
  ...ها       نقد و نظري بر مسئله از دست دادن منابع در کتابخانه
  هاي آستان قدس رضوي با نگاهی به کتابخانه

  
  1محمود ساالري

  
  چکیده

هـاي آسـتان قـدس     ها ـ با نگاهی به کتابخانه  این مقاله با دید تحلیلی، مسئله از دست دادن منابع را در کتابخانه
د و ضمن اشاره به روشهاي مرسوم  حفظ و نگهداري منابع، به محدودیتهاي هر یک از ده رضوي ـ مورد بررسی قرار می
پردازد و راهکارهاي جنبـی بـه کـار گرفتـه شـده بـراي کـاهش نگرانـی کتابـداران و                   آنها نیز  به صورت اجمالی می      

پس از آن،  بحث اصلی . یدنما ابوابجمعداران نسبت به منابع از دست رفته ازجمله مسئله افت و میزان آن را بررسی می            
دهد و در  نهایت راهکارهایی را  یعنی پیامدهاي نگرانی مدیران و ابوابجمعداران بر مدیریت منابع را مورد تبیین قرار می

مند دیرکرد منـابع   ها تحت عناوین بازنگري در مورد میزان درصد افت منابع، پیگیري نظام   براي کاهش نگرانی کتابخانه   
خوانی منظم و دقیق، اختصاص درصد افت قانونی متغیر براي کتابهاي خاص،  اختصاص درصد افت  ام رفکتابخانه، انج 

  .  نماید ها  ارائه می قانونی متغیر براي انواع کتابخانه
  . خوانی سرقت منابع، افت منابع، گم شدن منابع، رف: ها کلیدواژه

  

  مقدمه
در قـرون  . ها  مورد توجه کتابداران بـوده اسـت   ابخانهگیري کت  مسئله از دست دادن منابع، از زمان شکل       

کـشیدند و در قبـال امانـت آنهـا، اشـیاي گرانبهـایی را بـه عنـوان ودیعـه           وسطی در اروپا کتابها را به زنجیر مـی        
تر در  تر شد، کتابها راحت بعدها که با ظهور صنعت چاپ و گسترش نشر کتاب، قیمت کتابها ارزان.  گرفتند می

ها به صورت نظام قفسه بـسته اداره   به مدت چند قرن نیز براي حفظ کتابها، کتابخانه       . گرفت  راد قرار می  اختیار اف 
ایـن مـوردي   . گري کتابداران امکان پذیر بـود  گردید و دسترسی به کتابها به صورت غیر مستقیم و با واسطه             می

ها نگران  دهد که هنوزکتابخانه  نشان میاین وضعیت. هاي ایران وجود دارد است که هنوز در بسیاري ازکتابخانه
  .  گیرند هاي گوناگونی را پیش می از دست دادن منابع خود هستند و براي حفظ و نگهداري آنها، شیوه

  

  تعاریف
شود که به هر علتی از مجموعه یا جایگاه اصلی خود خـارج و   به منابعی اطالق می :2منابع از دست رفته   
  .  تلقی شودقابل ردیابی نباشد و مفقود

                                                        
ها و مركز اسناد آستان  ها، موزه رساني، معاون هماهنگي و رئيس كتابخانه مركزي سازمان كتابخانه كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطالع     . ۱

  .قدس رضوي
1. Missing.    



  منابعی که توسط مراجعان بدون اجازه -1: شود منابع به شکلهاي مختلف از مجموعه کتابخانه خارج می   
  منابعی که  به امانت داده شده ولی به علت سهل انگاري اعضا یا پیگیري نکـردن       -2.شود  از کتابخانه خارج می   

  .نیست ی که آسیب دیده و قابل صحافی و مرمت  منابع-3شود  جدي کتابدار به کتابخانه بر گردانده نمی
این . شود شود که  کتابها یا منابع کتابخانه به وي تحویل داده می به کسی گفته می :ابوابجمعدار کتابخانه

  .شخص نسبت به حفظ و هر گونه کسري منابع مسئول است
ز اینکه کتابها در جـاي  رسیدگی به رف هاي کتاب در کتابخانه به منظور حصول اطمینان ا  :3خوانی  رف

  ). 154، ص1365سلطانی و راستین، ( سیاهه ازکتابهاي گم شده     درست خود قرار دارند و تهیه
  

  پیشینۀ موضوع
مسئله منابع از دست رفته تاکنون تحت عناوین مختلف نظیر منابع سرقت رفته یا مخـدوش شـده، مـورد               

کند و بیان مـی دارد   ین موضوع را تا مصر باستان تعقیب می    هاي ا   ریشه) 1935 (4»مان«. بررسی قرار گرفته است   
بعـد از  . هاي عمومی کمتر مورد بحث قرار گرفتـه اسـت     که سرقت در کتابخانه موضوعی است که در کتابخانه        

به مطالعه کمیت و انـواع کتابهـاي سـرقت رفتـه و          ) 1990 (7»برنت«و  ) 1374(6»گریف«،  )1984 (5»لینکلن«آن،  
 کتابخانـه  300بـر روي  ) 1986(» لیـنکلن و لیـنکلن   «مطالعـه دو پژوهـشگر دانـشگاهی        . داختندمخدوش شده پر  

طور میانگین هر کتابخانـه   اند و به دیده  ها از سرقت  منابع آسیب       کتابخانه% 90عمومی انگلستان نشان داد بیش از       
 در آمریکـا  8»النگ بیچ«مومی با بررسی کتابخانه ع) 1990(» بارنت«.   کتاب را در سال از دست داده است         250

مجموعـه آن  % 8دریافت که بیشترین تالش کتابخانه، شناسایی علت از دسـت دادن کتابهـایش اسـت و تقریبـاً              
با بررسی شش کتابخانه دانشگاهی در انگلـستان نـشان        ) 1976(9»سوتر«. کتابخانه در هرسال به سرقت رفته است      

جعان بزهکار مربوط به کتابهاي به سرقت رفته و برگشت داده نـشده و     ها از ناحیه مرا     داد مشکالت این کتابخانه   
نیـز مـشخص کـرد      ) 1991(11»جکـسن «و  ) 1991(10»کـوئینس و مـک دونالـد      «تحقیقـات   . مخدوش شده است  

  .کتابداران سایر کشورها با مسئله سرقت کتابها سر وکار دارند
  :  دهد مرور متون نشان می

اند که با از دست دادن برخی از منابع، از جامعیـت و ارزش مجموعـه    تهکتابداران این واقعیت را دریاف    .1
  .شود هایشان کاسته می کتابخانه

 .هزینه جایگزینی منابع به سرقت رفته، مبلغ قابل توجهی است. 2
با آگاهی از موضوعها و انواع منابع به سرقت رفته، کتابداران بهتـر مـی تواننـد بـه مجموعـه سـازي و              . 3

  .عه خود بپردازندتکمیل مجمو

                                                        
2. Shelving.   
3. Munn.  
1. Lincoln.  

    2. Griffith.  
    3. Burnett.   

  4. Long Beach. 
 

             

  5. Souter.  
  6. Quinsee and McDonanld.   

    7. Jackson.  



اند که با رشد مجموعـه منـابع،    ها با بررسی میزان منابع از دست داده خود به این نتیجه رسیده         کتابخانه. 4
 .الزم است به حفظ و امنیت منابع خود نیز بیفزایند

  روشهاي مرسوم براي حفظ و نگهداري منابع 
اند؛ گماردن یک فرد به عنوان  ی عمل کردهها براي جلوگیري از گم شدن منابع، به دوشکل کل  کتابخانه

  .نیروي مراقب و استفاده از ابزارهاي کنترل الکترونیکی
  کارگیري مأمور مراقب به) الف

وظیفه اصلی مأموران مراقب . ها، استفاده از نیروي مراقب است     ترین شکل مراقبت در کتابخانه      متداول  
هـا   گونـه کنتـرل سالهاسـت در کتابخانـه     ایـن . و خروج آنهاستها، کنترل مراجعان در هنگام ورود     در کتابخانه 

مزیت این روش این است که مأمور مراقب ضمن کنترل مراجعان، بـه وظـایف دیگـري از جملـه          . مرسوم است 
پردازد و اما عیـب عمـده    آمدگویی و جلوگیري از ورود وسایل غیرضروري مراجعان می راهنمایی کلّی، خوش  
  . انجامد مور مراقب است که درساعات کار طوالنی، به خستگی و ضعف کنترل وي میآن، فعالیت تکراري مأ

  ایجاد نظام امنیتی الکترونیکی) ب
دو سیستمی کـه بیـشتر در    . )1385 جمالی،(  با عملکرد هاي متفاوت وجود دارد      یمختلف امنیتینظامهاي  

فناوري سیستم و ل کتاب با دروازه الکترونیکی  نظام کنتر،ها براي کنترل مورد استفاده قرار گرفته است کتابخانه
 در RFIDاز میـان ایـن دو روش کنتـرل، سیـستم       .  است 12RFIDشناسایی از طریق فرکانسهاي رادیویی به نام      

دهد به صورت خودکار ورود و خروج منـابع       این سیستم به کتابخانه امکان می     . ها کاربرد بیشتري دارد     کتابخانه
ها  با این قابلیتها، کتابخانه. انچه منبعی در جایگاه خود قرار نگرفته باشد، آن را اعالم کندکتابخانه را کنترل و چن

 .توانایی زیادي  در حفظ و نظم منابع به دست می آورند
 

  کارگیري ابزارهاي کنترل الکترونیک محدودیتهاي به
بـراز کنتـرل الکترونیـک را    هاي  عمومی و کوچک، توان مـالی تهیـه ا      ها، بویژه کتابخانه    اغلب کتابخانه 

سازي اولیـه منـابع و صـرف     تري دارند به علت هزینۀ آماده هاي بزرگ نیز که توان مالی مناسب   کتابخانه. ندارند
زمان زیاد براي اجراي نظام الکترونیکی و وجود ضعفهاي احتمالی امنیتی سیستم، با تأمل بیشتري به سمت نظـام    

  .مدیریت کنترلی پیش می روند
یک ، زیرا کند نیاز نمی  وجود چنین نظامهاي امنیتی، کتابخانه را از وجود نیروي بازبین یا مراقب بی  ،دوم

 به وظایف دیگراز جمله ممانعت از ورود وسایل اضافی،کیف، مواد ،مراقب به جز کنترل ورود و خروج کتاب      
کارگیري  ه بمسلماً. پردازدمی .. غذایی و کنترل و مطابقت کارت عضویت با شخص و اعتبار کارت عضویت و      

کند، ولی احساس نگرانـی از دسـت    ها تا حد زیادي مشکل کنترل منابع را تسهیل می سیستم امنیتی در کتابخانه 
  . سازد دادن منابع را به طور کامل برطرف نمی

  

                                                        
( Radio Frequency Identification).  1. RFID  



کارگرفته شده براي کاهش نگرانی کتابداران یا ابوابجمعداران نسبت بـه    هراهکارهاي جنبی ب  
  ت دادن منابعاز دس

تـوان    به دو شیوه کلـی مـی  ،ها منابع در کتابخانهرفع نگرانی و حفظ و نگهداري       براي   ،اشاره شد چنانکه  
  .مور مراقبأنیروي انسانی به عنوان ماستفاده از کارگیري سیستمهاي امنیتی مدیریتی و  ه ب؛عمل کرد

 حتـی هـر دو روش، بخـشی از واهمـه      کارگیري  هر یک از روشهاي فوق یا        هتجربه نشان داده است با ب     
هـا بـه تجربـه دریافتـه انـد بـه جـز         کتابخانـه .وجود داردهمچنان شان   از  دست دادن مجموعه    به سبب   کتابداران  

اده شود تا آنها با فـراغ  هایی به آنان دامتیازباید کارگیري روشهاي اشاره شده، براي حمایت از ابوابجمعداران        هب
 قلمداد کردن کتابها به عنوان اموال مصرفی ،ا در این زمینههاز مهمترین اقدام. ت بپردازندبال بیشتر به ارائه خدما

هاست ن براي کتابخانهبا ارزش معی  .  
   قلمداد کردن کتابها به عنوان اموال مصرفی-

 اداري، دولت با درك نگرانی کتابداران نسبت به از دست دادن منابع و نیز به منظور کاهش بوروکراسی 
مـصوبه   (تابها را نیز  درفهرست اموال منقول از نوع مصرفی تعریف کـرد کت وزیران ئ با مصوبه هی   1372ز سال   ا

در .  اسـت شـده  با افزایش بهاي کاالها، بر قیمت پایه این نوع کاالهاي مـصرفی افـزوده         .)1372هیئت وزیران،   
 باشـد جـزو امـوال مـصرفی محـسوب      آخرین مصوبه،  اموالی که ارزش روز آنها کمتر از دویـست هـزار ریـال    

 این مصوبه گامی اساسی براي رفع نگرانی کتابـداران       .)1385 بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارائی،     ( شود  می
هـاي دولتـی بـراي کتابهـاي کـسري کـه قیمـت          با این تمهید، ابوابجمعـداران کتابخانـه  .و آسان سازي امور بود 

هاي غیردولتی وجـود دارد کـه    شوند، اگرچه هنوز کتابخانه است قرار نمیآنهاکمتر از مبلغ مذکور باشد، بازخو     
  .اند این حکم اموالی مصرفی را در دستور کار خود قرار نداده

  ها اختصاص درصد افت مجموعه به کتابخانه -
درصد افت مجموعه، اصطالحی است براي کسري یا نبود درصدي از منابع نسبت به کل مجموعه منـابع   

ایـن درصـد در   . شـود  این درصد توسط مراجع ذیصالح اعـالم مـی   . خانه در یک دورة زمانی معین     در یک کتاب  
براي مخازن بسته منظور شده است % 1براي مخازن با تاالرهاي قفسه باز و    % 3هاي آستان قدس رضوي       کتابخانه

  ).1371یکصد و سی و ششمین جلسه هیئت امناي کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي، (
یـابیم میـزان نگرانـی     ها،  آشـکارا در مـی   نگاهی به سیر تاریخی وضعیت دسترسی به منابع در کتابخانه      با  

بـه  .  گیري آنها براي دسترسی به منـابع، ارتبـاط دارد     کتابدارن نسبت به از دست دادن منابع خود با میزان سخت          
ها، دولتهـا و سـازمانها بـراي رفـع نگرانـی       تبع همین احساس و واقعیات مبتنی بر منابع از دست رفته در کتابخانه            

ها در نظر گرفتند، به ایـن   اي را براي کسري مجموعه کتابخانه کتابداران بویژه ابوابجمعداران، درصد افت ساالنه 
  .امیدکه این تمهید قانونی، نگرانی کتابداران را به نحو چشمگیري کاهش دهد

  تداوم دسترسی محدود به منابع  -
درصد افت قانونی، تصور می شد کتابداران منابع کتابخانه را با فراغ بال بیشتري دسـترس  با لحاظ کردن  

هـا کـامالً    ها نشان داده است با وجـود مـصوبه درصـد افـت قـانونی، کتابخانـه       پذیر کنند، ولی عملکرد کتابخانه  
. شود، تأکید دارند یاند و همچنان بر حفظ مجموعه که با هدف خدمت رسانی بیشتر انجام م        آسوده خاطر نشده  



هاي عمومی و حتی دانشگاهی به صورت نظام قفـسه بـسته    بر این اساس است که تعداد قابل توجهی از کتابخانه       
ایـن احـساس نگرانـی  را    . انـد  شوند و محدودیتهایی در تهیه انواع منابع و دسترسی به آنها ایجاد کـرده       اداره می 

گرچـه وجـود   . ها و نحوه مدیریت بر مجموعه هاي آنها ردیابی کـرد  انهها و مقررات کتابخ   نامه  توان در آیین    می
ها با محدودیتهایی که تعریف کـرده انـد     بخشی ازمحدودیتها براي حفظ مجموعه ضروري است، ولی کتابخانه        

مراجعان خواستار کمترین محـدودیت بـراي دسترسـی بـه منـابع      . گیرند ،همواره  مورد پرسش مراجعان قرار می     
بـا   .   کتابداران بنا بر دیدگاه و شرایط خود، به دفاع از محدودیتها و مقـررات وضـع شـده مـی پردازنـد     هستند و 

وجود این، براي کتابداران نیز ایجاد محدویت خوشایند نیست، به همین خاطر آنهـا نیـز بـه دنبـال راهکارهـایی         
راختیار مراجعان خود قرار دهنـد و  هستند که ضمن حفظ مجموعه، بتوانند به آسان ترین شکل ممکن منابع را د  

  . از این شرایط تناقض آمیز رها شوند
  

 جمعداران نسبت به منابع از دست رفته بر مدیریت مجموعه ب نگرانی مدیران و ابواپیامدهاي
ـ     ،ها بخش قابل مالحظه اي از نگرانی مدیران کتابخانه        ق از میـزان کـاهش    بـه خـاطر نبـود اطالعـات موثّ

بـر بـودن و نیـاز بـه تعطیلـی       زمانزایی،  ها به دلیل هزینه     برخی کتابخانه . هاست   منابع در کتابخانه   ناخواسته ساالنه 
. دهنـد  تمایل کمتري نشان مـی خوانی منابع  خوانی و متعاقب آن اعتراض مراجعان، به رف      خدمات در زمان رف   

طالعـات نـاقص، زمینـه نگرانـی     از میزان درصد افت کتابها نسبت بـه مجموعـه یـا وجـود ا    نداشتن  اطالع   مسلماً
به تبع آن، به احتمال زیـاد حـس بـدبینی را در مـدیران و کتابـداران        . مدیران و کتابداران را فراهم خواهد کرد      

در واقـع،  . اي که تعداد کتابهاي مفقود شده را بیش از حد واقعیت بـرآورد مـی کننـد              به گونه  ،دهد  افزایش می 
 میزان افت مجموعـه  بـه   ةبع تهیه نشده است، هر فردي به زعم خود، در بارچون آمار دقیقی از میزان کسري منا  

 مـسئوالن کتابخانـه را بـراي وضـع مقـررات سـخت تـر در دسترسـی           ،چه بسا این تـصورات    . داوري می پردازد  
  . تر سازد مراجعان به منابع، مصمم

 است که مـدیران بـدون دالیـل    این  از میزان افت منابع در کتابخانه نداشتن   از پیامدهاي دیگر آگاهی      -
و اثـرات ایـن رفتـار در  برخـورد بدبینانـه مراقبـان       . کننـد  دار مـی به کنترل  بیشتر وا را   مراقبان یا بازبینان     ،مستند
  .کند گیري بیشتر با مراجعان بروز  پیدا می سخت

قطـع پـالتویی   از آنهـا  آیـد کـه قطـع      پیامد دیگر ترس از دست دادن منابع در مورد کتابهایی پیش می         -
گونـه   دهنـد ایـن   بیشتر احتمال مـی دارند،  یکتابداران به علت اینکه چنین کتابهایی قطع کوچک  . کوچکتر است 

 از انتخـاب آنهـا حتـی    متر حاضر به تهیه و انتخاب آنها می شوند و معموالًدلیل، ک به همین    ؛کتابها مفقود شوند  
 در دراز  این رویکرد عمالً،بدیهی است. کنند د، خودداري میدر صورتی که به شکل دیگر نیز انتشار نیافته باشن

این طرز تفکر، به مجموعه بخـصوص در  موضـوعهایی از جملـه حقـوق،         . شود  مدت باعث ضعف مجموعه می    
 ۀلطمـ  ـ  اي دارنـد   قابـل مالحظـه   شـدة که نسبت به سایر موضوعها، کتابهاي قطع جیبی منتشرـ پزشکی و اسالم  

  . در آینده باید هزینه گزافی بپردازندنوع نگاه، ها براي  جبران این   کتابخانهمسلماً. کند  وارد میيبیشتر
  

  ها  راهکارهایی براي کاهش نگرانی ابوابجمعداران و مسئوالن کتابخانه



 با این مـضمون کـه    1385اي در سال  در خصوص کاهش نگرانی ابوابجمعداران، دولت با صدور مصوبه       
گامی اساسی » شود آنها کمتر ازدویست هزار ریال باشد جزو اموال مصرفی محسوب می     اموالی که ارزش روز     «

 خـانم  .هـاي دولتـی برداشـته اسـت      جمعـداران کتابخانـه   ببراي رفع نگرانی کتابداران طالب حفظ مجموعه و ابوا        
 پوري سلطانی سرپرست بخش تحقیقات کتابخانه ملی در پاسخ به درخواسـت کتابخانـه مرکـزي آسـتان قـدس           

  :  نوشت1369رضوي براي ارائه استاندارد افت کتاب  در سال 
زیـرا اوالً شـرایط در   . هیچ استاندارد و ضابطه اي براي افت ابوابجمعداري کتابهاي چاپی وجـود نـدارد       «

المثل در کشور سـوئد کـه کتابهـاي کـم      فی. کشورهاي مختلف یکسان نیست که بتوان استانداردي تعیین کرد 
کننـد، دیگـر مـسئله ابـوابجمعی معنـی       ریزند ویا با قیمت نازلی به افراد متقاضی  واگـذار مـی     یمراجعه را دور م   

اساسـاً در تمـام کـشورهاي پیـشرفته کتـاب      . ثانیاً رفاه آنقدر باالست که کسی نیاز به سرقت کتاب ندارد  . ندارد
 تا آنجا که میسر است در حفظ شود، در مقابل کتابدار وظیفه دارد نمی) اموالی( جزو اموال مصرفی است و ثبت 

کـه بـه محـض    ها بودجه خاصی به نام بودجه کتابهاي گمشده دارند    همه کتابخانه . و نگهداري کتابخانه بکوشد   
در مـورد کتابهـاي موجـود از طریـق      . گم شدن کتاب باید آن را از همان بودجه خریداري و جایگزین نماینـد             

هاي خطـی نبایـد گـم     اما نسخه. خرید نسخه مجدد و در مورد کتابهاي نایاب از طریق نسخه عکسی یازیراکس         
ین دلیل همیشه درمخازن بسته نگهـداري  به هم. شود چراکه جزء ذخایر مملکت هستند و قابل جایگزین نیستند       

حال که چنین وضعیت ایـده  ). 1369سلطانی، (» گیرد شوند و از طریق میکروفیلم در اختیار مراجعان قرار می     می
هـا   آلی در ایران وجود ندارد، راهکارهاي زیر به منظور کاهش نگرانی کتابداران و ابوابجمعـداران در کتابخانـه      

  : شود ه میبه ترتیب اولویت  ارائ
  )منابع(  بازنگري در مورد میزان درصد افت قانونی کتاب-
ن و مستند در ایران وجود ندارد کـه بـه اتکـاي آن بتـوان گفـت میـزان افـت منـابع         سفانه آماري مدو  أمت
اي بـوده    ولی تجربـه نـشان داده کمتـر کتابخانـه    ،قدر نیست که جاي نگرانی وجود داشته باشد     ها آن   درکتابخانه

شماري که  خوانی یا کتاب  چند رف. که نسبت به میزان درصد افت قانونی، کتاب کسري بیشتر داشته باشداست
  . ید این نظر استؤ م،در کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي انجام شد

شود کـه بـه راحتـی مـی        مثالهایی مستند از کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي آورده می          ،براي نمونه 
کتابخانـه  ) آقایـان و بـانوان  (  تاالر قفسه باز   1376خوانی سال     گزارش نهایی رف  . اوت قرار گیرد  تواند مورد قض  

 000/100نـشان داد  در مجموعـه اي قریـب بـه     ) 1376 تـا 1358( سـال 18مرکزي آستان قدس رضـوي پـس از        
صورتجلسه تغییر (  افت منابع داشته است%5/2 یعنی تقریباً؛ است وجود داشته  نسخه کسري2500نسخه،کمتر از 

در  1379در ســال ). 1369و تحــول ابوابجمعــداري تــاالر قفــسه بــاز کتابخانــه مرکــزي آســتان قــدس رضــوي، 
) 1378 تـا 1359( سـاله 17در یـک دوره  ) آقایـان ( بخش گـردش کتـاب  در  نسخه   000/63 قریب به    اي  مجموعه
خـوانی نـشان داد     گزارش رف).1379 اسناد رف خوانی کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي،  ( خوانی شد   رف

 در گردش کتاب و احتـساب  13)1379تا ( البته با توجه به وجود نظام قفسه بسته.  کسري داشته است %1کمتر از   

                                                        
نظام قفسه باز اداره مي شده است شايان ذكر است، در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي بعد از انقالب اسالمي تاالرهاي مطالعه به صورت . ۱
  . به صورت  نظام قفسه باز درآمد۱۳۷۹ و بخشهاي  گردش كتاب از سال )۱۸(



 افت قانونی براي مخازن بسته در کتابخانه مرکزي آستان قدس، میزان افت به لحاظ قانونی قابـل قبـول بـوده            1%
. خوانی شـد  رف) 1385 تا 1376( ساله 9 از بانوان پس از یک دوره تقریباً  تاالر قفسه ب   84در اسفنند سال    .  است

 نـسخه افـت   1000 نـسخه کمتـر از   500/42خوانی مذکور نشان داد تاالر قفسه باز بـانوان بـا             گزارش نهایی رف  
 افـت  %3با توجه به درنظر گـرفتن       ). 1385 خوانی کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي،      اسناد رف ( داشته است 

دهد که کمتر از میزان درصد افت قانونی تعیین شده، بوده  کتاب براي مخازن باز، درصد افت به خوبی نشان می
خوانی در کتابخانه مرکـزي آسـتان قـدس رضـوي نـشان داده اسـت درصـد قابـل تـوجهی از                تجربه رف . است

مـشاهده شـده اسـت بـسیاري از     گهگاه . شود تر، پیدا می کتابهاي کسري پس از بررسیهاي دقیق تر و موشکافانه   
انگاري کـاربران یـا مـشکالت      کتابهاي وجینی بوده است که به دلیل سهل  ةکتابهاي کسري اعالم شده، در زمر     

بهـاي وجینـی از  دفترثبـت موجـودي، جـزو موجـودي       نکردن کتاافزار کتابخانه، و یا حذف   فنی در سیستم نرم   
 به عنوان منابع وجینی از مجموعه خارج شـد، ولـی هنـوز در        عمالً با اینکه    ،در واقع . کتابخانه قلمداد شده است   

اي   زمانی که انسان نسبت به مسئله،طبیعی است. شود افزار کتابخانه به عنوان موجودي کتابخانه نشان داده می      نرم
 تفسیر نادرست از میزان افت منـابع، باعـث ایجـاد   . کمتر آگاهی داشته باشد، قضاوت ضعیفی هم خواهد داشت        

    شدکه بدون تردیـد ایـن نگـرش در         بدبینی براي مدیران و ابوابجمعداران خواهد      نگرانی موهوم و تقویت حس
با فرض این واقعیت کـه کتابـداران و      . ثیرگذار خواهد بود  أ ت ،کنترل سختگیرانه تر و اعمال سانسور بر مجموعه       

 درصـد افـت قـانونی،    ،کاهش نگرانی آنهـا  جا دارد براي ،کنند درستی به وظیفه خود عمل میه  ابوابجمعداران ب 
بویژه درنقاط محروم، بیشتر تعیین شود تا مجال هیچ نوع نگرانی و بـه تبـع آن اعمـال محـدودیت و سـختگیري         

 شایسته است به میزان درصد افت کمتر از درصد   ،در کنار این امر   . ها پیش نیاید    کنندگان کتابخانه  براي استفاده 
در کتابخانـه مرکـزي آسـتان قـدس رضـوي بـه تناسـب         . ران در نظر گرفته شوداابجمعدقانونی، پاداشی براي ابو 

  . تعداد مجموعه، حق الزحمه ابوابجمعداري متفاوت تعریف شده است
 ها اختصاص درصد افت قانونی متغیر براي انواع کتابخانه -

اي دارند که مسئله امنیتـی   هاي مختلف نظیر بودجه و امکانات تفاوتهاي قابل مالحظه         ها از جنبه    کتابخانه
هاي عمومی احتمال گم شدن منابع بـه سـبب وجـود      به طور  مثال، درکتابخانه.دهد الشعاع قرار می   آنها را تحت  

هاي دانـشگاهی و تخصـصی کـه مراجعـان آنهـا محـدود و             تنوع مراجعان و عمومی بودن آن نسبت به کتابخانه        
هـا   ، جا دارد در تعیین افت قانونی، این تفاوتها براي انواع کتابخانه   از این رو  . شناخته شده تر هستند، بیشتر است     

هاي انگلـستان دریافتنـد بـاالترین     با بررسی کتابخانه) 1992( 14»باروس و کوپر«در همین خصوص، . لحاظ شود 
هی و هـاي دانـشگا   در کتابخانـه % 1/2هاي عمـومی درمقایـسه بـا     مربوط به کتابخانه  % 3/5میزان منابع گم شده با      

  بنابراین، الزم است درصد افت قانونی کتاب بـا توجـه بـه نـوع کتابخانـه     .هاي تخصصی است    در کتابخانه % 4/2
متغیر باشد، زیرا هـر یـک از ایـن    ) دولتی، مردمی(و  یا وابستگی کتابخانه      ...) دانشگاهی، عمومی، تخصصی و   (

  .عوامل در کمیت افت منابع می تواند تأثیرگذار باشد
 ص درصد افت قانونی متغیر براي نظامهاي قفسه باز و قفسه بسته اختصا-

                                                        
   1. Burrows and Cooper.   



ها نیز براي حفظ منابع خود در صورت  مراجعان همواره خواستار دسترسی آزاد به منابع هستند وکتابخانه      
بدیهی است، هر چقدر . وجود و شرایط مناسب، امکان دسترسی مستقیم مراجعان به منابع را فراهم خواهند کرد  

از سـوي دیگـر، دسترسـی آزاد بـه منـابع      . سترس پذیرتر باشد، احتمال مفقود شدن آنها بیشتر خواهد بودمنابع د 
ایـن معادلـه، الزم اسـت ضـمن تـشویق       در  بـراي حفـظ موازنـه       . تـر اسـت     براي مراجعان خوشایندتر و مطلـوب     

م بـه منـابع، درصـد افـت     ها به سوي باز کردن قفسه ها و رفع هر گونه محدودیتی براي دسترسی مستقی             کتابخانه
قدر کـشش داشـته باشـد کـه کتابـداران       این میزان درصد باید آن   . قانونی نظامهاي قفسه باز را باالتر تعیین نمود       

کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي با دارابـودن     . ترجیح دهند کتابخانه را به صورت نظام قفسه باز اداره کنند          
افت قانونی در هـر پـنج سـال درنظـر گرفتـه      % 1و براي مخازن بسته تا % 3 هر دو نظام، براي بخشهاي قفسه باز تا 

  ).1371یکصد و سی و ششمین جلسه هیئت امناي کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي، ( است
  اختصاص درصد افت قانونی متغیر براي کتابهاي خاص  ـ 

، عدم انتخاب کتابهـاي خـاص   یکی از پیامدهاي نگرانی مدیران و ابوابجمعداران نسبت به افت مجموعه       
کتابـداران بـه خـاطر    . مانند کتابهاي جیبی و کوچک و کتابهاي نفیس به خاطر ترس از مفقـود شـدن آنهاسـت         

در مـورد کتابهـاي   . احتمال بیشتر گم شدن کتابهاي قطع کوچک کمتر تمایل به انتخاب چنین کتابهایی دارنـد           
کتابخانه مرکزي آستان قدس رضـوي  .اي مصداق دارد  قضیه و بهاي زیاد کتاب،  چنینارزشنفیس نیز به علت   

با درك این معضل،  در دوازدهمین نشست کمیته تحقیق و توسعه کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي، مسئله 
در این جلسه، مقرر شد  براي حصول اطمینان بیشتر کتابـداران،  . کتابهاي جیبی را طرح و مورد بررسی قرار داد       

دوازدهمـین  ( ري براي کتابهاي جیبی منظـور شـود و یـا بـه عنـوان امـوال مـصرفی تلقـی شـود                  درصد افت بیشت  
همچنین، تأکید گردید بـراي  ). 1385 صورتجلسه کمیته تحقیق و توسعه کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي،   
خـوانی، در مرحلـه ورود    گیـري  رف  تشخیص و برآورد صـحیح از تعـداد کتابهـاي جیبـی در هنگـام گـزارش         

 یادداشت یا کد جدیدي براي شناسایی این نوع منـابع    »جیبی«اطالعات کتابشناختی در بخش سازماندهی کلمه       
افزار تعریف شود تا امکان تمایز کتابهاي جیبـی کـسري از سـایر کتابهـاي کـسري در هنگـام بررسـی و                در نرم 

ایـن تـد بیـر،    . تـی میـسر شـود   محاسبه اختصاص حکم مصرفی یا درصد افت بیشتر براي کتابهاي جیبی، به راح        
جسارت کتابداران را براي انتخاب کتابهاي جیبی  تقویت و فرصت تازه اي را براي دسترسی بیشتر  مراجعان به          

  . اي کامل منتهی خواهد شد منابع فراهم خواهد کرد و به تشکیل مجموعه
  خوانی منظم و دقیق انجام رفـ 

 معمول ساالنه،  میزان افت منابع بـا تحلیلـی واقـع بینانـه اي         چنانچه در هر دوره زمانی مشخص، به طور       
  .، کاسته خواهد شدتهامشخص شود، درصد نگرانی مدیران و کتابداران  به دلیل آگاهی از واقعی

شود،  محدود نمی) پروازي(طور که در تعاریف آمد، منابع از دست رفته صرفاً به منابع سرقت رفته          همان
خوانی و پـس از عـودت منبـع،      حیث، بنا بر عللی مانند  در امانت بودن منبع در هنگام رف    چه بسا منابعی از این    

همچنین، احتمال مـی رود بـه علـت جابجـا شـدن         . بدون کسر از منابع کسري، جزو منابع مفقودي به شمار رود          
 وجـود دارد کـه در   به جز این موارد، احتمال زیـادي .  از شمارش به دور مانده باشد      ،خوانی  منابع در هنگام رف   

اي، از  خوانی منابعی در قالب منـابع وجینـی، اهـدایی، امانـت بلنـد مـدت و امانـت بـین کتابخانـه                 فاصله هر رف  
 آمار منابع مفقودي  ،وجود این عوامل  . کتابخانه خارج شود که در محاسبات کتابهاي کسري نادیده گرفته شود          



هاي  سیاستهاي مدیریتی سخت تر  را  را بیشتر می کند و زمینهرا افزایش می دهد و نگرانی مدیران و کتابداران   
خوانی برنامه اي مـدون و مـنظم تـدوین و اجـرا      بنابراین، چنانچه براي امر رف  . سازد براي حفظ منابع  فراهم می     

  . شود، احتمال چنین اشتباهاتی را بسیار کاهش می دهد
 مـدیران نـسبت بـه کنتـرل مجموعـه و مراقبـان،       خوانی، ضمن افزایش میزان اطمینان خـاطر      با انجام رف  

    .تر خواهد شد نانهبیدیدگاه مدیران و ابوابجمعداران نسبت به جامعه استفاده کننده نیز خوش
 پیگیري نظام مند منابع داراي دیرکرد اعضاـ 

 موقـع  مباالتی مراجعان  در عودت بـه  ها به خاطر غفلت و بی    میزان قابل توجهی از منایع کسري کتابخانه      
افزارهـاي   خوشـبختانه بـا وجـود نـرم     .منابع  و عدم پیگیري به هنگـام و مرتـب منـابع از سـوي کتابـداران اسـت       

بـه شـکل    مـدیریت برمنـابع از طریـق پیگیـري دیرکردهـا     . اي، امکان مدیریت بر منابع میسر شده است       کتابخانه
بـدیهی اسـت، چنانچـه ایـن     . کنـد  انی مـی الکترونیکی یا تلفنی، به بازگشت بموقع منابع به مجموعه کمک شـای       

مزیـت  . پیگیري به صورت نظام مند اجرا شود، احتمال برگشت منابع امانت داده شده بـسیار بیـشتر خواهـد شـد       
پیگیري مستمر و منظم این است که ضمن نشان دادن وجهه قانونمند کتابخانـه بـه مراجعـان، درصـورت غفلـت          

حتـی پـس از مـشخص     .ام، منابع در اسرع وقت بازگردانده خواهـد شـد  با دادن پی، آنان از برگشت دادن کتاب   
  .شدن کتابهاي کسري، بسیاري از آنها با پیگیري منظم قابل برگشت به کتابخانه خواهد بود

  
  نتیجه گیري
مـسئله از  . آوري منابع و دسـترس پـذیر سـاختن آنهـا         ها داراي دو کارکرد عمده هستند؛ فراهم        کتابخانه
این بررسی مشخص ساخت توجه به این مسئله باعث حفظ      . ثیرگذار است أع بر هر دو کارکرد ت     دست دادن مناب  

هـاي نگرانـی    شـود و زمینـه   کارگیري نیروي مراقب و سیستم امنیتی مناسـب مـی   جامعیت و ارزش مجموعه با به    
 حرکت در ایـن راسـتا،   مهمترین. کتابداران یا ابوابجمعداران را براي دسترس پذیر ساختن منابع ، از بین می برد        

هر چه دیدگاه آنها نسبت به از دست دادن منابع . تغییر نگرش مسئوالن نسبت به مسئله از دست دادن منابع است     
تعدیل و از حساسیت افراطی نسبت به این مسئله کاسته شود، فشار روانی بر کتابـداران و ابوابجمعـداران کمتـر                

    .ري منابع افزوده خواهد شدشود و به تبع آن بر میزان دسترس پذی می
براي گریز از پیامدهاي ناشی از مـسئله از دسـت دادن منـابع، سـه راهکـار بـه ترتیـب اولویـت پیـشنهاد                   

  : شود می
بـدون هـیچ   را ، براي کتابها حکم اموال مـصرفی   گیران  در همه انواع کتابخانه   قانونگذاران و تصمیم   - 1
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انـد، بـا گـشاده نظـري       هایی که کتابها را مشمول حکم اموال مـصرفی تعریـف نکـرده            براي کتابخانه  - 3

شرایط انعطاف پذیري براي تعیین درصد افت منـابع بـه لحـاظ     داده و   میزان درصد افت قانونی منابع  را افزایش         
 .نابع و کتابخانه تعریف شودانواع م



امید است با وضع قوانین معقول و عملی تغییر نگرش در مدیران و اعتماد بـه تعهـد اخالقـی کارکنـان           
ها در حفظ مجموعه و انعطاف پـذیري الزم نـسبت بـه منـابع از دسـت رفتـه، موجبـات ارائـه خـدمات                   کتابخانه

  .ان و مراجعان و رفع نگرانی کتابداران فراهم شودمطلوب، تکریم مراجعان، جلوگیري از تنش بین  مراقب
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