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مديريت مجموعة منابع کتابخانه با استفاده از سيستم اطالعات مکاني

(مطالعة موردي :کتابخانة مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران)
رویا پورنقی
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تاریخ دریافت92/5/25 :

تاریخ پذیرش92/8/6 :

چکیده
هدف :امروزه رشــد مجموعة کتابخانهها با مشــکالت مالي و کمبود فضاي کافي روبهروســت ،پس
اين تحقيق با هدف بهکارگيري سیســتم اطالعــات جغرافيايي(جيآياس) در مديريت مجموعة منابع
کتابخانه (وجين نظاممند ،مجموعهسازي و بازنمايي ميزان امانت منابع) و ارائة مدل پيشنهادي مديريت
مجموعة منابع کتابخانه با استفاده از آن انجام گرفته است.
روش :پژوهش حاضر تلفيقي از روش پيمايشــي  -توصيفي و روش طراحي سيســتم اســت .در
اين پژوهش بهمنظور گردآوري دادههاي مورد نياز از روش پيمايشــي  -توصيفي و براي پيادهسازي و
ورود اطالعــات و دادهها به نرمافزار آرکجيآياس و همچنين تحليل دادهها و نمايش نتايج بر روي
نقشــههاي طبقات کتابخانه ،از روش طراحي سيســتم استفاده شــد و طراحي پايگاه اطالعات مکاني با
استفاده از اطالعات منابع و ميزان امانت آنها و نقشة ساختمان کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران بهعنوان
نمونة موردي انجام گرفت.
يافتهها :يافتهها نشــان داد در هنگام جستوجو در پايگاه اطالعات مکاني ايجادشده ،ميزان امانت
منابع هر قفسة خاص بر روي نقشة ساختمان و تاالر مورد نظر ،امکان مشاهده دارد .در نهايت با استفاده
از يافتههاي تحقيق ،مدل پيشنهادي مديريت مجموعة منابع کتابخانه با استفاده از جيآياس و بر اساس
واقعيت اجرايي ،مراحل مختلف پژوهش ترسيم شد.
واژههاي کليدي :سيســتم اطالعــات مکاني ،کتابخانههــاي دانشــگاهي ،کتابخانهها و مراکز اطالعرســاني،
مجموعهسازي ،مديريت مجموعة منابع.
			
 .1استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

pournaghi@irandoc.ac.ir
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مقدمه

امروزه حجم انتشــار مطالب به اندازهاي رشد کرده است که آن را پديدة انفجار اطالعات نام نهادهاند.
اين مســئله به این معناست که حتي در حوزههاي بســيار تخصصي هم نميتوانيم ادعا کنيم که از تمام
اطالعات موجود مطلع هســتيم و آنها را گردآوری کردهايم .در کنار مشــکل فوق ،کمبود منابع مالي
کتابخانهها نيز معضلی اساسي است .مشکالت ديگري مانند تأسيس فضاي جديد براي افزايش مجموعه،
سازماندهي ،حفاظت و نگهداري منابع اطالعاتي نيز وجود دارد؛ بهطوري که با فرض تأمين بودجة تهية
منابع اطالعاتي ،کتابخانهها از تأمين ساير هزينهها عاجزند (محسنی.)1382 ،
بهمنظور بهبود مديريت منابع کتابخانه ،طراحي مجدد فضا ،دستيابي به منابع و کنترل استفاده از منابع
و همچنین بهدست آوردن اطالعات دقيق در مورد استفاده از کتاب در کتابخانه ،ضروري است (انکروم
و اتنگ )1994 ،1و در پژوهشهایی بر آن تأکید شــده اســت (مک گرت1971 ،2؛ مورس.)1978 ،3
يکي از مشکالتي که بیشتر کتابخانهها مدت طوالني است با آن روبهرو بودهاند ،گسترش مجموعههاي
کتابخانه و پيکربندي مجدد فضا است (فرلی و اندرسون .)1990 ،4هر سال منابع بسياري منتشر ميشوند.
کتابخانهها درگير گردآوري منابع تازه انتشار يافتهاند و اين منابع را در قفسهها براي مطالعة خوانندگان
قرار ميدهند .امروزه بیشتر کتابخانهها حداکثر پتانسيل مد نظر در روزهای تأسیس مجموعه را استفاده
کردهاند .معضل رشد نامحدود منابع جديد در برابر محدوديتهاي فضاي فيزيکي کتابخانه ،به نگراني
بزرگی براي کتابداران و مديران کتابخانهها تبدیل شده است (زیا.)2004 ،5
بیشــتر کتابخانههاي تحقيقاتي اروپا و برخــي از کتابخانههاي اياالت متحدة آمریکا "رشــد صفر
درصدي" و "وجين" منابع را در سياستهاي مجموعههاي خود لحاظ کردهاند (کنت1979 ،6؛ لنکستر،7
1988؛ تــروول .)1968 ،8برنامة کاربري آنها به اين اصل مربوط اســت کــه برخي از کتابها هرگز
استفاده نميشــوند و بايد از مجموعة کتابخانه خارج شوند .بهناچار از وجين منابع استفاده ميکنند که
در اين زمینه معيارهاي کتابخانه بسيار مهم است و با بررسی ميزان استفاده از کتابها مشخص ميشود.
اســتفاده از راهبرد وجين شاید ضمانتي براي رشد صفر درصدي منابع کتابخانه باشد؛ چرا که با وجين
منابع ،فضاي الزم براي منابع جديد باز ميشود و در عين حال فضاي مجموعه ،بهطور کلي تغيير نمیکند
(آرفیلد.)1993 ،9
بررســي کامل مجموعههاي کتابخانه کار زمانبر و پرزحمتي اســت .عالوه بر اين ،فرایند پويایی
براي گردآوري مستمر اطالعات دربارة میزان استفاده از کتاب در کتابخانه بهصورت دراز مدت وجود
ندارد .ایجاد چنین فرایندی برای بررسی امانت و وجین منابع ضروری است .يک راهحل برای آن ،ابزار
خودکاري اســت که شــامل يک پايگاه داده ،حاوي دادههاي میزان استفاده از کتاب (که دادههاي آن
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بهصورت دســتي توسط افراد يا اسکن بهوسیلة يک دستگاه وارد شود) ،فرایند تحليلي براي دستکاري
دادهها ،و يک رابط کاربري يکپارچه براي نشــان دادن دادهها در فرم پويا و بصري اســت .کار کردن
بــا اين ابزار ،کتابداران را قادر به کنترل اطالعات الزم در زمینة اســتفاده از کتاب و تصميمگيريهاي
مديريتي بر اين اســاس ميکند .براي رســيدن به هدف مديريت مجموعة منابع موجود در ســاختمان
کتابخانه ،راهحل خوب اين است که به مديران و کارمندان کتابخانه کمک شود تا اطالعات مربوط به
ميزان امانت مجموعة منابع کتابخانه را تجسم کنند.
چارچوب عملي براي چنين تجســمي "نقشــه" است .ساخت نقشهها و فهرســت امانات منابع يک
سيســتم پيوســتة يکپارچه ،به اجراي يک ســازوکار پردازش پويا نیاز دارد .نقشــهها بايد بهسرعت به
جســتوجوها پاسخ دهند .سيستمهاي مديريت منابع و مجموعهسازي کنوني امکان ايجاد يکپارچگي
بين نقشه و جستوجوي ميزان امانت منابع را ندارند.شاید برنامهنويسي کامپيوتري این امکان را فراهم

کند ،اما بسيار پيچيده و پرهزينه خواهد بود ،پس بهنظر ميرسد راهحل مناسب ،استفاده از فناوری سيستم
اطالعات مکانی 10باشــد .این سیستم ،ابزاري رایانهمحور اســت که براي گردآوري ،ذخيره ،تحليل و
نمايش دادههاي مکاني و گرافيکي اســتفاده ميشود (ســازمان ملل متحد .)2000 ،11سيستم اطالعات
مکاني ،دادههاي جغرافيايي  -مکاني را با ســاير دادههاي توصيفي يا آمــاري ادغام میکند .امروزه از
جيآياس بهعنوان ابزاري براي اندازهگيري و تجزي هوتحليل خدمات کتابخانه استفاده ميشود (بیشاپ
و منــدل )2010 ،12حتي مطالبي در زمينة پيادهســازي جيآياس بهمنظور اســتفاده از منابع جغرافيايي
در کتابخانهها نوشــته شــده اســت (دانلی2010 ،13؛ آبــرچ و همکاران2008 ،14؛ آفمــوث2006 ،15؛
هوســر2006 ،16؛ الرزگارد2005 ،17؛ کووال .)2002 ،18سيستم اطالعات مکاني بهعنوان ابزاري براي
نمايش گرافيکي دادههاي تحقيقات علم اطالعات و دانششناسي معرفي شده است .اين دادهها شامل
اطالعات جمعيتشــناختي کاربران کتابخانهها و مراکز اسناد هســتند (زیا2004 ،؛ کالرک1995 ،19؛
کونتز1996 ،20؛ آدکینز و اســترجز2004 ،21؛ زیا2004 b ،؛ زیا2005 ،؛ پرزیر و وانگ2006 ،22؛ هرتل
و اسپراگو2007 ،23؛ مندل )2010 ،24و شاید شامل دادههاي مورد استفاده در داخل کتابخانه هم باشند
(زیا2004 ،؛2004 b؛ 2005؛ مندل .)2010 b ،يک سيستم اطالعات مکاني ،توانايي همپوشاني دادههاي
کاربردی در پالن طبقات مختلف کتابخانه را دارد .اين مســئله تصوير روشــنی از چگونگي استفاده از
قابلیتهای سيســتم مذکور بهجاي نمودارها و جدولهای ســنتي و قديمي را نشان ميدهد .در تحقيق
حاضر ،از اين ايده براي ايجاد پايگاه اطالعات مکاني جستوجو پذیر ميزان امانت کتب در قفسههاي
کتابخانه ،استفاده شده است.
در کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران (اگرچه هنوز هم بهنظر ميرسد فضاي کمي براي رشد مجموعه
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در اختيار است) مانند هر کتابخانة دانشگاهي ديگري با رشد مجموعه ،مشکل فضا بهوجود خواهد آمد،
در نتيجه وجود سيستم نظاممندی برای مجموعهسازي منابع و وجين ضروري بهنظر ميرسد .ايجاد چنين
سيستمي با ابزاري مانند جيآياس امکانپذير است .هدف پژوهش حاضر بهکارگيري جيآياس در
مديريت مجموعة منابع کتابخانه (وجين نظاممند ،مجموعهسازي و بازنمايي ميزان امانت منابع) بهمنظور
پیادهســازی سیستم در نمونة موردی و استفاده از نقشــههای خروجی آن برای بهبود وضعیت مدیریت
منابع و کمک به نظاممند شــدن بحث وجین و فراهمآوری منابع اســت .همچنین ارائة مدل پيشنهادي
مديريــت مجموعة منابع (وجين نظاممند ،مجموعهســازي و بازنمايي ميزان امانت منابع) با اســتفاده از
جيآياس هدف دیگری اســت تا الگویی کلی از بهکارگیری جیایاس در مدیریت مجموعة منابع
کتابخانه برای اســتفادة سایر کتابخانهها ایجاد شود .ســؤاالت پژوهش عبارتند از« :کاربرد جيآياس
در مديريت مجموعة منابع کتابخانه چگونه است؟ و مدل پيشنهادي مديريت مجموعة منابع کتابخانه با
استفاده از جيآياس چگونه است؟

پیشینة پژوهش

زيا ( )2004 cدر پژوهشــي با عنوان "اســتفاده از جيآياس در سنجش رفتار استفاده از کتاب کاربران
کتابخانه» ،از فناوري جيآياس به عنوان ابزار تحليلي براي بررســي ارتباط بين ارتفاع قفسهها و رفتار
خوانندگان در استفاده از کتاب در کتابخانة دانشگاه کلگري بهره برد.
زيــا ( )2004 aدر پژوهش دیگری با کاربرد نرمافزار جيآياس بهعنــوان ابزاری براي نظارت بر
اســتفاده از کتابها ،به موضوع مديريت کتابهاي برداشــته شده( کتابهایی که خوانندگان از قفسه
بيرون میکشیدند و پس از استفاده در کتابخانه باقي میگذاشتند) پرداخت ،بهطوري که توزيع کتابها
در محدودة قفسه را بهصورت بصري نمايش داد.
کينيکين )2004(25در پژوهشــي با عنوان «اســتفاده از جيآياس در سيستم کتابخانهاي شهرستان
وبر» ،به بررســي اســتفاده از جيآياس براي تجزيهوتحليل سيستم کتابخانهاي شهرستان وبر در شمال
ايالت يوتا در آمريکا پرداخت .اين پژوهش بر ســه حوزة الگوي استفاده از کتابخانة اصلي و شعبههاي
آن ،نياز به احداث شــعبههاي اضافي کتابخانه و انتخاب ويژگيهاي دموگرافيک جمعيت در محدودة
سرشماري اطراف کتابخانه ،متمرکز بود.
جاپزون و گانگ )2005( 26در پژوهشي با عنوان «تجزي ه و تحليل استفاده از کتابخانههاي عمومي
در محلههاي شــهر نيويورک» ،دویســت کتابخانة عمومي در شهر نيويورک را با توجه به ويژگيهاي
محلة آنها با استفاده از جيآياس تجزيه و تحليل کردند.
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زيــا ( )2005 bدر پژوهشــي بــا عنــوان «تصور اشــغال فضاهاي مطالعــة کتابخانه با نقشــههاي

جــيآياس» ،ميزان اســتفاده از فضاهاي مطالعه در کتابخانة دانشــگاه کالگري را بررســی کرد .در
اين پژوهش طي چندماه رفتار کاربران اســتفاده کننده از ميزها و فضاهاي مطالعه بررسي و بهکمک

جيآياس مشخص شد که کاربران کتابخانه به استفاده از فضاهاي شخصي و ميزهاي مطالعة انفرادي

تمايل بيشــتري نشــان ميدهند .از یافتههای این تحقیق ،در طراحي مجدد فضاي داخلي سالن مطالعة

کتابخانه استفاده شد.

در پژوهــش پريزر و همــکارش وانگ ( )2006از جيآياس بهعنــوان ابزاري در تجزيه و تحليل

اطالعات آماري و كمك به تصميمگيري مديران كتابخانة عمومي سينسيناتي 27در شهرستان هميلتون

28

ايالت متحدة آمریکا استفاده شد.

در کتابخانــة ايالتي کلــرادو ( )2006انواع پروژههاي کتابخانهاي با اســتفاده از جيآياس انجام
29

گرفته اســت .در اين ايالت ،کار بر روي نقشههاي توزيع ويژگيهاي مرتبط با کتابخانههاي عمومي از
سال  2003آغاز شد .هدف از اين پژوهش ايجاد شبکه و بهاشتراکگذاري منابع کتابخانة ايالتي کلرادو
با کتابخانههاي عمومي کلرادو در سيســتم اطالعات مکانی و بررسي توزيع کاربران کتابخانه در رابطه
با ويژگيهاي مکانی ،مانند مکان شعبه و تلفن همراه و کتاب و غیره بود .اين کار بر روي پنج کتابخانة

عمومي در کلرادو اجرا شد.

هرتل و همکارش اســپراگو ( )2007در پژوهشــي با عنوان «جيآياس :ابزاري جهت برنامهريزي

کتابخانههــا» ،با کمک اطالعات سرشــماري ،به برنامهريزي براي ايجاد کتابخانههاي جديد در شــهر

بايوس 30،پايتخت آيداهو 31پرداختند.

صديقي ( )2008در پژوهشــي با عنوان «اســتفاده از جيآياس در ســاماندهي مدارک» ،بهمنظور

ايجاد پايگاهي از دادههاي توصيفي ،تمامی پاياننامههاي فارســي و التين ،مقاالت ســمينارها ،مقاالت

مجالت ،گزارشهای علوم زمین را به كمك نرمافزار اكسس به محيط نرمافزار جيآياس وارد کرد و

در پايگاه اطالعاتي ایجاد شده ،توزيع پراكندگي جغرافيايي انواع مدارك مرتبط با علوم زمين برحسب
شاخصهای مختلف را به صورت همزمان در همة استانهاي كشور و بهتفكيك در هر يك از استانها
نمايش داد.

کونتز ،جو و بيشــاب )2009( 32در پژوهشي با عنوان «بسته شــدن امکانات کتابخانههاي عمومي:

بررسي داليل بسته شدن و اثرات آن بر بازار مناطق جغرافيايي» ،با استفاده از جيآياس به بررسي داليل

حذف برخي خدمات در کتابخانههاي عمومي آمريکا پرداختند.
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مندل ( )2010 bدر پژوهش خود به بررسي راههاي ورود مشتریان به کتابخانهای عمومي در جنوب

فلوريدا (با اســتفاده از نرمافــزار جيآياس) پرداخت .اين کتابخانه دو ورودي اصلي داشــت .در اين
پژوهش نقشــة استفاده از بيشــترين مســيرها در ورودي کتابخانه ،با جيآياس تهيه شد .در نهايت از

پرترددترين مسيرها براي افزايش امکانات و تبليغات و راهبردهای بازاريابي منابع و خدمات کتابخانهاي

بهره بردند.

پــارک )2011( 33پاياننامة دکتري خود را با عنوان "دسترســي فيزيکــي کاربران به کتابخانههاي

عمومــي :يک مطالعه جــيآياس" انجام داد .هدف از اين پژوهش ،بهدســت آوردن تصوير و درک
بهتري از الگوهاي تردد کاربران به کتابخانه و همچنين فعاليتها ،آمار جمعيتي و عوامل ديگري بود که

دسترســي به کتابخانه را تحت تأثير قرار ميدهند .تحلیل اطالعات نشان داد زمان سفر تأثير بيشتري در
استفادة کاربران از کتابخانه دارد.

اباذري ،بابالحوائجي و جهانگيري )2012( 34در پژوهشي به ارزيابي مکان کتابخانههاي عمومي دربارة

ســاختمانهاي سبزتر و پايدارتر بر اســاس جيآياس ،در چهارمنطقة شهر تهران پرداختند و با استفاده از

معيارهاي سازگاري ،مرکزيت و پايداري ،مکانهاي مناسب ساخت کتابخانههاي جديد را پيشنهاد کردند.

هیگــز ،لنگفورد و فرای )2013( 35در پژوهشــی با عنوان "بررســی ویژگیهــای ارائة خدمات

دیجیتالی در کتابخانههای عمومی با استفاده از جيآياس" ،تفاوت دسترسی به امکانات کتابخانههای
عمومی را با اســتفاده از جيآياس بررســی کردند .این پژوهش در منطقة جنوب ولز در انگلســتان

انجام شد .یافتهها نشان داد بین مناطق مختلف این تحقیق در ارائة خدمات دیجیتالی کتابخانه شکاف
وجــود دارد و از یافتههــای این تحقیــق در برنامهریزیهای دولت برای ترویج اســتفاده از کتابخانة

دیجیتال استفاده شد.

روش پژوهش و شیوة آن

روش پژوهش حاضر تلفيقي از روش پيمايشــي  -توصيفي و طراحي سيســتم اســت .در اين پژوهش

بهمنظور گردآوري دادههاي موردنياز از روش پيمايشي  -توصيفي و براي پيادهسازي و ورود اطالعات
و دادههــا به نرمافزار آرکجــيآياس 36و همچنين تحليل دادهها و نمايش نتايج بر روي نقشــههاي

طبقات کتابخانه ،از روش طراحي سيســتم اســتفاده شــد .در نهايت بر اســاس واقعيت اجرايي ،مدل
پيشنهادي طراحي شد.
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در تحقیقات مذکور مشــخص شــد که پيادهســازي جيآياس ،در تمامي تحقيقات با استفاده از

دادههــاي مکاني داخل کتابخانه بر روي يک نمونة موردي انجام شــده اســت (آفمــوث2006 ،؛ زیا،
2004 b؛ 2005؛ پرزیــر و وانگ2006 ،؛ مندل2010 b ،؛ کامارا و همکاران2000 ،37؛ هایلند2002 ،38؛

زیا2005 b ،؛ برک ،میلر و کیم2008 ،39؛ صدیقی .)2008 ،40اين پژوهش بر روي کتابخانة مرکزي و
مرکز اسناد دانشگاه تهران به عنوان نمونة موردي انجام شد.

بهمنظور گردآوري دادههاي مورد نياز براي مديريت مجموعة منابع ،اطالعات کتابشناختي منابع

کل کتابخانه که در يک ســال گذشــته به امانت رفته بود (شــش ماهة اول سال  91و شش ماهة دوم

سال  )90از قســمت انفورماتيک کتابخانه تهيه شد ،اين اطالعات شامل اطالعات کامل کتابشناختي
منابع و همچنين ميزان امانت منابع در زمان فوق بود .از آنجا که تعداد کل کتابهاي کتابخانه بسيار

زياد و پيادهســازي و ايجاد پايگاه اطالعات مکاني آن بسيار هزينهبر و زمانبر است ،محقق بر اساس

آمارهاي بیشــترین ميزان امانت منابع ،تاالر علوم و فنون را برای پژوهش انتخاب کرد و مقرر شــد تا
کار مديريــت مجموعة منابع ،بر روي تمامی منابــع موجود در تاالر علوم و فنون صورت گيرد .پس
اطالعات مورد نياز از فايل اوليه استخراج و براي ورود به نرمافزار آرکجيآياس آمادهسازي شد.

همچنين همة قفســههاي کتاب موجود در تاالر علوم و فنون در ساختمان کتابخانة مرکزي مشاهده و
ثبت شدند .بنابراين بهطور خالصه ميتوان گفت بخشي از دادهها از طريق اطالعات ثبتي موجود در

کتابخانه و بقیه بهروش پيمايشــي گردآوري و پردازش شد .محدودة زماني اجرای تحقیق از ابتداي
شــهريور  1391تا پايان آذر  1391بود و دادههاي تحقيق در اين بازة زماني گردآوري شده است .به
منظور نمونهگيري جامعة آماري ،دادههاي ثبتي مربوط به امانت منابع طي  12ماه (شش ماهة دوم سال

 90و شــش ماهة اول ســال  )91گردآوري شد .در نهايت جامعة آماري پژوهش حاضر شامل تمامی
قفســههاي کتاب کتابخانة موجود در تاالر علوم و فنون در ســاختمان کتابخانة مرکزي بود .در اين
پژوهش از نرمافزار آرکجيآياس ويرايش  ،9.3بهمنظور پيادهســازي اطالعات مکاني کتابخانه و

ميزان امانت کتاب و تشــکيل پايگاه دادههاي مکاني(امانت کتاب) کتابخانة مرکزي دانشــگاه تهران
اســتفاده شــد .در نمونة موردي تحقيق (کتابخانة مرکزي دانشــگاه تهران) ،بهطور کلي اقدامات زير

انجام گرفت (شکل :)1

در شــکل  ،2نمونهاي از پالن طبقات مختلف کتابخانه و تجهيزات مربوط به هر قســمت (که در

نرمافزار اتوکد ترسيم شده و آمادة ورود به نرمافزار آرکجيآياس است) مشاهده ميشود.
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دادههای مکانی (شامل ترسيم نقشههاي
کتابخانه در نرمافزار اتوکد ،مشاهده و
ترسيم لوازم و تجهيزات موجود در هر
طبقه بر روي نقشة کتابخانه و سپس
تبديل به فرمت رقومي با المانهاي
مناسب با استفاده از نرمافزار اتوکد ،ایجاد
اليههاي مختلف از پالن طبقات کتابخانه
در نرمافزار اتوکد ،کدگذاري اطالعات
مکاني(قفسهها) بر روي اليههاي مربوط)
دادهای توصیفی (شامل آماده سازی
جدول اطالعات کتابشناختي کتابهاي
به امانترفته و ميزان امانت هر کتاب،
و آمادهسازی جدول قفسهها شامل
فيلدهاي مربوط به کد هر قفسه و
اطالعات امانات هر قفسه در محيط
اکسل)

گردآوري دادهها

آمادهسازي دادهها

ورود دادهها به نرمافزار
آرکجيآياس
و پردازش اليههاي
مختلف اطالعاتي

برقراری ارتباط بین جدول اطالعات
ميزان امانات هر قفسه با جدول
قفسهها

تحلیل دادهها و ايجاد
نقشههاي مکاني

به روزرسانی سيستم و
دريافت خروجي
شکل  .1فرایند اجرای تحقیق
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اطالعات مکانی (شامل تهية نقشة
کتابخانة مرکزي ،مشاهدة طبقات
کتابخانه ،اصالح نقشة کتابخانه بر
اساس آخرين تغييرات انجام شده)
اطالعات توصیفی (شامل
گرداوری و استخراج اطالعات
کتابشناختي منابع تاالر علوم
وفنون از اطالعات منابع کل
کتابخانه)

داده ها به يکي از فرمتهاي مورد
قبول ( )Shape Fileتبديل و وارد
نرمافزار آرکجيآياس شد و با
جدول اکسل (اطالعات) آنها
در ورود دادهها با يکديگر ارتباط
برقرار کرد.
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شکل  .2پالن ساختمان و تجهيزات طبقة اول کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران

يافتهها

در پاسخ به پرسش پژوهش مبني بر اینکه»کاربرد جيآياس در مديريت مجموعة منابع کتابخانه چگونه
است؟» ،چگونگي کاربرد جيآياس در طراحي سيستم نظاممند مديريت مجموعة منابع و وجين منابع
ت رفته و ميزان آن وارد سيســتم شد
در جيآياس ارائه شــد .بهاین منظور اطالعات کتابهاي به امان 
و خاصيت مکاني گرفت .يافتهها نشــان داد براي ايجاد يک سيســتم نظاممنــد مديريت منابع و وجين
درکتابخانه ،مراحل مختلفي وجود دارد ،که شرح کامل آن در روش پژوهش آمده است .بعد از تکميل
پايگاه اطالعات مکاني منابع به امانت رفتة کتابخانه ،جســتوجوي مکاني قفسههاي کتابها ،بر مبناي
ميزان امانت آنها امکانپذير شد .از اين اطالعات ميتوان براي مديريت مجموعة منابع کتابخانه و ايجاد
سيســتم نظاممند وجين منابع بر حسب قفســههاي کتاب و همچنين مجموعهسازي و فراهمآوري منابع

جديد براي کتابخانه استفاده کرد .عالوه بر اين ،سيستم مذکور در طراحي فضاي داخلي کتابخانه هم به
کار ميآيد .عالوه بر خروجي به شکل تصاوير ،امکان دريافت خروجي به شکل جدولهای توصيفي و
نمودار وجود دارد .در ادامه نمونههايي از تصاوير نقشههاي خروجي اين سيستم با توجه به نمونة موردي
آمده است (شکلهای  3تا .)5
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شکل  .3نقشة فراواني ميزان امانت کتابهاي هر قفسه در تاالر علوم و فنون

در شــکل  ،3فراواني امانات قفســههاي تاالر جمالزاده (علوم و فنون) ارائه شــده است .راهنماي
نقشه ميزان فراواني امانات کتابهای هر قفسه را با طيف رنگي متفاوت نشان داده است .قفسههايي که
کتابهاي بيشــتري از آنها به امانت رفته اســت ،با رنگ تيره و قفسههايي که امانات کمتري داشتند ،با
رنگ روشنتر نمايش داده شدهاند.
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شکل  .4نمايش قفسههايي با فراواني امانت صفر در مدت نمونهگيري در تاالر علوم و فنون

همانطور که در شــکل  4مشــخص اســت ،امکان جستوجو و نمايش قفســهها با ميزان امانت
مشخص در پايگاه اطالعات مکاني کتابخانه وجود دارد .در اين تصوير قفسههايي که در مدت زماني
مربوط ( 6ماهة اول ســال  91و  6ماهة دوم ســال  )90هيچگونه امانتي نداشتهاند ،بهصورت هاياليت
نمايش داده شــدهاند .از اطالعات چنين تصاويري ميتوان براي وجين کتابهاي موجود در قفسهها
استفاده کرد.
شــکل  ،5امکان جســتوجو و نمايش قفســهها را با ميزان امانت مشــخص در پايگاه اطالعات
مکاني کتابخانه نشــان ميدهد .در اين تصوير قفســههايي که کتابهايشــان در مدت زماني مربوط
بيش از  600مرتبه امانت گرفته شــده ،بهصورت هاياليت نمايش داده شد ه است .از اطالعات چنين
تصاويري ميتوان براي مجموعهسازي منابع و انتخاب عناوين و موضوعات پراستفاده توسط کاربران
استفاده کرد.
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شکل  .5نمايش قفسههايي با فراواني امانت بيشتر از  600در مدت نمونهگيري در تاالر علوم و فنون

شکل  .6نمايش کتابهاي موجود در قفسههايي با فراواني امانت بيشتر از 600
در مدت نمونهگيري در تاالر علوم و فنون
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شــکل  ،6امکان جســتوجو و نمايش کتابهاي هر قفســ ة با ميزان امانت مشــخص را در پايگاه
اطالعات مکاني کتابخانه نشــان ميدهد .در اين تصوير قفســههايي که کتابهای آنها در مدت زماني
مورد نظر بيش از  600مرتبه امانت گرفته شده ،بهصورت هاياليت نمايش داده شد ه است .در کنار آن
ميتوان با انتخاب قفســههاي مورد نظر ،اطالعات کتابشــناختي کتابهای موجود در قفسهها را هم
مشاهده کرد .اين سيستم نظاممند به تصميمگيري کميتة فراهمآوري يا وجين کمک میکند .ميتوان
براي مجموعهسازي منابع و انتخاب عناوين و موضوعات پراستفاده توسط کاربران و همچنين انتخاب
کتابهای کم استفاده براي وجين از اين سيستم استفاده کرد .همانطور که در تصوير مشاهده ميشود،
بهروزرساني بسترهای موجود نيز امکانپذير خواهد بود.

الگوی پيشنهادي

الگــو نمادي از واقعيت اســت که مهمترين ويژگيهــاي دنياي واقعي را بهصورتي ســاده و کلي بيان
ميکند .در واقع الگو ،نمايش نظري و ساده شدة دنياي واقعي است (سورین و تانگارد .)1387 ،جهان
واقعي بســيار پيچيده و درک آن ســخت اســت ،براي اينکه همه چيز ســادهتر درک شود ،واقعيت به
تکههاي مختلف تقســيم ميشــود .اين تکهها انتزاعي از دنياي واقعي هستند و با چيز سادهاي مثل مدل
نشان داده ميشوند (گریفتس .)2009 ،41بهعبارت ديگر مدل عبارت از نمونة کوچک و خالصه شدة
دنياي واقعي اســت که با اســتفاده از ابزار و روشهاي خاص شکل ميگيرد .اين نمونه گذشته از اينکه
بايد اغلب ويژگيهاي دنياي واقعي را نمايان کند ،بايد ســاده و قابل فهم نيز باشــد (جهانی و مسگری،
 .)1384مدل در ســادهترين تعريف ،دستگاهي اســت که بيانگر چگونگي فرايند تعامل ميان پديدهها،
مفاهيم ،مصاديق و موضوعات است .با در اختيار داشتن چنين دستگاهي ،ميتوان بهراحتي اجزا يا کل
يک مجموعه را به نقد کشــيد ،يا محتواي ديگري به آن داد و خروجي متناسب با همان را نيز دريافت
کرد .چيزي شــبيه به يک نرمافزار رايانهاي که متناســب با دادههاي ورودي ،خروجي ارائه ميدهد؛ يا
کارخانهای که متناسب با مواد اوليهاي که به آن داده شده است و طي فرايند مشخصی ،محصول خود را
تحويل ميدهد (نقرهکار و مظفر .)1390 ،در اين پژوهش با استفاده از دادههاي بهدست آمده و همچنين
مباني نظري ،الگوی مناســب ارائه شده است .همانطور که اشاره شــد ،امروزه از جيآياس بهعنوان
ابزاري براي اندازهگيري و تجزيهوتحليل خدمات کتابخانه و مرکز اسناد استفاده ميشود و جيآياس
کاربردهاي متعددي در تحقيقات کتابخانهها دارد (بیشاپ و مندل .)2010 ،با توجه به يافتههاي پژوهش
و مراحل اجرایي آن ،الگوی پيشــنهادي مديريت مجموعة منابع کتابخانه با اســتفاده از جيآياس ،بر
اساس واقعيت اجرايي مراحل مختلف پژوهش در نمونة موردي پياده سازي شده ،ترسيم شد.
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ارائة الگوی پيشــنهادي مديريت مجموعة منابع کتابخانه با استفاده از جيآياس ،در مجموع ايدة
جديدی اســت و مزاياي متعــددي دارد .وجين نظاممند ،مجموعهســازي و بازنمايي ميزان امانت منابع
بهصورت مکاني ،اثر اصلي الگوی پيشنهادي مديريت مجموعة منابع کتابخانه با استفاده از جيآياس
اســت .در شکل  ،7مدل پيشنهادي مديريت مجموعة منابع کتابخانه با استفاده از جيآياس ،از مرحلة
آمادهسازي دادهها تا دريافت خروجي ،نشان داده شده است.

شکل  .7الگوی پيشنهادي فرايند تشکيل پايگاه دادة اطالعات مکاني کتابخانه بهمنظورمديريت منابع
(بازنمایي ميزان امانت منابع در قفسههاي کتاب)
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در اين الگو ،جهت فلشها نشان دهندة جريان کار در روند پيادهسازي دادههاي مکاني و توصيفي
در نرمافزار جيآياس و تشکيل پايگاه اطالعات مکاني کتابخانه و دريافت خروجي است .همانطور
که در شــکل  ،7مشاهده ميشــود مرحلة ورودي دادهها شامل آمادهسازي و ورود دادههاي مکاني (از
مرحلة تهية پالن و تجهيزات تا مرحلة ورود به نرمافزار آرکجيآياس) و دادههاي توصيفي (از مرحلة
گردآوري اطالعات تا مرحلة ورود به نرمافزار آرکجيآياس) نمايش داده شده است ،که با فلش از
باال به پایين مراحل آمادهسازي دادههاي مکاني در قالب اليههاي اطالعاتي (بخشها ،ستونها ،ديوارها
و ميزها ،صندليها و  )...و مراحل آمادهسازي دادههاي توصيفي به شکل جدولهای اطالعاتي ارائه شده
است .فرايندهاي اصلي ورود ،پردازش و تشکيل پايگاه اطالعات مکاني بهکمک جيآياس و تحليل
و دريافت خروجي نيز ارائه شــدهاند .همانطور که الگو نشــان ميدهد ،بهمنظور بازنمایي ميزان امانت
منابع در قفسههاي کتاب از الية قفسهها و همچنين از جدول ميزان امانت کتابهاي هر قفسه و ارتباط
هر قفســه با جدول امانات ،براي ورود اطالعات به نرمافزار آرکجيآياس استفاده شده است .بعد از
پردازش اليهها و اطالعات و تشــکيل پايگاه ،خروجي سيســتم مشاهدة ميزان امانت منابع در قفسههاي
کتاب بر روي پالن طبقات کتابخانه را امکانپذیر میکند .ســاير خروجيهاي سيســتم شامل تصوير،
نمودار و جدول نيز در الگو نشان داده شدهاند.

بحث و نتيجهگيري

در ايــن پژوهش فناوري جيآياس بهعنوان راهحلی براي کمک بــه مديران و کتابداران کتابخانه در
شناسايي ميزان امانت قفسههاي کتابهای موجود در کتابخانه مطرح شد .از طريق ادغام با سيستمهاي
جاري فهرست پيوســته ،جيآياس به سيستم خودکاری تبدیل میشود که قادر است بهسرعت محل
يک مورد جســتوجو را بر اســاس ميزان امانت پيدا و آن را بر روي نقشههاي مختلف برجسته کند و
نقشــهها را براي مديــران و کتابداران کتابخانه بر روي صفحة نمايش ارائه دهد .اين سيســتم در بهبود
خدمات مجموعهســازي و مديريت منابع مؤثر اســت و در نتيجه موجب بهبود اثربخشــي اســتفاده از
مجموعة کتابخانه ميشود.
الگوی طراحی شــده در این پژوهش چارچوب روشــنی را برای پیادهســازی سیستم جيآياس در
کتابخانهها فراهم میکند .مدیران کتابخانه میتوانند با هدف بهینهســازی و نظاممندسازی فرایند وجین و
فراهمآوری ،این سیســتم را در کتابخانههایشــان پیاده کنند .در واقع کاربران و مخاطبان اصلی این سیستم
مديران و کتابداران مجموعهســازي و مسئوالن بخش فراهمآوری کتابخانهها هستند ،چرا که پیادهسازی
چنین سیستمی به تعيين دقيق ميزان امانت منابع هر قفسه منجر میشود و کتابداران تنها با مشاهدة نقشههاي
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خروجي سيســتم بهراحتي ميتوانند قفسههايي را که بيشترين و کمترين ميزان امانت را داشتهاند ،تعيين و
اطالعات کتابشناختي منابع موجود در قفسهها را مشاهده کنند و از اطالعات کتابشناختی بیشترین منابع به
امانت گرفته شده ،برای فراهمآوری موضوعی منابع و از اطالعات کتابشناختی کمترین منابع به امانت رفته،
برای وجین استفاده کنند .در واقع این سیستم با توجه به امکان بهروزرسانی و ورود اطالعات مربوط به میزان
امانت بهطور مستمر ،ظرفیت فوقالعادهای برای سیاستگذاری تأمین منابع ،وجین و سایر کارکردها همچون
طراحي فضاي بهينه در کتابخانه دارد .برای مثال قفسههایی که بیشترین امانت را دارند ،نشاندهندة بیشترین
تردد در آن قسمت تاالر هستند و بهتر است میزهای مطالعه در کنار آنها قرار نگیرند تا کاربران در آرامش
بیشتری مطالعه کنند و همچنین فضای کافی ،برای تردد سایر کاربران در کنار این قفسهها وجود داشته باشد.
در موضوع پژوهش حاضر ،کاربرد جيآياس در مجموعهسازي منابع ،در پژوهشي توسط زيا نيز
مطرح شــده است .زيا براي ايجاد پايگاهي از دادههاي ميزان استفادة کتابها و منابع کتابخانه ،طی دو
هفته در ســاعات صبح و ظهر و عصر در کتابخانة مککيمي در دانشگاه کلگري ،کتابهایی را که از
قفسهها برداشته ميشد و بعد از مطالعه بر روي ميز يا صندلي باقي ميماند و همچنين کتابهایي را که
کتابداران براي قفسهچيني مجدد بر روي چرخدستي حمل کتاب جمع کرده بودند ،گردآوري و ثبت
کرد .ســپس جدولي تهيه کرد که کتابهاي به امانت رفته در هر قفســه را نشــان ميداد و با لينک اين
اطالعات به نقشــة قفسهها در جيآياس ،توانســت تراکم استفاده از منابع را با طيف رنگي مختلف بر
روي نقشــة قفسهها نشــان دهد (زیا .)b2004 ،البته زيا بر روي کتابهایي پژوهش انجام داده است که
داخل کتابخانه استفاده شدهاند .در کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران ،به دانشجويان گفته شده تا کتابها
را بعد از استفاده به جاي اصلي آن در قفسههاي کتاب برگردانند .حتي در سالن مرجع (اقبال الهوري)
که منابع آن امانت داده نميشود نيز ،اين مطلب بهصورت متني بر روي ميزهاي مطالعه قرارگرفته است
و دانشجويان بعد از مطالعة کتابها ،آنها را به قفسة مربوط برميگردانند .از آنجا که شاید دانشجويان
آشــنايي دقيقي با سيســتم ردهبندي کتابخانه يا وقت و حوصلة پيدا کردن مکان دقيق منابع در قفسه را
نداشته باشند ،اين مسئله عالوه بر مشکلي که ممکن است در قفسهچيني درست منابع ايجاد کند ،سبب
شد تا محقق نتواند بر روي کتابهای استفاده شده در داخل کتابخانه بررسي و تحقيق کند .در نتيجه،
محقق با بررســي کتابهاي به امانت رفته در يک ســال گذشته ،ميزان اســتفاده از هر قفسه را تعيين و
پايگاهي براي وجين نظاممند منابع کتابخانه در نرمافزار آرکجيآياس طراحي کرد.
بررســي کتابهاي به امانت رفته در کنار کتابهاي استفادهشده در داخل کتابخانه و بررسي رشد
مجموعه و ميزان امانت کتابها در دورهای طوالني و پياده سازي آن در سيستم جيآياس راهگشاي
حل مشکل کمبود فضاي کتابخانهها خواهد بود.
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با توجه به اين نکته که سيستم طراحي شده در پژوهش حاضر ،قابليت بهروزرساني دادهها را دارد،
امکان ورود دادههاي جديد امانت کتاب در ســالهاي آتي در نظر گرفته شــده است و با ورود دادهها
بهصورت نظاممند ،امکان استفاده از اين سيستم به شکل پويا و فعالی در وجين منابع و تعيين قفسههاي
پرمخاطب (موضوعات) در سالهاي آينده نيز وجود دارد.
در اين زمینه ،بر اساس نظر زيا ،در نهايت با ايجاد يک نظام مديريت وجين ،ميتوان قفسههايي را
که ميزان اســتفاده از آنها بســيار ناچيز یا صفر بوده است ،در برنامة وجين کتابخانه در نظر گرفت تا جا
براي رشــد مجموعه باز شود (زیاb2004 ،؛ براي نمونه شکل  .)4عالوه بر اين با مشاهدة قفسههايي که
بيشترين کتاب از آنها به امانت رفته ،ميتوان موضوعات مربوط را تعيين و با ارائة گزارشها به صورت
جدول ،نمودار و تصاوير قفســهها که خروجيهاي اين سيستم خواهند بود ،پيشنهاد خريد منابع در اين
حوزههــا را به بخش فراهمآوري داد (شــکل  )6یا از این اطالعات در طراحي فضاي مناســبتر براي
اســتفاده از اين قفسهها اســتفاده کرد و در صورتي که اين قفسهها در مکان مناسبي از لحاظ ديد و نور
کافي قرار ندارند يا دسترسي به آنها با توجه به ميزان استفاده سختتر است ،در مکان مناسبتري قرار
بگيرند و شرايط محيطي اطراف آن بهبود یابند تا رضايت کاربران جلب شود.

پیشنهادها

•پيشنهاد ميشود از اين سيستم با نظر کميتة بررسي کتابها و وجين منابع و بخش فراهمآوري منابع
کتابخانه استفاده شود و با استفاده از اطالعات و نقشههاي بهدست آمده از تحليل اطالعات کتابخانه
در اين سيستم ،تصميمگيريهاي مناسب براي وجين يا خريد منابع جديد انجام گیرد؛
•در زمینــة تکميــل پايگاه اطالعــات مکاني منابع به امانت رفتة کتابخانه ،پيشــنهاد ميشــود که از
دانشــجويان بخواهند بعد از مطالعة کتاب ،به هيچ عنوان آن را خودشــان به قفسهها بر نگردانند و
اين کار توسط کتابداران انجام گیرد .اين مسئله عالوه بر تضمين در نظم قفسهچيني کتابها ،سبب
ميشــود که بتوان بر روي کتابهاي استفادهشــده در داخل کتابخانه نيز ،تحقيقاتي انجام داد .در
اين زمینه پيشنهاد ميشود با بررسي کتابهاي مطالعهشده در محل و کتابهاي به امانت رفته ،در
دورهای طوالني و پيادهسازي آن در سيستم جيآياس ،استفاده از پايگاه مکاني توليد شده در اين
پژوهش بهينه شود؛
•پيشــنهاد ميشود براي استفاده از فضاي قفسههايي که بيشترين تعداد امانت را نشان دادهاند( ،يعني
بيشــترين مراجعهکننده را دارند) ،طراحي مناسبتري انجام شــود و در صورتيکه اين قفسهها در
مکان مناســبي از لحاظ ديد و نور کافي قرار ندارند يا دسترســي به آنها با توجه به ميزان اســتفاده،
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سختتر است (برای مثال راهرويي که قفسه در آن قرار دارد باريکتر است) ،در مکان مناسبتري
قرار بگيرند و شرايط محيطي اطراف آن بهبود يابد تا رضايت کاربران بيشتر جلب شود؛
•همچنین استفاده از سيســتم اطالعات مکاني در مديريت مجموعة منابع سایر کتابخانهها و بررسی
نیازها و مشکالت پیاده سازی آن،توصیه میشود؛
•ارزیابی سیســتم پیاده شــده در کتابخانهها به منظور بهبــود امکانات و قابلیتهای آن،پیشــنهاد
دیگری است و
•اســتفاده از جــيآياس در امانت بينکتابخانهاي و ايجاد شــبکة مکاني امانــت بين کتابخانهاي
پیشنهاد میشود.

تشکر و قدرداني

پژوهشگر از همکاري سرکار خانم دکتر فهيمنيا ،رياست محترم و سرکار خانم آدينه ،سرپرست بخش
فناوري اطالعات و جناب آقاي خســرويان ،سرپرســت بخش روابط عمومي کتابخانة مرکزي و مرکز
اسناد دانشگاه تهران در اجراي تحقيق ،کمال تشکر و قدرداني را دارد.
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