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    دهيچك

و  مؤسسات يها كتابخانهدر  يگستر مجموعه يها يخط مش تيوضع يبررس پژوهش به نيا :هدف
  . پردازديم يكشاورز جيترو، آموزش و قاتيتحقتحت پوشش سازمان  يقاتيتحقمراكز 

 63 يبراارسال پرسشنامه  قيطرز ااطالعات  .استفاده شد يشيمايپ از روش پژوهش نيادر  :وشر 
 كل از )درصد 8/77(پرسشنامه  49در مجموع تعداد  نيااز  كه شد يگردآور يتخصص كتابخانه

  . ديگرد افتيدرو  ليتكمها  پرسشنامه
و  يساز مجموعهبخش  يدارا يبررسمورد  يها كتابخانهدرصد  41 كهداد پژوهش نشان  جينتا :هاافتهي

و هدف مكتوب  مشي خط يداراها كتابخانه درصد از 4/22تنها . هستند بخش نيا درصد فاقد 53
 ياطالعاتمبادله، منابع  قيطرز ا ها آندرصد  7/30اهدا و  قيطراز  ها كتابخانهدرصد  8/83. باشند يم

 26( درصد 1/53و  نيوجخود را  يها مجموعهساالنه  ها كتابخانه درصد 8/40. كنند يم نيتأمخود را 
به  انيپادر . انتخاب هستند تهيكم، فاقد ها كتابخانهدرصد  53. كنند ينم نيوجمجموعه خود را ) كتابخانه
  . شده است شنهاديپ زين ييها هيرو، هماهنگو متوازن  يا مجموعه جادياو  يساز مناسب منظور
 يها كتابخانه، يكشاورز جيترو، آموزش و قاتيتحق، سازمان يگستر مجموعه: ي كليديها واژه

  .مؤسسات
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  مقدمه
و  يگردآور يرسان اطالع مركز اي كتابخانههر  ي عمدهمهم و  فيوظااز  يكي

جامعه  ازينو  كتابخانهبا توجه به اهداف آن  ياطالعاتمنابع و  اطالعات يابيباز
  .است كنندهاستفاده 
و  هيتهبه  يعنيآن،  يمحتواشدن  يغنبه  يا كتابخانه هر يبالندگو  ييشكوفا
در واقع انتخاب . دارد يبستگ مرتبطمناسب و  ياطالعاتمنابع  يگردآور
و منابع  مدارك ميعظانبوه  انيماز  ياطالعاتمنابع  نيتر مناسبو  نيتر مرتبط
 ،بودجه در نظر گرفته شدهمتناسب با ) يكيالكترونو  يچاپاعم از ( ياطالعات

 زينمجموعه  يابيارزش ،يساز مجموعهدر  نياعالوه بر . است مشكل اريبس يكار
از  ،ستندين اكنونو  بود ازينمناسب و مورد  يزمان كه يمنابعو  رديگ يمصورت 

ارائه  .شوند يماهدا  ايو  ينگهدارحفظ و  يگريدمجموعه خارج و به صورت 
 يزير برنامهمسائل مربوط به  همهدر آن  كه يساز مجموعهمدون  مشي خط كي
لحاظ شده باشد، از  ياطالعاتمنابع  هيتهانتخاب و سفارش و  ،يمال يها استيس

در واقع  .باشد يم ها كتابخانه يساز مجموعه يها برنامه نيتر ياساسو  نيتر مهم
شود  نيتدو كنندگان استفاده يواقع يازهايناساس ر ب ديبا يساز مجموعه استيس

 نشيگزها را بر اساس كتابخانه يموجوداستفاده از  زانيم ديباها كتابخانهو 
 يها قفسهدهند و جسورانه منابع بدون استفاده را از  شيافزادرست منابع 

  .كنندخارج  كتابخانه
  
  مسأله انيب

مجموعه و تالش در حفظ، تداوم و  جاديا، يتخصص كتابخانه كي ياصل فهيوظ
 از در اصل، ها كتابخانه، فناوريتوسعه روزافزون  ليبه دل. رشد آن مجموعه است

 يرويپبا احاطه بر زمان  ها آنبه  يدسترساطالعات و  يساز رهيذخ راهبردهاي
 رييتغدر حال  ميرمستقيغ به طورمجموعه عمدتاً  يها استيسدر واقع . كنند يم

 استيس يكلشرح . دارند ازين يديجدو  عيوسبه اطالعات  ها كتابخانهاست و 
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 كتابخانه. است كاربرانمجموعه عوامل پرسنل و  فيوظاو  نيمعشامل چارچوب 
 ها كتابخانه. بر عهده دارد زين يگريد اريبس يها تيمسئول ،عالوه بر انتخاب منابع

نظر در اهداف و  ديتجدرا ملزم به  كارمندان، موجود يها مجموعه توسعه يبرا
 نيا. دينما يم ياصل يها تياولوپرداختن به  زينو  كوتاه مدتمقاصد بلندمدت و 

با  كتابخانه كي انيم يارتباط كانال يبرقراربرنامه بودجه و  ميتنظو  هيتهامر به 
در  نيهمچن. دينما يم قيتشورا  يهمكارو  كرده كمك ها كتابخانه گريد

و حذف  شيافزا، ايهدا تيريمدشامل  كهمجموعه  تيريمد يكل يها تيفعال
   .كند يم كمك باشد يم نابعم وستهيپ

فاقد  يقاتيتحقو مراكز  مؤسسات يها كتابخانهتجربه نشان داده است كه 
 يرو شيپمسأله . باشند يم ياطالعاتمنابع  يساز مجموعهمدون در امر  ياستيس

 يها كتابخانهدر  يگستر مجموعه يها يخط مش تيوضع يبررسپژوهش حاضر 
 جيترو، آموزش و قاتيتحقتحت پوشش سازمان  يقاتيتحقو مراكز  مؤسسات

موجود در  يها مجموعه تيوضع يليتفص فيتوصامر منجر به  نيا است؟ )تات(
فقدان  ايو وجود  شود يمتابعه سازمان  يقاتيتحقو مراكز  مؤسسات يها كتابخانه
. دينما يم ييشناسااطالعات را  يگردآورآن در  يكاركردهاو  يآور فراهمبخش 

  .شود يم شنهاديپ يمناسب هيرو يساز مجموعهدر امر  تينهادر 
  

  پژوهش هدف
 يگستر مجموعه يها يخط مش تيوضع يبررسپژوهش  نيا ياصلهدف  

، قاتيتحقتحت پوشش سازمان  يقاتيتحقو مراكز  مؤسسات يها كتابخانه
  . است يكشاورز جيتروآموزش و 

  سواالت پژوهش 
 :شود دادهپاسخ  ريز ياساس يها پرسشست به اشده  يسعپژوهش  نيادر 

سازمان از نظر دارا  تابعه يقاتيتحقو مراكز  مؤسسات يها كتابخانه تيوضع. 1
  چگونه است؟ يساز مجموعهمرتبط با  يها بخش ايبخش جداگانه بودن 
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هدف سازمان از نظر  تابعه يقاتيتحقو مراكز  مؤسسات يها كتابخانه تيوضع. 2
  چگونه است؟ يساز مجموعه مكتوب مشي خطو 
 يقاتيتحقو مراكز  مؤسسات يها كتابخانه سطحتوسعه مجموعه در  تيوضع. 3

  تابعه سازمان چگونه است؟
 نيوجسازمان از نظر  تابعه يقاتيتحقو مراكز  مؤسسات يها كتابخانه تيوضع. 4

  چگونه است؟ يمفقودمنابع  صيتشخو  يرف خوان، يا دوره
 يها كتابخانه سطحدر  ياطالعاتانتخاب منابع  يابزارهااستفاده از  تيوضع. 5

  تابعه سازمان چگونه است؟ يقاتيتحقو مراكز  مؤسسات
ز مراك و مؤسسات يها كتابخانهدر  ياطالعاتانتخاب منابع  تهيكم تيوضع .6

  سازمان چگونه است؟ تابعه يقاتيتحق
 

  پژوهش روش 
از  اطالعات يگردآور يبرا. است يفيتوصاز نوع و  يشيمايپروش پژوهش 
 ها كتابخانه يروسا يتمام يبراپرسشنامه پژوهش  .شده است پرسشنامه استفاده

و در  اكسل يآمارشده با استفاده از جداول  يگردآور يها داده. ديگردارسال 
  . اند شده ليتحلو  هيتجزپژوهش  ياساس يها پرسش يراستا

  
  جامعه مورد مطالعه

و  مؤسسات يها كتابخانه يتمامجامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر عبارتند از 
 63 كه يكشاورز جيترو، آموزش و قاتيتحقتابعه سازمان  يقاتيتحقمراكز 
به ) درصد 77/77(ز مرك/موسسه 49تعداد  نيااز . است يقاتيتحق مركز/موسسه

  .پرسشنامه پاسخ دادند

 رانيادر پژوهش  نهيشيپ

 يها كتابخانهمجموعه  يابيرزا«عنوان  خود با قيتحقدر ) 1372( يقيحق
 يبررستهران را  يدانشگاهكتابخانه  153موجود  تيوضع »شهر تهران يدانشگاه
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و  يپژوهش يها كتابخانهانجمن  يدانشگاه يها كتابخانه ياستانداردهاو با 
 قيتحق نياحاصل از  جينتا. قرارداد يابيارزمورد  كايامر )ACRL( يدانشگاه

آن رشد  يها رشته يليتكمها به موازات توسعه  كه مجموعه كتابخانه دهد يمنشان 
 ياساسمشكل . انتخاب وجود دارد تهيكمكتابخانه،  11تنها در . نكرده است

 مسألهوجود دارد،  يدانشگاه يها كتابخانه يساز مجموعهامر  كه در يگريد
كتابخانه نياو سفارش  هيته تيفعالدر  يكتابدارمتخصص  يروهاينكمبود 
 نييتعها نقش مجموعه نياكه در رشد نامناسب  يگريد ياصلعامل . هاست

منابع  هيتهنامشخص مربوط به  "غالباًفقدان بودجه و  مسألهكننده داشته، 
   .ها است كتابخانه نيادر  ياطالعات
 يساز مجموعه تيوضع خود ارشد يكارشناسنامه  انيپادر ) 1377( يشعبان

را  ياطالعاتمنابع  هيتهانتخاب و  وهيشو  رانيا يها دانشگاه يمركز يها كتابخانه
مناسب تالش نموده تا نقاط ضعف  يالگوقرار داده و با ارائه  يبررسمورد 

فقط  كه دهد يمپژوهش نشان  نيا جينتا. دينماموجود را برطرف  يساز مجموعه
بخش مستقل  يدارا ،مورد مطالعه كتابخانه 35از ، يمركزكتابخانه  23

و  هستند يساز مجموعه نامه نيآئ يداراكتابخانه  10فقط . هستند يساز مجموعه
رفع مشكالت به استفاده از  يبراپژوهشگر  .ندارند يمستقلبودجه ، ها كتابخانه
 يها كتابخانه ياريهم، شبكه نيالت و سفارش منابع ديخردر  ياطالعاتشبكه 

، خدمات ها يادواربه مقاالت  يريپذدر دسترس  ريفراگ يزير برنامهدانشگاه، 
، و يا منطقهو  يموضوع يها شگاهينما، يساز مجموعه يبرا يجار يرسان يآگاه
  .داده است شنهاديپ يارزبودجه  عيتوزو  هيتهدفتر 
 مشي خطاستفاده از  يبررسارشد خود به  يكارشناس نامه انيپادر ) 1380( يزارع

از  يگستر مجموعه مشي خطاستفاده از  مشكالت ييشناساو  يگستر مجموعه
 يكتابدارارشد  يكارشناسدوره  يمجر يها دانشگاه يها كتابخانه رانيمد دگاهيد

نفر از  44ز ا كه دهد يمپژوهش نشان  يها افتهي .تپرداخته اس رساني و اطالع
مدون  يگستر مجموعه مشي خط) درصد 5/29 (نفر  13، جامعه پژوهش رانيمد
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 مشي خطجامعه پژوهش فاقد  رانيمداز ) درصد 5/70 (نفر  31و دارند ) مكتوب(
بر  يمبنخود را  ليدالجامعه پژوهش  رانيمد. هستند يگستر مجموعهمدون 

نشدن بودجه  كيتفك: نمودند انيبگونه  نيا يگستر مجموعه مشي خطنداشتن 
 مهين، يمالسال  يابتداشتن بودجه مستقل در ، ندادانشكدهاز بودجه  كتابخانه
 نيتدوپرسنل در  يهمكار، عدم يا دانشكده يها كتابخانه تيريمدبودن  متمركز

و ناشناخته ماندن  فيتعر، عدم يانسان يروين كمبود، يگستر مجموعه مشي خط
  .يعالآموزش  ستميسدر  كتابخانه گاهيجا

 يساز مجموعه تيوضع يبررسخود به  قيتحقدر ) 1384( يرزاديشهم
 يگردآورو ابزار  يشيمايپ قيتحقروش  .پرداخته است رانيا يعموم يها كتابخانه

 يها افتهي .قرار گرفت يبررسمورد  كتابخانه 822. اطالعات پرسشنامه است
بخش  يدارامورد مطالعه  يها كتابخانهدرصد از  4تنها  دارد يم انيب قيتحق

 يفارس كتبمورد مطالعه،  يها كتابخانهدرصد از  8/98 بيقر. سفارش هستند
 انتخاب هستند، تهيكمفاقد  جهينتدر  كنند يم افتيدرامنا  أتيه قيطرخود را از 

 8/15و  يفارس اتينشردرصد  94از  شيب ،يفارسر يغ كتبدرصد  46 از شيب
پژوهشگر در انتها . شود يم افتيدر قيطر نيااز  زين يفارسر يغ اتينشردرصد 

: دينما يمارائه  يعموم يها كتابخانه يساز مجموعه يبهبود يبرارا  يشنهاداتيپ
و  نيتدو ،يمردم يها مشاركتتوسعه ، ها انحصاردر جهت رفع  نيقواناصالح 

، يهنرو  يفرهنگ يفضاهانقاط مختلف كشور از  يمند بهره ياستانداردساز
  .يا انهيرانظام  يسامانده، يمنابع اطالعات نيتأمدر  متمركز مهيناستفاده از روش 

 يها كتابخانهموجود  تيوضع يبررسخود به  قيتحقدر ) 1385( يشعبانو  يملك
، فضا و يمنابع انسان، خدمات، يساز مجموعهاستان اصفهان از نظر  يتخصص

 يها كتابخانه دهد يمپژوهش نشان  يها افتهي. و بودجه پرداخته است زاتيتجه
 يادوار هينشرعنوان  1201و  كتابجلد  253944 يدارادر مجموع  مورد مطالعه

درصد  8/23و  دهند يم ارائه ينترنتياخدمات  كاربراندرصد به  1/57. هستند
درصد مرد  8/48زن و  كاركناندرصد  2/51. صفحات وب مستقل دارند يدارا
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 9/4و  كارشناسدرصد  1/34ارشد،  كارشناسدرصد  9/4 انيمبوده و از آن 
 يسازماندهو  يساز مجموعه. اند بوده يرسان اطالعو  يكتابدار كارداندرصد 

، آموزش منابع نينو يرسان اطالع، ارائه خدمات يكتابر يغو  يكتابمناسب منابع 
و مطلوب از  يكافبودجه فضا و  صيتخص، يجهان يها شرفتيپمطابق با  يانسان

  .پژوهشگر است يشنهادهايپجمله 
 يدانشگاه يها كتابخانه تيوضع يبررسخود به  قيتحقدر ) 1387( تبار انيترك

نشان  قيتحق نياحاصل از  جينتاپرداخته است  ياسالممنطقه پنج دانشگاه آزاد 
مجموعه،  نهيزممنطقه پنج در  يدانشگاه يواحدها يها كتابخانه يتمام دهد يم
 آنكهدارند، ضمن  اريبسساختمان با استاندارد فاصله و  ، خدمات،يانسان يروين

درصد  90تا  70 صيتخصجامعه مخاطب،  ازينمورد  ياطالعاتمنابع  يگردآور
مورد مطالعه  يها كتابخانهاز نقاط مثبت ... و ها كتابخانهبه  افتهيبودجه اختصاص 

  .رود يمبه شمار 
   

  داخل يها نهيشيپاستنتاج از مرور 
اغلب  گرفت كه جهينت نيچن توان يم قيتحقمرتبط با موضوع  يداخلبا مطالعه منابع 

. به صورت مجزا هستند يساز مجموعهداخل كشور فاقد بخش  يدانشگاه يها كتابخانه
كمبود بودجه،  ليقباز  ياديز، با مشكالت يساز مجموعهدر صورت وجود بخش 

انتخاب،  تهيكم، فقدان يرسانو اطالع  يكتابدارمتخصص رشته  يانسان يروينكمبود 
 قاتيتحقعمده . روبرو هستند يكيالكترون، فقدان منابع يساز مجموعه مشي خطفقدان 

 يشيمايپدر همه موارد روش  قيتحقروش  .دارند ديتاك ها كتابخانه نيب يها يهمكاربر 
 يها كتابخانه يرو هاپژوهشاغلب . اطالعات پرسشنامه است يگردآورو ابزار 
 يها كتابخانه يبرا يمستقل پژوهش صورت گرفته است و يعمومو  يدانشگاه

  . انجام نشده است يقاتيتحق

  در خارج پژوهش  نهيشيپ
اطالعات  يآور جمعحاصل  كه كند يماشاره  يپژوهش جينتابه ) 1977( 1فوتاس

 كاناداو  كايآمر يدانشگاهو  يعموم يها كتابخانهبه  يارسالپرسشنامه  360 از
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از  شيب نيبز ا. وجود ندارد ياطالعاتمنابع انتخاب  استيسكتابخانه  56در . است
 14و  يعموم كتابخانه 12 يها استيس ،ياطالعاتمنابع  انتخاب استيس 300

  .شدند نظر ديتجد كاملبه طور  يدانشگاه كتابخانه
توسعه مجموعه منابع و روند آن در «با عنوان  يپژوهشدر ) 1985( 2نزوتا

 يابيارز يبرا يا پرسشنامهبر ارسال  يمبتنمطالعات  »هيجرين يعموم يها كتابخانه
در حال  كشوردر  يعموم يها كتابخانهمنابع توسعه مجموعه و روند آن در 

 19پرسشنامه از  9تنها . دينما يمحاصل از آن را ارائه  جينتاو  هيجرينتوسعه 
، نشانگر آن جينتا كه گذاشت يم ارياخترا در  يديمفاطالعات  يارسالپرسشنامه 

. وجود دارد ها كتابخانه نيا ارياختدر  يزيناچ اريبس يدولت يمالمنابع  كهاست 
 يها هيرو نيباختالفات موجود  انيپادر . از حد لزوم است شيب كاركنانتعداد 

  .اند شدهمختلف استخراج و ارائه  يها كتابخانهسفارش در 
در  اناينديا التيار دبر پژوهش انجام شده  يمبتن يجالب شنهاديپ، )1986( 3يكند
 ينظرو  يعمل يها جنبه يحاو كه ساندمجموعه به چاپ ر تيريمد هينشر
. بود يعمومو  يآموزشگاه يها كتابخانهمجموعه و توسعه آن در  تيريمد

و  يعموم يها كتابخانه نيب ياطالعاتمنابع  يتعاون يآور فراهممباحث عمده بر 
انتخاب،  مشترك يها تهيكمرا به مباحث  يخاصداشت و توجه  ديتأكها آموزشگاه
منابع  متمركز ديخر يده بيترتو  يبصرـ  يسمعمنابع در مواد  اشتراك
 يبرا كهبود  يتعاون تيفعالاز  يا حوزه نيا. مبذول شده بود ياطالعات
  .باشد ديمف اريبسمنابع  يحاو توانست يمعضو  يها كتابخانه

و  يآور فراهم «ن در پژوهش خود با عنوا) 1989( 5يوسپوسو  4وريانكوفيد
، ايتاليادر  كتابداران يتخصصبا سنجش آموزش  »ايتالياتوسعه مجموعه در 

 دارد يم انيبنموده و  ييشناسا، كنند يمارائه  يتخصصآموزش  كهرا  يمؤسسات
صورت  ايتاليادر  يآور بخش فراهم كتابداران يبرا يا ژهيو يآموزش تيفعال كه
سفارش،  كتابدار كي يبراالزم  يها يژگيو فيتوصرو پس از  نيااز . رديپذ ينم
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 ريتصورا به  يعمومو  يمل، يدانشگاه كتابخانهسفارش در سه نوع  يها هيرو
   .كشد يم

 يها كتابخانه يها مجموعه يابيارزش« در پژوهش خود با عنوان) 1991(ر آشو
 يها كتابخانه كيكاي ،»ACRL ياستانداردهابر اساس  يسعود يدانشگاه
 يبررس يساز مجموعهدر خصوص  ACRL ياستانداردهارا با  يسعود يپادشاه

به ( يدانشگاهنشان داد كه مجموعه شش كتابخانه  يروشنپژوهش به . كند يم
. هستند ACRL ياستانداردهااز  تر نييپابه مراتب  )سعوددانشگاه ملك  ياستثنا
، مشكالت يساز مجموعه يها طرحها عبارتند از فقدان  كمبود مجموعه نيا ليدال
دانشكده در  ياعضاگذشته، عدم شركت  نيااز . يمال تيكفاو عدم  يتيريمد

 يبرخدر  وستهيپ يجستجوو  يا كتابخانه نيبو فقدان امانت  يساز مجموعه
  .هستند ليدخبودن مجموعه  فيضعدر  زينها  كتابخانه
را  نامساعد ياقتصاد طيشرادر توسعه مجموعه در  هيجرينتجربه ) 1994( 6محمد
به توسعه مجموعه  كمك يبرا ياستراتژ 3 سندهينو. قرار داده است يبررسمورد 
 نيب يهمكاربودجه صفر،  نيعناوتحت  هيجرين يعموم يها كتابخانهدر 

را  يمحلمنابع  يآور جمعو  ايهدا، يبردار نسخهو استفاده از خدمات  يا كتابخانه
در كشور كره را  يا كتابخانه نيب يهمكار )2000( 7سونگ ييتا. ارائه كرده است

و  يكيزيف يفضاهاو كمبود  ياطالعاتاز جمله فقر خدمات  يمتعدد ليدالبه 
ها در  متخصص كه همه انواع كتابخانه يانسان يروينو  يمالكمبود منابع  نيهمچن

به منظور فائق . قرار داده است يجدبرند، مورد توجه يمكشور از آن رنج  نيا
 نيب يها يهمكارها درصدد بر آمدند تا  ، كتابخانهمشكالت نياآمدن بر 
  . ندينما تيتقورا  يا كتابخانه
 يها كتابخانهو توسعه مجموعه در  ياطالعات يها نظام«در مقاله ) 2001( 8بارئو
گران منابع انتخاب ارياختها در  نظام نيا كه يارزشمند ييابزارها، به »يعموم

 كاربران يازهاين يابيارز يبرا كه ينيجانش يابزارهاو  دهند يمقرار  ياطالعات
 تيوضع يبررس يروبر  كه يپژوهشمحقق در . كند يماشاره ، ندينما يمفراهم 
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گران ب انتخا كهرا  ياتيعملدر واشنگتن به عمل آورد،  يعموم كتابخانهدوازده 
مورد  رنديگ يم كارتوسعه مجموعه به  يبرا كهرا  ييابزارهاو  كنند يممنابع دنبال 

 كهابزارها  نيااز استفاده از  يتوجهقابل  تيرضاگران ب انتخا. توجه قرار داد
 يبانيپشتدر جهت  ها آنفوق و رغبت به توسعه  يها نظامبه  موجب اعتماد فراوان

ها به نظام نياگسترش  كهانتخاب است، را ابراز داشتند و معتقد بودند  نديفرآاز 
 كاربرانبر اساس ذائقه  يمحل يها مجموعهانتخاب  يكيالكترونبه صورت  ژهيو

  .سازد يم نهيبهرا 
 يا برنامهفنالند  كشور يمل ويآرشمتخصص  10اشاره دارد نورتوا) 2004( 9هاكاال
در  2010-2004 يزماندوره  يبراگروه متخصص  كي يسرپرسترا به  يراهبرد
اساس ر ب يو همكاراناو و  ياصل ديتاك كهنمود  نيتدو يساز مجموعه يراستا
به  يكيالكترونمنابع  ديخرو  اشتراكبر  ويآرش مؤسساتو اهداف  ها تيمأمور
بر سطح و  يراهبردبرنامه  نيا يرونيبنگاه . باشد يم يكاغذو  يچاپمنابع  يجا

 باشد يم كتابخانه يكاركردها يبرون سپارآن بر  يداخلخدمات و نگاه  يمحتوا
برنامه  نيا. ابدي ينم شيافزا تيوضع نيادر  كتابخانه كاركنانتعداد  كه يا گونهبه 

و  دهايتهد ييشناسانقاط قوت و ضعف،  ييشناسا( SWOT ليتحلبر اساس 
با  ناريسم كير د يراهبردبرنامه  نيابار  نياول. شده است ميتنظ) ها فرصت

 شكل ناريسمدر خالل  كارگروهو هشت  ديگردحضور همه متخصصان مطرح 
در  ياتيعمل يشنهادهايپو  راهكارهاارائه  ها كارگروه نيا ياصل فهيوظ كهگرفت 

  .قالب طرح و پروژه بوده است
  

  خارج  يها نهيشيپاستنتاج از مرور 
داشت كه  انيب نيچن توان يمپژوهش ع مرتبط با موضو يخارجبا مطالعه منابع 

، يتيريمد، مشكالت يمالبه مشكل كمبود منابع  يبررسمورد  يها كتابخانهاغلب 
 يجستجوو  يا كتابخانه نيبتخصص كاركنان بخش سفارش، فقدان امانت 

و استفاده از  يا كتابخانه نيب يهمكاربر ضرورت  ديتاك. اشاره داشتند وستهيپ
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، آموزش كتابداران )يسازدر بخش مجموعه  خصوصاًها  در كتابخانه نترنتيا
  .ها بوده استپژوهش نيا يشنهاديپ يها حل راهبخش سفارش از جمله 

  
  روش پژوهش

 يها كتابخانهدر  يگستر مجموعه مشي خطموجود  تيوضعبه منظور شناخت 
، يكشاورز جيترو، آموزش و قاتيتحقتابعه سازمان  يقاتيتحقو مراكز  مؤسسات
 49حاصله از  جينتا. و ارسال شد ميتنظپرسش  15متشكل از  يا پرسشنامه

 مشي خط يكل تيوضعدر خصوص ) درصد 8/77( يافتيدرپرسشنامة 
 يها بخش ايو  يساز مجموعهفقدان بخش  ايبا توجه به وجود  يگستر مجموعه
منابع، موارد  نيوج يگذارت اسيستوسعه مجموعه،  يها استيسمرتبط، 

استخراج شد و در پاسخ به ... انتخاب و تهيكمانتخاب،  يابزارها، يمفقود
 يبرا. گرفتر قرا ليتحلو  هيتجزو  يبررسپژوهش حاضر مورد  يها پرسش

در ادامه . جداول و نمودارها از صفحات گسترده اكسل استفاده شده است نيتدو
  .شوند پژوهش ارائه ميت اساس سواالر حاصل از پژوهش ب يها افتهيو  جينتا
  
  هاافتهي

تابعه سازمان از نظر دارا  يقاتيتحقو مراكز  مؤسسات يها كتابخانه تيوضع. 1پرسش 
  چگونه است؟ يساز مجموعهمرتبط با  يها بخش ايبخش جداگانه بودن 

  

  

 .يقاتيتحق مراكزو  مؤسسات يهاكتابخانهدر»يسازمجموعهبخش«يفراوانعيتوز.1جدول

مراكزومؤسساتتعداد
 .يقاتيتحق

 پاسخ يب ريخيبل

 درصدتعداد درصدتعداددرصدتعداد 49

20 41% 26 53%  3  6%  
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از نظر دارا بودن بخش  يبررسمورد  يها كتابخانه تيوضع 2و  1 يها جدولدر 
و  مؤسسات كتابخانه 20، 1با توجه به جدول  .ارائه شده است يساز مجموعه

 26و  يساز مجموعهبخش  يدارارا  كتابخانه) درصد 41(  يقاتيتحق مراكز
آن را فاقد بخش  )ددرص 53( يقاتيتحق مراكزو  مؤسسات كتابخانه
نظر . اند نداده يپاسخپرسش  نيابه ) درصد 6( مورد 3. اند دانسته يساز مجموعه

جامعه استفاده  ازينبا توجه به  يقاتيتحق كتابخانهدر  ياطالعاتمنابع  هيته نكهيابه 
بخش در  نياوجود  ؛رود يمبشمار  كتابخانه فيوظا نيتر مهماز  يكي ،آن كننده

   .الزم و قابل توجه است ها كتابخانه
از ) درصد 49(  كتابخانه 24كه تعداد  دهد يمنشان  2جدول  يها داده   

 9و سفارش، تعداد  هيتهبخش  يدارا يقاتيتحق مراكزو  مؤسسات يها كتابخانه
ه كتابخان 12، تعداد يا كتابخانه نيبت امانخدمات  يدارا) درصد 4/18( ه كتابخان

) درصد 4/22(ه كتابخان 11، تعداد مدرك ليتحوبخش  ياراد) ددرص 5/24( 
بخش  يدارا) درصد 3/63( ه كتابخان 31منابع، تعداد  اشتراكبخش  يدارا
و مرمت و  يصحافخدمات  يدارا) درصد 4/18(  كتابخانه 9، تعداد اتينشر

. هستند يداريشنو  يداريدبخش مواد  يدارا) درصد 7/36( كتابخانه 18تعداد 
 كه باشد يم يا موسسهتنها  يراز يساز سرمو  واكسن قاتيتحقموسسه  كتابخانه

 نيابه  زين كتابخانه 13. باشد يمرا دارا  2مندرج در جدول  يها بخش يتمام
  .ندادند يپاسخسوال 

  
هدف و ي تابعه سازمان از نظر قاتيتحقو مراكز  مؤسسات يها كتابخانه تيوضع. 2پرسش 

  ي چگونه است؟ساز مجموعه مكتوب مشي خط
مكتوب  مشي خطبودن ا نظر دارز بررسي اد جامعه مور تيوضع 3در جدول 

كتابخانه  11دهندگان تعداد  از پاسخل جدو نياا توجه به ب .آورده شده است
و هدف  مشي خطي داراكتابخانه مورد مطالعه كتابخانه را  49از ) درصد 4/22(

 انيب مكتوب مشي خطآن را فاقد ) درصد 4/71( كتابخانه 35اند و  مكتوب دانسته
رو اهداف  نيااز . اند ي ندادهپاسخپرسش  نيابه ) درصد 2/6(د مور 3.كردند
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 ليدل ايي كهآنجنشده است از  نييتبي خوببه  ها كتابخانه نياي در ساز مجموعه
از اداره كتابخانه به روش ي ريتوسعه مجموعه جلوگ مشي خطنگارش  ياصل

  .باشد يم يو با در نظر گرفتن منافع شخص ياريختا
از عملكرد كتابخانه  يها و منابع به نوع كتاب هيرو يب دياز خر يريبا جلوگ و

ي ساز مجموعهبخش  فهيوظ نيتر ياصلمهم از  نيا، پرداختن به شود يم تيحما
  .باشد يم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  
 

 ).كتابخانه 49( يقاتيتحق مراكزو  مؤسسات يهاكتابخانهدريسازمجموعهمرتبط بايهابخش.2جدول

 .شو سفارهيته
  

  24  .دتعدا
  49  درصد

  9  تعداد ياكتابخانهنيامانت ب
 4/18  درصد

  12  تعداد مدركليتحو
  5/24  درصد

  11  تعداد منابعاشتراك
  4/22  درصد

  31  تعداد اتينشر
  3/63  درصد

  9  تعداد و مرمتيصحاف
  4/18  درصد

  18  تعداد يداريشنويداريدمواد
  7/36  درصد

 .يقاتيتحق مراكزو  مؤسسات يها كتابخانهدر»يسازمجموعهمكتوبمشيخطهدف و«وجودعيتوز.3جدول 

 مؤسساتتعداد
 يقاتيتحقمراكزو

 پاسخ يب ريخ يبل

 درصد تعداد درصد تعداددرصدتعداد49

11 4/22% 35 4/71%  3 2/6%  
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 تيوضعي تابعه سازمان از نظر قاتيتحقو مراكز  مؤسسات يها كتابخانه تيوضع. 3پرسش 
  توسعه مجموعه چگونه است؟
 يها كتابخانهتوسعه مجموعه در  تيوضعنشانگر  4ل اطالعات موجود در جدو

مورد  يها كتابخانه يتمامجدول،  نيا يها دادهبر اساس . تابعه سازمان است
منابع  ديخرو  اشتراك قيطراز  ها آن، روش توسعه مجموعه )رصدد 100( مطالعه
اهدا و  قيطراز ) درصد 8/83(  كتابخانه 41در تعداد  .رديگ يمصورت  ياطالعات

 نيتأمخود را  ياطالعاتمنابع  زينمبادله  قيطراز ) رصدد 7/30( كتابخانه 15در 
 قيطراول توسعه مجموعه خود را از  تياولو) رصدد 94( كتابخانه 46. كنند يم

اول توسعه مجموعه خود را از  تياولو) درصد 6( كتابخانه 3و  ديخرو  اشتراك
دوم توسعه مجموعه خود  تياولو) درصد 4/۷۱( كتابخانه 35. اهدا دانستند قيطر

 كتابخانه 3تعداد و مبادله  قيطراز ) رصدد 2/8(   كتابخانه 4اهدا، قيطررا از 
 كتابخانه 11تعداد  نيهمچن .نمودند انيب ديخرو  اشتراك قيطراز ) درصد 1/6(
 كتابخانه 3و مبادله  قيطرسوم توسعه مجموعه خود را از  تياولو) درصد 4/22(
 .اهدا دانستند قيطراز  زين) درصد 1/6( 
  

 نيوج تابعه سازمان از نظر يقاتيتحقو مراكز  مؤسسات يها كتابخانه تيوضع. 4پرسش 
  چگونه است؟  يمفقودمنابع  صيتشخو  يخوان رف، يا دوره

  
  

).تياولوبر اساس (ي قاتيتحقمراكزومؤسساتيهاكتابخانهدرمجموعهتوسعه. 4جدول 

 مؤسساتتعداد 
 يقاتيتحق مراكزو 

 مبادلهاهداديخرواشتراك

 درصد تعداد درصدتعداددرصدتعداد49

49 100% 41 8/83%  15  7/30%  
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 صيتشخخواني و  ، رفنيوج تيوضعخصوص ر شده د يگردآوراطالعات 
  .ارائه شده است 12 يال 5منابع مفقودي در قالب جداول 

  
 مراكزو  مؤسسات يها كتابخانهدرصد از  1/55ر ، د5جدول  يها دادهبر اساس 

به صورت نامنظم ) گرفتن يوجودم( يخوان رف، روش )مورد 27( يقاتيتحق
به صورت  يخوان رفروش ) مورد 10( ها كتابخانهدرصد  4/20در . شود يمانجام 

رصد د 4/18در . شود يمانجام  بار كيدو سال ) مورد 3(درصد  1/6ساالنه، 
 دهد يمنشان  6جدول  .انجام نشده است يخوان رف تاكنون) مورد 9( ها كتابخانه

 1/53و  دهند يمانجام  نيوجساالنه  )كتابخانه 20(  ها كتابخانهد درص 8/40 كه
درصد از  1/6 نيب نيادر . كنند ينم نيوجمجموعه خود را ) كتابخانه 26(د درص

  .اند نداده يپاسخپرسش  نيابه ) مورد 3( ها كتابخانه
  

  
با . باشند يم ازينمورد  مداركاز  يبخش نيتأمفقط قادر به  يتخصص يها كتابخانه

 تيفعالزنده  ستميسو  زميارگان كيبه منزله  يتخصص يها كتابخانه آنكه

 .يقاتيتحقمراكزو  مؤسسات يهاكتابخانه)گرفتنيموجود(يخوانرفروش.5جدول

 مؤسساتتعداد 
 يقاتيتحق مراكزو 

 يخوانرف  تاكنون نامنظمباركيدو سالساالنه
 نشده است

 درصد تعداد درصد تعداددرصدتعداددرصدتعداد 49

10 4/20% 3 1/6% 27 1/55% 9  4/18%  

 .يقاتيتحق مراكزو  مؤسسات يهاكتابخانهدرياطالعاتساالنه منابعيادورهنيوج.6لجدو

 مؤسساتتعداد
 يقاتيتحق مراكزو 

 پاسخ يبريخيبل

 درصد  تعداد درصدتعداددرصدتعداد49

20 8/40 26 1/53  3  1/6%  
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و  يساز آمادهو پس از  كرده افتيدراطالعات را  ييسواز  يعني، ندينما يم
خود ارائه  يينها كنندگان استفادهبه  كاربردمحصول قابل  كيپردازش به صورت 

ها به علت  گسترش مجموعه تيقابل كه ميكنفراموش  دينبا، اما ندينما يم
ن يا، محدود است و از يساز آمادهو  رهيذخ يبرا يكيزيفو  يمكان يها تيمحدود

. است ياساس يامرمرتب مجموعه  نيوجو  يموجودنظر در  ديتجد ور
 ).1378، نيب روشن(

عامل  نيتر مهم) درصد 7/36( كتابخانه 18در  كه دهد يمنشان  7ي جدول ها داده
منابع ) درصد 3/16( كتابخانه 8ي؛ در تكراري ها نسخهمجموعه وجود  نيوج

) درصد 3/14( كتابخانه 7در  ؛)يعلماز نظر ( كهنهبدون استفاده و منابع 
 1منابع فرسوده و ) درصد 2/8(كتابخانه  4در  ؛هاكتابي قبلي ها شيرايو

  .اندشده نيوجاستفاده از مجموعه  كممنابع ) درصد 2( كتابخانه
 

  

  
 يها كتابخانهشده  نيوجمنبع  نيشتريب 8ل بر اساس اطالعات مندرج در جدو

نسخه و در  1507با تعداد  1386در سال  كتابمربوط به  مراكزو  مؤسسات

 .يقاتيتحق مراكزومؤسساتيهاكتابخانهنيوجيهامالك.7لجدو

  نيوج يها مالك
  

و  مؤسساتتعداد 
  يقاتيتحق مراكز

49  

 فرسودهمنابعمنابع بدون استفاده
  )يكيازنظرفز(

يهانسخه
 يتكرار

 منابع كهنه يقبل يهاشيرايو
 ) يعلماز نظر (

   كممنابع 
 استفاده

در تعداد درصد تعداد درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصد تعداد
 صد

8  3/16% 4 2/8% 18 7/36% 7 3/14%  8  3/16%  1  2%  

 .يقاتيتحق مراكزو مؤسساتيهاكتابخانهشده درنيوجتعداد منابع.8لجدو
 تعداد منابع   

 يقاتيتحق مراكزو  مؤسسات
 يكتاب ريغمواد مجالتكتاب

1385138613851386 1385 1386 

49 109515078231474 50 20 



 89   _______________________   …يها دركتابخانهي گستر مجموعهي ها يمش خط تيوضعي بررس

مربوط به  نيوج نيتر كم؛ و نسخه بوده است 1474با تعداد  اتينشرسال  نيهم
 .مورد بوده است 20با  يكتابر يغمواد 

  
در جدول ( رديگ يمصورت  ها آنمجموعه در  نيوج 20از تعداد ن نشا 9جدول 
 20( ها كتابخانهدرصد  8/40در  ،)است كتابخانه 20 كهآورده شده است  4شماره 
. منابع به عهده دارد نيوجرا جهت  يريگ ميتصم نيشتريب كتابخانه سيئر )مورد
  .نقش دارد زينانتخاب منابع  تهيكم) كتابخانه 1( ها كتابخانهدرصد  2در 

 

 
از ) درصد 9/46( كتابخانه 23 كهنشانگر آن است  10مندرج در جدول  يها داده

 23اذعان داشته و  كتاب يتعدادبه مفقود شدن ساالنه  يبررسجامعه مورد 
است  يحالدر  نيا اند نكردهرا گزارش  يمفقودمورد  زين) درصد 9/46( كتابخانه

  .پرسش جواب ندادند نيابه ) درصد 2/6( كتابخانه 3كه
   

.يقاتيتحق مراكزو  مؤسساتيهاكتابخانهردنيوجرندگانيگميتصم.9جدول
 مؤسساتتعداد

 يقاتيتحق مراكزو 
 كتابخانه سيرئانتخاب منابعتهيكم

 درصد تعداددرصدتعداد20
1 2% 20  8/40%  

 يقاتيتحقمراكزو  مؤسسات يهاكتابخانهدرياطالعاتشدن ساالنه منابعدمفقو.10جدول
 مؤسساتتعداد 

 يقاتيتحق مراكزو 
 پاسخ يب ريخيبل

 درصد تعداد درصدتعداددرصدتعداد49

23 9/46% 23 9/46%  3  2/6%  
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در سال  يمفقودتعداد منابع  نيشتريب 11بر اساس اطالعات موجود در جدول 

و منابع  يكشاورز قاتيتحق مركز. است )عنوان 250( كتابمربوط به  1385
 50و  60با  بيترتبه  رانيا التيش قاتيتحقو موسسه  كردستاناستان  يعيطب

 يمفقودمورد  نيتر كم. اند سال داشته نيامورد را در  نيشتريب يمفقودعنوان 
ه تعداد شش مورد گزارش ب 1386سال ر د كهاست  يكتابر يغمربوط به مواد 

  .شده است
  

 يها كتابخانه سطحدر  ياطالعاتانتخاب منابع  يابزارهااستفاده از  تيوضع. 5پرسش 
  ؟تابعه سازمان چگونه است يقاتيتحقو مراكز  مؤسسات

نظر استفاده از ابزارهاي ز بررسي اد هاي مور كتابخانه تيوضع 12در جدول 
 .انتخاب منابع آورده شده است

 اريبسي مبحثي تخصصي ها كتابخانهي در اطالعاتي و انتخاب منابع آور فراهم
ي تخصص كتابخانه كدر ي كتابدار كي كهي ا نكته نياول. ي استاساسحساس و 

 كتابخانه كنندگان استفادهي سازمان مادر و ازهاين دركمورد نظر قرار دهد  ديبا
به اطالعات موجود در مبحث  كاملي ا احاطه ديبا كتابدار نيهمچن. است

ي سازمان و جامعه اطالعاتي ازهايني از آگاه. خود داشته باشد كتابخانهي تخصص
دو  نياو انطباق  گريدي سويي و شناخت منابع موجود از سواز  كننده استفاده

 ديگردخواهد  ديمفو  قيدقي ا مجموعهمنجر به انتخاب  گريدكوجه با ي
 . )1378، نيب روشن(
گرفته  بكارابزار  نيشتريب كهي از آن است حاك 12اطالعات مندرج در جدول   

ي اطالعاتي جهت انتخاب منابع قاتيتحق مراكزو  مؤسساتي ها كتابخانهشده در 

 يقاتيتحق مراكزومؤسساتيهاكتابخانهي درمفقودتعداد منابع.11جدول
عمناب   

 
 يقاتيتحق مراكزو  مؤسسات

 يكتاب ريغمواد  مجالتكتاب

1385138613851386 1385 1386 

49 2501202520 26 6
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دهندگان فهرست ناشران و  درصد پاسخ 1/53. است) درصد 6/79(ها شگاهينما
ي انتخاب عنوان ها روشرا از  ها يفروش كتابي و نترنتياي ها تيسادرصد،  9/44

 باًيتقربه عنوان ابزار انتخاب  Ulrich ,Books in Printاستفاده از . اند نموده
 ريغي و فارسي ها زباني انتخاب منابع به ابزارهااستفاده از . منسوخ شده است

ي مختلف پژوهشگران ها گروهي تخصصي ها دگاهيداستفاده از  نيهمچني و فارس
در  ديباها  كتابخانه رانيمدي است كه همواره اصولي از علممنابع  نيتأمدر 

  .دهندي مدنظر قرار ساز مجموعه
 

و مراكز  مؤسسات يها كتابخانهي در اطالعاتانتخاب منابع  تهيكم تيوضع. 6پرسش 
  ي تابعه سازمان چگونه است؟ قاتيتحق

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارائه  14و  13 يها جدولپرسش فوق در قالب  يبراشده  يگردآوراطالعات 
 اديزدر ارتباط با مسئله انتخاب و سفارش اسناد، با توجه به حجم  .شده است

بر عهده  توان ينمرا  مداركانتخاب اسناد و  كار مسلماً نهيزم نيااطالعات در 

 يهاكتابخانهدر  ياطالعاتانتخاب منابع يابزارهاو درصد استفاده ازيفراوان.12لجدو
  يقاتيتحقمراكزومؤسسات

  درصد  ها تعداد كتابخانه يفارسمنابعنشيگزيابزارها
  4/22  11 رانيايمليشناسكتاب

  1/53 26 فهرست ناشران
  1/6  3كتاب ماه
  1/6 3 كتاب هفته

  2/10 5 يفارسيادواراتينشرفهرست
  9/44  22ينترنتيايهاتيسا

  6/79  39 هاشگاهينما
  9/44  22 هايفروشكتاب

  4/20  10 كارگزاران
Books in Print 0  0 

Ulrich 2  1/4  
  2/12  6 گريدموارد
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 نيادر  كه يجهانو  يا منطقه، يمحل، يمل يها فهرست. دو نفر گذاشت اي كي
دو نفر  اي كيقابل جستجو و انتخاب توسط  ييتنهاوجود دارند به  نهيزم
اما به . گرفت ياريارتباط  نيادر  كتابخانهپرسنل  ريسااز  ديبا يمو لذا  باشند ينم

توسط آن گروه از پرسنل  ديبا مداركجستجو و انتخاب اسناد و  كار قيطرهر 
 يازهايناز  بلكهموعه دارند با مج كامل ييآشنانه تنها  كهانجام شود  كتابخانه
 ريمدتوسط  تواند يممسئله انتخاب همواره . مطلع هستند يخوببه  زينسازمان 
و بودجه  ياقتصاد طيشرابه  يبستگامر البته  نياو نظارت شود و  كنترل كتابخانه
  .)1378، نيب روشن(. دارد كتابخانه ريمد اراتياختو  كتابخانه

  
 يقاتيتحق مراكزو  مؤسسات يها كتابخانهدرصد  53 كهآن است  نيمب 13جدول 

 يدارا كتابخانه 20 يعنيدرصد  41انتخاب بوده و  تهيكم، فاقد كتابخانه 26 يعني
 نيابه  زين )كتابخانه 3( ها كتابخانهدرصد  6 انيم نيادر . انتخاب هستند تهيكم

  .اند سوال پاسخ نداده

 يقاتيتحق مراكزو مؤسساتيهاكتابخانهانتخاب درتهيكميفراوانعيتوز.13لجدو
 مؤسساتتعداد 

 يقاتيتحق مراكزو 
 ي پاسخب ريخ يبل

درصد تعداددرصدتعداددرصدتعداد49

20 41 26 53 3  6%  

 يقاتيتحق مراكزو  مؤسساتيهاكتابخانهي دراطالعاتانتخاب منابعتهيكمياعضابيترك.14جدول 

  19 تعداد يقاتيتحقي ها بخشي روسا
  8/38 درصد

 كتابخانه سيرئ
  

  18 تعداد
  7/36 درصد

 13 تعداد  يپژوهشمعاون 
 5/26 درصد

  5 تعداد  يامورمالمسئول 
  2/10 درصد

  2 تعداد مسئول طرح و برنامه
  1/4 درصد
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 19انتخاب در  تهيكم يدارا كتابخانه 20از  دهد يمنشان  14جدول  يها داده
 7/36( كتابخانه 18، در يقاتيتحق يها بخش يروسا) درصد 8/38( كتابخانه
به عنوان  يپژوهشمعاون ) درصد 5/26(ه كتابخان 13، در كتابخانه سيرئ) درصد
 1/4(ه كتابخان 2و در ) درصد 2/10(ه كتابخان 5در . دارند تيفعال تهيكم ياعضا
 تهيكم ياعضااز  زينو مسئول طرح و برنامه  يالم امورمسئول  بيترتبه ) درصد

  .نديآ يم به شمار

 يمطلوب اريبستا حد  تواند يم ياطالعاتمنابع  ديخرانتخاب جهت  تهيكم ليتشك
، حجم يمال يها تيمحدودوجود  ليدلبه . را ارتقا دهد ها مجموعه يفيكسطح 

ها امر  كتابخانه نيا، در يقاتيتحق يها كتابخانهمحدود  يفضاروزافزون اطالعات، 
عدم وجود . رديپذانتخاب صورت  يها استيسبر اساس  ديبا يساز مجموعه

استفاده  ازينكه مورد  گردد يم يمنابع يآور انتخاب منجر به فراهم هيانيبو  استيس
  .ستينكنندگان از كتابخانه 

  يريگ جهينتبحث و 
   مراكزو  مؤسسات يها كتابخانهاز  يميناز  شيبپژوهش  نيا يها افتهيبر اساس 

پژوهش نشانگر  يها افتهي نيهمچن .باشند يم يساز مجموعهفاقد بخش  يقاتيتحق
 يدارا يقاتيتحق مراكزو  مؤسسات يها كتابخانهاز  كتابخانه 24آن است كه تعداد 

، يا كتابخانه نيب خدمات امانت يدارا كتابخانه 9و سفارش، تعداد  هيتهبخش 
بخش  يدارا كتابخانه 11، تعداد مدرك ليتحوبخش  يدارا كتابخانه 12تعداد 
 يدارا كتابخانه 9و تعداد  اتينشربخش  يدارا كتابخانه 24منابع، تعداد  اشتراك

  . و مرمت هستند يصحافخدمات 
 49مجموع  از ،كتابخانه 11دهندگان  پژوهش از پاسخ نيا يها افتهيبر اساس 

اند و  و هدف مكتوب دانسته مشي خط يداراكتابخانه را  ،كتابخانه مورد مطالعه
توسعه  مشي خطنگارش  .كردند انيب مكتوب مشي خطآن را فاقد  كتابخانه 35

و با در نظر گرفتن منافع  يارياختبه روش  كتابخانهاز اداره  يريجلوگمجموعه 
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و منابع به  ها كتاب هيرو يب ديخراز  يريجلوگ، در ضمن با باشد يم يشخص
   .شود يم تيحما كتابخانه عملكرداز  ينوع

و  دهند يمانجام  نيوجساالنه  كتابخانه 20د پژوهش نشان دا يها افتهي نيهمچن 
 كتابخانهمنابع  تيفيكحفظ  يبرا .كنند ينم نيوجمجموعه خود را ، كتابخانه 26

 يهيبدچه . رديگقرار  يبررسهمواره مجموعه مورد نقد و  كهاست  يضرور
اقالم منسوخ مانع  ينگهداراست و  رييتغاطالعات همواره در حال  كهاست 

 كهاست  ريناگز كتابخانه ،نيبنابرا .گردد يم ديجدمنابع  هيتهتوسعه مجموعه و 
 جينتا نيهمچن .دينماخارج از مجموعه  ستين ازينمورد  كهرا  يمنابعهمواره 
در سال ) عنوان 250(  كتابمربوط به  يمفقودتعداد منابع  نيشتريب نشان داد

مشابه،  يها نمونهبا  خودكارشده به طور  نيوج ايمنابع مفقود  .باشد يم 1385
 يارهايمعمنطبق با  ديبامنابع  نياهر مورد از  ينيگزيجا. شوند يم نيگزيجا

گرفته  بكارابزار  نيشتريب كهپژوهش نشانگر آن است  يها افتهي .انتخاب باشد
 ياطالعاتجهت انتخاب منابع  يقاتيتحق مراكزو  مؤسسات يها كتابخانهشده در 

درصد،  9/44دهندگان فهرست ناشران و  درصد پاسخ 1/53. هستند ها شگاهينما
   .اند انتخاب عنوان نموده يها روشرا از  ها يفروش كتابو  ينترنتيا يها تيسا

 20از . باشند يمانتخاب  تهيكم، فاقد كتابخانه 26 پژوهش يها افتهيبر اساس 
، در يقاتيتحق يها بخش يروسا ،كتابخانه 19انتخاب در  تهيكم يدارا كتابخانه

 ياعضابه عنوان  يپژوهشمعاون ه كتابخان 13، در كتابخانه سيرئ كتابخانه 18
مسئول طرح  كتابخانه 2و در  يامورمالمسئول  كتابخانه 5در . دارند تيفعال تهيكم

 كهتوجه شود  نكته نيابه  ديبا. نديآ يمشمار هب تهيكم ياعضاو برنامه از 
 اريبس يمبحث يتخصص يها كتابخانهدر  ياطالعاتو انتخاب منابع  يآور فراهم

 يتخصص كتابخانه كيدر  كتابدار كي كه يا نكته نياول. است ياساسحساس و 
 كتابخانه كنندگان استفادهسازمان مادر و  يازهاين دركمورد نظر قرار دهد  ديبا

به اطالعات موجود در مبحث  كامل يا احاطه ديبا كتابدار نيهمچن. است
سازمان و جامعه  ياطالعات يازهايناز  يآگاه. خود داشته باشد كتابخانه يتخصص
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دو  نياو انطباق  گريد يسوو شناخت منابع موجود از  ييسواز  كننده استفاده
  .ديگردخواهد  ديمفو  قيدق يا مجموعهمنجر به انتخاب  گريكديوجه با 

اطالعات در  اديزانتخاب و سفارش اسناد، با توجه به حجم در ارتباط با مسئله 
دو نفر  اي كيبر عهده  توان ينمرا  مداركانتخاب اسناد و  كارمسلما  نهيزم نيا

وجود  نهيزم نيادر  كه يجهانو  يا منطقه، يمحل، يمل يها فهرست. گذاشت
و لذا  باشند ينمدو نفر  اي كيقابل جستجو و انتخاب توسط  ييتنهادارند به 

 كار قيطراما به هر . گرفت ياريارتباط  نيادر  كتابخانهپرسنل  ريسااز  ديبا يم
انجام  كتابخانهتوسط آن گروه از پرسنل  ديبا مداركجستجو و انتخاب اسناد و 

به  زينسازمان  يازهايناز  بلكهبا مجموعه دارند  كامل ييآشنانه تنها  كهشود 
و  كنترل كتابخانه ريمدتوسط  تواند يممسئله انتخاب همواره . هستند مطلع يخوب

و  كتابخانهو بودجه  ياقتصاد طيشرابه  يبستگامر البته  نيانظارت شود و 
انتخاب جهت  تهيكم ليتشك .)1378، نيب روشن( دارد كتابخانه ريمد اراتياخت
ها را  مجموعه يفيكسطح  يمطلوب اريبستا حد  تواند يم ياطالعاتمنابع  ديخر

 يفضا، حجم روزافزون اطالعات، يمال يها تيمحدودوجود  ليدلبه . ارتقا دهد
بر  ديبا يساز مجموعهها امر  كتابخانه نيا، در يقاتيتحق يها كتابخانهمحدود 
انتخاب  هيانيبو  استيسعدم وجود . رديپذانتخاب صورت  يها استيساساس 

استفاده كنندگان از كتابخانه  ازينكه مورد  گردد يم يمنابع يآور فراهممنجر به 
  .ستين

  
  شنهادهايپ
تابعه  يقاتيتحق مراكزو  مؤسسات يها كتابخانهدر  يساز مجموعهمدون  مشي خط نيتدو. 1

 كتابخانهاز اداره  يريجلوگتوسعه مجموعه  مشي خطنگارش  ياصل ليدل :سازمان
، در ضمن با باشد يم يشخصو با در نظر گرفتن منافع  يارياختبه روش 

 تيحما كتابخانه عملكرداز  ينوعو منابع به  ها كتاب هيرو يب ديخراز  يريجلوگ
  . شود يم
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 كه باشد يم كتابخانه عملكرد هيانيبمجموعه  كيتوسعه  استيس هياولاصول 
مجموعه مشتمل بر  استيساصول . نشانگر هدف مجموعه و مخاطبان آن است

مختلف اعضاء، شرح  يها گروه ايدرباره جامعه  كوتاه يها مدون يمشخط و 
، يادوار اتينشر، كتبمجموعه از جمله تعداد  يمحتوها، ابعاد و  انواع برنامه

مجموعه  استيس يها بخش گريداز . باشد يم...و يكيالكترون، منابع ها نامه انيپا
مرتبط با حفظ  يها استيسو  ايهدامربوط به  استيس كتابخانهبودجه به  توان يم

  . اشاره نمود ينگهدارو 

: تابعه سازمان  يقاتيتحق مراكزو  مؤسسات يها كتابخانهدر  نيوج نامه نيآئ نيتدو .2
همواره مجموعه مورد نقد و  كهاست  يضرور كتابخانهمنابع  تيفيكحفظ  يبرا

است و  رييتغاطالعات همواره در حال  كهاست  يهيبد. رديگقرار  يبررس
 نيبنابرا .گردد يم ديجدمنابع  هيتهاقالم منسوخ مانع توسعه مجموعه و  ينگهدار
خارج از مجموعه  ستين ازينمورد  كهرا  يمنابعهمواره  كهاست  ريناگز كتابخانه

به  كه) نيوج ژهيو(جداگانه  نامه نييآبر اساس ) نيوج(عمل  نياو  دينما
شده به  نيوج ايمنابع مفقود . شود يماست انجام  دهيرس كتابخانه استير بيتصو
 نياهر مورد از  ينيگزيجا. شوند يم نيگزيجامشابه،  يها نمونهبا  خودكارطور 
  .انتخاب باشد يارهايمعمنطبق با  ديبامنابع 

 يها كتابخانهدر  ياطالعاتابزار مهم در انتخاب منابع  كيبه عنوان  نترنتيااستفاده از  .3
در  نترنتيا كه يآشكار ريتأث شكبدون  :تابعه سازمان يقاتيتحق مراكزو  مؤسسات
انتخاب منابع  يروبر  كهاست  يريثتا قيطراز  گذارد يم يساز مجموعهتوسعه 

فروشگاه  ها آن نيتر ياصل. افتد يماتفاق  يمختلفمسئله به طرق  نيا. گذارد يم
 يشتريبتر است و اطالعات  به آن راحت يابي دست .است 11آمازون ينترنتيا كتاب

مرتبط با آن ارائه  ينقدهاو  كتاباز جلد  يريتصواز جمله  كتابمورد ر د
 كهوجود دارد  تيسا نيادر  12شده هيتوص يها كتاباز  ييها فهرست. دهد يم

قرار  كاربر ارياخترا در  يقسمتآمازون  تيسابه عالوه . شوند يمهمواره روزآمد 
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 نهيزم كيخود را در رابطه با ) E-mail( يكيپست الكترونآدرس  كه دهد يم
 نهيزمو مهم در آن  ديجدعنوان  كي كه يهنگامو  كندخاص وارد  يموضوع
 يها تيسا گريداز . شود يماطالع داده  كاربربه  شود يموارد آمازون  يموضوع

 .تسا 13و نوبل بارز تيسامهم در انتخاب منابع 
http://www.barnesandnoble.com تيسا http://www.bibliofind.com به 

بخش  نيا. كند يم كمك) OP14(چاپشان تمام شده است  كه ييها كتاب ييشناسا
گذشته  يها سالدر  كهدارد چرا  ها كتابخانه يبرا يا ژهيو تياهم نترنتيااز 

 ها كتابخانه يبرا) چاپشان تمام شده است كه ييها تابك( OP يها كتاب ييشناسا
 يها نهيهزاز پس پرداخت  ها كتابخانهاز  يكمتنها تعداد ؛ و بود مشكل اريبس

 نيا. آمدند يبرم دادند يمرا انجام  OP يجستجو كار كه ييها شركتجستجو به 
نگر  مربوط به منابع گذشته يخال يجاها كردنر پرا در  ها كتابخانه، ها تيسا وب

  .كنند يم ياري

 تهيكم :يقاتيتحق مراكزو  مؤسسات يها كتابخانهدر  يعلمانتخاب منابع  تهيكم ليتشك. 4
كتابخانه و  يها ياستراتژكه با توجه به راهبردها و  يافرادمتشكل از  يعلممنابع 

از  .عهده دارندر كتابخانه را ب كي ياطالعاتانتخاب منابع  فهيوظانتخاب،  هيانيب
، ياطالعاتبه تخصص در انتخاب منابع  ازينانتخاب،  تهيكم ليتشك ياصل ليدال

از  يريجلوگو  يكسونگرياز  يريجلوگ راه انتخاب، نيبهترمشورت به عنوان 
است،  كتابخانه سيرئانتخاب منابع، با  ياصل تيمسئول. باشد يم هدر رفتن بودجه

 كتابدارانو  كارشناساناز  مركب، منابع نشيگز تهيكمجلسه  ليتشكبا  يو كه
 يابيارزو  يساز مجموعه نديفرامنابع و نظارت بر  نيوج ايتخاب، نا فهيوظخبره، 

  .دهد يمقرار  شانياها را بر عهده  مجموعه

ها پي نوشت   
 
1 . Futas 

2 . Nzotta 

3 . Kennedy 
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6 .Mohammed 

7 . Tae-Seung 

8 . Barreau 

9 .Hakala 

10 .Nuorteva 

11 . http://www.amazon.com  

12 . Recommended books 

13 . Barnes & Nobel  

14 . Out of Print 
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