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چکیده
مقدمه :مجموعهسازي بهعنوان یكی از اساسیترین فعاليتها در كتابخانه مطرح میباشد و بهدليل اینكه یكی
از موارد رضایت مراجعهكنندگان از كتابخانه منابع آن محسوب میشود ،از حساسيت باالیی برخوردار است.
پژوهش حاضر به تحليل فرآیند مجموعهسازي كتابهاي چاپی و الكترونيكی در كتابخانههاي مركزي
دانشگاههاي دولتی تحت نظارت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در سطح تهران میپردازد.
روششناسی :پژوهش به لحاظ هدف ،كاربردي است كه با رویكرد كيفی از نوع پدیدارشناسی انجام شد.
ابزار گردآوري دادهها ،مصاحبه نيمهساختاریافته ،شامل  15سؤال باز بود كه از طریق آن با  10كارشناس
مجموعهسازي یا معاون كتابخانه دانشگاهی مصاحبه به عمل آمد .براي طراحی سؤاالت مصاحبه ،مطالعات
كتابخانهاي در حوزه فرایند مجموعهسازي و خطمشی مجموعهسازي در كتابخانهها صورت گرفت.
یافتهها :یافتهها نشان داد مجموعهسازي كتابهاي چاپی در كتابخانههاي موردمطالعه را میتوان تحت تأثير
عواملی همچون سياستهاي مجموعهسازي ،شناسایی نيازهاي كاربران ،فراهمآوري منابع ،بودجه و ارزیابی
مجموعه مقولهبندي كرد .براي مجموعهسازي كتابهاي الكترونيكی خطمشی مدونی وجود نداشت و براي
فراهمآوري آنها از روشهاي دانلود رایگان ،خرید مجموعهاي منابع ،اشتراک پایگاههاي اطالعاتی و یا مبادله
بينكتابخانهاي استفاده میشد .از جمله چالشهاي مجموعهسازي در كتابخانهها ،فراهم نبودن خطمشی
مكتوب ،نياز به دانشافزایی كتابداران و ضعف نرمافزارهاي كتابخانهاي بود.
نتیجه :مطابق با یافتهها ،میتوان نتيجه گرفت سازوكار مجموعهسازي در كتابخانههاي موردمطالعه ،فاقد
گروهی از مؤلفههاي مهم ،مانند خطمشی مدون مجموعهسازي ،اصول مشخص انتخاب و كميتههاي انتخاب
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و همچنين ارزیابی مستمر مجموعه است .همچنين مجموعهاي از عوامل بيرونی و درونی در كاستیهاي
موجود ،دخيل هستند .تحریمهاي بينالمللی ،سياستهاي كلی دانشگاه و نحوه تخصيص بودجه كتابخانهها،
جدي نگرفتن لزوم تهيه خطمشی مدون مجموعهسازي ،نبود برنامهریزي مشخص براي ارزیابی مجموعه ،از
جمله عوامل تأثيرگذار بودند .از نتایج پژوهش حاضر میتوان براي شناسایی شيوههاي مجموعهسازي در
كتابخانههاي دانشگاهی بهره گرفت و در جهت رفع نواقص و چالشهاي مجموعهسازي گام برداشت.
کلیدواژهها :مجموعهسازي ،كتابخانههاي دانشگاهی ،كتابهاي الكترونيكی ،منابع اطالعاتی ،مدیریت مجموعه

مقدمه و بیان مسئله
مجموعهسازي بهعنوان یكی از اساسیترین فعاليتها در كتابخانه مطرح است و بهدليل اینكه یكی
از موارد اصلی رضایت مراجعه كنندگان كيفيت و كميت منابع كتابخانه است ،این فعاليت كتابخانه از
حساسيت باالیی برخوردار است .بهطوريكه هر چه مراجعهكنندگان از مجموعه و منابع موجود در آن
رضایت بيشتري داشته باشند ،میتوان آنرا به این معنا تلقی كرد كه كتابخانه به هدف خود كه همان ارائه
خدمات بهتر به مراجعهكنندگان است ،نزدیكتر شده است.
همچون سایر انواع كتابخانهها ،در كتابخانههاي دانشگاهی نيز فعاليتهاي مؤثر در مجموعهسازي
نقش تعيينكنندهاي در فراهمآوري و توسعه مجموعهاي منسجم و روزآمد دارد .این مجموعه براي داشتن
حركت مستمر و نظاممند در مسير صحيح ،به مراقبت ،بازبينی مداوم اجزا و تطابق هر از چندگاه با اهداف
آن مجموعه نياز دارد (شادانپور .)1384 ،در حال حاضر كتابخانهها در بخش مجموعهسازي خود با
چالش هایی مانند تغييرات اساسی در نيازها و عالئق كاربران و رفتارهاي اطالعیابی آنها ،زمان محدود براي
تصميمگيري در مورد انتخاب مواد ،انتخاب مواد از ميان موج فزاینده انتشارات ،دخالت عالیق و سالیق
مختلف در امر انتخاب ،تنوع محمل هاي اطالعاتی و همچنين محدودیت منابع مالی مواجه هستند (افشار،
1381؛ بيگدلی و كوهی رستمی .)1388 ،بنابراین الزم است كتابخانهها در بخش مجموعهسازي خود براساس
خطمشیها و روشهاي مشخص ،مجموعهسازي نمایند و از این طریق حداكثر امكانات را براي
مراجعهكنندگان فراهم سازند (محسنی ،1387 ،ص .)71 .اینكه در مجموعِ كتابخانههاي دانشگاهی ،هر یك
از مراحل مجموعهسازي به چه صورت انجام میشود ،چه عواملی بهطور دقيق بر این فعاليت كتابخانههاي
دانشگاهی تأثير میگذارد ،چالشهاي مشترک این كتابخانهها در مجموعهسازي و فراهمآوري منابع چاپی
و الكترونيكی چيست ،مسائل مطرح در امر مجموعهسازي در كتابخانههاي دانشگاهی است كه پژوهش
حاضر در پی پاسخگویی به آن است .بر اساس یافتههاي این پژوهش میتوان به سياستها و خطمشیهاي
مكتوب و غيرمكتوبی كه در مجموعهسازي كتابخانهها از آن استفاده میشود ،دست یافت .به این ترتيب،
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عالوه بر شناسایی شيوههاي مجموعهسازي كتابخانهها ،نقاط قوت و كاستیهاي عملكرد كنونی
مجموعهسازي این كتابخانهها نيز مشخص میشود .از نتایج پژوهش حاضر میتوان براي تهيه و تدوین
خطمشی مجموعهسازي در كتابخانههاي دانشگاهی بهره گرفت .ضمن آن ،نتایج پژوهش حاضر میتواند
رهنمودهایی را جهت خرید كتابهاي فارسی و التين ،بهصورت چاپی و الكترونيكی ارائه نماید.
پیشینه پژوهش
بهمنظور مطالعه پژوهشهاي انجام شده مرتبط ،منابع فارسی و خارجی در پایگاههاي اطالعاتی
مختلف مورد جستجو قرار گرفت كه در ادامه ،یافتههاي برخی از این پژوهشها گزارش میشود.
رحمانی ،عباسی و صنعتجو ( )1393با استفاده از پرسشنامهاي محققساخته و مصاحبه گروهی ،به
شناسایی مؤلفههاي اساسی تدوین خطمشی براي مجموعهسازي و مدیریت مجموعه در كتابخانه مركزي
دانشگاه فردوسی مشهد پرداختند و طی آن نظرات نمایندگان گروههاي آموزشی و مدیران و كارشناسان
حوزه مجموعهسازي موردمطالعه قرار دادند .نتایج بيانگر آن است كه جامعه پژوهش ضرورت وجود 12
مؤلفه فلسفه و اهداف ،تعاریف ،انتخاب یا عدم انتخاب منابع ،مسائل كاربران ،فراهمآوري ،مسائل دسترسی،
دیجيتالسازي ،بودجه و مسائل مالی ،حفاظت و نگهداري ،وجين ،مدیریت اجرایی ،و اجرا و بازنگري را
بهعنوان مؤلفههاي اساسی براي تدوین خطمشی مجموعهسازي و مدیریت مجموعه كتابخانه مركزي پذیرفته
است .اقاربپرست ( )1390در پژوهشی تأثير عوامل مؤثر بر بهبود مجموعهسازي منابع الكترونيكی را از
دیدگاه مدیران ،كتابداران و كاركنان كتابخانههاي دانشگاهی شهر اصفهان ،با توجه به مؤلفههاي
مجموعهگستري لی 1و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد ارزیابی قرار داد .یافتهها نشان داد كه حدود 59/2
درصد از كتابخانههاي دانشگاهی شهر اصفهان داراي خطمشی مدون براي مجموعهسازي منابع الكترونيكی
هستند و كتابخانههاي مورد پژوهش روند رو به رشدي را در زمينه مجموعهسازي داشتهاند .همچنين
پيشنهاداتی ،از جمله تجدیدنظر و روزآمدسازي خطمشی مجموعهسازي ،توجه به نحوه تقسيم بودجه در
حوزه هاي منابع چاپی و الكترونيكی ،تأكيد بر ارائه تدابيري در نحوه بهرهجویی از منابع الكترونيكی ارائه
شده است .پيمانی ( )1390با تحليل محتواي خطمشیهاي كتابخانههاي دانشگاهی ،مقولههاي اساسی
موردنياز براي خطمشی مجموعهسازي كتابخانههاي ایران را شناسایی كرده و براي اینكه از وضعيت
مجموعهسازي كتابخانههاي ایران آگاهی یابد ،با مسئوالن مجموعهسازي كتابخانههاي دانشگاه تهران
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مصاحبه اي انجام داد .وي به این نتيجه رسيد كه سازوكار مجموعهسازي در دانشگاه تهران فاقد بسياري از
مؤلفههاي اساسی در انتخاب منابع است و مدیریت عمومی در كتابخانهها از نظر برنامهریزي اشكاالت جدي
دارد؛ نبود خطمشی مدون مجموعهسازي و ارزیابی استفاده در این كتابخانهها از جمله نمودهاي این ضعف
است .در پژوهشی دیگر ،معرفزاده و مهديفر ( )1390به مقایسه روند اجراي فعاليتهاي مرتبط با
مجموعهگستري در كتابخانههاي دو دانشگاه اصفهان و علوم پزشكی اصفهان و شناسایی مشكالت اجرایی
مدیران این كتابخانهها در زمينه مجموعهگستري پرداختند .نتایج این پژوهش كه با استفاده از ابزار پرسشنامه
و مصاحبه انجام شد ،مشخص كرد كه تنها  17/5درصد از كتابخانههاي مذكور داراي خطمشیهاي مكتوب
مجموعهگستري بودند و مشكالت آنها شامل دو مقوله تدوین و بهكارگيري خطمشیهاي مكتوب بود.
تدوین بيانيه یا اهداف و وظایف خاص هر كتابخانه با توجه به دستورالعملهاي موجود ،تدوین
دستورالعملهاي مدون اجرایی در كليه كميتههاي تخصصی گزینش منابع در سطح هر كتابخانه ،تدوین
خطمشی مكتوب مجموعهگستري در كتابخانههاي جامعه پژوهش ،اختصاص بودجه مشخص و معين
بهصورت مستقل براي كتابخانهها در ابتداي سال مالی ،از جمله پيشنهادات این پژوهش بود.
فيلسون )2018( 1در پژوهشی به بررسی شباهتها و تفاوتهاي شيوههاي مدیریت مجموعه در دو
كتابخانه دانشگاهی با رویكرد كيفی پرداخت .وي از «تئوري مدیریت مجموعه اوانز» بهره گرفت كه شامل
مؤلفههاي انتخاب و مجموعهسازي ،كتابداران متخصص ،كاربران ،ارزیابی مجموعه ،اشتراک منابع ،سياست
توسعه و مدیریت مجموعه و بودجه است .نتایج مشخص كرد كه هر دو كتابخانه با وجود اینكه بخش مجزا
براي مدیریت و توسعه مجموعه داشتند ولی با عدم وجود خطمشی مدون براي مدیریت و توسعه مجموعه
مواجه بودند .همچنين عدم وجود كاركنان حرفهاي ،بودجه ناكافی و غنی نبودن منابع از جمله چالشهاي
مهم آنها محسوب میشد .خان و بهاتی )2016( 2در پژوهشی به شناسایی عوامل تأثيرگذار در توسعه مجموعه
كتابخانههاي پاكستان پرداختند .نتایج نشان داد عواملی مانند كمبود بودجه ،فقدان استانداردهاي مرتبط ،نبود
سياستی براي توسعه مجموعه و همچنين رشد سریع منابع بر توسعه و مدیریت مجموعه تأثير گذاشته است.
همچنين یافتهها حاكی از آن بود عواملی مانند اهداف ،سياستها و رویههاي توسعه و مدیریت مجموعه،
نياز كاربران ،دسترسی و مالكيت ،انتخاب مواد ،ارزیابی مجموعه ،مسائل حقوقی و به اشتراکگذاري منابع
بهطور مستقيم بر توسعه و مدیریت مجموعه تأثير میگذارند .در پژوهشی به روش تركيبی و با انجام مصاحبه
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گروهی با كتابداران بخشهاي مختلف كتابخانه ،چپيوتوال و كانيوندو )2014( 1به آسيبشناسی فقدان
خطمشی توسعه مجموعه در كتابخانه دانشگاه مزوزا 2اقدام كردند .نتایج داللت بر تنوع نظرات كتابداران
بخشهاي مختلف در مورد نحوه توسعه مجموعه داشت .بر اساس یافتهها ،فقدان خطمشی مدون براي توسعه
مجموعه ،باعث ایجاد عدم یكدستی در سياستهاي انتخاب ،فراهمآوري و حفظ و نگهداري مجموعه شده
بود .در انتها ،چنين نتيجهگيري شد كه وجود خطمشی مدون در درازمدت كمك خواهد كرد كتابخانه براي
چالشهایی كه در بخش توسعه مجموعه با آن مواجه است ،راهحلهایی ارائه دهد.
بهطور كلی ،میتوان چنين نتيجه گرفت كه اغلب كتابخانههاي موردمطالعه با مسائلی همچون فقدان
خطمشی مكتوب مجموعهسازي ،كمبود نيروي انسانی ،مدیریت با تخصص غيرمرتبط ،فقدان كميتههاي
انتخاب و كمبود بودجه مواجه هستند .با توجه به اینكه در پژوهشهاي پيشين خطمشیهاي غيرمكتوب كه
در بخش مجموعهسازي كتابخانهها رعایت میشود ،كمتر مورد توجه قرارگرفته است ،در این پژوهش تالش
بر آن است همه رویههاي احتمالی كه در مجموعهسازي كتابخانههاي موردمطالعه رعایت میشود ،با رویكرد
اكتشافی شناسایی و بررسی شود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،كاربردي است كه با رویكرد كيفی از نوع پدیدارشناسی انجام شده
است .جامعه آماري این پژوهش را كارشناسان مجموعهسازي یا معاونان كتابخانههاي مركزي دانشگاههاي
دولتی تحت نظارت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري واقع در شهر تهران تشكيل میدهد .بدین ترتيب ،از
كتابخانههاي واجد شرایط این پژوهش 10 ،مورد شناسایی شدند و با توجه به اینكه در روشهاي كيفی براي
واحدهاي بسيار كوچك ،نمونهگيري بهصورت كلشمار انجام میشود (ميرزایی ،1395 ،ص ،)318 .كل
جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .ابزار گردآوري دادهها ،مصاحبه نيمهساختاریافته شامل  15سؤال
باز بود .پس از انجام چند مصاحبه و پيادهسازي آنها ،یادداشتبرداري اوليه از مصاحبهها كمك كرد كه در
صورت نياز سؤاالتی دیگر به مصاحبه هاي بعدي اضافه شده و یا در نحوه پرسيدن آنها تغييراتی داده شود.
هر مصاحبه بهطور متوسط  45دقيقه به طول انجاميد .براي تجزیهوتحليل دادهها و یافتههاي پژوهش از مراحل
و رویههاي تحليل دادههاي كيفی كه كرسول و كالرک )1390( 3مطرح كردهاند ،استفاده شد.

1. Chaputula & Kanyundo
2. Mzuzu University Library
3. Creswell & Clark
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یافتههای پژوهش
در این بخش ،پرسشهاي پژوهش بهطور جداگانه مطرح گردیده و مطابق با یافتهها ،به آنها پاسخ
داده شده و پيرامون پاسخهاي به دست آمده ،بحث صورت میگيرد .براي پاسخ به پرسشها ،متن مصاحبهها
پيادهسازي و سپس كدگذاري گردید .در مرحله كدگذاري ،مفاهيم و مقولهها مشخص شدند.
پرسش اول :عوامل مؤثر در فرایند مجموعهسازی کتابهای چاپی در کتابخانههای مرکزی تحت
نظارت وزارت علوم و فناوری کدام است؟

با توجه به نتایج به دست آمده از تحليل متن مصاحبهها ،عوامل مؤثر در فرایند مجموعهسازي
كتابهاي چاپی در كتابخانههاي موردمطالعه در هشت مقوله دستهبندي شد .مقوله و مفاهيم مربوط به پرسش
اول پژوهش در جدول  1آورده شده است.
جدول  .1مقولهها و مفاهیم مؤثر در فرایند مجموعهسازی کتابهای چاپی
مفاهیم

مقوله

استفاده از خطمشیهاي ذهنی در مجموعهسازي
خرید غيرمتمركز
سیاستهای
مجموعهسازی

نياز به خطمشی مكتوب براي مدیریت دانش
كتابخانه مركزي بهعنوان ناظر فعاليتهاي مجموعهسازي كتابخانهها
خطمشیهاي ذهنی مبتنی بر سالیق شخصی
تمركز بر دسترسی كاربران به منابع
تمركز بر نيازسنجی در ایام نمایشگاه
شناسایی نيازها براساس تجربه
نيازسنجی از طریق كانالهاي ارتباطی مختلف

شناسایی نیازهای
کاربران

نيازسنجی براساس ميزان رزرو منابع
ميزان باالي درخواستها براي منابع غيردرسی
خرید كلی از انتشارات خاص
نيازسنجی براساس گزارشهاي كارشناسان ميز امانت
خرید بر اساس نياز واقعی كاربران كتابخانه
انتخاب غيرمستقيم منابع

انتخاب منابع

مشاركت دادن كاربران در انتخاب منابع نمایشگاهی
گرایش موضوعی مسئوالن در انتخاب كتاب با موضوعات خاص
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فعاليت كميته غيررسمی انتخاب كتاب در كتابخانه
نظارت بر ليست خرید توسط مسئوالن
خرید متمركز
خرید برنامهریزي نشده منابع
واگذار نمودن خرید كتاب به كارگزار
واگذار نمودن خرید كتاب به انتشارات دانشگاه
كاهش تمایل خرید از نمایشگاه كتاب
خرید کتاب

تأخير در خرید منابع موردنياز كاربر
خرید اینترنتی
رواج چاپ افست
محدودیت نداشتن در خرید كتب ممنوعه
نياز به همكاري بخش مالی با كتابخانه
خرید كتاب التين از طریق استادان
دریافت كتب اهدایی

اهداء کتاب

ارسال كتب اهدایی
همكاري با ناشران در زمينه كتب اهدایی

مبادله و همکاری با
مراکز دیگر

همكاري بينكتابخانهاي
عقد تفاهمنامه با سازمانها
كاهش شدید بودجه براي خرید منابع
نقش تحریمها در كاهش قدرت خرید

بودجه

تأخير در پرداخت بودجه خرید كتاب در زمان نمایشگاه
پرداخت بودجه خرید كتاب در چند مرحله
نقش داشتن روابط مسئوالن در نحوه پرداخت بودجه
ارزیابی مجموعه از طریق گزارشهاي استخراج شده از سيستم امانت

ارزیابی مجموعه

استفاده محدود استادان از كتابخانه
نياز به تقویت مجموعه كتب فارسی

همانطور كه در جدول یك مشاهده میشود ،عوامل مؤثر در فرایند مجموعهسازي كتابهاي چاپی،
در قالب  8مقوله قابلارائه است كه در ادامه به توضيح هر یك از آنها پرداخته میشود.
سیاستهای مجموعهسازی کتابهای چاپی :در این مقوله با دو مفهوم «استفاده از خطمشیهاي
ذهنی در مجموعهسازي» و «نياز به خطمشی مكتوب براي مدیریت دانش» روبهرو میشویم .در یافتههاي
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پژوهش مشخص شد كه كتابخانههاي موردمطالعه در بخش مجموعهسازي ،خطمشی مدون و مكتوب
ندارند .مسئوالن مجموعهسازي در انجام فرایندهاي این بخش از اصول ثابتی پيروي میكنند كه بهصورت
ضمنی میدانند چه مواردي است .اینكه تقریباً تمام مصاحبهشوندگان بهعنوان مسئوالن مجموعهسازي ،از
تحصيالت كتابداري و اطالعرسانی برخوردار بودند و با مفهوم «خطمشی مجموعهسازي» آشنایی داشتند،
این سؤال را پيش میآورد كه با وجود آگاهی از مزایاي خطمشی مكتوب ،چرا در كتابخانهها تهيه و به كار
گرفته نمیشود .از جمله مزایایی كه آنها برشمردند آن بود كه خطمشی مكتوب منجر به مدیریت دانش در
كتابخانه شده و این مدیریت دانش باعث میشود ،سياستهاي كتابخانه در مجموعهسازي براي افراد جدیدي
كه به مجموعه اضافه میشوند ،واضح بوده و نياز به تجربه دوبارهي كارها نباشد .همچنين میتواند بهعنوان
سندي براي دفاع از فعاليتهاي به كار رود .از جمله دالیلی كه مصاحبهشوندگان براي نبود خطمشی مكتوب
بيان كردند ،میتوان به «عدم توجه مدیران در مكتوبسازي خطمشی مجموعهسازي» اشاره كرد .نكته حائز
اهميت دیگر ،عدم توجه كتابخانهها به مستندسازي است و همچنين مصاحبهكنندگان معتقد بودند ،وقتی
تصميم به نوشتن خطمشی میشود ،تغيير مدیران كتابخانه در آن خلل ایجاد میكند .مدیر جدید با عقاید و
اصول جدید می آید و حتی اگر اصولی هم وجود داشته باشد ،خيلی به آن توجه نكرده و سعی دارد اصول
خود را در كتابخانه پياده كند .گروهی از مصاحبهشوندگان نيز نظرشان بر آن بود كه چون كارها طبق روال
خود انجام میشود ،دیگر مكتوب كردن آن اهميتی ندارد! تنها در یكی از كتابخانهها خطمشی مكتوب
وجود داشت كه مدیران كتابخانه به تهيه و تدوین آن اقدام كرده بودند كه به عقيده مسئول بخش
مجموعهسازي آن ،بسيار مختصر بود.
شناسایی نیازهای کاربران :یكی از مؤلفههاي ضروري در مجموعهسازي كتابخانهها ،نيازسنجی و
شناخت عالیق استفادهكنندگان كتابخانه است .در پژوهش حاضر نيز این مؤلفه مورد بررسی قرار گرفت.
«نيازسنجی بر اساس گزارشهاي ميز امانت»« ،ميزان رزرو منابع»« ،نيازسنجی از طریق كانالهاي ارتباطی
مختلف» و «شناسایی نيازها بر اساس تجربه» مؤلفههاي به دست آمده بودند .همانطور كه افشار ()1385
نيازسنجی را متشكل از شماري تكنيك میداند كه براي بررسی منظم نيازهاي اطالعاتی جامعه استفادهكننده
به كار میرود ،كتابداران نيز میبایست از تكنيكهاي مختلف براي شناسایی نيازهاي كاربران استفاده كنند.
به نظر میرسد كتابداران به این مسئله كه انتخاب هميشه باید با نگاه به سمت استفادهكنندگان صورت گيرد،
واقف هستند .اما از جمله نكات قابل تأمل در این خصوص ،آن است كه این نيازسنجی بيشتر در زمان
نمایشگاه بينالمللی كتاب انجام میشود .در طی سال این نيازها كمتر مورد توجه قرار میگيرد و یا اگر هم
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به آنها توجه میشود ،به دليل نبود بودجهاي براي تأمين آنها عمالً كاري از پيش برده نمیشود .یكی از نكاتی
كه در شناسایی نيازهاي كاربران در كتابخانههاي مورد بررسی به دست آمد ،ميزان باالي درخواستهاي
كاربران براي كتابهاي عمومی و غيردرسی است .میتوان گفت تصور اینكه كاربران كتابخانههاي
دانشگاهی از كتابخانه انتظار دارند كه صرفاً منابع درسی و تخصصی را فراهم كند ،اشتباه است .كاربران
مایلند در كنار كتابهاي درسی ،كتابخانه به زمانهاي فراغت آنها و تأمين كتابهاي غيردرسی مورد
عالقهشان نيز توجه نشان دهد .چنين نيازي در كتابخانههاي دانشگاههاي فنی و مهندسی بيشتر نمود داشت.
از آنجا كه مجموعه باید انعكاس جامعی از تقاضاهاي جامعه استفادهكننده باشد (سينایی ،1376 ،ص )20 .و
هر كتاب ،خواه از نظر كسب اطالع ،خواه از نظر استفاده پژوهشی و یا تفننی به هر حال ،مراجعه یا
مراجعهكنندگانی خواهد داشت (ابرامی ،1378 ،ص ،)114 .بنابراین كتابخانهها باید توجه جداگانهاي نيز به
تأمين منابع غيرعلمی ،تفننی و الهامبخش مبذول نمایند.
افزون بر آن ،كتابداران در نيازسنجی مجموعه كتابخانه از تجربه خود نيز استفاده میكنند و كتابی
را كه بر اساس تجربه و سابقه كار خود در مجموعهسازي مناسب تشخيص دهند ،در ليست خرید قرار
میدهند .به نظر میرسد چنين رویكردي در تعامل با نيازها در صورتی میتواند نتایج مطلوبی در پی داشته
باشد كه مسئول مجموعهسازي در تعامل دائم با كاربران كتابخانه باشد و با دریافت نظرات و آشنایی با عالیق
و سالیق آنها این تجربيات را كسب كرده و آنها را روزآمد سازد .از طرفی دیگر ،استفاده از تجربه عالوه بر
آنكه میتواند یك مزیت باشد ،میتواند یك تهدید هم در مجموعهسازي محسوب شود .در مواقعی كه
كتابدار بخش مجموعهسازي ،رویكرد و خطمشی فراهمآوري و توسعه مجموعه كتابخانه را بر مبناي تجربه
گذاشته باشد و نيم نگاهی به رویكردهاي جدید یا متفاوت نداشته باشد ،این خطر وجود دارد كه در دام
رویكردهاي سنتی یا كليشهاي در مجموعهسازي بيفتد .پس به نظر میرسد بهكارگيري تجربه در نيازسنجی
در كنار سایر روشهاي نيازسنجی و در راستاي اهداف كتابخانه ،میتواند براي كتابخانه مفيد باشد.
راهبرد دیگر ،نيازسنجی بر اساس گزارشها و بازخوردهایی است كه از بخش امانت دریافت
میشود .دریافت گزارشهاي آماري از كتابهاي امانت رفته و منابعی كه بيشتر رزرو میشوند ،یكی از این
قبيل گزارشها است .از آنجا كه كارشناسان بخش امانت در ارتباط مستقيم با كاربران هستند و به نيازهاي
آنها بيشتر واقف هستند ،میتوانند مشاوران خوبی براي بخش مجموعهسازي در جهت شناسایی نيازها باشند.
در كنار آن ،سعی شده است راههاي ارتباطی مختلفی براي ثبت نيازهاي كاربران فراهم شود .مثل تعبيه
فرم هاي سفارش در سایت كتابخانه ،امكان ثبت سفارش از طریق كانالهاي ارتباطی مثل تلگرام و تعبيه
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فرمهاي چاپی در قسمت هاي مختلف كتابخانه ،كه همه آنها به نوعی منجر به تعامل مستقيم یا غيرمستقيم
كاربر با مسئول بخش مجموعهسازي میشود .حال میتواند این پرسش مطرح شود كه بر اساس انواع
روشهاي نيازسنجی ،كدام یك میتواند تصویر بهتر و دقيقتري از نيازهاي واقعی كاربران بالفعل و بالقوه
كتابخانه فراهم آورد كه این خود میتواند دستمایه انجام پژوهش دیگر قرار گيرد.
انتخاب کتاب :در حال حاضر پركاربردترین ابزاري كه براي انتخاب كتاب در كتابخانهها مورد
استفاده قرار میگيرد ،كاتالوگ و سایت ناشران و ليست كتابهاي موجود در نمایشگاه بينالمللی كتاب
است .در زمان نمایشگاه ،از اعضاي هيئتعلمی و دانشجویان درخواست میشود كه در سامانه آنالین
نمایشگاه ،منابع موردنياز خود را انتخاب كنند و سپس تقاضاي خود را به كتابخانه ارائه دهند .در مورد منابع
التين ،انتخاب صرفاً توسط اعضاي هيئتعلمی انجام میشود و چنانچه دانشجویی درخواست منبع التين
داشته باشد ،باید یكی از اساتيد وي خرید آن منبع را تأیيد كند .این سختگيري نيز به دليل قيمت باالي
كتابهاي چاپی التين صورت میگيرد .تأخير در ارائه ليست انتخابی توسط اعضاي هيئتعلمی ،یكی از
مسائلی است كه كتابداران با آن مواجه هستند .طبق اظهارات مصاحبهشوندگان ،بعضی از اساتيد این شيوه
انتخاب از روي عنوان كتابها را مناسب ندانسته و ترجيح میدهند كتابها را از نزدیك مشاهده كرده و
پس از ارزیابی ،كتاب را انتخاب كنند .در صورتی كه براي این گروه از اعضاي هيئتعلمی امكانات و یا
شرایط الزم خصوصاً در زمان برپایی نمایشگاه و نيز در طول سال فراهم گردد تا از نزدیك به بررسی و
انتخاب كتاب اقدام كنند ،امكان خریدهاي دقيقتر و هوشمندانهتري فراهم خواهد شد .چنين رویكردي
میتواند آغازي براي همكاري بيشتر استادان با كتابخانههاي دانشگاهی باشد و به ترغيب هر چه بيشتر اعضاي
هيئتعلمی براي مشاركت در امر انتخاب منجر شود.
تقریباً همه مصاحبهشوندگان اذعان نمودند كه رشته تحصيلی مدیران كتابخانه یا معاون پژوهشی در
انتخاب منابع كتابخانه تأثيرگذار بوده و تعداد منابع خریداري شده در آن حوزه موضوعی ،در دوره مدیریت
آنها بيش از زمانهاي دیگر بوده است .این مسئله در بيشتر موارد باعث بر هم خوردن تعادل مجموعه شده
است .مسئوالن مجموعهسازي باید بتوانند با بهكارگيري سازوكارهاي نظارتی در فراهمآوري منابع و توسعه
مجموعه ،مانع برهم خوردن توازن در مجموعه كتابخانه شوند .ولی آنچه كه از اظهارات كتابداران به دست
آمد ،آن است كه آنها اغلب در امر انتخاب كمتر دخالت میكنند .مگر در دو مورد از كتابخانهها كه مسئوالن
مجموعهسازي آنها ادعا داشتند كه صرفاً به انتخابهاي اعضاي هيئتعلمی اكتفا نكرده و خودشان نيز
كتابهاي انتخاب شده را بررسی میكنند .همچنين تشكيل كميتههاي انتخاب یا كارگروههاي
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مجموعهسازي در جلوگيري از اعمال نظرهاي شخصی میتواند مؤثر باشد و احتمال خطا را در انتخاب
مرتبطترین منابع با توجه به رشتههاي دانشگاه كاهش دهد .همچنين از یك سونگري در انتخاب منابع
اطالعاتی جلوگيري میكند (شيخیهونجانی .)1394 ،در یافتههاي پژوهش مشخص شد كميتههاي انتخاب
در كتابخانههاي موردمطالعه  ،به آن معنا كه اعضاء كميته مشخص باشد و جلسات منظمی تشكيل شود و یا
اصول و قوانين مشخصی در كتابخانهها داشته باشد ،وجود ندارد.
یكی دیگر از مزایاي تشكيل كميتههاي انتخاب ،حضور یك مسئول و مشاور مالی در این جلسات
است كه عالوه بر آنكه میتواند در برنامهریزيهاي مالی خرید كتاب تأثيرگذار باشد ،منجر به آگاهی
مسئوالن مالی دانشگاه از نيازهاي كتابخانه ،مشكالت مالی آن و تخصيص بودجه مناسب براي خرید ،میشود
كه در هيچ یك از كتابخانههاي مورد بررسی این مزیت مورد توجه قرار نگرفته بود.
خرید کتاب :یكی از اتفاقاتی كه طی چند سال اخير در برخی از كتابخانههاي دانشگاهی رخ داده
است ،انتقال كتابخانههاي دانشكدهاي به كتابخانه مركزي و تجميع آنها بوده است .این تغيير بر روي خرید
كتابهاي مجموعه كتابخانه نيز تأثيرگذار بوده و سياست خرید كتاب بهصورت متمركز را بيشازپيش قوت
بخشيده است .نمیتوان بهطور قطع گفت كه این سياست خرید به نفع كتابخانه است یا خير .آنچه اهميت
دارد ،نحوه برخورد كتابخانهها با این تغييرات و توانایی برنامهریزي دقيق براي انجام این نوع از خرید است.
در حال حاضر ،آنچه كه از اظهارات یكی از مصاحبهشوندگان كه خرید متمركز انجام میدادند ،دریافت
میشود ،آن است كه خرید متمركز به نفع كتابخانه بوده و باعث كاهش خریدهاي تكراري و امكان كنترل
بيشتر روي انتخاب منابع شده است.
عاملی كه در زمينه خرید كتاب قابل انتقاد است« ،خرید برنامهریزي نشده منابع» است كه نشان
میدهد مسئوالن بخش مجموعهسازي در خرید منابع ،اصول انتخاب را رعایت نكرده و منابعی را خریداري
میكنند كه ممكن است مناسب با مجموعه نباشد« .خرید كتاب بر اساس حدس و گمان»« ،خرید بر اساس
پيشنهاد ناشر» و یا «انتخاب تصادفی كتاب در نمایشگاه كتاب و خرید آنها» مواردي است كه در حال حاضر
در كتابخانهها اتفاق می افتد .براي پرهيز از وقوع چنين مواردي ،نظارت دقيق بر فهرست كتابهاي سفارش
داده شده یا خریداري شده و تطبيق آن با فهرست كتابهاي انتخابی جهت ممانعت از هرگونه خرید
برنامهریزي نشده ،ضروري به نظر میرسد .كميته انتخاب منابع كه پيشتر به آن اشاره شد ،میتواند مسئوليت
این نظارت را بر عهده بگيرد.
همانطور كه اشاره شد ،خرید در این كتابخانهها عمالً به دو بخش تقسيم شده است :خرید از
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نمایشگاه كتاب كه بخش اصلی بودجه را به خود اختصاص میدهد و خرید در طی سال كه معموالً بودجه
كمتري به آن اختصاص داده میشود كه این شيوه خرید ،كتابخانهها را در پاسخ به نيازهاي كاربران در طول
سال ،با مشكل مواجه میكند .مطابق نظر برخی از مصاحبهشوندگان ،خرید از نمایشگاه به دليل زمان محدود
كتابخانهها در انتخاب منابع ،خرید عجوالنه و احساسی است .به نظر میرسد كتابخانهها میبایستی به سمت
و سویی پيش بروند كه امكان خرید در طی سال افزایش یابد؛ به این ترتيب هم زمان كافی براي بررسی
كتابهاي ناشران ،خصوصاً موارد تازه منتشر شده خواهند داشت و هم به ارزیابی سياهه كتابهاي سفارشی
و منتخب خواهند پرداخت .در عين حال ،در پاسخگویی به نيازهاي كاربران در طول سال با مشكل كمتري
روبرو خواهند شد .چنين رویكردي موجب صرفهجویی در هزینه خرید كتاب و پيشگيري از هدر رفت
منابع مالی میشود .تمایل به خرید بهصورت ادواري و در طی سال ،خصوصاً در مورد كتابهاي فارسی ،در
نظرات پاسخگویان مورد تأكيد قرار گرفته بود .از آنجا كه در طول سال امكان خرید كتابهاي خارجی به
مراتب دشوارتر از خرید در زمان نمایشگاه است ،بيشتر كتابخانهها ترجيح میدادند در زمان نمایشگاه تمركز
عمده خود را براي خرید این كتابها داشته باشند .این مسئله كه در طول سال براي خرید كتاب التين با
محدودیتهایی مواجه هستند ،نيز یكی از معضالتی است كه از سالها قبل مطرح بوده و همچنان به قوت
خود نيز باقی است كه میتواند با راهكارهایی از جمله تعامل كتابخانهها با ناشران و كارگزاران ،راهحلهاي
احتمالی براي آن یافت شود.
قرارداد با كارگزاران كتاب در طول سال براي خرید كتابهاي موردي و تكنسخهاي از جمله
مواردي است كه طی سالهاي متمادي بسياري از كتابخانهها در سياستهاي خرید خود لحاظ كردهاند.
آنچه كه در این مورد قابل تأمل است ،واگذاري خرید از نمایشگاه بينالمللی به كارگزار است .با توجه به
حضور ناشران در نمایشگاه بينالمللی ،می توان منابع مورد نياز را طی چند روز و با همكاري كتابداران
مجموعه خرید كرد؛ به صرفه بودن چنين رویكردي در خرید مستلزم بررسی ضرورتهاي انجام است .از
جمله دالیلی كه براي این تصميم مطرح میشود ،امتيازاتی است كه كارگزار در كنار خرید كتاب ایجاد
میكند؛ كه از جمله آنها میتوان به فهرستنویسی و آمادهسازي كتابهاي خریداري شده و همچنين تهيه
قبض انبار آنها اشاره كرد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد گروهی از كتابداران كه از شلوغی نمایشگاه و
حجم كاري زیاد در آن زمان ناراضی بوده و همچنين فهرستنویسی كتاب را فرآیندي دشوار میدانستند،
مایل به خرید با چنين روشی می باشند .شاید در نگاه اول این امتيازات به نفع كتابخانه باشد ولی چالشهایی
را ایجاد كرده و بر فعاليتهاي تخصصی كتابخانهها ،عملكرد نيروي انسانی و ارتباط مستقيم و نزدیك
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كتابخانهها با ناشران تأثير گذاشته و هزینههاي اضافی را تحميل میكند؛ بنابراین انجام خرید با چنين
رویكردي مستلزم توجه و مطالعه دقيقتري است.
عالوه بر كارگزار ،مشاهده شد در برخی دانشگاهها ،واحد انتشارات دانشگاه نيز به امر فراهمآوري
و خرید كتاب میپردازد؛ بهطوريكه سياهه كتابهاي مورد نياز كتابخانه در اختيار انتشارات دانشگاه براي
خرید قرار میگيرد .این دانشگاهها چنين رویكردي را موفق دانسته و از آن اظهار رضایت كردهاند.
اهداء ،مبادله و همکاری بینکتابخانهای :در مورد پذیرش كتابهاي اهدایی ،سياست ضمنی
كتابخانهها به دو گونه است؛ گروهی از آنها همه كتابهاي اهدایی را میپذیرند و سپس در مورد آنها
تصميم میگيرند .گروهی دیگر ،ابتدا كتاب را بررسی نموده و در صورت مناسب بودن ،آن را دریافت
میكنند .اگرچه اكثر مصاحبهشوندگان به آن اذعان داشتند كه كتابهاي اهدایی در بيشتر مواقع كتابهاي
مناسبی نيستند .كتابهاي اهدایی كه متناسب با مجموعه نباشند ،در فرآیند ارسال به مراكز دیگر ،از جمله
مناطق محروم قرار میگيرند.
از جمله اقدامات دیگر ،درخواست از ناشران براي اهداي یك یا چند نسخه از كتابهاي تازه منتشر
شده است كه میتواند به صرفهجویی در هزینهها كمك هرچند ناچيزي نماید .از آنجا كه هدایا قسمت قابل
توجهی از مجموعه كتابخانه را تشكيل میدهد كه بدون صرف بودجه در اختيار كتابخانه قرار میگيرد
(سلطانی ،1378 ،ص ،)24 .مصاحبهشوندگان بيان كردند كه كتابخانهها به فكر عقد تفاهمنامه با ناشران
افتادهاند تا از این طریق یك نسخه یا نسخههایی از كتاب هاي این ناشران به مجموعه اهدا شود .در همين
راستا ،انتشارات دانشگاههاي مختلف نيز میتوانند در زمينه اهدا كتابهاي منتشر شده خود ،با یكدیگر
همكاري داشته باشند.
در زمينه همكاري بين كتابخانهاي ،تالش كتابخانهها بر آن است كه منابع مورد نياز كاربران خود را
چنانچه در كتابخانههاي دیگر موجود باشد ،از طریق مذاكره با آنها تأمين كنند .در شرایط كنونی كه امكان
خرید كتابهاي التين به دليل هزینههاي باال با دشواري روبهرو است ،این همكاري بين كتابخانهها میتواند
راهگشایی براي كتابخانهها در جهت رفع نيازهاي كاربرانشان باشد .پيشنهادي نيز در این زمينه مطرح شد ،با
این مضمون كه در قراردادهاي پژوهشی هر دانشگاه با دانشگاههاي خارج از كشور ،استفاده از پایگاههاي
اطالعاتی تحت مالكيت آنها نيز در مفاد قراردادها آورده شود.
بودجه :تخصيص بودجه براي خرید كتاب از طریق ارسال درخواست به معاونت پژوهشی دانشگاه
است .تخصيص بودجهها بيشتر بر اساس تعداد گروههاي آموزشی ،دانشجویان و اساتيد است .نتایج نشان داد
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كاهش بودجه و افزایش قيمتها طی چند سال اخير منجر به كاهش قدرت خرید در كتابخانهها شده است .به
نظر میرسد پيامد مثبت آن ،دقت و حساسيت بيشتر در انتخاب و خرید منابع ،متناسب با نياز واقعی كاربران
است .تأخير در پرداخت بودجه در زمان نمایشگاه كه خود محدودیتهاي زمانی دارد ،یكی دیگر از مسائلی
است كه كتابخانهها با آن مواجه هستند كه میتواند تأثير منفی در خرید با كيفيت داشته باشد .در نتایج پژوهش
مشخص شد نقشی كه روابط بين مدیران كتابخانه با معاونت پژوهشی دانشگاه در نحوه پرداخت بودجه دارند
نيز یكی از نكات قابل ذكر است .وجود الگویی معين در تعيين بودجه از سوي مسئوالن مربوطه ،مثل معاون
پژوهشی و معاون مالی دانشگاه ،تأثير عوامل ذكر شده در پرداخت بودجه را تا حد زیادي میتواند كنترل كند.
ارزیابی مجموعه :یافتهها در این بخش نشان داد كه مسئوالن مجموعهسازي در ارزیابی مجموعه
بيشتر متكی بر گزارشهاي به دست آمده از سيستم امانت انجام هستند .از جمله نتایج به دست آمده ،ضعف
كتابخانهها در مجموعه كتابهاي فارسی و نياز به تقویت آن است .بدین معنا كه كتابخانهها بيشتر بودجه
خود را به خرید كتابهاي التين اختصاص میدهند و این باعث بر هم خوردن تعادل مجموعه شده است
كه مستلزم ارزیابی بيشتر در خصوص نيازسنجی و نيز نسبت كتاب التين به فارسی است.
از موارد مطرح ،استفاده اندک استادان از كتابهاي درخواستی خود است كه از جمله مسائل
چالشبرانگيز در فرآیند مجموعهسازي محسوب میشود و مستلزم بررسی از سوي كتابخانهها براي پی بردن
به دالیل احتمالی آن است .از آنجا كه اعضاي هيئتعلمی مهمترین مراجع جهت انتخاب و خرید كتاب
محسوب میشوند ،این سؤال پيش روي قرار میگيرد كه آیا چنين رویكردي در تهيه منابع علمی از روایی
و دقت الزم برخوردار است.
شاید الزم باشد كتابخانهها براي شناسایی دالیل احتمالی این امر پژوهشی انجام داده و یا نظرسنجی
به عمل آورند؛ بهویژه در شرایط كنونی كه گروهی از دانشگاهها اقدام به متمركز نمودن كتابخانهها نموده و
كتابخانههاي دانشكدهاي از دسترس اعضاي هيئتعلمی دور شده است كه بر ميزان مراجعه استادان به
كتابخانه بیتأثيرگذار نخواهد بود.
پرسش دوم :عوامل مؤثر در فرایند مجموعهسازی کتابهای الکترونیکی در کتابخانههای مرکزی
تحت نظارت وزارت علوم و فناوری کدام است؟

مطابق با تحليل محتواي متن مصاحبهها ،عوامل مؤثر در فرایند مجموعهسازي كتابهاي الكترونيكی
در كتابخانههاي مورد نظر ،در سه مقوله گنجانده شد .این مقولهها به همراه مفاهيم مربوط به هریك از آنها
در جدول  2آورده شده است.
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جدول  .2مقولهها و مفاهیم مؤثر در فرایند مجموعهسازی کتابهای الکترونیکی
مفاهیم

مقوله

وجود خطمشیهاي ذهنی در مجموعهسازي
سياستهاي كلی مجموعهسازي
كتابهاي الكترونيكی

خرید متمركز منابع الكترونيكی
حساسيت نسبت به رعایت قانون كپیرایت
اولویت تهيه كتاب التين بهصورت الكترونيكی
دانلود رایگان كتابهاي الكترونيكی
خرید كتابهاي الكترونيكی بهصورت مجموعهاي
تهيه افست از كتابهاي الكترونيكی

فراهمآوري

ارائه خدمات تأمين مدرک به كاربران
اشتراک كتابهاي الكترونيكی التين از طریق پایگاههاي اطالعاتی
اشتراک كتابهاي الكترونيكی فارسی
مبادله و همكاري بينكتابخانهاي

بودجه

بودجه مجزا براي كتابهاي الكترونيكی
تأثير هزینهها بر تهيه كتاب التين بهصورت الكترونيكی

بر اساس آنچه در جدول  2آمده است ،میتوان چنين بيان كرد كه براي مجموعهسازي كتابهاي
الكترونيكی در كتابخانههاي بررسیشده ،همانند كتابهاي چاپی ،خطمشی مكتوب و مدونی وجود ندارد.
عالوه بر آن ،میتوان مشاهده كرد كه در بيشتر كتابخانهها ،خرید و سازماندهی كتابهاي الكترونيكی بهصورت
متمركز و در كتابخانه مركزي انجام میشود .بهطور كلی ،در تهيه كتابهاي التين ،اكثر كتابخانهها خرید فرمت
الكترونيكی را به خرید فرمت چاپی آن ترجيح میدهند ،مگر در مواردي كه كاربران به خرید فرمت چاپی
اصرار داشته باشند .در برخی موارد ضروري ،از فایل الكترونيكی كتاب ،نسخه افست تهيه میشود .تهيه چاپ
افست از كتابها ،طی سالهاي اخير رواج بسياري یافته است .از جمله دالیل اتخاذ چنين سياستی ،افزایش
قيمت ارز و هزینه باالي كتابهاي چاپی التين است .با وجود آنكه اكثر مصاحبهشوندگان به حساسيت مدیران
نسبت به رعایت قانون حق مؤلف اشاره داشتند ولی تقریب ًا همه آنها ،تهيه كتاب بهصورت الكترونيكی را در
سياست ضمنی مجموعهسازي خود قرار داده بودند .تنها مسئوالن یكی از كتابخانهها با چنين رویكردي مخالف
بوده و به دليل رعایت حق مؤلف ،ارائه خدمات در زمينه كتابهاي الكترونيكی را متوقف كرده بودند .در
همين راستا ،بخش دیگر نتایج نشان داد كه تعدادي از كتابخانهها براي تهيه كتابهاي الكترونيكی خارجی
درخواست شده ،ابتدا در پایگاهها و وبسایتهاي مختلف براي دسترسی رایگان جستجو نموده و در صورت
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موجود نبودن فایل الكترونيكی ،آن كتاب در دستور خرید كتابهاي چاپی قرار میگيرد.
همه مصاحبهشوندگان در مورد خرید كتابهاي الكترونيكی التين بهصورت مجموعهاي ،رویكرد
و نظر واحدي داشتند .با توجه به قيمت مناسب این مجموعهها ،كتابخانهها با پرداخت مبلغی اندک،
مجموعهاي از كتابهاي الكترونيكی را با موضوعات مرتبط با رشتههاي تحصيلی دانشگاه خریداري میكند.
اما اینكه چه ميزان از این كتابها استفاده میشود و یا صرفاً قيمت پایين آنها میتواند مالكی براي خرید به
این شيوه باشد ،قابل تأمل و سؤال است .گروهی از كتابخانهها در زمينه كتابهاي الكترونيكی با كتابخانههاي
دیگر مبادله و همكاري داشته و از طریق طرح همكاري بينكتابخانهاي آنها را براي كاربران تهيه میكنند.
در زمينه كتابهاي الكترونيكی فارسی نيز اقداماتی انجام میشود كه از آن جمله به اشتراک گزاردن
كتابها براي مطالعه آنالین توسط كاربران كتابخانه است .در حال حاضر تعداد زیادي از كتابهاي عمومی
و غيردرسی از این طریق به اشتراک گذاشته میشود .با وجود آنكه توجه كتابخانهها به كتابهاي
الكترونيكی افزایش یافته ولی هنوز در بودجه خرید كتاب ،بودجه مجزا براي كتابهاي الكترونيكی در نظر
گرفته نشده است .این احتمال وجود دارد با توجه به افزایش تمركز كتابخانهها بر خرید شكل الكترونيكی
كتابها و سایر منابع ،تخصيص بودجه بهصورت مجزا براي خرید آنها به زودي محقق شود.
پرسش سوم :مسائل و چالشهای کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری در سطح تهران در زمینه مجموعهسازی چیست؟

با توجه به نتایج به دست آمده از كدگذاري دادهها ،مسائل و چالشهاي كتابخانهها در سه مقوله
دستهبندي شد .این مقولهها و مفاهيم مربوط به هریك در جدول  3آورده شده است.
جدول  .3چالشها و مسائل مجموعهسازی کتابهای چاپی و الکترونیکی
مفاهیم

مقوله

فراهم نبودن نسخه مكتوب خطمشی مجموعهسازي
توجه نكردن به پيچيدگیهاي ذاتی مجموعهسازي
نياز به دانشافزایی كتابداران در زمينه مجموعهسازي
سياستهاي مدیریتی

مدیران با تخصص غير كتابداري
كمبود نيروي انسانی
كاهش مراجعه كاربران به كتابخانه
ضعف نرمافزارهاي كتابخانهاي در زمينه مجموعهسازي

تحليل فرایند مجموعهسازي كتابهاي چاپی و الكترونيكی167 ...

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

فراهم نبودن امكان خرید آنالین كتب التين
فراهمآوري

توانایی انجام خرید بهصورت هفتگی
ناشران محدود در زمينه كتابهاي التين
كمبود بودجه

بودجه

پرداخت نشدن به موقع بودجه
پرداخت نشدن بودجه بهصورت یكجا

مطابق با آنچه در جدول  3مشاهده میشود ،چالشهایی كه كتابخانههاي دانشگاهی در زمينه
مجموعهسازي با آن مواجه هستند ،بيشتر در حوزه مدیریتی و سياستهاي مجموعهسازي كتابخانه است .یكی
از این چالشها ،فراهم نبودن خطمشی مكتوب براي مجموعهسازي در كتابخانههاي دانشگاهی است كه در
پرسش اول به تفصيل به آن پرداخته شد .از جمله مسائل مطرح دیگر كه محل چالش است ،نياز به دانشافزایی
كتابداران در زمينه مهارتهاي مجموعهسازي و نيز فراگيري چگونگی تهيه و تدوین خطمشی مجموعهسازي
است .با توجه به ظهور و تنوع فناوريهاي جدید كه فعاليتهاي تخصصی و حرفهاي را دستخوش تغيير و تحول
كرده است ،آشنایی كتابداران با مهارتهاي جدید و بهكارگيري آنها در فراهمآوري و توسعه مجموعه از
جمله امور ضروري محسوب میشود .برگزاري كالسهاي آموزشی ،كارگاهها و یا معرفی براي شركت در
كالسها و كارگاهها میتواند در این زمينه مؤثر باشد .آنچه كه در این ميان نياز به تأكيد دارد ،نظارت بر اجرا
و بهكارگيري دانش فراگيري شده در كتابخانهها است .همچنين برگزاري جلسات آموزشی ،عالوه بر كسب
مهارتهاي مربوط به تهيه و تدوین خطمشی ،میتواند بهطور ضمنی و مستقيم ،تأكيدي بر اهميت خطمشی و
لزوم تدوین آن در كتابخانهها باشد .با توجه به اینكه تنظيم غيرحرفهاي خطمشی بهطور غيرمستقيم بر نحوه ارائه
خدمات تأثير منفی میگذارد ،از اینرو نياز واقعی كتابخانه آن است كه خطمشی مجموعهسازي توسط
ال كاربردي و قابل دفاع باشد (اشتهار.)1387 ،
كتابداران با تجربه و آموزش دیده تنظيم شود و كام ً
ضعف نرمافزارهاي كتابخانهاي در بخش مجموعهسازي از جمله مواردي است كه در كتابخانهها
بهعنوان یك چالش مطرح است.
از مسائل مطرح شده در گفتگو با گروهی از مصاحبهشوندگان ،عدم توجه به پيچيدگیهاي ذاتی
مجموعهسازي است .سادهانگاري فرایند مجموعهسازي ،احتمال افزایش خطا در مجموعهسازي و كاهش
دقت در فراهمآوري منابع را افزایش میدهد .این مسئله به نوبه خود ،احتمال كاهش تناسب منابع با نيازهاي
كاربران ،رشد بی دليل مجموعه ،هدر رفتن منابع مالی و نااميد شدن كاربران از برآورده شدن نيازهاي
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واقعیشان را به دنبال خواهد داشت.
كاهش مراجعه كاربران نيز از جمله چالشهایی است كه كتابخانهها با آن مواجه هستند و در پی آن
میباشند كه راهكارهایی را براي ترغيب هر چه بيشتر دانشجویان براي استفاده از مجموعه فراهمآوري شده ،پيدا
كنند .از جمله راهكارهاي ترغيبكننده وجود كتابدارهاي با انگيزه و عالقهمند در كتابخانه است .مطابق با یافتهها،
انتصاب مدیران غيركتابدار ،از جمله مسائل و چالشهایی است كه بسياري از كتابخانهها با آن روبرو بوده و
پاسخگویان از تأثيراتی كه گاه ًا این مسئله بر تصميمگيريهاي كتابخانه گذاشته است ،اظهار نارضایتی كردهاند.
نتیجه
با تحليل یافتههاي پژوهش میتوان چنين نتيجه گرفت كه سازوكار مجموعهسازي در كتابخانههاي
مركزي دانشگاههاي بررسی شده ،فاقد گروهی از مؤلفههاي مهم مجموعهسازي؛ مانند خطمشی مدون
مجموعهسازي ،اصول مشخص انتخاب و كميتههاي انتخاب و همچنين ارزیابی مستمر مجموعه است .بر این
اساس ،میتوان گفت مجموعهاي از عوامل بيرونی و درونی در كاستیهاي به وجود آمده ،دخيل هستند.
در خصوص عوامل بيرونی مؤثر بر شيوه مجموعهسازي در كتابخانههاي دانشگاهی ،میتوان به
تحریمهاي بينالمللی اشاره كرد كه فراهمآوري كتابهاي التين را منحصر به خرید از كتابهاي ارائه شده
در نمایشگاه بينالمللی كرده است .همچنين این تحریمها افزایش قيمت كتابهاي التين را نيز به دنبال داشته
است كه باعث كاهش قدرت خرید كتابخانهها در خرید منابع خارجی شده است .كتابخانهها براي جبران
این كاستی ،به كتابهاي الكترونيكی و تهيه افست از آنها روي آوردهاند .به نوعی میتوان گفت تمایل
كتابخانهها در خصوص تهيه كتاب هاي التين به سمت الكترونيكی شدن و هدایت كاربران به مطالعه كتاب
با فرمت الكترونيكی یك فرصت محسوب می شود؛ در شرایطی كه دسترسی سریع به منابع از اولویتهاي
كاربران محسوب میشود و سرعت تهيه منابع الكترونيكی به مراتب باالتر از منابع چاپی است ،انتظار میرود
این تغيير رویه كتابخانهها به سمت الكترونيكی شدن منجر به افزایش سرعت دسترسی و در نتيجه رضایت
بيشتر كاربران شود.
از جمله عوامل بيرونی تأثيرگذار دیگر ،نظام تخصيص بودجه در دانشگاه است كه نحوه تخصيص
بودجه كتابخانهها را تعيين میكند .بهویژه شيوه پرداخت آن و محدودیتهاي معاونتهاي پژوهشی
دانشگاهها در نحوه هزینه كردن این بودجه براي كتابخانهها مشكالتی را به دنبال داشته است .همسو با نتایج
پژوهش حاضر ،پيمانی ( )1390نيز در پژوهش خود اشاره میكند كه معموالً تخصيص بودجه ساالنه براي

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

تحليل فرایند مجموعهسازي كتابهاي چاپی و الكترونيكی169 ...

كتابخانهها نه بر اساس نيازسنجی كه بر اساس رقم تخصيصیافته در سالهاي پيش ،كموزیاد میشود .گاهاً
نيز پيش آمده كه بودجه اختصاصیافته توسط معاونت پژوهشی براي كتابخانهها ،بهطور كامل در اختيار آنها
قرار نگرفته كه این مسئله همواره باعث بروز مشكالتی براي كتابخانهها شده است.
از ميان عوامل داخلی تأثيرگذار بر وضعيت مجموعهسازي كتابخانهها ،عدم اهتمام جدي در تهيه
خطمشی مدون مجموعهسازي توسط مدیران و مسئوالن مجموعهسازي كتابخانهها و تمایل آنها به انجام امور
مربوطه و بهكارگيري رویهها بهصورت ذهنی است .در واقع میتوان از نتایج چنين دریافت اگرچه در
سالهاي گذشته سعی شده است در این زمينه گامهایی برداشته شود اما به دليل در اولویت ندانستن آن،
كتابخانهها در این راه ثابت قدم نبوده و مطابق با یافتهها نتوانستهاند به نتایج مطلوبی برسند .در حالی كه وجود
خطمشی مشخص و مدون كمك میكند تا با تغيير افراد و تغيير شرایط زمانی و مكانی ،مجموعهسازي در
كتابخانه بهطور مداوم و منظم ادامه یابد و در این راه تابع تغييرات زودگذر و سليقههاي شخصی نشود
(سينایی ،1376 ،ص .)23 .به نظر میرسد دو عامل «در اولویت نبودن وجود خطمشی مكتوب در كتابخانه
از نظر مدیران و مسئوالن مجموعهسازي» و همچنين «تغيير در مدیریت كتابخانه» از جمله مواردي است كه
تأثير منفی در برنامهریزي مجموعهسازي كتابخانهها گذاشته است .با وجود اینكه فاصله زمانی چند ساله بين
پژوهش حاضر و پژوهش پيمانی ( )1390وجود دارد اما وي نيز با یافتههاي مشابهی روبرو بوده است .در
یافتههاي وي نيز مشخص شد تقریباً بيش از نيمی از كتابخانههاي دانشگاهی موردمطالعه فاقد خطمشی
مكتوب در زمينه مجموعهسازي بودند .از جمله دالیلی كه از نتایج پژوهش وي به دست آمد ،میتوان به
نيمهمتمركز بودن مدیریت كتابخانههاي دانشكدهاي ،عدم همكاري پرسنل در تدوین خطمشی مدون و
كمبود نيروي انسانی اشاره كرد .در راستاي نتایج پژوهش حاضر ،میتوان به پژوهشهاي چپيوتوال و
كانيوندو ( )2014و فيلسون ( )2018در زمينه مطالعه شيوههاي مدیریت مجموعه كتابخانههاي دانشگاهی و
آسيبشناسی فقدان خطمشی مدون اشاره كرد كه حاكی از آن است كه عدم وجود خطمشی مدون براي
مدیریت و توسعه مجموعه ،فقدان كاركنان حرفهاي ،فقدان بودجه كافی و غنی نبودن منابع از جمله
چالشهاي مهم آنها محسوب میشود.
در ادامه ،میتوان بيان كرد كه كتابخانههاي بررسیشده ،براي كتابهاي الكترونيكی نيز همچون
كتابهاي چاپی ،برنامه و خطمشی مدون نداشتهاند كه با یافتههاي پژوهش اقاربپرست ( )1390مغایر است.
وي در نتایج پژوهش خود نشان داد كه بيش از نيمی از كتابخانههاي دانشگاههاي اصفهان ،داراي خطمشی
مدون براي مجموعهسازي منابع الكترونيكی خود هستند و از روند رو به رشدي در زمينه مجموعهسازي منابع
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الكترونيكی برخوردار هستند.
ارزیابی مجموعه از جمله عوامل داخلی دیگر است كه بر نحوهي مجموعهسازي كتابخانهها تأثير
میگذارد .نتایج بسيار مهمی كه از ارزیابی مجموعه به دست میآید ،شامل تعيين نقاط قوت و ضعف
مجموعه ،هماهنگی در مجموعهسازي و ایجاد تعادل در مجموعه ،وجين مجموعه و هدفمند نمودن
مجموعهسازي و سایر خدمات اطالعرسانی است (محسنی ،1387 ،ص 157ـ .)156یافتهها نشان داد كه
كتابخانهها براي ارزیابی مجموعه خود به گزارشهاي سيستم امانت اكتفا نموده و از روشهاي دیگر ارزیابی
مثل نظرخواهی ساالنه در مورد كفایت مجموعه و سایر روشهاي ارزیابی به ندرت استفاده میكنند .این نوع
ارزیابی مجموعه ،رویكرد «استفادهمحور» در ارزشيابی مجموعه ناميده میشود كه مجموعه را در مرحله
برونداد میآزماید .بررسی سوابق امانت ،استفاده در محل ،امانت بينكتابخانهاي و نظير اینها ،تكنيكهاي
رویكرد «استفادهمحور» در ارزشيابی مجموعه هستند .تكنيكهاي رویكرد «استفادهمحور» بهصورت كمّی و
بر اساس رفتار اطالعیابی استفادهكننده ،كيفيت مجموعه را بررسی میكنند .در اینجا قضاوت در مورد خوبی
مجموعه ،با یك فرض صورت میگيرد كه استفاده از مجموعه مساوي با مفيد بودن آن تلقی میشود (افشار،
 .)1385به نظر میرسد این مسئله به نوبه خود در نيازسنجی و انتخاب درست منابع در كتابخانهها تأثير گذاشته
است .كتابخانهها براي ارزیابی دقيقتر مجموعه باید از تكنيكهایی استفاده كنند كه مجموعه را در مرحله
اثر نهایی آن ارزیابی كند .افشار ( )1385این نوع از رویكرد ارزیابی را كه بر نظر و تجربه استفادهكننده نهایی
مبتنی است ،رویكرد «نتيجهمحور» مینامد .رویكرد نتيجهمحور میكوشد خوبی مجموعه را از روي توان آن
در برآوردن نياز استفادهكننده نهایی بسنجد.
بر اساس یافتهها ،به نظر میرسد كتابخانهها به ارزیابی مجموعه به شكل علمی و با استفاده از شاخصهاي
تأیيد شده ،توجه كافی نشان نداده و صرف ًا به رویكرد استفادهمحور در ارزیابی مجموعه اكتفا كردهاند .غالبخان و
بهاتی ( )2016و پيمانی ( )1390نيز مؤلفه ارزیابی مجموعه را بهعنوان یكی از مؤلفههاي اساسی تدوین خطمشی
مجموعهسازي كتابخانهها بيان كردهاند و به ضعف كتابخانهها در این زمينه اشاره داشتهاند.
عامل داخلی تأثيرگذار دیگر در بخش مجموعهسازي ،عادت در بهكارگيري روشهاي تكراري و
غيرخالقانه براي انجام امور است .براي روزآمدي بيشتر و كمك به حل برخی از مشكالت بيان شده در
مجموعهسازي ،جستجو و بهكارگيري روشهاي خالقانه ،استفاده هدفمندانهتر از فناوري ،تغيير در شرح
وظایف این بخش و ارائه شرح وظایف جدید از طرف مدیران كه متناسب با نيازهاي مجموعه باشد ،فراگيري
آموزشهاي الزم توسط كتابداران و الزام به پيادهسازي این آموزشها در كتابخانه میتواند راهگشا باشد .بر
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اساس یافتههاي پژوهش ،پيشنهادهایی ارائه میشود كه به قرار زیر است:
 )1از آنجا كه وجود خطمشی مشخص و مدون كمك میكند تا مجموعهسازي در كتابخانه بهطور
مداوم و منظم ادامه یابد و در این راه تابع تغييرات زودگذر و سليقههاي شخصی نشود و با توجه به
یافتههاي پژوهش حاضر مبنی بر عدم وجود خطمشی مدون در كتابخانهها ،به كتابخانههاي
دانشگاهی تدوین خطمشی مكتوب و مدون براي مجموعهسازي كتابهاي چاپی و الكترونيكی و
ثابت قدم بودن در تهيه آن ،با همفكري كتابداران مجرب و آموزشدیده پيشنهاد میشود.
 )2نتایج پژوهش حاضر مشخص نمود كه كميتههاي انتخاب كتاب در كتابخانهها نقش بسزایی در
ارتقاي كيفيت مجموعه دارند .بر این اساس ،پيشنهاد میشود كتابخانهها به تشكيل كميتههاي دائمی
انتخاب منابع و استمرار در برگزاري جلسات منظم توجه و اهتمام جديتر و بيشتر نشان دهند .استفاده
از خرد جمعی و تجربيات افراد گروه ،ضمن اینكه از اعمال سليقههاي فردي جلوگيري میكند ،در
عين حال ،بار مسئوليتی كه بر دوش مسئول بخش مجموعهسازي كه بعضاً هم در كتابخانهها یك نفر
است ،میكاهد.
 )3با توجه به یافتههایی كه نشان داد كارشناسان مجموعهسازي نياز به آموزش و دانشافزایی دارند.
آشنایی با فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی و سایر فناوريها و روشهاي بهكارگيري آن در
فعاليتهاي حرفهاي ،به كتابداران و كارشناسان فراهمآوري و توسعه مجموعه كمك میكند تا به
روشهاي قدیمی در مجموعهسازي اكتفا نكرده و ضمن آشنایی روشهاي جدید ،رویكردهاي
خالقانهتري را كه اثربخشی بيشتري دارند ،به كار گيرند.
 )4از آنجا كه خرید منابع بدون برنامهریزي قبلی و بر اساس حدس و گمان ،آسيب جدي به كيفيت و
حتی كميت مجموعه كتابخانه وارد میكند ،پيشنهاد میشود مدیران كتابخانه نظارت دقيقتري بر
فعاليتهاي بخش مجموعهسازي و خریدهاي انجام شده ،داشته باشند .الزام به ارائه گزارش دقيق از
دالیل انتخاب كتابهاي خریداري شده ،دریافت گزارش از ميزان استفاده از كتابها و
نظرسنجی هاي علمی مستمر از كاربران كتابخانه مبنی بر ميزان رضایت از منابع كتابخانه میتواند در
این زمينه راهگشا باشد .همچنين تدوین دستورالعمل انتخاب و خرید منابع ،بخصوص كتاب و الزام
رعایت آن توسط كتابداران بخش مجموعهسازي ،راهكار دیگري است كه میتوان پيشنهاد داد.
 )5نتایج پژوهش حاضر مشخص نمود كه در نرمافزارهاي كتابخانهاي موجود در ایران ،به فعاليتهاي
مجموعهسازي توجه نشده است .بر این اساس و در جهت هرچه دقيقتر ،منظمتر و سریعتر نمودن
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فعاليتهاي مربوط به مجموعهسازي ،پيشنهاد میشود كتابخانهها بهطور جديتر این مسئله را پيگيري
نموده و خواستار ایجاد قابليتهاي الزم در نرمافزارها باشند كه این پيگيريها میتواند با پيشنهاد
كارشناسانه كتابداران بخش مجموعهسازي جهت طراحی و بهينهسازي نرمافزار همراه باشد .تعامل
مداوم كتابداران با شركتهاي نرمافزاري و مطالبه از آنان میتواند راهگشا باشد .این تعامل عالوه
بر آنكه در زمينه آموزش استفاده از امكانات و قابليتهاي نرمافزار در خصوص مجموعهسازي مفيد
است ،زمينه ارتقاي نرمافزارهاي كتابخانهاي را در قسمت مجموعهسازي ،از طریق استفاده از نظرات
كارشناسی كتابداران فراهم میسازد.
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Abstract
Introduction: Collection Development is considered as one of the most basic activities
affects the user satisfaction with libraries.The purpose of this study was to analyze the
collection development of printed and electronic books in the central libraries of
universities under the supervision of the Ministry of Science, Research and
Technology in Tehran.
Methodology: The study was an applied in terms of purpose, which has been done with a
qualitative approach of phenomenological type. The data gathering tool was a semistructured interview, including 15 open- ended questions, through which 10 collection
experts or managers of the central libraries of universities in Tehran were interviewed.
To design the interview questions, library studies were conducted in the field of
collection development, its policy and the process of collecting resources in libraries.
Findings: Collection development process in academic libraries in the fields of printed books
was influenced by factors that were classified into categories of collection
development policies, identification of user needs, provision of sources, budget and
collection evaluation. There was no written policy for e-book collection and free
downloading, purchasing resources collectively, subscribing through databases, or
exchanging and collaborating between libraries were used to provide them. The
challenges of libraries in collection development consist of the lack of written policy,
the need for librarians to increase their knowledge and library softwares weakness.
Conclusion: It can be concluded central libraries lack a group of important components of
collection development. Accordingly, it can be concluded that a set of external and
internal factors are involved in the shortcomings. International sanctions, university
policies and the way the budget are allocated, the lack of need for collection policy and
the lack of planning for collection evaluation were among the influential factors. The
results of the present study can be used to identify the collection development methods
currently used in university libraries and to address the their weaknesses and challenges.
Keyword: Acquisition, Collection development, Information resources, University libraries.
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