١٥١٠٢٢١فراوانی

٢٨/٨١٩/٢٣/٨٤٠/٤درصد

برپایه داده هاى جدول 8، 40/4 درصد کتابخانه ها همه روش هاى سازماندهى را براى 
منابع خاکسترى به کار مى برند. 

نمودار 2، مربوط به استفاده یا عدم استفاده از کامپیوتر در سازماندهى این منابع است.

نمودار 2. استفاده از شیوه هاى دستى و کامپیوترى در سازماندهى منابع خاکسترى
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نمودار 2 نشان مى دهد که در کتابخانه هاى مورد بررسى، 4/9 درصد از شیوه دستى، 
21/9 درصد از نرم افزارهاى کتابخانه اى، و 73/2 درصد از شیوه ترکیبى دستى و رایانه اى 
این  در  استفاده  مورد  نرم افزار  نوع  مى کنند.  استفاده  خاکسترى  منابع  سازماندهى  براى 

کتابخانه ها در جدول 9 آمده است.

جدول 9. نرم افزار مورد استفاده براى سازماندهى منابع خاکسترى
شاخص های آماری

درصدفراوانینرم افزار

۱۸۴۳/۹سیمرغ

۳۷/۳پارس آذرخش

۱۲/۴بانک اطالعات اکسس

۱۲/۴اکسل

۱۲/۴نرم افزار مدیریت اداری طلوع از رشکت صفه 

۱۲/۴نرم افزار پاسارگاد

۱۶۳۹بدون پاسخ

۴۱۱۰۰جمع

براساس جدول 9، 25 کتابخانه (61 درصد) از 41 کتابخانه که منابع خاکسترى را 
سازماندهى مى کنند، نوع نرم افزار مورد استفاده براى سازماندهى منابع خاکسترى را اعالم 
کردند. در این میان، 18 کتابخانه (43/9 درصد) از نرم افزار سیمرغ؛ 3 کتابخانه (7/3 درصد) 
پارس آذرخش (1 کتابخانه از این 3 کتابخانه عالوه بر پارس آذرخش، نرم افزار سیمرغ را نیز 
نام برده است)؛ 1 کتابخانه (2/4 درصد) پاسارگاد؛ 1 کتابخانه، اکسل؛ 1 کتابخانه، اکسس، و 

1 کتابخانه از نرم افزار مدیریت ادارى طلوع استفاده مى کنند.
وضعیت اشاعه منابع خاکسترى در کتابخانه هاى وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشاورزى در جدول 10 و نمودارهاى 3 و 4 آمده است. جدول 10 روش هاى 

دسترسى به منابع خاکسترى را نشان مى دهد.
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جدول 10. روش هاى دسترسى به منابع خاکسترى
گزینه  ها

خیرتا حدودیبلینحوه دسرتسی به منابع خاکسرتی

دسرتسی به همه منابع خاکسرتی موجود 
در کتابخانه

فراوانی
٨٣٢١٢

١٥/٤٦١/٥٢٣/١درصد

امانت دهی منابع خاکسرتی فقط در 
کتابخانه

١٥٢٠١٧فراوانی

٢٨/٨٣٨/٥٣٢/٧درصد

کپی برداری از منابع خاکسرتی

١٢٣١٩فراوانی

٢٣/١٥٩/٦١٧/٣درصد

اشاعه گزینشی اطالعات و آگاهی رسانی 
جاری

١٣٢٦١٣فراوانی

٢٥٥٠٢٥درصد

مطابق با داده هاى جدول 10، 32 کتابخانه (61/5 درصد) تا حدودى به همه منابع 
خاکسترى دسترسى دارند، 12 کتابخانه (23/1 درصد) به همه منابع خاکسترى موجود 
در کتابخانه دسترسى ندارند، و فقط 8 کتابخانه (15/4 درصد) به همه منابع خاکسترى 
موجود در کتابخانه دسترسى دارند. 20 کتابخانه (35/5 درصد) تا حدودى فقط مجاز هستند 
منابع خاکسترى را در کتابخانه مورد استفاده قرار دهند، 17 کتابخانه (32/7 درصد) امکان 
استفاده از آنها را در بیرون از کتابخانه نیز دارند، و 15 کتابخانه (28/8 درصد) فقط مجاز 
هستند از این منابع در کتابخانه استفاده کنند. 31 کتابخانه (59/6 درصد) تا حدودى مجاز 
به کپى بردارى از منابع خاکسترى هستند، 12 کتابخانه (23/1 درصد) مجاز به کپى بردارى 
از آنها در کتابخانه ها هستند، و 9 کتابخانه (17/3 درصد) مجاز به کپى بردارى از آنها در 
کتابخانه ها نیستند. 26 کتابخانه (50 درصد) تا حدودى مراجعه کنندگان را در جریان منابع 
خاکسترى جدید از طریق اشاعه گزینشى اطالعات و آگاهى رسانى جارى قرار مى دهند، 
13 کتابخانه (25 درصد) مراجعه کنندگان را در جریان منابع خاکسترى جدید از طریق 
اشاعه گزینشى اطالعات و آگاهى رسانى جارى قرار مى دهند، و 13 کتابخانه (25 درصد) 
مراجعه کنندگان را در جریان منابع خاکسترى جدید از طریق اشاعه گزینشى اطالعات و 

آگاهى رسانى جارى قرار نمى دهند.
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وضعیت استفاده کنندگان از منابع خاکسترى در نمودار 3 نمایان شده است.

نمودار 3. وضعیت استفاده کنندگان از منابع خاکسترى

همان طور که در نمودار 3 مشاهده مى شود، اعضاى هیأت علمى سازمان بیشترین 
میزان استفاده (86/5 درصد) را از منابع خاکسترى را در کتابخانه ها دارند. همچنین در این 

پژوهش، سایر استفاده کنندگان از این کتابخانه ها به این ترتیب اعالم شدند:
دانشجویان، سربازانى که به ادارات معرفى مى شوند؛ پژوهشگرانى که خارج از مرکز 
در زمینه موضوعى مرکز فعالیت دارند؛ افراد آزاد؛ کشاورزان؛ کارکنان مزارع مرغدارى و 
دامدارى و پرورش ماهى؛ دانشجویان و بهره برداران بخش کشاورزى؛ شرکت هاى مهندسین 
مشاور؛ برخى از مدیران؛ اعضاى سازمان نظام مهندسى کشاوررزى؛ در برخى موارد، استفاده 
در داخل کتابخانه براى شرکت ها و مکان هاى خصوصى با تأیید واحد حراست مرکز؛ 

معلمان؛ کارکنان دانشگاه هاى دیگر؛ و کارکنان سازمان جهاد کشاورزى.
در نمودار 4 شیوه هاى اطالع رسانى در مورد منابع خاکسترى نشان داده شده است.
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نمودار 4. شیوه هاى اطالع رسانى از منابع خاکسترى 

همان طور که در نمودار 4 مشاهده مى شود، بیشتر کتابخانه ها (50/6 درصد) اظهار 
داشتند که هیچ اطالع رسانى در این مورد انجام نمى شود و پژوهشگران با مراجعه به کتابخانه 
از وجود منابع خاکسترى مطلع مى شوند، 32/7 درصد از کتابخانه ها از طریق اطالع رسانى 
در وب سایت هاى کتابخانه و سازمان مادر؛ 14/4 درصد استفاده کنندگان از طریق انتشار 
کتاب و نشریه، و 13/5 درصد از طریق برپایى نمایشگاه از منابع خاکسترى مطلع مى شوند.

بحث و نتیجه گیرى
یافته هاى حاصل از این پژوهش نشان دهنده کم توجهى به اهمیت منابع خاکسترى و مدیریت 
این منابع در کتابخانه هاست. این امر شاید به سبب ناشناخته ماندن منابع خاکسترى در کشور 
ایران باشد. با توجه به اهمیت روزافزون منابع خاکسترى در سایر کشورها بهتر است در 
کتابخانه هاى تخصصى،  به ویژه در کتابخانه هاى وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشاورزى، به منابع خاکسترى و مدیریت آنها به منظور سهولت دستیابى به این منابع 
توجه بیشترى شود و از این طریق، باعث رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مدیریت 

منابع خاکسترى در این کتابخانه ها گردند.
استاندارد  قالب  نداشتن  رسمى،  نشدن  ثبت  مکان یابى،  دشوارى  شدن،  منتشر  نیمه 
پذیرفته شده و یکدست و نبود یک استاندارد کنترل کتابشناختى، و نداشتن شابک1 یا شاپا2  
براى منابع خاکسترى از یک سو موجب شده است پژوهشگران آنها را متون و منابع بى دوام 
بنامند و از سوى دیگر، شناسایى این منابع را مشکل ساخته است. به گفته دکارواهو (1383، 
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ص 336)، به لحاظ امنیتى نیز محدودیت هاى دسترسى براى این منابع وجود دارد. 
براى داشتن مجموعه اى غنى از منابع خاکسترى ضرورى است که به همۀ روش هاى 
تهیه منابع خاکسترى مانند خرید، واسپارى، مبادله و حتى ارتباط مستقیم با سازمان هاى 
تولیدکننده توجه شود. بى توجهى به این روش ها بنا به گفتۀ برخى پاسخ دهندگان مى تواند 
ناشى از بى توجهى به اهمیت این منابع مهم باشد. بنابراین، به تدوین برنامه اى بلندمدت، 
دقیق، و حساب شده و پیگیرى مستمر براى فراهم آورى همۀ منابع خاکسترى در کتابخانه هاى 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى نیاز است.
در مورد سازماندهى منابع غیرکتابى باید بیان داشت که منابعى نظیر جزوه ها، گزارش ها، 
و پایان نامه ها، عموماً به صورت ساده فهرست نویسى مى شوند یا از نظام هاى نمایه سازى 
براى ذخیره و بازیابى اطالعات آنها استفاده مى کنند (مرادى، 1380، ص 191 به نقل 
از حاجى زین العابدینى، 1385، ص 1755). سازماندهى در مورد انواع منابع خاکسترى، 
متفاوت است. به طور مثال، براى پایان نامه ها و طرح هاى پژوهشى، سازماندهى به طور کامل 
انجام مى شود اما انواع دیگر منابع خاکسترى مانند وب سایت، نامه ، بروشور، اسناد، جزوه، 
اسالید و جز آن در کتابخانه ها سازماندهى نشده اند. از دالیل این شاید محتواى اطالعاتى و 
یا وارد نشدن رسمى آنها به بازار نشر و توزیع باشد. بنابراین، پیشنهاد مى شود براى انسجام 
بخشیدن به وضعیت سازماندهى این منابع در ابتدا فهرست نویسى آنها توسط کتابخانه مرکز 
اطالعات و مدارك علمى کشاورزى به عنوان کتابخانه مرکزى به صورت متمرکز انجام شود 
و همانند سازماندهى سایر منابع اطالعاتى در کتابخانه ها، براى همۀ انواع منابع خاکسترى 
عمل شود. همکارى سایر کتابخانه ها مانند کتابخانه هاى مؤسسات پژوهشى و مراکز استانى 
نیز در این زمینه باعث بهبود وضعیت کنونى سازماندهى آنها خواهد شد. خدمات متمرکز 
در این زمینه باعث مى شود هزینه ها در هر کتابخانه کاهش یابد؛ برنامه و روش استاندارد 
و یکنواختى براى آنها تدوین شود؛ از دوباره کارى و اتالف وقت جلوگیرى مى شود؛ به 

بازدهى بهتر و بیشتر خدمات مى انجامد؛ و فرایندهاى مدیریتى بهبود مى یابد.
در دسترسى به منابع خاکسترى در کتابخانه هاى وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشاورزى، قوانین سخت گیرانه اى براى استفاده  وجود ندارد و تعامل بسیارى میان 
مراجعان و کتابخانه ها برقرار است. عالوه بر اینها، مشخص شد بخش امانت مستقلى براى 
منابع خاکسترى در نظر گرفته نشده است و اطالع رسانى این منابع از طریق اشاعۀ گزینشى 
اطالعات و خدمات آگاهى رسانى جارى کمتر انجام مى گیرد و کتابداران در حد امکان، 
کاربران خاص و عالقه مندان را از طریق پست  الکترونیکى در جریان تازه ترین اطالعات در 
زمینه هاى مختلف از جمله منابع خاکسترى تازه قرار مى دهند. در نهایت، موارد زیر به عنوان 



۷۲
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۶ ، شامره ۴ (زمستان ۱۳۹۴) 

سارا صفازاده، 
امیررضا اصنافی، نجمه ساملی

پیشنهاد مطرح مى شود: 
 تهیه دستورالعملى مدون براى مجموعه سازى، سازماندهى، و اشاعه منابع خاکسترى؛
 تهیه فهرستگانى از همه انواع منابع خاکسترى؛
 تشکیل کمیته انتخاب منابع خاکسترى؛
 ،تهیه انواع منابع خاکسترى از سایر سازمان ها
 استفاده از روش هاى متداول اطالع رسانى براى آگاهى رسانى استفاده کنندگان؛ و
  انسجام سازماندهى منابع خاکسترى و برگزارى دوره هاى آموزشى سازماندهى منابع

خاکسترى براى کتابداران.
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