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دریافت :پذیرش:

چکیده
هدف :تعیین نرخ دسترسی فیزیکی به کتابهای فارسی و انگلیسی در دانشگاه اصفهان ،با هدف بهبود دسترسپذیری به آنهادر
شبکه کتابخانهای این دانشگاه.
روش :لیستی از  2792عنوان کتاب استناد شده در 79عنوان پایاننامه تحصییت تکمیلیی دانشیکده علیوب تربیتیی و روانشناسیی
دانشگاه اصفهان تهیه شد .در گاب نخست موجود بودن هر یک از رکوردهای کتابشناختی در فهرست آنتین کتابخانیههیای
دانشگاه اصفهان بررسی شد .در گاب دوب موجود بودن فیزیکی عناوینی که رکوردهای کتابشناختی آنهیا یافتیه شید ،در سیر
قفسه مشخص و بدین ترتیب نرخ دسترسپذیری به آنها تعیین شد .در گاب سوب تتش شد دالیل موجود نبیودن اقیتب یافیت
نشده بر روی قفسه ،شناسائی و موانع دسترسپذیری شناخته شود .برای منظور اخیر با کتابداران بخش امانت مصیاحبه انایاب
گرفت .اطتعا به دست آمده از چک لیست با استفاده از نرب افزار آماری و آمار توصیفی تحلیل شد.
یافتهها :دو نرخ دسترسی به دست آمد %22/4 :برای کل کتابهای چاپی که در  79پایاننامه بیه آنهیا اسیتناد شیده بیود ،و %97
برای کتابهایی که فهرست پیوسته موجود بودن آنها را نشان میداد .بر پایه نمونهگیری از  8991عنیوان انگلیسیی نیاموجود
مورد استناد و جستاوی آنها در فهرستهایپیوسته  9کتابخانیه در دیگیر دانشیگاههیای عمیده کشیور و پایگیاه گوگلبیو ،
معلوب شد به احتمال  ،%79حداکثر  %87آنها را میتوان در داخل کشور یافت .این امر را میتوان نشان دهنیده پدییده اسیتناد
کیا ب دانسییت کییه از مصیادی سییو رفتییار آکادمییک اسییت .دیگییر موانیع دسترسییی فیزیکییی بیه کتییابهییای موجییود در
کتابخانههای دانشیگاه بیه ترتییب عبارتنید از :نقیایص میدیریت ماموعیه ،در امانیت بیودن ،و پراکنیده بیودن در واحیدهای
.8کارشناس ارشد کتابداری و اطتعرسانی دانشگاه اصفهان mahsa_poorhaghani@yahoo.com

.3استادیار کتابداری و اطتعرسانی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)
ebafshar@e.afshar@edu.ui.ac.ir؛ebafshar@gmail.com
 .3استادیار کتابداری و اطتعرسانیدانشگاه اصفهان sohrabi51@gmail.com
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کتابخانهای متعدد (به ویژه در دو کتابخانه خوابگاهی تک جنسیتی) .در مصاحبه با کتابداران کاستیهای مدیریت ماموعیه،
مشخص نبودن وضعیت منابع وجین شده ،انااب نیدادن شیل خیوانی ،بییدقتیی در صیحافی و مشیکت نیربافیزار فهرسیت
کتابخانه عنوان شد.
واژههای کلیدی :دسترسپذیری فیزیکی؛ کتاب؛ دانشگاه اصفهان؛ مدیریت ماموعه؛ استناد کا ب؛ سو رفتار آکادمیک.

مقدمه
4

دسترسی یا دسترسپذیری اصطتحی مأنوس هم برای دستاندرکاران حوزه کتابداری و اطتعرسانی
و هم کاربران اطتعا است .واژه دسترسی در معنای عاب به وضعی گفته میشود که فاصله فیزیکی طالب
با آنچه طلب میکند(مطلوب) از میان رفته باشد .این واژه در اصطتحشناسی کتابداری و اطتعرسیانی بیه
معنای موقعیتی است که جوینده یا طالب اطتعا موف شده باشد فاصلهای را که در مرحله احساس نیاز به
اطتعا  ،خود را با آن مواجه یافته است ،از بین رفته بیابد.
حری ( )8393نیز دسترسپذیر ساختن اطتعا را هموار ساختن مسییر کسیب و دریافیت اطتعیا و
رفع موانع احتمالی یا موجود در این مسیر میداند .از این رو وی حیطیه دسیترسپیذیری را از شیکلگییری
پرسش در هن تا رسیدن به پاسخ گسترده میداند.
اهمیت پژوهش حاضر در آن است که دسترسی به اطتعیا عامیل مهمیی در تعییین ارزش آن اسیت.
اطتعا گردآوری شده  -از جمله ماموعههای کتابخانهها– هر چند با کیفیت ،اگر به سهولت و در زمان
مناسییب از نظییر اسییتفاده کننییده در دسییترس نباشیید ،بییی ارزش اسییت .راس اتکینسییون در یییک تحلیییل
پدیدارشناسانه از ماموعهسازی ،کارکرد اصلی کتابخانه را "کاهش زمان دسترسی" میدانید ( Atkinson,

 ،1994, p. 38به نقل از .)Afshar, 2000, p. 62
پژوهشهای فراوانی موجود بیودن 9و دسیترسپیذیری را از مهیمتیرین عوامیل افیزایش بهیرهگییری از
نظابهای اطتعرسانی میدانند (پائو ،8391 ،ص  .)394کتابداران بیر اسیاس رسیالت حرفیهای خیود تیتش
میکنند که دسترسی کاربران به منابع اطتعا را به حداکثر برسانند .کتابخانه ایدهآل با هدف بیه حیداقل
رساندن مصرف پول ،انرژی ،و زمان کاربر برای دست یافتن بیه اطتعیا  ،بیه وی خیدمت مییکنید .ایین
کوشش در راستای تحق اصل کمترین تتش است که طب آن موجود هوشمند از مییان راههیای متفیاو
حل یک مسئله ،سادهترین راه را بر میگزیند (زی  9به نقل از :داورپناه ،8311 ،ص  .)283بدین ترتیب در
4

Accessibility
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شرایط مساوی ،هر چه دسترسی و استفاده از منبع اطتعیاتی آسیانتیر باشید ،احتمیال اسیتفاده از آن بیشیتر
میشود.
نیازهای اطتعاتی روزافزون جامعه دانشگاهی و لزوب دستیابی بیه اطتعیا مناسیب در زمیان مناسیب،
ضرور بررسی وضعیت خدمترسانی در کتابخانههای دانشگاهی را ایااب میکند .برطرف کیردن نییاز
اطتعاتی دانشاویان در زمان مناسب ،باعث اعتماد آنها به خدما کتابخانه میشود.
هدف این پژوهش یافتن نرخ دسترسپذیری فیزیکیی و موانیع موجیود در رسییدن بیه دسیترسپیذیری
فیزیکی است .این مطالعه به ارائه راهکارهایی برای رفع موانع دسترسپذیری فیزیکی به کتیابهیای چیاپی
درکتابخانههای دانشگاه اصفهان میپردازد.
پیشینه پژوهش
در مییان پیژوهشهیای عرصیه دسیترسپیذیری ،پیژوهش کیانتور ( )Kantor, 1976یکیی از مطالعیا
کتسیک است ( .)Lancaster,1991&Mansbridge, 1986اهمیت کار کانتور در آن است کیه وی بیرای
به تصویر کشیدن رابطه میان موانیع موجیود بیودن ،میدل موسیوب بیه شیاخهای را ارائیه کیرد .در ایین میدل
طبقه بندی موانع موجود بودن را به ترتیب مراحلی که کاربر هنگاب کاوش طی میکند ،در نظر گرفت:
ال ) کتابخانه منبع را تهیه نکرده است (فراهمآوری و ماموعهسازی)؛
ب)منبع در امانت است؛
ج) کتابخانه منبع را تهیه کرده و در امانت هم نیست ،اما دسترسپذیر هم نیست (گم شده ییا در
محل اشتباه گذاشته شده است) (خطای کتابخانه)؛
د) خطای مراجعهکننده (در استفاده از فهرست یا در یافتن منابع در قفسهها).
کانتور دسترسپذیری فیزیکی را بدین ترتیب فرمولبندی کرد :نسیبت تعیداد میدار
تعداد مدار
تعداد مدار

یافیت شیده بیه

جستاو شده:
جستاو شده

تعداد مدار

یافت شده = نرخ موجود بودن

کانتور سعی کرد مفهوب دسترسپذیری را به صور عملیاتی تعری
پس از تعیین میزان احتمال موفقیت در یافتن مدر
مدل زیر گروهبندی کند:

کند .کیار بعیدی وی آنبیود کیه

مورد نظر هنگیاب کیاوش ،میوارد عیدب موفقییت را در
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 :DAنارضایتی مربوط به کتابهایی که اصت بدست نیامدهاند (احتمال)PA؛
 :DCنارضایتی به دلیل کتابهایی که در امانت هستند (احتمال )PC؛
 :DLنارضایتی به دلیل اینکه کتابها در محل اشتباه سر قفسه قرار داده شدهاند (احتمال )PD؛

 :DUنارضایتی به دلیل اشتباه کاربر (احتمال.)PU
W
PA

V
PC
DA: NOT ACQUIRED

U
DC: CIRCULATING

PL

DL: LIBRARY ERROR

T
PU

S
DU: USER ERROR

نمودار شاخهای کانتور ()Kantor, 1976

با اسیتفاده از ایین نمیودار ،کیه نمیودار شیاخهای کیانتور نامییده مییشیود ،تعیداد نارضیایتیهیا ،جمیعDهیا

( (Dissatisfactionتعیین میشود .در این نمودار  Wنشیان دهنیده کیل درخواسیتهیا و Sمییزان رضیایت
است).
PU=S/T
PL= T/U
PC=U/V
PA= V/W

T= S + DU
U= T + DL
V= U + DC
W= V+ DA

کانتور معتقد است نکاتی وجود دارند که در فرمولها نمیگناند .مثتًکتابهای رزرو شده را میتوان
هم در دسته کتابهای به امانت رفته گنااند و هم در دسته کتابهایی که در محل اشتباه قیرار گرفتیهانید.
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در مطالعاتی که تعداد کتابهای رزرو شده زیاد باشیند ،بهتیر اسیت کیه ماموعیهای جداگانیه بیرای آنهیا
تعری

شود .البته در این مطالعه باید خطای آماری لحاظ شود .زیرا پژوهشگر نمیتواند سرنوشت هر مورد

را که کاوش میشود ،مشخص کند.
گلینی مقدب ( )8391در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با استفاده از روش پیمایشی نرخ دسترسپذیری
فیزیکی کتابها را در دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از دو لیست ،یکی شامل مشخصا کتابها که به
تصادف از رفبرگه هر کتابخانه انتخاب شده بود ،و دیگری از میان درخواستهای دانشیاویان ،سیناید.
هرلیست دو قسمت داشت .در قسمت اول اطتعا کتابشناختی کتابهاآمده بود و در قسیمت دوب مید
زمان میان درخواست کتاب و دریافیت آن ،موجیود ییا موجیود نبیودن ،وعوامیل میر ر بیر موجیود نبیودن
هرکتاب بت شد .این پژوهش وی نشان داد نرخ دسترسپذیری فیزیکیی کتیابهیا در دانشیگاه فردوسیی
مشهد از نرخ آن در خارج از کشور بیشیتر ( ،)%18و زمیان دسترسیی بیه کتیابهیا در حیوزههیای علیوب از
حوزههای علوب انسانی /اجتماعی کمتر است .گلینی مقدب موانع دسترسپذیری کتابها را به ترتیب اهمیت
اینها یافت )8 :در امانت بودن )2 ،اشتباه کتابدار  )3اشتباه دانشاو  )4اشتباه قفسهآرایی.

9

در بیشتر پژوهشها دسترس پذیری ،توانایی یک کتابخانه برای تهیه مدار

مورد نییاز مشیتری

در زمان نیاز ارزیابی و نرخ دسترسپذیری به صیور احتمیال وجیود میدر

میورد نییاز و میورد

کییاوش کییاربر در ماموعییه ،فهرسییت و قفسییه انییدازهگی یری شییده اسییت .جمییعبنییدی یافتییههییای
پژوهشهای گذشته ،چهار عامل ماموعهسازی و فراهمآوری (= سفارش و تهیه) ،امانیت ،خطیای
کتابخانه و خطای کاربر را به عنوان موانع دسترسی مشخص کردهاند .در پژوهشها ،نرخ دسترسیی
متفاو در انواع کتابخانهها به دست آمده است اما به سبب تفاو در شرایط و امکانا  ،نمیتیوان
نتایج آن پژوهشها را به کتابخانه دانشگاه اصفهان تعمیم داد .بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا
دسترسی فیزیکی را ،به عنیوان یکیی از مهیمتیرین معیارهیای ارزییابی کتابخانیه ،در کتابخانیههیای
دانشگاه اصفهان بسناد.

 .9برای مطالعه بیشتر مراجعه شود بیه پورحقیانی ،مهسیا .)8378(.بررسیی وضیعیت دسیترسپیذیری بیه منیابع اطتعیاتی چیاپی در
کتابخانه های دانشگاه اصفهان .پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطتعرسانی .دانشیگاه اصیفهان ،دانشیکده علیوب تربیتیی و
روانشناسی.
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روش پژوهش:
میتوان به دسترسپذیری به دیدة فرآیندی نگریست که از زمانی آغاز میشود که فرد نیاز بیه دانسیتن
چیزی را حس میکند ،تا زمانی که به دانستن آن میرسد و به اصطتح با دریافت اطتعاتی که آن دانیائی
را به او میدهد ،ساختار دانشش تغییر میکند .از این رو مشخص کردن چیارچوب بیرای دسترسیی دشیوار
است .از طرفی دیگر ،مناسب بودن وضع دسترسپذیری یک کیفیت است که برای اندازهگیری و فهمییدن
وضعیت آن باید آن را با مقیاس کمّی سناید.
همین مسائل باعث شد که برای انااب این تحقی ما مابور شویم سه بار رویکیرد خیود را تغیییر دهییم.
چهارمین رویکرد بود که ما را به یافتههائی رساند که در این مقاله عرضه خواهد شد .پیش از تشریح روش
نهائی ،بیفایده نمیدانیم که تاربه خود را توضیح دهیم:
در مرتبه اول برای بررسی عمی دسترسپذیری به منابع در دانشگاه اصفهان ،بیرای اسیتفاده از تایارب
دانشاویان تحصیت تکمیلی تصمیم گیرفتیم بیا آنهیا مصیاحبه کنییم و تاربیه ایشیان را در تیتش بیرای
دستیابی به منابع بشناس یم .انااب هفت مصاحبه با دانشاویان تحصیت تکمیلی دانشگاه اصفهان معلوب کرد
که دانشاویان ،همه در گاب نخست متوق

میشوند .زیرا معتقید بودنید منیابعی کیه مییخواهنید اصیت در

دانشگاه اصفهان وجود ندارد .دانشاویان تحصیت تکمیلی گروههای علوب انسانی ،به خصوص دانشیکده
ادبیا  ،مشکلی در مورد دسترسی به منابع اطتعاتی اعتب نکردنید .امیا دانشیاویان رشیتههیای مهندسیی و
اقتصاد مصرانه مدعی بودند هیچ کداب از منابع درخواستیشان در دانشگاه اصفهان موجود نیست .از آناا که
هدف این تحقی بررسی دسترسپذیری به منابع موجود در ماموعه کتابخانههیای دانشیگاه اصیفهان بیود،
بررسی مصاحبههای انااب گرفته نشان داد که مصیاحبههیا هیدف ایین تحقیی را بیرآورده نمییکننید زییرا
دانشاویان عموما از نبود منابع گتیه میکردند.
در کوشش دوب ،فرمی تهیه کردیم و از مراجعه کنندگان به کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان خواستیم
جستاوهای خود را در آن درج کنند و مشخصا هر منبعی را که میخواستند و نمییافتند ،با کیر دلییل
ناکامی ،در آن فرب وارد کنند .این فربها در ساعا مختل  ،بر اساس فعالیت میز امانت کتابخانیه مرکیزی
توزیع شد .این تدبیر نیز موف از کار در نیامد .اشکالی که بروز کرد آن بود که دست ییافتن بیه مشیکت
دسترسپذیری به ندر و تصادفی میسر میشد .زیرا در خیلی از موارد مراجعهکنندگان قادر نبودنید علیت
اصلی ناموف بودن تتش خود را بیان کنند.
در نوبت سوب ،تصیمیم گیرفتیم بیا اسیتفاده از برگیههیای درخواسیت کتیاب ،درخواسیتهیایی را کیه
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کتابداران نمییافتند ،بررسی کنیم .این تدبیر هم به چند دلیل متوق

شد .مهیمتیرین علیت آن بیود کیه در

بسیاری از موارد اشتباه از کاربر بود که به محل نگهداری و در امانت بودن مدر

توجه نمیکرد .در ایین

روش حام جامعه (کل درخواستهای مراجعه کنندگان) مبهم بود و بیشتر به مشکت کاربران در مییزان
دسترسپذیری پرداخته می شد .در حالی که هدف اصلی این تحقیی بررسیی مشیکت نظیاب کتابخانیه در
تحق دسترسپذیری بود.
سرانااب تصمیم گرفتیم برای پاسخ به سئوال تحقی خود از رویکرد به اصطتح "منبع محیور" اسیتفاده
کنیم .بدین معنی که لیستی از منابع تهیه کنیم و دسترسپذیری به آنها را بسینایم .امیا مشیکلی کیه وجیود
داشت ،تهیه لیستی بود که هم مورد نیاز کاربران باشد و هم بتواند به خوبی موانع دسترسپذیری را روشین
کند .برای رسیدن به این منظور ،تصیمیم گیرفتیم لیسیتی از منیابعی تهییه کنییم کیه دانشیاویان در جرییان
پایاننامهنویسی به آنها استناد کیرده بودنید و وضیع دسترسیی بیه آنهیا را بسینایم تیا معلیوب شیود خیدما
کتابخانهای دانشگاه اصفهان تا چه حد عمت قادر است منابعی را که دانشیاویان در جرییان پیژوهش خیود
علی القاعده به آنها نیاز داشتهاند در دسترس آنها قرار دهد .این رویکرد مراحل زیر را طی کرد:
 .8به علت تعداد زیاد پایان نامهها تصمیم گرفتیم فقط پایان نامیههیای دو سیال اخییر یعنیی  8311و
 8317را به عنوان جامعه این تحقی در نظر بگیریم .از میان  878پایان نامه دفیاع شیده در ایین دو
سییال ،بییا اسییتفاده از جییدول مورگییان(مومنی 79 ،)8319 ،عنییوان را بییرای نمونییه برگزیییدیم .در
کتابنامههای این  79پایان نامه ماموعا مشخصا  3929عنوان کتاب فارسی و انگلیسیی موجیود
بود .با کسر  993عنوان تکراری 2792 ،عنوان کتاب مورد استناد در پایان نامههای فوق ،نمونه ما
را تشکیل داد .جدول زیر تعداد نمونه در پایان نامهها و استنادهای هر رشته را نشان میدهد.
رشته

تعداد پایان نامهها

تعداد استنادها

مشاوره

89

993

روانشناسی

48

8999

علوب تربیتی

39

8281

کتابداری

9

99

جمع

79

3929

استنادهای تکراری

993

جمع نهائی

2792
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 .2در گاب بعد ،اطتعا کتابشناختی کتابهای مورد استناد در پایاننامههادر چک لیستی وارد شید
که بر اساس مراحل جستاو کیاربران (جسیتاوی عنیوان ،نویسینده و رده) تهییه شیده بیود .ایین
مراحل برپایه مشاهده جسیتاوی کیاربران تعییین شید .عیتوه بیر اطتعیا کتابشیناختی ،محیل
نگهداری منبع نیز در چک لیست آمد.
 .3سپس تمامی  2792عنیوان اسیتنادهای غییر تکیراری  79پاییاننامیه در فهرسیت آنتیین کتابخانیه
دانشگاه اصفهان جستاو شد .هر منبعی که در فهرست یافت نشید در قسیمت مربوطیه در چیک
لیست ناموجود عتمتگذاری شد و کاوش برای آن متوق

شد.

 .4اگر منبعی در فهرست وجود داشت ،شماره راهنما و محل نگهداری آن در چک لیست یادداشت
شد .همچنین اگر مشکلی در استفاده از نربافزار به چشم میخورد ،آن اشکال نیز در چک لیست
بت شد.
 .9بعد از اتماب این قسمت ،جستاوی سر قفسه تک تک منابعی آغاز شد که رکیورد کتابشناسیی آن
در فهرست آنتین کتابخانه موجود بود و شماره راهنمای آنها نوشیته شیده بیود .هیر منبعیی کیه
یافت میشد ،موفقیت در دسترسی فیزیکی به کتاب تلقی و در چک لیست عتمیت میی خیورد.
در مرحله بعد علت یافت نشدن منابع نایافته بررسی شد .در این مرحله هم زمیان جسیتاوی منبیع
یادداشت شد .از آناا که محل نگهداری بعضی منابع دانشکده علوب تربیتی نبود ،زمان سفرهای
درون دانشگاهی نیز برای دست یافتن به منیابع انیدازه گییری شید .پیس از اتمیاب ایین مرحلیه از
تحقی  ،برای نبودن تعدادی از منابع سر قفسه هیچ دلیلی پیدا نشد .بنابراین ،تصمیم گرفتیم بیرای
شناسائی علت دسترسناپذیری ،با کتابداران زبده بخش امانیت کتابخانیههیای دانشیگاه اصیفهان
مصاحبه کنیم .با پنج نفر از آنها مصاحبه کردیم .شخصی آنها طبعا یافته های این بخش نظیرا
مبنتی بر تاربه آنان است.
 .9دادههای حاصیل از چیک لیسیت ،بیا اسیتفاده از نیرب افیزار  SPSSتحلییل شید .اسیتفاده از آمیار
توصیفی ،ارائه جداول توزیع فراوانی دادهها و ارائه نمودارهای مربوطه جوابگوی سیئواال ایین
پژوهش بود.
یافتهها
از  2792عنوان کتاب استناد شده 2888 ،عنیوان ( )%99/9در فهرسیت کتابخانیه هیای دانشیگاه موجیود
نبود .این نرخ برای کتابهای فارسی  342( %88/9عنوان) و برای کتابهای انگلیسی 8991( %99/8عنوان)
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بود .جستاو در فهرست دانشگاه نشان داد تنها میتوان به دستیاب بودن  792عنوان ( )%32/4کتابهایی که
در  79پایاننامه دانشکده علوب تربیتی و روانشناسی به آنها استناد شده بود ،امید داشت .ادامه کاوش معلوب
کرد که از این تعداد تنها  999عنوان ( %22/4از کل) واقعاً "دسترسپذیر" است .ایین را مییتیوان بیه ییک
اعتبار نرخ دسترسپذیری کتابهای چاپی در دانشگاه اصفهان دانست.
موجود روی قفسه
(دسترس پذیر)= 665
()%22/4
موجود در فهرست =962

()%32/4
استناد شده= 2972
()%100

اما اگر  792عنوانی که رکورد کتابشناختی آنهادر فهرسیت کتابخانیه موجیود اسیت مبنیا () %888قیرار
گیرد ،آنگاه نرخ دسترسپذیری به کتابهای چاپی در این دانشگاه میشود999/792*888=97% :
نمودار زیر سببهای دستیاب نشدن  %38بقیه را نشان میدهد.
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دسترسپذیری کتابهای موجود در فهرست آنالین کتابخانه در قفسه

در موارد اندکی نیافتن منبع ،به معنای موجود نبودن کتاب بر روی قفسه نبیود ،بلکیه ناشیی از نارسیایی
نربافزار کتابخانه بود .در  19مورد ( )%2/7جستاو در فهرست با مشکل مواجه شد .جستاوی ما تا رسییدن
به منظور ،گاه تا  38دقیقه طول میکشید" .منبع محور" بودن این تحقیی بیه ناچیار میا را از منظیور کیردن
خطای کاربر به عنوان مانع دسترسپذیری بازداشت (این از محدودیت های سناش دسترسپذیری با رویکرد
منبع محور است) .در یک مورد ما از وجود کتابی در ماموعه مطمئن بودیم ،اما رکورد آن را در فهرسیت
نیافتیم در حالی که سرانااب آن بر روی قفسه یافتیم .شاید میوارد دیگیری در مییان  2888عنیوان نیاموجود
وجود داشته که عمت موجود بوده باشد اما رکورد آن را در فهرست نیافته باشیم.
برخی مشکت نرب افزار کتابخانه که با آن مواجه شدیم اینها بود:
 .8بییا اینکییه نییربافزارکتابخانییه تحییت وب اسییت ،امییا بییا مرورگرهییای اینترنتییی پرکییاربرد ماننیید
موزیتفایرفاکس و اُپِرا باز نمیشود و تنها با اینترنت اکسپلورر باز میشود.
 .2سیستم پیشنهاددهنده در بخش جستاو سریع فهرست ،پیشنهادهایی ارائه میدهد کیه ترکیبیی از
کلما بیمعنی و عدد است.
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 .3نربافزار از تشخیص واژهها با رسمالخط متفاو عاجز است (مثت نتایج جستاوی "روانشناسی"
و "روانشناسی" یکی نیست).
در 72مورد ( )%7/9مانع دسترسپذیر ی در امانت بودن کتیاب بیود .در امانیت بیودن را نمیی تیوان خطیای
مییدیریت ماموعییه دانسییت ،بلکییه مییانعی اسییت کییه حییاکی از موفی بییودن خییدمت اسییت .اییین یکییی از
پییارادکسهییای خییدمت کتابخانیهای بییه اتکییای مییواد چییاپی اسییت کییه باکلنیید بییه آن اشییاره کییرده اسییت
( ) Buckland, 1972, P.99-100و به موجب آن باال رفتن نرخ امانت باعث پائین آمدن نرخ دسترسپذیری
می شود؛ پارادکسی که منابع الکترونیک با فراهم کردن امکان دسترسی همزمیان چنیدکاربر آن را برطیرف
کرده است ،اما در د انشگاه اصفهان به خاطر بهره نبردن نرب افزار از امکان اخطار به کاربر برای برگردانیدن
به موقع کتاب و یا اعتب تاخیر (مثت با فرستادن ایمیل به امانت گیرنده) ،امانت میتواند بییش از آنچیه کیه
ناگزیر است ،مانع دسترسی شود .مهمتر از آن ،آگاه نشدن رزروکننیده از بازگشیت کتیاب رزرو شیده بیه
کتابخانه نیز میتواند دسترس ناپذیری را تشدید کند.
از  792عنوان کتاب موجود در فهرست کتابخانیه 939 ،میورد ( )%99در کتابخانیه علیوب تربیتیی و 329
مورد ( )%34در کتابخانههای دیگر بود .یعنی کاربر برای به دست آوردن آنها میبایست در سیطح پیردیس
وسیع دانشگاه به کتابخانههای مختل

مراجعه کند .این یکی از معایب پراکنده بودن ماموعه کتابخانههای

دانشگاه اصفهان در 89محل است .این مشکل در مورد  33عنوان ()%3/4که تنها در ماموعه کتابخانههیای
خوابگاههای دختران و پسران وجیود داشیت ،تشیدید مییشیود؛ زیرادسترسیی دانشیاویان غییر سیاکن در
خوابگاهها و دسترسی دانشاویان جنس مخال

به آنها ،در نبیود سیرویس امانیت بیین کتابخانیهای ،تقریبیا

ناممکن است.
یافتههای ما حاکی از آن است که در  892مورد ( )%89/7دسترس ناپیذیری بیه خیاطر نقیص میدیریت
ماموعه است .در  42مورد ( )%4/4قرار داشتن کتاب در محل اشتباه مانع دسترسیی بیود .امیا میا نتوانسیتیم
برای در دسترس نبودن  838مورد ( )%83/9سبب را بشناسیم .برای شناسایی سبب در دسترس نبودن آنها بیا
 9نفر از کتابداران فعال در بخش امانت در  9کتابخانه مصاحبه کردیم .آنها این دالیل را ناب بردند:
 .8وجین شدن کتاب بدون حذف رکورد آن .بر طبی آئییننامیه وجیین دانشیگاه اصیفهان ،بعید از
تصمیمگیری در مورد موا د وجینی ،باید شماره بیت میدر

وجیین شیده از فهرسیت کتابخانیه

حذف شود .اما بنا به گفته کتابداران ،حدود ده سال از وجین منابع میگیذرد ،امیا وضیعیت ایین
منابع هنوز نامشخص است .با اینکه نرب افزار فهرست کتابخانه تعویض شیده ،هنیوز منیابع وجیین
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شده از نربافزار جدید هم حذف نشده است .دادههای کتابهای وجین شده ،بی هیچ توضییحی
در فهرست باقی مانده است ،در حالی که کتابها از قفسههیا خیارج شیدهانید و در مکیانی قیرار
دارند که امکان دسترسی دانشاو به آنها وجود ندارد.
 .2انااب نشدن شل خوانی .بررسی دقیقی برای هماهنگی کتابهیای موجیود در قفسیه و فهرسیت
کتابخانییه اناییاب نگرفتییه اسییت .چنیید سییال پیییش ،زمییانی پیییش از تغییییر نییرب افییزار ،یییک نوبییت
شل خوانی صور گرفت ،اما سراناابِ لیسیت هیای تهییه شیده از کتیابهیای مفقیودی و بیه
صحافی رفته و دیگر موارد مشخص نشد .بعد از تغییر نربافزار ،برای دومین بار نیز شل

خیوانی

انااب شد ،اما وضعیت منابع در لیست های تهیه شده وارد نشد .تفکیک نشدن لیستها سبب شد
امکان تشخیص علت دسترسپذیر نبودن کتابها در قفسه ،که میتواند امانت بودن ،گم شدن یا
هر علت دیگری باشد ،مشخص نشود .انااب ندادن شیل خیوانی باعیث شیده اسیت کتیابهیای
گمشده و مفقودی مشخص نشوند .کتابدارانی که با آنها مصاحبه شد گفتنید از زمیان اسیتفاده از
گیت امنیتی برای کتابخانه ،مواد مفقودی کاهش چشمگیری پیدا کردهاست .بیشتر مواد گمشیده
متعل به زمانی است که امانتدهی به شیوه دستی بوده است و نظیابهیای امنیتیی در کتابخانیههیا
نصب نشده بود.
 .3صحافی .طوالنی بودن مد زمان صحافی و بیدقتی در آن(مثت صحافی کردن دو کتاب با هیم
در یک مالد) نیز به نظر کتابداران از دیگر سببهای یافت نشدن اعتب شد.
 .4نگهداری برخی ماموعهها مانند کتب وقفی ،درمحلیی مایزا ،بیدون کیر محیل نگهیداری در
فهرست کتابخانه.
 .9اعتب نشدن وضع کتابهای در حال آمادهسازی و به صحافی رفته در فهرست کتابخانه.
 .9تقسیم ماموعه یک کتابخانه دانشکدهای به چند کتابخانه اقماری بدون تغییر محل نگهداری در
رکورد ا ر در فهرست کتابخانه.
 .9فاصله زمانی زیاد میان خریده شدن و ورود کتاب به قفسه .در حالی که دادههای توصیفی کتاب
خریداری شده بتفاصله وارد فهرست کتابخانه میشود و رکورد کتابشیناختی آن قابیل جسیتاو
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توسط کاربر است ،به تخمین کتابداران  3ماه طول میکشد بر روی قفسه کتابخانه دسترسپیذیر
شود .این فاصله نیز یکی از موانع دسترسپذیری است.
میانگین زمان جستاو در نربافزار کتابخانه  89انیه و حداکثر حدود هشیت دقیقیه بیود .مییانگین زمیان
کاوش در قفسه  49انیه و حداکثر حیدود  92دقیقیه بیود .در ادبییا مربیوط بیه دسیترسپیذیری یکیی از
معیارهای کمی سناش دسترسی را میانگین مد زمان دسترسی بیان کیردهانید(پائو ،8397 ،ص .)377امیا
در هیچ یک از پژوهشهای مورد بررسی ،به میانگین مد زمان دسترسی به منابع اطتعاتی اشارهای نشده
است و تنها تا یر مد زمان امانت بر دسترسپذیری محاسبه شده است (.)Buckland, 1975
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش شماری یافته آماری به دست داد که شایسته قدری تأمل است .پاسخ این یافتهها به سیئوال
اصلی ما – اینکه نرخ دسترسپذیری فیزیکی به کتابهیای چیاپی در کتابخانیههیای دانشیگاه اصیفهان چقیدر
است -در چارچوب طرح تحقی حاضر دو عدد بود .یکی  ،%22و آن نسبت منیابع دسیترس پیذیر بیه کیل
عنوانهائی بود که دانشاویان در پایان نامههای خود به آنها استناد کرده بودنید .دیگیری  ،%97و آن نسیبت
دستیافتهها بود به کل عناوینی که فهرست آنتین موجود بودنشان را در ماموعههای دانشگاه اعیتب کیرده
بییود .اگر فییرک کنیییم کییه آنچییه در فهرسییت منییابع یییک پایییان نامییه لیسییت شییده اسییت واقعییا "نیییاز
اطتعاتی"دانشاوی پایاننامهنویس است ،وضع دسیترسپیذیری در دانشیگاه اصیفهان بیه کتابهیای چیاپی
مأیوس کننده خواهد بود و حکایت از فاصله بسیار بین عملکرد کتابخانههای ایین دانشیگاه و دانشیگاههای
دیگر (مثال فردوسی مشهد با  )%18دارد .اما اگر نسبت "موجود" (= دارای رکورد کتابشناختی در فهرست
آنتین) و "دسترسپذیر" را مت

قرار دهیم وضع امیدوار کننده اسیت ،گرچیه هنیوز نیرخ %98دانشیگاه

اصفهان  %88کمتر از عملکرد کتابخانههای دانشگاه فردوسی مشهد به روایت گلینی مقدب( )8391است ،اما
باز از نرخ دسترسپذیری در مطالعه کتسیک کانتور ) %88 (Kantor, 1976بیشتراست.
سئوالی که در ایناا به قوّ مطرح میشود این است که آن %91کتابهائی که در ماموعه کتابخانههای
دانشگاه اصفهان موجود نبود چگونه در دسترس پایان نامه نویسان قرار گرفته تا بتوانند به آنها استناد کنند؟
یافتهها میگویند حدود دو سوب از کل کتابهای فارسی 342عنوان ( )%88/9کیه در  79پاییان نامیه بیه آنهیا
استناد شده ،در کتابخانههای دانشگاه اصفهان موجود نبود .این رقیم در میورد کتابهیای انگلیسیی بیه 8991
عنوان ( )%99/8میرسد.
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در مورد کتابهای فارسی میتوان به احتمال یافت شدن آنها در کتابخانههای دیگر ییا در بیازار داخلیی
امیدوار بود .اما در مورد کتابهای انگلیسی چاپ خارج چه؟ آیا آنها نیز به همان فراوانی در بیازار داخلیی
یا کتابخانههای دیگر یافت میشوند؟ آیا نسخه الکترونیک آنها به صور آنتین در دسترس است؟ گزینه
بازار داخلی به نظر ما منتفی است؛ زیرا این بازار عمدتا بیه نمایشیگاه بیین المللیی تهیران محیدود مییشیود
(نمایشگاهها ی کتاب خارجی که به صور پراکنده در فاصیله برگیزاری نمایشیگاه بیین المللیی تهیران در
دانشگاهها برگزار میشوند ،عمدتا فروش نرفتههای نمایشگاه تهران را عرضه میکنند) .نمایشگاه بین المللی
تهران منبع تغذیه کتابخانههای دانشگاهی کشور است .به عبار دیگر ،کتابخانههای دانشگاهی خرییداران
پروپاقرص کتابهای خارجی در نمایشگاه بین المللی تهران هستند .بنابراین ،معقول است که فرک کنییم بیه
احتمال بسیار ،کتابهای انگلیسی دانشگاهی که در نمایشگاه بین المللی تهران عرضه میشیود ،دسیتکیم
یک نسخه را یک کتابخانه دانشگاهی در ایران میخرد.
احتمال بعدی – یافت شدن نسیخه الکترونییک آنتیین و درکتابخانیههیای دیگیر داخلیی  -را بررسیی
کردیم .بدین منظور از بین  8991عنوان کتاب انگلیسی که در فهرست آنتیین کتابخانیه دانشیگاه اصیفهان
موجود نبود 383 ،عنوان را به صور تصادفی با اسیتفاده از جیدول مورگان(نمونیه  383تیائی بیرای 8988
جمعیت) برگزیدیم و ابتدا آنها را درکتابخانه گوگل ( )Google Booksجستاو کردیم و توانسیتیم نسیخه
الکترونیکی  89عنوان ( )%9را پیدا کنیم .سپس همین نمونیه را درفهرسیت کتابخانیههیای دانشیگاه تهیران،
شیراز ،شهید چمران اهواز وشبکه سیمرغ که شامل دانشگاه فردوسی مشهد ،شهید بهشیتی وتربییت میدرس
میشود ،جستاوکردیم .این دانشگاهها دارای قدیمی ترین و معتبرترین دانشیکدههیای روانشناسیی و علیوب
تربیتی درکشور هستند .جستاو در فهرستهیای آنهیا نشیان داد کیه تنهیا رکیورد 44عنیوان ( )%84از 383
عنوان نمونه ،در کتابخانهها موجود است .بنابراین ،بر اساس نمونهگیری فوق ،در بهترین حالت ،دانشاویان
ما به  8989عنوان کتاب در پایان نامههای خود استناد کردهاند ،بدون آنکیه شیانس قابیل متحظیهای بیرای
دسترسی به آنها را داشته باشند .سئوال این است که چگونه این ارجاعها به پایان نامۀ آنها راه یافتیه اسیت؟
محتملترین پاسخ استناد کا ب است :اینکیه ایین اسیتنادها را از لیسیت اسیتنادهای کتیابهیا و مقالیههیا و
پاییییاننامیییههیییای دیگیییر گرفتیییهانییید .ایییین کیییار در اصیییطتح شناسیییی دانشیییگاهی استنادسیییازی
یااستنادبافی1خواندهمیشود ( )Fanelli, 2009و از مصیادی سیو رفتیار دانشیگاهی7و تخلی

از میوازین

اختق علمی است.
Citation Fabrication
Academic misconduct
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استنادبافی به اینطرز فاحش به ما میگوید که آنچه به عنوان "منابع و مآخذ" در پایان نامههیا مییآیید،
لزوماً "نیاز اطتعاتی" نیست بلکه صرفا نمایشی برای "قابل قبول کردن" یا افرایش اعتبار کار خیود اسیت.
بنابراین ،دامنه نیاز اطتعاتی این دانشاویان به مراتب محدودتر از آن است که با شمارش صیرف اسیتنادها
به نظر میرسد .این ضع

شناخته شده تحلیلهای استنادی در این تحقی از حالت امیری حاشییهای بیه در

آمده و متن را به تصرف خود در آورده است.
از تذکر این نکته نمیتوان گذشت که در این مطالعه ما فقط به کتابهای اسیتناد شیده در پاییان نامیههیا
پرداختیم و متعرک مقالههای مات علمی نشدیم .به رغم دسترسیی آنتیین بیه مقیاال مایت علمیی
خارجی در دانشگاههای ما ،دلیلی نداریم که احتمال ندهیم استناد کا ب بیه مقیاال مایت نییز رخ داده
باشد.
فاصله نزدیک به  %88نرخ دسترسپذیری در دانشگاه اصفهان با دانشگاه فردوسی را میتوان به تفاو
در شیوه دو بررسی نسبت داد.گلینی مقدب( ،)8391سناش خود را بر اساس دو لیست – یکی بیه تصیادف
استخراج شده از فهرست کتابخانه ،دیگری تهیه شده از درخواستهای دانشاویان -انااب داد .در هیچیک
از دولیست او پدیده نیاز کا ب ،وجود نداشت .این میتواند سبب افزایش  %88دسترسپذیری در دانشگاه
فردوسی باشد .در غیر این صیور  ،بایید آن را نشیانه وجیود نقیصیههیای بیشیتر در میدیریت ماموعیه در
کتابخانههای دانشگاه اصفهان دانست .سبب هر چه باشد ،ما موانع دسترسپیذیری بیه کیل عنیاوینی را کیه
فهرست آنتین موجود بودنشان را در ماموعههای دانشگاه اعتب کرده بود به خاطر در امانیت بیودن (7/9
درصد)؛ پراکندگی کتابخانهها در سطح پردیس دانشگاه ( 3/4درصید) ،و از ایین دو مهیمتیر ،نقیصیههیائی
یافتیم که در مدیریت ماموعه با آنها برخورد کردیم ( 89/7درصد) .درامانت بودن را عیبی نمیتوان تلقی
کرد .اما پراکندگی و نقیصههائی که بیه تفصییل از آنهیا سیخن گفتییم ،چیزهیائی هسیتند کیه مییتیوان بیا
تدبیرهای فنی کاهششان داد .مهمترین این تدبیرها انااب شل

خوانی است تا به کمک آن موجود بودن یا

نبودن کتابها معلوب و رکورد کتابهای وجین شده از فهرسیت حیذف شیود و محیل نگهیداری کتابهیا بیه
صور دقی بت گردد.
یک استراتژی برای تقویت مدیریت ماموعه ،کاهش تعداد کتابخانههیای دانشیگاه ،ترجیحیاً در ییک
کتابخانه مرکزی است .این استراتژی در دو دانشگاه مهم کشور ،دانشگاههیای صینعتی اصیفهان و دانشیگاه
فردوسی ،انااب شده است .این در حالی است که استراتژی ادغاب کتابخانههیای دانشیکدهای دهیههیا اسیت
دردانشگاههای معتبر کشورهای دیگر صور گرفته و موجب صیرفه جیوئی در هزینیههیا و ارتقیای سیطح

89پژوهشنامه کتابداری و اطتعرسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

سال  ،3شماره  ،8بهار و تابستان 8372

خدما شده است.
توصیه دیگر متوجه استادان راهنما و مسئوالن امور پژوهشی دانشگاه برای به کار گرفتن سیازوکارها و
تدبیرهائی است که دانشاویان را از استناد کیا ب بیازدارد و آنهیا را بیه درسیتکاری در رفتیار آکادمییک
تشوی کند.
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