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چکیده
هدف :هدف این پژوهش ،شناسایی و بررسی شباهتها و تفاوتهای سیاستهای مجموعهسازی و روشهای ارائه خدمات
اطالعاتی “مجموعه تخصصی کتاب درسی“ در کشورهای آلمان ،کانادا و ایران است.
روش :در این پژوهش شباهتها و تفاوتهای سیاستهای مجموعهسازی و روشهای ارائه خدمات اطالعاتی کشورهای
مذکور به منظور ارائه پیشنهادهایی کاربردی برای بهبود بخشیدن مجموعه تخصصی کتابهای درسی ایران به صورت کیفی با
روش تطبیقی و توصیفی -تحلیلی به بررسی سیاستهای فراهمآوری ،ذخیره و بازیابی و روشهای ارائه خدمات اطالعاتی
پرداخته است .الگوی مورداستفاده زمینه تطبیقی ،الگوی بردی است؛ و از تحلیل سند برای این مطالعه استفاده شده است .جامعه
آماری مجموعه تخصصی کتابهای درسی در سه کشور موردمطالعه بوده است .اطالعات موردنیاز برای پاسخگویی به
پرسشها از طریق وبسایت موسسه گئورگ آلمان ،اویزی کانادا و اداره کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی و منابع مرتبط کشورهای مذکور بدست آمده است.
یافتهها :نتایج تحلیل تطبیقی نشان میدهند که کشور آلمان ،کانادا و ایران دارای مجموعه تخصصی کتابهای درسی هستند و
تشابهات این مجموعههای تخصصی روند شکلگیری ،وابستگی سازمانی ،تعیین مأموریت خاص؛ ارائه خدمات حضوری به
کاربران و محدودیت گردش منابع ،استفاده از فهرستهای رایانهای و نرمافزار کتابشناختی در شیوه ذخیره و بازیابی است و
در شیوه ردهبندی و ارائه خدمات اطالعاتی تفاوت اساسی وجود دارد .خدمات اطالعاتی ازجمله خدمات مرجع ،انتشار تازهها،
تدوین کتابشناسی و برگزاری کارگاه آموزشی ،خدمات گفتگوی الکترونیکی و رایانامه ازجمله خدمات متفاوت است.
نتیجهگیری :اصالح و بازنگری در سیاستهای اطالعاتی مجموعه تخصصی کتابهای درسی سازمان پژوهش و برنامهریزی

آموزشی به نظر ضروری می رسد.
کلیدواژهها :کتابهای درسی ،مجموعههای تخصصی ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
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مقدمه
آرشیو به مجموعهای از اسناد و منابع تاریخی با ارزش و نادر یا مکانهای فیزیکی که مجموعههای خاص در آن نگهداری
1

میشوند اطالق شده است ( .) Fowles,2000در طول تاریخ ،قدرت عرضه و ارائه 2در اختیار نهادهای اطالعاتی و اطالعرسانی

3

شامل آرشیوها ،کتابخانههای نسخ خطی و مجموعههای تخصصی ،نهادهای شناختهشده نگهداری منابع اطالعاتی بوده است .مک
کمیش ،گیلیالند – سویتلند و کتالر 4مینویسند "چارچوب انتخاب ،گردآوری ،سازماندهی و توصیف منابع ،حفاظت و نگهداری
و دسترسی به آرشیوها و مجموعههای تخصصی با فرآیندهای اجتماعی مرتبط است .در بیانیه  2003انجمن کتابخانههای پژوهشی،
اولین وظیفه بخش مجموعههای تخصصی ،ارائه خدمات به پژوهشگران و دسترسی آنان به منابع و از وظایف دیگر استفاده درست
از منابع ،ذخیره و بازیابی و حفاظت از سرقت و آسیبهای محیطی منابع و محیط نگهداری است ،منابع بهراحتی در دسترس نیستند
و امانتداده نمیشوند یا دسترسی به منابع معموالً تحت نظارت است .بنابراین مجموعههای تخصصی 5دارای ویژگیهایی هستند
که آنها را از انواع دیگر مجموعهها در کتابخانه متمایز میکند .این جنبههای خاص شامل :کمیاب بودن :6شامل کتاب،
دستنوشتهها و منابع قدیمی ،کمیاب یا منحصربهفرد؛ فرمت و قالب :عکس ،اسالید ،فیلم ،صدا ،نقشه ،آثار هنری ،مصنوعات و
اشیاء دیگر که نیاز به توجه ویژه دارد؛ جامعیت :7تجمیع منابع که هرکدام بهصورت جداگانه منحصربهفرد نیست ،اما درمجموع به
دلیل ارتباط با یک موضوع یا فرد خاص یک منبع مهم را تشکیل میدهند (.)University of Maryland Libraries,2014
این ویژگی بهمنزله این است که مجموعههای تخصصی بهراحتی قابلجایگزینی نیستند و برای اطمینان از بقا ،نیازمند امنیت سطح
باال و حفاظت ویژه هستند .در  30سال گذشته ،مجموعههای تخصصی فعاالنه بر اساس ارزش منابع مجموعه و وظایف ،نوسازی
شدهاند ( .)Evans,2015واژه مجموعههای تخصصی" برای هرگونه منبع پژوهشی که خارج از مجموعه اصلی کتابخانه مثل
انتشارات خاص ،نشریات دورهای و تکنگاشتها ،همچنین منابع کتابخانه بیش از  100یا  150سال قدمت دارند بهکاربرده میشود.
از آن جایی که انجام اکثر پژوهشهای علمی به دسترسی به منابع دستاول 8بستگی دارد .بخشی از مأموریت اساسی این کتابخانهها
 ،فراهمآوری و حافظت از منابع دستاول است .بر این اساس ،توصیهشده است که مجموعههای تخصصی باید دارای سیاست
مجموعهسازی باشند و در برنامهریزی بلندمدت برای حفاظت و نگهداری مجموعه تدبیر شود .همچنین در خصوص خدمات و
دسترسی به منابع ،دستورالعمل و آئیننامه تدوین گردد و دیجیتالسازی منابع بهصورت استاندارد انجام گیرد (انجمن کتابخانههای
پژوهشی .)2003،در بیانیه "کتابخانههای پژوهشی و الزام بهداشتن مجموعههای تخصصی" ،مجموعههای تخصصی در پیشبرد
اهداف و وظایف کتابخانهها "نقش حیاتی" ایفا میکنند ( .)Dupunt and Yakel, 2013در نشست کنگره بینالمللی آرشیوها
در پکن ( )1996نتایج پژوهشها در خصوص دسترسی به منابع نشان داد که اکثر مجموعههای تخصصی دسترسی باز ندارند و
دسترسی محدود است .از دهه  ،1960استفاده از مجموعههای تخصصی با درخواست و ارائه معرفینامه و یا اثبات جایگاه علمی
میسر شده است .کتابداران ،سعی کنند مانع استفاده بیش از حد مجموعهها شوند و یا انتظارات غیرواقعی دریافت خدمات افراد
عادی جامعه را ،با استفاده از ابزارهای مختلف مثل برگزاری نمایشگاه تخصصی بخش بزرگی از نیاز به دسترسی عمومی را برآورده
کنند .انتشار کتابشناسی تخصصی و خدمات ارجاعی به محققان از ابزارهای معمول هستند .ساعات کار در مجموعههای
تخصصی ،کوتاهتر از کتابخانه مادراست .مجموعههای تخصصی به دلیل نادربودن و آسیب بسیاری از منابع خود ،نیازمند ایجاد
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محدودیت دسترسی هستند .برای متولیان مجموعههای تخصصی در تمام نقاط جهان ،انقالب الکترونیکی 1و فرصتها و تهدیدهای
محیط الکترونیکی ،زمینه مناسبی ایجاد کرده است .اکثر کتابخانههای بزرگ برنامههای دیجیتالسازی منابع جهت استفاده در
اینترنت رادارند .در حال حاضر فهرستهای کتابشناسی آنالین 2ابزار اطالعیابی مفصلتری است .در حوزه دسترسی الکترونیکی،
برای ایجاد پایگاه داده با قابلیت جستجو گامهای بلندی برداشته شده است؛ و فهرست توصیفی و تحلیلی منابع بر خط ،همیشه در
دسترس است ( .) Prochask, 2003ویتکار )2008( 3معتقد است مجموعههای تخصصی بازتابی از دو رویکرد مجموعه محوری
و کاربر محوری با درجات مختلف هستند .بهکارگیری رویکرد کاربر محوری نحوه ارائه خدمات به کاربران است که منجر به
تولید علمی شود .سیستم قفسه باز ،استفاده از سالن مطالعه و میزان گردش منابع دستاول و طیف خدمات اطالعاتی از سنجههای
مجموعه کاربر محور است و این باید در اهداف و وظایف سازمان مادر در نظر گرفته شود .ضروری است کلیه کاربران و مراجعین
مجموعههای تخصصی فرم ثبتنام را تکمیل و با ارائه سند هویتی و معرفینامه بهعنوان یک اقدام احتیاطی امنیتی از مجموعه
استفاده کنند .آلتمان و برانج )2015( 4به بررسی تأثیر خدمات مرجع الکترونیکی مجموعههای تخصصی و نحوه ارائه خدمات در
کتابخانهها ی دانشگاهی پرداختند و نتایج آنها نشان داد که ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کنار خدمات چاپی بهعنوان مکمل
راهنماهای چاپی و باعث افزایش رضایت کاربران شده است .اروی و پریسکات )2011( 5نرمافزار بازیابی جستجوی مجموعههای
تخصصی سینگل سرچ را برای دسترسی به منابع تخصصی طراحی کردند .دوپانت و یاکل ( )2013ارزش مجموعههای تخصصی را
ارزیابی کردند .یافتهها نشان داد به دلیل مجموعهمحوربودن مجموعههای تخصصی تاکنون گزاره ارزش تعریف نشده است و
معیاری برای اندازهگیری عملکرد خدمات گردش منابع و ارائه خدمات اطالعاتی به کاربران وجود نداشته است .رس)2015( 6
بهمنظور بررسی بهبود دسترسی و کاربردپذیری مجموعههای تخصصی ،ابزارهایی که باعث افزایش دسترسی به مجموعههای
تخصصی از طریق اینترنت میشود را تابلوی کتابشناسی تخصصی و تاریخنگاری و معرفی تازهها است که کاربر بهطور فعال
درگیر شود و میتواند بخشی جداییناپذیر استراتژی افزایش دسترسی به مجموعههای تخصصی باشد .پاسل )2015( 7سیاستهای
راهبردی مجموعههای تخصصی و آرشیوها در غرب را ارزشیابی کرد .در بانکهای اطالعاتی فارسی مانند ایرانداك ،کتابخانه ملی
و سامانه یکپارچه منابع اطالعات سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،متأسفانه عناوین مرتبط بازیابی نگردید و اکثر پیشینهها
درباره تحلیل محتوی کتاب درسی است و به بحث مجموعه تخصصی کتاب درسی پرداخته نشده است .درزمینه مطالعات تطبیقی
مجموعههای تخصصی نیز تنها دیدار ( )1392در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به بررسی تطبیقی خدمات دسترسی آنالین آرشیو
ملّی ایران با آرشیو ملی سایر کشورها پرداخته و نتایج وی نشان داد که ایران جزء  3آرشیوی بوده است که از  18قابلیت جستجو
در آرشیو رقمی بررسیشده 15 ،قابلیت یعنی  83/33درصد را دارا بوده است.
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی یکی از حوزههای ستادی وزارت آموزشوپرورش است که طبق ماده  2قانون تشکیل
سازمان ،یکی از وظایف آن تألیف ،تدوین ،انتشار کتب و نشریات آموزشی کمکآموزشی برای معلمان و مربیان تعریفشده است
(سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی .)1377 ،این منابع آموزشی بخصوص کتاب درسی تأثیر بسزایی در فرآیند آموزشی دارند،
زیرا کتاب درسی از سودمندترین ابزارهای یاددهی یادگیری و ابزار آموزشی برای درك بینالمللی در نظر گرفتهشده است
( .)Pingel,2010در منبع یونسکو ،کتابهای درسی مدارس 8یعنی کتابهایی که برای دانشآموزان در سطح آموزش ابتدایی و
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متوسطه 1تألیف شدهاند و با توجه به استاندارد بینالمللی آمارهای آموزشی 2مصوب کنفرانس عمومی آموزشوپرورش در تاریخ 3
دسامبر سال  1958تعریفشده است (یونسکو .)1964 ،از آنجائی که کتاب درسی ،ارزش نگهداری دائمی را دارد ،لذا اداره
کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزشوپرورش در سال  1359اقدام به ایجاد مجموعه
تخصصی کتابهای درسی کرد؛ اما نتایج جستوجو در پایگاههای ایرانداك ،کتابخانه ملی و اسناد سازمانی این اداره نشان
میدهد تاکنون درزمینة ارتقاء این مجموعه تخصصی پیشینه پژوهشی ثبت نشده است .بنابراین ،با توجه به دستورالعمل کتابخانههای
پژوهشی ( )2003و مقیاسهای سنجشی آنکه اندازه و دامنه مجموعه ،سازمان و مدیریت ،امکانات و تجهیزات شرایط استفاده و
نوع کاربران و حفاظت و نگهداری را برای کارآمدی مجموعه ضروری میداند و نیاز به نوسازی مجموعه ،پژوهشگر را بر آن
داشت که بهمنظور همگامشدن با تحوالت و پیشرفتهای جدید برای ایجاد تغییرات از طریق شناسایی روشها مخصوص
مجموعههای تخصصی کتاب درسی به جستوجو در سایر کشورها بپردازد .یکی از شیوههای پژوهش در این زمینه ،انجام مطالعات
تطبیقی است .از اهداف اساسی مطالعات تطبیقی ارائه نمونههای نوآوری و تأمین مأخذ و منابع برای سهولت بخشیدن به مطالعات
گستردهای است که هر کشور به سبب کشف نوآوریهای موردنیاز و گزینش نوآوری مناسب بدان دست میزند (آقازاده.)1374 ،
بههمینمنظور ،این مطالعه با توجه به پیشروبودن کشورهای آلمان ،کانادا درزمینهٔ ساماندهی مجموعههای تخصصی کتاب درسی
و باهدف استفاده از تجربیات کشورهای موردمطالعه ،برای بهبود بخشیدن به وضعیت مجموعه تخصصی کتابهای درسی اداره
کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزشوپرورش ایران و ارائه پیشنهادهایی کاربردی ،در پی
پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
.1

روند شکلگیری مجموعه تخصصی کتاب درسی کشورهای مورد مطالعه چیست و تفاوتها و شباهتها کدام است؟

.2

وابستگی سازمانی مجموعه تخصصی کتاب درسی کشورهای مورد مطالعه به چه صورت است و تفاوتها و شباهتها

کدام است؟
.3

مأموریت مجموعه تخصصی کتاب درسی کشورهای مورد مطالعه چیست و تفاوتها و شباهتها کدام است؟

.4

تفاوتها و شباهتها شیوه فراهمآوری مجموعه تخصصی کتاب درسی کشورهای مورد مطالعه کدام است؟

.5

تفاوتها و شباهتهای شیوه ذخیره و بازیابی مجموعه تخصصی کتاب درسی کشورهای مورد مطالعه کدام است؟

.6

تعداد منابع مجموعه تخصصی کتاب درسی کشورهای مورد مطالعه چگونه است و تفاوتها و شباهتها کدام است؟

.7

نحوه ارائه خدمات در مجموعه تخصصی کتاب درسی کشورهای مورد مطالعه به چه صورت است و تفاوتها و

شباهتها کدام است؟
.8

با توجه به تجارب کشورهای مورد مطالعه چه پیشنهادها و راهکارهای عملی را میتوان برای بهبود مجموعه تخصصی

کتاب درسی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ارائه کرد؟
روش پژوهش
تحقیق حاضر در زمره مطالعات توصیفی -تحلیلی از نوع تطبیقی و مرور اسنادی و کتابخانهای است .اطالعات موردنیاز برای
پاسخگویی به پرسشها از طریق وبسایت رسمی مجموعههای تخصصی ،منابع کتابخانهای و مقاالت معتبر مربوط به آموزش و
پرورش کشورهای مذکور و منابع یونسکو گردآوریشده است .الگوی مورداستفاده در این زمینه الگوی بردی 3است که چهار
مرحله توصیف ،تفسیر ،همجواری و مقایسه 4را در مطالعات تطبیقی مشخص میکند ( .)Bereday,1964بر اساس این الگو
1

. Education at the first and second level
. International Standardization of Educational Statistics
3
. George Z. F. Bereday
4
. Description, Interpretation, Juxtaposition, Comparison
2
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ابتدا اطالعات موردنیاز مجموعههای تخصصی از وبسایتها و برخی منابع موجود گردآوری و تفسیر شدند ،سپس طبقهبندی و
در مرحله آخر تفاوتها و تشابهها موردبررسی و مقایسه قرارگرفتهاند .مرور اسناد 1یکی از روشهای پژوهش کیفی است .مرور
اسناد شامل تحلیل مواد نوشتاری حاوی اطالعات درباره حقیقت یا حقایقی 2است که هدف پژوهش است (.)Karatekin,2012
در بین روشهای پژوهش کیفی ،تکنیک تحلیل سند 3برای این مطالعه استفاده شد .بر اساس نظر ویرزما )2000( 4تحلیل سند
تکنیکی است که برای جمعآوری داده و ارزیابی  /تحلیلی نظاممند داده استفاده میشود .بررسی اسنادی که شامل تحلیل مواد
نوشتاری است که حاوی اطالعات درباره یک پدیده است یا پدیدهای که باید دربارهاش تحقیق شود .جامعهی آماری پژوهش
شامل مجموعه تخصصی کتاب درسی و اسناد و مدارك مربوط است .به این منظور پنج کشور ژاپن ،آمریکا ،آلمان ،سوئد و
کانادا و ایران انتخاب شد .روش نمونهگیری از نوع هدفمند است .در انتخاب کشورها موارد  .1کشورهای پیشرو دنیا درزمینة
مجموعه تخصصی کتاب درسی  2.نظام متمرکز آموزشی مدنظر بود .پژوهشگر با توجه به اطالعات بازیابی شده ناکافی جهت
پاسخگویی به تمام سؤالها ،مجموعههای تخصصی کتابهای درسی دو کشور آلمان و کانادا و ایران را برای این مطالعه برگزیده
است .اطالعات حاصل نشان میدهد این کشورها درزمینة مجموعههای تخصصی کتابهای درسی پیشرو هستند .کشور آلمان به
دلیل اینکه دارای سابقه پیشرفتهای در مجموعه تخصصی کتاب درسی دارد و کشور کانادا که دارای نظام متمرکز آموزشی است.
در این پژوهش ابزار گردآوری اطالعات ،مراجعه به وبسایت مجموعههای تخصصی و مشاهده اسناد و مدارك مرتبط
دربارهی سیاستهای مجموعهسازی و ارائه خدمات است .از پست الکترونیکی برای جمعآوری داده استفادهشده است .اعتبار و
پایایی ابزار تحقیق با توجه به ماهیت کیفی و تطبیقیبودن پژوهش ،همچون سایر ابزارهای گردآوری اطالعات مطرح نبوده ،اما
اسناد و مدارك عنداللزوم به تأیید متخصصان رسیده و ضریب توافق نظرات آنها نیز لحاظ گردیده است برای قضاوت
دربارهی اعتبار بهنقد بیرونی و درونی منابع پرداخته شد .در نقد بیرونی ،اصلیبودن مدرك و در نقد درونی اهمیت و صحت
محتوای مدارك برای محقق و متخصصان احراز گردید .دادهها به روش کیفی تجزیه و تحلیل شدند .در تجزیه و تحلیل اسناد و
مدارك عالوه بر تفکر و استدالل ،شباهتها و تفاوتها نیز موردنظر قرار گرفت .برای پاسخ به سؤالها ،جدولهایی تهیه شد و
یافتههای هر مرحله در این جدولها ،طبقهبندی و درج گردید .سپس با استفاده از روشهای ناظر بر مطالعات کیفی نتایج
یافتههای مربوط به هر مرحله یکبار بهطور جداگانه و یکبار درمجموع موردبررسی ،بحث و تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
سؤال  .1روند شکلگیری مجموعه تخصصی کتاب درسی کشورهای مورد مطالعه چیست و تفاوتها و شباهتها کدام
است؟
جمهوری اسالمی ایران
بخش مجموعه تخصصی کتابهای درسی کتابخانه سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در سال  1360تشکیل شد و
اولین سری کتابهای درسی قدیمی توسط آقای دکتر حداد عادل ،ریاست وقت سازمان به مجموعه اهداء گردید .اولین موجودی
آن مجموعه کتاب درسی سالهای قبل از دارالفنون ( 1230ه.ش ).است و بخش عمده منابع مجموعه کتابهای درسی با یک
فراخوان جهت جمعآوری کتابهای درسی قدیمی و تکمیل مجموعه فراهمشده است ،در این فرایند عالقهمندان مبادرت به اهداء
کتابهای خود نمودند و پس از ساماندهی کتابها ،در روز یازدهم اردیبهشتماه سال  1363همزمان با روز معلم ،افتتاح گردید
(عینی و ذوالجناحی.)1393 ،
1

. Document Review
. Fact or Facts
3
. Document Analysis Technique
4
. Wiersma
2
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آلمان
گئورگ اکرت ،یکی از تاریخنگاران دانشگاه آموزشی برانشویگ  ،باهدف ارتباط با معلمان تاریخ خارج از کشور آلمان در
1

دوره پس از جنگ جهانی و بهمنظور تجزیه و تحلیل اطالعات تطبیقی کتاب درسی و ریشهکنکردن تصاویر یکطرفه ملی و سنتی
موسسه بینالمللی کتاب درسی را تأسیس کرد .در این موسسه ،کتابخانه منحصربهفردی است که دارای مجموعه کتاب درسی است

(.)UNESCO,2010

کانادا
موسسه انتاریو برای مطالعات در آموزشوپرورش دانشگاه تورنتو که در سطح جهانی بهعنوان مرکز تربیتمعلم در آموزش
2

ابتدایی و آموزش مداوم ،اجرای برنامههای تحصیالت تکمیلی در آموزشوپرورش و تحقیقات آموزشی به رسمیت شناختهشده
است ،یکی از بزرگترین دانشکده های پژوهشی آموزشوپرورش در کانادا و در شمال امریکا است .این موسسه دارای
کتابخانهای است که دارای یک مجموعه تخصصی به نام مجموعه کتاب درسی انتاریو است ()OISE Website,2015
الف) شباهتها
در مقایسه کشورهای موردمطالعه روند شکلگیری بر اساس نیاز اطالعاتی مخاطبان و بر اساس اهداف سازمانهای مادر و با
توجه به ماهیت تخصصی آنها است و در کتابخانه دانشگاهی اویزی به جنبه یکسانی اشارهشده است که هدف دسترسی به منابع
اطالعاتی موردنیاز مخاطبان است.
ب) تفاوتها
تفاوتی دیده نشده است.
سؤال  .2وابستگی سازمانی مجموعه تخصصی کتاب درسی کشورهای مورد مطالعه به چه صورت است و تفاوتها و
شباهتها کدام است؟
جدول :1وابستگی سازمانی مجموعههای تخصصی

کشورها

جمهوری اسالمی ایران

وابستگی سازمانی مجموعههای تخصصی

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزشوپرورش (وبسایت سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی)1394 ،

آلمان

موسسه بینالمللی گئورگ اکرت)Georg Eckert Website,2015( 3

کانادا

موسسه مطالعات آموزشی دانشگاه تورنتو -اویزی (وبسایت موسسه مطالعات اویزی)2015،

الف) شباهتها
نتایج نشان میدهد که همه مجموعهها دارای وابستگی سازمانی و به مؤسسات پژوهشی مرتبط هستند و بهعنوان ابزار پژوهشی در نظر گرفته
شدهاند.

ب) تفاوتها
در مقایسه کشورهای موردمطالعه تفاوت وابستگی سازمانی با توجه به وظایف سازمانهای مادر است که ایران و آلمان کتابخانه
تخصصی و کانادا کتابخانه دانشگاهی است
سؤال  .3مأموریت مجموعه تخصصی کتاب درسی کشورهای موردمطالعه چیست و تفاوتها و شباهتها کدام است؟
1

. Braunschweig Pedagogical University
. The Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto
3
. Georg Eckert Institute
2

43

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال چهارم ،شماره 3و  ،4پیاپی 15و  ،16تابستان و پائیز94
جدول  :2مأموریت مجموعههای تخصصی

مأموریت مجموعههای تخصصی

کشورها

مأموریت مشخصی و مکتوبی تدویننشده است اما در پژوهش عینی و ذوالجناحی ()1393
این مأموریت ذکرشده است :مطالعه و بررسی دقیق کارها و تجربههای گذشتگان (ازنظر
جمهوری اسالمی ایران

قالب و محتوا) بود تا پس از بررسی طرحها و برنامهها و انواع تصمیمگیریها و عملکردها
به معایب گذشتگان پی ببرند و از محاسن کار و تجربههای سودمند آنها بهره بگیرند
همچنین از اشتباهات و دوبارهکاریهای غیر الزم و صرف نیروی انسانی و مادی عظیم
بپرهیزند و به امر نوآوری در طرح و اجرای برنامههای آموزش بپردازند.
مأموریت مشخصی و مکتوب تدوینشده است که مهیاکردن پیشینه پژوهشی برای
دانشگاهیان رشتههای مختلف درزمینهٔ مطالعات تطبیقی در کتابهای درسی بهعنوان

آلمان

رسانه آموزشی نامبرده شده است (.)Georg Eckert,2013
مجموعه کتاب درسی انتاریو 1مجموعه تخصصی کتابخانه اویزی است که باهدف کمک به
دانشجویان تربیتمعلم و کلیه افراد عالقهمند در این حوزه تشکیلشده است (وبسایت

کانادا

کتابخانه اویزی.)2015،
الف) تشابهات
در همه کشورهای مذکور برای تشکیل مجموعههای تخصصی مأموریت خاصی در نظر گرفته است.
ب) تفاوتها
نتایج نشان میدهد برای تشکیل مجموعههای تخصصی در ایران مأموریت مدونی ثبتنشده است؛ اما در پیشینهها مطالعه و بررسی دقیق
کارها و تجربههای گذشتگان (ازنظر قالب و محتوا) ذکرشده است

سؤال  .4تفاوتها و شباهتها شیوه فراهمآوری مجموعه تخصصی کتاب درسی کشورهای موردمطالعه کدام است؟
جدول  :3شیوه فراهمآوری مجموعههای تخصصی

کشورها

شیوه فراهمآوری مجموعههای تخصصی

جمهوری

دریافت کتاب اهدایی از طرف اهداکنندگان  .2قانون واسپاری دو نسخه کتاب درسی از طرف دفتر چاپ و

اسالمی ایران

توزیع سازمان پژوهش و برنامهریزی وزارت آموزشوپرورش از سال ( 1370عینی و ذوالجناحی.)1393،
مجموعه کتابهای کتابخانه در حوزه تاریخ ،جغرافیا ،علوم اجتماعی و روش تدریس است .منابع آلمانی از همه

آلمان

دولتهای فدرال و نوع مدرسه (ازجمله مدارس عمومی و فنی و حرفهای) جمعآوری میشوند .معلمان،
کتابها ،کتابهای دانشآموز ،برنامه ،امتحانات ،مواد کمکی و رسانههای آموزشی الکترونیکی تکمیل
موجودی (.)Georg Eckert Institute,2013

کانادا

دریافت کتاب از وزارت آموزشوپرورش (.)OISE,2015

Ontario Textbook Collection

1
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الف) تشابهات
شباهتهای بسیاری در فراهمآوری بین ایران و کانادا وجود دارد با توجه به سیاستهای فراهمآوری و تهیه منابع سازمانهای
مادر برای تأمین منابع مجموعهها را روزآمد میکنند یا برای تأمین آن برنامههایی دارند.
ب ) تفاوتها
تفاوت در کشور آلمان است که از مدارس و بهصورت ایالتی کتاب فراهمآوری میشود.
سؤال  .5تفاوتها و شباهتهای شیوه ذخیره و بازیابی مجموعه تخصصی کتاب درسی کشورهای موردمطالعه کدام است؟
جمهوری اسالمی ایران
مجموعه کتابهای درسی نظام آموزشی در یک کتابخانه پژوهشی قرار دارد .موجودی کتابهای مجموعه کتابخانه از
دارالفنون تا سال جاری است .شیوه ذخیره و بازیابی کتاب درسی در قفسه ریلی بر اساس دوره تحصیلی و سال نشر است؛ اما از دهه
 80کتابهای درسی دهه  60در نرمافزار کتابشناختی سیمرغ بر اساس ردهبندی کتابهای درسی کتابخانه ملی ذخیره وبر اساس
فیلدهای عنوان و موضوع و نویسنده  /عنوان سطح تحصیلی بازیابی میشوند .این نرمافزار تحت شبکه است و در نشانی
 http://oerp.medu.ir/oerplibقابل بازیابی است (عینی و ذوالجناحی.)1393،
آلمان
کتابخانه موسسه گئورگ اکرت یک کتابخانه پژوهشی ملی و بینالمللی منحصربهفرد درزمینة پژوهشهای تطبیقی کتاب
درسی است .این کتابخانه دارای مجموعهای جامع از کتابهای درسی بینالمللی با این موضوعات است .دامنه مجموعه کتابهای
درسی این مجموعه کتاب عمدتاً شامل :تاریخ ،جغرافیا ،سیاست  /مطالعات اجتماعی ،دین و مذهب  /فلسفه  /اخالق و متون
خواندنی به زبان آلمانی؛ کتاب ابتدایی بینالمللی؛ کتابهای درسی خارجه آلمان؛ اطلس جغرافیایی و اطلسهای تاریخی؛
کتابهای آموزشوپرورش عمومی و کتابهای تاریخ محلی است .فهرست کتابشناختی قابلدسترس و بر اساس ردهبندی کنگره
سازماندهی میشود ،فهرست کتابشناختی برخط دسترسی آسان به مجموعههای کتابخانه گئورگhttp://www.gei.de/:
است (.)Georg Eckert Website,2015
کانادا
در کتابخانه موسسه انتاریو برای مطالعات در آموزشوپرورش ،مجموعه کتاب درسی انتاریو شامل متون درسی مدارس ابتدایی
و متوسطه انتاریو مورد تأیید وزارت آموزشوپرورش از حدود  1970-1846است و همچنین تعدادی از مواد آموزشی مورداستفاده
در مدارس قرن نوزدهم موجود است که توسط وزارت آموزشوپرورش انتاریو تأیید نشده است .یکی از مجموعههای تخصصی
کتابخانه دانشگاه تورنتو -موسسه مطالعات آموزشی 1اویزی است .موجودی کتابهای کتابخانه تا  1970است .فهرست با استفاده از
طبقهبندی دهدهی دیویی و سال نشر ذخیره و بازیابی میشود .کتابهای بعد از سال  1970با استفاده از یک سیستم رایانهای
فهرستنویسی به روش کنگره که خاص مجموعه است ،ذخیره و بازیابی میشود و منحصربهفرد است .و بر اساس فیلدهای عنوان و
موضوع و نویسنده  /عنوان سطح تحصیلی بازیابی میشوند و اکثر کتابها از طریق سامانه جامع کتابخانههای دانشگاهی کانادا
قابلدسترس است  /http://oise.library.utoronto.caتحت شبکه بر خط از آدرس قابل بازیابی است مشاهده عناوین خاصی
این مجموعه با جستجو در فهرست کتابخانه میسر است .)OISE Website,2015( . http://search.library.utoronto.ca
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الف) تشابهات
با توجه به اینکه مجموعههای تخصصی بهعنوان بخشی از کتابخانهها هستند ،شیوه ذخیره و بازیابی کتابهای درسی با استفاده
از فهرستهای رایانهای الکترونیکی و استفاده از نرمافزار کتابشناختی است و کتابهای درسی فهرستنویسی و ردهبندیشدهاند
و همه کشورها از سیستم الکترونیکی تحت شبکه استفاده میکنند.
ب) تفاوتها
تفاوت در شیوه ردهبندی است که در ایران از ردهبندی دیویی استفاده و در آلمان و کانادا از ردهبندی کنگره استفاده میشود و
فهرستها از طریق نظام برخط در سایتهای اصلی قابل بازیابی هستند.
سؤال  .6تعداد منابع مجموعه تخصصی کتاب درسی کشورهای مورد مطالعه چگونه است و تفاوتها و شباهتها کدام
است؟
جدول  :4تعداد منابع مجموعههای تخصصی

کشورها

تعداد منابع مجموعههای تخصصی

جمهوری اسالمی ایران

 150000جلد (سامانه یکپارچه منابع اطالعات دیجیتال سازمان پژوهش)1394 ،

آلمان

موجودی کتاب درسی  175.000جلد ،موجودی مخزن است که از آن 24000
جلد کتابهای درسی آلمان از قرن  17تا  1945است 79000.جلد کتابهای
درسی آلمان که پس از سال  1945منتشرشده است
 72000جلد کتابهای درسی خارجی از  173کشور دنیا (اوپک گئورگ
اکرت)2015 ،

کانادا

 8000جلد (نتیجه جستوجو در فهرست رایانهای اویزی)2015،

الف ) تشابهات
شباهتی در اندازه مجموعههای تخصصی ،تعداد منابع و دامنه دیده نمیشود
ب) تفاوتها
نتایج نشان میدهد که تعداد منابع مجموعههای تخصصی متغیر و متفاوت است .موجودی کتابهای کشور آلمان به دلیل
اینکه مجموعه سطح بینالمللی را پوشش میدهد بیشتر از مجموعههای دیگر است و کتابهایی از سایر کشورها نیز موجود است.
سؤال  .7نحوه ارائه خدمات در مجموعه تخصصی کتاب درسی کشورهای مورد مطالعه به چه صورت است و تفاوتها و
شباهتها کدام است؟
جمهوری اسالمی ایران
کتابخانه برای عموم باز است اما امکان استفاده از آن برای کلیه کارشناسان سازمان و دانشجویان فوقلیسانس به باال با ارائه
معرفینامه از دانشگاه و اعالم عنوان پایاننامه از مجموعه چاپی تعریفشده است .ساعات مراجعه حضوری شنبه تا چهارشنبه از
ساعت  8تا  16اعالمشده است .منابع عموماً امانتداده نمیشود و در محل استفاده میشوند .مشاوره اطالعاتی درباره کتاب درسی
توسط کتابداران ارشد انجام میگیرد (وبسایت اداره کتابخانه سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی)1394،
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آلمان
کتابخانه برای عموم باز است و استفاده از آن برای همه آزاد است .دانشگاهیان ،نویسندگان کتاب درسی ،معلمان،
دانشجویان ،روزنامهنگاران ،فیلمسازان و افراد عادی عموماً از مراجعین هستند .ساعت مراجعه :سهشنبه تا پنجشنبه  1تا  5بعدازظهر و
بدون محدودیت اما دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت  9صبح تا  5بعدازظهر بازدیدکنندگان با وقت قبلی اعالمشده است .در این
کتابخانه ،منابع گستردهای از کتابهای درسی کشورهای اروپایی موجود است .بخش آلمانی ،مجموعه کامل کتابهای منتشرشده
از سال  1945به بعد با موضوعاتی همچون تاریخ ،جغرافیا و علوم اجتماعی را شامل میشود که کتابهای منتشرشده در جمهوری
دموکراتیک آلمان (سابق) از آن جملهاند .همچنین مجموعه تاریخی کتابهای درسی آلمانی که از قرن هجدهم تا پایان جنگ
جهانی دوم ،مواد درسی سایر نقاط دنیا بهطور جداگانه گردآوریشدهاند و منابع مربوط به کشورهای ایاالتمتحده ،چین ،آفریقای
جنوبی و فلسطین اشغالی قابلتوجه است .مجموعهای تاریخی از کتابهای درسی دوره ابتدایی (حدود  1700جلد) گردآوردی
شده است که احتماالً کاملترین مجموعه در کشور آلمان محسوب میشود .فهرستهای کتاب درسی (کتابشناختی) بهعنوان سری
انتشارات موسسه همیشه در دسترس هستند .کتابخانه کتابهای درسی ،بهطور مرتب ،فهرستهای موضوعی مواد درسی را (از سایر
ناشرین) منتشر میکند .این کتابخانه ،مجموعهای از فهرستهای کتابهای درسی پذیرفتهشده در ایالتهای آلمان را بهطور ساالنه
در موضوعات تاریخ ،جغرافیا و علوم اجتماعی تدوین و منتشر میکند .در شماره  4هر جلد از مجله بینالمللی پژوهشهای کتاب
درسی ،فهرستی از پژوهشهای تحلیلی مربوط به کتابهای درسی منتشرشده است .از سال  2009بهعنوان بخشی از پروژه دیجیتال،
بخشی از موجودی مجموعه کشورهای اروپایی و تعداد قابلتوجهی از کتابهای درسی تاریخی فرانسه ،بریتانیا ،اتریش ،لهستان،
روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق دیجیتالی شده است .دسترسی به مجموعه کتاب درسی برای برخی از کشورهای غیراروپایی،
محدود است .در کتابخانه دیجیتال کتاب درسی گئورگ اکرت 1دسترسی آزاد به کتابهای درسی تاریخ موجود در طیف وسیعی
از مجموعههای دیجیتالی شده کتابخانه فراهم میشود و کاربران اجازه جستجوهای متن کامل در منابع الکترونیکی که تاکنون
دیجیتالی شدهاند را دارند .نرمافزار کتابشناختی کتاب درسی یکپارچهشده است .کتابهای درسی از افغانستان ،هند ،نپال ،فیلیپین،
پاکستان ،سنگاپور و سریالنکا در حال اسکن است .در این فهرست عالوه بر جستجو در مخزن منابع کتاب درسی بهطور خاص
معیارهایی ازجمله نام کشور یا دولت فدرال آلمان که کتاب درسی مربوط به آن است ،موضوع ،نوع مدرسه و یا دوره تحصیلی و
از این قبیل طراحیشده است .دسترسی رایگان به پایگاههای داده تنها در ساختمان موسسه گئورگ اکرت است
(.)Georg Eckert Institute,2015
کانادا
همه امکان استفاده و حضور در کتابخانه رادارند اما حضور و دسترسی به مجموعه کتاب درسی تنها با تعیین وقت قبلی از
طریق تماس تلفنی یا رایانامه است .از قبل باید در نرمافزار ابتدا شماره بازیابی در اختیار باشد .گردش منابع بهگونهای است که منابع
و مواد مجموعه امانتداده نمیشوند و کارشناس مجموعه تعیین خواهد کرد که منبع شرایط اسکن و یا نسخهبرداری را دارد و در
آن صورت اجازه استفاده از مواد را میدهد .پرسش از کتابدار 2خدمات مرجع پست الکترونیکی است که برای پاسخ به سواالت در
 24ساعت .دریافت پست الکترونیک در تعطیالت آخر هفته و تعطیالت ممکن است طوالنیتر پاسخ داده شود .خدمات مرجع و
میز مرجع در طبقه همکف است .میز مرجع خدمات مرجع واقع در زمان حضور کارکنان در دسترس است .مشاوره فردی،
کالسهای کتابخانه و کارگاههای آموزشی و بخش آموزشوپرورش انتاریو کانادا انتشاراتی به نام بخشنامه شماره  14را

1

. GEI-Digital – The Digital Textbook Library
. AskEloise
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منتشرمیکند که کتابشناسی کتابهای درسی وزارت آموزشوپرورش از اواخر دهه  1880تا اواسط دهه  1990است و شامل
فهرست کتابهای درسی مجاز چاپ شده است (متن ارسالی مدیر کتابخانه اویزی از طریق رایانامه.)2015 ،
الف) تشابهات
ارائه خدمات حضوری به کاربران و محدودیت گردش منابع از تشابهات است بهگونهای که منابع و مواد مجموعه امانتداده
نمیشوند.
ب) تفاوتها
نتایج نشان میدهد در ارائه خدمات تفاوت اساسی وجود دارد .خدمات اطالعاتی از جمله خدمات مرجع ،انتشار تازهها و
تدوین کتابشناسی و برگزاری کارگاه آموزشی ،خدمات گفتگوی الکترونیکی و رایانامه ازجمله خدمات متفاوت در آرشیوها
است .کتابخانه الکترونیکی کتاب درسی در کشور آلمان طراحی و اجرا شده است و دیجیتالسازی منابع موجود هم انجام میگیرد.
اطالعات ارائهشده برای مخاطبان و راهنمای استفاده مراجعین و نحوه ارتباط با آرشیوها هم از مواردی است که در آرشیو ایران
دیده نشده است.
سؤال  .8با توجه به تجارب کشورهای مورد مطالعه چه پیشنهادها و راهکارهای عملی را میتوان برای بهبود مجموعه
تخصصی کتاب درسی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ارائه کرد؟
با توجه به نتایج بررسیهای کسب کرده ،پیشنهادها و راهکارهای عملی بر اساس توصیه انجمن کتابخانههای پژوهشی ()2003
و پژوهشها ارائه میگردد:
.1

ضرورت تدوین سیاست مجموعهسازی :با توجه به بررسی روند شکلگیری و وابستگی سازمانی و از آنجایی که

کتاب درسی یکی از تولیدات علمی سازمان پژوهش به شمارمی آید و ضروری است مأموریت مشخصی برای آن تعریف شود که
در آن نوع مخاطبان ،شیوه فراهمآوری و مجموعهسازی و شرایط حفاظت و نگهداری و ارائه خدمات منابع تدوین و آئیننامه
مجموعه تخصصی کتاب درسی تعریف شود.
.2

ضرورت توسعه ارائه خدمات حضوری :با توجه به تجربیات کشورها ،شایسته است در نحوه ارائه خدمات مجموعه

تخصصی کتاب درسی بهبود حاصل گردد .با توجه به نوع مخاطبان و امکانات مجموعه خدمات حضوری تعریف و از انواع
خدمات مراجعه حضوری ،خدمات ارجاعی به محققان حرفهای ،مشاوره اطالعاتی ،برگزاری کارگاههای آموزشی برای مخاطبان،
برگزاری نمایشگاه تخصصی ،راهنمای استفاده مراجعین ،خدمات مرجع ،انتشار تازهها و تدوین کتابشناسی کتابهای درسی و در
سیاستهای ارائه خدمات تعریف شود؛ و استفاده از مجموعههای تخصصی با درخواست و ارائه معرفینامه و یا اثبات جایگاه علمی
پیشنهاد میشود آئیننامه مجموعه تخصصی کتاب درسی تدوین گردد
.3

ضرورت توسعه الکترونیکی سازی کتابهای درسی و دیجیتالسازی منابع :به منظور حفاظت از منابع و

ارائه خدمات الکترونیکی ،ضروری است دیجیتالسازی منابع بهصورت استاندارد انجام گیرد .در تحقیق رس ( )2015ارزش
دسترسی به منابع باز ،توصیهشده است تا دسترسی به منابع دیجیتالی منحصربهفرد برای همه از طریق شبکه اینترنت فراهم گردد.
.4

ارائه خدمات الکترونیکی :با توجه به اینکه در کتابخانه موسسه گئورگ اکرت و موسسه اویزی خدمات الکترونیکی

تحت شبکه (گفتگوی مستقیم) بر اساس رایانامه و الکترونیکی نسخهبرداری الکترونیکی (اسکن) ،خدمات غیرحضوری از کتابدار
بپرس ،دسترسی رایگان به پایگاه آرشیو کتاب درسی در سیاستهای ارائه خدمات و آئیننامه آرشیو کتاب درسی تعریف شده
است و فهرستهای کتابشناسی آنالین .مجموعههای تخصصی ،شامل فهرست توصیفی و تحلیلی منابع بر روی سایت ،در
دسترس است .پیشنهاد میشود مجموعه کتابخانه تخصصی سازمان پژوهش هم برای این خدمات برنامهریزی داشته باشد ساماندهی
منابع بر اساس ردهبندی مشخص کتاب درسی کتابخانه ملی از اقدامات مؤثر ذخیره و بازیابی خواهد.
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.5

ایجاد بخش پژوهش با موضوعات کتاب درسی :با توجه به اینکه در موسسه گئورگ اکرت از منابع مجموعه

تخصصی برای انجام مطالعات تطبیقی آموزشوپرورش استفاده میشود و این موسسه دارای بخشهای پژوهشی موضوعی است،
انجام مطالعات تطبیقی بهمنظور تجزیه و تحلیل اطالعات تطبیقی کتاب درسی و ارتباط با مراکز پژوهش مرتبط بهعنوان بخشی از
وظایف این بخش پیشنهاد میگردد.
بحث و نتیجهگیری
مطالعه تطبیقی مجموعههای تخصصی کتابهای درسی کشور جمهوری اسالمی ایران ،آلمان و کانادا باهدف شناسایی
مجموعه تخصصی کتابهای درسی در جهان و مقایسه شباهتها و تفاوتهای سیاستهای فراهمآوری ،ذخیره و بازیابی و
روشهای ارائه خدمات اطالعاتی کشورهای مذکور بهمنظور ارائه پیشنهادهایی کاربردی برای بهبود بخشیدن به سیاست
مجموعهسازی و خدمات مجموعه تخصصی کتابهای درسی ایران بررسی شد .نتایج نشان داد در مقایسه کشورهای مورد مطالعه با
توجه به اینکه مجموعههای تخصصی بخشی از مجموعه کتابخانه هستند ،روند شکلگیری بر اساس نیاز اطالعاتی مخاطبان و بر
اساس اهداف سازمانهای مادر و با توجه به ماهیت تخصصی تعریفشده است و این روند در سه کشور مشابه است .همچنین همه
مجموعهها دارای وابستگی سازمانی و به مؤسسات پژوهشی مرتبط هستند که در کشور ایران و آلمان وابسته به کتابخانه تخصصی و
کشور کانادا وابسته به کتابخانه دانشگاهی است .در همه کشورهای مذکور برای تشکیل مجموعههای تخصصی مأموریت خاصی
در نظر گرفته است؛ اما در کشور ایران مأموریت مدونی ثبتنشده است .از آنجایی که نظام آموزشی در کشور ایران و کانادا
متمرکز است ،شیوه فراهمآوری کتاب درسی مشابه است اما در کشور آلمان ،کتاب درسی از مدارس و بهصورت ایالتی
فراهمآوری میشود .شیوه ذخیره و بازیابی مجموعه تخصصی کتاب درسی کشورهای مورد مطالعه با استفاده از فهرستهای
رایانهای الکترونیکی و استفاده از نرمافزار کتابشناختی است و کتابهای درسی فهرستنویسی و ردهبندی شدهاند و همه کشورها
از سیستم الکترونیکی تحت شبکه استفاده میکنند .اما تفاوت در شیوه ردهبندی است که در کشور ایران از ردهبندی دیویی و در
آلمان و کانادا از ردهبندی کنگره استفاده میشود و فهرستها از طریق نظام برخط در سایتهای اصلی قابل بازیابی هستند .به دلیل
زمان تأسیس مراکز و تعداد عناوین کتابهای درسی منتشرشده شباهتی در اندازه مجموعههای تخصصی ،تعداد منابع و دامنه
موضوعی دیده نمیشود .نتایج نشان میدهد در ارائه خدمات تفاوت اساسی وجود دارد .خدمات اطالعاتی از جمله خدمات مرجع،
انتشار تازهها و تدوین کتابشناسی و برگزاری کارگاه آموزشی ،خدمات گفتگوی الکترونیکی و رایانامه ازجمله خدمات متفاوت
در آرشیوها است .کتابخانه الکترونیکی کتاب درسی در کشور آلمان طراحی و اجراشده است و دیجیتالسازی منابع موجود هم
انجام میگیرد .اطالعات ارائه شده برای مخاطبان و راهنمای استفاده مراجعین و نحوه ارتباط با مجموعه هم از مواردی است که در
کشور ایران دیده نشده است .ارائه خدمات حضوری به کاربران و محدودیت گردش منابع از تشابهات این مجموعهها است
بهگونهای که منابع و مواد مجموعه امانتداده نمیشوند .در بیانیه  2003انجمن کتابخانههای پژوهشی ،بخش اصلی مأموریت
کتابخانههای پژوهشی ،مجموعههای تخصصی آنان و مأموریت اصلی مجموعههای تخصصی تمرکز بر پژوهش است؛ بنابراین
توجه به مجموعههای تخصصی با ویژگیهای کمیاببودن ،منحصربهفردی و جامعیت اهمیت دارد و مأموریتهای اصلی
مجموعههای تخصصی کتاب درسی تفکر استراتژیک در خصوص چگونگی توسعه مجموعه ،سیاست و اهمیت دسترسی به منابع
برای کاربران است؛ بر اساس نظر پروچاسکا ( )2013در حوزه سیاست مجموعهسازی و ارائه خدمات و سیاستها و شیوههای
حاکم دسترسی به مجموعههای تخصصی ،مالکیت منابع با ارزش فرهنگی و کمیاب و روشهای الکترونیکیکردن منابع و حفاظت
از مواد دیجیتال مهم است .ویتکار ( )2008معتقد است بهکارگیری رویکرد کاربر محوری که نحوه ارائه خدمات به کاربران
است ،منجر به تولید علمی شود بر ضرورت تدوین سیاستهای مجموعهسازی و ارائه خدمات اطالعاتی مناسب تأکید میگردد؛ اما
بر اساس نتایج بهدستآمده ،مجموعه تخصصی کتاب درسی ایران علیرغم اینکه شباهتهایی با مجموعههای تخصصی بینالمللی
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94 تابستان و پائیز،16 و15  پیاپی،4 و3  شماره،فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال چهارم

 مجموعه تخصصی کتاب درسی.دارد دچار مشکالت و کاستیهایی در سیاستهای مجموعهسازی و ارائه خدمات اطالعاتی است
بهعنوان نماد حافظه آموزش و پرورش و میراث مکتوب برنامه درسی ابزار مهمی برای پژوهشهای مرتبط است و ارزش پژوهشی
.دارد
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