ساختار و محتوای خط مشی دسرتسی و ارائه خدمات بخش نسخههای خطی
کتابخانههایکشور
رضیه یزدان نیا | سعید رضاییرشیفآبادی| منصوره باقری

چڪیده
هدف :این پژوهـش با هدف شناسـایی مؤلفـههای موجود درخط مشـی
دسرتسـی بخش نسخــههای خطـیکتابخانههای کشور و تحلیـل دیدگاه
تهیهكنندگان اینگونه خط مشیها انجام شده است.
روش/رویكردپژوهش:بااستفادهروشتحلیلمحتواازنوعکیفیبهتحلیل
خط مشی مدون دسرتسی و ارائه خدمات بخش خطی کتابخانههای کشور
پرداختهاست.
یافتهها :در خط مشی مدون کتابخانههای کشور 9مؤلفه وجود دارد که هر
یک دارای مقولهها و زیرمقولههای متعدد است .کتابخانه مرکزی دانشگاه
تهران با 4مؤلفه کمرتین و کتابخانه ملی ایران با 9مؤلفه بیشرتین معیارها را
برای دسرتسی به نسخههای خطیخود تعیینکردهاست.
نتیجهگیری :اهمیت مؤلفهها در خط مشیها مختلف است .دو مؤلفه
ارائه منابع و خدمات به مراجعان و رشایط و مشخصات استفادهکنندگان از
مؤلفههایمهمواساسیخطمشیهاهستند.

ڪلیدواژهها
دسرتسی ،نسخههای خطی ،خط مشی ،کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،کتابخانه ملی ملک ،کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران،
کتابخانه ملی تربیز ،نهاد کتابخانه های عمومی کشور ،کتابخانه آستان قدس رضوی
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3

دریافت 1390/4/1 :پذیرش1390/7/25 :

مقدمه

یکی از راههای تعالی و پیشرفت جامعه ،شناخت فرهنگ و هویت آن جامعه است .نسخ
خطی ،بر اثر مساعی اقوام و ملل مختلف بهوجود آمدهاند و يكي از منابع آشنايي با پیشینه
علمی و فرهنگی جامعه ،نقاط ضعف و قوت دانشمندان و علما ،و سیر حرکت آنها در طول
زمان است.
بی توجهی به این آثار ،باعث از دست رفتن بخشی از هویت و تمدن هر قوم و ملت
میشود و چه بسا در طول تاريخ ،متون و دستنوشتههای ارزشمندی بر اثر حوادث طبیعی یا
انسانی از بین رفتهاند .آنچه در این میان موجب تأسف بيشتر است از بین رفتن برخی از اين
آثار بهدلیل عدم دسترسی کاتبان و نیز عدم تکثیر و اهتمام بهحفظ و حراست آنهاست (مایل
هروی.)1380،
شناسايي و دسترسي به كتابهاي خطي ارزشمند ،بهمنظور بررسي و آشنايي با فرهنگ
و سابقه تاريخي يك ملت ،از اهميت بسياري برخوردار است .كتابخانهها و مراكز نگهداری این
آثار موظفاند با اتخاذ تدابیری در جهت ارتقاي سطح دسترسی به منابع و بهبود ارائه خدمات
به پژوهشگران اقدام كنند و زمینه ترغیب و پژوهش در حوزه نسخ خطی برای محققان و
پژوهشگران و مصححان اين حوزه را فراهم نمايند.هرچند با پیشرفت فناوری ،کتابخانهها
اقدامات متعددی را بهمنظور افزايش و سهولت دسترسي به منابع انجام دادهاند که در این میان

.1کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی
(نویسندهمسئول)،
razieh_yazdannia@yahoo.com
 .2دانشیار كتابداری و اطالعرسانی
دانشگاه الزهرا(س)
srezaei@alzahra.ac.ir
 .3استادیار كتابداری و اطالعرسانی
دانشگاه الزهرا(س)
mbagheri_2000@yahoo.com
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میتوان به جمعآوري و تدوين فهرست نسخ [خطي]،تهیه میکروفیلم ،عکس ،و رقومیسازی
مجموعه خطی اشاره کرد .زمانی میتوان از تمام ظرفیت و امکانات کتابخانه استفاده نمود که
شرایط و معیارهای مشخصی برای ارائه خدمات و دسترسی به منابع وجود داشته باشد.
خطمشی و آییننامه از جمله ابزار تعیینکننده سطح ارائه خدمات و دسترسی به منابع
میباشند .وجود الگو و خطمشی موجب انسجام و پیشرفت امور میشود و دستیابی به
اهداف و رسالتهای مراکز و کتابخانهها براساس برنامه مشخص صورت میگیرد و از وقوع
کارها و فعالیتهای تکراری و ناهماهنگ جلوگیری میکنند و موجب حفظ منافع سازمان و
مراجعان میشوند و مانع از اعمال نظرات شخصی و سلیقهای افراد انجام امور میشود.
محمدي( ،)1387معتقد است خطمشي ،عالوه بر اينكه چارچوبي براي تصميمگيري
و برنامهريزي مشخص ميكند ،تصميمات ناشي از قضاوت شخصي يا صالحديد مديران
را -كه متأثر از ذهنيات آنهاست -كاهش ميدهد.
تسليمي( ،)1378نيزمتذكرشدهاستكهخطمشيموجبجلوگيريازقانونشكنيهاي
محسوس و نامحسوس ،تعديل روابط ميان منابع انساني ،و كاهش كشمكشهاي غيرمنطقي
ميشود.
اهمیت و ضرورت تدوین سیاست و خطمشی تا بدانجاست که یکی از مباحث جوامع
اطالعاتی ،خطمشی اطالعات 4است که بر روی ایجاد معیارها و پارامترهای تأمين دسترسی
به اطالعات یا اعمال محدودیت دسترسی به نوع معینی از اطالعات تمرکز دارد و یکی از
ضروریات جوامع دموکراتیک محسوب میشود.
خط مشی اطالعات ،دارای گستره وسیعی است و در برگیرنده تمام منابع اطالعاتی
موجود در جامعه است .این خطمشی ترکیبی از قوانین ،مقررات ،ضوابط و راهبردهای ایجاد،
مدیریت و بهکارگیری اطالعات است و بهطور کلي شکلدهنده قوانین اطالعاتی در جامعه
میباشد (جیگر.) 2007،5
خط مشی دسترسی به اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعاتی و فرهنگی بخش کوچکی
از خطمشی اطالعاتی در یک جامعه است که نشاندهنده نحوه تأمین نیاز اطالعاتی مراجعان
و محدودیتهای دسترسی به منابع اطالعاتی است.اهمیت و نقش خطمشی در فعالیتهای
متعدد کتابخانه موجب شده است پژوهشهای متعددی در این زمینه صورت گیرد.
فرزنديپور( ،)1374در پژوهشـي به بررسـي خطمشـيهاي ارائه مدراك پزشكــي در
بيمارستانهاي دانشگاهي آموزشي بيمارستان علوم پزشكي و خدمات درماني ايران ،تهران،
و شهيد بهشتي پرداخته است .اين مطالعه كه با روش توصيفي انجام شده است ،برروي 38
بخش مدارك پزشكي بيمارستانهای مذکور صورت گرفته است .هدف اصلي آن كسب
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اطالعات پايه درباره نحوه ارائه مدارك پزشكي به متقاضيان بوده است .نتايج اين پژوهش
حاكي از آن است که هيچكدام از بیمارستانهای مورد پژوهش از خطمشي يكنواختي پيروي
نميكنند 75 .درصد جامعه پژوهش ،در  4مورد ،داراي خطمشي و سياست مشابهي هستند.
در پژوهـش دیگـری ،زارعـی( ،)1380به شناسـايي مشكالت استفـاده از خطمشـي
مجموعهگستري از ديدگاه مديران كتابخانههاي دانشگاههاي مجري دوره كارشناسيارشد
كتابداري و اطالعرساني شامل تربيت مدرس ،دانشگاه تهران ،فردوسي مشهد ،شيراز ،علوم
پزشكي ايران ،و شهيد چمران اهواز پرداخت .در اين پژوهش ،اشاره شده است كه تنها 29/5
درصد از مديران براي گسترش منابع و مجموعه خود داراي خطمشي مدون ميباشند .در
نهايت ،مشكالت مديران در استفاده از خطمشي مجموعهگستري را در  4مقوله (مشكالت
اداري و مالي ،مشكالت فرهنگي و آموزشي ،مشكالت تجهيزاتي كتابخانهها ،و مشكالت
مديريتي) دستهبندينمودهاست.
صادقزاده( ،)1384در پژوهشي به بررسي شیوه سازماندهي و اطالعرساني نسخههاي
خطي كتابخانه مركزي تبريز پرداخته است .هدف اين پژوهش بررسي پيشينه ،مشكالت،
كاستيها ،و آسيبشناسي بخش نسخههاي خطي كتابخانه مركزي تبريز و ارائه پيشنهاد براي
فراهم آوري مخطوطات و بهرهگيري از شيوههاي نوين سازماندهي و اطالعرساني بيان شده
است .نتايج حاصل از اين پژوهش حاكي از وضعيت نهچندان رضايتبخش نسخ خطي
كتابخانههاي كشور بود.
کوهی رستمی( ،)1386به مقایسه وضعیت خطمشیهای مجموعهگستری کتابخانههای
مرکـزی دانشـگاههای کشـور پرداختـه است .او در پژوهـش خـود دریافت حـدود یکسـوم
کتابخانههای مورد مطالعه دارای هیچگونه خطمشي مدونـی نمیباشند و بیش از یکسـوم آنها
دارای خطمشی شفاهی هستند .درحالیکه ،براساس یافتههای این پژوهش 98 ،درصد مدیران
کتابخانههای مرکزی دانشگاههایکشور ،تدوینخطمشیمجموعهگستریراضروریمیدانند.
بیگدلی ( ،)1389به تعیین مؤلفههای اصلی و رئوس مطالب جهت تدوین خطمشی
مدیریت منابع الکترونیکی برای کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ایران پرداخته است.
 9عامل در تدوین خطمشی مدیریت منابع الکترونیکی برای کتابخانههای مورد بررسی از دید
مدیران شناسایی شده است که شامل مسائل مربوط به دسترسی مباحث فنی و تخصصی،
نیازسنجی از کاربران ،بیان رسالت ،اهداف و مسائل مالی ،اجرا و بازنگری در خطمشی،
مسائل مربوط به دیجیتالسازی ،معیارهای انتخاب منابع الکترونیکی ،و مقدمه و تعاریف
مربوط به انواع منابع الکترونیکی و نیروی انسانی است.
در خارج از کشور نیز پژوهشهایی صورت گرفته است از جمله يانگ ،)1970( 6راهنمايي

6. Young
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براي مجموعههاي خاص و نسخ خطي در زمينه هنر تئاتر اياالت متحده و کانادا ارائه کرده
است.
7
ترايستـر ( ،)2003در مقالـهاي اشاره میكند كه بخش كتابهـای نادر و مجمـوعه
خاص ،از لحاظ دسترسپذيري ،نسبت به ديگر بخشهاي كتابخانهها ،داراي محدوديتها
و ممنوعيتهايي هستند .وی ،همچنین ،مقولهها و خطمشيهايي را كه برروي فراهمآوري،
فهرستنويسي ،و حفاظت تأكيد دارند ،بهعنوان موضوعات برجسته ذکر کرده است .وی در این
پژوهش ،با هدف بهبود روشهای بهکارگرفته شده در کتابخانه ،به برخي مقولههای بیان شده
در خطمشيها كه بهطور بالقوه باعث تغيير در مجموعه خاص ميشوند ،اشاره نموده است.
خاليدي ،)2008( 8در مقاله خود ،كه در كنفرانس نسخ خطي مؤسسات اسالمي ارائه
كرده است ،به بیان محدوديتهاي دسترسي در كشورهاي اسالمي و فقي ِر داراي نسخ خطي
اسالمي -در مقایسه با كشورهاي غربي -پرداخته است به داليل آن اشاره نموده است و درنهایت،
پيشنهادهایی برای تسهيل دسترسي به نسخ خطي اسالمي براي محققان ارائه داده است.
همچنین ،راهبردها و رهنمودهایی توسط اِي.سي.آر.ال .و اِي.ال.اِي .ارائه گرديده که
در رابطه با امانت بينكتابخانههاي منابع منحصربهفرد ونادر ،)2004( 9امنیت منابع خطی و
مجموعه خاص ،)2006( 10و انتقال منابع خطی و مجموعه خاص )2008( 11ميباشد.
در رهنمودهاي امانت بينكتابخانهاي منابع منحصربهفرد و نادر ،تمركز بر امانت
بينكتابخانهها ،آرشيوها ،و مجموعههاي قديمي است كه هر چند برخی از مباحث دسترسی
و ارائه خدمات را مطرح نموده است ،اما با توجه به ماهیت و تعداد منابع خطی در کشور و
اختصاص بخشی از کتابخانه به کتب خطی و نادر ،رهنمودهای موجود نميتواند راهگشاي
تمام مسائل و مباحث مطرح در زمینه ارائه خدمات و دسترسي به منابع در بخش خطي
كتابخانههاي ايران باشد .سایر پژوهشها انجام شده نیز در حیطه سایر فعالیت های کتابخانه
است و ارتباطی با ارائه خدمات و دسترسی به منابع بخش خطی ندارند.
با توجه به نقش خطمشي و اهميت منابع خطي ،الزم است مسئوالن بخش خطي ،در
جهت سازماندهي و افزايش بهرهوري از منابع و امكانات خود اقدام به تدوين و ارائه خطمشي
مدون نمايند .این پژوهش ،با هدف شناسایی مؤلفهها و معیارهای موجود درخطمشی مدون
بخش خطی کتابخانههای کشور و تحلیل دیدگاه خطمشیگذاران درمورد هریک از مؤلفهها
انجام شده است.

روش پژوهش

این پژوهش ،به روش تحلیل محتوای استنباطی تطبیقی از نوع کیفی صورت گرفته است.
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جامعه پژوهش ،براساس فهرست کتابخانههای خطی ایران (شریفی )1379 ،و فهرست
کتابخانههاي دارای کتابهای خطی ثبت شده در پایگاه آقابزرگ (مسرت )1387 ،تعيين شده
است .در بین تمام کتابخانههای دارای بخش خطی در سطح کشور ،تنها  5کتابخانه و یک
نهاد دولتی دارای خطمشی مدون بودند که مورد مطالعه قرار گرفتند.
بهاين ترتيب،جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از :خطمشی کتابخانه مرکزی
دانشگاه تهران ،کتابخانه ملی ايران ،کتابخانه ملی ملک ،کتابخانه ملی تبریز ،کتابخانه آستان
قدس رضوی ،و خطمشی نهاد کتابخانههای عمومی کشور.
واحد تحلیل پژوهش ،خطمشیهای موجود بود  .واحد ثبت نيز مضمون یا مفهومی بود
که از ماده و تبصرههای موجود در خطمشی استنباط میشد ،و ماده و تبصره بهعنوان واحد
محتوا انتخاب گردید.
تحلیل بدینگونه صورت گرفت که به هر ماده و تبصره ،براساس استنباطی که درباره
موضوع آن ماده یا تبصره صورت میگرفت کدی اختصاص داده میشد .بدینترتیب،
مؤلفههایی که در خطمشیها وجود داشت شناسایی میگردید .ناگفته نماند که ممکن بود در
یک ماده یا تبصره به چند موضوع توجه شده باشد ،که در اینصورت تمام ابعاد مورد توجه
در آن ماده و تبصره در نظر گرفته شد.
الزم بهذکر است كه بهمنظور انجام تحلیل دقیق و پایا از موضوعات تعریف دقیق و
یکسانی در همه خطمشیها در نظر گرفته شد.
روایی مؤلفهها و مقولههایی که تحت مؤلفهها آورده شده است از طریق روایی صوری
ارزیابی گردید و بهمنظور تعیین پایایی تعدادی از ماده و تبصرههای موجود در خطمشی
بههمراه مؤلفهها و تعریف دقیق آنها برای تعدادی از افراد ارسال گردید و از آنها درخواست
شد تا مؤلفههای متناسب با آنها را تعیین نمایند .پایایی بهدست آمده از این طریق از پایایی
قابل قبولی برخوردار بود.

یافتهها

براساس تحلیل صورت گرفته بر روی خطمشی مدون موجود 9 ،مؤلفه شناسایی شدند
که هر کدام دربرگیرنده تعدادی مقوله و زیرمقوله بودند .این  9مؤلفه ،به همراه مقولهها و
زیرمقولههایشان ،در جدول  1آمده است.
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مؤلفهها

مقولهها

زیرمقوله

هدف از تدوین آییننامه
مؤلفه اول :مقدمه ،تعاریف ،و اهداف

طبقه بندی و تعریف منابع
توصیفمخترصازمراحلکاربخشخطی
دانشجویان یا طالب
مشخصاتاستفادهكنندگان

هیئت علمی و مدرسان حوزه
پژوهشگران خارجی

مؤلفه دوم :رشایط و مشخصات

سایر پژوهشگران

استفادهكنندگان

ارائه معرفینامه
رشایط استفادهكنندگان

موافقت مسئول
ارائه كارتشناسایی
سایر
محدودیتبهعلتمغایرتمحتوای
منابع با رشع
محدودیت بهعلت مغایرت محتوای منابع با
مصالحعمومیكشور

تعریف منابع ممنوعه و محدود شده

محدودیت به علت مغایرت
محتوای منابع با امنیت
محدودیتبهعلتمغایرت
محتوای منابع با عالیق اقوام
محدودیتبهعلتآسیبدیدگیشدیدمنابع

مؤلفهسوم:محدودیتها
وممنوعیتهایدسرتسی

تعیین مدت محدودیت
رشایط رفع محدودیت
رشایط دسرتسی به منابع محدود و ممنوعه
بیانمسئولتعیینمحدودیت
و ممنوعیت دسرتسی
بیان مسئول صدور مجوز دسرتسی و
استفاده از منابع محدود شده و ممنوعه
مشخص منودن افرادی كه اجازه دسرتسی به
منابع محدوده و ممنوعه را دارند
رشایط و نحوه رعایت حق مالک در صورت
استناد و استفاده از بخشی از اثر

جدول 1

مؤلفهچهارم:مباحثمالكیتمنابع

مقولهها و زیرمقولههای
موجود در خطمشیها
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مؤلفهها

مقولهها

زیرمقوله

هزینه رونوشت یا نسخه دیجیتال
مؤلفهپنجم:هزینهها

موارد استثنا در دریافت و اعامل هزینه
اساستعیینهزینه
مشخص بودن شامره حساب
رشایط خروج منابع از بخش خطی
رشایط انتقال موقت منابع
افرادی كه حق ورود به مخزن را دارند
کنرتل و نظارت بر ورود و خروج افراد از مخزن
رعایت نكات الزم هنگام
استفاده از اصل نسخه خطی

مؤلفه ششم :حفظ و حراست از منابع

وظایف کارکنان به منظور نظارت بر مراجعان در
هنگام استفاده از منابع
رشایط و ضوابط برخورد با مراجعه کننده
در صورت وارد کردن آسیب به اثر
ثبت ساعات ورود و خروج افراد از مخزن
رشایط و محل نگهداری منابع
مدیر و مسئول مستقیم منابع
رشایط عمومی استفاده از منابع
رشایط ارائه اصل نسخه
رشایط واگذاری و ارائه تصویر نسخ عادی
رشایط واگذاری و ارائه تصویر
نسخ نفیس و فوقالعاده نفیس

مؤلفه هفتم :مباحث ارائه منابع و خدمات
بهمراجعان

رشایط واگذاری و ارائه تصویر چاپ سنگی
رشایط مبادله منابع
رشایط درخواست نسخه دیجیتال
استاندارد تصویر و فرمت نسخه دیجیتال
بیان مدت زمان پاسخ به درخواست
مشخص منودن تعداد نسخه مورد درخواست

استفاده در پایاننامه و استفاده علمی
با هدف غیر انتفاعی و رصفا علمی
تصحیح و نرش
استفاده در پایاننامه و استفاده علمی
با هدف غیر انتفاعی و رصفا علمی
تصحیح و نرش
استفاده در پایاننامه و استفاده علمی
با هدف غیر انتفاعی و رصفا علمی
تصحیح و نرش
مبادله منابع با مالكان نسخه خطی
مبادله منابع با مراكز رسمی و كتابخانهها

خدمات افزوده :رشایط تهیه پرینت یا نسخه
دیجیتالازمجموعهخطیافراد
مؤلفههشتم:مباحثارتقا
و تعیین سطوح دسرتسی
مؤلفه نهم :قوانین و مقررات

تشكیل كارگروه به منظور تصمیمگیری در
نحوه ارائه خدمات و دسرتسی به منابع
بازنگری قوانین
بیان تاریخ تصویب و مصوب ان

ماهیت كارگروه یا كمیته
وظایف كارگروه یا كمیته
نحوه فعالیت کارگروه یا کمیته

ادامه جدول 1

مقولهها و زیرمقولههای
موجوددرخطمشیها
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کم و کیف هرکدام از مؤلفهها و مباحث مرتبط با آنها در هر خطمشی متفاوت است که
ّ
در جدول  2به میزان توجه به هر کدام از مؤلفهها و مباحث مرتبط با آنها در خطمشیهای
موجود اشاره شده است.

مؤلفهها

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

درصد و فراوانی هریک از
مؤلفههادرخطمشیمدون
دسترسی و ارائه خدمات
بخشخطیکتابخانهها

فراوانی

جدول 2

كتابخانهمركزی
دانشگاهتهران

كتابخانه ملی

كتابخانهاستان
قدس رضوی

كتابخانه
ملی تربیز

كتابخانه
ملیملك

نهاد
كتابخانههای
عمومیكشور

مؤلفه اول

0

0

4

2

29

26

19/4

13

0

0

20/4

10

مؤلفه دوم

44

12

14

8

14

13

17/9

12

30

12

12/2

6

مؤلفهسوم

0

0

18

10

0

0

0

0

12/5

5

0

0

مؤلفهچهارم

0

0

13

7

12

11

0

0

10

4

0

0

مؤلفهپنجم

4

1

2

1

19

17

0

0

12/5

5

4/1

2

مؤلفهششم

7

2

30

16

0

0

29/8

19

0

0

40/8

21

مؤلفههفتم

45

12

6

3

25

23

12

8

35

14

20/4

10

مؤلفههشتم

0

0

11

6

0

0

17/9

12

0

0

0

0

مؤلفهنهم

0

0

2

1

1

1

3

2

0

0

2

1

جمع

100

27

100

55

100

91

100

100

40

100

49

نتیجهگیری

با احتساب خطمشي جديداالبالغ نهاد كتابخانههاي عمومي ،تنها  16/5درصد كتابخانههاي
دارای نسخ خطي در كشور ،دارای خطمشي مدون دسترسي و ارائه خدمات ميباشند .بهعبارت
ديگر ،تنها روند فعاليت و عملكرد  16درصد كتابخانههاي دارای نسخ خطي در كشور مدون
و از پيش تعيين شده است؛ و سایر کتابخانهها و همچنین کتابخانه بزرگی مانند کتابخانه
آیتاهلل مرعشی فاقد خطمشی مدون میباشد و شرایط و ضوابط دسترسی به منابع و ارائه
خدمات به مراجعان براساس نظر ریاست کتابخانه و خطمشی شفاهی میباشد .چنین وضعیتی
در فعالیتهای بخش فراهمآوری کتابخانه قابل مشاهده است .در سال ،1380تنها 29/5
درصد کتابخانههای دانشگاهی مجری دوره کارشناسیارشد دارای خطمشی مجموعهگستری
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بودند(زارعی .)1380،همچنین ،تنها از یکسوم کتابخانههای مرکزی دانشگاههای کشور دارای
خطمشی مدون مجموعهگستری هستند(کوهیرستمی .)1386 ،طبیعی است چنین امری
حاکی از عدم توجه مدیران در برنامهریزی و سازماندهی ارائه خدمات و فعالیتهای بخش
خطی بهصورت مدون و منسجم میباشد .بیتفاوتی و عدم پویایی بخش خطی موجب
مهجور ماندن منابع خطی ،عدم استفاده از تمام قابلیتها و امکانات کتابخانه برای مراجعان،عدم
هماهنگی بین خدمات ارائه شده،و در نهایت نارضایتی برخی مراجعان میشود.
در مطالعه حاضر 9 ،مؤلفه در خطمشي مدون موجود شناسايي شد .تعداد مؤلفههاي
موجود در خطمشی دسترسی و ارائه خدمات با تعداد مؤلفههایی که برای تدوین خطمشی
مدیریت منابع الکترونیکی شناسایی شده است ،همخوانی دارد (بیگدلی .)1389 ،هر چند
مؤلفهها و مباحث مطرح در این دو خط مشی با یکدیگر متفاوت میباشند و این عدم تفاوت
ناشی از ماهیت منابع و عملکرد و فعالیت بخش مربوط است.
در خطمشی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تنها به  4مؤلفه «هزینه»« ،ارائه منابع و
خدمات به مراجعان»« ،شرایط و مشخصات استفادهکنندگان» و «حفاظت و حراست از منابع»
اشاره شده است که در بین خطمشیهای مدون موجود ضعیفترین وضعیت را از این حیث
دارد .کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران به تمام مؤلفهها توجه داشته است .البته گستره و
میزان مسائل و مباحثی که پیرامون هریک از مؤلفهها در خطمشی کتابخانه ملی بیان شده است
یکسان نیست .این امر در سایر خطمشیها مدون موجود نیز صدق میکند.
معیارها و مؤلفههای موجود در سایر خطمشیهای مدون بخش خطی کتابخانههای
کشور به شرح زیر است:
کتابخانه ملی تبریزدر خطمشی خود ،به مسائل و مباحث  6مؤلفه «حفاظت و حراست
از منابع»« ،قوانین و مقررات»« ،شرایط و مشخصات استفادهکنندهگان»« ،ارائه منابع و خدمات
به مراجعان»« ،ارتقای سطح دسترسی بهرهوری از منابع» ،و «مقدمه و تعاریف و اهداف تدوین
خط مشی» اشاره داشته است.
معیارهای موجود در خطمشی مدون کتابخانه ملی ملک شامل «شرایط و مشخصات
استفادهکنندهگان»« ،مالکیت منابع»« ،هزینه»« ،محدودیتها و ممنوعیتهای دسترسی» ،و«ارائه
منابع و خدمات به مراجعان» است.
در خطمشی مدون کتابخانه آستان قدس رضوی ،به مباحث پیرامون مؤلفههای «هزینه»،
«مالکیت منابع»« ،قوانین و مقررات»« ،شرایط و مشخصات استفادهکنندهگان»« ،ارائه منابع و
خدمات به مراجعان» ،و «مقدمه وتعاریف و اهداف تدوین خط مشی» پرداخته شده است.
در نهایت ،معیارهای موجود در خطمشی مدون نهاد کتابخانههای عمومی کشور شامل
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«هزینه»« ،قوانین و مقررات»« ،شرایط و مشخصات استفادهکنندهگان»« ،حفاظت و حراست از
منابع»« ،ارائه منابع و خدمات به مراجعان» ،و«مقدمه و تعاریف و اهداف تدوین خطمشی» است.
بهدلیل ماهیت خطمشی و میزان اهمیت هر مؤلفه بهطور جداگانه نمیتوان انتظار داشت
در خطمشی به تمام مؤلفهها و مباحث مرتبط با آن به یک اندازه توجه شود؛ زیرا نه تنها
مباحث و مقولههایي که در هر مؤلفه وجود دارند یکسان نیستند ،بلکه ماهیت خط مشی
منطقی و کارآمد چنین انتظاری را توجیه نمیكند .اما آنچه مسلم است ضرورت وجود تمام
این مؤلفهها در خطمشی است .در این بین تنها کتابخانه ملی به تمام این مباحث توجه داشته
است و در سایر خطمشی ها تنها به تعدادی از مؤلفهها و مباحث توجه شده است .بر اساس
جدول  ،2در تمام خطمشیهاي مدون موجود ،به مباحث مرتبط با ارائه منابع و خدمات به
مراجعان و مباحث مرتبط با شرایط و مشخصات استفادهکنندگان اشاره شده است این امر
میتواند بیانگر اهمیت و ضرورت بیان این مباحث در خطمشی از دید خطمشیگذاران باشد.
در مقابل ،به مؤلفه محدودیت و ممنوعیت دسترسی کمتر از سایر مؤلفهها توجه شده است.
درواقع ،تنها در خطمشی مدون بخش خطی کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران و کتابخانه
ملی ملک به مباحث مرتبط با این مؤلفه پرداخته شده است و در سایر خطمشیهای موجود
هیچ اشارهای به این مؤلفه نشده است .شاید به جرأت بتوان گفت که این مؤلفه و مباحث
مرتبط با آن ،از کم اهمیتترین مباحث مطرح در خطمشی مدون موجود در بخش خطی
کتابخانههای کشور است.
درحالیکه ،نوع محدودیتها و ممنوعیتهای دسترسی در مباحث مرتبط با مؤلفه
ممنوعیت و محدودیت دسترسی به منابع ،براساس تحلیل صورت گرفته  4نوع بیان شده
است .یکی از خطمشیهای مدون موجود به محدودیتهای ناشی از مصالح عمومی کشور
و محدودیتهای ناشی از امنیت کشور اشاره کرده است .بهنظر میرسد تدوینکنندگان
خطمشی به ماهیت منابع خطی و فعالیت بخش خطی آگاهی الزم نداشتند و این نوع
محدودیتها را  -که برای کتابهاي تألیف شده در زمان حاضر یا چند دهه اخیر و منابع
آرشیویی مصداق دارد  -برای کتابهاي خطی قدیمی بیان كردهاند.
بهمنظـور ارتقـاي کارآیی بخش خطـی و افزایش استفـاده از منابـع خطـی در کتابخانهها
پیشنهادمیگردد:
 .1شرایـط دسترسـی و ارائه خدمـات بخش خطـی کتابخـانه مـدون و به مراجعـان و
استفادهکنندگانازمنابعآگاهیرسانیشود.
 .2از راهنمایی و مشارکت افراد دارای تخصص و آشنا با ماهیت منابع خطی در تدوین
خطمشی بهره گرفته شود.
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 .3در تعيين خطمشی متناسب با نیازها و اهداف کتابخانه ،به تمام معیارها و مؤلفههای
شناسایی شده ،توجه شود.
 .4راهبردي کلی ،بهعنوان دستورالعمل و راهنمای تعيين خطمشی ،برای بخش خطی
کتابخانههای کشور تدوین شود.

منابع

بيگدلي ،زاهد؛ و ديگران ( « .)1389شناسايي عوامل محوري در تدوين خط مشي مديريت منابع الكترونيكي
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