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ڪلید واژه ها 

مجموعه سازی، فراهم آوری، کتابخانه ها، مهند سی ارزش

جایگاه مهند سی ارزش د ر خط مشی انتخاب وفراهم آوری منابع کتابخانه ای 
مژد ه سالجقـه

چڪید ه

هد ف: مطابقت سازی شاخص های مهند سی ارزش با فرایند های موجود د ر خط مىش فراهم آورى 

منابع د ر کتابخانه هاست. 

روش/ رویکرد پژوهش:   روش پژوهش تحلیل محتواست. ابتد ا فازهای مهند سی ارزش )فاز جمع آوری 

اطالعات، فاز تحلیل کارکرد، فاز خالقیت، فاز ارزیابی، فاز توسعه، و فاز ارائه( معرفی شد. د ر گام بعد، 

مراحل کار د ر بخش مجموعه سازی بیان و د ر پایان فازهای مهند سی ارزش د ر فرایند های مختلف 

بخش فراهم آورى منابع و تجهیزات،  تشکیل کمیته انتخاب و فراهم آوری، تعیین خط مشی تهیه و 

سفارش، انتخاب منابع و تجهیزات، انتخاب کارگزار، تخصیص بودجه، بخش سفارش و بخش خرید، یا 

فراهم آورى منابع و تجهیزات تعد یل و مطابقت د اد ه شد. 

یافته ها:  فازهای مهند سی ارزش با فرایند های موجود د ر خط مىش کتابخانه - فراینــد های انتخاب، 

گـــرد آوری، سازماند هی، ارزیابی، فراهم آورى، و مد یریت زنجیره تأمین منابع کتابخانه ای مطابقت د ارد 

و می توان آن را د ر کتابخانه ها اجرا کرد. 

نتیجه گیری: اگر این فن به صورت علمی د ر همه بخش ها و طرح های کتابخانه ها به کار گرفته شود، 

رصفه جویی د ر بودجه، نیروی انسانی و حد اکرث بهره وری با حد اقل هزینه محقق خواهد شد.
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1.  استاد یار گروه علم اطالعات و 

د انش شناسی، د انشگاه شهید باهرن کرمان 

msalajgh@gmail.com

د ریافت: 94/04/13 

  پذیرش:  94/05/26

مقد مه 
پژوهشگران محسوب  اطالعاتی  منابع  تأمین  اصلی  کانون  هر کشوری  د ر  کتابخانه ها 
می شوند، به همین د لیل باید منابع خود را از لحاظ کّمی و کیفی با نیازهای کاربرانشان 
هماهنگ کنند. کتابخانه ها صرفاً با د اشتن مجموعه ای روزآمد می توانند به وظیفه اصلی 
که پاسخگویی به نیازهای کاربران است، د ست یابند. کتابخانه ها به عنوان کانون پژوهش 
د ر هر کشور رسالتی خطیر د ر فراهم آوري منابع اطالعاتی برعهد ه د ارند. لذا موظف اند با 
برنامه ریزی و تهیه خط مشی، به مجموعه سازی و فراهم آوري منابع خود اهتمام ویژه ای 
د اشته باشند و د ر این مسیر به بودجه، نیازهای اطالعاتی کاربران، و منابع اطالعاتی موجود 
توجه کافی نشان د هند. البته این مسئولیت با تغییر محمل های اطالعاتی از شکل سنتی 
به شکل جد ید و چند رسانه ای سنگین تر شد ه است. از سوی د یگر، رشد نمایی تولید 
انتشارات و منابع اطالعاتی سبب شد ه است که مراکز اطالعاتی با تمامی امکانات خود د ر 
مواجهه با این رشد سرسام آور عقب بمانند. با توجه به محد ود یت های مراکز اطالعاتی 
از لحاظ منابع مالی و انسانی، و افزایش و گسترش حجم انتشارات و تغییر محمل های 
اطالعاتی، لزوم استفاد ه از خط مشي و برنامه ریزی خاص برای فراهم آوری منابع روز به 

روز بیشتر احساس مي شود.
ساالنه بخش زیاد ی از اعتبارات و منابع مالی کشور صرف خرید و تهیه منابع و 

مژد ه سالجقه1

جایگاه مهند سی ارزش د ر خط مشی انتخاب وفراهم آوری منابع کتابخانه ای 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

25
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات |  دوره 26، شامره 3)پاییز 1394(   

تجهیزات مراکز اطالع رسانی و کتابخانه ها مي شود. با این حال، با توجه به رشد تصاعد ی 
اطالعات و منابع اطالعاتی، کتابخانه ها )به منظور برابری با این رشد( همواره با کمبود 
بودجه و منابع مالی رو به رو بود ه اند. از سوی د یگر، کتابخانه ها د ر د نیای متکی بر اقتصاد 
و اطالعات، برای عقب نماند ن از کاروان علم و د انش که با سرعت سرسام آوری د ر حال 
حرکت است، ناگزیر به حد اکثر بهره وری با استفاد ه از روش ها و فنون خاص از منابع و 

امکانات موجود است.
به طور کلی، عصر معاصر د ارای چهار مشخصۀ اصلی تغییرات سریع، رقابت تنگاتنگ، 
کمبود منابع، و افزایش د انش است. چالش جد ید ی که امروزه با آن روبرو هستیم تأمین 
نیازها به صورت مؤثر و کاراست. این امر مستلزم اقد امات پیچید ه ای است که برای انجام 
موفق این وظایف و نیل به هد ف الزم است اید ه ها و روش های جد ید به جود آیند )نظری، 
شاهرخی، و صفایی، 1387(. مهند سی ارزش1 یکی از مؤثرترین این فنون و روش هاست. 
مهند سی ارزش، یکی از موفق ترین روش های حل مسئله، کاهش هزینه، و بهبود عملکرد 
و کیفیت است. رویکرد کارکرد گرای مهند سی ارزش، سرعت باالی به نتیجه رسید ن 
آن، و راه حل های اجرایی که ارائه می کند از وجوه تمایز آن د ر مقایسه با د یگر فنون و 
روش های مهند سی است. مهند سی ارزش رویکرد ی است گروهی، نظام مند، کارکرد گرا، و 
د ارای کاربرد حرفه ای که برای ارزیابی و بهبود ارزش یک محصول، طراحی یک وسیله، 
یک نظام و یا اجرای طرح های صنعتی عمرانی و خد ماتی به کار گرفته مي شود )سلیمی و 

کریمی، 1387(. 
واژۀ مهند سی ارزش متراد ف با مد یریت ارزش، تحلیل ارزش، و کنترل ارزش است. 
بعضی از این واژه ها برای کاهش ابهام د ر به کارگیری واژۀ مهند سی است. برای استفاد ه 
به عنوان  ارزش  مهند سی  از  گاه  باشیم.  مهند س  نیست  ارزش الزم  مهند سی  از روش 
روش شناسی ارزش نیز تعبیر می شود. از این روش ساخت یافته د ر سازمان های تجاری 
استفاد ه می شود. د ر  پارامترهای راهبرد ی  یا  ارزیابی محصول  برای  و سایر سازمان ها، 
این روش، فرمولی فراهم شد ه است که توانایی ارزیابی، رتبه بند ی، و مقایسه گزینه ها 
را با همد یگر د ارد. روش شناسی ارزش د ر مد یریت طرح و برنامه های مهند سی صنایع 
آموزش د اد ه می شود. د ر مد یریت کیفیت فراگیر، د ر فرایند های تجاری از مهند سی مجد د 
استفاد ه می شود )مند لبوم و رید2، 2006، ص 8(. مهند سی ارزش یک رویکرد نظامند برای 
تجزیه و تحلیل عملکرد نظام ها، تجهیزات، امکانات، خد مات، و تد ارکات برای رسید ن 
به عملکرد های ضروری سازمان د ر پایین ترین هزینه چرخۀ حیات و متناسب با کارکرد، 
اعتبار، کیفیت، و سالمت سازمان است. اجرای فرایند مهند سی ارزش اساساً عملکرد، 

1. Value Engineering

2. Mandelbaum & Reed
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اعتبار، کیفیت، سالمت، سود مند ی و سایر ویژگی های طرح یا عملکرد سازمان را افزایش 
می د هد )مند لبوم و رید، 2006، ص 1-2(. به د لیل کّمی بود ن هزینه ها، تنها معیار کاربرد ی 
مهند سی ارزش، کاهش هزینه قلمد اد شد ه است و د ر این تعریف نیز کاهش هزینه د ر 
اولویت قرار د اد ه شد ه است. به هر حال، مهم است بد انیم که بهبود ارزش، هد ف واقعی 
مهند سی ارزش است، ولی منجر به کاهش فوری هزینه نمی شود. د ر تعاریف مقد ماتی، 
مهند سی ارزش تفکر و توجه نظام مند به یک واحد یا فرایند به واسطۀ رویکرد عملکرد ی 
آن است. مهند سی ارزش ارزیابی هد فمند عملکرد هایی است که توسط بخش ها، واحد ها، 
محصوالت، تجهیزات، فرایند ها، خد مات و هر چیز هزینه بر د یگر انجام می شود. هد ف 
از اجرای مهند سی ارزش، حذف یا اصالح هر عاملی است که به افزایش هزینه های کلی 

بد ون د اشتن ارزش متناسب با عملکرد کلی کمک می کند.
این مفهوم بر حوزۀ خاصی از علوم فیزیکی تأکید ند ارد، بلکه همه فناوری موجود و 
همچنین اصول اقتصاد ی و تجاری را با هم ترکیب می کند، از همه منابع موجود د ر سازمان 
برای رسید ن به اهد اف کالن مد یریتی استفاد ه می کند. بنابراین، مهند سی ارزش رویکرد ی 
نظام مند و خالق برای د ستیابی به مبلغ سرمایه گذاری شد ه د ر جهت بهبود تولید یا انجام 
خد مت د ر رابطه با هزینه صرف شد ه است. چنین رویکرد ی د ر تمام جنبه های مربوط 
به نظام ها، تجهیزات، امکانات و فرایند ها و د ر چرخه حیات سازمان قابل استفاد ه است 

)مند لبوم و رید، 2006، ص 7(. 
د ر سال 1947، یکی از مد یران ارشد شرکت جنرال الکتریک به نام هنری ارلیچر1 
به د نبال رویکرد ی سازمان یافته برای بهبود کیفیت محصوالت و کاهش ضایعات و نیز 
پایین آورد ن هزینه های تولید از طریق یافتن مواد اولیه و روش های تولید جایگزین بود. او 
الرنس مایلز2 جوان را که با پشتوانه علمی و عملی مهند سی برق از مد یران خرید شرکت 
بود مأمور عملیاتی کرد ن این اید ه کرد. ثمرۀ این مأموریت، به ابد اع فن تحلیل ارزش 

انجامید )سلیمی و کریمی، 1387(.
د ر ایران، از سال 1378، موضوع مهند سی ارزش د ر برخی د انشگاه ها، وزارت نفت، و 
سازمان مد یریت و برنامه ریزی کشور مطرح گرد ید و سمینارهایی د ر این زمینه برگزار شد. 
تد وین د ستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارد اد با واحد های خد مات مهند سی ارزش توسط 
سازمان مد یریت و برنامه ریزی کشور د ر سال 1379، د ورنمای روشن و امید وارکنند ه ای را 
برای توسعۀ فرهنگ و به کارگیری مهند سی ارزش و تد وین الزام های قانونی و رفع موانع 
د ر این زمینه ترسیم نمود. د ر قانون برنامه سوم، مصوب سازمان مد یریت و برنامه ریزی 
آمد ه است: " طرح های عمرانی کشور باید با هد ف ساد ه سازی و ارزان سازی با روش 

1. Henry Erlicher

2.  Lawrence D. Miles

مژد ه سالجقـه
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مهند سی ارزش مورد بازنگری قرار گیرند" )حاجی زین العابد ینی، 1385(. 
د ر مطالعات پیشین پژوهشی با عنوان "استفاد ه از فنون مهند سی ارزش برای تعیین 
حقوق برابر د ر کتابخانه های د انشگاهی هند" انجام شد ه است که نشان د اد که مهند سی 
ارزش د ر د انشگاه هند می تواند به خوبی عمل  کند، حتی اگر برای آن استفاد ه یا محیط خاصی 
طراحی نشد ه باشد )کروتولیس1، 1996(. بیک و سیها2 )1991( د ریافتند که مهند سی ارزش 
د ر تشخیص ارزش نشریات برای اشتراک و همچنین تصمیم گیری برای حذف بعضی از آنها 
مفید است. همچنین گشنسون3 و همکاران )2002( با استفاد ه از مهند سی ارزش د ر توسعه و 
د اوری برنامه های آموزشی د ریافتند که با این روش می توان فرایند ی رسمی برای حلقه های 
بازخوراند د ر همه سطوح برنامه ریزی د رسی از سطح تولید د رسنامه تا رسید ن به هد ف نهایی 
فراهم کرد. بوک و شاو4 )2007( د ر پژوهشی با عنوان "استفاد ه از مهند سی ارزش د ر ارزیابی 
و انتخاب طرح های رقومی سازی کتابخانه ها" نشان د اد ند که مهند سی ارزش با فراهم کرد ن 
د اد ه های کّمی و واقعی، ابزارها و فرایند هایی را فراهم می کند که برای مد یران و تصمیم گیران 
امکان انتخاب طرح های رقومی سازی را به وجود می آورد. آنها د ریافتند که مهند سی ارزش با 
تفکری ساخت یافته به مد یران د ر انتخاب محتوای ارزشمند و خاص د یجیتالی کمک می کند 
و استفاد ه از معیارهای رتبه بند ی ایجادشد ه توسط مهند سی ارزش برای انتخاب کنند گان، 

اطالعاتی را راجع به چگونگی ارزیابی مجموعه پیشنهاد ی فراهم می سازد. 
نظری، صفایی، و قاسمی )1387( با امکان سنجی کاربرد فناوری اطالعات وارتباطات 
د ر فرایند مهند سی ارزش نشان د اد ند که مهند سی ارزش یکی از راهکارهایی است که 
با روشی نظام مند و با تکیه بر خالقیت و کار تیمی، ضمن بررسی موشکافانه طرح، 
فرصت هایی را برای اصالح و بهبود طرح د ر ابعاد زمان، هزینه، و کیفیت فراهم می آورد. 
د ر انجام این مهم، اطالعات و ارتباطات به عنوان مبنای انجام هرگونه اصالحی و ارائه هر 
پیشنهاد ی نقش قابل توجهی را ایفا نمود ه و به عنوان پایۀ عملیاتی این روش مورد توجه 
خاص بود ه است. مسعود ی فر )1387( د ر پژوهش د یگری به تحلیل مراحل مطالعات 
مهند سي ارزش با نگاهی برگرفته از مد یریت د انش پرد اخت و مراحل ایجاد زیرساخت هاي 

مناسب براي مد یریت د انشي را که د ر مراحل مطالعات ارزش جریان د ارد طراحي کرد.
با توجه به تعاریفی که از مهند سی ارزش شد ه است و با توجه به پیشینه های پژوهش 
و تغییراتی که فناوری های اطالعاتی ایجاد کرد ه می توان از مهند سی ارزش د ر چرخۀ 
حیات یک سازمان بهره گرفت. آنجایی که بخش انتخاب5 و فراهم آوری د ر کتابخانه ها 
آن  د ر  نیز شامل می شود که  را  تأمین  نیست و مد یریت زنجیره  فرایند  فقط یکسری 
تولید کنند گان، کارگزاران، توزیع کنند گان، و استفاد ه کنند گان منابع جزو این زنجیره به شمار 

1. Krutulis

2.  Bick & Sinha

3. Gershenson

4. Boock & Chau

5. Acquisition Department
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می روند، چنانچه مهند سی ارزش د ر این حرفه به د رستی و به صورت علمی پایه گذاری 
شود می تواند از زمان تهیه خط مشی تا ورود منابع به کتابخانه را د ربرگیرد. 

به همین د لیل، هد ف اصلی پژوهش حاضر مطابقت سازی شاخص های مهند سی 
ارزش د ر فراهم آوری منابع و تجهیزات کتابخانه هاست و اینکه آیا فازهای مهند سی ارزش 

می تواند با خط مشی فرایند انتخاب و فراهم آوری منابع کتابخانه مطابقت د اشته باشد.

روش شناسی 
پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا انجام شد ه است. برای مطابقت سازی مراحل 
مجموعه سازی  د ر خط مشی  کتاب  فراهم آوری  و  انتخاب  مراحل  با  ارزش  مهند سی 
کتابخانه، ابتد ا مراحل مهند سی ارزش معرفی شد ند و سپس مراحل انتخاب و فراهم آوری 
از خط مشي مجموعه سازي استخراج و یک به یک با فرایند های مهند سی ارزش تحلیل 

و تعد یل شد ند.

یافته ها
1. فازهای مهند سی ارزش

د ر جد ول 1، شش فاز برنامۀ کاری مهند سی ارزش به پیشنهاد انجمن بین المللی مهند سان 
ارزش امریکا1 ارائه شد ه است:

جد ول 1. برنامۀ کاری پیشنهاد ی انجمن بین املللی SAVE )سلیمی و کریمی، 1387(

1. SAVE International

مطالعه ارزش

فاز اطالعات

تکمیل مجموعه اطالعات، تعیین محد ود ه مطالعه

فاز تحلیل کارکرد

تعریف کارکرد ها، د سته بند ی کارکرد ها، ایجاد مد ل کارکرد ها، تعیین بهای کارکرد ها، محاسبه هزینه های کارکرد ها، 

محاسبه شاخص ارزش، محاسبه شاخص ارزش، انتخاب کارکرد ها برای اد امه مطالعه
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2. فازهای مجموعه سازی منابع کتابخانه

مراحل مجموعه سازي عبارت اند از: 1( تعیین خط مشي، 2( شناخت جامعۀ کتابخانه، 3( 
شناخت و ارزشیابی انواع مواد کتابخانه، و 4( سفارش و تهیه مواد کتابخانه ای.

د ر جد ول های 2 تا 5 مراحل مجموعه سازي همراه با د ستورالعمل های آن تشریح 
شد ه است:

جد ول 2. خـــط مشــی مجموعه سازی

روش ها و 

سیاست های 

انتخاب و تهیه مواد

تعیین فلسفه وجود کتابخانه + اهد اف کلی کتابخانه

تعیین گروه های استفاد ه کنند ه + نیازهای آنان + برنامه های کتابخانه برای تأمین این نیازها

تعیین کتابخانه هایی که د ر برنامه های اشرتاک منابع با کتابخانه همکاری د ارند + میزان و نوع همکاری

سانسور و سیاست کتابخانه د ر این مورد

رشکت کنند گان د ر کار انتخاب و تهیه مواد

منابع کتابخانه

تعیین انواع مواد ی که باید تهیه شوند

منابعی که برای انتخاب این مواد مورد استفاد ه قرار می گیرند

معیارهای انتخاب

موضوع هایی که باید د رباره آنها منبع تهیه شود + اهمیت هر موضوع

شیوه های انتخاب

روش انتخاب منابع

شیوه های اجرای تصمیامت مربوط به آن

روش های مختلف تهیه منابع

مسئولیت متصد یان کار سفارش و تهیه

فاز خالقیت

طرح تعد اد زیاد ی اید ه برای انجام هر کارکرد

فاز ارزیابی

رتبه بند ی و وزن د هی اید ه های پیشنهاد ی، انتخاب اید ه های مناسب برای بسط د اد ن

فاز توسعه

تحلیل سود مند ی، تکمیل اطالعات فنی، تهیه طرح پیاد ه ساز، تهیه پیشنهاد نهایی

فاز ارائه

تد وین و ارائه گزارش شفاهی، تد وین و ارائه گزارش مکتوب

جایگاه مهند سی ارزش د ر خط مشی 
انتخاب و فراهم آوری منابع کتابخانه ای
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جد ول 3. شناخت جامعه

جد ول 4. شناخت و ارزشیابی مواد کتابخانه ای

راه های شناخت نیازهای جامعه کتابخانه

برنامه ها و رشته های آموزشی د انشگاه د ر مقاطع مختلف تحصیلی

روش های مختلف تد ریس

برنامه های پژوهشی

تعد اد د انشجویان و اساتید

مواد کتابخانه ای

مواد عمومی
کتاب ها

پیایند ها

مواد اختصاصی

اسناد چاپی غیرکتابی

جزوه

بروشور

برید ه جراید

استاند ارد ها

پروانه ثبت اخرتاع

کتاب های خطی

انتشارات سازمان های د ولتی وبین املللی

پایان نامه ها

مواد د ید اری و 

شنید اری

فیلم – فیلم اسرتیپ

اسالید

نوار صوتی– ویدئویی

CD- DVD

مژد ه سالجقـه
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جد ول 5. واحد سفارش و تهیه مواد کتابخانه ای

مــد ل پیشنهــاد ی به کارگیــری مهند سی ارزش د ر روند فراهم آوری منابع 
کتابخانه ای

د ر کشورهایی مثل ژاپن استفاد ه از مهند سی ارزش به خصوص د ر بخش خصوصی 
روالي عاد ی محسوب می شود و فقط یک میلیون نفر د ر ژاپن آموزش مهند سی ارزش 
د ید ه اند که اثرات هر محصول حتی رسانه های خود را با این روش ارزیابي کنند. با 
وجود اینکه 50 سال از ارائۀ فن مهند سی ارزش گذشته هنوز این فن جزو د ه رویکرد 

برتر د ر امریکاست )کیال، 1389(.
علي رغم تمام مزایای مهند سی ارزش که بد ان اشاره شد این فن نه تنها د ر کتابخانه ها 
بلکه د ر سازمان های د یگر کشورمان نیز به طور جد ی مورد استفاد ه قرار نمی گیرد. طی 
مصاحبه ای که با کارکنان بخش فراهم آوری کتابخانه های د انشگاهی د ر مورد آشنایی با 
مهند سی ارزش د ر شهر کرمان انجام گرفت مشخص شد که کتابخانه ها به طور ناخود آگاه 
و غیررسمی از فنون مهند سي ارزش بهره می برند، اما به صورت رسمی آن را نمی شناسند. 

کسب اطالع د رباره مواد کتابخانه ای

سفارش مواد انتخاب شد ه

نگهد اری سوابق مواد سفارش شد ه

د ریافت و بررسی مواد رسید ه

کسب مجوز و اقد ام برای پرد اخت صورت حساب ها

پیگیری سفارش های انجام شد ه

لغو برخی از سفارش ها د ر صورت لزوم

اقد ام به تهیه مواد ی که برای د ریافت آنها باید از راه های ویژه ای استفاد ه کرد

بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد واحد تهیه و سفارش

مراجعه به  کارگزار و یا مکاتبه با وی

تهیه و نگهد اری لیست انتظار

سیاهه برد اری

جایگاه مهند سی ارزش د ر خط مشی 
انتخاب و فراهم آوری منابع کتابخانه ای
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فازهای  از  فرعی هریک  به عنوان شاخص های  منابع  فراهم آوری  مراحل  زیر،  د ر 
مهند سی ارزش استخراج و شاخص های مهند سی ارزش د ر بخش فراهم آوری منابع ارائه 

خواهد شد.
د ر مرحله نخست مهند سی ارزش، د ر مرحله پیش مطالعه به ایجاد تیم مهند سی 
ارزش نیاز د اریم. این تیم می تواند شامل معاون پژوهشی، رؤسای کتابخانه، کارمند ان 
کتابخانه و بخش مجموعه سازی، متخصصان موضوعی، و کلیه کسانی باشد که د ر کتابخانه 
د ر فراهم آوری منابع دخالت د ارند. ابتد ا باید از این افراد دعوت به عمل  آید و ضمن توضیح 
فن مهند سی ارزش، لزوم استفاد ه از آن را توضیح د اد ه شود، سپس د ید گاه ها، باید ها، 
مالحظات، نکات مهم و کلید ی مهند سی ارزش و فراهم آوری برای آنان تشریح شود. بعد 

از تشکیل تیم مهند سی ارزش می توان به مراحل آن د ر فراهم آوري منابع پرد اخت.

جد ول 6. تحلیل مراحل مهند سی ارزش و مراحل انتخاب و فراهم آوری منابع

د ر فاز اول، تیم به جمع آوری اطالعات کافی نیاز د ارد که متناظر با د اشنت و تعیین خط ميش مجموعه سازی 
است. د ر این فاز، اعضای تیم مهند سی ارزش باید هر گونه سؤال و ابهامی را برطرف کنند. سؤاالتی مانند: 

نوع منابع، میزان بودجه، وجود یا عد م وجود کمیته خرید، مسئول خرید، زمان خرید، نوع خرید و ...

د ر فاز د وم که تحلیل کارکرد است تیم به شناخت جامعه و نیازهای آنان و شناخت مواد و منابع نیازمند 
است. د ر این فاز باید کارکرد هایی را که بیشرتین هزینه را به خود اختصاص می د هند شناسايي كرد. ابتد ا 
کارکرد هریک از اجزا را تعریف کرد و سپس به هریک از این کارکرد ها هزینه و زمان خاصی تخصیص د اد ه 

شود و د ر نهایت مشخص شود که کد ام کارکرد ها بیشرتین هزینه را د ارند.

د ر فاز سوم که فاز خالقیت است باید راه های احتاملی جایگزین را پید ا کرد. اید ه ها و راه حل هایی برای 
انجام کارکرد هایی که بیشرتین هزینه را به خود اختصاص می د هند. 

د ر فاز چهارم باید ارزیابی کرد که کد ام راه حل های مرحله قبل اجرایی و قابل قبول هستند. د ر این فاز، تیم 
وارد بحث می شود و بررسی می کند که کد ام راه حل ها قابل قبول و مرتبط با طرح، اجراشد نی، کم هزینه 

و قابل تأیید از سوی مسئوالن خواهند بود.

د ر فاز پنجم که فاز توسعه نام د ارد، تیم بهرتین گزینه ها را برای بهبود ارزش پید ا می کند. به این صورت 
که یک یا چند ترکیب مختلف را به رؤسای سازمان یا کتابخانه پیشنهاد می د هند. گزینه هایی با هزینه 
کمرت و کیفیت باالتر که نسبت به وضع موجود اولویت باالتری د ارند و رؤسا با توجه به رشایط یکی از 

گزینه ها را انتخاب خواهند کرد.

د ر نهایت، د ر فاز ششم، تیم به ارائۀ د ستاورد های حاصل از مطالعه مهند سی ارزش د ر فراهم آوری منابع 
می پرد ازد و گزارش نهایی را به صورت کتبی و یا شفاهی ارائه خواهد د اد.
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براساس فازهای ارائه شد ه د ر بخش فراهم آوري، د ر جد ول زیر، شاخص های فراهم آوري 
مطابق متن منابع به تفکیک فازهای مهند سی ارزش به شکل مبسوط خواهد آمد.

جد ول 7. مد ل پیشنهاد ی استفاد ه از مهند سی ارزش د ر بخش انتخاب و فراهم آوری منابع

فاز 1. جمع آوری اطالعات د ر مورد مجموعه سازى

وجود یا فقد ان وجود خط مىش مجموعه سازی 

نوع تد وین خط مىش )کتبی یا شفاهی بود ن آن(

د الیل فقد ان خط مىش

وجود یا فقد ان بخش مجموعه سازی مجزا 

د رجه و رشته تحصیلی نیروی انسانی متخصص

وجود یا فقد ان کمیته انتخاب

د ر صورت وجود کمیته انتخاب، ترکیب اعضای آن

د ر صورت فقد ان کمیته، مسئول انتخاب منابع

انواع منابعی که باید تهیه شوند

روش انتخاب منابع )انفراد ی یا گروهی(

د ر صورت انتخاب انفراد ی، ابزار انتخاب منابع )کتابشناسی ها، کتابگزاری ها، فهرست نارشان(

میزان توجه به نیاز مراجعان د ر انتخاب منابع

راه های شناخت نیاز مراجعان

شیوه تهیه منابع د اخلی )منایشگاه ها، نارشان، کتابفروشی ها(

شیوه تهیه منابع خارجی )مستقیم، کارگزار، سفید مهر، به رشط بازبینی، د ائم(

فاز 2. کارکرد های بخش مجموعه سازی

سفارش منابع

مشکالت سفارش و د ریافت

د ر صورت همکاری با کارگزار، روش انتخاب کارگزار

جایگاه مهند سی ارزش د ر خط مشی 
انتخاب و فراهم آوری منابع کتابخانه ای
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ویژگی های کارگزار

ارزشیابی کار کارگزار

همکاری با کارگزار برای منابع خارجی

همکاری با نارشان و کتابفروشی های برای منابع د اخلی

تخصیص بودجه به تفکیک نوع منابع

د ریافت منابع

تطبیق منابع با فاکتورها

حضور کتابخانه د ر برنامه اشرتاک منابع با سایر کتابخانه ها

ارزیابی منابع

عوامل مؤثر بر ارزیابی

سیاهه برد اری د وره ای منابع د ر سازمان

ارزشیابی د وره ای منابع د ر سازمان

شیوه های ارزشیابی سازمان

مشخص کرد ن کارکرد هایی که بیشرتین هزینه ها را به خود اختصاص می د هند

فاز 3. خالقیت به کاررفته د ر روند مجموعه سازى

 د ر صورت ند اشنت خط مىش به فکر تد وین خط مىش بود ه اید

د ر صورت بروز اشکال به فکر تغییر خط مىش بود ه اید

د ر صورت ند اشنت بخش مجموعه سازی به فکر ایجاد بخش مجزایی به این منظور بود ه اید

د ر صورت کمبود نیروی انسانی به فکر استفاد ه از نرم افزارهای جایگزین بود ه اید

د ر صورت ند اشنت کمیته انتخاب به فکر ایجاد کمیته بود ه اید

د ر صورت نارضایتی از شیوه سفارش منابع، به فکر تعویض شیوه سفارش بود ه اید

د ر صورت نارضایتی از کارگزاران سال قبل به فکر تعویض کارگزار بود ه اید

برای مواجهه با کارگزارانی که بودجه را د ریافت کرد ه و به تعهد ات خود عمل نکرد ه اند تصمیمی اتخاذ کرد ه اید
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برای جایگزینی پولی که نزد نارش ماند ه است به فکر جایگزین بود ه اید

د ر صورت عد م د ریافت منابع به فکر جایگزینی برای آنها بود ه اید

د ر صورت د ریافت منابع مخد وش و آسیب د ید ه تصمیمی اتخاذ شد ه است

د ر صورت پاسخگو نبود ن منابع چاپی سال قبل به فکر استفاد ه از نوع الکرتونیک و د یجیتال آنها بود ه اید

د ر صورت نارضاىتى کاربران از منابع، تصمیات جد ید ی اتخاذ خواهد شد

برای رفع نیاز مراجعان، به فکر استفاد ه از برنامه های اشرتاک منابع با سایر کتابخانه ها بود ه اید

د ر صورت قطع پایگاه های اطالعاتی، چاره ای اند یشید ه اید

د ر صورت کم شد ن بودجه کتابخانه چاره ای اند یشید ه اید

به فکر استفاد ه از فناوری های نوین نرم افزاری برای بهرت شد ن امور افتاد ه اید

چقد ر پذیرای اید ه های جد ید هستید

چقد ر به طوفان فکری معتقد هستید

فاز 4 . ارزیابی اید ه های خالق

 اید ه های مرحله قبل مورد ارزیابی قرار می گیرند

د ر صورتی که پاسخ شام به سؤال قبل مثبت است، لطفاً مشخص کنید که معیارهای ارزیابی زیر به چه میزان 
مورد استفاد ه قرار می گیرند

اجرایی و عملیاتی بود ن اید ه ها

ساد گی و دشواری اجرای اید ه ها

هزینه بر )کم/ متوسط/ زیاد( بود ن اید ه ها

احتامل پذیرش اید ه ها از سوى رؤسا 

فاز 5 . توسعه اید ه های ارزیابی شد ه

 بهرتین اید ه های ارزیابی شد ه مرحله قبل را با هم ترکیب و بهرتین گزینه را از بین آنها انتخاب می کنید

 اید ه های ارزیابی و تأیید شد ه مرحله قبل را با رؤسا و مسئوالن مطرح می کنید

اید ه های ارزیابی شد ه مرحله قبل اولویت بند ی می شوند

اید ه ها عملی و اجرایی می شوند

جایگاه مهند سی ارزش د ر خط مشی 
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نتیجه گیری
همان طور که مشاهد ه شد، مراحل مهند سی ارزش با همۀ فرایند ها و د ستورالعمل های 
جاري د ر خط مشي کتابخانه ها از انتخاب، گرد آوری، سازماند هی، ارزیابی، فراهم آوری، 
تا مد یریت زنجیره تأمین منابع مطابقت د ارد. بنابراین، اگر به صورت علمی د ر بخش های 
انتخاب و تهیه منابع کتابخانه ها یا د ر بخش مجموعه سازي د یجیتالی و یا همۀ بخش هایی 
که خد ماتی، عملیاتی، و تولید ی هستند به کار گرفته شود، صرفه جویی د ر بودجه، نیروی 

انسانی و حد اکثر بهره وری با حد اقل هزینه را به د نبال خواهد د اشت.
فرایند بخش فراهم آوری و تهیه منابع د ر طرح ها و سازمان ها فاز اول مهند سی ارزش 
و مبتني بر برنامۀ کاری مهند سی ارزش به پیشنهاد انجمن بین المللي مهند سان ارزش 
امریکاست. د ر صورتی که د ر بخش  تهیه و فراهم آوري، کمیته انتخاب تشکیل شود، 
خط مشی انتخاب و فراهم آوري وجود د اشته باشد، و د ر آن شیوه های انتخاب منابع، 
متخصصان و مسئوالن انتخاب و فراهم آوري، اطالعات مناسب براي انتخاب منابع از 
وجوه مختلف مانند توجه به نیازها و ضرورت تهیه آنها، تکراری نبود ن، نوع منابع، محل 
تهیه، نحوۀ تهیه از تولید کنند ه یا کارگزار و همه اطالعاتی که زمان انتخاب یک کاال الزم 

هست مکتوب و به د رستی انجام شود فاز اول مهند سی به کار گرفته شد ه است.
فاز تحلیل کارکرد است که د ر آن  برنامۀ کاری مهند سی ارزش  فاز د وم، مطابق 
کارکرد ها،  بهای  تعیین  کارکرد ها،  مد ل  ایجاد  کارکرد ها،  د سته بند ی  کارکرد ها،  تعریف 

از اید ه های د اد ه شد ه د ر فازهای اول تا چهارم مهند سی ارزش بخش فراهم آوری استفاد ه می شود

د ر صورتی که پاسخ شام به سؤال قبل مثبت است، شیوه های اولویت بند ی زیر به چه میزان مورد استفاد ه قرار 

می گیرند

ماتریس تصمیم گیری وزنی رتبه ای

روش مقایسه زوجی

فاز 6 . شیوه ارائه اید ه های جد ید

 د ر کتابخانه شام امکان ارائه پیشنهاد هاى جد ید به رؤسا وجود د ارد؟

 شیوۀ ارائۀ راهکارهای جد ید به چه صورت خواهد بود؟

تعد اد اید ه هایی که فرد یا سازمان می د هند چقد ر می تواند باشد؟

از هرکسی اید ه ها پذیرفته می شود یا فقط اید ه  مسئوالن باالد ستى پذیرفته می شود؟

مژد ه سالجقـه
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محاسبه هزینه های کارکرد ها، محاسبه شاخص ارزش، انتخاب کارکرد ها برای اد امه کار 
طرح صورت مي گیرد. د ر بخش فراهم آوری و تهیه منابع، فعالیت های این فاز شامل فرایند 
انتخاب منابع، انتخاب کارگزار، تخصیص بودجه، محاسبه هزینه ها براي تهیه منابع، تعیین 
نرخ ارز برای خرید منابع از خارج، تعیین وظایف کارگزار و سفارش د هند ه، تهیه فاکتورها 

و سایر عملیات مرحله انتخاب و سفارش منابع انجام می شود.
فاز خالقیت که طبق برنامۀ کاری مهند سی ارزش فاز سوم معرفی شد ه است، د ر 
بخش فراهم آوري ارائه نظرات جد ید متخصصان و مسئوالن انتخاب و فراهم آوري د ر 
زمینۀ انتخاب کارگزار، تولید کنند ه، مراحل سفارش، تخصیص بودجه، نوع منابع، شیوه های 
مصرف بودجه، کمیته انتخاب، خط مشي، و روش های تهیه و ارزیابی منابع و با توجه به 

ارائه راهکارهای جد ید، خالقیت و طوفان فکری د ر این مرحله اتفاق می افتد.
فاز ارزیابی، رتبه بند ی، و وزن د هی اید ه های پیشنهاد ی، انتخاب اید ه های مناسب برای 
بسط د اد ن برنامۀ کاری مهند سی ارزش فاز چهارم کار است که د ر بخش فراهم آوری، 
شامل ارزیابی نقطه نظرات همۀ متخصصاني می گرد د که د ر فاز قبل ارائه شد ه و از آن 
به طوفان فکری یاد شد.سپس از میان آنها بهترین نظر و راهکار انتخاب و برای اصالح 

خط مشي های قبلی و د ستورات کار کمیته آتي استفاد ه خواهد شد.
د ر فاز توسعه، که بر اساس برنامۀ کاری مهند سی ارزش فاز پنجم نامید ه شد ه است، 
تحلیل سود مند ی، تکمیل اطالعات فنی، تهیه طرح پیاد ه سازی، و تهیه پیشنهاد انتخاب 
و فراهم آوری انجام می شود. پس از ارزیابی اید ه های خالقانه، بهترین پیشنهاد انتخاب 
و اجرایی می شود. کارهایي از قبیل گرفتن فاکتور خرید، تحلیل سود مند ی بر اساس 
فاکتورها، و قیمت های د اد ه شد ه از سوي کارگزاران یا تولید کنند گان کاالها جزو این فاز 

قلمد اد می شوند.
براساس برنامۀ کاری مهند سی ارزش فاز آخر به ارائه، تد وین، ارائه گزارش شفاهی، و 
تد وین و ارائه گزارش مکتوب اختصاص د ارد. یعني کارکنان بخش فراهم آوري مسئولیت 
ارائه گزارش منابع و تجهیزات تهیه و فراهم آوري شد ه را از نظر میزان بودجه صرف شد ه، 
منابع د ریافت شد ه، د وره زمانی ارسال منابع از سوي فروشند ه یا کارگزار یا تولید کنند ه و 

نحوه عملکرد آنها و شیوه های ارتباط آنها به صورت شفاهی و کتبی را ارائه مي د هند.
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