
  
  

  : هاي دانشگاه اصفهان کتابخانهپذیري به کتاب چاپی در دسترس

  هاي تحصیلی نامه سونامی استناد کاذب در پایان

  

  3مظفر چشمه سهرابیدکتر، 2ابراهیم افشاردکتر، 1مهساپورحقانی

  19/9/91 :رشیپذ  26/5/91 :افتیدر

 

  دهیچک

 آنهاي به پذیر دسترسبهبود  با هدفر دانشگاه اصفهان، انگلیسی دهاي فارسی و  کتاب به یزیکیف یدسترس نرخ تعیین هدف:

 .این دانشگاه اي هدر شبکه کتابخان

 یروانشناسـ نامه تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و  پایانعنوان 97عنوان کتاب استناد شده در  2972از  اي سیاهه روش:

هاي  کتابخانه پیوسته رکوردهاي کتابشناختی در فهرست هر یک از م نخست موجود بودندانشگاه اصفهان تهیه شد. در گا

یافته شد، در قفسه  آنهادوم موجود بودن فیزیکی عناوینی که رکوردهاي کتابشناختی  گامدانشگاه اصفهان بررسی شد. در 

الیل موجود نبودن اقالم یافت نشـده  تعیین شد. در گام سوم تالش شد دبه آنها  پذیري و بدین ترتیب نرخ دسترس مشخص

با کتابداران بخش امانت مصـاحبه انجـام گرفـت.     اخیر پذیري شناخته شود. براي منظور شناسائی و موانع دسترس ،قفسه در 

 با استفاده از نرم افزار آماري و آمار توصیفی تحلیل شد.  سیاهه وارسیاطالعات به دست آمده از 

% 69اسـتناد شـده بـود، و     آنهانامه به  پایان 97هاي چاپی که در  کتاب تمام% براي 4/22ه دست آمد: دو نرخ دسترسی ب ها: یافته

عنوان انگلیسی نـاموجود   1668ز گیري ا نمونهداد. بر پایه  میرا نشان  آنهاموجود بودن  پیوستهفهرست که  هایی کتاببراي 

بـوك،   هاي عمده کشور و پایگاه گوگـل  دانشگاهانه در دیگر کتابخ 6 وستهیي پها فهرستدر  آنهاو جستجوي  مورد استناد

توان نشان دهنده پدیـده اسـتناد    میتوان در داخل کشور یافت. این امر را  میرا  آنها% 19%، حداکثر 95به احتمال د معلوم ش

در ي موجـود  هـا  ترسـی فیزیکـی بـه کتـاب    دسموانـع  دانست که از مصـادیق سـوء رفتـار آکادمیـک اسـت. دیگـر       ب کاذ

ه بـودن در واحـدهاي   و پراکنـد ، در امانـت بـودن  به ترتیب عبارتنـد از: نقـایص مـدیریت مجموعـه،      هاي دانشگاه کتابخانه

مدیریت مجموعه،  هاي یکتابداران کاستدر دو کتابخانه خوابگاهی تک جنسیتی). در مصاحبه با  ویژهاي متعدد (به  کتابخانه

                                                             
 mahsa_poorhaghani@yahoo.comدانشگاه اصفهان  شناسی علم اطالعات و دانشکارشناس ارشد  .1

  ebafshar@gmail.com (نویسنده مسئول) دانشگاه اصفهان شناسی علم اطالعات و دانشاستادیار  .2

  sohrabi51@gmail.comدانشگاه اصفهان  شناسی علم اطالعات و دانشر استادیا .3

 

پذیري به کتاب  دسترس). 1392مظفر (، چشمه سهرابیپورحقانی، مهسا؛ افشار، ابراهیم؛ مقاله:  به این استناد

 نامه پژوهش .هاي تحصیلی نامه هاي دانشگاه اصفهان: سونامی استناد کاذب در پایان چاپی در کتابخانه

    .191- 206 )،1( 3،رسانی اطالع و يکتابدار



 1392بهار و تابستان ، 1، شماره 3سال                              ، دانشگاه فردوسی مشهدرسانی اطالعکتابداري و  نامه پژوهش  192

افـزار فهرسـت    نـرم دقتـی در صـحافی و مشـکالت     بـی خوانی،  شلفندادن  مشخص نبودن وضعیت منابع وجین شده، انجام

 . عنوان شدکتابخانه 

 مدیریت مجموعه؛ استناد کاذب؛ سوء رفتار آکادمیک. ؛پذیري فیزیکی؛ کتاب؛ دانشگاه اصفهان سدستر: ها واژهکلید

 

  مقدمه 

رسانی  اطالعابداري و حوزه کت اندرکاران دستاصطالحی مأنوس هم براي  4پذیري دسترسی یا دسترس

شود که فاصله فیزیکی طالـب   میاست. واژه دسترسی در معناي عام به وضعی گفته اطالعات و هم کاربران 

رسـانی بـه    اطـالع شناسی کتابداري و  اصطالحکند(مطلوب) از میان رفته باشد. این واژه در  میبا آنچه طلب 

اي را که در مرحله احساس نیاز به  فاصلهق شده باشد معناي موقعیتی است که جوینده یا طالب اطالعات موف

  . رفته بیابدخود را با آن مواجه یافته است، از بین  اطالعات،

ساختن اطالعات را هموار سـاختن مسـیر کسـب و دریافـت اطالعـات و       پذیر دسترس) نیز 1373حري (

 گیـري  شـکل ي را از پـذیر  دسـترس  طـه یحداند. از این رو وي  مییا موجود در این مسیر  یاحتمالرفع موانع 

  داند.  میگسترده پاسخ در ذهن تا رسیدن به  پرسش

اسـت.   آنارزش  نیـی تعدر  یمهمـ به اطالعـات عامـل    یدسترساهمیت پژوهش حاضر در آن است که 

زمان اگر به سهولت و در  با کیفیت، چند هر –ها هکتابخان يها همجموع از جمله -شده وري آگرد اطالعات

ــب از ــده  مناس ــتفاده کنن ــر اس ــت   نظ ــی ارزش اس ــد، ب ــترس نباش ــل   .در دس ــک تحلی ــون در ی راس اتکینس

 ,Atkinsonداند ( می "کاهش زمان دسترسی"سازي، کارکرد اصلی کتابخانه را  مجموعهپدیدارشناسانه از 

1994, p. 38،  به نقل ازAfshar, 2000, p. 62.(  

 از گیـري  بهـره  شیافـزا عوامـل   تـرین  از مهـم  را يریپـذ  دسـترس و  5موجـود بـودن   هاي فراوانی پژوهش

خـود تـالش    اي هرسـالت حرفـ   بـر اسـاس  ). کتابداران 374، ص 1378(پائو،  دانند می یرسان اطالع يها نظام

آل بـا هـدف بـه حـداقل      ایده کتابخانهکه دسترسی کاربران به منابع اطالعات را به حداکثر برسانند.  کنند یم

. ایـن  کنـد  مـی دمت ست یـافتن بـه اطالعـات، بـه وي خـ     مان کاربر براي درساندن مصرف پول، انرژي، و ز

هـاي متفـاوت    کوشش در راستاي تحقق اصل کمترین تالش است که طبق آن موجود هوشمند از میـان راه 

در  ). بدین ترتیب213، ص 1388رپناه، به نقل از: داو 6گزیند (زیف میین راه را بر تر مسئله، سادهیک حل 

 شـتر یبتـر باشـد، احتمـال اسـتفاده از آن      آسـان  یاطالعـات و استفاده از منبـع   یدسترسهر چه شرایط مساوي، 
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  .شود یم

نیازهاي اطالعاتی روزافزون جامعه دانشگاهی و لزوم دسـتیابی بـه اطالعـات مناسـب در زمـان مناسـب،       

دن نیـاز  . برطـرف کـر  کند میي دانشگاهی را ایجاب ها هرسانی در کتابخان خدمتضرورت بررسی وضعیت 

  شود.  میخدمات کتابخانه  به آنهااطالعاتی دانشجویان در زمان مناسب، باعث اعتماد 

 يریپـذ  دسـترس بـه   دنیو موانـع موجـود در رسـ    یکـ یزیف يریپذ دسترسنرخ  افتنیپژوهش  نیا هدف

 یچـاپ  يهـا کتـاب  به یکیزیف يریپذ دسترسرفع موانع  يبرا ییارائه راهکارها به مطالعه نیا. است یکیزیف

  . پردازد یمدانشگاه اصفهان  يها در کتابخانه

  

  پیشینه پژوهش 

یکی از مطالعـات کالسـیک    )Kantor, 1976ي، پژوهش کانتور (پذیر دسترسهاي عرصه  در میان پژوهش

وي بـراي بـه تصـویر     اهمیت کار کانتور در آن است که .)Lancaster,1991&Mansbridge, 1986است (

بنـدي موانـع    طبقـه را ارائه کرد. در این مـدل   اي ه، مدل موسوم به شاخموجود بودن عمیان موان رابطهکشیدن 

  کند، در نظر گرفت: میطی  کاوشموجود بودن را به ترتیب مراحلی که کاربر هنگام 

  سازي)؛ مجموعهآوري و  فراهمالف) کتابخانه منبع را تهیه نکرده است (

  ب)منبع در امانت است؛

م شده یا در محل اشـتباه  (گهم نیست  پذیر دسترسو در امانت هم نیست، اما  تهیه کردهکتابخانه منبع را  ج)

  ؛)(خطاي کتابخانه ت)گذاشته شده اس

  ). ها هکننده (در استفاده از فهرست یا در یافتن منابع در قفس مراجعهد) خطاي 

ك یافـت شـده بـه    بندي کـرد: نسـبت تعـداد مـدار     ي فیزیکی را بدین ترتیب فرمولپذیر دسترسکانتور 

  تعداد مدارك جستجو شده:

  موجود بودن نرخ= 

بـود کـه   وي آنعملیاتی تعریف کنـد. کـار بعـدي     صورتي را به پذیر دسترسمفهوم کانتور سعی کرد 

، مـوارد عـدم موفقیـت را در    کـاوش پس از تعیین میزان احتمال موفقیت در یافتن مدرك مورد نظـر هنگـام   

  دي کند:بن گروهمدل زیر 

DAاند (احتمال نیامدهاصال بدست  هایی که : نارضایتی مربوط به کتابPA(؛  

DCایی که در امانت هستند (احتمال ه : نارضایتی به دلیل کتابPC(؛  
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DLاند (احتمال  شدهفسه قرار داده ها در محل اشتباه سر ق : نارضایتی به دلیل اینکه کتابPD(؛  

DUاربر (احتمالبه دلیل اشتباه ک : نارضایتیPU(.  

  

    

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  )Kantor, 1976اي کانتور ( شاخه . 1نمودار

  

 هــا Dهـا، جمـع   نارضـایتی شــود، تعـداد   مـی کـانتور نامیـده    اي هبـا اسـتفاده از ایـن نمـودار، کـه نمــودار شـاخ      

)(Dissatisfaction  شود. در این نمـودار   میتعیینW     هـا و   درخواسـت نشـان دهنـده کـلS ان رضـایت میـز  

 .)است

T= S + DU  PU=S/T 
U= T + DL  PL= T/U 
V= U + DC  PC=U/V 
W= V+ DA  PA= V/W 

  

توان  میهاي رزرو شده را  کتابمثالًگنجند.  مین ها فرمولنکاتی وجود دارند که در  معتقد استکانتور 

انـد.   گرفتـه ر محل اشـتباه قـرار   هایی که د هاي به امانت رفته گنجاند و هم در دسته کتاب هم در دسته کتاب

 آنهـا جداگانـه بـراي    اي ههاي رزرو شده زیـاد باشـند، بهتـر اسـت کـه مجموعـ       در مطالعاتی که تعداد کتاب

تواند سرنوشت هر مورد  مین پژوهشگرتعریف شود. البته در این مطالعه باید خطاي آماري لحاظ شود. زیرا 

  . کندشود، مشخص  می کاوشرا که 

 يریپذ دسترسنرخ  یشیمایپارشد خود با استفاده از روش  یکارشناس نامه انیپا) در 1378(مقدم  ینیگل

ها که به  ، یکی شامل مشخصات کتابلیستاز دو  دهمشهد با استفا یفردوسها را در دانشگاه  کتاب یکیزیف

  

V 

U 

T 

S 

PA 

DA: NOT ACQUIRED 
PC 

PL 

DL: LIBRARY ERROR 
PU 

DU: USER ERROR 

DC: CIRCULATING 

W 
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. دسـنجی ، نایدانشـجو  يهـا  درخواست انیمبرگه هر کتابخانه انتخاب شده بود، و دیگري از  رفتصادف از 

قسـمت دوم مـدت    و در آمده بـود ها . در قسمت اول اطالعات کتابشناختی کتابداشتدو قسمت لیست هر

نبـودن   وعوامـل مـؤثر بـر موجـود     ،نبـودن  موجـود  یـا  موجـود دریافـت آن،   زمان میان درخواسـت کتـاب و  

مشهد از  یفردوسها در دانشگاه  کتاب یکیزیف يریپذ دسترسنشان داد نرخ وي  پژوهش. شدهرکتاب ثبت 

علوم  يها حوزهعلوم از  يها حوزهها در  به کتاب یدسترسزمان  ، و%)80نرخ آن در خارج از کشور بیشتر (

) 1یافت:  ها نیاها را به ترتیب اهمیت  کتاب يریپذ دسترسمقدم موانع  ینیگلکمتر است.  یاجتماع/ یانسان

  7. ییآرا قفسه) اشتباه 4 ) اشتباه دانشجو3) اشتباه کتابدار 2در امانت بودن، 

در زمـان   يمشتر ازیمدارك مورد ن هیته يکتابخانه برا کی ییتوانا ،يریپذ دسترس ها پژوهش شتریب در

در  کـاربر  کـاوش و مـورد   ازیـ به صورت احتمال وجـود مـدرك مـورد ن    يریپذ و نرخ دسترس یابیارز ازین

چهـار عامـل    گذشـته،  يهـا  پـژوهش  يهـا  فتهای يبندجمعشده است.  يریگ مجموعه، فهرست و قفسه اندازه

کاربر را به عنـوان موانـع    يخطاو  کتابخانه يخطاامانت،  ،(= سفارش و تهیه) يآورفراهمو  يساز مجموعه

 اسـت  آمـده  دسـت  به ها کتابخانه انواع در متفاوت یدسترس نرخ ها، پژوهش. در اندکردهمشخص  یدسترس

 میدانشگاه اصفهان تعم کتابخانهبه  را ها پژوهش آن جینتا توان یمن و امکانات، طیتفاوت در شرا سبب بهاما 

 یابیارز يارهایمع نیتر از مهم یکیبه عنوان  ،را یکیزیف یدسترس تا است آن بر حاضر پژوهش نیداد. بنابرا

  .  دبسنجدانشگاه اصفهان  يها هکتابخانه، در کتابخان

  

  :روش پژوهش

شود که فرد نیـاز بـه دانسـتن     میآیندي نگریست که از زمانی آغاز فر ةي به دیدپذیر دسترسبه  توان می

و به اصطالح با دریافت اطالعاتی کـه آن دانـائی    رسد میکند، تا زمانی که به دانستن آن  میچیزي را حس 

دشـوار   دسترسـی مشخص کردن چـارچوب بـراي   کند. از این رو  میدهد، ساختار دانشش تغییر  میرا به او 

گیري و فهمیـدن   اندازهکه براي  است تکیفی یک يپذیر دسترسمناسب بودن وضع دیگر، است. از طرفی 

  کمی سنجید. اید آن را با مقیاسب وضعیت آن

ین سـه بـار رویکـرد خـود را تغییـر دهـیم. چهـارم        پـژوهش همین مسائل باعث شد که بـراي انجـام ایـن    

                                                             
پذیري به منابع اطالعاتی چاپی در  وضعیت دسترس بررسی). 1390به پورحقانی، مهسا.(براي مطالعه بیشتر مراجعه شود  .7

رسانی. دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و  . پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداري و اطالعکتابخانه هاي دانشگاه اصفهان

  شناسی. روان
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اي  تجربـه توضـیح  روش نهائی، شرح . پیش از مدآ هائی رساند که در این مقاله خواهد رویکرد ما را به یافته

  فایده نخواهد بود. که حاصل شد، بی

ي به منابع در دانشگاه اصـفهان، بـراي اسـتفاده از تجـارب     پذیر دسترسدر مرتبه اول براي بررسی عمیق 

الش بـراي  در تـ را  شـان ای  همصـاحبه کنـیم و تجربـ    آنهـا دانشجویان تحصیالت تکمیلـی تصـمیم گـرفتیم بـا     

یم. انجام هفت مصاحبه با دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان معلوم کـرد  تیابی به منابع بشناسدس

خواهنـد اصـال در    مـی شوند. زیـرا معتقـد بودنـد منـابعی کـه       میکه دانشجویان، همه در گام نخست متوقف 

، به خصـوص دانشـکده   انسانی ي علومها هدانشگاه اصفهان وجود ندارد. دانشجویان تحصیالت تکمیلی گرو

ي مهندسـی و  هـا  هادبیات، مشکلی در مورد دسترسی به منابع اطالعاتی اعـالم نکردنـد. امـا دانشـجویان رشـت     

در دانشگاه اصـفهان موجـود نیسـت. از آنجـا کـه       شانیدرخواستهیچ کدام از منابع  اصرار داشتند کهاقتصاد 

ي دانشـگاه اصـفهان بـود،    هـا  هعـه کتابخانـ  ي منابع موجـود در مجمو پذیر دسترسبررسی  پژوهشهدف این 

کننـد زیـرا    مـی هـدف ایـن تحقیـق را بـرآورده ن     هـا  هي انجام گرفته نشان داد کـه مصـاحب  ها هبررسی مصاحب

 کردند. میدانشجویان عموما از نبود منابع گالیه 

یم و از مراجعه کنندگان به کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه اصـفهان خواسـت      شدفرمی تهیه  در کوشش دوم،

یافتند، بـا ذکـر دلیـل     میخواستند و ن میجستجوهاي خود را در آن درج کنند و مشخصات هر منبعی را که 

مختلـف، بـر اسـاس فعالیـت میـز امانـت کتابخانـه         هـاي  سـاعت در  ها فرمناکامی، در آن فرم وارد کنند. این 

ه دسـت یـافتن بـه مشـکالت     بـود کـ   آن. اشکالی که بـروز کـرد   نبودمرکزي توزیع شد. این تدبیر نیز موفق 

کنندگان قادر نبودنـد علـت    یلی از موارد مراجعهشد. زیرا در خ میي به ندرت و تصادفی میسر پذیر دسترس

  اصلی ناموفق بودن تالش خود را بیان کنند.  

را کـه   ییهـا  درخواسـت ي درخواسـت کتـاب،   هـا  هدر نوبت سـوم، تصـمیم گـرفتیم بـا اسـتفاده از برگـ      

علـت آن بـود کـه در     نیتـر  مهـم تند، بررسی کنیم. این تدبیر هم به چند دلیل متوقف شـد.  یاف میکتابداران ن

کـرد. در ایـن    میبسیاري از موارد اشتباه از کاربر بود که به محل نگهداري و در امانت بودن مدرك توجه ن

ر میـزان  مراجعه کنندگان) مبهم بود و بیشتر به مشکالت کـاربران د  يها درخواستروش حجم جامعه (کل 

بررسـی مشـکالت نظـام کتابخانـه در      پژوهششد. در حالی که هدف اصلی این  میي پرداخته پذیر دسترس

  ي بود. پذیر دسترستحقق 

 "منبـع محـور  "خـود از رویکـرد بـه اصـطالح      پرسـش پـژوهش  سرانجام تصمیم گرفتیم براي پاسخ بـه  

را بسنجیم. اما مشـکلی کـه    آنهاي به پذیر دسترساز منابع تهیه کنیم و  اي سیاههاستفاده کنیم. بدین معنی که 
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ي پـذیر  دسـترس بود که هم مورد نیاز کاربران باشد و هم بتواند به خوبی موانـع   اي سیاههوجود داشت، تهیه 

که دانشـجویان در   باشد از منابعی سیاهه مورد نظرمنظور، تصمیم گرفتیم  نیبه ارا روشن کند. براي رسیدن 

را بسنجیم تا معلـوم شـود خـدمات     آنهااستناد کرده بودند و وضع دسترسی به  آنهایسی به نو نامه جریان پایان

دانشگاه اصفهان تا چه حد عمال قادر است منابعی را که دانشجویان در جریان پژوهش خـود بـه    اي هکتابخان

  این رویکرد مراحل زیر را طی کرد:قرار دهد.  آنهادر دسترس  اند داشتهنیاز  آنها

را  1389و  1388ي دو سال اخیر یعنی ها هتصمیم گرفتیم فقط پایان نام ها هت تعداد زیاد پایان نامبه عل .1

پایان نامه دفاع شده در این دو سال، با استفاده  190در نظر بگیریم. از میان پژوهش  نیجامعه ابه عنوان 

پایان  97این  يها نامهبکتاعنوان را براي نمونه برگزیدیم. در  97 ، )1386(مومنی،  از جدول مورگان

عنوان  753عنوان کتاب فارسی و انگلیسی موجود بود. با کسر  3725مشخصات  در مجموعنامه 

ي فوق، نمونه ما را تشکیل داد. جدول زیر ها هنام پایانعنوان کتاب مورد استناد در  2972تکراري، 

 دهد. یمو استنادهاي هر رشته را نشان  ها هتعداد نمونه در پایان نام

  تعداد استنادها  ها تعداد پایان نامه  رشته

  773  16  مشاوره

  1657  40  شناسی روان

  1218  35  علوم تربیتی

  77  6  کتابداري

  3725  97  جمع

  753    استنادهاي تکراري

  2972    جمع نهائی

  

بـر  کـه   سیاهه وارسـی در  ها هنام پایانهاي مورد استناد در  کتابدر گام بعد، اطالعات کتابشناختی  .1

. ایـن مراحـل   وارد شد ،ان، نویسنده و رده) تهیه شده بودکاربران (جستجوي عنوجستجو مراحل  اساس

عالوه بر اطالعات کتابشناختی، محل نگهداري منبع نیـز در   .تعیین شدکاربران برپایه مشاهده جستجوي 

  . آمد سیاهه وارسی

کتابخانـه  پیوسـته  در فهرسـت   نامـه  پایـان  97عنـوان اسـتنادهاي غیـر تکـراري      2972تمـامی   سپس .2

 سـیاهه وارسـی  در قسمت مربوطـه در   نشد یافت . هر منبعی که در فهرستجستجو شددانشگاه اصفهان 

  . شدآن متوقف  کاوشگذاري شد و  عالمتناموجود 
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 ســیاهه وارســینگهـداري آن در   ، شـماره راهنمــا و محــل وجــود داشــتاگـر منبعــی در فهرسـت    .3

سـیاهه  در  اشـکال نیـز  خـورد، آن   میافزار به چشم  نرمر مشکلی در استفاده از . همچنین اگشد یادداشت 

 شد. ثبت  وارسی

رکـورد کتابشناسـی آن   کـه  آغاز شد بعد از اتمام این قسمت، جستجوي سر قفسه تک تک منابعی  .4

کـه یافـت    منبعـی . هـر  نوشـته شـده بـود    آنهـا کتابخانه موجود بود و شماره راهنماي  پیوستهدر فهرست 

در مرحله بعد . خورد  میعالمت  سیاهه وارسیدر تلقی و شد، موفقیت در دسترسی فیزیکی به کتاب  می

 شد. از آنجـا  بررسی شد. در این مرحله هم زمان جستجوي منبع یادداشت  علت یافت نشدن منابع نایافته

هی نیـز بـراي   زمـان سـفرهاي درون دانشـگا    بع دانشکده علوم تربیتی نبود،بعضی منا محل نگهداري  که

گیري شد. پس از اتمام این مرحله، براي نبودن تعدادي از منابع سر قفسه هیچ  اندازهدست یافتن به منابع 

کتابـداران   از نفـر  پـنج  ي، با پذیرنا دسترسعلت  شناسائیبراي  پیدا نشد. بنابراین، تصمیم گرفتیم دلیلی

نظرات انعکاس هاي این بخش  یافتهنیم. طبعا کشگاه اصفهان مصاحبه ي دانها هزبده بخش امانت کتابخان

  آنان است. شخصی بر تجربهمبتنی 

. اسـتفاده از آمـار   شـد تحلیـل   SPSS، بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     سـیاهه وارسـی  از  حاصلي ها هداد .5

ایـن   هـاي  پرسـش جوابگـوي   مربوطـه  ينمودارهـا هـا و ارائـه    داده یفراوان عیتوزجداول توصیفی، ارائه 

 پژوهش بود. 

  

  ها هیافت

موجـود   هـاي دانشـگاه   %) در فهرسـت کتابخانـه  6/67عنـوان (  2010عنوان کتاب استناد شده،  2972از 

 عنوان)1668% (1/56هاي انگلیسی  عنوان) و براي کتاب 342( %5/11هاي فارسی  نبود. این نرخ براي کتاب

که  ییها کتاب%) 4/32عنوان ( 962 ستیاب بودندبه  توان میدر فهرست دانشگاه نشان داد تنها جستجو بود. 

معلـوم   کاوش. ادامه امید داشتاستناد شده بود،  آنهاشناسی به  رواندانشکده علوم تربیتی و  نامه پایان 97در 

تـوان بـه یـک     اسـت. ایـن را مـی    "پذیر دسترس"عاً قوا% از کل) 4/22عنوان ( 665کرد که از این تعداد تنها 

  دانست.  اي چاپی در دانشگاه اصفهانه کتاب يپذیر دسترساعتبار نرخ 
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قـرار   % )100مبنـا (  موجـود اسـت  در فهرسـت کتابخانـه   آنهاعنوانی که رکورد کتابشناختی  962اما اگر 

  962/665*100=69% شود: می هاي چاپی در این دانشگاه باي به کتپذیر دسترس، آنگاه نرخ گیرد

  دهد. مینشان  % بقیه را31دستیاب نشدن  هاي سبب 2شماره  نمودار
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  هاي موجود در فهرست آنالین کتابخانه در قفسه کتاب يپذیر دسترس. 2نمودار 

 ییبه معناي موجود نبودن کتاب بر روي قفسـه نبـود، بلکـه ناشـی از نارسـا     نیافتن منبع، در موارد اندکی 

فهرست با مشکل مواجه شد. جستجوي ما تـا رسـیدن    %) جستجو در9/2مورد ( 85افزار کتابخانه بود. در  نرم
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بـودن ایـن تحقیـق بـه ناچـار مـا را از منظـور کـردن          "منبع محور"کشید.  دقیقه طول می 30ه منظور، گاه تا ب

بـا   يریپـذ  دسـترس سـنجش   يهـا  تیمحـدود بازداشـت (ایـن از    يریپـذ  دسترسخطاي کاربر به عنوان مانع 

د ما از وجود کتابی در مجموعه مطمئن بودیم، اما رکـورد آن را در  رویکرد منبع محور است). در یک مور

عنـوان   2010در میـان   دیگـري . شـاید مـوارد   رانجام آن بر روي قفسـه یـافتیم  سکه فهرست نیافتیم در حالی 

  اما رکورد آن را در فهرست نیافته باشیم. باشد موجود بوده  در عملکه  اشتهد وجود ناموجود

  بود:  ها نیابرخی مشکالت نرم افزار کتابخانه که با آن مواجه شدیم 

 فایرفـاکس  مانند موزیال با مرورگرهاي اینترنتی پرکاربرد تحت وب است، اما افزار کتابخانه نرمبا اینکه  .1

 شود.  میشود و تنها با اینترنت اکسپلورر باز  میباز ن راپِو اُ

دهد که ترکیبی از کلمـات   میپیشنهادهایی ارائه یع فهرست، سر جستجودهنده در بخش دسیستم پیشنها .2

 معنی و عدد است.  بی

و  "روانشناسـی " جسـتجوي ثال نتـایج  (مـ الخط متفـاوت عـاجز اسـت     رسمبا  ها هافزار از تشخیص واژ نرم .3

  ). نیست یکی "شناسی روان"

خطـاي   تـوان  ینمـ دن را ي در امانـت بـودن کتـاب بـود. در امانـت بـو      پذیر دسترس%) مانع 6/9مورد ( 92در

اســت. ایــن یکــی از  خــدمتمــدیریت مجموعــه دانســت، بلکــه مــانعی اســت کــه حــاکی از موفــق بــودن   

بــه اتکــاي مــواد چــاپی اســت کــه باکلنــد بــه آن اشــاره کــرده اســت   اي ههــاي خــدمت کتابخانــ پــارادکس

)Buckland, 1972, P.99-100 يپذیر دسترسنرخ  آمدن نییپا) و به موجب آن باال رفتن نرخ امانت باعث 

شود؛ پارادکسی که منابع الکترونیک با فراهم کردن امکان دسترسی همزمـان چنـدکاربر آن را برطـرف     می

کرده است، اما در دانشگاه اصفهان به خاطر بهره نبردن نرم افزار از امکان اخطار به کاربر بـراي برگردانـدن   

توانـد بـیش از آنچـه کـه      مـی امانت  ،یمیل به امانت گیرنده)به موقع کتاب و یا اعالم تاخیر (مثال با فرستادن ا

بـه   شـده رزرو کتـاب  کننـده از بازگشـت   تر از آن، آگاه نشـدن رزرو  ناگزیر است، مانع دسترسی شود. مهم

  ي را تشدید کند. ناپذیر تواند دسترس میکتابخانه نیز 

 327تابخانـه علـوم تربیتـی و    %) در ک66مـورد (  635عنوان کتاب موجود در فهرست کتابخانـه،   962از 

بایست در سـطح پـردیس    می آنهان ي دیگر بود. یعنی کاربر براي به دست آوردها ه%) در کتابخان34مورد (

ي ها هکند. این یکی از معایب پراکنده بودن مجموعه کتابخان مراجعه ي مختلفها هوسیع دانشگاه به کتابخان

 يهـا  ه%)که تنها در مجموعه کتابخانـ 4/3عنوان ( 33مورد  محل است. این مشکل در17در دانشگاه اصفهان 

دانشـجویان غیـر سـاکن در     یدسترسـ  رایـ ز؛ شـود  مـی جود داشـت، تشـدید   و هاي دختران و پسران خوابگاه
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، تقریبـا  اي ه، در نبـود سـرویس امانـت بـین کتابخانـ     آنهـا ها و دسترسی دانشجویان جنس مخالف به  خوابگاه

  ممکن است.نا

%) دسـترس ناپـذیري بـه خـاطر نقـص مـدیریت       9/17( مورد 172حاکی از آن است که در هاي ما  یافته

مـانع دسترسـی بـود. امـا مـا نتوانسـتیم        %) قرار داشتن کتاب در محل اشتباه4/4مورد ( 42مجموعه است. در 

ا آنها بـ در دسترس نبودن سبب براي شناسایی  .سبب را بشناسیم%) 5/13مورد ( 130براي در دسترس نبودن 

  :دالیل را نام بردند آنها این. کردیممصاحبه  کتابخانه 5نفر از کتابداران فعال در بخش امانت در  5

بعــد از وجــین دانشــگاه اصــفهان،  نامــه یــینآبــر طبــق کتــاب بــدون حــذف رکــورد آن. وجــین شــدن  .1

د وجینی، باید شماره ثبت مـدرك وجـین شـده از فهرسـت کتابخانـه حـذف       گیري در مورد موا تصمیم

گـذرد، امـا وضـعیت ایـن منـابع هنـوز        مـی شود. اما بنا به گفته کتابداران، حدود ده سال از وجـین منـابع   

 افـزار  نـرم فهرست کتابخانه تعویض شده، هنـوز منـابع وجـین شـده از     نرم افزار نامشخص است. با اینکه 

اقی مانـده  هاي وجین شده، بی هیچ توضیحی در فهرست ب کتاب يها ه. داداستحذف نشده جدید هم 

اند و در مکانی قرار دارند که امکان دسترسی دانشجو  شدهخارج  ها هها از قفس است، در حالی که کتاب

 وجود ندارد.  آنهابه 

هاي موجود در قفسه و فهرست کتابخانـه   خوانی. بررسی دقیقی براي هماهنگی کتاب شلفانجام نشدن  .2

خـوانی صـورت    غییـر نـرم افـزار، یـک نوبـت شـلف      از تانجام نگرفته است. چند سال پیش، زمانی پیش 

مفقـودي و بـه صـحافی رفتـه و دیگـر مـوارد        هـاي  شـده از کتـاب   تهیـه   هاي سیاهه گرفت، اما سرانجامِ

خـوانی انجـام شـد، امـا وضـعیت منـابع در        نیز شـلف  ر، براي دومین باافزار نرممشخص نشد. بعد از تغییر 

پـذیر   امکـان تشـخیص علـت دسـترس    ها سبب شـد   سیاههن نشد وارد نشد. تفکیک تهیه شده هاي سیاهه

 تواند امانت بودن، گم شدن یا هر علت دیگـري باشـد، مشـخص نشـود.     ها در قفسه، که می نبودن کتاب

کتابدارانی کـه  هاي گمشده و مفقودي مشخص نشوند.  خوانی باعث شده است کتاب شلفانجام ندادن 

کـاهش   مفقـودي د مـوا ، امنیتـی بـراي کتابخانـه    گیـت از  اسـتفاده  زمـان از  گفتنـد شـد  مصـاحبه   آنهـا با 

 هدسـتی بـود  به شیوه  دهی امانتد گمشده متعلق به زمانی است که موا بیشتر. کرده استپیدا ي یرگ چشم

 نصب نشده بود.   ها ههاي امنیتی در کتابخان نظامو  است

دو کتـاب بـا هـم در     کـردن  صـحافی (مـثال  در آن دقتی بین صحافی و امدت زمبودن صحافی. طوالنی  .3

 .هاي یافت نشدن اعالم شد سبباز دیگر ) نیز به نظر کتابداران یک مجلد
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فهرسـت  در  محـل نگهـداري   بدون ذکر ،مجزا یدر محل ،مانند کتب وقفی ها هبرخی مجموع نگهداري .4

 کتابخانه.

 در فهرست کتابخانه.سازي و به صحافی رفته  آمادههاي در حال  کتاباعالم نشدن وضع  .5

محـل نگهـداري در   بـدون تغییـر    اقمـاري  بـه چنـد کتابخانـه    اي هدانشـکد یک کتابخانه  یم مجموعهتقس .6

 .فهرست کتابخانهرکورد اثر در 

کتـاب  هـاي توصـیفی    داده در حـالی کـه   .ه شـدن و ورود کتـاب بـه قفسـه    فاصله زمانی زیاد میان خرید .7

توسـط  قابـل جسـتجو    شناختی آند کتابرد و رکوشو وارد فهرست کتابخانه میبالفاصله  خریداري شده

د. ایـن  شـو  پـذیر  دسـترس قفسـه کتابخانـه    بـر روي کشد  ماه طول می 3به تخمین کتابداران ، کاربر است

  است. پذیري دسترسفاصله نیز یکی از موانع 

میـانگین زمـان   . حداکثر حـدود هشـت دقیقـه بـود     وثانیه  15افزار کتابخانه  نرمدر جستجو میانگین زمان 

ي یکـی از  پـذیر  دسـترس بـه   در ادبیـات مربـوط  دقیقـه بـود.    72حـداکثر حـدود   و ثانیه  45سه در قف کاوش

. امـا  )399، ص1379(پائو، انـد  کـرده معیارهاي کمی سنجش دسترسی را میانگین مدت زمان دسترسی بیان 

نشـده  اي  اشاره، به میانگین مدت زمان دسترسی به منابع اطالعاتی مورد بررسی هاي پژوهشک از یدر هیچ 

  ).Buckland, 1975( شده استه ي محاسبپذیر دسترسبر  و تنها تاثیر مدت زمان امانت است

  

  گیري نتیجه

 پرسـش به  ها هاین یافتپاسخ  .استقدري تأمل  به دست داد که شایسته آماريافته ی شماري پژوهشاین 

ي دانشـگاه اصـفهان چقـدر    اه هدر کتابخان چاپی هاي کتابپذیري فیزیکی به  نرخ دسترساینکه  –اصلی ما 

ی یهـا  عنوانکل پذیر به  دسترسسبت منابع ن %، و آن22حاضر دو عدد بود. یکی در چارچوب طرح  -است

 هـا  هیافت نسبت دستو آن  %،69استناد کرده بودند. دیگري  آنهاي خود به ها هبود که دانشجویان در پایان نام

  ي دانشگاه اعالم کرده بود.ها هشان را در مجموعموجود بودن پیوستهفهرست  بود به کل عناوینی که

ــک      ــابع ی ــه در فهرســت من ــیم کــه آنچ ــرض کن ــاناگــر ف ــه  پای ــا   فهرســتنام ــت واقع ــاز "شــده اس نی

هـاي چـاپی    ي در دانشـگاه اصـفهان بـه کتـاب    پذیر دسترسوضع نویس است،  نامه دانشجوي پایان"اطالعاتی

هـاي   ي ایـن دانشـگاه و دانشـگاه   هـا  هرد کتابخانبین عملکبسیار و حکایت از فاصله کننده خواهد بود  مأیوس

د کتابشناختی در فهرسـت  (= داراي رکور "موجود"اما اگر نسبت  .%) دارد80دیگر (مثال فردوسی مشهد با 

دانشـگاه   %70 نـرخ  مالك قرار دهیم وضع امیدوار کننده اسـت، گرچـه هنـوز   را  "پذیر دسترس"و ) پیوسته

 اسـت، ) 1378( دماه فردوسی مشهد به روایت گلینـی مقـ  ي دانشگها هرد کتابخان% کمتر از عملک10اصفهان 
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  .است % بیشتر10 (Kantor, 1976)مطالعه کالسیک کانتور ي در پذیر دسترساز نرخ  زاما با

کـه در مجموعـه   ی یهـا  کتـاب %68شـود ایـن اسـت کـه آن      مـی مطـرح   قـوت کـه در اینجـا بـه     پرسشی

 آنهـا تا بتواننـد بـه   قرار گرفته  نویسان نامه پایاند نبود چگونه در دسترس وجوي دانشگاه اصفهان مها هکتابخان

  ند؟استناد کن

پایان نامـه بـه    97که در  )%5/11( عنوان 342 هاي فارسی دو سوم از کل کتاب گویند حدود می ها هیافت 

بـه   یهـاي انگلیسـ   تـاب مـورد ک  ان موجود نبود. این رقـم در ي دانشگاه اصفهها هده، در کتابخاناستناد ش آنها

  رسد.  می%) 1/56( عنوان 1668

 داخلی ي دیگر یا در بازارها هبخانادر کت آنهاشدن  به احتمال یافت توان میهاي فارسی  در مورد کتاب 

نیز به همان فراوانی در بـازار داخلـی    آنهاآیا  هاي انگلیسی چاپ خارج چه؟ امیدوار بود. اما در مورد کتاب

گزینه سترس است؟ در د پیوستهبه صورت الکترونیک آنها  شوند؟ آیا نسخه میدیگر یافت  يها هیا کتابخان

 شـود  مـی محـدود   انرهـ المللـی ت  بـین  زیرا این بـازار عمـدتا بـه نمایشـگاه     ؛بازار داخلی به نظر ما منتفی است

تهـران در  المللـی   بـین ي کتاب خارجی که به صورت پراکنـده در فاصـله برگـزاري نمایشـگاه     ها ه(نمایشگا

   .کنند) مینمایشگاه تهران را عرضه  يها هفروش نرفتشوند، عمدتا  میبرگزار  ها هشگادان

اســت. بــه عبــارت دیگــر،  ي دانشــگاهی کشــورهــا همنبــع تغذیــه کتابخانــالمللــی تهــران  بــیننمایشــگاه 

تند. بنـابراین،  المللی تهران هسـ  بیننمایشگاه  هاي خارجی در کتاب جديدانشگاهی خریداران  يها هکتابخان

المللـی   بـین نمایشـگاه   انگلیسـی دانشـگاهی کـه در    يهـا  کتاببه احتمال بسیار،  معقول است که فرض کنیم

  خرد. میدانشگاهی در ایران  کم یک نسخه را یک کتابخانه شود، دست میتهران عرضه 

بررسـی   را -دیگـر داخلـی    يهـا  در کتابخانـه و  پیوسـته یافت شدن نسـخه الکترونیـک    –بعدي احتمال 

 اصـفهان  دانشـگاه  کتابخانـه پیوسـته   فهرسـت  در کهکتاب انگلیسی عنوان  1668 بین از منظور بدین کردیم.

 1700بـراي  ی یتـا  313 (نمونـه  مورگـان  تصادفی با استفاده از جدول به صورت را عنوان 313 نبود، وجودم

جستجو کـردیم و توانسـتیم نسـخه     )Google Booksگوگل ( در کتابخانهرا  آنها ابتدا و برگزیدیم )جمعیت

 تهـران،  دانشـگاه  يهـا  هکتابخانـ  فهرسـت  سپس همین نمونـه را در %) را پیدا کنیم. 5( عنوان 15 الکترونیکی

مـدرس   تربیـت  و بهشتی شهید مشهد، فردوسی دانشگاه شامل که سیمرغ شبکه و اهواز شهید چمران شیراز،

   .میجستجو کرد شود، می

 در کشـور و علـوم تربیتـی   شناسـی   ي روانهـا  هشـکد دان نیمعتبرتـر و  تـرین  قـدیمی  داراي ها هدانشگا این

در  نمونـه، عنـوان   313از  %)14عنـوان (  44 رکـورد  تنهـا نشـان داد کـه    آنها يها فهرست. جستجو در هستند
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 1607گیـري فـوق، در بهتـرین حالـت، دانشـجویان مـا بـه         براین، بر اساس نمونه. بناموجود است ها هکتابخان

 آنهـا دسترسی به براي  اي هقابل مالحظس شان بدون آنکه، اند کردهي خود استناد ها هنام پایاننوان کتاب در ع

  راه یافته است؟  آنها نامۀ پایانبه  ها ارجاع نای  هاست که چگون پرسش آن. باشندداشته را 

و  هــا هو مقالـ  هـا  ابکتـ  ادهايرا از اسـتن  اسـتنادها  نایـ   هین پاسـخ اسـتناد کـاذب اسـت: اینکـ     تـر  محتمـل 

 خوانـده 8یاسـتنادباف  ایـ استنادسـازي   شناسـی دانشـگاهی   اصـطالح . این کـار در  اند گرفتهي دیگر ها هنام پایان

  است.از موازین اخالق علمی  و تخلف9سوء رفتار دانشگاهی  و از مصادیق )Fanelli, 2009( شود می

آید،  می ها هدر پایان نام "منابع و مآخذ"نوان به ع گوید که آنچه میفاحش به ما  شکل نیبه ا استنادبافی

یا افرایش اعتبار کـار خـود اسـت.     "قابل قبول کردن"براي صرفا نمایشی نیست بلکه  "نیاز اطالعاتی"لزوماً 

اسـتنادها   صـرف  شـمارش  بااز آن است که  محدودتربه مراتب اطالعاتی این دانشجویان دامنه نیاز  بنابراین،

بـه در   اي هاز حالت امري حاشـی  پژوهشاستنادي در این  يها لیتحلضعف شناخته شده  رسد. این می به نظر

  است.آمده و متن را به تصرف خود در آورده 

 هـا  ههاي استناد شـده در پایـان نامـ    کتاب توان گذشت که در این مطالعه ما فقط به میاز تذکر این نکته ن

بـه مقـاالت مجـالت علمـی      پیوسـته ه رغـم دسترسـی   ي مجالت علمی نشدیم. بها همقال پرداختیم و متعرض

داده اد کاذب بـه مقـاالت مجـالت نیـز رخ     دهیم استننداریم که احتمال ني ما، دلیلی ها هخارجی در دانشگا

  باشد. 

توان به تفـاوت   میي در دانشگاه اصفهان با دانشگاه فردوسی را پذیر دسترس% نرخ 10فاصله نزدیک به 

یکـی بـه تصـادف     – سیاهه، سنجش خود را بر اساس دو )1378م(گلینی مقداد.در شیوه دو بررسی نسبت د

 کی چیهدر  انجام داد. -دانشجویان يها درخواستاستخراج شده از فهرست کتابخانه، دیگري تهیه شده از 

  او پدیده نیاز کاذب، وجود نداشت.  سیاهه از دو

دوسی باشد. در غیر این صورت، بایـد آن  ي در دانشگاه فرپذیر دسترس% 10تواند سبب افزایش  میاین 

سبب هر چـه  اصفهان دانست.  ي دانشگاهها هکتابخان بیشتر در مدیریت مجموعه در يها هیصوجود نق را نشانه

ي هـا  هموجـود بودنشـان را در مجموعـ    پیوسـته فهرسـت   ه کل عناوینی را کهب يپذیر دسترسباشد، ما موانع 

در سـطح پـردیس    هـا  هپراکنـدگی کتابخانـ   درصـد)؛  6/9امانت بـودن ( در به خاطر  دانشگاه اعالم کرده بود

برخـورد   آنهـا یـافتیم کـه در مـدیریت مجموعـه بـا       هـایی  کاستی ،تر از این دو مهمو  ،درصد) 4/3( دانشگاه

ئی کـه بـه   هـا  هتـوان تلقـی کـرد. امـا پراکنـدگی و نقیصـ       میامانت بودن را عیبی ن دردرصد).  9/17کردیم (

                                                             
8Citation Fabrication 
9Academic misconduct 
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  توان با تدبیرهاي فنی کاهششان داد.   می هستند که سخن گفتیم، مواردي آنهاتفصیل از 

و  معلـوم  هـا  کتـاب موجود بودن یا نبـودن  به کمک آن  تا ستی اخوان انجام شلف این تدبیرها نیتر مهم

ثبـت  هـا بـه صـورت دقیـق      و محـل نگهـداري کتـاب    شـود فهرست حذف از  هاي وجین شده رکورد کتاب

  . گردد

در یـک   ي دانشـگاه، ترجیحـاً  هـا  هتقویت مدیریت مجموعـه، کـاهش تعـداد کتابخانـ     براي راهبردیک 

ي صـنعتی اصـفهان و دانشـگاه    هـا  هدر دو دانشـگاه مهـم کشـور، دانشـگا     راهبردکتابخانه مرکزي است. این 

 اسـت در  هـا  هدهـ  اي هدانشـکد  يهـا  هکتابخان ادغام راهبردانجام شده است. این در حالی است که  ،فردوسی

و ارتقـاي سـطح    هـا  هدر هزینـ ی یجـو و موجـب صـرفه   ي معتبر کشورهاي دیگر صـورت گرفتـه   ها هگادانش

 .خدمات شده است

و  ا و مسئوالن امور پژوهشی دانشگاه براي به کار گرفتن سـازوکارها توصیه دیگر متوجه استادان راهنم 

 دانشـگاهی رسـتکاري در رفتـار   را بـه د  آنهـا دارد و  ب بـاز دانشجویان را از اسـتناد کـاذ  ه ت کاسی یتدبیرها

  تشویق کند.

  

  

  

  

  

  

  

  کتابنامه

. مشـهد: دانشـگاه   یفتـاح . ترجمه اسداهللا آزاد، رحمـت اهللا  اطالعات یابیباز یممفاه). 1378( یلیراندامپائو، 

  (مشهد)، موسسه چاپ و انتشارات.  یفردوس

ي هـا  هچـاپی در کتابخانـ  وضـعیت دسـترس پـذیري بـه منـابع اطالعـاتی        بررسـی ). 1390ا. (پورحقانی، مهس

پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی. دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم دانشگاه اصفهان. 
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