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مجموعههایكتابخانههایدانشگاه علومپزشکی تربیزدرمصافبادواستاندارد
کامل ابراهیمی | شفیع حبیبی | علی کلبخانی

چڪیده

هدفاينتحقيق،ارزيابىوضعيتمجموعهكتابخانههاىدانشگاه
علوم پزشكى تربيز با توجه به معيارهاى دو استاندارد كتابخانههاى
دانشگاهى ايران و اِى.سى.آر.ال .است .دادههاى اين تحقيق با
استفاده از چكليست از كتابخانهها و آموزش كل دانشگاه و
دانشكدهها گردآورى شده است و در نرمافزار اكسل مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفته است .يافتهها نشان ميدهد كه كل كتابخانههاى
دانشگاه علوم پزشكى تربيز شامل  85046مدرك است كه  9درصد
استاندارد كتابخانههاى دانشگاهى ايران و  5درصد استاندارد اِى.
سى.آر.ال .را شامل مى شود .همچنني دانشگاه داراى  1300مجله
چاپى فارسى و التني اشرتاكى و غرياشرتاكى بوده كه اين ميزان 35
درصداستانداردكتابخانههاىدانشگاهىايرانمىباشدوبااحتساب
مجالت الكرتونيكى اشرتاكى حدود  3800مجله را دربرمىگرفت كه
 102درصد استاندارد را شامل مىشود.

ڪلیدواژهها

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

مجـــموعههایڪتابخــانههای
دانشگاه علوم پزشکے تربیز
در مصاف بادواستاندارد
کامل ابراهیمی |1شفیع حبیبی  | 2علی کلبخانی

3

دریافت1388/9/29 :

پذیرش1389/3/19 :

مقدمه

رشد روزافزون علوم و انتشارات در جهان امروز ،نقش کتابخانهها را بسیار مهمتر از
گذشته کرده است و کتابخانهها ،برای هماهنگ شدن با تحوالت جدید ،ملزم به پیادهسازی
زیرساختهای الزم در این زمینه شدهاند .از سوی دیگر ،بررسی وضعیت کتابخانهها
عامل مؤثري در برنامهریزیهای آموزشی و پژوهشی ،برای همگام شدن با تحوالت رشد
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
کتابخانهها میتواند مشکلگشای بسیاری از نابسامانیهای موجود باشد .به عبارت دیگر،
برای هرگونه برنامهریزی در کتابخانهها و تعیین نقش آن در آموزش و پژوهش ،ابتدا باید،
عوامل زیرساختی و جنبههای مختلف آن را شناسایی ،طراحی ،و پیادهسازی کرد؛ سپس
آنها را مورد ارزیابی قرار داد تا سطح زیرساخت پیاده شده مشخص شود و بر این اساس در
زمینة اهداف و وظایف برنامهریزی نمود .با بررسی متون منتشر شده در زمینة استانداردهای
 .1دانشجوى دڪرتى مديريت اطالعات
کتابخانهای میتوان به این نتیجه رسید که استانداردهای کتابخانههای دانشگاهی و پژوهشی بهداشتى – درمانے ايران
ebrahimi.kamal@gmail.com
(اِي.سي.آر.ال 4).از جمله استانداردهای معتبری است که در ارزیابی وضعیت کتابخانهها در
 .2عضو هيئت علمے گروه ڪتابدارى و
جهان مورد استفاده قرار گرفته است (اِي.سي.آر.ال )1997 ،و دارای زمینههای مختلفی است اطالعرسانے دانشگاه علوم پزشكى تربيز
 .3ڪارشناس ڪتابداری و اطالعرسانی
که تمام جنبههای فعالیتهای کتابداری را مدنظر قرار میدهد (آ.ال.آ .)2003 ، .همچنین،
4 . Association of College and
)Research Libraries (ACRL
استانداردهای کتابخانههای دانشگاهی ایران ،که با گرتهبرداري از استاندارد مذکور با توجه
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به وضعیت کتابخانههای دانشگاهی ایران به نگارش در آمده است ،برای بررسی وضعیت
کتابخانههای ایران مناسب است (تعاوني.)1381 ،
اهمیت مطالعة وضعیت کتابخانهها در جهان امروز به حدی است که تحقیقات متعدد
و متنوعی در این زمینه در جهان و ایران صورت گرفته است .مطالعة متون نشان میدهد که
ارزشيابي کتابخانهها از دهة  1960بهعنوان ابزار تصميمگيري براي رشد وضعيت کتابخانهها
آغاز و در حال حاضر ارزيابي عملکرد يکي از وجوه مديريت کتابخانهها و مراکز اطالعرساني
بهشمار ميآید (لينچ1376 ،؛ رئيسي و ابراهيمي .)1386 ،از مهمترین این موارد میتوان به
تحقیقاتی که در زمینة ارزیابی وضعیت کتابخانههای دانشگاهی آمریکا انجام شده است
اشاره کرد .این تحقیقات بهطور مداوم از سال  1966در حال اجراست و دامنة آن عالوه
بر کتابخانههای دانشگاهی ،کتابخانههای عمومی ،و مدارس را هم دربرمیگیرد (اسميت،5
 .)2007همچنین ،با وجود ظهور منابع الکترونیکی ،هنوز منابع چاپی اهمیت خود را حفظ
کردهاند و مشکالت منابع پیوسته ،که مهمترین آن عدم مالکیت منابع پیوسته است ،مشکالت
جدیدی را پیشروی کتابخانهها 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
کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی تبریز بپردازد .برای درک اهمیت عامل مجموعه ،در ارزیابی
وضعیت کتابخانهها ،همین بس که اکثر مطالعات انجام شده در کشورهای پیشرفته در زمینة
ارزیابی کتابخانهها بر بررسی وضعیت مجموعة آنها تأکید داشتهاند (گاردنر )1379 ،و در ایران
نیز مطالعة تحقیقات این مطلب را تأييد ميكند .نقش مجموعة کتابخانه ،در پیشبرد اهداف و
فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاهها ،غیرقابل انکار است .مجموعة کتابخانه ،بهعنوان عامل
مهم موفقیت کتابخانه عمل مینماید (رزمجويان.)1385،
دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،از نظر قدمت و تعداد دانشجويان و اعضاي هيئت علمي،
يكي از دانشگاههاي برتر علوم پزشكي كشور است .اين دانشگاه  16رشتة كارشناسي19 ،
رشتة كارشناسي ارشد 40 ،رشتة دكتري تخصصي 4295 ،دانشجو ،و  572عضو هيئت علمي
دارد .با توجه به تعداد رشتهها و تعداد دانشجويان ميتوان حجم عظيم اطالعاتي را كه امروزه
در براي رفع نيازهاي اطالعاتي اين تعداد الزم است ،تجسم نمود .از این رو ،تحقیق حاضر در
نظر دارد با بررسی موارد مربوط به وضعيت کتابخانهها و مقایسة آنها با استاندارد کتابخانههای
دانشگاهی ایران و اِي.سي.آر.ال .به بیان نقاط ضعف و قوت این کتابخانهها برای استفاده در
تصمیمگیریهای جاری و آتی بپردازد.

5. Schmitt
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استانداردهای کتابخانههای دانشگاهی ایران و اِي.سي.آر.ال.

سؤاالت پژوهش

 .1وضعیت مجموعة کتابخانههای دانشگاه علوم پزشكي تبريز در مقايسه با استاندارد
کتابخانههای دانشگاهی ایران چگونه است؟
 .2وضعیت مجموعة کتابخانههای دانشگاه علوم پزشكي تبريز در مقايسه با استاندارد
اِي.سي.آر.ال .چگونه است؟

پیشینۀپژوهش

بررسی وضعیت کتابخانههای دانشگاهی در آمریکا سابقهاي طوالنی دارد .بررسی وضعیت
کتابخانههای دانشکدهای 6آمریکا توسط مرکز ملی آمار آموزشی با بررسی آماری سالهای
 1966و 1968شروع شد .از آن پس ،در سالهای ،1977 ،1975 ،1973 ،1971 ،1968
 ،1982 ،1979و  1985نيز ادامه داشته است .از سال  1988بررسي وضعیت کتابخانههای
دانشکدهای بهصورت دو سال یکبار ادامه یافته است .از سال  ، 2000از وب برای گردآوری
اطالعات استفاده میشود .اطالعات گردآوری شده از این آمارها ،با اطالعات سالهای قبل
مقایسه و میزان رشد و یا رکود معیارهای مورد ارزیابی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
دادههای گردآوری شده در این تحقیقات بهوسیلة سازمانهای حمایتکنندة کتابخانهها،
برنامههای اعتبارسنجی ،مدیران کتابخانهها ،مدیران دانشکدهها و انجمنهای مختلف
کتابداری مورد استفاده قرار میگیرد و نقش هماهنگكنندة فعاليتهاي كتابخانهها را دارد
(اسميت .)2007 ،در ایران نیز تحقیقات متعددی در زمینة ارزیابی مجموعة کتابخانهها
صورت گرفته است.
بررسی وضعیت منابع  28كتابخانة وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي كشور نشان
میدهد كه كل مواد كتابخانهاي آنها براساس فرمول  Aاز استاندارد اِي.سي.آر.ال .قادر است
فقط پاسخگوي 18درصد از نيازهاي استادان و دانشجويان باشد .این میزان در سال ،1365
 8درصد ذکر شده است (منفرد.)1373 ،
ارزيابي مجموعة كتابخانههاي دانشگاهي شهر تهران با استاندارد اِي.سي.آر.ال .نشان
ميدهد كه همة كتابخانههاي دانشگاهي شهر تهران زير استاندارد بوده و تفاوت بسيار
فاحشي با مجموعة استاندارد مورد نياز داشتهاند .براساس اين پژوهش ،مجموعة الزم،
براساس استاندارد 8.420.410 ،جلد بوده كه نسبت به رقم  2.705.062جلد ،مجموع مواد
چاپي و ديداري و شنيداري موجود در كتابخانههاي مورد بررسی اختالف زيادي دارد.
مجموعة موجود در اين كتابخانهها بين 80درصد مجموعة الزم دركتابخانههاي دانشگاه

6. TheAcademic Library
)Survey (ALS
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تهران و  2درصد در كتابخان ة دانشكدة حسابداري و امور مالي وزارت نفت در نوسان بوده
است (حقيقي.)1372 ،
بررسی کتابخانههاي پزشکی کشور و مقایسة آنها با استانداردهای کتابخانههای
دانشگاهی ایران نشان میدهد که در زمینة منابع کتابخانهها ،دارایی  118کتابخانه 1.361.566
جلد میباشد ،که 10درصد استاندارد را دارا بودهاند .بیشترین استاندارد را ،در این تحقیق،
کتابخانة علوم پزشکی بیرجند با  34درصد استاندارد ،دارد (آزاده.)1380 ،
ِ
ارزيابي مجموعة كتابخانههاي دانشگاه شهيد چمران اهواز ،بر اساس استاندارد اي.
سي.آر.ال .و استاندارد كتابخانههاي دانشگاهي ايران ،نشان میدهد که مجموعة موجود در
كتابخانههاي دانشگاه شهيد چمران اهواز  396.871جلد ميباشد ،در حاليكه ،مجموعة
مورد نياز اين دانشگاه ،طبق فرمول  1.279.995 ،Aجلد و طبق استاندارد كتابخانههاي
دانشگاهي ايران  1.091.241جلد ميباشد .اين دانشگاه  31درصد استاندارد اِي.سي.آر.ال.
و  36درصد استاندارد كتابخانههاي دانشگاهي ايران را داراست (مرادمند.)1383 ،

یافتههایتحقیق

دانشگاه علوم پزشکی تبريز از نظر قدمت و تعداد دانشجويان و اعضاي هيئت علمي
يكي از دانشگاههاي برتر علوم پزشكي كشور است .اين دانشگاه  16رشتة كارشناسي19 ،
رشتة كارشناسي ارشد 40 ،رشتة دكتري تخصصي 4295 ،دانشجو ،و  572عضو هيئت
علمي دارد.
مشخصات

رشتۀڪارشناسی

رشتۀڪارشناسی
ارشد

رشتۀ دڪرتی
تخصصیے

دانشجویان

اعضاىهیئت
علمے

پزشکی

0

13

24

1697

380

پیراپزشکی

5

1

0

552

30

دندانپزشکی

0

1

9

398

40

داروسازی

0

1

5

344

42

بهداشت و تغذیه

4

1

1

560

29

پرستاری و مامايى

3

2

1

506

29

پرستاری واحد مراغه

3

0

0

182

8

توانبخشی

1

0

0

56

15

ڪل دانشگاه

16

19

40

4294

573

نام كتابخانه

جدول 1

مقاطعتحصيلےمختلف
تعداددانشجويان
و اعضاى هيئت علمے
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دراين قسمت ،آمار مربوط به تعداد دانشجويان و اعضاي هيئت علمي و تعداد رشتهها
در مقاطع مختلف براي محاسبة ميزان منابع مورد نياز كتابخانهها ارائه شده است .جداول
اين قسمت براساس معيارهاي استانداردهاي كتابخانههاي دانشگاهي ايران و اِي.سي.آر.
ال .تنظيم شده است.
در جدول  ،1تعداد رشتههاي كارشناسي ،كارشناسي ارشد ،و دكتري و تعداد دانشجويان
دانشكدهها و كل دانشگاه (كتابخانة مركزي) و اعضاي هيئت علمي ذكر شده است .يادآوري
ميشود رشتة دكتري حرفهاي و عمومي در رديف رشتههاي كارشناسي ارشد قرار گرفتهاند.
در جدول  2ميزان منابع مورد نياز بر اساس استاندارد  4كتابخانههاي دانشگاهي ايران
براي رشتههاي كارشناسي ،كارشناسي ارشد ،دكتري ،دانشجويان و تعداد اعضاي هيئت
علمي ذكر شده است .مجموعة پايه براساس استاندارد كتابخانههاي دانشگاهي ايران 40
هزار مدرك انتخاب شده است .آمار كتابخانة مركزي ،مجموع آمار دانشكدهها محاسبه
شده است و محاسبة منابع براي مقاطع مختلف كتابخانة مركزي ،بر اساس مجموع آنها در
كل دانشگاه صورت گرفته است .بر اساس استانداردهـاي كتابخانههاي دانشگاهـي ايران،
رشتۀ
کارشناسی

رشتۀ
كارشناسى
ارشد

رشتۀ دکرتى

برای
دانشجویان

برایهیئت
علمی

مجموعۀپایه

کلمنابع
مورد نياز

مشخصات

پزشکی

0

39000

480000

20364

38000

40000

617364

پیراپزشکی

1675

3000

0

6624

3000

40000

54299

دندانپزشکی

0

3000

1800000

4776

4000

40000

231776

داروسازی

0

3000

100000

4128

4200

40000

151328

بهداشت و تغذیه

1340

3000

20000

6720

2900

40000

73960

پرستاری و مامايى

1005

6000

20000

6072

2900

40000

75977

پرستاری و مامايى مراغه

1005

0

0

2148

800

40000

43989

توانبخشی

335

0

0

672

1500

40000

42507

کتابخانۀمرکزی

5360

57000

80000

51540

57300

40000

1011200

نام كتابخانه

جدول 2

منابع مورد نياز براى
مقاطع تحصيلے ،دانشجويان
و اعضاى هيئت علمے
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محاسبة مجموعة مورد نياز هر كتابخانة مستقل دانشگاهي بر مبناي فرمول زير انجام
ميگيرد (تعاوني:)1381 ،
 + 100F + 12E + 335U + 3000 M + 20000Dمجموعة پايه = V
در اين فرمول:
 = Fتعداد اعضاي هيئت علمي تماموقت
 = Eتعداد كل دانشجويان تماموقت
 = Uتعداد رشتههاي كارشناسي
 = Mتعداد رشتههاي كارشناسي ارشد
 = Dتعداد رشتههاي سطح دكتري
 = Vتعداد كل مجموعة مورد نياز كتابخانه
مجموعة پايه ،رقمي ثابت و نمايانگر حداقل مجموعهاي است كه بايد همزمان با
گشايش هر واحد دانشگاهي در كتابخانة آن موجود باشد .اين رقم براي رشتههاي مختلف
بدين شرح است :ادبيات و علوم انساني  48.000جلد ،علوم اجتماعي  40.000جلد،
علوم پايه  32.000جلد ،فني و مهندسي  32.000جلد ،پزشكي  40.000جلد ،هنر18.000
جلد ،و كشاورزي  28.000جلد.
مجموعة پاية كتابخانههاي مركزي بايد بين  40تا  80هزار جلد ،بنا به نوع و زمينة
فعاليت موضوعي ،تعيين گردد كه در اين بررسي بهدلیل اینکه بیشتر حجم مجموعة
کتابخانة مرکزی را منابع التین تشکیل میدهد ـ که از هزینة باالیی نسبت به منابع فارسی
برخوردارند ـ مجموعة پايه 40 ،هزار جلد منظور شده است.
در اينجا ،به هرگونه مادة كتابخانهاي ،اعم از فيلم ،مجموعة اساليد ،نوار ،نوار ويدئو،
نرمافزار كامپيوتري ،ديسكهاي نوري ،و مانند آن «جلد» گفته ميشود به شرط اينكه به
نحوي آمادهسازي و سازماندهي شده و در مجموعة كتابخانه قرار گرفته و استفاده از آنها
براي مراجعان امكانپذير باشد.
الزم است مجموعة كتابخانه پس از رسيدن به حد نصاب كل مجموعه در فرمول
فوق ،بنا به نوع و زمينة فعاليت موضوعي ،بين  2تا  6درصد رشد ساالنه داشته باشد
(تعاوني.)1381 ،
در این جدول ،میزان منابع موجود و مورد نیاز ،بر اسـاس استانـدارد کتابخانههای
دانشگاهی با هم مقایسه شده است .کل کتابخانههــای دانشگاه  9درصد استانـدارد را
رعایت کردهاند.
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نام ڪتابخانه

ڪلمنابع
موجود

ڪل منابع مورد نیاز براساس استاندارد
ڪتابخانههایدانشگاهیایران

تفاوت

درصد

پزشکی

13839

617364

-603525

3

پیراپزشکی

6680

54299

-47619

12

دندانپزشکی

8495

231776

-223291

4

داروسازی

14874

151328

-136454

10

بهداشت و تغذیه

9564

73960

-64396

12

پرستاری

14308

75977

-61669

19

پرستاری واحد مراغه

4401

43989

-39588

10

توانبخشی

2810

42507

-39697

7

ڪتابخانةمرکزی

10075

1011200

-1001125

1

کل ڪتابخانههای دانشگاه

85046

2302400

-2217354

9

رشتۀ ارشناسی ارشد

اعضاى
هیئت
علمے

دڪرتی
حرفهای

دڪرتی
تخصصے

دانشجويان

نامڪتابخانه

رشتۀ
ڪارشناسی

بدون
سطوح
باالتر

با سطوح
باالتر

600000

25455

38000

پزشڪی

0

36000

15000

12000

8280

3000

پیراپزشڪی

1750

6000

0

0

0

4000

دندانپزشڪی

0

0

0

6000

225000

5970

داروسازی

0

0

0

6000

125000

5160

4200

بهداشت و تغذیه

1400

0

3000

0

25000

8400

2900

پرستارى و مامايے

1050

6000

3000

0

25000

7590

2900

پرستاری و مامايے مراغه

1050

0

0

0

0

2730

800

توانبخشی

350

0

0

0

0

840

1500

ڪتابخانۀمرڪزی

5600

48000

21000

24000

1000000

64425

57300

جدول 3

درصدمنابعڪتابخانههای
دانشگاه علوم پزشڪے تبریز
براساس استاندارد ڪتابخانههاى
دانشگاهےايران

جدول 4

میزان منابع براى سطوح
مختلف بر اساس استاندارد
اِى.سى.آر.ال.

اندازة مجموعة كتابخانة دانشگاهي در اين استاندارد براساس فرمول  Aمحاسبه شده
است .فرمول  Aاز استانداردهاي اِي.سي.آر.ال .عبارت است از:
 .1مجموعة پايه  85000جلد،
 .2براي هر عضو هيئت علمي تماموقت  100جلد،
 .3براي هر دانشجوي تماموقت  15جلد،
 .4براي هر رشتة تحصيلي درسطح كارشناسي  350جلد،
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 .5براي هر رشتة تحصيلي درسطح كارشناسي ارشد بدون سطوح باالتر  6000جلد،
 .6براي هر رشتة تحصيلي درسطح كارشناسي ارشد با سطوح باالتر  3000جلد،
 .7براي رشتة تحصيلي درسطح دكتري حرفهاي  6000جلد،
 .8براي هر رشتة تحصيلي درسطح دكتري تخصصي  25.000جلد.
كتابخانهها بايد بعد از تهية ميزان استاندارد ،ساالنه  5درصد رشد داشته باشند و در صورت
كمبود نسبت به استاندارد اين ميزان بايد بيشتر از  5درصد باشد (آ.سي.آر.ال.)1997 ،.
نام ڪتابخانه

ڪل منابع موجود

ڪل منابع مورد نیاز بر اساس
استاندارد اِى.سى.آر.ال.

تفاوت

درصد

پزشڪی

13839
6680
8495
14874
9564
14308
4401
2810
10075
85046

811455
104030
325970
225360
125700
130540
89580
87690
1305325
3205650

-797616
-97350
-317475
-210486
-116136
-116232
-85179
-84880
-1295050
-3120604

2
6
3
7
8
11
5
3
1
5

پیراپزشڪی
دندانپزشڪی
داروسازی
بهداشت و تغذیه
پرستاری و مامايے

جدول 5

پرستاری و مامايے مراغه

درصدمنابعڪتابخانههایدانشگاه
علومپزشڪیتبریزبراساساستاندارد
اِى.سى.آر.ال.

توانبخشی
ڪتابخانۀمرکزی
ڪل ڪتابخانههای دانشگاه

در این جدول میزان منابع موجود کتابخانههای دانشگاه با میزان مورد نیاز بر اساس
استاندارد اِي.سي.آر.ال .مقایسه شده است .یافتهها نشان میدهد که کل کتابخانههاي
دانشگاه  5درصد استاندارد را رعایت کردهاند.

منودار 1

درصــدفراوانےمنابع
بر اساس دو استاندارد
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در نمودار  1ميزان منابع كتابخانههاي دانشگاه بهصورت مقايسة درصدي استانداردهاي
كتابخانههاي دانشگاه ايران و اِي.سي.آر.ال .بيان شده است .در جدول  ،5كتابخانة پرستاري
و مامايي با  19درصد استاندارد كتابخانههاي دانشگاهي ايران و  11درصد استاندارد اِي.
سي.آر.ال .موقعيت مناسبتري را دارا ميباشد .كتابخانة مركزي با  1درصد و كتابخانة
پزشكي با  2درصد استانداردها كمترين مطابقت با استانداردها را دارد (دليل تفاوت در اندازة
نمودارهاي هم عدد ،گرد شدن اين اعداد است ولي در نمودار نمايش داده شده است).
همچنین ،كل كتابخانههاي دانشگاه  1300عنوان مجله دارند كه مطابق استاندارد
بايد  3695مجلة جاري داشته باشند و  2394مجله كمبود دارند .در مقايسه با استاندارد
كتابخانههاي دانشگاهي ايران ،كتابخانة مركزي 24درصد استاندارد و كل دانشگاه  35درصد
استاندارد را داراست .دانشگاه علوم پزشكي تبريزدر سال ،2007حدود  2500عنوان مجله
را از كارگزارهاي مختلف به شکل پیوسته مشترك بوده است كه با احتساب آن 102درصد
استاندارد را دربرميگيرد.

بحث

مطالعة اين نتايج و همچنين مطالعة نتايج مشابه ديگر نشان ميدهد كه دانشگاه علوم پزشكي
تبريز بهعنوان يك دانشگاه بزرگ و مطرح ايران ،در مقايسه با ساير كتابخانههای کشور،
موقعيت مناسبي ندارد .همچنين ،درتحقيقات اخير (حقيقي )1384 ،نيز تعداد كتابهاي
اين دانشگاه  24.540جلد ذكر شده است در حاليكه ،همين تعداد براي دانشگاه علوم
پزشكي ايران 54.111 ،جلد و براي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 55.460جلد ،و براي
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان  65.040جلدكتاب ذكر گرديده است
و حتي براي كتابخانههايي مانند علوم پزشكي و خدمات پزشكي و درماني كرمانشاه
 59.581كتاب ذكر شده است و ميزان منابع دانشگاه علوم پزشكي تبريز مشابه دانشگاههاي
علوم پزشكي اروميه با 20.970جلد ،كرمان با  24.716جلد ،و دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي و درماني زاهدان  27.690جلدكتاب ،ذكر شده است .البته اين تعداد
براي دانشگاههاي غيرپزشكي خيلي زياد ذکر شده است .براي نمونه ،ميزان كتاب براي
دانشگاه اصفهان131.600جلد ،دانشگاه شهيد بهشتي  333.010جلد ،و دانشگاه تهران
 523.000جلد كتاب ذكر شده است .همچنين ،منابع كتابخانة دانشگاهي ايران ،در مقايسه
با آمار اياالت متحده بسيار ناچيز است؛ كتابخانههاي دانشگاهي آنها از  65.295جلد برای
دانشکدههای کمتر از  1500دانشجو تا  909.655جلد برای دانشکدههای بیش از 5هزار
دانشجو در نوسان است که نسبت به استاندارد تعدادی از کتابخانهها در وضع مطلوبی قرار
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ندارند و میانگین منابع برای هر کتابخانه  235.073جلد است .همچنین ،امروزه ،در زمينة
تهية منابع چاپي ،وجود منابع الكترونيكي را دليلي بر كاهش هزينههاي خريد منابع چاپي
ذكر ميكنند كه نمونة آن حذف خريد مجالت چاپي است و اينكه با توجه به گستردگي
منابع اطالعاتي الکترونيکي و قابليتهاي آن ،استفاده از منابع چاپي به مراتب کمتر ميشود
و لزومي به ارزيابي آنها نيست .در پاسخ بايد ذكر كرد كه مرور تحقيقات در زمينههاي
مختلف مانند ،تحليل استنادي پاياننامهها و بررسي الگوي رفتاري پژوهشگران (تصويري
قمصري و جهان نما ،)1383 ،رفتار اطالعيابي اعضاي هيئت علمي (شيردل،)1385 ،
روشهاي توسعة منابع اطالعاتي الكترونيكي در كتابخانههاي ديجيتالي (ماهرالنفش،
 ،)1383و ميزان استفادة دانشجويان تحصيالت تكميلي از منابع چاپي و الكترونيكي و
اهميت آنها (جوكار و دهقاني )1385 ،نشان از استفادة زياد از اين منابع در آموزش و
پژوهش دارد و ضرورت تهية منابع چاپي در كتابخانهها ،حتي بيشتر شده است .از اينرو،
وجود منابع پیوسته نباید موجب نادیده گرفتن نقش کتابخانهها و منابع چاپي شود .چون
کتابخانهها چيزي بيشتر از مجموعهاي از اطالعات هستند و به همين سبب نميتوان انتظار
داشت که با الکترونيکي شدن اطالعات ،کارکردهاي کتابخانهها از ميان بروند ،الكترونيكي
شدن منابع فقط موجب تغيير نقش كتابخانهها و پيچيدهتر شدن آن شده است و از اين
گذشته ،منابع الکترونيکي بيشتر بهعنوان مکمل منابع چاپي شناخته ميشوند (يمين فيروز و
داورپناه .)1383 ،لذا توجه به ارزيابي منابع چاپي هنوز جايگاه خود را حفظ كرده است.
همچنین ،ارزيابي وضعيت منابع پیوستة كتابخانه نیازمند توجه به سه عامل است كه
ميتوان از آنها به منزلة معيارهاي ارزشيابي نظامهـا و خدمات اطالعرسـاني استفاده كرد:
 )1مربوط بودن )2 ،در اختيار بودن ،و  )3دسترسپذير بودن (پائو.)1378 ،
بدون توجه به این سه عامل ،شمارش منابع پیوسته بهعنوان منابع تحت مالکیت
کتابخانه غیرعلمی است .امروزه ،آرشیوسازی منابع پیوسته یکی از راهکارها در جهان
برای رسیدن به این اهداف است .همچنين ،در سال  1993کمتر از 250مجلة الکترونيکي
در اينترنت وجود داشته است که اين تعداد در سال  1997به حدود  3500نشريه رسيده
است .و در مورد مجالت رايگان پيوسته نيز ،در حالي که ،درسال  1997حدود  70درصد
نشريههاي الکترونيکي رايگان بودهاند؛ اين ميزان به  25درصد در سال  2003کاهشيافته
است (جمال مهموئي و همكاران .)1385 ،از اينرو نبايد به امر مجالت پيوسته و مجالت
رايگان كه در زمينة پزشكي بسيار زياد است متكي بود .همچنين ،در زمينة مجالت چاپي
والكترونيكي بايد ذكر گردد كه به دليل تجاري شدن امر انتشار مجالت در جهان ،بهطور
متوسط ،بين  15تا 20درصد افزايش ساليانه از اوايل دهة  1980وجود داشته است؛ با وجود
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آنكه در آن سالها نرخ تورم در كشورهاي توليدكننده  5درصد بوده است .كتابخانههاي
آكادميك همگي (اعم از كشورهاي توليدكننده ،و واردكننده) از چنين افزايش قيمتي تأثير
پذيرفتند (پرتو )1373 ،كه با وجود افزايش  260درصدي هزينة اختصاص يافته به نشريهها در
کتابخانهها ،در فاصلة سالهاي  1986تا  ،2003ميزان منابع اشتراك شده كاهش نشان ميدهد
(آر.ار.ال .)2003 ،.از اینرو ،توجه به مسائل آرشیوسازی منابع پیوسته در جهان قوت یافته
است (منرهايم1381 ،؛ كاني1378 ،؛ گاتين باي.)1385 ،
آخرين مورد در زمينة منابع پيوسته ،توجه به مسئلة انتخاب منابع و تغيير نگرش در
مراحل اين كار و لزوم همگام شدن كتابداران 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 والكترونيكي ،بايد جستوجوی 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 استفادهکنندگان قرار گیرد ،و از لحاظ استفاده ،هزینه  ،روزآمدی ،و
دسترسپذیری کدام شکل بهتر است تصمیمگیری شود .اين كار از خريد بسياري از منابعي كه
بهصورت پيوسته وجود دارند ،ميكاهد .اولین گام در این زمینه ،تخصصی شدن فراهمآوری و
سفارش منابع و ایجاد یک مرکز برای این کار در کتابخانة مرکزی هر دانشگاه است .با توجه به
مسائل بحث شده ،امروزه ،كتابخانهها در زمينة مجموعهسازي با چالش بزرگي روبهرو هستند
كه مديريت غیرتخصصی آن در طوالني مدت ميتواند كتابخانهها را از رده خارج نمايد .عدم
توجه به مسئلة آرشيوسازي منابع پيوسته ،حذف خريد مجالت چاپي ،كمبود بسيار زياد منابع
نسبت به استانداردها و عدم سازماندهي مناسب برخي اسناد مهم مانند پاياننامهها ،كتابخانهها
را در طوالنيمدت با مشكالت بسيار زيادي روبهرو خواهد كرد .كتابخانة دانشگاهي قلب
دانشگاه و مهمترين پايگاه اطالعرساني علمي ،آموزشي ،و پژوهشي محسوب ميشود .مراعات
كردن استانداردهاي اين كتابخانهها راه مطمئني جهت كاستن از هزينهها ،جلوگيري از اتالف
نيروي انساني و ارتقاي سطح خدمات به مراجعان است .مراعات كردن استانداردها دو اصل
مهم سازگاري سيستمها و اشتراك منابع را تحقق ميبخشد كه زير بناي نوين كتابخانههاي با
كيفيت باال محسوب ميشود (تعاوني.)1381 ،

منابع

آزاده ،فريدون (« .)1380کتابخانههاي پزشکي کشور و مقايسه آنها با استانداردهاي کتابخانههاي دانشگاهي ايران»،
در :اسديكرگاني ،فاطمه .بهرهوري در کتابداري و اطالعرسانی .تهران :نشر کتابدار.195 -187 ،
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كامل ابراهيمـى ،شفيع حبيبـى
علىكلبخانى
پائو ،میراندلی ( .)1378مفاهیم بازیابی اطالعات .ترجمه اسداهلل آزاد ،رحمتاهلل فتاحی .مشهد :دانشگاه
فردوسی.398 -396 ،

پرتو ،بابك (« .)1373كتابخانههاي آكادميك :مصرفكنندگان اطالعات توصيههايي جهت اتخاذ خطمشي».
اطالعرساني.73 -64 :)4( 10 ،

تصويري قمصري ،فاطمه؛ جهاننما ،محمدرضا (« .)1383تحليل استنادي پاياننامههاي پژوهشگران
پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزي» .فصلنامۀ کتاب.88 -75 :)3( 17 ،

تعاوني ،شیرین ( .)1381استانداردهای کتابخانههای دانشگاهي ايران .تهران :كتابخانه ملي جمهوری
اسالمی ایران.45 -1 ،

جمالي مهموئي ،حميدرضا؛ وكيليمفرد ،حسين؛ اسدي ،سعيد (« .)1385مجالت علمي دسترسي آزاد و
الگوهاي مالي نشرآنها» .كتابداري و اطالعرساني.34 -11 :)2( 9 ،

جوکار ،عبدالرسول؛ دهقاني ،ليال (« .)1385بررسي ميزان استفاده دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشکدههاي
علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاههاي فردوسي مشهد ،شهيد چمران اهواز ،تهران ،اصفهان و شيراز

از مجالت الکترونيکي در مقايسه با مجالت چاپي» .مجله مطالعات تربيتيو روانشناسي:)1( 7 ،
.87 -83

حقيقي ،محمود ( « .)1372ارزيابي مجموعه كتابخانههاي دانشگاهي شهر تهران» .پيام كتابخانه:)1( 3 ،
.36 -18

ـــــــ (« .)1384كتابخانههاي دانشگاهي» ،در :دايره المعارف كتابداري و اطالعرساني .ج 2.زير نظر
فريبرز خسروي .تهران  :مركز اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران.36 -18 :

رزمجویان ،مهرناز (« .)1385نقش کتابخانههای تخصصی در سازمانها» .نما ،مجله الکترونیکی پژوهشگاه
اطالعات و مدارک علمی ایران .)1( 6 .بازيابي  3مرداد ،1387از:

http://www.irandoc.ac.ir/data/e-j/vol6/htm

رئيسي ،پوران؛ ابراهيمي ،عزت (.)1386«میزان رضایت استفادهکنندگان از کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم

پزشکي ايران در رابطه با منابع موجود و خدمات ارائه شده سال  .»1383کتابداري و اطالعرساني10 ،
73 -64 :)1(.

شيردل ،فريبا (« .)1385مطالعه تطبيقي ميزان رضايت اعضاي هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه
علوم پزشكي شهيد بهشتي از شبكههاي اطالعرساني اين دانشكدهها» .فصلنامۀ کتاب:)1( 17 ،
.220 -201

عليدوستي ،سیروس (« .)1385عوامل موفقيت اشتراک منابع در کتابخانههاي وزارت علوم و تحقيقات و
فناوري» .کتابداري و اطالعرساني.66 -39 :)3( 35 ،

کانی ،تری (« .)1378عصر تاریک دیجیتال چالش حفاظت از اطالعات الکترونیکی» .ترجمة کیوان کوشا.
در :گزیده مقاات ایفال ( 97دانمارک  31اوت  5سپتامبر  .)1997زير نظر عباس حري .تهران:

کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران.267 -250 :
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مجموعههاى ڪتابخانههاى
دانشگاه علومپزشڪےتبريز ...
گاتین بای ،پم (« .)1385گردآوری و مدیریت منابع وب برای دسترسی بلندمدت :نقش کتابخانه ملی استرالیا

در فعالیتهای  .» ICABSترجمۀ فرزانة شادانپور .در :گزیده مقاالت ایفال  2004آرژانتین (27-22
اوت) .زیرنظر فریبرز خسروی ،ویراستار سیمين نیازی .تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری

اسالمیایران:.367 -360

گاردنر ،ریچارد آر ( .)1379مجموعهسازی (پیدایش ،گزینش و گسترش مواد کتابخانهاي) .ترجمة
اسداهلل آزاد .مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.330 :

لينچ ،بیورلی (« .)1376تحقيق بنياني براي تدوين استانداردهاي ويژه كتابخانهها» .ترجمه محمدحسين
دياني .در :گزیده مقاالت ایفال ( 96چين  25 -31اوت  .)1996زير نظر عباس حري؛ به همت

تاجالملوك ارجمند .تهران :كتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران .178 -172:

ماهرالنقش ،بابک (« .)1385بررسي روشهاي توسعه منابع اطالعاتي الكترونيكي در كتابخانههاي ديجيتالي
شهر تهران» .فصلنامة کتاب.85 -79 :)2( 7 ،

مرادمند ،علی(« .)1383ارزیابی کتابخانههای دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس استانداردهای کتابخانههای
دانشگاهی» .فصلنامة کتاب.26 -13 :)2( 15 ،

منرهایم ،یوهان (« .)1381وب ،میراث رقمی :وظایف جامعه کتابداری در نگهداری منابع رقمی» .ترجمه
علیرضا بهمنآبادی .در :گزيده مقاالت ايفال  2000بيتالمقدس ( 17-13اوت  .)2000زير نظر

فريبرز خسروي .تهران  :كتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران.98 -87 :

منفرد ،الهه (« .)1373منابع كتابخانههای پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و مقايسه آن با روند رشد
تعداد دانشجويان» .فصلنامة کتاب 3 ( 5 ،و .64 -52 :)4

يمينفيروز ،موسي؛داورپناه ،محمدرضا (« .)1383بررسي رفتار اطالعيابي اعضاي هيئت علمي دانشگاه
فردوسي مشهد از اينترنت» .کتابداري و اطالعرساني7 ،(.64 -45 :)2
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