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  چكيده

 نظامي است كه جويندگان اطالعات شخـصاً امكـان جـست و جـو در ميـان       نظام ارائه خدمات بصورت قفسه باز،    
در عين حال با وجود مزاياي دسترسـي آزاد و مـستقيم   . ندهاي كتاب و دسترسي مستقيم به منابع را در اختيار دار   قفسه

اين نظام محاسن و معايبي دارد كه مقاله حاضـر بـه   . باشد ها نمي مراجعان به منابع، اين شيوه مورد تأييد برخي كتابخانه   
 روش سود بخش امانت كتابخانه آستان قدس رضوي مدتي است با ايجاد نظام قفسه باز از اين     . پردازد بررسي آنها مي  

در نهايت . است) تبديل بخش امانت از حالت قفسه بسته به باز(اين مقاله حاصل تجربه اين تغيير و تحول       . جسته است 
  .با مقايسه شرايط جديد با گذشته پيشنهاداتي جهت دسترسي بهتر مراجعان ارائه گرديده است

  مقدمه

پژوهان تعريـف كنـيم شـرط اساسـي اسـتفاده بهتـر و        ه دانشيافته براي استفاد    اي سازمان   چنانچه كتابخانه را مجموعه   
. پذيري شاخص بسيار مهم براي عملكرد كتابخانه است دسترس). ۴۰۷, ۱۳۷۵, راولستاد(دسترسي به مواد آن است    , بيشتر

رتي نقـش كتابخانـه در صـو   . باشـد  كنندگان بر اساس ميزان دستيابي آنان به منابع مورد نظرشان مـي   چون قضاوت استفاده  
گيري  تواند سازنده و تعيين كننده باشد كه گنجينه آن به روي همه شيفتگان دانش باز بوده تا بدين ترتيب امكان بهره            مي

 از هر نوع كـه باشـد همـه در    كتابخانه. از دانش بشري و درخشش استعدادهاي ذهني ذخيره شده براي همگان فراهم آيد   
  .نگري و توسعه فكري توده اجتماع نقش به سزائي دارنداند و در روش خدمتگذار مردم, متن اجتماع
ــه خــصوص از نــوع عمــومي آن بايــد مركــز دسترســي بــه اطالعــات و محــل فعاليتهــاي فرهنگــي باشــد كتابخانــه .  ب

هاي عمومي در طول تاريخ همواره بر نيازهاي مستمر و مـداوم انـسانها در دسترسـي بـه دانـش و فرهنـگ پاسـخ              كتابخانه
  .اند مثبت داده

  ألهتعريف مس

ترين راه  ؤثرترين و سادهم, اند ها قرار گرفته دسترسي آزاد به كتابهايي كه بر حسب موضوع در كنار يكديگر در قفسه 
اي مناسب بـراي بازيـابي    شيوه, رود ها به كار مي كتابخانهاين روش كه در برخي      .  است كتابخانهاستفاده از مجموعه يك     

  . استسريع كتاب در يك مجموعه كوچك
: باز اينگونه تعريف شده است اصطالح قفسه) ۲۴۷, ۱۳۷۸( اثر استالكينن رساني فرهنگ فشرده كتابداري و اطالعدر  
  .»ها بردارند أساً از قفسهتوانند منابع خود را ر رساني كه مراجعان آن مي  يا مركز اطالعكتابخانه«

                                                        
  كارشناس روانشناسي، رئيس بخش مخزن بسته كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي-۱
 كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي) بانوان(رساني، كتابدار اتاق محققان   كارشناس علوم كتابداري و اطالع-۲



گيرد و جست   كتابها به سادگي در دسترس مراجعان قرار ميشوند باز اداره مي  هايي كه به شيوه قفسه      كتابخانهپس در   
ها مرسوم نيـست و   كتابخانهّا اين روش در همه  ام. پذير است كنندگان به سهولت امكان ها براي استفاده و جو در ميان قفسه 

  .شوند هايي هستند كه به شيوه قفسه بسته اداره مي كتابخانههنوز 
دان و  نمايـد كـه كتابهـاي مـورد نظرشـان را بـا اسـتفاده از برگـه          مراجعان را ملزم مـي بسته ارائه خدمات در نظام قفسه 

آنها بايستي مشخصات كامل كتاب و شماره راهنماي آن و يا حداقل يكـي از اطالعـات   . اي انتخاب نمايند  فهرست رايانه 
دار داده و منتظر بمانند تـا وي كتابهـا را   به كتاب , را بعد از اينكه يادداشت نمودند     ) پديدآور, موضوع, عنوان(كتابشناختي  

ؤال پـيش  حال اين س. هاي كتاب و مراجعان است در واقع كتابدار رابط بين قفسه. بازيابي و سپس در اختيارشان قرار دهد    
 كـدام نظـام آنهـا را در    شوند و به عبـارت ديگـر   آيد كه مراجعان با استفاده از كدام روش به موفقيت بيشتري نائل مي         مي

تـوان    نيز ميكتابخانهؤال را از ديدگاه بسته؟ اين س باز يا نظام قفسه كند؛ نظام قفسه   دستيابي به مواد مورد نياز بهتر ياري مي       
  :مطرح كرد

باز زحمت كمتري براي كتابخانه در بردارد و در رونـد ارائـه خـدمات خلـل      بسته يا قفسه  كدام يك از دو روش قفسه     
  كند؟ كمتري ايجاد مي

هـا در   كتابخانـه  داشـته و بـا مطالعـه در تاريخچـه     كتابخانـه اي در ارائـه خـدمات    ه براي هر دو شيوه سـابقه ديرينـه     البتّ
خوريم كه در اينجا به ذكر تاريخچـه   خصوص نحوه دسترسي به كتابها و مخازن و نوع نظام ارائه خدمات به مطالبي برمي      

  :كوتاهي در اين زمينه بپردازيم

  آستان قدس كتابخانهيل بخش گردش كتاب در تاريخچه و روند تشك

گـنج  اي بوده است كه مـتن آن عينـاً در كتـاب     داراي نظامنامهآستان قدس   كتابخانه شمسي   ۱۳۱۰در سالهاي قبل از     
 صـراحتاً امانـت دادن كتـاب را ممنـوع     ۲۲٤ و ۱۴٣ ماده بوده كه مواد شماره    ۳۳اين نظامنامه داراي    .  آمده است  هزار ساله 
  . تحت شرايطي امانت كتاب معمول بوده است۱۳۴۰هرچند كه بطور غيررسمي حدود سال , دارد ياعالم م

نخستين محل . ة بخش گردش كتاب به طور رسمي داير گرديد    كتابخان به كوشش رياست وقت      ۱۳۵۸در اواخر سال    
بتـدا دو نفـر از كتابـداران    در ا. آن اتاق كوچكي در زير پلكان مخزن كتب چاپي و مشرف بـه تـاالر مطالعـه بـانوان بـود              

توانست  هر متقاضي مي. دادند وط به آن را انجام ميؤوليت پذيرش اعضاء و خدمات امانت و برگشت و ساير امور مرب        مس
أسيس اطـالع دقيقـي در دسـت نيـست     از تعداد كتابهاي اين بخش در بدو ت.  پذيرفته شود كتابخانهبه سهولت به عضويت     
). ۱۴, ۱۳۶۰, ....گـزارش فعاليتهـاي   (۱۳۶۰فعاليتهاي ساليانه كتابخانه آستان قدس در سال   گزارش  ولي در جزوه آماري     

: شـامل (بندي كتابها به دو شيوه سـنتي   رده.  نسخه قيد گرديده است    ۸۶۱۹ نفر و كتابهاي به امانت رفته        ۵۴۴, تعداد اعضاء 
شـد   يي تنظيم شده بود كه بـه تـدريج تـالش مـي     و به شيوه ديو   ...) فلسفه و حكمت و   , جنگ و مجاميع  , تاريخ و جغرافيا  

  .روش سنتي به نظام ديويي مبدل گردد
 جلد كتاب به عنوان يكي از بخـشهاي پنجگانـه اداره   ۱۴۷۰۰۰ عضو و ۴۰۰٠۰بخش گردش كتاب با   , )۱۳۸۰(اكنون  
 ٢٠٠٠٠ت آقايـان و   جلد كتاب اختصاص بـه امانـ  ٨٢٠٠٠ و  عضو۲۰٠۰۰نمايد كه تعداد   عمومي انجام وظيفه مي  كتابخانه
  .باشد  جلد كتاب مخصوص بانوان مي٦٥٠٠٠عضو و 

 پايانـه متـصل بـه شـبكه داخلـي و ده نفـر از همكـاران انجـام         ١٠ارائه خدمات در دو قسمت آقايان و بانوان به وسيله         
  .پذيرد مي

                                                        
 .شود به عنوان عاريت به هيچكس كتب داده نمي: ۱۴ه  ماد-۱
 . و اطاق مطالعه ممنوع استكتابخانهبيرون بردن كتاب از : ۲۲ ماده -۲



  باز بسته به قفسه روند تغيير نظام ارائه خدمات بخش گردش كتاب از قفسه

بسته و باز بـراي ارائـه    ها در بسياري از كشورهاي دنيا از يكي از دو نظام قفسه      كتابخانهه شد معموالً    همانگونه كه اشار  
جويند و هر كدام به تناسب موقعيت و امكانات و همچنين جامعه جهت ارائـه خـدمات خـود بهـره       خدمات خود بهره مي   

كننده خود يكي از دو روش فوق و يا هـر دو   ستفادهجويند و هركدام به تناسب موقعيت و امكانات و همچنين جامعه ا   مي
بـسته    مطرح بود نظـام قفـسه  آستان قدس مركزي كتابخانهّا آنچه از ابتدا شروع فعاليت بخش امانت كتاب       ام. را بكار بسته  

فوق خـو  كتابداران و مراجعان هر دو با روش . بود كه طي چندين سال به عنوان تنها روش ارائه خدمات پذيرفته شده بود 
  .پنداشتند ساز مي گرفته و تغيير آن را سخت و مشكل

دانها بـه انتخـاب كتـاب     بايست با مراجعه به برگه كنندگان در ابتدا مي ورود مراجعان به مخزن كتاب ممنوع و مراجعه      
خواست آن بعد از ثبت و يادداشت اطالعات كتاب بر روي برگه در  . عنوان يا موضوع اقدام نمايند    , ؤلفخود بر اساس م   

بـا وجـود انتظـار جهـت     . كردنـد  دادند و كتاب مورد نظـر را مطالبـه مـي    را همراه با كارت عضويت به كتابدار تحويل مي 
گشت و يا در نهايت وقت خـود   نتيجه بازمي افتاد كه متقاضي بدون دريافت كتاب وبي دريافت يك كتاب بارها اتفاق مي    

  ...نمود و به ناچار تكرار همين مراحل دانها مي هرا مجدداً صرف انتخاب كتابي ديگر در برگ
هـاي   مراجعه بسياري از اعضا به لحاظ موقعيت كاري در ساعات پرتراكم روز سـبب ايجـاد تـنش           , بسته  در نظام قفسه  

 كتابخانـه اي پس از طي مسافت طوالني بـه   كننده أسف بود كه مراجعهجاي ت. گرديد عصبي بين مراجعان و كتابداران مي  
عه نمايد ولي به علت ازدحام بيش از حد موفق به دريافت كتاب مورد نظر و يا حداقل كتاب ديگري كـه بتوانـد بـه              مراج

  .نشود, دلخواه انتخاب كند
حلهايي كه بتواند مـشكالت موجـود را برطـرف كنـد و از طرفـي رضـايت بيـشتر         با مطالعات انجام شده و بررسي راه 

بـاز از سـوي كتابـداران و مـشاور علمـي       پيشنهاد ارائه خدمات امانت كتاب به طور قفـسه , مراجعان را به دنبال داشته باشد   
 مركزي آسـتان قـدس مـصمم بـه انجـام و       كتابخانه,  مطرح گرديد و بعد از طي مراحل اداري و بررسيهاي الزم           كتابخانه

رديد و با گذشت زمان و بررسي انجام اين روش بطور آزمايشي به مدت يكماه اجرا گ, در ابتدا. اجراء روش فوق گرديد  
  .نقاط قوت و ضعف آن بطور دائمي اين نظام برقرار گرديد

 عمـومي  كتابخانـه در نظرخواهيهاي انجام شده با برخي از اعضاء ايشان اظهار شد كه در يك   , در طي مدت آزمايش   
. نمايند د منابع مختلف را جستجو ميبلكه در ارتباط با نياز و موضوع خو , مراجعان غالباً به دنبال يك كتاب خاص نيستند       

امكان اسـتفاده و گـسترش   , هاي كتاب و تورق كتابها را ممكن سازد بنابراين روشي كه امكان جست و جو در ميان قفسه    
  .متقاضي را افزايش خواهد داد

سـبب  , اهباز ضمن افـزايش دامنـه دسترسـي مراجعـان بـه كتابهـاي دلخـو           به تجربه معلوم گرديده است كه نظام قفسه       
دهـد تـا در هـر بـار مراجعـه بـه        روش فوق به خواننده اين امكان را مي. گردد تا مراجعان با ساير منابع نيز آشنا گردند       مي
اي از منابع دانش بشري و نويسندگان و دانشمندان مختلف  بلكه با مجموعه, ها نه فقط با يك كتاب در يك موضوع     قفسه

  .مشاهده نمايند, ه حتّي به دنبال آنها نبودهآشنا شده و كتابهاي گوناگون را ك
ّه به نظرخواهيهاي انجام شده و بررسي پيامدهاي بوجود آمده در طي زمان آزمايش و تصويب شوراي محتـرم           با توج 

كتابـداران بخـش بـر آن شـدند تـا      , اداري كتابخانه در خصوص دائمي شدن طرح مزبور در بخش گردش كتاب آقايـان     
اين امر در ابتدا بـا نارسـائيها و مـشكالتي    . بهاي گردش كتاب را براي استفاده آزاد اعضا آماده نمايندتمامي مجموعه كتا 
  :برخي از اين مشكالت عبارت بودند از. گشت بايست به تدريج مرتفع مي همراه بود كه مي

  كتابخانهمحدوديت فضاي مخزن  -۱
 ها ارتفاع زياد بعضي از قفسه -۲
 ها تراكم كتاب در قفسه -۳
 كتابخانهها در مخزن   بندي كتاب نائي اعضاء با شيوه طبقهناآش -۴



  آستان قدس كتابخانهباز در بخش امانت كتاب  چگونگي و نحوه استفاده از نظام قفسه

در اين روش اعضاء بخش گردش كتاب با ارائه كارت عضويت مجوز ورود به مخزن كتاب و بررسـي و جـستجوي         
توانند در مقابل هر موضوع يـا رده بـه دلخـواه توقـف نمـوده و كتابهـاي        نحوي كه ميكتابهاي مورد نياز خود را دارند به  

  .مختلف را مورد بررسي و تورق قرار دهند
حضور كتابداران در مخزن به منظور راهنمايي مراجعان جهت استفاده بهينه ايشان بوده و محدوديتي را جهت استفاده 

آموزشهاي اوليه كتابداري را نيـز بـه   , عالوه بر راهنمائيهاي الزم در صورت نيازكتابداران . نمايد آنان از مخزن ايجاد نمي  
  .آنان خواهند آموخت

اعـضاء  . تابلوهاي راهنما در قسمتهاي مختلف مخزن نـصب گرديـده تـا نـشانگر و راهنمـاي موضـوعي كتابهـا باشـد             
در ايـن  . بررسي و انتخـاب نماينـد  ... ل نشر وسا, شماره جلد, ويرايش, مترجم, چاپ, توانند كتابها را از نظر نوع خط      مي

اين ارتباط فرصت مناسبي به كتابدار خواهد داد تا . كنند شرايط اعضاء با كتابدار و راهنما بطور همزمان ارتباط برقرار مي     
نيازهاي مراجعان و راهنمايي و هدايت آنها به سوي انتخاب آگاهانه أمين ت. كننده بگذارد جعهأثير مطلوب را بر مرااولين ت

 و همكـاران  كتابخانـه ؤوالن ّه مس آنچه در اين راستا همواره مورد توج. اي را فرا روي خوانندگان خواهد گشود  مسير تازه 
  .نمايد يتر م باشد پرداختن به اموري است كه رابطه ميان اعضاء و كتابداران را صميمانه كتابدار مي

ضمناً براي جلوگيري از شلوغي ناموجه در بخش، تمهيداتي در نظر گرفته شده كـه بـر اسـاس آن تحويـل كتابهـاي             
بايست در جلوي پيشخوان گردش كتاب انجام پذيرد و نيازي به ورود اعضائي كه كتابهاي امانتي را تحويـل       برگشتي مي 

 تداخلي بين اعـضائي كـه بـه دنبـال و جـستجوي كتـاب هـستند و        ,باشد و به اين صورت      دهند به مجموعه مخزن نمي      مي
همچنين براي تمديد كتابهاي امانتي نياز به مراجعه حـضوري نبـوده   . آيد دهند به وجود نمي آنهايي كه كتاب برگشت مي 

  .توانند با تماس تلفني كتاب مورد نيازشان را تمديد نمايند و اعضا مي

  كتاببسته در امانت  سهباز و قف بررسي تطبيقي نظام قفسه

باز يـا   كننده خود بر اساس يكي از نظامهاي قفسه ها در سراسر دنيا به تناسب موقعيت و جامعه استفاده          كتابخانهمعموالً  
  .شوند بسته و يا تلفيقي از هر دو نظام اداره مي قفسه

مت براي روشن شدن مطلب به اي در اين خصوص به رشته تحرير درآمده است، در اين قس   چون تاكنون كمتر نوشته   
  .پردازيم بررسي معايب و مزاياي اين دو نظام و ويژگيهاي هر يك مي

  ):مزايا(بسته  نظام قفسه

بندي در جاي خود قـرار   به لحاظ عدم دسترسي مراجعان به مخزن همواره كتابها منظم بوده و دقيقاً براساس رده           -۱
  .دارند

 . فرسودگي آنها به دليل جا به جا نشدنهاي مكررحفظ وضعيت ظاهري و فيزيكي مجموعه و كاهش -۲
 .كاهش مفقود شدن كتابها و خارج ننمودن آنها از مخزن بدون رعايت مقررات -۳
 .عدم نياز به حضور مراقب جهت ورود و خروج اعضاء به داخل مخزن -۴

  ):معايب(بسته  نظام قفسه

 در بعــضي از ســاعات روز ســرعت هــا و از ســويي ديگــر مراجعــه همزمــان اعــضاء از سـويي بــسته بــودن قفــسه  -۱
  .دهد پذيري را به نحو چشمگيري كاهش مي دسترس

كتابداران بايستي در بيشتر ساعت كـاري در  , چون كار بازيابي كتاب از مخزن مستقيماً به عهده كتابداران است          -۲
 .ها حركت كنند كه اين امر باعث اتالف وقت و خستگي كتابداران خواهد بود ميان قفسه

هـا   ائي و امكان مراجعان براي انتخاب مناسبترين كتاب از ميان كتابهاي مشابه كه در كنار هم در قفـسه         عدم توان  -۳



 .قرار دارند
 .تحويل برگه درخواست كتاب و دريافت كتاب, اتالف وقت مراجعان به لحاظ بازيابي مشخصات كتاب -۴
كننـده بـراي    تهاي مكـرر مراجعـه  برگشت دادن بسياري از كتابهايي كه مورد پسند مراجعـان نيـست و درخواسـ            -۵

 .شود بسته مي دريافت كتابهاي ديگر منجر به اتالف نيروي كتابدار در نظام قفسه
به دليل عدم دسترسي به بسياري از كتابها و ناآشنائي مراجعان با مجموعه داخل مخزن بخشي از مجموعـه مـورد     -۶

 .گيرند ر مياستفاده قرار نگرفته و در نهايت در سياهه كتابهاي وجين قرا
بندي و اصول اوليه كتابداري يا به عبارت ديگـر عـدم فـراهم شـدن شـرايطي كـه        عدم اطالع اعضا از نحوه رده      -۷

أثير آن قـرار  بندي آن از نزديك آشنا شود و احتمـاالً تحـت تـ    أت كلي دانش بشري و تقسيمكننده با هي   مراجعه
 .گيرد

دان بـه طـور كامـل از     تواننـد بـا مراجعـه بـه برگـه      نمـي برخي از موضوعهاي كتاب آن قدر كلي است كه اعضا    -۸
 .محتويان كتاب مطلع شوند

بسته حضور داشته باشند و چنانچه بعضي از كتابـداران در مرخـصي    همواره بايد تمامي كتابداران شاغل در قفسه  -۹
 .أخير بيشتر و در نتيجه اتالف وقت مراجعان همراه خواهد بودكار كتابرساني با ت, بسر برند

هـاي   كننده يا كتابدار به ويرايش يا شماره جلد و يا چاپ معيني از كتـاب و يـا ترجمـه      ّه كافي مراجعه    عدم توج  -۱۰
 .شود مختلف باعث اتالف وقت براي كتابدار و مراجعين مي

اتالف وقت مراجعان و نيروي كتابدار در مراجعات مكرر كتابدار براي آوردن كتابهـايي كـه در قفـسه موجـود         -۱۱
 .اند به امانت داده شدهنيست يا 

  ):مزايا(باز  نظام قفسه

  دسترسي مستقيم و سريع مراجعان به منابع -۱
 امكان گزينش و انتخاب كتاب دلخواه از ميان كتابهاي مشابه -۲
 اند آشنايي با ساير كتابها كه به داليلي بنحو مطلوب معرفي نشده -۳
 بندي موجود دهيادگيري مراجعان در خصوص نحوه قرار گرفتن كتابها بر اساس ر -۴
 بندي علمي آنها هاي مختلف دانش بشري و تقسيم آشنايي با حوزه -۵
 جلوگيري از اتالف وقت و نيروي جسمي مراجعان و كتابداران -۶
 كننده و افزايش كيفيت كار احساس آرامش و رضايت كتابدار و مراجعه -۷
 اطمينان خاطر مراجعان از نبوده كتابشان و انتخاب كتاب ديگر -۸
 .شوند تر مورد استفاده واقع مي  به واسطه داشتن قطع بزرگ و وزن سنگين در جاي خود راحتبرخي كتابها -۹
جستجو براي يافتن موضوعي خاص در كتبي با مجلدات بسيار چون بعلـت ازدحـام و تـراكم كـار ايـن امـر در             -۱۰

ار و مـراجعين  شود كـار مـشكلي اسـت و باعـث اتـالف وقـت كتابـد        بسته اداره مي اي كه به شيوه قفسه     كتابخانه
 ٥.خواهد شد

اي  توانـد شـيوه   مـي , هايي كه بـا كمبـود بودجـه و كارمنـد مواجـه هـستند       باز براي كتابخانه  استفاده از نظام قفسه    -۱۱
 .اقتصادي و باصرفه باشد

 .كنند بيشتر خواهد شد  مراجعه ميكتابخانهعده كساني كه به , با گشودن درهاي مخزن كتاب به روي عموم -۱۲

                                                        
كه غالباً به زبان عربي هستند و يا چاپ قديمي و چـاپ سـنگي و   ... احكام و, احاديث,  جستجو در كتب فقهي شامل تفاسير     -۱

 براي يافتن يك موضوع مـثالً ارث و مقايـسه آن در كتابهـاي مـشابه و يـا مـذاهب مـشابه بـا         ,فاقد فهرست مندرجات و نمايه هستند     
 .بسته كار مشكلي است كتابهايي با مجلدات زياد در قفسه



  ):معايب(باز  نظام قفسه

  امكان خروج كتابها از مجموعه بدون اطالع متصدي مربوط و رعايت مقررات -۱
جا گرديده و يا بعد از اسـتفاده موقـت    ها جابه عدم دسترسي سريع به كتابهايي كه توسط مراجعان در روي قفسه          -۲

 .به جاي ديگر انتقال يافته است
 كردن اين شيوه  كار پيادهها خصوصاً در ابتداي كاهش نظم حاكم ميان كتابها و قفسه -۳
 .نگارش مطالب ناروا و اظهارنظرهاي بيجا در خصوص يك نويسنده يا يك مطلب در ميان بعضي از كتب -۴
 .احتمال خسارت به بعضي از كتابها و جدا كردن تعدادي از صفحات و يا بريدن تصاوير آن -۵
 .ي سرگردان شوندها مدت شايد اين نظام مناسب همه افراد نباشد و گروهي در ميان قفسه -۶

  نتيجه

 براي پاسخگويي به مـراجعين و اعـضاء خـود در    آستان قدس رضوي   كتابخانهباز راهكار مناسبي است كه        نظام قفسه 
, گـذرد   نمـي كتابخانهبا وجود آنكه مدت زمان كوتاهي از كاربرد اين نظام در . بخش امانت مورد استفاده قرار داده است   

ها بسياري از مشكالت اعضاء و كتابداران كاهش يافته بلكه ميزان استقبال و رضايت هـر دو  رسد كه نه تن چنين به نظر مي   
  .گروه نيز به نحو چشمگيري افزايش يافته است

هاي كتاب و بازيابي سريع منابع مورد نياز در   از داليل اصلي رضايت مراجعان دسترسي آزاد و مستقيم ايشان به قفسه           
 در اين فرآيند همراهي كتابداران در جست و جوي منابع نقـش مهمـي را ايفـا نمـوده و     كوتاهترين زمان ممكن است كه    

  .پذيري به منابع خود دست يابند هاي كتاب با روش انعطاف سبب شده است اعضاء بجاي سرگرداني در ميان قفسه
واجـه بـوده اسـت تـا     همچنين مشكالتي از قبيل كمبود پرسنل و انبوه مراجعان كه بخش گردش كتاب غالباً بـا آن م              

شـود و   دهـي كـه بازيـابي كتابهـا اسـت توسـط خـود اعـضاء انجـام مـي                چون بخشي از كار امانت    . حدودي كاهش يافته  
ايـن امـر ضـمن    . نماينـد   مـي ... كتابداران وقت خود را صرف راهنمايي و ثبت كتب امانتي و چيدن كتابهـاي برگـشتي و            

  .ن را نيز فراهم آورده استوري موجبات رضايت كار كتابدارا افزايش بهره
أثير تـ  وري بـي  ها در جهت افزايش كيفي خدماتي و رشد بهـره  باز در كتابخانه بديهي است تداوم و استمرار نظام قفسه  

اي  گـردد و بـه تـدريج ديـد مراجعـان بـا حـوزه         مراجعان مي شناسي  دانشنبوده و سبب ارتقاء سطح كيفي مطالعه و رشد          
 به صورت كتابخانهبندي علمي آنها آشنا شده و در نتيجه روحيه كتابخواني و عالقمندي به         مختلف دانش بشري و تقسيم    

  .ارزش در ميان توده اجتماع رشد و نمو خواهد نمود يك فرهنگ با

  پيشنهادات

  :گردد باز نكات زير توصيه مي براي باال بردن سطح دستيابي مراجعان در نظامهاي قفسه, در پايان
  ا براي هدايت جهت استفاده از مجموعهنصب عالئم راهنم -۱
 آموزش اعضاء براي استفاده از فهرستها و رايانه و بازيابي منابع مورد نياز -۲
 سرعت در چيدن كتابهاي برگشتي -۳
 .توان مشكل پايين بودن دستيابي براي كتابهاي پرمراجعه را حل نمود با كاهش مدت زمان امانت مي -۴
 كتابخانههاي  ديد در ويترينها و بروشورهاي تازهآگاه كردن مراجعان از وجود منابع ج -۵
آوري  فـراهم , كنـد  كنندگان را برآورده نمي     چنانچه مجموعه كتابها در بخش گردش كتاب درخواست استفاده         -۶

 .بايست براساس نياز اعضاء تقويت نمود مواد را مي
شـوند و نيـز آثـار     وان اسـتفاده مـي  گيرد و بايد شامل كتابهايي باشد كـه فـرا        باز قرار مي    اي كه در قفسه     مجموعه -۷

بـراي آنكـه مجموعـه گـردآوري شـده      . هاي مختلف و كتابهاي مهم وابسه به آن موضـوعات       ارزش در زمينه   با



مرجـع و نيـز كتابهـايي كـه زيـاد      ؤالهاي س. تازگي خود را حفظ كند كتابها بايد در سال چند نوبت بررسي شود  
 .كند شوند به اين امر كمك مي استفاده مي

بايد داراي نظم موضوعي و منطقي بوده تا مراجعان بتوانند كتابهـا  , شود باز اداره مي  كه به صورت قفسه   كتابخانه -۸
 .هاي وابسته از نظر بگذرانند را در موضوع مورد نظر به طور كلي و در ارتباط با زمينه
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