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Purpose: Examines compatibility of seven national libraries’ 
performance indicators (PIs) against ISO 28118 standard.  
Methodology: The PIs of Library of Congress, National Library of 
Australia, National Diet Library, Library and Archives Canada, 
British Library, National Library of France, Swiss National Library, 
National Library of Spain were obtained by e-mail and grouped 
according to ISO 28118. 
Findings: The national libraries have developed more PIs with regard to 
accessibility to resources and services, digitalization, developing a 
national collection, accordingly. It seems that accessibility is even more 
important for them than their depository mandate. 
Conclustion: ISO 28118 standard is compatible with requirements of 
national libraries. 
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 جهان هاي ملي كتابخانه عملكرد هاي مقايسة شاخص
 28118با ايزو

3فريبرز خسروي|2فريده عصاره|1زاده الهه حسن

شاخصهدف: کتابخانهمقایسۀ عملکرد کتابخانههای بریتانیا، کنگره، ملیهای های
کانادا، سوئیس، اسپانیا، ایزوواسرتالیا، استاندارد با .۲۸۱۱۸ژاپن

شاخصدادهی:شناسروش از عملکردها مؤلفه۷های و گردآوری ملی آنهاکتابخانه های
ایزو استاندارد شد.دسته۲۸۱۱۸طبق داده مطابقت استاندارد این با و بندی

ُبکتابخانهها:یافته در ملی دسرتسهای دسرتسپذیریعدهای کاربرد، پذیریمنابع:
دی دسرتسیتالیجخدمات: آسانخدماتیپذیرکردن، و رسیع دسرتسی مجموعه،: ایجاد و

شاخص بیشرتین کردهملی تعریف را دسرتسها بیشاند آنها برای حارض رشایط در پذیری
ُب در همچنین دارد. اهمیت واسپاری نگهداریاز و حفظ مرجع، خدمات ارائه عدهای

دسرتس و کارآمد، مدیریت توسعه، فهرستیپذیرمجموعه، هایشاخص،نویسیخدمات:
کرده تعریف اند.کمرتی

کتابخانه۲۸۱۱۸ایزوگیری:نتیجه مقتضیات دارد.با تناسب ملی های

22/08/98پذيرش:14/07/98دريافت:
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شاخصکتابخانه ملی، ایزوهای عملکرد، ۲۸۱۱۸های
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سی شامرهودوره بهاریکم، ص۱۳۹۹اول، ،۴۰-۵۱.
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٤٢
مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

 مقدمه

از. شودمي ها تدوين سازمان مأموريتو اهدافبا متناسب عملكرد، هاي شاخص
را ملي كتابخانههر عملكرد هاي شاخص اينجا،درو استانداردهاو ايزوها رو، اين
 نشان1 جدول. گرفت كاربه ديگر هاي كتابخانهدر سازي مناسب بدون توان نمي
 خود اهداف تحقق براي مقاله اين موضوع ملي هاي كتابخانهاز هريك دهد مي

 ديگر هاي شاخص بررسي. اند كرده تدوين گوناگون عملكرد هاي شاخص
مي هاي كتابخانه  سازمانيبرا عملكرد هاي شاخص تدوين برايراما ديد تواند ملي

.باشد افزا بصيرتو دهد توسعه ايران ملي كتابخانهو اسناد
مقاالت چندي منتشر شده ملي هاي كتابخانه عملكرد هاي شاخص موضوع در
,Zawiyah Baba & Abdul Shakor, 2003; Ambrožič)است  Bizjak, & Mlekuš, 

2003; Poll, 2008; Hunter, 2009; Stanley & Killick, 2009).
 منتشر عموميو تخصصي، دانشگاهي، هاي كتابخانه براي هايي مقاله ايران در

و كتابي،( است شده ؛1393 پور، صرافو حريري؛1390 پورآذر، كريم ميراحمدي،
اما؛)1396 كشميري، وزيرپورو مطلبي، موذن،؛1394زابلي،و نژاد، سليماني زابلي،

 براي كتابخانه ملي پژوهشي يافت نشد.
شده چند كتابخانه ملي با ابعاد استاندارد ايزو هاي تدوين اين پژوهش، شاخصدر
هاي ملي تهيه كرده مقايسه شده است كه سازمان جهاني استاندارد براي كتابخانه 28118

پذيري ) دسترس2 ملي، مجموعه ) ايجاد1بعد به اين شرح دارد:9است. اين استاندارد 
و آسان،س) دستر3نويسي، خدمات: فهرست  پذيري خدمات: دسترسي سريع

) ارائه6كردن، خدمات: ديجيتالي پذيري ) دسترس5پذيري خدمات: كاربرد، ) دسترس4
و8) ايجاد پتانسيل براي توسعه،7خدمات مرجع،  و نگهداري مجموعه،  ) حفظ

:هاي زير را دنبال كرده است حاضر پاسخ به پرسش ) مديريت كارآمد. پژوهش9
بعدهاي شاخص هاي عملكرد كتابخانه شاخص− هاي هاي ملي در هريك از

 تفكيك چگونه است؟به 28118عملكرد ايزو 
بعدهاي اصلي ايزو در كدام−  هاي ملي شاخص تمامي كتابخانه 28118يك از

و در كدام خير؟  دارند
بعدهاي ايزو هاي ملي در كدام كتابخانه− هاي بيشترين شاخص 28118يك از

 اند؟ را تعريف كردهخود 
با هاي ملي بررسي هاي عملكرد هريك از كتابخانه ميزان مطابقت شاخص− شده

 چقدر است؟ 28118ايزو 

حسن عصاره|زادهالهه فریده
خرسوی| فریربز



٤٣
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

 شناسي روش

پاسخ كنگره ها با ايميل از آنها درخواست شد. كتابخانه هاي عملكرد كتابخانه شاخص
و در حال حاضر شاخص ندارند داد در حال تدوين شاخص . هايشان هستند

شد به انگليسيو ژاپن سوئيس، فرانسه، اسپانيا، هاي هاي كتابخانه شاخص .ترجمه
با هاي شاخص و اهداف هر كتابخانه را همراه در اصلي درج جدوليك فرعي
را سپس كرديم.  هاي شاخص( 28118و طبق استاندارد ايزو ادغام جدوليدر همه
(جدول بنديبعد دسته9در) ملي هاي كتابخانه عملكرد ).1كرديم

 هاي ملي جهان شده بعضي از كتابخانه هاي عملكرد تدوين فهرست شاخص.1جدول

کشور و تعدادکتابخانه
اهداف

تعداد
توضیحاتسالشاخص و اهداف رشح

ملی کتابخانه
۲۰۲۱-۵۱۴۲۰۱۷اسرتالیا

ملی حافظۀ گرداوری دسرتسی،برای ،تأمین
برت و ارتباط، مشارکت، National)ریرهربی،

Library of Australia, n.d.)

و کتابخانه
ملی آرشیو

کانادا
۵۸۲۰۱۷-۲۰۱۸

موجود« مستندسازی مشارکت«،١»گسرتش
دولتی رکوردهای مدیریت ،٢»در

مستندفراهم« میراث پردازش و ،۳»آوری
مستند« میراث به«،۴»حفاظت دسرتسی

مستند Library)٥»میراث and Archives
Canada, n.d.).

ملی کتابخانه
۲۰۲۰-۳۱۰۱۲۰۱۷ژاپن

فعالیت جمعارزیابی کتابخانه، وآهای وری
فراهم و منابعنگهداری، از استفاده آوری

National)اطالعاتی Diet Library, 2018).
بریتانیا الهام۲۰۱۸-۶۲۱۲۰۱۵کتابخانه تفریحپژوهش، یا British)گیری Library,

2018).

ملیکتاب خانه
۲۰۱۷-۸۲۹۲۰۱۵سوئیس

ازبرخطهایمجموعهبارگذاری استفاده ،
اولیه)،مجموعه (زیرساخت رقومی های

مجموعه از (زیرساختاستفاده رقومی های
مشاوره، کاربران، و امانت تکثیر، ثانویه)،

رویدادها،منایشگاه و ازوها استفاده
وبفهرست و ملیها کتابخانه سایت

کتابخانهسوئیس. شاخصاین تدوین هایدر
ایزو از است۱۱۶۲۰خود کرده استفاده

(Swiss National Library, n.d.).

ملی کتابخانه
۲۰۲۱-۴۴۰۲۰۱۶فرانسه

مجموعه تداوم عموم، با ارتباط هایتجدید
آنها، به دسرتسی قابلیت و رقومی و فیزیکی

به و خدمات،ریگذااشرتاکتولید و ومحتوا
برایبه مسئول و دقیق مدیریت کارگیری

آینده
(National Library of France, n.d.)

1. Development of disposition 
authorizations 

2. Collaboration in the 
management of government 
records 

3. Acquisition and processing 
of documentary heritage 

4. Preservation of 
documentary heritage 

5. Access to documentary 
heritage 

شاخص عملکردهایمقایسۀ
ملیکتابخانه ایزوهای با ۲۸۱۱۸جهان



٤٤
مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

کشور و تعدادکتابخانه
اهداف

تعداد
توضیحاتسالشاخص و اهداف رشح

ملی کتابخانه
۲۰۱۷-۴۱۶۲۲۰۱۶اسپانیا

کتابخانه: خدمات ارزیابی مجموعه، ارزیابی
استفاده، و پاسخ فرهنگ«بارهای ،۱»انتشار

در کتابخانه این البته توسعه. و پتانسیل
اشاخصبیشرت از خود و۲۸۱۱۸یزوهای

انتشارات واسپاری حق ارزیابی برخطبرای
ایزو است۱۴۸۷۳از کرده National)استفاده

Library of Spain, 2018).

ها يافته

مي2در پاسخ به پرسش اول، جدول (درصد انتشارات1-1دهد شاخص الف نشان
به ملي تهيه س وجود ندارد. وسيله كتابخانه ملي) فقط در كتابخانه ملي سوئي شده

در2-1شاخص الف (درصد عناوين مشخصات نشر ملي الزم در مجموعه)
و اسپانيا آمده است. كتابخانه  هاي ملي استراليا

ب (درصد1-2نويسي) شاخص الف خدمات: فهرست يريپذ(دسترس2عد در
و هاي ملي اسپانيا، ژاپن، فران شناسي ملي) در كتابخانه هاي جديد در كتاب مدخل سه

و شاخص الف  پذير از طريق(درصد منابع كمياب دسترس2-2سوئيس،
 هاي وب) فقط در كتابخانه اسپانيا آمده است. فهرست

بعد 1-3آسان)، شاخص الفو سريع دسترسي: خدمات پذيري(دسترس3در
(درستي2-3مدارك) فقط در كتابخانه فرانسه، شاخص الف پردازش زمان(ميانگين

و شاخص الفآ رف بسته) فقط هاي قفسهاز مدرك بازيابي زمان(ميانگين3-3رايي)
و شاخص الف  در كتابخانه بين دهي امانت(سرعت4-3در كتابخانه اسپانيا، اي)

و سوئيس آمده است. كتابخانه  مستقيم(دسترسي5-3شاخص الف هاي اسپانيا، ژاپن،
 وجود ندارد. ادانه ملي كاناصلي) فقط در كتابخا صفحه از

بعد (كاربرد انتشارات1-4كاربرد) شاخص الف: منابع پذيري(دسترس4در
هاي ملي وجود كدام از كتابخانه شده در سه سال گذشته) در هيچ آوري خارجي فراهم

الكترونيك) فقط در كتابخانه هر منبع بارگيري(هزينه2-4نداشت. شاخص الف 
در هاي صندلي اشغال(ميزان3-4الف اسپانيا وجود دارد. شاخص  عمومي)

و فرانسه آمده است. كتابخانه (تعداد4-4شاخص الف هاي اسپانيا، بريتانيا، سوئيس،
و فرهنگي) در كتابخانه رويدادهردر حضار هاي اسپانيا، بريتانيا، ژاپن، سوئيس،

و شاخص الف   Cultural diffusion .1 وجود دارد.ها(رضايت كاربر) در تمامي كتابخانه5-4فرانسه،

حسن عصاره|زادهالهه فریده
خرسوی| فریربز



٤٥
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

بعد  مدارك(تعداد1-5كردن)، شاخص ديجيتالي: خدمات پذيري(دسترس5در
هاي ملي ژاپن، كانادا، مجموعه) در كتابخانهآندر مدرك 11000هردر شده ديجيتالي

و شاخص  و فرانسه،  مجموعههر براي شده ديجيتالي مدارك(درصد2-5سوئيس،
و كانادا وجود دارد. شاخص هاي اسپاني خاص) در كتابخانه  واحدهاي(تعداد3-5ا

هاي اسپانيا، ژاپن، شده) در كتابخانه ديجيتالي مدركهر براي شده بارگيري محتوايي
و سوئيس آمده است.  كانادا،

بعد (ميزان ارائه پاسخ صحيح) فقط1-6مرجع) شاخص خدمات(ارائه6در
و شاخص مب2-6در كتابخانه ژاپن، هاي اسپانيا هاي مرجع) در كتابخانه ادله(سرعت

و ژاپن وجود دارد. 
بعد  كتابخانه كاركنان(درصد1-7(ايجاد پتانسيل براي توسعه) شاخص7در

 كنند) فقط در كتابخانه اسپانيا آمده است. شاخصمي ارائه الكترونيك خدمات كه
هر(تعداد ساعات حضور در كالس7-2 كارمند) در هاي آموزش رسمي براي

و ژاپن، شاخص كتابخانه هاي(منابع درآمد كتابخانه حاصل از كمك3-7هاي اسپانيا
و شاخص الف مالي يا عايدات) در كتابخانه و بريتانيا، 4-7هاي استراليا، اسپانيا،

و المللي) در كتابخانه بينو ملي هاي طرحدر همكاريدر كاركنان(درصد هاي اسپانيا
و  جود دارد.بريتانيا

بعد و نگهداري مجموعه) شاخص8در  حالتدر مجموعه(درصد1-8(حفظ
و شاخص  شده نيازمند دريافت كليه منابع(درصد2-8پايدار) تنها در كتابخانه اسپانيا،

و فرانسه، شاخص مرمت) در كتابخانه/ نگهداري  فضاي(درصد3-8هاي اسپانيا
 در كتابخانه اسپانيا آمده است. سازي با شرايط مناسب) فقط ذخيره

بعد  عنوانهر براي كاركنانيها(هزينه1-9شاخص مديريت كارآمد)(9در
و فرانسه وجود دارد. شاخص شده) در كتابخانه فهرست 2-9هاي استراليا، اسپانيا،
و شاخصهر براي كاركنانيها(هزينه  خدماتدر كاركنان وري(بهره4-9امانت)
3-9ها نيامده است. شاخص الف يك از كتابخانه تحويل) در هيچوهيد امانت
 ها) فقط در كتابخانه فرانسه وجود دارد. رسانه پردازشدر كاركنان وري(بهره

مي2جدول م، در پاسخ به پرسش دو هاي ملي فقط در الف دهد كتابخانه نشان
از1-4الف يك براي(رضايت كاربر) همگي شاخص دارند؛ اما هيچ4-5 (استفاده

هر(هزينه2-9انتشارات خارجي ضروري طي سه سال آخر)، الف هاي كاركنان براي
و تحويل) شاخص وري كاركنان در خدمات امانت(بهره4-9امانت)، الف  دهي
 اند. تعريف نكرده

شاخص عملکردهایمقایسۀ
ملیکتابخانه ایزوهای با ۲۸۱۱۸جهان



٤٦
مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

مي2در پاسخ به پرسش سوم، جدول و نشان دهد كتابخانه ملي استراليا، اسپانيا،
بعد نيا بيشترين شاخصبريتا كاربرد)،: منابع پذيري(دسترس4هاي خودشان را در

بعد  آسان)،و سريع دسترسي: خدمات پذيري(دسترس3كتابخانه ملي ژاپن در
بعد كتابخانه و فرانسه در : خدمات پذيري(دسترس5هاي ملي سوئيس
به ديجيتالي و كتابخانه ملي كانادا در كردن)، (ايجاد مجموعه1بعدهاي طور مشترك
و  اند. كردن) تعريف كرده ديجيتالي: خدمات پذيري(دسترس5ملي)

 شده هاي ملي بررسي هاي عملكرد هريك از كتابخانه شاخص مطابقتميزان.2جدول
 28118با ايزو

ملیکتابخانه های

هایمقوله
۲۸۱۱۸ایزو

درصددرصدفراوانیبریتانیارانسهفسوئیسکاناداژاپناسپانیااسرتالیا

۱۲۴۱۹۳/۱۲۵۱/۱۴ــــ۱۲۲۶۷۳-۱الف۱عدبُ ۵۵۷/۱ــــــــــــــــــــ۲۱۴-۱الف

۹۸۳/۲۳/۶ــــ۱۱ــــ۱۶ــــ۱-۲الف۲عدبُ ۱۱۴۷/۳ــــــــــــــــــــ۱۱ــــ۲-۲الف

۳عدبُ

۲۶۳/۰ــــ۲ــــــــــــــــــــ۱-۳الف

۳۵/۱۷
۳۹۴/۰ــــــــــــــــــــ۳ــــ۲-۳الف
۲۶۳/۰ــــــــــــــــــــ۲ــــ۳-۳الف
۱۲۷۸/۳ــــــــ۲ــــ۴۶ــــ۴-۳الف
۳۳۲۳۶۳۵/۱۱ــــ۵۱۳۲۴-۳الف

۴عدبُ

۰۰ــــــــــــــــــــــــــــ۱-۴الف

۹۸/۲۹
۱۳۱/۰ــــــــــــــــــــ۱ــــ۲-۴الف
۱۱۲۴۴۸۸/۱۳ــــــــ۴۰ــــ۳-۴الف
۱۲۳۱۲۷۸/۳ــــ۴۲ــــ۴-۴الف
۵۴۲۲۳۲۲۲۳۳۸۹۸/۱۱-۴الف

۵عدبُ
۳۳۴۱/۱۰ــــ۱۰۱۱۲۱۰ــــــــ۱-۵الف

۶۶/۱۷ ۵۵۷/۱ــــــــــــ۱ــــ۴ــــ۲-۵الف
۱۸۶۷/۵ــــــــ۱۱۲۱۴ــــ۳-۵الف

۳۹۴/۰۲/۲ــــــــــــــــ۳ــــــــ۱-۶الف۶عدبُ ۴۲۶/۱ــــــــــــــــ۳۱ــــ۲-۶الف

۷عدبُ

۱۳۱/۰ــــــــــــــــــــ۱ــــ۱-۷الف

۴۱/۴
۳۹۴/۰ــــــــــــــــ۲۱ــــ۲-۷الف
۴۸۵۲/۲ــــــــــــــــ۳۲۲-۷الف
۱۲۶۳/۰ــــــــــــــــ۱ــــ۴-۷الف
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ملیکتابخانه های
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۸عدبُ
۳۹۴/۰ــــــــــــــــــــ۳ــــ۱-۸الف

۵۲/۲ ۴۲۶/۱ــــ۱ــــــــــــ۳ــــ۲-۸الف
۱۳۱/۰ــــــــــــــــــــ۱ــــ۳-۸الف

۹عدبُ

۱۰۱۵/۳ــــ۳ــــــــــــ۱۲۵-۹الف

۰۴/۵ ۰۰ــــــــــــــــــــــــــــ۲-۹الف
۶۸۹/۱ــــ۶ــــــــــــــــــــ۳-۹الف
۰۰ــــــــــــــــــــــــــــ۴-۹الف

پوشش میزان
ایهشاخص

وسیلهبهشدهتعریف
ملیکتابخانه های
شاخص۳۰براساس
۲۸۱۱۸ایزو

۶۲۳۱۱۵۸۱۱۷

شاخص درمجموع ها
۱۲۱۳۷۸۵۸۲۶۳۲۱۷۳۱۷ایزو

ایزو در ۱۴۱۶۲۱۰۱۸۲۹۴۰۲۱۳۷۵مجموع

مي2در پاسخ به پرسش چهارم، جدول ب دهد كتابخانه نشان عدهاي هاي ملي در
و4،5،3 و98/29،66/17،35/17ترتيب با درصدهايبه1، بيشترين51/14،

بعدهاي شاخص و در و6،8،7،9ها ،2/2،52/2،41/4ترتيب با درصدهايبه2،
و04/5 به ها را تعريف كردند. همچنين كتابخانه كمترين شاخص3/6، ترتيب هاي ملي

ا93/12(1-1درصد)، الف88/13(3-4در الف  درصد)،98/11(5-4لف درصد)،
و الف35/11(5-3الف  ها را دارند. درصد) بيشترين شاخص41/10(1-5درصد)

) و كتابخانه ملي كانادا 162در اين ميان، كتابخانه ملي اسپانيا بيشترين شاخص)
) توان گفتمي2شاخص) تعداد شاخص را دارند. با توجه به جدول8كمترين
(هاي ملي استرال كتابخانه (6يا (23شاخص)، اسپانيا شاخص)،11شاخص)، ژاپن
) (5كانادا (8شاخص)، سوئيس و بريتانيا11شاخص)، فرانسه  شاخص)،

از7( شاخص، 375اند. از مجموع را پوشش داده 28118شاخص ايزو30شاخص)
 وجود دارد. 28118شاخص آن در ايزو 317

شاخص عملکردهایمقایسۀ
ملیکتابخانه ایزوهای با ۲۸۱۱۸جهان
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كه ملي بررسي هاي هاي موجود در كتابخانه شاخص.3جدول  شده
 وجود نداشت. 28118زو در اي

درصدفراوانیبریتانیافرانسهسوئیسکاناداژاپناسپانیااسرتالیاشاخصعدبُردیف

۱
الف

۴
دسرتس

پذیری:
خدمات

۶-۴الف
برگزاری

ومنایشگاه ها
هایفعالیت

فرهنگی

۱۱۹۳/۲ــــ۱۱ــــ۶۳ــــ

۲
تغییر۷-۴الف

تحول دیدگاهو
و کاربران
جامعه

۱۳۸/۰ــــــــــــــــــــ۲

۸-۴الف۳
کاربران ۱۵۴ــــ۱۶ــــ۳۵ــــتعداد

۹-۴الف۴
کاربران ۲۴۰۶/۱ــــــــــــــــ۲ــــآموزش

۱۰-۴الف۵
۱۱۹۳/۲ــــــــ۱ــــ۴۶ــــتکثیر

۶

الف
۷

ایجادپتانسیلبرایت
وسعه

۵-۷الف
ونامهتوافق ها

بامشارکت ها
سایر
هایکتابخانه

و ملی
وبین املللی

مراکز سایر
و ملی

املللیبین

۱۱۱۴۷۳/۳ــــــــ۱۰۲ــــ

۲۲۵۱۶۰۳۸۴۵۸جمع۷

مي3جدول وجود نداشت. اين 28118شاخص نيز در ايزو58دهد نشان
مي شاخص بعدها ها را و الف(دسترس4ي الف توان در 7پذيري: خدمات)

(ايجاد پتانسيل) جا داد.

 گيري نتيجه

و رضايت كاربر5-4اند الف ها تعريف كرده ترين شاخصي كه همة كتابخانه مهم
هر براي كاركنانيها هزينه2-9هاي مربوط به الف ترين آن شاخص اهميت كم

و الفت امانتوري كاركنان در خدما بهره4-9امانت، الف و تحويل، 1-4دهي
استفاده از انتشارات خارجي ضروري طي سه سال آخر بود در آن هيچ شاخصي

حسن عصاره|زادهالهه فریده
خرسوی| فریربز



٤٩
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پذيري كاربرد، دسترس: پذيري منابع هاي ملي در دسترس تعريف نشده است. كتابخانه
و ايجادو سريع دسترسي: پذيري خدمات كردن، دسترس خدمات: ديجيتالي آسان،
كه اند كه خود نشان ها را تعريف كرده رين شاخصمجموعه ملي بيشت دهندة آن است

هاي ملي، حتي بيش از ايجاد پذيري در شرايط حاضر براي كتابخانه مسئله دسترس
و  بعدهاي ارائه خدمات مرجع، حفظ مجموعه ملي، اهميت دارد. همچنين در

و دسترس نگهداري، ايجاد پتانسيل براي توسعه، مديريت يري خدمات:پذ كارآمد،
دهندة اهميت كمتر آنها اند كه نشان هاي كمتري تعريف كرده نويسي شاخص فهرست

و ايجاد مجموعة ملي است. كتابخانه نسبت به دسترس هاي ملي اسپانيا، استراليا، پذيري
و حال آنكه تأكيد: منابع پذيريو بريتانيا بيشترين تأكيدشان بر دسترس كاربرد است

و فرانسه بر دسترسكتابخانه ملي سو كردن، كتابخانه ملي ديجيتالي: خدمات پذيري ئيس
بهو سريع دسترسي: پذيري خدمات ژاپن بر دسترس و كتابخانه ملي كانادا طور آسان،

و دسترس  كردن است. ديجيتالي: خدمات پذير مشترك بر ايجاد مجموعه ملي
به تمامي شاخص هاي ملي تيب كتابخانهتر هاي كتابخانه ملي كانادا، بعد از آن

و فرانسه با ايزو  منطبق بود. همچنين 28118سوئيس، استراليا، اسپانيا، ژاپن، بريتانيا،
هاي ايزو شاخص بيشترين ميزان پوشش را با شاخص23كتابخانه ملي اسپانيا با 

به 28118 مي طور كلي، با توجه به يافته داشته است. توان گفت ايزو هاي پژوهش
مي مقتضيات كتابخانهبا 28118 شاخص58تواند افزودن هاي ملي تناسب دارد. ايزو

در 28118ناموجود در استاندارد  7بعددرو) خدمات: پذيري دسترس(4بعد را
 بررسي كند.) توسعه براي پتاسيل ايجاد(

 مĤخذ

( حريري، نجال؛ صراف هاي هاي ارزيابي عملكرد كتابخانه ). ارايه شاخص1393پور، سحر

.42-31)،27(7، شناسي دانشتخصصي ايران با رويكرد كارت امتيازي متوازن. 

و زابلي، روح زابلي، صديقه؛ سليماني ( نژاد، عادل؛ هاي ). ارزيابي عملكرد كتابخانه1394اله

هاي پژوهشاي دانشگاه علوم پزشكي شهر كرمان براساس مدل امتيازي متوازن. دانشكده

.59-47،)1(1، سالمت محور

و كريم ( كتابي، سعيده؛ ميراحمدي، سيدمحمدرضا؛ ). ارزيابي عملكرد 1390پورآذر، آسيه

ويرسان اطالع قاتيتحقها. ها توسط تكنيك تحليل پوششي داده هاي عمومي استان كتابخانه

،عموميها كتابخانه .28-9)،1(17ي

شاخص عملکردهایمقایسۀ
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و وزيرپور كشميري، مه (موذن، منيره؛ مطلبي، داريوش؛ ). ارزيابي عملكرد 1396ردخت

)،36( 10، شناسي دانش. 11620هاي دانشگاهي شهر سمنان بر اساس استاندارد ايزو كتابخانه

87 -101.
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