
ڪلیدواژه ها 

واسپاری، واسپاری قانونی، کتابخانه ملی، خانه کتاب

آیا کتاب های گران قیمت هم واسپاری می شوند؟وضعیت اجـرای قانون 

واسپـاری منابع کتابـی در کتابخانه ملی طی سال های 1390-1381

رحیم قاسمی |  فریربز خرسوی  

چڪیده

هدف: میزان واسپاری به کتابخانه ملی طی سال های 1390-1381 
و کاستی های اجرای قانون واسپاری شناسائی است که برای رفع آنها 

پیشنهاد ارائه شده است.
روش/ رویكرد پژوهش: پیامیشی تحلیلی از نوع کاربردی است. 

یافته ها: از 531400 عنوان ثبت شده در بانک اطالعاتی کتاب های 
چاپی خانه کتاب، 73/8 درصد به کتابخانه ملی واسپاری شده است. 
نارشان تهرانی از 398000 عنوان، 69/4 درصد و نارشان شهرستانی از 
مجموع 133400 عنوان، 86/8 درصد را به کتابخانه ملی واسپرده اند. 

نتیجه گیری: بین میزان واسپاری نارشان تهرانی و شهرستانی تفاوت 
در  مختلف  موضوعات  واسپاری  میزان  بین  دارد.  وجود  معنادار 
سال های مختلف نیز تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین میانگین 
قیمت کتاب های واسپاری شده و واسپاری نشده طی این ده سال نیز 

تفاوت معنادار است.
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مقدمه
پیشرفت فزاینده فناوری و بسط فضای مجازی امکان ارتباط، دسترسی به اطالعات و انجام 
تعامالت را فارغ از مرزهای زمانی و مکانی در حدی قابل تأمل، تسهیل و تسریع كرده است. 
این مسئله ابتدا در قالب یک بازی رقابت  آمیز میان دنیای مجاز و دنیای واقع تعیّن یافت، لیکن 
با طرح موضوع اعتبار منبع، مراكزی چون كتابخانه  ها به  عنوان ارائه  دهنده محتوا و منابع در 
دنیای واقعی، درمقابل دنیای مجازی از وجاهت و برتری برخوردار شدند و از این رو گسترش 
فضای وب و خدمات موجود در آن، نه  تنها نقش كتابخانه  ها را كم  رنگ نکرد بلکه بر اهمیت 
آن صحه گذاشت. بنابراین  كتابخانه  ها به  واسطه مقتضیات پیرامونی شامل تعدد منابع و تکثر 
كاربران، درجهت تحقق بیانیه و مأموریت اصلی ملزم به شتاب  بخشی بیشتر در جمع  آوری 
منابع كتابی و غیركتابی، حفظ و نگهداری بهینه آنها و ارائه به مخاطبان هستند. وقتی صحبت 
از اركان شکل  گیری و ادامه حیات یک كتابخانه به  میان می  آید، واحد فراهم آوری و مجموعه 
فعالیت  های آن به  مثابه یکی از مهم  ترین اركان، جایگاه خاص خود را خواهد داشت. اگر 
بپذیریم كه كتابخانه ارگانیسمی روبه رشد است، هر خواننده  ای كتابش، هر كتابی خواننده  اش 
و...، این فراهم  آوری بهینه است كه می  تواند به تحقق چنین آرمان  هایی كمک كند. )اسفندیاری 
مقدم، 87، ص80( برای تحقق فراهم آوری بهینه، كتابخانه ملی به  عنوان كتابخانه مادر در هر 
كشور، براساس وظیفه قانونی خود، جمع  آوری منابع را در دستور كار خود دارد. روش اصلی 

1.   دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و 

دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان 

 rahimrr1@gmail.com    )نویسنده مسئول(

2.  استادیار علم اطالعات و دانش شناسی سازمان  

اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

آیا کتاب های گران قیمت هم واسپاری می شوند؟
وضعیت اجـرای قانون واسپـاری منابع کتابـی
 در کتابخانه ملی طی سال های 1390-1381

رحیم قاسمی1|  فریربز خرسوی 2

دریافت: 1391/7/22      پذیرش:  1391/10/9
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گردآوری منابع در كتابخانه  های ملی اكثر كشورهای جهان، دریافت منابع از طریق واسپاری 
است. همچنان كه در كشور ایران نیز گردآوری آثار منتشر شده داخل كشور در كتابخانه ملی 
از طریق واسپاری انجام می  شود. از این رو در كنار شیوه  های در اختیار و قابل برنامه  ریزی 
چون خرید و مبادله، تأمین منابع از طرقی چون واسپاری نیازمند بازبینی و آسیب شناسی با 
هدف بروزرسانی و انطباق با شرایط محیط پیرامونی است. پرداختن به این موضوع، به  ویژه 
كشف رابطه میان بهای كتاب و عمل واسپاری، دستمایه این تحقیق است و ضرورت پرداختن 
به چنین پژوهشی، تنوع سیاست  های مربوط به واسپاری در میان كتابخانه ملی كشورهای 
مختلف، نبود قوانین واضح و صریح، پراكندگی جغرافیایی مراكز انتشاراتی در گستره كشور، 
تأثیر شرایط اقتصادی و... است كه لزوم اتخاذ تدبیر مناسب را باتوجه به شرایط یاد شده متذكر 

می  شود و بر مراقبت بیشتر از فرآیند واسپاری صحه می گذارد. 
قانون واسپاری3، قانونی است كه براساس آن ناشر موظف است یک یا چند نسخه از 
آثاری را كه منتشر می  كند به  صورت رایگان به مؤسسات واسپاری كه در قانون مشخص 

شده  اند تحویل دهد )سلطانی و راستین،1381، ص251(.
در ایران ناشران دولتی و غیردولتی موظفند دو نسخه از هر كتاب منتشر شده خود را به 
كتابخانه ملی تحویل دهند4)پوراحمدجکتاجی، 1357، ص80(. ماحصل این روند نگهداری 
و حفظ آثار منتشر شده در سطح ملی به  عنوان میراث فرهنگی كشور، دسترس  پذیری آثار در 
سطح ملی و بین  المللی و همچنین تکمیل و گسترش كتابشناسی ملی است. براساس قانون 
واسپاری باید دو نسخه از تمام كتاب  های انتشاریافته در داخل كشور بعد از ابالغ قانون، به 
كتابخانه ملی تحویل داده می  شدند و در حال حاضر در مخازن كتابخانه ملی موجود باشند؛ 
ولی در عمل مشاهده می  شود برخی عناوین وجود دارند كه در بانک كتابشناسی ملی وارد 
نشده  اند و این امر گویای عدم اجرای كامل قانون واسپاری است و نیازمند رصد وضعیت 
اجرای قانون از منظر چگونگی عملکرد ناشران اعم از خصوصی و دولتی، شهرستانی یا 
تهرانی، بررسی نقش، نوع و محتوای آثار و نیز ارزش مادی آنها در اجرای درست قانون و 
حتی متن خود قانون واسپاری است. پس این مسئله مطرح می  شود كه وضعیت انجام قانون 
واسپاری در كتابخانه ملی چگونه بوده است؟ این پژوهش در نظر دارد برای اشراف بر این 
وضعیت، از طریق مقایسه اطالعات كتابشناختی كتاب  های منتشر شده در داخل كشور كه در 
بانک اطالعاتی خانه كتاب وارد شده  اند با كتاب  هایی كه به كتابخانه ملی در فاصله سال های 
1381 - 1390 واسپاری شده  اند، میزان اجرای قانون واسپاری در كتابخانه ملی را بررسی 
كند. كتابخانه ملی تنها مركز گردآوری، نگهداری، حفاظت و انتقال میرات مکتوب و مضبوط 
كشور به نسل  های حال و آینده است و مطابق قانون متولی انجام این امر است. حائز اهمیت 

3. Depository law

4. قانون مطبوعات مصوب محرم 1326ق. و 

قوانینی که بعد از آن اصالح و تصویب شدند.

رحیم  قاسمی
فریبرز خسروی
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است كه بررسی شود وضعیت واسپاری كتاب  ها به كتابخانه ملی چگونه است تا با مشخص 
شدن نقاط شکننده، تمهیدات و برنامه  های الزم برای اجرای بهینه قانون واسپاری و تحویل 
كلیه منابع به كتابخانه ملی اندیشیده شود. ضمن اینکه نتایج این تحقیق عالوه بركتابخانه ملی 
می  تواند سایر مراكزی كه طبق قانون، دریافت كننده كتاب های واسپاری هستند را نیز دربرگیرد. 
فرضیه  محورِی موردنظر تحقیق چنین طراحی شده است كه »بین میانگین قیمت كتاب  های 
واسپاری شده با كتاب  های واسپاری نشده به كتابخانه ملی تفاوت معناداری وجود دارد«، و 
برای حصول به هدف بررسی وضعیت واسپاری در كشور طی دهه 1381-1390 و اثبات یا 
رد فرضیه از روش پیمایشی تحلیلی از نوع كاربردی استفاده شده است و پرسش  های اساسی 

زیر، مسیرهایی است كه در تأمین این خواسته، تحقیق را هدایت كرده اند:
1. آیا میزان واسپاری كتاب از سوی ناشران تهرانی و شهرستانی به كتابخانه ملی طی 

سال  های 1381-1390 متفاوت است؟
2. آیا میزان واسپاری كتاب به كتابخانه ملی در موضوعات مختلف متفاوت است؟

3. آیا بین میزان واسپاری كتاب به كتابخانه ملی در سال های مختلف تفاوت وجود دارد؟
 در تبیین مبانی نظری مروری اجمالی بر تاریخچه كتابخانه  ها از بُعد چگونگی دستیابی 
به منابع انجام شده است كه با توسل به مستندات و حافظه تاریخی مشخص می  شود 
اولین راه  حل برای دستیابی به حداكثر منابع موجود در سال 1537م توسط فرانسوای اول5 
پادشاه فرانسه، با صدور فرمان »نسخه رایگان« ابداع شد. براساس  فرمان »نسخه رایگان«، 
»چاپخانه  داران ملزم بودند از هر كتابی كه چاپ می  كنند یک نسخه به كتابخانه سلطنتی 
بفرستند« )استیپویچ، 1373، ص354( و درواقع این امر شالوده واسپاری قانونی را بنا نهاد. 
فرآیندی كه بعدها به اروپا و كل جهان تسری یافت و همچنان نیز استمرار داشته و درگذر 
سال  ها، تحوالت و تغییرات بسیاری را متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی هر كشور تجربه 
كرده است. واسپاری در فرهنگ بزرگ سخن به معنای »تفویض« آمده است )انوری، 1381، 
ج 8، ص 8145( و تفویض به معنای سپردن و واگذار كردن است )انوری، 1381، ج8، 
ص1821(. در جامعه كتابداری واسپاری معادل سپردن یک یا چند نسخه از آثار منتشر 
شده توسط ناشر به یک یا چند كتابخانه تعبیر می  شود. باتوجه به شیوه و سازوكاری كه در 
جوامع مختلف برای واسپاری معمول است، می  توان تقسیمات متفاوتی را برشمرد كه در 
حوزه های مالی، جغرافیایی، تشکیالتی، حقوقی... قابل تبیین است. یکی از انواع واسپاری 
كه موردنظر این تحقیق می باشد واسپاری قانونی است. واسپاری قانونی رویه  ای است كه 
دولت  ها به موجب قانون یا یکی از انحای قانون مانند: مصوبه، دستورالعمل، مقررات و امثال 
Francis I  .5اینها، ناشران یا تولیدكنندگان و توزیع  كنندگان را به تحویل یک یا چند نسخه از آثاری كه 

آیا کتاب های گران قیمت
 هم واسپاری می شوند؟وضعیت  ...
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تولید و منتشر كرده اند به یک یا چند مركز ملزم می  كنند. یکی از مراكز مهم دریافت  كننده این 
نوع واسپاری در اكثر كشورها كتابخانه ملی است به واسطه آنکه »نقش كتابخانه  های ملی در 
تضمین دسترسی جهانی و عادالنه به اطالعات همچنان یک اساس در توسعه جامعه علمی 
است و كتابخانه  های ملی در تضمین اینکه میراث ملی كشورشان را ذخیره و برای استفاده 
همگان نگهداری كنند با چالش  های فراوانی مواجه می  شوند، یک وسیله مهم در كمک به این 
مسئولیت كتابخانه های ملی، واسپاری قانونی است« )الریویر6، 2000 ،صvii(. نخستین بار در 
ایران در سال 1323ق. )1284(، براساس اعالم عالءالملک - وزیرعلوم وقت- »در مدرسه 
دارالفنون ایجاد كتابخانه می  شود و بعد از این هركس كتاب به طبع رساند یک جلد مجانی 
به آن كتابخانه تقدیم دارد.« )شعبانی، 1380، ص134( عماًل واسپاری قانونی شکل گرفت. 
از آن زمان تاكنون قوانین و مصوباتی به مقتضیات زمان و فضای حاكم بر آن درخصوص 
واسپاری پیاده و اجرا شده است كه همچنان هم تغییر و تکمیل می  شوند. در بحث واكاوی 
اهداف واسپاری قانونی براساس روایات متمركز بر این موضوع و آراء صاحبنظران و برآیند و 
درک محقق از منابع مرتبط با موضوع می  توان اذعان داشت مهم ترین هدف واسپاری، تکمیل 
گنجینه كتابی و غیركتابی منتشر شده با فرمت  های مختلف در جهت ساماندهی یک مركز غنی 
است تا نیاز آحاد افراد برای دسترسی به اطالعات تأمین شود. طبق ماده 19 اعالمیه جهانی 
حقوق  بشر، همه افراد حق آزادی عقیده در بیان و حق جست   وجو، دریافت و انتقال اطالعات 
و افکار از طریق هر رسانه  ای بدون توجه به مرزها را دارند. در كنار كمک به تحقق این هدف 

كلی، به طور اخص اهداف واسپاری قانونی عبارتند از:
1. جمع  آوری و نگهداری مجموعه ملی و حفظ میراث فرهنگی برای نسل  های آینده و 

ایجاد اطمینان از توسعه مجموعه ملی از مواد منتشر شده در فرمت  های مختلف؛
2. تسریع در تدوین و انتشار كتابشناسی ملی به  منظور حصول اطمینان از كنترل اطالعات 

كتابشناختی؛ و
3. تسهیل فرآیند دسترسی شهروندان و محققان داخل و خارج كشور به منابع برای انجام 

امور تحقیقاتی و پژوهش.
و اما آنچه وجه تمایز این تحقیق به  شمار می  آید خود موضوع و ماهیت تحقیق است 
كه انجام آن هیچ سبقه تاریخی نداشته و با بررسی  های انجام شده پیشینه  ای برای آن یافت 
نشد. لیکن تحقیقاتی بوده  اند كه نزدیکی و مجاورت معنایی با موضوع واسپاری داشته و 
منجر به بسط افق این موضوع برای انجام مطالعه كامل  تر شدند، ازجمله پژوهش كتابخانه 
ملی )1372( تحت عنوان »بررسی وضعیت واسپاری در كتابخانه ملی جمهوری اسالمی 
ایران« كه به بررسی دالیل عدم موفقیت واسپاری در كتابخانه ملی می  پردازد و به واسطه آن 

رحیم  قاسمی
فریبرز خسروی

6. Luriviere
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پیشنهاداتی به  منظور بهبود در رفع نقایص ارائه شده است. صیرفی )1387( نیز در پژوهشی 
وضعیت اجرای قانون واسپاری آثار غیركتابی در ایران را بررسی كرده است. این پژوهش بر 
165 مؤسسه انتشاراتی فعال در زمینه منابع دیداری- شنیداری و انتشارات الکترونیک متمركز 
شده است و با استفاده از پرسشنامه محقق به این نتیجه رسیده است كه 62/9 درصد جامعه 
پژوهش، آثار تولید شده توسط مؤسسه خود را به كتابخانه ملی ایران واسپاری می  كنند. 
همچنین 88 درصد جامعه پژوهش، واسپاری و ثبت اثر در كتابخانه ملی را به لحاظ حفظ 

منافع مؤسسات انتشاراتی از جنبه حقوقی )كپی  رایت( مؤثر می  دانستند.
وربیچ و لمن7 )2002( نیز در مقاله  ای با عنوان »پوشش نشریات ادواری در كتابخانه  های 
واسپاری ملی« با استفاده از دو چک  لیست به بررسی پوشش مجموعه نشریات ادواری در 
كتابخانه ملی هلند پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه در یک مورد 94 درصد و در مورد 
دیگر84 درصد كتابخانه ملی هلند نشریات را پوشش داده  اند كه ماهیت چک  لیست  ها و 

انتخاب معیارهای كتابخانه واسپاری در نتایج تأثیرگذار بوده است.
الپرستی و كرین8 )2007( در پژوهشی با عنوان »قابلیت دسترسی به انتشارات واسپاری 
شده دولت فدرال بر روی وب« به بررسی انتشارات مربوط به دولت فدرال بر روی شبکه 
جهانی وب پرداخته  اند و دو نمونه به  طور تصادفی از مواد واسپاری شده در نیمه اول سال 
2000 به كتابخانه  های واسپاری فدرال را انتخاب كردند و در طول یک دوره 18ماهه، چهار 
نوبت به  صورت مجزا برای پیدا كردن نمونه  های انتشاریافته بر روی شبکه جهانی وب، با 
استفاده از انواع موتورهای جست وجوگر تالش كردند كه در بررسی اول 1 تا 5 ماه بعد از 
ارسال انتشارات به كتابخانه های واسپاری، 47 درصد منابع بر روی وب قرار گرفته بودند و 
در دوره نهایی و موفق ترین دوره، 18 تا 23 ماه پس از ارسال، 63 درصد نمونه  ها بر روی 
وب قرار گرفته بودند. آنها در پایان نتیجه می  گیرند كه تقریباً دوسوم مواد واسپاری شده در 
آمریکا حدود 2 سال پس از اینکه به كتابخانه  های واسپاری فرستاده می  شوند، از طریق وب 

قابل دسترسی هستند.
مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده گواه این مدعاست كه هر كشوری بسته به 
مقتضیات جامعه خود دارای قوانین یا سیستم  های خاص آن جامعه است و كمتر تحقیقی 
میزان پوشش قوانین بر منابع كتابی واسپاری شده در یک مركز واسپاری را مورد بررسی قرار 
داده است. واین تحقیق نیز بر آن است تا به واسطه تحقیق درخصوص وضعیت واسپاری 
در ایران، درک دقیقی از میزان و نوع تعامل میان ناشران و كتابخانه ملی به دست آورد كه از 
طریق آن بتوان به تحلیل شرایط موجود پرداخت و راهکارهای بهینه برای هم سویی عملکرد 

كتابخانه در زمینه واسپاری متناسب با مقتضیات پیرامونی ارائه كرد.
7. Voorbij & Lemmen 

8. Lopresti & Gorin

آیا کتاب های گران قیمت
 هم واسپاری می شوند؟وضعیت  ...
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی از نوع كاربردی است. جامعه آماری در این تحقیق، 
كلیه كتاب  های ثبت شده در بانک اطالعاتی كتاب  های چاپی خانه كتاب و نیز كلیه كتاب های 
واسپاری شده و ثبت شده بر روی سرور مركزی بانک كتابشناختی كتابخانه ملی در برنامه 
رسا طی سال  های 1381-1390 است. باتوجه به اینکه نشر هر كتاب منوط به اخذ مجوز و 
شماره شابک از خانه كتاب است، لذا مالک عمل بانک اطالعاتی كتاب  های چاپی خانه كتاب 
قرارگرفته است. همچنین به واسطه اینکه توزیع و پخش كتاب نیازمند واسپاری و اخذ رسید 
از كتابخانه ملی و ارائه آن به وزارت ارشاد است، لذا با انتخاب بانک كتاب  های واسپاری شده 
به كتابخانه ملی به  عنوان جامعه آماری دیگری و مقایسه بین این دو جامعه، به بررسی وضعیت 
واسپاری در كتابخانه ملی پرداخته شده است. برای پاسخ به سؤاالت اساسی پژوهش از كل 
جامعه آماری بانک خانه كتاب )531400 عنوان( و مقایسه آن با بانک اطالعاتی كتاب  های 
واسپاری شده و ثبت شده در نرم  افزار رسای كتابخانه ملی )392250 عنوان(، اطالعات 
موردنظر استخراج شده است. برای اثبات فرضیه از نمونه  گیری طبقه  ای براساس ده سال 
استفاده شده و به شیوه نمونه  گیری تصادفی ساده در هر طبقه، تعداد نمونه  ها به دست آمده 
است. برای تعیین اندازه نمونه از فرمول كوكران9 با سطح اطمینان 0/05 درصد  استفاده شد 
كه تعداد 384 نمونه از تعداد كل جامعه بانک اطالعاتی خانه كتاب كه 531400 عنوان بود 
به دست آمد و برای به دست آوردن اندازه نمونه هر طبقه، تعداد نمونه به دست آمده را بر كل 
جامعه آماری تقسیم كرده و عدد به دست آمده را در تعداد كل هر طبقه ضرب كرده و اندازه 
نمونه هر طبقه به دست آمد. گردآوری اطالعات با استفاده از بانک اطالعاتی كتاب  های چاپی 
خانه كتاب و بانک كتابشناختی كتابخانه ملی در نرم  افزار رسا و تهیه چک  لیست و بهره  گیری 
از آن انجام شده و برای تأیید روایی چک  لیست، با چند تن از متخصصان و اساتید فن 
مشورت شد. سایر اطالعات مورد نیاز نیز از طریق مطالعات كتابخانه ای به دست آمده است.

یافته ها
در این بخش نتایج پژوهش در ارتباط با سؤاالت پژوهش به  ترتیب ارائه می  شود. و سپس 

یافته  های مربوط به فرضیه ارائه خواهد شد. 

سؤال اول: آیا میزان واسپاری کتاب از سوی نارشان تهرانی و شهرستانی به کتابخانه 
ملی طی سال  های 1381-1390 متفاوت است؟  9. Cochran

رحیم  قاسمی
فریبرز خسروی
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همان طور كه در جدول 1 مالحظه می  شود، 69/4 درصد كتاب های منتشر شده در 
تهران و 86/8 درصد كتاب های منتشر شده در شهرستان در این سال ها واسپاری شده اند. در 
تفکیک كتاب های واسپاری شده، شهرستان ها در سال 1388 با 102/5 10 درصد، سال 1389 
با 91/9 درصد و سال 1385 با 90/1 درصد بیشترین آمار واسپاری را داشته اند. در كتاب های 
واسپاری شده، تهران سال 1382 با 80/0 درصد، سال 1381 با 79/7 درصد و سال 1388 با 

77/2 درصد بیشترین میزان واسپاری را داشته  است.
 t برای بررسی تفاوت موجود بین میزان واسپاری ناشران تهرانی و شهرستانی از آزمون

بر روی فراوانی كتاب  های واسپاری شده استفاده شد.

همانطور كه در جدول 2 مالحظه می  شود مقدار t محاسبه شده با درجه آزادی9 در 
سطح آلفای 0/05 معنی  دار است. بنابراین می توان گفت میزان واسپاری از سوی ناشران 

سال
درصد واسپاری شده به کتابخانه ملیواسپاری شده در کتابخانه ملیثبت شده در خانه کتاب

شهرستانتهرانشهرستانتهرانشهرستانتهران

138127150873921643735079/784/1

138228109964522475829680/086/0

1383300641201322252875974/075/9

13843904014527243881124862/577/4

13853816715548240391400263/090/1

13864402512826259191131758/988/2

13874411313017264711118460/085/9

13884688013801362111414877/2102/5

13894913515783365291450974/391/9

13905131717501362051493970/685/4

39800013340027613211575269/486/8جمع

تعدادمحل نرش
میانگین 

واسپاری

انحراف 

استاندارد

مقدار 

t

درجه 

آزادی

سطح 

معنی  داری
نتیجه

1027613/26194/7نارشان تهرانی
7/4790/000

تفاوت معنی دار 

است
1011575/22774/7نارشان شهرستانی

10.   طبق نظر کارشناسان خانه کتاب تعدادی 

از نارشان قمی که شابک بین  املللی دریافت 

می کنند کتاب های خود را در خانه کتاب ثبت 

منی  کنند به همین علت درصد کتاب های 

واسپاری شده از تعداد ثبت شده در خانه کتاب 

بیشرت است.

مقایسه تعداد کتاب  های واسپاری شده

 به کتابخانه ملی به تفکیک ناشران

 تهرانی و شهرستانی طی سال های 1390-1381

جدول  1

آزمون t برای تعیین تفاوت بین میزان واسپاری 

ناشران تهرانی و شهرستانی

جدول  2

آیا کتاب های گران قیمت
 هم واسپاری می شوند؟وضعیت  ...
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تهرانی وناشران شهرستانی دارای تفاوت معناداری  است.

سؤال دوم: آیا میزان واسپاری کتاب به کتابخانه ملی در موضوعات مختلف متفاوت 
است؟

نتایج نشان داد كه طی سال های 1381 -1390، 531400 عنوان كتاب در خانه كتاب 
ثبت شده  است كه از این تعداد 392250 عنوان برابر 73/8 درصد به كتابخانه ملی واسپاری 
شده  است. تفکیک موضوعی نشان می دهد كه كتاب های ادبیات با 88/7 درصد، كتاب های 
كمک درسی با 82/6 درصد و كتاب های علوم اجتماعی با 82/4 درصد بیشترین واسپاری را 
داشته اند. جدول 3 نشان می دهد كه محل نشر 366 عنوان كتاب های واسپاری شده در این 

سال ها نامشخص است. 

ثبت شده در خانه کتابموضوعردیف
واسپاری شده در 

کتابخانه ملی

درصد واسپاری شده

 به کتابخانه ملی

15513962162/0کلیات1

203501182758/1فلسفه2

955715015052/5دین3

456843765482/4علوم اجتامعی4

221491055347/6زبان5

6
علوم طبیعی و 

ریاضیات
17844835176/8

713294774166/9علوم عملی7

162261248576/9هرن8

625265543988/7ادبیات9

242101979281/8تاریخ و جغرافی10

693405733482/7کمک درسی11

706585551178/6کودک12

-015792موضوع داده نشده13

53140039225073/8جمع

مقایسه کتاب های واسپاری شده به 

کتابخانه ملی نسبت به کتاب  های 

ثبت شده درخانه کتاب

به تفکیک موضوع طی سال  های 

1390-1381

جدول  3

رحیم  قاسمی
فریبرز خسروی
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برای آنکه بررسی شود آیا بین واسپاری در موضوعات مختلف تفاوت وجود دارد، از 
آزمون كای اسکوئر بر روی داده  های به دست آمده از درصد واسپاری كتاب  ها در هر موضوع 
استفاده شد. باتوجه به اینکه مقدار كای اسکوئر محاسبه شده در جدول4، )35/9( با درجه 
آزادی 11 در سطح آلفای 0/05 معنی دار است، بنابراین بین میزان واسپاری در موضوعات 

مختلف تفاوت معناداری وجود دارد.

درصد واسپاریتعداد واسپاریموضوعردیف

962162کلیات1

1182758/1فلسفه2

5015052/5دین3

3765482/4علوم اجتامعی4

1055347/6زبان5

535146/8علوم طبیعی و ریاضیات6

4774166/9علوم عملی7

1248576/9هرن8

5543988/7ادبیات9

1979281/8تاریخ و جغرافی10

5733482/7کمک درسی11

5551178/6کودک12

157920موضوع داده نشده13

392250جمع

0/P=05Df =11X2 =35/9 
 آزمون کای اسکوئر برای تعیین

 تفاوت بین موضوعات

جدول  4

آیا کتاب های گران قیمت
 هم واسپاری می شوند؟وضعیت  ...
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سؤال سوم: آیا بین میزان واسپاری کتاب به کتابخانه ملی در سال های مختلف تفاوت 
وجود دارد؟(

  
چنانچه در جدول 5 مالحظه می  شود، بیشترین تعداد واسپاری مربوط به سال های 1390 
با 51163 عنوان و 1389 با 51042 عنوان است و بیشترین درصد واسپاری نسبت به عناوین 

ثبت شده مربوط به سال های 1388 با 83/1 درصد و 1382 با 81/6 درصد می  باشد. 
 باتوجه به جدول 6 و اینکه مقدار كای اسکوئر محاسبه شده )26/9( با درجه آزادی 9 
در سطح آلفای 0/05 معنی دار است، بنابراین بین میزان واسپاری در سال های مورد مطالعه 
تفاوت وجود دارد. به  طوری كه میزان واسپاری در سال 88، 81 و 82 بیشتر از سایر سال های 

دیگر است.

در راستای اثبات فرضیه كه بین میانگین قیمت كتاب  های واسپاری شده با كتاب  های 
واسپاری نشده به كتابخانه ملی تفاوت معنا داری وجود دارد، با توجه به نتایج جدول 7، 
میانگین قیمت كتاب های واسپاری شده به كتابخانه ملی برابر29893 ریال بوده است. در این 
حال میانگین قیمت كتاب های واسپاری نشده به میزان 46657 ریال بوده كه نشان می دهد 

میانگین قیمت كتاب های واسپاری نشده بیشتر از كتاب های واسپاری شده  است.

کل1381138213831384138513861387138813891390سال 

ثبت شده 

درخانه  کتاب
35889377544207753567537155685157130606816491868818531400

واسپاری شده در 

کتابخانه ملی
29118308003102335670380493728237696504075104251163392250

درصد واسپاری 

شده در 

کتابخانه ملی

81/181/673/766/670/865/666/083/178/674/373/8

کل1381138213831384138513861387138813891390سال

درصد کتاب  های واسپاری شده 

به کتابخانه ملی
81/181/673/766/670/865/666/083/178/674/373/8

P=0/05Df =9X2 =26/9

فراوانی و درصد کتاب های واسپاری شده 

به کتابخانه ملی نسبت به کتاب های ثبت 

شده در خانه کتاب طی سال های

 1381-1390 به تفکیک سال

جدول  5

  آزمون کای اسکوئر برای تعیین 

تفاوت بین سال های مورد مطاالعه

جدول  6

رحیم  قاسمی
فریبرز خسروی



17
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 94  

سال

ب های واسپاری شده به کتابخانه ملی
کتا

ب های واسپاری نشده به کتابخانه ملی
کتا

جمع کل

تعداد
ت

قیم
ت

میانگین قیم
تعداد

ت
قیم

ت
میانگین قیم

تعداد
ت

قیم
ت

میانگین قیم

1381
17

224900
13229

9
171000

19000
26

395900
15227

1382
20

251300
12565

7
97100

13871
27

348400
12904

1383
21

253500
12071

9
112500

12500
30

366000
12200

1384
23

491800
21383

16
373500

23344
39

865300
22187

1385
31

575900
18577

8
223000

27875
39

798900
20485

1386
33

859900
26058

8
217500

27188
41

1077400
26278

1387
32

887750
27742

9
337000

37444
41

1224750
29872

1388
36

1733000
48139

8
1320000

16500
44

3053000
69386

1389
33

1655500
50167

14
1225500

87536
47

2881000
61298

1390
29

1287000
44379

21
1008500

48024
50

2295500
45910

جمع
275

8220550
29893

109
5085600

46657
384

13306150
34651

 مقایسه میانگین قیمت کتاب  های 

واسپاری شده و واسپاری نشده

 به کتابخانه ملی طی سال های 1390-1381

جدول  7

آیا کتاب های گران قیمت
 هم واسپاری می شوند؟وضعیت  ...
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باتوجه به جدول 8 مالحظه می  شود كه مقدار t محاسبه شده با درجه آزادی 382 
در سطح آلفای 0/05 معنی  دار است، بنابراین می توان گفت بین میانگین قیمت كتاب های 
واسپاری شده و واسپاری نشده تفاوت معنی دار وجود دارد؛ یعنی اینکه میانگین قیمت 
كتاب های واسپاری شده به طور معنی داری كمتر از میانگین قیمت كتاب های واسپاری نشده 

است و فرضیه ثابت می  شود.

نتیجه گیری
جست  وجوهای انجام شده در خصوص موضوع »واسپاری كتاب« گویای این امر است كه 
تحقیقات و مطالعات انجام شده پیرامون این محوردر سایر كشورها به  طور اعم و در ایران 
به طور اخص بسیار معدود بوده و رویکرد عمده آنها كّمی  گرایی است. از این  رو در ارجاع به 
سوابق مطالعات پیشین، این مقاله با لیست كم تعدادی مواجه است. بنابراین به  منظور ایجاد پل 
ارتباطی بین این تحقیق و مطالعات قبلی، به پایان  نامه با موضوع  »بررسی چگونگی اجرای 
قانون واسپاری آثار غیركتابی در ایران« اشاره می  شود كه به نوعی، تحقیق پیش رو را می  توان 
مکملی بر مطالعه قبلی و استمرار و تداوم آن در حوزه  های دیگر همچون وضعیت اجرای 
قانون واسپاری در كتابخانه ملی ایران دانست. درواقع تحقیق »بررسی چگونگی اجرای قانون 
واسپاری آثار غیركتابی در ایران« بر آن بوده است تا از زاویه دید ناشران به موضوع واسپاری 
بپردازد و این در حالی است كه تحقیق پیش رو تالش كرده تا كتابخانه ملی را به  عنوان 
كارگزار تحقق امر واسپاری كتاب در كشور، از منظر میزان تحقق كّمی این هدف مورد 
بررسی قرار دهد بدیهی است این یافته  ها در كنار فعالیت  های مطالعاتی دیگر كه رویکرد كیفی 
به موضوع داشته باشند، كاربردی  تر خواهد بود؛ و چشم اندازی كه آمار و ارقام از وضعیت 
موجود واسپاری در كتابخانه ملی ترسیم كنند می  تواند بستر و عامل انگیزشی برای ورود 
محققان بعدی به الیه  های درونی  تر موضوع و عمیق شدن روی دالیلی باشد كه از حوزه 

درجه آزادیمقدار tانحراف استانداردمیانگینتعدادوضعیت
سطح 

معنی  داری
نتیجه

واسپاری 

شده
27529892/9132006/9

-2/3173820/21
تفاوت 

معنی  دار است
واسپاری 

نشده
10946656/88108863/9

 

آزمون t برای تعیین تفاوت بین میانگین 

قیمت کتاب های واسپاری

 شده و واسپاری نشده

جدول 8 

رحیم  قاسمی
فریبرز خسروی
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مأموریت این تحقیق خارج بوده است. در این راستا برای نتیجه  گیری و اتصال دستاوردهای 
این مطالعه با مطالعه یاد شده، تصریح می  شود كه پژوهش پیشین كه وضعیت اجرای قانون 
واسپاری آثار غیركتابی در ایران را بررسی كرده است بر 165 مؤسسه انتشاراتی فعال در زمینه 
منابع دیداری- شنیداری و انتشارات الکترونیک متمركز شده است و محقق با استفاده از 
پرسشنامه به این نتیجه رسیده است كه 62/9 درصد جامعه پژوهش، آثار تولید شده توسط 
مؤسسه خود را به كتابخانه ملی ایران واسپاری می  كنند. در تحقیق مذكور میزان واسپاری آثار 
تولیدی ناشران مورد پژوهش طبق اعالم نظر خود ناشران به  دست آمده، اما در تحقیق حاضر 
میزان واسپاری كتاب  هایی كه به كتابخانه ملی واسپاری شده است براساس كتاب  های ثبت 
شده در خانه كتاب طی سال  های 1381-1390 به دست آمده و برابر با 73/8 درصد است كه 

به اختصار نتایج به دست آمده در زیر اشاره می شود:
 طی بررسی انجام شده از 531400 عنوان ثبت شده در بانک اطالعاتی كتاب  های چاپی 
خانه كتاب طی سال  های مورد مطالعه، 392250 عنوان كتاب به كتابخانه ملی واسپاری شده 
است كه واسپاری 73/8 درصد عناوین را نشان می دهد. همچنین ناشران تهرانی از مجموع 
398000 عنوانی كه در خانه كتاب ثبت كردند، 69/4 درصد آنها را به كتابخانه ملی واسپاری 
كرده  اند و ناشران شهرستانی از مجموع 133400 عنوان ثبت شده در خانه كتاب، 86/8 درصد 
آنها را به كتابخانه ملی واسپاری كرده  اند. درنهایت باتوجه به یافته  های پژوهش نتیجه  گیری 
شد كه تفاوت معناداری بین واسپاری ناشران تهرانی و شهرستانی به كتابخانه ملی وجود دارد 
و همچنین بین واسپاری در موضوعات مختلف و سال  های مختلف تفاوت معناداری وجود 
دارد. فرضیه این پژوهش هم نشان داد كه بین میانگین قیمت كتاب  های واسپاری نشده با 
كتاب  هایی كه واسپاری شده اند تفاوت معناداری وجود دارد. تأیید این فرضیه بیان گر این 
واقعیت است كه كتاب های گران یا توسط ناشران واسپاری نمی  شوند و یا در بین راه به 

كتابخانه ملی نمی رسند!
بدیهی است به واسطه وسعت موضوع و استقالل بعضی مسائل اثرگذار بر اجرای قانون 
واسپاری كه بعضاً از جنس حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و... هستند ایجاب می  كند تحقیقات 
مستقل كیفی و كّمی دیگری در این حوزه انجام شود كه در اینجا به اختصار، صرفاً به برخی 

موارد كه ناشی از ضعف در قانون و اجرای آن هستند اشاره می  شود:
1. عدم وجود یک قانون منسجم و واحد درخصوص واسپاری منابع كتابخانه  ای

2. عدم وجود اهداف مشخص برای واسپاری 
3. عدم جامعیت منابع واسپاری

4. عدم استمرار در پیگیری اهداف واسپاری

آیا کتاب های گران قیمت
 هم واسپاری می شوند؟وضعیت  ...
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5. متغیر بودن مراكز واسپاری در طی دوره  های مختلف 
6. متغیر بودن تعداد منابع واسپاری در طی دوره های مختلف

7. عدم اعالم مدت زمان مشخص برای واسپاری
8. عدم ضمانت اجرایی قوانین

9. مشخص نبودن مدت نگهداری منابع واسپاری نزد مراكز واسپاری
10. مشخص نبودن چگونگی نگهداری و نحوه در دسترس قرار دادن و ارائه منابع واسپاری
در راستای دستیابی به اهداف واسپاری و اجرای كامل قانون واسپاری در آینده پیشنهاد 

می  شود به موارد زیر توجه بیشتری شود:
1. مطالعه تطبیقی و قیاسی میان قانون واسپاری ایران با سایر كشورها به عنوان یک 

سرفصل پژوهشی اولویت  دار، در مقاطع زمانی مختلف از سوی كتابخانه ملی
2. انجام تحلیل و پژوهش آسیب  شناسی فرآیند واسپاری در ایران از دید ناشران و 

كتابخانه ملی
3. نظرسنجی ادواری از ناشران دولتی و غیردولتی به  منظور اشراف بر نیازها، خواست  ها 

و نظرات و پیشنهادات و نیز انتقادات آنها به منظور بهبود شرایط درحد امکان
4. بررسی علل عدم واسپاری كتاب های گران  قیمت
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