خطمشىهاىمجموعهسازىڪتابخانههاى
مرڪزى دانشگاههاى ڪشور
چڪیده

هدف پژوهش حارض ،بررسی و مقایسۀ وضعيت خطمشیهای
مجموعهگسرتی و شناسایی و بررسی عوامل مشکلآفرین در تدوین و
بهکارگیری خطمشیهای مجموعهگسرتی در کتابخانههای دانشگاهی
ایران است .نوع پژوهش ،توصیفی و از نوع پیامیشی است .جامعۀ
پژوهش کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم،
تحقیقات و فناورى؛ و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است .یافتههای پژوهش حاکی از آن
است که در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم،
 18کتابخانه ( 54/4درصد) دارای خطمشی مکتوب 7 ،کتابخانه (21/2
درصد) دارای خطمشی شفاهی ،و  8کتابخانه ( 24/2درصد) نیز فاقد
خطمشی مشخص مجموعهگسرتی هستند .درحالیکه ،در کتابخانههای
مرکزی دانشگاههای تحت نظارت وزارت بهداشت 5 ،کتابخانه (17/9
درصد) دارای خطمشی مکتوب 14 ،کتابخانه ( 50درصد) دارای خطمشی
شفاهی ،و  9کتابخانه ( 32/1درصد) نیز فاقد خطمشی مشخص
مجموعهگسرتیهستند.مشکالتپیرامونخطمشیهایمجموعهگسرتی
را میتوان در دو مقولۀ زیر قرار داد:
 )1مشـکالت مربوط به تدوین خطمشیهای مجموعـهگـسرتی،و
 )2مشکالتبهکارگیری خطمشـیهایمکتوب مجموعـهگسرتی.
در پایان مقاله رهنمودهایی جهت تدوین خطمشی مجموعهگسرتی
کتابخانههای دانشگاهی ایران پیشنهاد میشود.

ڪلیدواژهها

کتابخانههای دانشگاهی؛ وزارت علوم ،تحقيقات و فناورى؛ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكے،
مجموعهگسرتی؛ خطمشیهای مجموعهگسرتی
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زاهد بیـگدلی  |1منصور ڪوهیرستمی
دريافت1387/12/17 :

2

پذيرش1388/5/10 :

مقدمه

رسالت اصلی کتابخانههای دانشگاهی حمایت از برنامههای آموزشی و پژوهشی دانشگاه
است و کتابخانه ابزار تحقیق و آموزش است .کتابخانههای دانشگاهی بخشی از نظام
آموزش عالی محسوب میشوند و نقش بسیار مهمی در گردآوری و انتقال اطالعات
علمی ایفا میکنند .این کتابخانهها میتوانند کانون اصلی تأمین منابع اطالعاتي مورد نیاز
محققان و پژوهشگران باشند ،مشروط به آنکه منابع آنها ،روزآمد و از لحاظ ک ّمی و کیفی
جوابگوی نیازهای رو به رشد جامعة استفادهکننده باشد .هیچ کتابخانة دانشگاهی بدون
داشتن مجموعهای قوی نمیتواند به رسالت خود جامة عمل بپوشاند و مجموعة کتابخانه
باید بازتابی از مطالب روزآمد مورد استفاده در موضوعات مورد تدریس و تحقیق باشد.
بنابراین ،ایجاد مجموعهای قوی از منابع سنتی و الکترونیکی،که بتواند نیازهای جامعة
کاربران کتابخانههای دانشگاهی را پاسخ دهد ،وظیفة اصلی هر کتابخانة دانشگاهی است.
در سالهای اخیر ،عوامل بسیاری مجموعهگستری و خطمشی آن را تحت تأثیر قرار
دادهاند .امروزه ،کتابخانهها و بهویژه کتابخانههای دانشگاهی با مسائل و چالشهای زیادی
روبهرو هستند که عبارتاند از:
 .1محدوديت منابع مالی،

 .1استاد علوم ڪتابدارى و اطالعرسانى
دانشگاهشهيدچمراناهواز
bigdeli_zahed@yahoo.com

 .2ڪارشناس مسئول امور ڪتابخانههای اداری
ڪتابخانههایعمومیشهرستاناهواز
rostami.mk@gmail.com
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 .2افزایش حجم انتشارات و اطالعات که از آن بهعنوان انفجار اطالعات نام میبرند،
 .3گسترش دانشپژوهی،
 .4پیدایش علوم بینرشتهای،
 .5تغییرات اساسی در نیازها و عاليق کاربران و رفتارهای اطالعيابي آنها،
 .6تنوع محملهاي اطالعاتي،
 .7تحوالت فني در تولید و دسترسی به اطالعات،
 .8تغییرات اساسی در بازار خرید و فروش منابع بهویژه منابع الکترونیکی ،و در نهایت،
 .9مسئلة حفاظت از مجموعة کتابخانهها.
با توجه به این مسائل ،کتابخانه ها دیگر نمی توانند بدون داشتن خط مشی به مجموعه
گستری دست بزنند .خط مشی های مجموعه گستری یکی از رایج ترین و متداول ترین
ابزارهای برنامه ریزی رسمی در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی محسوب می شوند.
(جانسون ،2004 ،3ص .)62
پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تعیین جایگاه خطمشی مجموعهگستری در
کتابخانههای دانشگاهی ایران به بررسی و مقایسة وضعیت خطمشیهای مجموعهگستری
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري؛ و
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پرداخته و رهنمودهایی برای تدوین و یا اصالح
خطمشی مجموعهگستری این کتابخانهها ارائه دهد .در ادامة مقاله ،اين دو وزارتخانه با
عنوان كوتاه شدة «وزارت علوم» و «وزارت بهداشت» ذكر ميشوند.

اهميت و رضورت پژوهش

3. Johnson
4. Young
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مجموعهگستری بهعنوان فرايندی درنظر گرفته میشود که برای کتابخانه این امکان را
فراهم میکند که مجموعهای از منابع را گردآوری کند تا بتواند نیازهای اطالعاتي و خدماتی
کاربرانش را برآورده کند (يانگ ،2000 ، 4ص  .)372تدوین خطمشی مجموعهگستری
سنتی و الکترونیکی یکی از مهمترین فعاليتهاي مربوط به فرايند مجموعهگستری است
که هدف از تدوین آن کنترل انتخاب و فراهمآوری و حفظ تعادل مجموعه است .در
کتابخانههای دانشگاهی ایران ،حتي کتابخانههایی که توسط متخصصان کتابداری و
اطالعرساني مدیریت و اداره میشوند به لزوم داشتن خطمشی مجموعهگستری آنچنان که
باید و شاید توجه نشده است .در بسیاری از کتابخانههای دانشگاهی ایران ،با توجه به شرایط
خاص انتخاب و خرید منابع ،معموالً مواد بدون دلیل و بدون خطمشی مجموعهگستری
تهيه میشوند و هر چه به کتابخانه میرسد ،نگهداری میشود تا شاید روزی به درد
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بخورد (سينايي ،1376 ،ص  .)24بنابراین ،بسیار ضرورت دارد که در پژوهشی نظامیافته
جایگاه خطمشیهای مجموعهگستری در کتابخانههای دانشگاهی ایران را بررسی کنیم.
در عین حال ،ضروری است که بررسی شود چرا بسیاری از کتابخانههای دانشگاهی
ایران خطمشی مدون مجموعهگستری ندارند و اگر دارند چرا از آنها در مجموعهگستری
استفاده نمیکنند .ضروریتر آنکه ،رهنمودهایی برای تدوین خطمشی مجموعهگستری
این کتابخانهها تدوین و برنامهریزی شود تا این کتابخانهها بتوانند با تغییرات مناسب آنرا
مورد استفاده قرار دهند.

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر با هدف اصلی زیر انجام خواهد شد:
ی مركـزي
ی کتابخانههـا 
ی مجموعهگستر 
ت خطمشـیها 
ی و مقایسةوضعی 
بررسـ 
دانشگاههاي تحت نظارت وزارت علوم و وزارت بهداشت؛
اهداف فرعی پژوهش حاضر عبارتاند از:
 .1شناسایی و بررسی عوامل مشکلآفرین در تدوین و بهکارگیری خطمشی
مجموعهگستری کتابخانههای مركزي دانشگاههاي تحت نظارت وزارت علوم و وزارت
بهداشت؛ و
 .2ارائة رهنمودهایی برای تدوین یا اصالح خطمشی مجموعهگستری کتابخانههای
مركزي دانشگاههاي تحت نظارت وزارت علوم و وزارت بهداشت؛

سؤالهای پژوهش

 .1چه درصدی از کتابخانههای مركزي دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم و
وزارت بهداشت دارای خطمشی مکتوب مجموعهگستری میباشند؟
 .2آیا بین کتابخانههایی که تحت نظارت وزارت علوم هستند و کتابخانههایی که
تحت نظارت وزارت بهداشت هستند ،از نظر وجود خطمشی مجموعهگستری ،تفاوتی
وجود دارد؟
 .3مشکالت اصلی کتابخانههای جامعة پژوهش در تدوین و بهکارگیری خطمشیهای
مجموعهگستری در مجموعهگستری چیست؟
 .4اجزای خطمشی مجموعهگستری مطلوب برای کتابخانههای دانشگاهی ایران
کداماست؟
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روششناسی پژوهش

روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است .جامعة پژوهش شامل  48کتابخانة مرکزي
ی تحت نظارت وزارت علوم و  37کتابخانة مرکزی دانشگاههای تحت نظارت
دانشگاهها 
وزارت بهداشت هستند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای محقق ساخته است .جهت
تعيين روايي پرسشنامه از روش روايي محتوايي استفاده شد .برای سنجش میزان پایایی از
روشهای متعددی استفاده میشود که یکی از آنها روش موازی یا استفاده از آزمونهای
همتاست .یکی از روشهای محاسبۀ پایایی در این روش ،ضریب آلفای کرونباخ است
که در این پژوهش استفاده شده است .جهت سنجش پایایی پرسشنامة پژوهش حاضر،
مطالعهای مقدماتی از طریق توزیع پرسشنامه بین کتابخانههای دانشکدهای دانشگاه شهید
چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی ُجندیشاپور اهواز انجام گرفت .پس از گردآوری
پرسشنامهها 15 ،پرسشنامه با استفاده از نرمافزار آماری اس.پي.اس.اس 13.مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .پایایی پرسشنامة پژوهش حاضر
با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ  0/84بهدست آمد که رضایتبخش است و حاکی از آن
است که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
دادههای گردآوری شده از پرسشنامة نهايي ،پس از کدگذاری و ورود به نرمافزار
آماری اس.پي.اس.اس ،13.با استفاده از روشهای آماری محاسبة فراوانی ،درصد ،و
مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

پیشینۀپژوهش

5. Bryant
6. Association of Research Libraries
)(ARL
7. Futas
8. Norman
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برایانت  ،)1977( 5در تحقیقی به بررسی وضعيت کتابخانههای عضو انجمن کتابخانههای
تحقیقاتی (اِي.آر.ال 6 ).پرداخت 69 .کتابخانه عضو اِي.آر.ال .در این تحقیق شرکت کردند.
یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که تنها  20مورد یعنی  29درصد دارای خطمشی
مکتوب مجموعهگستری هستند.
فیوتس ،)1995( 7در مطالعهای که بر روي  151کتابخانة دانشگاهی آمریکا و کانادا
انجام داد به این نتیجه رسید که  72درصد کتابخانههای مورد مطالعه واجد و  28درصد
فاقد خطمشی مجموعهگستری هستند .تعدادی از کتابخانههایی که عنوان کردند فاقد
خطمشی مجموعهگستری هستند در عین حال اظهار کردند که در حال تدوین چنین
ی هستند و برخی از آنها پاسخ دادند که آنها درگذشته خطمشی داشتهاند ولی در
خطمش 
حال حاضر از آن استفاده نمیکنند.
در سال  1997نورمن ، 8به بررسی تأثیر منابع اطالعاتي الکترونیکی بر مجموعهگستری
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 15کتابخانة دانشگاهی نواحی شمالی آمریکا موسوم به میدوست 9پرداخت .بررسی وی
نشان داد که از  15کتابخانة مورد مطالعه ،هشت کتابخانه ( 53درصد) دارای خطمشی
مجموعهگستری منابع الکترونیکی بودند ،و هفت کتابخانه ( 47درصد) نیز فاقد خطمشی
مجموعهگستری بودند .تقریب ًا نیمی از گروهی که دارای خطمشی بودند عنوان کردند که
خطمشی منابع الکترونیکی آنها از خطمشی منابع سنتیشان جداست و نیمی از آنها نیز
اظهار کردند که دو خطمشی را در هم ادغام کردهاند .مدیر یک کتابخانه نیز عنوان کرد که
خطمشی منابع الکترونیکی آنها در حال تدوین است.
استراو ،)2003( 10وبسایتهای  134کتابخانة دانشگاهی عضو انجمن کتابخانههای
تحقیقاتی را با هدف یافتن و بررسی صفحات مربوط به مجموعهها و فراهمآوری
مورد بررسی قرار داد .یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که از  134وبسایت
ت ( 30درصد) امکان دسترسی به خطمشی جامع
کتابخانهای مورد بررسی 37 ،وبسای 
مجموعهگستری را فراهم کرده بودند .اکثر خطمشیهای مجموعهگستری مورد استفاده در
این کتابخانهها از مدل فراگیر استفاده میکنند.
َکنوال ،)2007( 11در مقالهای برگرفته از رسالة دکتری خود ،به بررسی دیدگاه مدیران
کتابخانههای دانشگاهی پاکستان در مورد وضعيت خطمشی مدیریت مجموعه 12پرداخت.
یافتههای پژوهش وی نشان داد که تقریب ًا همة مدیران کتابخانههای دانشگاهی پاکستان
داشتن خطمشی مدیریت مجموعه را مطلوب و ضروری میدانند ،اما در عمل چنین
سندی در کتابخانههایشان وجود ندارد .دالیل این امر عبارت بودند از :فقدان دانش پایه،
فقدان آموزش عملی ،نبود نیروی متخصص ،کمبود انگیزه و وقت کافی.
شعبانی ( ،)1377در پایاننامة دکتری خود با عنوان «بررسی مجموعهسازی کتابخانههای
مرکزی دانشگاههای ایران و ارائة الگوهای مناسب برای آن» به بررسی وضعيت موجود
مجموعهسازی کتابخانههای مرکزی دانشگاههای ایران پرداخت .نتایج یافتههای پژوهش
وی نشان داد که هر چند مجموعهسازی کتابخانههای دانشگاهی کشور از یک جایگاه
مطلوب برخوردار است ،در مجموع با نگاهی سریع به جوانب مجموعهسازی در این
کتابخانهها مشخص میشود نقاط ضعف قابل توجهي در این سیستم وجود دارد .در زمینة
تدوین و بهرهجویی از آییننامة مجموعهسازی مواد فقط ده کتابخانه یعنی  28/57درصد
دارای آییننامة مجموعهسازی میباشند.
بیگدلی و زارعی ( ،)1382به شناسایی مشکالت استفاده از خطمشی مجموعهگستری
از دیدگاه مدیران کتابخانههای دانشگاههای مجری دورة کارشناسی ارشد کتابداری و
اطالعرساني یعنی تربیت مدرس ،تهران ،فردوسی مشهد ،شیراز ،علوم پزشکی ایران،

9. Midwest
10. Straw
11. Kanwal
12. Collection management policy
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و شهید چمران اهواز پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد که از  44نفر از مدیران جامعۀ
پژوهش  13نفر ( 29/5درصد) خطمشی مدون مجموعهگستری دارند و  31نفر ( 70/5درصد)
فاقد خطمشی مجموعهگستری هستند .آنها دالیل عدم وجود خطمشی مجموعهگستری این
کتابخانهها را در چهار حوزة زیر قرار دادند:
الف) مشکالت اداری و مالی ،ب) مشکالت فرهنگی و آموزشی ،ج) مشکالت تجهیزاتی
کتابخانه ،و د) مشکالت مدیریتی.

يافتههاونتایجپژوهش

در این قسمت ،سؤالهای پژوهش تک به تک مطرح شده و نتایج بهدست آمده بیان میشود.

سوال اول :چه درصدی از کتابخانههای دانشگاهی جامعۀ پژوهش دارای خطمشی مکتوب
مجموعهگسرتیمیباشند؟

کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تحت

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،در
نظارت وزارت علوم 18 ،کتابخانه ( 54/4درصد) دارای خطمشی مکتوب 7 ،کتابخانه
( 21/2درصد) دارای خطمشی شفاهی ،و  8کتابخانه ( 24/2درصد) نیز فاقد خطمشی
ی هستند .درحالیکه در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تحت
مشخص مجموعهگستر 
ی مکتوب 1 4 ،کتابخانه (50
ی خطمش 
نظارت وزارت بهداشت 5 ،کتابخان ه ( 1 7/9درصد) دارا 
ی شفاهی ،و  9کتابخانه ( 32/1درصد) نیز فاقد خطمشی مشخص
درصد) دارای خطمش 
مجموعهگستری هستند .در مجموع ،در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تحت نظارت
ه ر د و وزارتخانه  23کتابخانه ( 37/7درصد) دارای خطمشی مکتوب 21 ،کتابخانه (34/4
درصد) دارای خطمشی شفاهی ،و  17کتابخانه ( 27/9درصد) نیز فاقد هرگونه خطمشی
مشخصمجموعهگستریهستند.
وزارت
خطمشی

جدول 1

توزیع فراونی وضعيت
خطمشیهای مجموعهگسرتیبه
تفکیک وزارت
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علوم

ڪل جامعۀ پژوهش

بهداشت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مکتوب

18

54/4

5

17/9

23

37/7

شفاهی

7

21/2

14

50

21

34/4

فاقد خط مشى

8

24/2

9

32/1

17

27/9

جمع

33

100

28

100

61

100

خط مشى هاى مجموعه سازى
ڪتابخانههاىمرڪزى ...

سؤال دوم :آیا بین کتابخانههاییکه تحت نظارت وزارت علوم هستند وکتابخانههایی که تحت
نظارت وزارت بهداشت هستند ،از نظر وجود خطمشی مجموعهگسرتی ،تفاوتی وجود دارد؟

بهمنظور بررسی تفاوت از نظر خطمشي مجموعهگستري بين كتابخانههاي دو وزارتخانة
مورد مطالعه از آمارة مجذور کای استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  2ارائه شده
است .از آنجا که مجذور کای مشاهده شده ( )9/31در سطح  P≤ 0/05معنیدار بوده،
بنابراین ،بین کتابخانههای مرکزی دانشگاههای این دو وزارتخانه از نظر وجود خطمشی
مجموعهگستری تفاوت معنیداری مالحظه میشود؛ وزارت علوم در تدوین خطمشی
مجموعهگستری از وزارت بهداشت موفقتر عمل کرده است.
شاخص آماری

متغیر

خطمشی مجموعهگسرتی

مجذور ڪای

درجۀ آزادی

سطح معنیداری

9/31

1

* 0/005

جدول 2

آزمون مجذور کای بهمنظور
مشخص کردن تفاوت بین
کتابخانههای دو وزارت از نظر
وجودخطمشیمجموعهگستری

* عالمت ستاره نشاندهندۀ معنیدار بودن آزمون است.

سؤال سوم :مشکالت اصلی کتابخانههای جامعۀ پژوهش در تدوین و ب ه کارگیری خطمشی
مکتوب مجموعهگسرتی در مجموعهگسرتی کتابخانههایشان چیست؟

مشکالت کتابخانههای جامعة پژوهش در ارتباط با تدوین و بهکارگیری خطمشی مکتوب
مجموعهگستری را میتوان در دو مقولة زیر قرار داد:
ت تدوینخطمشی :مشکالتـی که ماهیتـ ًا با تدویـن خط مشـی مکتـوب
.1مشکال 
مجموع ه گستری همراه هستند.
همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،در هر دو وزارتخانه 90/1 ،درصد مشکالت
مربوط به مجموعهگستری 75/4 ،درصد وقتگیر بودن 67/2 ،درصد دشواری بازنگری
مستمر در خطمشی 63/9 ،درصد عدم راهنما برای تدوین خطمشی ،و  39/3درصد نیاز
به ارزیابی مستمر مجموعه را بهعنوان مهمترین مشکالت کتابخانهها در تدوین خطمشی
مجموعهگستریمیدانند.
علوم

وزارت

مشکالت

مشکالت مربوطبهمجموعهگسرتی
وقتگیربودن
دشواریبازنگری مستمر
عدم راهنامی تدوین
نیاز به ارزیابی مستمر مجموعه

فراونی

31
22
20
14
10

بهداشت
درصد

94
66/7
60/6
42/4
30/3

فراوانی

24
24
21
25
14

کل جامعۀ پژوهش
درصد

85/7
85/7
75
89
50

فراوانی

55
46
41
39
24

درصد

90/1
75/4
67/2
63/9
39/3

جدول 3

توزیع فراوانی مشکالت مربوط به
تدوینخطمشیمجموعهگستری
به تفکیک وزارت
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 .2مشکالت بهکارگیری خطمشی :مشکالتی که باعث میشوند کتابخانهها نتوانند براساس
خطمشی مکتوب گام بردارند و حتي در صورت تدوین خطمشی ،امکان مجموعهگستری
براساس خطمشی بسیار ضعیف است.
رديف

جدول 4

توزیع فراوانی مشکالت مربوط به
مجموعهگسرتیدرکتابخانههای
تحت نظارت وزارت علوم

وزارت

مشكالت

علوم
فراوانى

درصد

1

مشکالت اداری مربوط به تأمین ارز

23

69/7

2

وجود قوانین پیچیده در مراحل اداری خرید

22

66/7

3

افزایش هزینۀ استفاده از منابع الکرتونیکی

22

66/7

4

نبود زیرساختهای الزم جهت استفاده از منابع الکرتونیکی

21

63/6

5

کمبودنیرویانسانیمتخصصمجموعهگسرتی

21

63/6

6

عدم تخصیص بودجه در ابتدای سال مالی

20

60/3

7

عدم اطالع بهموقع از سهمیۀ ارزی خرید منابع الکرتونیکی

20

60/3

8

الزام به خرید از منایشگاه بیناملللی کتاب تهران

19

57/6

9

عدم تسهیل ارتباط کتابخانه با مراکز نرش در داخل و خارج از کشور

18

54/5

10

عدموجود بخش مجموع ه گسرتی

17

51/5

نتايج مربوط به كتابخانههاي وزارت علوم در جدول 4نشان داده شده است .همانطور
که در جدول  4مشاهده میشود ،کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تحت نظارت وزارت
علوم سه مشکل ،مشكالت اداري مربوط به تأمين ارز ،وجود قوانین پیچیده در مراحل
اداری خرید ،و افزایش هزینة استفاده از منابع الکترونیکی زیر را در صدر مهمترین
مشکالت خود در راه بهکارگیری خطمشی مکتوب میدانند.
نتايج مربوط به كتابخانههاي وزارت بهداشت در جدول  5نشان داده شده است.
همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تحت نظارت
وزارت بهداشت سه مشکل ،عدم خطمشی مکتوب مجموعهگستری ،عدم راهنمایی
برای تدوین خطمشی مجموعهگستری ،و مشکالت اداری مربوط به تأمین ارز در صدر
مهمترین مشکالت خود در راه بهکارگیری خطمشی مکتوب میدانند.
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رديف

وزارت

مشكالت

بهداشت
فراوانى

درصد

1

عدم وجود یک خطمشی مکتوب مجموعهگسرتی

23

82/1

2

عدم وجود راهنامیی برای تدوین خطمشی مجموعهگسرتی

23

82/1

3

مشکالت اداری مربوط به تأمین ارز

22

78/6

4

عدم وجود بخش مجموعهگسرتی

21

75

5

عدم توجه مقامات دانشگاه به وظایف و اهداف کتابخانه

21

75

6

نبود زیرساختهای الزم جهت استفاده از منابع الکرتونیکی

20

71/4

7

عدم تخصیص بودجه در ابتدای سال مالی

18

64/3

8

افزایش هزینه استفاده از منابع الکرتونیکی

18

64/3

9

عدم وجود برنامهریزی صحیح برای ارزیابی مداوم مواد

17

60/7

10

عدم تسهیل ارتباط کتابخانه با مراکز نرش دانشگاهی
در داخل و خارج از کشور

15

53/6

جدول 5

توزیع فراوانی مشکالت مربوط به
مجموعهگستریدرکتابخانههای
تحت نظارت وزارت بهداشت

از مقایسة جداول  4و  5میتوان دریافت که  6مشکل زیر در بیش از  50درصد از
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تحت نظارت هر دو وزارتخانه بهصورت مشترک وجود
دارد .این مشکالت عبارتاند از:
مشکالت اداری مربوط به تأمین ارز ،عدم وجود بخش مجموعهگستری؛ نبود
زیرساختهای الزم جهت استفاده از منابع اطالعاتي الکترونیکی ،عدم تخصیص بودجه
در ابتدای سال مالی ،افزایش هزینة استفاده از منابع الکترونیکی ،و عدم تسهیل ارتباط
کتابخانه با مراکز نشر دانشگاهی در داخل و خارج از کشور.

سؤال چهارم :نظر مدیران کتابخانههای جامعۀ پژوهش در مورد خطمشی مجموعهگسرتی
منابع الکرتونیکی چیست؟

همانگونه که در جدول  6مشاهده میشود 98/4 ،درصد از مدیران جامعة پژوهش در
هر دو وزارتحانه تدوین خطمشی مجموعهگستری منابع الکترونیکی را بسیار ضروری
میدانند و تنها یک مدیر ضرورتی در این امر نمیبیند.
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وزارت

توزیع فراوانی رضورت تدوین
خطمشیمجموعهگسرتیمنابع
الکرتونیکی از نظر مدیران
به تفکیک وزارت

بهداشت

فراوانى

درصد

فراوانى

درصد

فراوانى

درصد

دارد

33

100

27

96/4

60

98/4

ندارد

0

0

1

3/6

1

1/6

جمع

33

100

28

100

61

100

رضورت

جدول 6

علوم

كل جامعۀ پژوهش

همانگونه که در جدول  7مشاهده میشود 77 ،درصد از مدیران جامعة پژوهش
معتقدند که خطمشی مجموعهگستری منابع الکترونیکی باید بهصورت مجزا از خطمشی
مجموعهگستری کلی کتابخانه تدوین شود 23 .در صد از مدیران جامعة پژوهش نیز
معتقدند که باید خطمشی کلی تدوین شود و در آن خطمشی کلی به منابع الکترونیکی
نیز پرداخته شود.
وزارت

بهداشت

فراوانى

درصد

فراوانى

درصد

فراوانى

درصد

ادغام با خطمشی کلی

7

21/2

7

25

14

23

خطمشیمجزا

26

78/8

21

75

21

77

جمع

33

100

28

100

61

100

شكل

جدول 7

علوم

كل جامعۀ پژوهش

توزیع فراوانی نظر مدیران
جامعۀپژوهش در مورد نوع
خطمشی مجموعهگسرتیمنابع
الکرتونیکی به تفکیک وزارت

بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر حاکی است که بسیاری از کتابخانههای دانشگاهی ایران فاقد
خطمشی مکتوب مجموعهگستری هستند .در مجموع میتوان گفت  23کتابخانه با حدود
 37درصد از کتابخانههای جامعة پژوهش دارای خطمشی مکتوب مجموعهگستری
هستند ،درحالیکه ،نمیتوان بر روی برخی از این خطمشیها نام خطمشی مکتوب
مجموعهگستری نهاد ،چراکه فاقد بسیاری از اجزاي الزم یک خطمشی مکتوب مطلوب
هستند .نتایج این پژوهش با پژوهشهای انجام شده درگذشته ،بهویژه پژوهش بیگدلی و
زارعی ( )1382همسو است.
آمارة مجذور کای حاکی از وجود تفاوت معنیدار بین کتابخانههای تحت نظارت دو
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وزارتخانه است به این معنی که وزات علوم در این زمینه موفقتر عمل کرده است .این
تفاوت را شاید بتوان معلول دو عامل دانست:
 .1تفاوت در نوع مشکالت پیرامون خطمشی مجموعهگسرتی :درحالیکه کتابخانههای تحت
نظارت وزارت علوم بیشتر گرفتار مشکالت پیرامون بهکارگیری خطمشیها هستند،
کتابخانههای تحت نظارت وزارت بهداشت هم با مشکالت پیرامون تدوین و هم با
مشکالت پیرامون بهکارگیری خطمشیهای مکتوب دست و پنجه نرم میکنند.
 .2تفاوت در وجود بخش مجموعهگسرتی :تنها  25درصد از کتابخانههای تحت نظارت
وزارت بهداشت دارای بخش مجزای مجموعهگستری هستند .از آنجا که بین
کتابخانههای واجد و فاقد خطمشیهای مکتوب و بخش مجموعهگستری تفاوت
معنیداری وجود دارد ،میتوان نتیجه گرفت که یکی از دالیل عدم خطمشیهای
مکتوب مجموعهگستری در کتابخانههای تحت نظارت وزارت بهداشت درصد کم
کتابخانههایی است که واجد بخش مجزای مجموعهگستری هستند.
شايد عامل سومي هم در ميان باشد كه ناشي از تفكيك دانشگاههاي كشور پس از
شكلگيري وزارتخانه است .به نظر ميرسد پس از تفكيك كتابخانههاي تحت نظارت
وزارت بهداشت از نيروهاي متخصص كمتري برخوردار هستند و آنها نياز به زمان بيشتري
دارند تا خود را همپاي كتابخانههاي تحت پوشش وزارت علوم بنمايند.
های مکتـوب
ش مـیتوانجایـگاهضعیفخطمشـی 
ی پژوهـ 
س یافتههــا 
براســا 
مجموعهگستری در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای ایران را معلول دو عامل دانست:
نخست ،مسائل و مشکالتی که کتابخانهها ماهیت ًا به هنگام تدوین خطمشی با آنها مواجه
میشوند .دوم ،مسائل و مشکالتی که در مجموعهگستری کتابخانههای دانشگاهی ایران
وجود دارند و حتي در صورت تدوین خطمشی امکان استفاده و بهکارگیری خطمشی
مکتوب غیرممکن است.
علیرغم نظر مدیران جامعة پژوهش در دو وزارت به نظر نمیرسد که تدوین خطمشی
جداگانهای برای منابع الکترونیکی در کتابخانههای دانشگاهی ایران عملی باشد.
کتابخانههایی که هنوز گرفتار مشکالت متعدد در تدوین و بهکارگیری خطمشیهای سنتی
هستند احتماالً نخواهند توانست دو خطمشی مجزا را تدوین و در فواصل زمانی معین
آنها را مورد بازنگری قرار دهند .لذا بهترین راه این است که خطمشی جامعی تدوین کنند
و در آن به مسائل مختلف منابع الکترونیکی بپردازند.
با توجه به راهنماها ،رهنمودها ،مدلهای موجود و همچنین بررسی نیازها و نظرات
مدیران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم و وزارت بهداشت،
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زاهد بيــگدلى
منصور كوهے رستمى

رهنمودهای زیر جهت تدوین خطمشی مجموعهگستری کتابخانههای دانشگاهی ایران
پیشنهاد میشود:
 مقدمه :در این بخش علت و اهداف تدوین خطمشی و نویسندگان آن ذکر میشوند.
 بیانیه رسالت :در این بخش اهداف و رسالتهای سازمان مادر ،اهداف و رسالتهای
کتابخانه ،جامعة کاربری ،نوع برنامههای آموزشی و پژوهشی  ،نوع و سطح تحصیلی
رشتههای موجودِ در دانشگاه به روشنی بیان میشوند.
 خطمشیهای انتخاب:
 کمیتههای انتخاب منابع؛ تحلیل مفصل زمینههای موضوعی (میزان و سطح مجموعة فعلی ،همپوشانی باموضوعات دیگر ،زبانهای مورد نیاز ،محدودههای جغرافیایی منابع ،محدودههای زمانی
منابع ،سطح انتخاب منابع (سطح حداقل ،پایه ،مطالعاتی ،پژوهشی و جامع)؛
 تحلیل زمینههای موضوعی بر اساس شکلهای مختلف مجموعه (در این بخشباید سیاستهای مربوط به تهيۀ منابع غیرکتابی از قبیل :نشریات ادواری ،روزنامهها،
جزوهها ،میکروفرمها ،منابع سمعی و بصری ،و بهویژه منابع الکترونیکی تعیين شوند).
 خطمشیهای فراهمآوری :در این بخش باید به مسائل مختلف مربوط به سفارش و
فراهمآوری انواع منابع کتابخانهای پرداخته شود.
 مسائل متفرقه :وجین مجموعه ،ارزیابی مجموعه ،سانسور ،حقمؤلف و چگونگی و
نحوة بازنگری در خطمشیهای مکتوب مجموعهگستری مسائلی هستند که در این
بخش به آنها اشاره خواهد شد.

پیشنهادهایپژوهش

 .1ایجاد بخش مستقلی در کتابخانههای دانشگاهی باعنوان بخش مجموعهگستری
که کلیة فعاليتها و برنامههای مربوط به مجموعهگستری را زیرنظر گیرد.
 .2تشکیل کمیتههای فعال انتخاب (کمیتهای از دانشجویان ،اعضاي هیئت علمی،
کارکنان دانشگاه ،مسئوالن امور مالی ،و کتابداران مجموعهگستری).
 .3ترغيب و توسعة همکاریهای بین کتابخانهای از قبیل امانت بینکتابخانهای،
اشتراک منابع ،همکاری در سطح بینالمللی ،تحویل مدرک ،مبادله و واسپاری.
 .4توجه بيشتر به د رسهاي مجموعهگستری در مقاطع مختلف تحصیلی اهميت و
لحاظ كردن سرفصلهای جدیدی برای آنها.
 .5توجه خاص به مجموعهگستری منابع الکترونیکی و زیرساختهای فني الزم
جهت استفاده از این منابع.
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خط مشى هاى مجموعه سازى
... ڪتابخانههاىمرڪزى

 اختصاص بودجة مستقل به کتابخانهها تا بتوانند بر اساس بودجة مشخص.6
.برنامهریزی صحیحی انجام دهند
. بازنگری مستمر در خطمشیهای مجموعهگستری در فواصل زمانی معين.7
 تدوین خطمشی جامع و اختصاص بخشی از این خطمشی به مسائل مختلف.8
.مجموعهگستری منابع الکترونیکی

منابع

ی مجموعهگستری از دیدگاه مدیران کتابخانههای
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