
چڪیده 
پ ژوهش حارض، به ارزيابى مجموعۀ كتابخانه هاى مركزى دانشگاههاى 

مبناى  بر  فناورى  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  نظارت  تحت  جامع 

استانداردهاى كتابخانه هاى دانشگاهى مى پردازد. هدف از انجام این 

پژوهش، بررسى وضعيت  مجموعۀ ڪتابخانه هاى مركزى دانشگاه هاى 

مورد نظر بر مبناى »استانداردهای ڪتابخانه هاى دانشگاهى ايران« 

است. جامعۀ پژوهش كليۀ ڪتابخانه هاى مركزی دانشگاه هاى مذكور 

هستند. جمع آورى داده ها با استفاده از سياهۀ وارسى ای كه بر اساس 

استانداردهاى ڪتابخانه هاى دانشگاهى ايران تهيه شده، صورت گرفته 

است. در مجموع، از 25 سياهۀ وارسی توزیع شده، تعداد 19 سياهۀ 

روش  به  پژوهش حارض  شد.  بازگردانده  درصد(   76( یعنی  وارسى، 

پياميش ارزشيابی انجام گرفته است. نتايج حاصل از تحليل داده ها 

نشان داد كه كتابخانه های مركزى دانشگاه هاى مورد مطالعه از نظر 

رويكرد كيفِي مجموعه، به طور ميانگني، )62/4درصد( با اين استاندارد 

مطابقت دارند. از نظر رويكرد كّمى نيز در مجموع ڪتابخانه های 

مرکزی مورد مطالعه، تنها  )19/97درصد( مجموعۀ مورد نیاز بر اساس 

با توجه به  استاندارد را دارا هستند، یعنی کتابخانه های مورد نظر 

استاندارد مجموعه، با كمبود شديد مجموعۀ منابع مواجه هستند و از 

این لحاظ در وضعيت بسيار نامطلوبے به رس می برند. 

ڪلیدواژه ها 
کتابخانه های دانشگاهے؛ استانداردهای ڪتابخانه های دانشگاهے ایران؛ مجموعه؛ مجموعه گسرتی

| منصور کوهی رستمـی
 
سيــد عابدين حسينـى

ارزیابى مجموعه های كتابخانه هاى

 دانشگاه هاى جامع با استانداردهاى كتابخانه هاى دانشگاهى ايران
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دریافت: 1387/11/26       پذیرش:1388/5/10

مقدمه
رسالتاصلیکتابخانههایدانشگاهیحمایتازبرنامههایآموزشیوپژوهشیدانشگاه
وکتابخانهنیزابزارتحقیقوآموزشاست.کتابخانههایدانشگاهیبخشیازنظامآموزش
عالیمحسوبمیشوندونقشبسیارمهمیدرگردآوریوانتقالاطالعاتعلمیایفا
میکنند.اینکتابخانههامیتوانندکانوناصلیتأمینمنابعاطالعاتیموردنیازپژوهشگران
باشند،مشروطبهآنکهمنابعآنها،روزآمدوازلحاظکّمیوکیفیجوابگوینیازهایرو
بهرشدجامعةاستفادهکنندهباشد.هیچکتابخانةدانشگاهیبدونداشتنمجموعهایقوی
نمیتواندبهرسالتخودجامةعملبپوشاند.لذامجموعةکتابخانهبایدبازتابیازمطالب
روزآمدمورداستفادهدرموضوعاتموردتدریسوتحقیقباشد.بنابراین،ایجادمجموعهای
قویکهبتواندنیازهایجامعةکاربرانکتابخانههایدانشگاهیراپاسخدهدوظیفةاصلی

هرکتابخانةدانشگاهیاست.
درسالهایاخیر،عواملبسیاریمجموعهگستریدرکتابخانههاراتحتتأثیرقرار
دادهاند.امروزه،کتابخانههاوبهویژهکتابخانههایدانشگاهیبامسائلوچالشهایزیادی

روبهروهستندکهعبارتانداز:
1.محدودیتشدیدمنابعمالی،

2.افزایشحجمانتشاراتواطالعاتکهازآنبهعنوانانفجاراطالعاتناممیبرند،

سيــد عابدين حسينـى1| منصور کوهی رستمـی2

ارزیابے مجموعه های ڪتابخانه هاى
 دانشگاه هاى جامع با استانداردهاى ڪتابخانه هاى

 دانشگاهے ايران

 1. عضو هيئت علمے گروه كتابدارى و 
اطالع رسانى دانشگاه علوم پزشكى جندى 

شاپور اهواز      

2.  مسئول امور كتابخانه هاى ادارى 
كتابخانه هاى عمومى شهرستان اهواز 

rostami.mk@gmail.com
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3.گسترشدانشپژوهی،
4.پیدایشعلومبینرشتهای،

5.تغییراتاساسیدرنیازهاوعالیقکاربرانورفتارهایاطالعیابیآنها،
6.تنوعمحملهایاطالعاتی،

7.تحوالتفنیدرتولیدودسترسیبهاطالعات،
8.تغییراتاساسیدربازارخریدوفروشمنابعبهویژهمنابعالکترونیکی،و

9.مسئلةحفاظتازمجموعةکتابخانهها)کوهيرستمي،1386(.
بانظربهاینکهکتابخانههایدانشگاهیدرعصراطالعاتبهعنوانگردانندگاناطالعات
ودانشتوصیفمیشوند،مجموعهگسترینقشیحیاتیدرایننوعکتابخانههابازی
میکند.اگرچهتشکیل،توسعه،وحفظمجموعةکتابخانهتنهاهدفکتابخانههانیست؛
مطمئناًدرعصرحاضریکیازعناصراصلیهرکتابخانهاست،زیراخدماتیرافراهم
میکندکهکتابخانهبایدارائهکند.باتوجهبهنقشمهممجموعةکتابخانههایدانشگاهیدر
ارائةخدماتمطلوب،اینپژوهشبهبررسیوضعیتمجموعهدرکتابخانههايمرکزي
دانشگاههايجامعتحتنظارتوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوريبرمبناي»استانداردهاي

کتابخانههايدانشگاهيایران«میپردازد.

بیان مسئله
نتایجحاصلازمطالعاتوپژوهشهایانجامگرفتهپیرامونمشکالتومسائلانواع
کتابخانههادرکشورماحاکیازآناستکهکتابخانههایموجوددرکشوربهویژهدرزمینة
مجموعه،نهتنهابااستانداردهایجهانیفاصلهدارند،بلکهبااستانداردهایایراننیزمطابقت
ندارند.سؤالیکهدراینجابایدبدانپاسخگفتایناستکهچراکتابخانههایدانشگاهی
کهبهواقعقلبتپندةچنینمراکزیبهشمارمیروندویکیازمهمترینشاخصهایتعیین
کیفیتآموزشیوپژوهشیمطرحهستند،نتوانستهاندهمگامبارشدجامعةدانشگاهی،
تنوعرشتههایتحصیلی،ورشدفناوریهاینویناطالعاتیپیشرفتکنند.مسلماست
کهحرکتروبهرشدمجموعةکتابخانههایدانشگاهیبهعواملمتعددیوابستهاست
کهمهمترینآنهاعبارتاستاز:بودجةکافی،نیرویانسانیمتخصص،داشتنخطمشی
مجموعهگستری،توجهمدبرانهمدیرانومسئوالندانشگاهها،ومانندآنکهکمبودهر
کدامبهتنهاییمیتواندبررشدمجموعةکتابخانهاثرمنفیداشتهباشد.شناختمسائلو
مشکالتمجموعةکتابخانههایدانشگاهیاینپیامدراخواهدداشتتاموانعپیشرفتو

توسعهشناساییوسپسراهکارهایعملیبرایازمیانبرداشتناینموانعارائهشود.
لذابررسیوضعیتمجموعةکتابخانههایمرکزیدانشگاههایجامعایرانوارزیابیکّمی

سيـد عـابدين حسينى
منصور كوهـى رستمى
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وکیفیکتابخانههایمرکزیدانشگاههایجامعتحتنظارتوزارتعلوم،تحقیقاتو
فناوريمیتواندنقاطضعفوقوتآنهارامشخصنماید.مقایسةوضعیتکتابخانههاي
موردبررسیبااستانداردهایکتابخانههایدانشگاهیتصویرروشنیازوضعیتمجموعة
اینکتابخانههابهدستمیدهد،تامسئوالنودستاندرکارانبتوانندبهرفعکاستيها

بپردازد.

هدف پژوهش
اینپژوهشاهدافاصلیعبارتانداز:

1.بررسیوضعموجودمجموعةکتابخانههایمرکزیدانشگاههایجامعتحتنظارت
وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوري؛

2.مقایسةنتایجبهدستآمدهباپیشنویساستانداردهایکتابخانههایدانشگاهیایران؛و
3.ارائةپیشنهادهاییبهمنظوربهبودوضعیتکتابخانه.

پرسش های پژوهش
اینپژوهشدرصددپاسخگویيبهپرسشهاياساسيزیراست:

1(پراکندگيوفراوانيمنابعکتابخانههايمرکزيدانشگاههايجامعتحتنظارت
وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوريچگونهاست؟

2(میزانمطابقتوضعیتکیفيمجموعةمنابعدرکتابخانههايمرکزيدانشگاههاي
جامعتحتنظارتوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوري،درمقایسهبارویکردکیفياستاندارد

مجموعه،تاچهاندازهاست؟
3(میزانمطابقتوضعیتکّميمجموعةمنابعدرکتابخانههايمرکزيدانشگاههايجامع
تحتنظارتوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوري،درمقایسهبارویکردکّمياستانداردهاي

کیفيمجموعةمنابعتاچهاندازهاست؟

روش شناسی پژوهش
بهدلیلماهیتمسئله،اجرايپژوهشمستلزماستفادهازروشپیمایشارزشیابي3بوده
است،بااستفادهازروشپیمایشارزشیابيجنبةمشخصيازیکمحیطپژوهشيبرپایة

ضوابطيکهبراياینمنظوردرنظرگرفتهشدهاست،بررسيميگردد)کومار،1374(.
درپژوهشحاضر،مجموعةکتابخانههايمرکزيدانشگاههايجامعتحتنظارتوزارت

علوم،تحقیقاتوفناوريموردبررسيقرارگرفتهاست.
جامعةپژوهشحاضرکلیةکتابخانههايمرکزيدانشگاههايجامعتحتنظارت

ارزيابے مجموعه هاى
ڪتابخانه هاى دانشگاه هاى جامع...

3. Evaluative survey
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وزارتعلوم،تحقیقاتوفناورياستکهازساختاراداريدانشگاههايموردنظرتبعیت
ميکنندوشامل19کتابخانهميشود.

برايجمعآوريدادههاازسیاهةوارسياستفادهگردید.اینسیاههبهصورتحضوري
ویابااستفادهازپستدراختیارمدیرانکتابخانههايموردبررسيقراردادهشد.آمارهاي
مربوطبهتعداداعضايهیئتعلميودانشجویان،تعدادرشتهدرمقاطعکارشناسي،کارشناسي
ارشد،ودکتريدانشگاههايموردمطالعهازوبسایتهايایندانشگاههااستخراجگردید.

پيشينۀ پژوهش 
باعنوان»ارزیابیمجموعةکتابخانههایدانشگاهیواقعدر آشور4)1991(،پژوهشی
عربستانسعودیبراساساستانداردهایانجمنکتابخانههایدانشکدهايوپژوهشی«انجام
دادهاستکههدفآن،بررسیوضعیتمجموعةهفتکتابخانةدانشگاهیدرعربستان
سعودیبود.بههمینمنظور،برایگردآوریاطالعات،پرسشنامهایتدوینگردیدو
به7کتابخانةموردبررسیفرستادهومعلومشدکهمجموعة6کتابخانهاز7کتابخانة
موردبررسی،زیرسطحاستانداردهایانجمنکتابخانههایپژوهشیودانشگاهیاست.
اماکتابخانةدانشگاهیشاهفهد5ازسطحاستانداردهاباالتربود.باتوجهبهنتایجبهدست
آمده،دالیلنامتناسببودنمجموعههاعبارتاستاز:عدمبرنامهریزی،نبودسیاستهای
مجموعهگستری،شرکتنکردناعضایهیئتعلمیدانشکدهدرمجموعهسازی،ناکافی
بودنپشتیبانیمالی،وعدمامانتبینکتابخانهایوجستوجویپیوستهدربازیابیاطالعات

دانشکدهها،دربعضیازکتابخانهها)چهري،1382(.
حقیقي)1372(،درپژوهشيباعنوان»ارزیابيمجموعةکتابخانههايدانشگاهيشهر
تهران«نشاندادکهنیرويانسانيمتخصصشاغلدرکتابخانههاي30مؤسسةآموزشيدر
سطحتهرانبراساسفرمولBاز»استانداردهايکتابخانههایدانشکدهایوپژوهشی«زیر
سطحاستاندارداست.وجود137نفرکتابداربهمنظورارائةخدماتکتابخانهايشایستهو
برآوردننیازهايتعدادروزافزونپژوهشگران،اعضايهیئتعلميودانشجویانناکافي

بودهودر24کتابخانهتعدادنیرويانسانيمتخصصبهحدنصابمقررنميرسد.
زمانینژاد)1377(،پژوهشیباعنوان»ارزیابیکتابخانههایدانشگاهیشهرزنجان«انجام
دادهاست.هدفازاینپژوهشارزیابیکتابخانههایدانشگاهیشهرزنجانبراساس
است.روشپژوهش فرمولهایاستانداردهایکتابخانههایدانشگاهی)اِي.سي.آر.ال.(
پیمایشیاست.برایگردآوریاطالعاتازپرسشنامهومشاهده،استفادهشدهاست.جامعة
موردبررسی،شامل10کتابخانهبودهاست.نتایجنشاندادکههیچکدامازکتابخانههاطبق
ضوابطدرجهبندیقرارنگرفتهاند.کمبودهاونارساییهاییکهدرتمامکتابخانههابهچشم

سيـد عـابدين حسينى
منصور كوهـى رستمى

4. Ashoor
5. . King Fahad Saudi Univer-
sity Library
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میخورد،عبارتانداز:نداشتنخطمشیمدونواساسنامهبرایانجامامور،کمبودنیروی
انسانی،کمبودبودجهوفضا،کمبودتجهیزاتووسایلمناسبکتابخانه،فقرمجموعة
کتابخانهها،عدمتناسبموجودیموادغیرچاپیباموادچاپی،حضوراندکنیروهای
متخصصکتابداریدربخشهایمختلفکتابخانهها،شیوةنادرستمجموعهسازیو

سازماندهی،وعدمهمکاریبینکتابخانهای.
اعظمیسارودی)1378(،پژوهشیباعنوان»بررسیوضعیتکتابخانههایتحت
»)ACRL(نظارتدانشگاهعلومپزشکیکرمانومقایسهآنبااستانداردهایمعتبردانشگاه
انجامدادهاست.هدفازاینپژوهش،کهباروشهایآمارتوصیفیانجامشده،بررسی
با آنها مقایسة و کرمان پزشکی علوم دانشگاه نظارت تحت کتابخانههای وضعیت
»استانداردهایکتابخانههایدانشگاهیایران«است.البتهالزمبهذکراستکهدراین
بررسیتنهانیرویانسانیومجموعهبااستانداردهایمربوط،موردمقایسهقرارگرفتهاند.
دراینبررسی،جمعا15ًکتابخانةمتعلقبه10دانشگاهو5بیمارستانبهعنوانجامعة
موردبررسیاینپژوهشدرنظرگرفتهشدهاند.اطالعاتموردنیاز،ازطریقپرسشنامه،
مصاحبةحضوریومشاهدهگردآوریشدهاست.نتایجحاصلازاینپژوهشنشان
میدهدکهمنابعموجوددرکتابخانههایتحتنظارتدانشگاهعلومپزشکیکرمانزیر
سطحاستانداردهاهستندوازرشدکافیبرخوردارنمیباشند.همچنین،نیرویانسانی
شاغلدراینکتابخانهها،درمقایسهبااستانداردها،بسیارنامطلوباست.دربررسی
دیگریکهبهمنظورآگاهیازمیزانتخصصمدیرانصورتگرفت،نتایجبهدستآمده
حاکیازایناستکهاز15کتابخانةموردمطالعه،فقطمدیران3کتابخانهدارایتخصص
کتابداریهستندو12کتابخانةدیگرمدیرانغیرکتابداردارند.عالوهبراین،براساس
یافتههایبهدستآمده،حدودنیمیازکتابخانههایموردبررسیفاقدنظامسازماندهی
علمیهستندوبقیةکتابخانههادرتهیةفهرستبرگههایروزآمدمشکلدارند.درزمینة
استفادةعلمیازرایانهنیزبایدگفتکهتنها3درصدکتابخانههایتحتنظارتدانشگاه،
ازاینامکانبرخوردارندودربقیةکتابخانههاحتيیکرایانهونرمافزاروجودندارد.از
طرفدیگر،درکتابخانههاییکهرایانهونرمافزارالزمتهیهشدهاست،امکانارائةخدمات
بهصورتماشینیوجودندارد.براساساطالعاتبهدستآمده،اغلبکتابخانههابه
دلیلمشکالتمالیدرتهیةمنابعبامشکلجدیمواجههستندوباالخرهوضعیتفضا،
ساختمان،وتجهیزاتموجودکتابخانههایموردبررسیبسیارنامطلوباست،بهطوری
که14کتابخانهاز15کتابخانهموردبررسیبامشکلکمبودجامواجههستندوتعداد

تجهیزاتنیزباافزایشساالنةاستفادهکنندگانهماهنگنیست.
چهري)1382(،پایاننامةکارشناسیارشدخودراباعنوان»ارزیابيمجموعهو

ارزيابے مجموعه هاى
ڪتابخانه هاى دانشگاه هاى جامع...
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انجام از او دانشگاهيشهرکرمانشاه«تدوینکرد.هدف کتابخانههاي انساني نیروي
اینتحقیق،تعیینوتشریحوضعموجودکتابخانههايدانشگاهيشهرکرمانشاهازنظر
مجموعهونیرويانسانيوتعیینفاصلةوضعموجودباوضعمطلوبميباشد.این
پژوهش،بااستفادهازروشپیمایشي،وضعیتمجموعةمنابع،افزایشسالیانه،نیروي
انسانيمتخصصوغیرمتخصص،تعداداعضايهیئتعلميدر12کتابخانةموردبررسي
رانشانميدهدوآنهارابااستانداردهايکتابخانههايدانشگاهيایرانموردمقایسهقرار
ميدهد.برايگردآورياطالعاتازپرسشنامهومشاهدةمستقیماستفادهشدهاست.نتایج
نشانميدهدکهتعدادکلنیرويانسانيمتخصصموردنیازدرکتابخانههايموردمطالعه،
مطابقاستاندارد،باید145نفرباشد؛درحاليکهنتایجپژوهشنشانميدهدکه49نفر
یعني34درصدنیرويمتخصصدرکتابخانههاموجودميباشدوایننشاندهندةکمبود
شدیدنیرويمتخصصدراینکتابخانههاست.بهجزکتابخانةمرکزيدانشگاهعلوم
پزشکيکهنیرويمتخصصآنازسطحاستانداردباالتراست)122درصد(،کتابخانههاي
دیگرپایینترازاستانداردهستند.مطابقاستانداردنیرويانساني،نیروهايغیرمتخصص
کتابخانههاباید65درصدکلنیرويانسانيآنباشد.نتایجپژوهشنشانميدهدکه3
کتابخانهباالترازحداستانداردهستندو2کتابخانهنیزمطابقاستاندارد)100(ميباشند،
اما7کتابخانةدیگرزیرسطحاستانداردميباشند.بیشتریننیرويمتخصصدربخش

فهرستنویسيوکمترینآنهادربخشسفارشاتوکامپیوترميباشد.
غالمي)1380(،درپایاننامةکارشناسیارشدخودوضعیتمجموعةکتابخانههاي
دانشگاهيشهراصفهانراموردبررسيقراردادهاست.هدفازاینپژوهشارزیابيوضعیت
مجموعةکتابخانههايدانشگاههايدولتيواقعدرشهراصفهانمطابقباشاخصهايسطوح
دراستانداردمجموعةاستانداردهايانجمنکتابخانههايدانشگاهيوپژوهشي)اِي.سي.آر.
ال.(است.روشتحقیق،پیمایشيوابزارگردآورياطالعات،پرسشنامهومشاهدهاست.
جامعةتحقیقشاملکتابخانههايمرکزيودانشکدهايدانشگاههايتحتنظارتوزارت
علوم،تحقیقاتوفناوريووزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکيواقعدرشهر
اصفهانبودهکهدرنهایت25کتابخانهموردمطالعهقرارگرفتهاند.یافتههايحاصلازاین
تحقیقنشانميدهدکهرشدکّميمجموعةکتابخانههابارشدهمهجانبةمراجعانکتابخانه
همگامنیست.مطابقفرمولA،مجموعةکتابخانههايموردمطالعهبهلحاظکّميزیرسطح
استانداردهستند.نیرويانسانيمتخصصکتابداري38/23درصدونیرويغیرمتخصص

61/77درصدازنیرويانسانيشاغلدرکتابخانههاهستند.
مرادمند)1383(،درمقالهايباعنوان»ارزیابیمجموعةکتابخانههایدانشگاهیشهید

سيـد عـابدين حسينى
منصور كوهـى رستمى
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چمراناهوازبراساساستانداردهایمرتبط«بهارزیابیمجموعةکتابخانههایدانشگاه
شهیدچمراناهوازپرداخت.دراینپژوهش،موجودی16کتابخانةایندانشگاهمورد
بررسیقرارگرفت.نتایجتحقیقنشاندادکهاینکتابخانههاازنظرتعدادمنابعزیر

استانداردهستند.

تحلیل داده ها
مرکزی کتابخانههای منابع »مجموعة اینکه: بر مبني پژوهش اول سؤال به پاسخ در
دانشگاههایتحتنظارتوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوريتاچهاندازهبااستانداردهای
کتابخانههایدانشگاهیایرانمطابقتدارند؟«2رویکردکّميوکیفيوجوددارد،کهبهطور

جداگانهبررسيشدهاست.

بررسى رويكرد كيفى استاندارد مجموعه، در ڪتابخانه هاى مركزى دانشگاه هاى 
مورد مطالعه 

دراینبخش،نتایجمربوطبهمقولههايرویکردکیفيمجموعةکتابخانههايمرکزي
دانشگاههايموردمطالعه،موردارزیابيقرارگرفتهاست.

همانطورکهدرنمودار1مشاهدهمیشود،درپاسخبهمورداولازسیاهةوارسی،
مبنیبراینکه:»آیاکتابخانهخطمشیوسیاستهایمناسبومکتوببرایگزینشو
گسترشمجموعهخوددارد،تابتواندبهحفظوارتقايکتابخانهیاریرساند؟«14مورد
)73/7درصد(ازکتابخانههابهآنپاسخمثبتو4مورد)21درصد(نیزبهآنپاسخمنفی

ارزيابے مجموعه هاى
ڪتابخانه هاى دانشگاه هاى جامع...

درصد پاسخگويى به آيتم هاى
 استاندارد مجموعه

منودار 1
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دادهاندویککتابخانه)5/3درصد(نیزبهآنپاسخیندادهاست.
درپاسخبهمورددومسیاهةوارسی،مبنیبراینکه:»آیامسئولیتنهاییگزینش
منابعکتابخانهوتصویبوسفارشوخریدآنهابرعهدةرئیسکتابخانهاست؟«13مورد
)68/4درصد(ازکتابخانههابهآنپاسخمثبت،و6مورد)31/6درصد(نیزبهآنپاسخ

منفیدادهاند.
درپاسخبهموردسومسیاهةوارسی،مبنیبراینکه:»آیامنابعکتابخانهبهصورت
نظامیافتهوبنابهنیازهایآموزشیوپژوهشیجاریدرفواصلمناسبموردبررسیو
بازبینیقرارمیگیرد؟«12مورد)63/2درصد(ازکتابخانههابهآنپاسخمثبتو7مورد

)36/8درصد(نیزبهآنپاسخمنفیدادهاند.
درپاسخبهموردچهارمسیاهةوارسی،مبنیبراینکه:»آیاپسازبررسیوبازبینی
منابعکتابخانه،موادومنابعنامربوطازمجموعهخارجمیگردد؟«14مورد)73/7درصد(

ازکتابخانههابهآنپاسخمثبتو5مورد)26/3درصد(نیزبهآنپاسخمنفیدادهاند.
درپاسخبهموردپنجمسیاهةوارسی،مبنیبراینکه:»آیامجموعهمنابعکتابخانهبین
2تا6درصدرشدسالیانهدارد؟«8موردیعنی)42/1درصد(ازکتابخانههابهآنپاسخ

مثبتو11مورد)57/9درصد(نیزبهآنپاسخمنفیدادهاند.
درپاسخبهموردششمازسیاهةوارسی،مبنیبراینکه:»آیاکتابخانه،سیاستمدون
ومکتوبیدرخصوصوجینمجموعهدارد؟«13مورد)68/4درصد(ازکتابخانههابهآن

پاسخمثبتو6مورد)31/6درصد(نیزبهآنپاسخمنفیدادهاند.
درپاسخبهموردهفتمازسیاهةوارسی،مبنیبراینکه:»آیاکتابخانهپسازوجین،
موادیراکهبایدازمجموعهخارج،جایگزینوبهطوردائمحفظونگهداریگردد،معین
ومشخصمیکند؟«9مورد)47/4درصد(ازکتابخانههابهآنپاسخمثبتو10مورد

)52/6درصد(نیزبهآنپاسخمنفیدادهاند.

ميزان مطابقت ڪتابخانه هاى مرڪزى دانشگاه هاى مورد مطالعه با استاندارد 
مجموعه

عالمة دانشگاههاي مرکزي کتابخانههاي ميشود، مشاهده 2 نمودار در که همانطور
طباطبایي،فردوسيمشهدبا100درصدپاسخمثبت،بیشترین؛وکتابخانههايمرکزي
دانشگاههايرازيکرمانشاهوالزهرا)س(با14/3درصدکمترینمیزانمطابقتبارویکرد

کیفياستانداردمجموعهرابهخوداختصاصدادهاند.
درمجموع،بیشترینمیزانپاسخمثبتبهموارداولوچهارم)73/7درصد(و

کمترینمیزانمربوطبهموردپنجم)42/1درصد(ميباشد.

سيـد عـابدين حسينى
منصور كوهـى رستمى
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بهطورمیانگین،کتابخانههايمرکزيدانشگاههايموردمطالعه)62/4درصد(بارویکرد
کیفياستانداردمجموعهمطابقتدارند.

بررسى رويكرد ڪّمى استاندارد مجموعه در ڪتابخانه هاى مركزى دانشگاه هاى 
مورد مطالعه 

درمحاسبةمجموعةهرکتابخانةمرکزی،ازفرمولVاستانداردهایکتابخانههایدانشگاهی
ایراناستفادهشدهاست.

اینفرمولبهشکلزیراست:
V=100+مجموعةپایهF+12E+335U+3000M+20000D

دراینفرمول
F =تعداداعضایهیئتعلمیتماموقت

E =تعدادکلدانشجویانتماموقت

U =تعدادرشتههادرمقطعکارشناسی

M = تعدادرشتههادرمقطعکارشناسیارشد

D =  تعدادرشتههادرمقطعدکتری 

V =تعدادکلمجموعةکتابخانه

ميزان رعايت استاندارد مجموعه

منودار 2

ارزيابے مجموعه هاى
ڪتابخانه هاى دانشگاه هاى جامع...
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مجموعةپایه،رقمیثابتونمایانگرحداقلمجموعهایاستکهبایدهمزمانباگشایش
هرواحددانشگاهیدرکتابخانةآنموجودباشد.اینرقمبرایکتابخانههایمرکزی
دانشگاههابایدبین40تا80هزارجلد،بنابهنوعوزمینةفعالیتموضوعی،تعیینمیشود.
دراینپژوهش،مجموعةپایه،برايکتابخانههايمرکزي،40هزارجلددرنظرگرفتهشده
است.همچنین،دراینفرمولمنظوراز»جلدکتاب«هرگونهموادکتابخانهایاعمازفیلم،
اسالید،نوار،نوارویدئویی،ومانندآنمیباشد،مشروطبراینکهبهنحویدرکتابخانه

سازماندهیشدهودرمجموعةکتابخانهقرارگرفتهباشند.

مجموعۀ کتابخانه های مرکزی دانشگاه های مورد مطالعه )مواد ڪتابی و غیرڪتابی(
همانطورکهدرجدول1مشاهدهميشود،بیشترینتعدادکتابفارسيوالتین)400.000
جلد(درکتابخانةمرکزيدانشگاهتهرانوجوددارد،وکمترینتعدادنیز)60.000جلد(

درکتابخانةمرکزيدانشگاهسمنانوجوددارد.
بیشترینتعدادنشریاتادواري)8215عنوان(اعمازفارسيوالتین،مربوطبه
کتابخانةمرکزيدانشگاهتهرانوکمترین182عنوان،مربوطبهکتابخانةمرکزيدانشگاه

سمنانميباشد.
بیشترینتعدادپایاننامه)36.000جلد(مربوطبهکتابخانةمرکزيدانشگاهتهرانو

کمترینتعداد650جلد،مربوطبهکتابخانةمرکزيدانشگاهسمنانميباشد.
درمجموعنیزکتابخانةمرکزيدانشگاهتهرانباداشتنیکمیلیونجلدمدرکو
کتابخانةمرکزيدانشگاهبوعليسینايهمدانبا75هزارجلدمدرک،بهترتیببیشترین

وکمترینتعدادمجموعهرابهخوداختصاصدادهاند.

توزیع فراوانی اعضاى هيئت علمی متام وقت، دانشجویان و رشته های تحصیلی 
دانشگاه های مورد مطالعه

درجدول2مشاهدهمیشود،دانشگاهتهرانبا1500نفرهیئتعلمیتماموقتو
دانشگاهسمنانبا127نفربهترتیببیشترینوکمترینتعداداعضایهیئتعلمیدرمیان
دانشگاههایموردنظررادراختیاردارند.همچنین،دانشگاهتهرانبا32هزارنفردانشجوی
تماموقتودانشگاهالزهرا)س(با4500نفربهترتیببیشترینوکمترینتعداددانشجویان
تماموقترادربینایندانشگاههابهخوداختصاصدادهاند.همچنین،دانشگاهتهرانبا
111ودانشگاههایتربیتمعلمتهرانویزدبا30رشتهدرمقطعکارشناسیبهترتیب
بیشترینوکمترینتعدادرشتهدرمقطعتحصیلیموردنظررابهخوداختصاصدادهاند.

سيـد عـابدين حسينى
منصور كوهـى رستمى
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ردیف
 نام

دانشگاه

 مجموعڪتاب

)جلد(

 مجموعنرشیات ادواری

)عنوان(
پایان  نامه

 تعداد

 مواد

غیرکتابی

 ڪل

مجموعه
التینفارسیالتینفارسی

200000بی  پاسخ120000289801489803004007004900اصفهان1

110000بی  پاسخ62000430001050002623205821200الزهرا )س(2

3
 بوعلی سینا

همدان
75000بی  پاسخ400002500065000190302202000

67245650001322451695445214040001615140000تربیز4

5
 تربیت

مدرس
5500060000115000133232524584950025916155000

6
 تربیت معلم

تهران
135000بی  پاسخ80000300001100005193648834150

1000000بی  پاسخ28000012000040000046003615821536000تهران7

8
 رازی

کرمانشاه
160000بی  پاسخ70000387211087211101973071412

5000020000700001541242789581800090000زنجان9

400002000060000112701826501600080000سمنان10

11
 شهید باهرن

کرمان
200000بی  پاسخ8000050000130000394100013942700

12
 شهید بهشتی

تهران
220000135430355430162031934813510030000400000

13
 شهید چمران

اهواز
97639105251081681200411241720514976131590

42325633201056451906128831941753514111106شیراز14

15
 عالمه

طباطبایی
400004000080000406216622600014387101000

16
 فردوسی

مشهد
60000350009500075180255240015000115000

680003300010100031116547626505500110000گیالن17

880003200012000018020038025007120130000مازندران18

45000300007500016019035030001165090000یزد19

15075708615642369134143261524929575908732507023403106مجموع20

مجموعۀ ڪتابخانه های مرڪزی 
دانشگاه های مورد مطالعه )مواد 

ڪتابی و غیرڪتابی(

جدول 1  

ارزيابے مجموعه هاى
ڪتابخانه هاى دانشگاه هاى جامع...
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درتعدادرشتههادرمقطعکارشناسیارشد،دانشگاهتهرانبا177ودانشگاهسمنانبا14
رشتهدراینمقطعتحصیلیبیشترینوکمترینتعدادرادرمیانسایردانشگاههادارند.
امادرتعدادرشتههادرمقطعتحصیلیدکتری،دانشگاهتهرانبا156ودانشگاهزنجان
با4رشتهبهترتیببیشترینوکمترینتعدادرادرمیانایندانشگاههادراختیاردارند

)جدول،8-4(.
همچنین،میانگینتعداداعضایهیئتعلمیتماموقتدردانشگاههایموردنظر446/8
نفر،میانگینتعداددانشجویانتماموقت،12809/1نفرومیانگینتعدادرشتههایمقطع

کارشناسی،47/5،رشتههایمقطعکارشناسیارشد49/8،مقطعدکتری32/9میباشد.



نام دانشگاهردیف
 تعداد اعضاي

هيئت علمے
تعداد دانشجو

 تعداد رشته های

کاردانی وکارشناسى

 تعداد  رشته  های

ڪارشناسی ارشد

 تعداد  رشته  های

دکرتی

44221000678262اصفهان1

160450035327الزهرا )س(2

35112000442416بوعلی سینا همدان3

50011000606957تربیز4

4901080009877تربیت مدرس5

29710000302915تربیت معلم تهران6

150032000111177156تهران7

29711106323210رازی کرمانشاه8

299850034214زنجان9

127680035147سمنان10

40015480354025شهید باهرن کرمان11

57510700535031شهید بهشتی تهران12

51115000554025شهید چمران اهواز13

55014500696150شیراز14

40014500454025عالمه طباطبایی15

70020688684525فردوسی مشهد16

331750055357گیالن17

2607300443212مازندران18

30010000302515یزد19

8490243374902946626مجموع20

 اعضاى هيئت علمے متام وقت، 
دانشجویان و رشته های تحصیلی 
دانشگاه های مورد مطالعه

جدول 2

سيـد عـابدين حسينى
منصور كوهـى رستمى
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مجموعۀ مورد نیاز ڪتابخانه های مرکزی دانشگاه های مورد مطالعه، بر اساس 
استانداردهای ڪتابخانه های دانشگاهی ایران

همانطورکهدرجدول3مشاهدهمیشود،مجموعةپایهبرایهمةکتابخانههایمرکزی
براساساستاندارد40.000جلددرنظرگرفتهشدهاست.بیشترینتعدادمجموعةالزم
برايکتابخانةمرکزيبهازایتعداداعضایهیئتعلمیبراساساستاندارد150.000جلد
استکهمربوطبهکتابخانةمرکزیدانشگاهتهرانوکمترینتعداد12.700جلد،مربوطبه

کتابخانةمرکزیدانشگاهسمناناست.
بیشترینتعدادمجموعةالزمبهمنظورتأمیننیازدانشجویانتماموقتدانشگاههای
موردمطالعه،384.000جلداستکهمربوطبهکتابخانةمرکزیدانشگاهتهرانوکمترین

تعداد54.000جلد،مربوطبهکتابخانةمرکزیدانشگاهالزهرا)س(میباشد.
بیشترینتعدادمجموعهبرایرشتههایمقطعکارشناسی37.185جلداستکه
مربوطبهکتابخانةمرکزیدانشگاهتهرانوکمترینآنمربوطبهکتابخانةمرکزیدانشگاه
سمنانبا8375جلداست.الزمبهذکراستکهدانشگاهتربیتمدرسبهدلیلنداشتن

رشتههایکارشناسیازداشتنمجموعهبرایناساسمعافاست.
بیشترینتعدادمجموعهبراساسرشتههایمقطعکارشناسیارشدودکتریبهترتیب
با531.000و3.120.000جلدمربوطبهکتابخانةمرکزیدانشگاهتهراناست.کمترین
تعدادمجموعهنیزبرايرشتههايمقطعکارشناسيارشد)42.000جلد(مربوطبهکتابخانة
مرکزیدانشگاهسمنانوکمترینبرايرشتههايمقطعدکتري)80.000جلد(مربوطبه

کتابخانةمرکزیدانشگاهزنجاناست.

مقایسۀ تعداد منابع موجود با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران در 
دانشگاه های مورد مطالعه 

همانطورکهدرجدول4مشاهدهميشود،بیشترینتعدادمجموعةموردنیاز4.262.185
جلداستکهبهکتابخانةمرکزيدانشگاهتهران،تعلقدارد،درحاليکهمجموعةاین
کتابخانه،یکمیلیونجلداست.اینکتابخانهتنها23/5درصدمجموعةموردنیازبر
اساساستانداردراداردویابهعبارتدیگر،کتابخانةمرکزیدانشگاهتهرانبا76/5
درصدکسريدرتعدادمجموعهمواجهاست.باتوجهبهدادههاییکهدرجدول4مشاهده
ميشود،هیچکدامازکتابخانههايمرکزيدانشگاههايموردبررسي،حتی50درصدمنابع

موردنیازبراساساستانداردهايکتابخانههايدانشگاهيایرانرانیزندارند.

ارزيابے مجموعه هاى
ڪتابخانه هاى دانشگاه هاى جامع...
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دانشگاهردیف
 مجموعە

پایه

 مجموعە

 برای هيئت

 علمے متام

وقت

 مجموعە

 برای تعداد

دانشجویان

 مجموعە

 برای مقطع

ڪارشناسی

 مجموعه

 برای مقطع

 ڪارشناسی

ارشد

 مجموعه

 برای مقطع

دڪرتی

 مجموعۀ

 کل بر اساس

استاندارد

40000442002520002244524600012400001844645اصفهان1

4000016000540001172596000140000327725الزهرا )س(2

3
 بوعلی سینا

همدان
40000351001440001474072000320000625840

40000500001320002010020700011400001589100تربیز4

5
 تربیت

مدرس
4000049000129600-29400015400002052600

6
 تربیت معلم

تهران
40000297001200001005087000300000586750

400001500003840003718553100031200004262185تهران7

8
 رازی

کرمانشاه
40000297001332721072096000200000509692

4000029900102000113906300080000326290زنجان9

400002000060000837542000140000310375سمنان10

11
 شهید باهرن

کرمان
400004000018576011752120000500000897485

12
 شهید بهشتی

تهران
4000057500128400177551500006200001013655

13
 شهید چمران

اهواز
400005110018000019525120000500000910625

40000550001740002311518300010000001475115شیراز14

15
 عالمه

طباطبایی
400004000017400015075120000500000889075

16
 فردوسی

مشهد
4000070000248256227801350005000001016036

40000331009000019525105000140000427625گیالن17

4000026000876001474096000240000504340مازندران18

4000030000900001050075000300000545500یزد19

62459791157797317035830149728380001252000032634658مجموع20

  مجموعۀ مورد نیاز ڪتابخانه های 
مرڪزی دانشگاه های مورد 
مطالعه، بر اساس استانداردهای 
ڪتابخانه های دانشگاهے ایران

جدول 3

سيـد عـابدين حسينى
منصور كوهـى رستمى
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درمجموعکتابخانةمرکزيدانشگاهشهیدبهشتيبادارابودن39/5درصدمجموعةمورد
نیازبیشترینوکتابخانةمرکزيدانشگاهشیرازبا7/5درصدمجموعةموردنیاز،کمترین
میانگین،کتابخانههاي بهطور استاندارددارند.درمجموع، براساس میزانمجموعهرا
مرکزيدانشگاههايموردمطالعه19/97درصدمجموعةالزمبراساساستانداردرادارند،

ویابهعبارتیبا80/03درصد،کسريمنابعمواجههستند.

نام دانشگاهردیف
 منابع مورد نیاز بر

اساس استاندارد

 ڪل مجموعۀ

موجود

 ڪرسی تعداد

 منابع موجود به

تعداد مورد نیاز

 درصد نسبت منابع

 موجود به منابع

مورد نیاز

 آيا مجموعه زیر

 سطح استاندارد

است؟

بلی1844645200000164464510/8اصفهان1

بلی32772511000021772533/6الزهرا)س(2

بلی6258407500055084012/9بوعلی سینا همدان3

بلی158910014000014491008/8تربیز4

بلی205260015500018976007/6تربیت مدرس5

بلی58675013500045175023تربیت معلم تهران6

بلی42621851000000326218523/5تهران7

بلی50969216000034969231/4رازی کرمانشاه8

بلی3262909000023629027/6زنجان9

بلی3103758000023037525/8سمنان10

بلی89748520000069748522/3شهید باهرن کرمان11

بلی101365540000061365539/5شهید بهشتی تهران12

بلی91062513159077903514/5شهید چمران اهواز13

بلی147511511110613640097/5شیراز14

بلی88907510100078807511/4عالمه طباطبايى15

بلی101603611500090103611/3فردوسی مشهد16

بلی42762511000031762525/7گیالن17

بلی50434013000037434025/8مازندران18

بلی5455009000045550016/5یزد19

2011465835336961658096219/97مجموع20

جدول 4
 مقایسۀ تعداد منابع موجود با
 استانداردهای ڪتابخانه های

 دانشگاهے ایران در دانشگاه های
مورد مطالعه

ارزيابے مجموعه هاى
ڪتابخانه هاى دانشگاه هاى جامع...
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بحث و نتیجه گیری
مرکزي کتابخانههاي که نشانميدهد دادهها، تحلیل تجزیهو از آمده بهدست نتایج
دانشگاههايموردمطالعهازنظرکیفي،درمجموعبهطورمیانگین62/4درصد،بااین
استانداردمطابقتدارندویابهعبارتدیگر،اینکتابخانهها37/6درصدباایناستاندارد،

اختالفدارند.
همچنین،ازنظرکّمينیزدرمجموعکتابخانههايمرکزيدانشگاههايموردمطالعه
19/97درصدمجموعةالزمبراساساستانداردرادارند،ویابهعبارتیبا80/03درصد
کسريمنابعمواجههستند.همانطورکهبررسيمتوندرپژوهشحاضرنشانميدهد،
سایرکتابخانههایيکهازنظرمجموعهبااستانداردهايکتابخانههايدانشگاهيایرانودر
مواردينیزبااستانداردانجمنکتابخانههايدانشکدهايوتحقیقاتيآمریکامقایسهشدهاند،
ازنظرمیزانمجموعهتفاوتقابلمالحظهايبااستانداردهايموردنظردارند.یافتههاي
پژوهشحاضرنیزیافتههايپژوهشهايپیشینراتأییدميکند.باتوجهبهمؤلفههاي
کتابخانههاي استانداردهاي در مجموعه V فرمول در که مجموعه میزان تعیینکنندة
دانشگاهيایرانتأثیرفراواندارند،ازجمله:تعدادرشتههادرمقاطعتحصیالتتکمیلي
اعمازکارشناسيارشدودکتريکهبهازايهررشتةکارشناسيارشد3000جلدوبه
ازايهررشتةدکتري20.000جلدکتاببایددرکتابخانةمرکزيدانشگاهوجودداشته
باشد؛وباتوجهبهرشدتعداددانشجووتعدادرشتههادرمقاطعتحصیليموردنظر،که
درسالهاياخیرنمایانتراست،الزماستکهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوريباتوجه
بهسندچشماندازتوسعةکشورومحورِ»توسعةمبتنيبردانایي«دربرنامةچهارمتوسعة
اقتصادي،اجتماعيوفرهنگيکشور،مبنيبراینکهدانشگاههايکشورازنظرپژوهشي
بایدبادانشگاههايمعتبربینالملليقابلمقایسهباشندوباآنهارقابتکنند،الجرمبهتر
استکهتمهیداتيدرموردمجموعةکتابخانههايمرکزيدانشگاههاکهبدونتردید،یکي

ازارکانپژوهشدردانشگاههابهحسابميآیند،اندیشیدهشود.
نتایجاینبررسينشانميدهدکهوضعیّتتماميکتابخانههايمرکزيدانشگاههاي
موردمطالعه،زیرسطحاستانداردهايکتابخانههايدانشگاهيایراناست.اگرچهوضعیت
رویکردکیفيکتابخانههايمرکزيایندانشگاههابهاستانداردنزدیکاست،اینکتابخانهها
ازنظرکّمياختالفقابلمالحظهايبا»استانداردهايکتابخانههايدانشگاهيایران«
دارند.ناکافيبودنمجموعةکتابخانةمرکزيدانشگاهبههردلیليکهباشد،چهبهعلت
مسائلمالي،ویامسائلمدیریتي،قابلتوجیهنبودهونهتنهاارائةخدماتکنونياین
کتابخانههارامختلميسازد،بلکهموجبغفلتنیازهايآتيکاربراناینکتابخانههانیز

سيـد عـابدين حسينى
منصور كوهـى رستمى
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خواهدشد.بهمنظورساختنمجموعهايمتناسب،بهگونهايکهنیازهايکاربرانکتابخانه
با بهنوعي بههمکاريهمةمسئوالنوسازمانهایياستکه نیاز برآوردهسازد، را
کتابخانههايدانشگاهيارتباطدارند.نقشاعضايهیئتعلميوگروههايآموزشيدر
ایجادمجموعهايجامعومبتنيبرنیازهايهمةرشتههاازسایرعواملبرجستهتراست.و
همچنینتشکیلکمیتةانتخابکتابکهشاملنمایندگانگروههايآموزشيدانشجویانو
کارکنانکتابخانهباشد،الزموضروريبهنظرميرسد.تدوینخطمشيمدونومکتوب
درامرمجموعهسازي،ميتواندبهرشدمجموعهبراساساهدافونیازهايدانشگاهها
وباتوجهبهاولویتهايدانشگاههايموردنظرکمککند.زیرافقدانخطمشيمدون
برايانتخابمنابعکتابخانهمنجربهاینخواهدشدکهمجموعهسازيدراغلبموارد
متکيبهگردآوريهايتصادفيبودهواینامرموجباختاللدررشدوکیفیتمجموعة

کتابخانههاخواهدشد.
در کتابها پایین شمارگان یکسو، از منابع تهیة در کتابخانهها مالي مشکالت
کشوروپدیدةانفجاراطالعاتوهمچنینافزایشمداومقیمتکتابهاونشریاتو
مشکالتارزيتهیةمنابعخارجيازسويدیگر،برمشکالتکتابخانههايدانشگاهي
افزودهاستوراهکارهايفوريراطلبميکند.برايگذرازاینمشکالتميتوان
بهگسترشطرحهايخدماتامانتبینکتابخانهاي،استفادهازلوحفشرده،دسترسيبه
پایگاههاياطالعاتيالکترونیکي،واینترنتاشارهکرد.البتهبرايموفقیتدرطرحهاي
امانتبینکتابخانهاي،کتابخانههايمرکزيدانشگاههابایدفهرستگانهايجامعودقیقاز
موجوديکتابخانههايخودتهیهکنندتاسایرکتابخانههاازمنابعموجوددرکتابخانههاي

هدفاطالعبیابند.

محدودیت های پژوهش
1.ازآنجاکهپرسشنامه)سیاهةوارسی(توسطمدیرانکتابخانههاتکمیلشدهاحتمال

وجودسوگیریدرمورددادههایگردآوریشدهوجوددارد.
2.ازآنجاکهبرخیازاطالعاتازوبسایتدانشگاههاگردآوریشدهاستممکن

استبرخیازدادههاروزآمدنشدهباشند.

پیشنهادهای پژوهش
ایجادبخشمستقلیدرکتابخانههایدانشگاهیباعنوانبخشمجموعهگستریکهکلیة

فعالیتهاوبرنامههایمربوطبهمجموعهگستریرازیرنظرگیرد.

ارزيابے مجموعه هاى
ڪتابخانه هاى دانشگاه هاى جامع...
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باداشتنخطمشیمکتوبمناسباستکهمیتوانمجموعهایمتعادلوغنی تنها
ومتناسببانیازهایجامعةاستفادهکنندهایجادکرد.لذاپیشنهادمیشودکتابخانههای

دانشگاهیهرچهسریعترنسبتبهتدوینخطمشیمجموعهگستریاقدامنمایند.
اختصاصبودجةمستقلبهکتابخانههاتابتوانندبراساسبودجةمشخصبرنامهریزی

صحیحیانجامدهند.
راهاندازییکسیستمجامعامانتبینکتابخانهایوهمکاریهایبینکتابخانهای

جهتتأمینمنابعدردانشگاهمختلفنیزازاقداماتمهمدیگرخواهدبود.
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