
مهدیه میرزابیگی
 جواد عباس پور

چڪیده
هدف اين تحقيق، ارزيابى وضعيت مجموعه كتابخانه هاى دانشگاه 

علوم پزشكى تربيز با توجه به معيارهاى دو استاندارد كتابخانه هاى 

با  اين تحقيق  اِى.سى.آر.ال . است. داده هاى  ايران و  دانشگاهى 

و  دانشگاه  كل  آموزش  و  كتابخانه ها  از  از چك ليست  استفاده 

دانشكده ها گردآورى شده است و در نرم افزار اكسل مورد تجزيه و 

تحليل قرار گرفته است. يافته ها نشان مي دهد كه كل كتابخانه هاى 

دانشگاه علوم پزشكى تربيز شامل 85046 مدرك است كه 9 درصد 

استاندارد كتابخانه هاى دانشگاهى ايران و 5 درصد استاندارد اِى.

سى.آر.ال . را شامل مى شود. همچنني دانشگاه داراى 1300 مجله 

چاپى فارسى و التني اشرتاكى و غرياشرتاكى بوده كه اين ميزان 35 

درصد استاندارد كتابخانه هاى دانشگاهى ايران مى باشد و با احتساب 

مجالت الكرتونيكى اشرتاكى حدود 3800 مجله را دربرمى گرفت كه 

102 درصد استاندارد را شامل مى شود.

ڪلیدواژه ها 
 ارزيابى مجموعۀ ڪتابخانه؛ استاندارد ڪتابخانه هاى دانشگاهے ايران؛ استاندارد  اِى.سى.آر.ال. 

کامل ابراهیمی  | شفیع حبیبی  |  علی کلبخانی 

استاندارد مجموعه های كتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تربیز درمصاف با دو 



165
فصلنامه كتاب | شامره 83 

دریافت: 1388/9/29       پذیرش: 1389/3/19

مقدمه
انتشارات در جهان امروز، نقش کتابخانه ها را بسیار مهم تر از  رشد روزافزون علوم و 
گذشته کرده است و کتابخانه  ها، برای هماهنگ شدن با تحوالت جدید، ملزم به پیاده سازی 
زیرساخت های الزم در این زمینه شده اند. از سوی دیگر، بررسی وضعیت کتابخانه ها 
های آموزشی و پژوهشی، برای همگام شدن با تحوالت رشد  عامل مؤثري در برنامه ریزی 
فناوری اطالعات است، و در این زمینه مقایسه با استانداردهای موجود و معرفی شده، به 
معیاری قابل قبول بدل شده است. امروزه، توجه به مسائل بنیادینی چون ارزیابی وضعیت 
کتابخانه ها می تواند مشکل گشای بسیاری از نابسامانی های موجود باشد. به عبارت دیگر، 
برای هرگونه برنامه ریزی در کتابخانه ها و تعیین نقش آن در آموزش و پژوهش، ابتدا باید، 
عوامل زیرساختی و جنبه های مختلف آن را شناسایی، طراحی، و پیاده سازی کرد؛ سپس 
آنها را مورد ارزیابی قرار داد تا سطح زیرساخت پیاده شده مشخص شود و بر این اساس در 
زمینة اهداف و وظایف برنامه ریزی نمود. با بررسی متون منتشر شده در زمینة استانداردهای 
کتابخانه ای می توان به این نتیجه رسید که استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی 
)اِي.سي.آر.ال.(4  از جمله استانداردهای معتبری است که در ارزیابی وضعیت کتابخانه ها در 
جهان مورد استفاده قرار گرفته است )اِي.سي.آر.ال، 1997( و دارای زمینه های مختلفی است 
، 2003(. همچنین،  که تمام جنبه های فعالیت های کتابداری را مدنظر قرار می دهد )آ.ال.آ.
استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران، که با گرته برداري از استاندارد مذکور با توجه 

کامل ابراهیمی1| شفیع حبیبی 2 |  علی کلبخانی3

1. دانشجوى دڪرتى مديريت اطالعات 

بهداشتى – درمانے ايران 

 ebrahimi.kamal@gmail.com 

2. عضو هيئت علمے گروه ڪتابدارى و 

اطالع رسانے دانشگاه علوم پزشكى تربيز

3. ڪارشناس ڪتابداری و اطالع رسانی

        4 . Association of College and                 
        Research Libraries (ACRL)

مجـــموعه های ڪتابخــانه های
 دانشگاه علوم پزشکے تربیز 

 در مصاف با دو استاندارد
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به وضعیت کتابخانه های دانشگاهی ایران به نگارش در آمده است، برای بررسی وضعیت 
کتابخانه های ایران مناسب است )تعاوني، 1381(.

اهمیت مطالعة وضعیت کتابخانه ها در جهان امروز به حدی است که تحقیقات متعدد 
و متنوعی در این زمینه در جهان و ایران صورت گرفته است. مطالعة متون نشان می دهد که 
ارزشیابي کتابخانه ها از دهة 1960 به عنوان ابزار تصمیم گیري براي رشد وضعیت کتابخانه ها 
آغاز و در حال حاضر ارزیابي عملکرد یکي از وجوه مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني 
به شمار مي آید )لینچ، 1376؛ رئیسي و ابراهیمي، 1386(. از مهم ترین این موارد می توان به 
تحقیقاتی که در زمینة ارزیابی وضعیت کتابخانه های دانشگاهی آمریکا انجام شده است 
اشاره کرد. این تحقیقات به طور مداوم از سال 1966 در حال اجراست و دامنة آن عالوه 
بر کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های عمومی، و مدارس را هم دربرمی گیرد )اسمیت5، 
2007(. همچنین، با وجود ظهور منابع الکترونیکی، هنوز منابع  چاپی اهمیت خود را حفظ 
کرده اند و مشکالت منابع پیوسته، که مهم ترین آن عدم مالکیت منابع پیوسته است، مشکالت 
جدیدی را پیش روی کتابخانه ها و خدمات آن قرار داده که خود نیازمند مبحثی جداگانه است. 
به هر حال، این تحقیق، از بین استانداردهای مختلف، قصد دارد به ارزیابی استاندارد مجموعة 
کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز بپردازد. برای درک اهمیت عامل مجموعه، در ارزیابی 
وضعیت کتابخانه ها، همین بس که اکثر مطالعات انجام شده در کشورهای پیشرفته در زمینة 
ارزیابی کتابخانه ها بر بررسی وضعیت مجموعة آنها تأکید داشته اند )گاردنر، 1379( و در ایران 
نیز مطالعة تحقیقات این مطلب را تأیید مي کند. نقش مجموعة کتابخانه، در پیشبرد اهداف و 
فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه ها، غیرقابل انکار است. مجموعة کتابخانه، به عنوان عامل 

مهم موفقیت کتابخانه عمل می  نماید )رزمجویان، 1385(.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، از نظر قدمت و تعداد دانشجویان و اعضاي هیئت علمي، 
یکي از دانشگاه هاي برتر علوم پزشکي کشور است. این دانشگاه 16 رشتة کارشناسي، 19 
رشتة کارشناسي ارشد، 40 رشتة دکتري تخصصي، 4295 دانشجو، و 572 عضو هیئت علمي 
دارد. با توجه به تعداد رشته ها و تعداد دانشجویان مي توان حجم عظیم اطالعاتي را که امروزه 
در براي رفع نیازهاي اطالعاتي این تعداد الزم است، تجسم نمود. از این رو، تحقیق حاضر در 
نظر دارد با بررسی موارد مربوط به وضعیت کتابخانه ها و مقایسة آنها با استاندارد کتابخانه های 
دانشگاهی ایران و اِي.سي.آر.ال. به بیان نقاط ضعف و قوت این کتابخانه ها برای استفاده در 

تصمیم گیری های جاری و آتی بپردازد. 

هدف كلے تحقيق
با  آنها  مقایسة  و  تبریز  پزشکي  علوم  دانشگاه  کتابخانه هاي  مجموعة  وضعیت  تعیین 

كامل ابراهيمـى، شفيع حبيبـى
على كلبخانى

5. Schmitt



167
فصلنامه كتاب | شامره 83 

استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران و اِي.سي.آر.ال.

سؤاالت پژوهش
1. وضعیت مجموعة کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکي تبریز در مقایسه با استاندارد 

کتابخانه های دانشگاهی ایران چگونه است؟
 2. وضعیت مجموعة کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکي تبریز در مقایسه با استاندارد 

اِي.سي.آر.ال. چگونه است؟

پیشینۀ پژوهش
بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاهی در آمریکا سابقه اي طوالنی دارد. بررسی وضعیت 
کتابخانه های دانشکده ای6 آمریکا توسط مرکز ملی آمار آموزشی با بررسی آماری سال های 
1966 و 1968شروع شد. از آن پس، در سال های 1968، 1971، 1973، 1975، 1977، 
1979، 1982، و 1985 نیز ادامه داشته است. از سال 1988 بررسي وضعیت کتابخانه های 
دانشکده ای به صورت دو سال یکبار ادامه یافته است. از سال 2000 ، از وب برای گردآوری 
اطالعات استفاده می شود. اطالعات گردآوری شده از این آمارها، با اطالعات سال های قبل 
مقایسه و میزان رشد و یا رکود معیارهای مورد ارزیابی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 
داده های گردآوری شده در این تحقیقات به وسیلة سازمان های حمایت کنندة کتابخانه ها، 
انجمن های مختلف  اعتبارسنجی، مدیران کتابخانه ها، مدیران دانشکده ها و  برنامه های 
کتابداری مورد استفاده قرار می گیرد و نقش هماهنگ کنندة فعالیت هاي کتابخانه ها را دارد 
)اسمیت، 2007(. در ایران نیز تحقیقات متعددی در زمینة ارزیابی مجموعة کتابخانه ها 

صورت گرفته است. 
بررسی وضعیت منابع 28 کتابخانة وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور نشان 
می دهد که کل مواد کتابخانه اي آنها براساس فرمول A از استاندارد اِي.سي.آر.ال. قادر است 
فقط پاسخگوي 18درصد از نیازهاي استادان و دانشجویان باشد. این میزان در سال 1365، 

8 درصد ذکر شده است )منفرد، 1373(.
ارزیابي مجموعة کتابخانه هاي دانشگاهي شهر تهران با استاندارد اِي.سي.آر.ال. نشان 
مي دهد که همة کتابخانه هاي دانشگاهي شهر تهران زیر استاندارد بوده و تفاوت بسیار 
فاحشي با مجموعة استاندارد مورد نیاز داشته اند. براساس این پژوهش، مجموعة الزم، 
براساس استاندارد، 8.420.410 جلد بوده که نسبت به رقم 2.705.062 جلد، مجموع مواد 
چاپي و دیداري و شنیداري موجود در کتابخانه هاي مورد بررسی اختالف زیادي دارد. 
مجموعة موجود در این کتابخانه ها بین80 درصد مجموعة الزم درکتابخانه هاي دانشگاه 

مجموعه هاى ڪتابخانه هاى 
دانشگاه علوم پزشڪے تبريز ...

6. TheAcademic Library 

 Survey (ALS)
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تهران و 2 درصد در کتابخانة  دانشکدة حسابداري و امور مالي وزارت نفت در نوسان بوده 
است )حقیقي، 1372(.

کتابخانه های  استانداردهای  با  آنها  مقایسة  پزشکی کشور و  کتابخانه هاي  بررسی 
دانشگاهی ایران نشان می دهد که در زمینة منابع کتابخانه ها، دارایی 118 کتابخانه 1.361.566 
جلد می باشد، که10 درصد استاندارد را دارا بوده اند. بیشترین استاندارد را، در این تحقیق، 

کتابخانة علوم پزشکی بیرجند با 34 درصد استاندارد، دارد )آزاده، 1380(.
ارزیابي مجموعة کتابخانه هاي دانشگاه شهید چمران اهواز، بر اساس استاندارد اِي.
سي.آر.ال. و استاندارد کتابخانه هاي دانشگاهي ایران، نشان می دهد که مجموعة موجود در 
کتابخانه هاي دانشگاه شهید چمران اهواز 396.871 جلد مي باشد، در حالي که، مجموعة 
مورد نیاز این دانشگاه، طبق فرمول A، 1.279.995 جلد و طبق استاندارد کتابخانه هاي 
دانشگاهي ایران 1.091.241 جلد مي باشد. این دانشگاه 31 درصد استاندارد اِي.سي.آر.ال. 

و 36 درصد استاندارد کتابخانه هاي دانشگاهي ایران را داراست )مرادمند، 1383(.

یافته های تحقیق
دانشگاه علوم پزشکی تبریز از نظر قدمت و تعداد دانشجویان و اعضاي هیئت علمي 
یکي از دانشگاه هاي برتر علوم پزشکي کشور است. این دانشگاه 16 رشتة کارشناسي، 19 
رشتة کارشناسي ارشد، 40 رشتة دکتري تخصصي، 4295 دانشجو، و 572 عضو هیئت 

علمي دارد.

 اعضاى هیئت

علمے
دانشجویان

 رشتۀ دڪرتی

تخصصیے

 رشتۀ ڪارشناسی

ارشد
رشتۀڪارشناسی

مشخصات

 نام كتابخانه                         

380 1697 24 13 0 پزشکی

30 552 0 1 5 پیراپزشکی

40 398 9 1 0 دندانپزشکی

42 344 5 1 0 داروسازی

29 560 1 1 4 بهداشت و تغذیه

29 506 1 2 3 پرستاری و مامايى

8 182 0 0 3 پرستاری واحد مراغه

15 56 0 0 1 توانبخشی

573 4294 40 19 16 ڪل دانشگاه

كامل ابراهيمـى، شفيع حبيبـى
على كلبخانى

جدول 1   
 مقاطع تحصيلے مختلف
 تعداد دانشجويان
و اعضاى هيئت علمے
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 کل منابع

مورد نياز
مجموعۀ پایه

 برای هیئت

علمی

 برای

دانشجویان
رشتۀ دکرتى

  رشتۀ

 كارشناسى

ارشد

 رشتۀ

کارشناسی

مشخصات

    نام كتابخانه                 

617364 40000 38000 20364 480000 39000 0 پزشکی

54299 40000 3000 6624 0 3000 1675 پیراپزشکی

231776 40000 4000 4776 1800000 3000 0 دندانپزشکی

151328 40000 4200 4128 100000 3000 0 داروسازی

73960 40000 2900 6720 20000 3000 1340 بهداشت و تغذیه

75977 40000 2900 6072 20000 6000 1005 پرستاری و مامايى

43989 40000 800 2148 0 0 1005 پرستاری و مامايى مراغه

42507 40000 1500 672 0 0 335 توانبخشی

1011200 40000 57300 51540 80000 57000 5360 کتابخانۀ مرکزی

جدول 2 
منابع مورد نياز براى

 مقاطع تحصيلے، دانشجويان
 و اعضاى هيئت علمے

مجموعه هاى ڪتابخانه هاى 
دانشگاه علوم پزشڪے تبريز ...

دراین قسمت، آمار مربوط به تعداد دانشجویان و اعضاي هیئت علمي و تعداد رشته ها 
در مقاطع مختلف براي محاسبة میزان منابع مورد نیاز کتابخانه ها ارائه شده است. جداول 
این قسمت براساس معیارهاي استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ایران و اِي.سي.آر.

ال. تنظیم شده است.
در جدول 1، تعداد رشته هاي کارشناسي، کارشناسي ارشد، و دکتري و تعداد دانشجویان 
دانشکده ها و کل دانشگاه )کتابخانة مرکزي( و اعضاي هیئت علمي ذکر شده است. یادآوري 

مي شود رشتة دکتري حرفه اي و عمومي در ردیف رشته هاي کارشناسي ارشد قرار گرفته اند.
در جدول 2 میزان منابع مورد نیاز بر اساس استاندارد 4 کتابخانه هاي دانشگاهي ایران 
براي رشته هاي کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتري، دانشجویان و تعداد اعضاي هیئت
علمي ذکر شده است. مجموعة پایه براساس استاندارد کتابخانه هاي دانشگاهي ایران 40 
هزار مدرک انتخاب شده است. آمار کتابخانة مرکزي، مجموع آمار دانشکده ها محاسبه 
شده است و محاسبة منابع براي مقاطع مختلف کتابخانة مرکزي، بر اساس مجموع آنها در 
کل دانشگاه صورت گرفته است. بر اساس استانداردهـاي کتابخانه هاي دانشگاهـي ایران،



170
فصلنامه كتاب | شامره 83 

محاسبة مجموعة مورد نیاز هر کتابخانة مستقل دانشگاهي بر مبناي فرمول زیر انجام 
مي گیرد )تعاوني، 1381(:

V =   100  + مجموعة پایهF + 12E +  335U + 3000 M + 20000D

در این فرمول:
F = تعداد اعضاي هیئت علمي تمام وقت

E = تعداد کل دانشجویان تمام وقت

U = تعداد رشته هاي کارشناسي

M = تعداد رشته هاي کارشناسي ارشد

D = تعداد رشته هاي سطح دکتري

V = تعداد کل مجموعة مورد نیاز کتابخانه

مجموعة پایه، رقمي ثابت و نمایانگر حداقل مجموعه اي است که باید همزمان با 
گشایش هر واحد دانشگاهي در کتابخانة آن موجود باشد. این رقم براي رشته هاي مختلف 
بدین شرح است: ادبیات و علوم انساني 48.000  جلد، علوم اجتماعي 40.000  جلد، 
علوم پایه 32.000 جلد، فني و مهندسي 32.000  جلد، پزشکي 40.000 جلد، هنر18.000 

جلد، و کشاورزي 28.000 جلد.
مجموعة پایة کتابخانه هاي مرکزي باید بین 40 تا 80 هزار جلد، بنا به نوع و زمینة 
فعالیت موضوعي، تعیین گردد که در این بررسي به دلیل اینکه بیشتر حجم مجموعة 
کتابخانة مرکزی را منابع التین تشکیل می دهدـ  که از هزینة باالیی نسبت به منابع فارسی 

برخوردارندـ  مجموعة پایه، 40 هزار جلد منظور شده است.
  در اینجا، به هرگونه مادة کتابخانه اي، اعم از فیلم، مجموعة اسالید، نوار، نوار ویدئو، 
نرم افزار کامپیوتري، دیسك هاي نوري، و مانند آن »جلد« گفته مي شود به شرط اینکه به 
نحوي آماده سازي و سازماندهي شده و در مجموعة کتابخانه قرار گرفته و استفاده از آنها 

براي مراجعان امکان پذیر باشد.
الزم است مجموعة کتابخانه پس از رسیدن به حد نصاب کل مجموعه در فرمول 
فوق، بنا به نوع و زمینة فعالیت موضوعي، بین 2 تا 6 درصد رشد ساالنه داشته باشد 

)تعاوني، 1381(. 
در این جدول، میزان منابع موجود و مورد نیاز، بر اسـاس استانـدارد کتابخانه های 
دانشگاهی با هم مقایسه شده است. کل کتابخانه هــای دانشگاه 9 درصد استانـدارد را 

رعایت کرده اند.

كامل ابراهيمـى، شفيع حبيبـى
على كلبخانى



171
فصلنامه كتاب | شامره 83 

درصد تفاوت
 ڪل منابع مورد نیاز براساس استاندارد

ڪتابخانه های دانشگاهی ایران

 ڪل منابع

موجود
نام ڪتابخانه

3 -603525 617364 13839 پزشکی

12 -47619 54299 6680 پیراپزشکی

4 -223291 231776 8495 دندانپزشکی

10 -136454 151328 14874 داروسازی

12 -64396 73960 9564 بهداشت و تغذیه

19 -61669 75977 14308 پرستاری

10 -39588 43989 4401 پرستاری واحد مراغه

7 -39697 42507 2810 توانبخشی

1 -1001125 1011200 10075 ڪتابخانة مرکزی

9 -2217354 2302400 85046 کل ڪتابخانه های دانشگاه

جدول 3
درصد منابع ڪتابخانه های

 دانشگاه علوم پزشڪے تبریز
 براساس استاندارد ڪتابخانه هاى 

دانشگاهے ايران

جدول 4
میزان منابع براى سطوح

 مختلف بر اساس استاندارد
 اِى.سى.آر.ال.

 اعضاى

 هیئت

علمے

دانشجويان
 دڪرتی

تخصصے

 دڪرتی

حرفه ای

رشتۀ ڪارشناسی ارشد

 رشتۀ

ڪارشناسی
 با سطوحنام ڪتابخانه

باالتر

 بدون

 سطوح

باالتر

38000 25455 600000 12000 15000 36000 0 پزشڪی

3000 8280 0 0 0 6000 1750 پیراپزشڪی

4000 5970 225000 6000 0 0 0 دندانپزشڪی

4200 5160 125000 6000 0 0 0 داروسازی

2900 8400 25000 0 3000 0 1400 بهداشت و تغذیه

2900 7590 25000 0 3000 6000 1050 پرستارى و مامايے

800 2730 0 0 0 0 1050 پرستاری و مامايے مراغه

1500 840 0 0 0 0 350 توانبخشی

57300 64425 1000000 24000 21000 48000 5600 ڪتابخانۀ مرڪزی

اندازة مجموعة کتابخانة دانشگاهي در این استاندارد براساس فرمول A محاسبه شده 
است. فرمول A از استانداردهاي اِي.سي.آر.ال. عبارت است از:

1. مجموعة پایه 85000 جلد،
2. براي هر عضو هیئت علمي تمام وقت 100 جلد، 

3. براي هر دانشجوي تمام  وقت 15 جلد،
4. براي هر رشتة تحصیلي درسطح کارشناسي 350 جلد، 

مجموعه هاى ڪتابخانه هاى 
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براي هر رشتة تحصیلي درسطح کارشناسي ارشد بدون سطوح باالتر 6000 جلد،  .5
براي هر رشتة تحصیلي درسطح کارشناسي ارشد با سطوح باالتر 3000 جلد،  .6

براي رشتة تحصیلي درسطح دکتري حرفه اي 6000 جلد،    .7
براي هر رشتة تحصیلي درسطح دکتري تخصصي 25.000 جلد.  .8

کتابخانه ها باید بعد از تهیة میزان استاندارد، ساالنه 5 درصد رشد داشته باشند و در صورت 
کمبود نسبت به استاندارد این میزان باید بیشتر از 5 درصد باشد )آ.سي.آر.ال.، 1997(.

درصد تفاوت
 ڪل منابع مورد نیاز بر اساس

استاندارد اِى.سى.آر.ال. ڪل منابع موجود نام ڪتابخانه

2 -797616 811455 13839 پزشڪی

6 -97350 104030 6680 پیراپزشڪی

3 -317475 325970 8495 دندانپزشڪی

7 -210486 225360 14874 داروسازی

8 -116136 125700 9564 بهداشت و تغذیه

11 -116232 130540 14308 پرستاری و مامايے

5 -85179 89580 4401 پرستاری و مامايے مراغه

3 -84880 87690 2810 توانبخشی

1 -1295050 1305325 10075 ڪتابخانۀ مرکزی

5 -3120604 3205650 85046 ڪل ڪتابخانه های دانشگاه

در این جدول میزان منابع موجود کتابخانه های دانشگاه با میزان مورد نیاز بر اساس 
کتابخانه هاي  نشان می دهد که کل  یافته ها  است.  مقایسه شده  اِي.سي.آر.ال.  استاندارد 

دانشگاه 5 درصد استاندارد را رعایت کرده اند.

درصــد فراوانے منابع 
بر اساس دو استاندارد

منودار 1

كامل ابراهيمـى، شفيع حبيبـى
على كلبخانى

درصد منابع ڪتابخانه های دانشگاه 
علوم پزشڪی تبریز براساس  استاندارد 
اِى.سى.آر.ال.

جدول 5
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در نمودار 1 میزان منابع کتابخانه هاي دانشگاه به صورت مقایسة درصدي استانداردهاي 
کتابخانه هاي دانشگاه ایران و اِي.سي.آر.ال. بیان شده است. در جدول 5، کتابخانة پرستاري 
و مامایي با 19 درصد استاندارد کتابخانه هاي دانشگاهي ایران و 11 درصد استاندارد اِي.
سي.آر.ال. موقعیت مناسب تري را دارا مي باشد. کتابخانة مرکزي با 1 درصد و کتابخانة 
پزشکي با 2 درصد استانداردها کمترین مطابقت با استانداردها را دارد )دلیل تفاوت در اندازة 

نمودارهاي هم عدد، گرد شدن این اعداد است ولي در  نمودار نمایش داده شده است(. 
 همچنین، کل کتابخانه هاي دانشگاه 1300 عنوان مجله دارند که مطابق استاندارد 
باید  3695 مجلة جاري داشته باشند و 2394 مجله کمبود دارند. در مقایسه با استاندارد 
کتابخانه هاي دانشگاهي ایران، کتابخانة مرکزي 24درصد استاندارد و کل دانشگاه 35 درصد 
استاندارد را داراست. دانشگاه علوم پزشکي تبریزدر سال2007، حدود 2500  عنوان مجله 
را از کارگزارهاي مختلف به شکل پیوسته مشترک بوده است که با احتساب آن 102درصد 

استاندارد را دربرمي گیرد. 

بحث
مطالعة این نتایج و همچنین مطالعة نتایج مشابه دیگر نشان مي دهد که دانشگاه علوم پزشکي 
تبریز به عنوان یك دانشگاه بزرگ و مطرح ایران، در مقایسه با سایر کتابخانه های کشور، 
موقعیت مناسبي ندارد. همچنین، درتحقیقات اخیر )حقیقي، 1384( نیز تعداد کتاب هاي 
این دانشگاه 24.540 جلد ذکر شده است در حالي که، همین تعداد براي دانشگاه علوم 
پزشکي ایران، 54.111 جلد و براي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان55.460 جلد، و براي 
علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان 65.040  جلدکتاب ذکر گردیده است 
و حتي  براي کتابخانه هایي مانند علوم پزشکي و خدمات پزشکي و درماني کرمانشاه 
59.581 کتاب ذکر شده است و میزان منابع دانشگاه علوم پزشکي تبریز مشابه دانشگاه هاي 
علوم پزشکي ارومیه با20.970  جلد، کرمان با 24.716 جلد، و دانشگاه علوم پزشکي و 
خدمات بهداشتي و درماني زاهدان 27.690 جلدکتاب، ذکر شده است.  البته این تعداد 
براي دانشگاه هاي غیرپزشکي خیلي زیاد ذکر شده است. براي نمونه، میزان کتاب براي 
دانشگاه اصفهان131.600جلد، دانشگاه شهید بهشتي 333.010 جلد، و دانشگاه تهران 
523.000 جلد کتاب ذکر شده است. همچنین، منابع کتابخانة دانشگاهي ایران، در مقایسه 
با آمار ایاالت متحده بسیار ناچیز است؛ کتابخانه هاي دانشگاهي آنها از 65.295 جلد برای 
دانشکده های کمتر از 1500 دانشجو تا 909.655 جلد برای دانشکده های بیش از5 هزار 
دانشجو در نوسان است که نسبت به استاندارد تعدادی از کتابخانه ها در وضع مطلوبی قرار 
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ندارند و میانگین منابع برای هر کتابخانه 235.073 جلد است. همچنین، امروزه، در زمینة 
تهیة منابع چاپي، وجود منابع الکترونیکي را دلیلي بر کاهش هزینه هاي خرید منابع چاپي 
ذکر مي کنند که نمونة آن حذف خرید مجالت چاپي است و اینکه با توجه به گستردگي 
منابع اطالعاتي الکترونیکي و قابلیت هاي آن، استفاده از منابع چاپي به مراتب کمتر مي شود 
و لزومي به ارزیابي آنها نیست. در پاسخ باید ذکر کرد که مرور تحقیقات در زمینه هاي 
مختلف مانند، تحلیل استنادي پایان نامه ها و بررسي الگوي رفتاري پ ژوهشگران )تصویري 
قمصري و جهان  نما، 1383(، رفتار اطالع یابي اعضاي هیئت علمي )شیردل، 1385(، 
)ماهرالنفش،  دیجیتالي  کتابخانه هاي  در  الکترونیکي  اطالعاتي  منابع  توسعة  روش هاي 
1383(، و میزان استفادة دانشجویان تحصیالت تکمیلي از منابع چاپي و الکترونیکي و 
اهمیت آنها )جوکار و دهقاني، 1385( نشان از استفادة زیاد از این منابع در آموزش و 
پژ وهش دارد و ضرورت تهیة منابع چاپي در کتابخانه ها، حتي بیشتر شده است. از این رو، 
وجود منابع پیوسته نباید موجب نادیده گرفتن نقش کتابخانه ها و منابع چاپي  شود. چون 
کتابخانه ها چیزي بیشتر از مجموعه اي از اطالعات هستند و به همین سبب نمي توان انتظار 
داشت که با الکترونیکي شدن اطالعات، کارکردهاي کتابخانه ها از میان بروند، الکترونیکي 
شدن منابع فقط موجب تغییر نقش کتابخانه ها و پیچیده تر شدن آن شده است و از این 
گذشته، منابع الکترونیکي بیشتر به عنوان مکمل منابع چاپي شناخته مي شوند )یمین فیروز و 

داورپناه، 1383(. لذا توجه به ارزیابي منابع چاپي هنوز جایگاه خود را حفظ کرده است.
همچنین، ارزیابي وضعیت منابع پیوستة کتابخانه نیازمند توجه به سه عامل است که 
مي توان از آنها به منزلة معیارهاي ارزشیابي نظام هـا و خدمات اطالع رسـاني استفاده کرد: 

1( مربوط بودن، 2( در اختیار بودن، و 3( دسترس پذیر بودن )پائو، 1378(. 
بدون توجه به این سه عامل، شمارش منابع پیوسته به عنوان منابع تحت مالکیت 
کتابخانه غیرعلمی است. امروزه، آرشیوسازی منابع پیوسته یکی از راهکارها در جهان 
برای رسیدن به این اهداف است. همچنین، در سال 1993 کمتر از   250 مجلة الکترونیکي 
در اینترنت وجود داشته است که این تعداد در سال 1997 به حدود 3500 نشریه رسیده 
 است. و در مورد مجالت رایگان پیوسته نیز، در حالي که، در  سال 1997 حدود 70 درصد 
نشریه هاي الکترونیکي رایگان بوده اند؛ این میزان به 25 درصد در سال 2003 کاهش  یافته 
است )جمال مهموئي و همکاران، 1385(. از این رو نباید به امر مجالت پیوسته و مجالت 
رایگان که در زمینة پزشکي بسیار زیاد است متکي بود. همچنین، در زمینة  مجالت چاپي 
والکترونیکي باید ذکر گردد که به دلیل تجاري شدن امر انتشار مجالت در جهان، به طور 
متوسط، بین 15 تا 20درصد افزایش سالیانه از اوایل دهة 1980 وجود داشته است؛ با وجود 
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آنکه در آن سال ها نرخ تورم در کشورهاي تولیدکننده 5 درصد بوده است. کتابخانه هاي 
آکادمیك همگي )اعم از کشورهاي تولیدکننده، و واردکننده( از چنین افزایش قیمتي تأثیر 
پذیرفتند )پرتو، 1373( که با وجود افزایش 260 درصدي هزینة اختصاص یافته به نشریه ها در 
کتابخانه ها، در فاصلة سال هاي 1986 تا 2003، میزان منابع اشتراک شده کاهش نشان مي دهد 
)آر.ار.ال.، 2003(. از این رو، توجه به مسائل آرشیوسازی منابع پیوسته در جهان قوت یافته 

است )منرهایم، 1381؛ کاني، 1378؛ گاتین باي، 1385(.
آخرین مورد در زمینة منابع پیوسته، توجه به مسئلة انتخاب  منابع و تغییر  نگرش در 
مراحل  این کار و لزوم  همگام شدن کتابداران با تحوالت جدید است. انتخاب کتاب و مجالت 
و سفارش آنها مستلزم، مطابقت منابع سفارشی با مجموعة کتابخانه و مجموعة در دسترس 
سفارش است تا سفارش تکراری صورت نگیرد. این امر در زمینة منابع پیوسته نیز باید صورت 
گیرد و قبل از انتخاب منابع چاپی والکترونیکي، باید جست وجوی کتابشناختی کاملی صورت 
گیرد تا در مورد دسترسی و یا عدم دسترسی پیوستة منابع اطمینان حاصل شود و در مورد اینکه 
به چه شکلی در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد، و از لحاظ استفاده، هزینه ، روزآمدی، و 
دسترس پذیری کدام شکل بهتر است تصمیم گیری شود. این کار از خرید بسیاري از منابعي که 
به صورت پیوسته وجود دارند، مي کاهد. اولین گام در این زمینه، تخصصی شدن فراهم آوری و 
سفارش منابع و ایجاد یك مرکز برای این کار در کتابخانة مرکزی هر دانشگاه است. با توجه به 
مسائل بحث شده، امروزه، کتابخانه ها در زمینة مجموعه سازي با چالش بزرگي روبه رو هستند 
که مدیریت غیرتخصصی آن در طوالني مدت مي تواند کتابخانه ها را از رده خارج نماید. عدم 
توجه به مسئلة آرشیوسازي منابع پیوسته، حذف خرید مجالت چاپي، کمبود بسیار زیاد منابع 
نسبت به استانداردها و عدم سازماندهي مناسب برخي اسناد مهم مانند پایان نامه ها، کتابخانه ها 
را در طوالني  مدت با مشکالت بسیار زیادي روبه رو خواهد کرد. کتابخانة دانشگاهي قلب 
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