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بر!سى �ضعيت كتابخانه ها� ��نشگاهى منطقة پنج ��نشگا� ���� 
�سالمى � �!�ئة !�هكا!ها� عملى جهت بهبو� �ضع موجو�

منصو! تركيا/ تبا!1 
�بو�لفضل ميرمحمدمكي2
بهمن �ند;3

مقدمه
��نشگا� ها �صلى ترين � مهم ترين مركز توليد 
علم � ��نش �� كشو�ها$ مختلف به شما� 
 '�� بر  كه  �سالتى  ��سطة  به   � مى ��ند 

چكيد� 
�ين تحقيق با هد@ �گاهى �� �ضعيت موجو� كتابخانه ها� ��حدها� ��نشگاهى منطقة پنج 
��نشگا� ���� �سالمى � شناخت مشكالE �/ ها � همچنين مقايسة �ضع موجو� با �ستاند�!�ها� 
كتابخانه ها� ��نشگاهى �ير�/ به !�K پيمايشى به �نجاI !سيد� �ست. جامعة �ما!� تحقيق 
 Eطالعا� �!�شامل تمامى كتابخانه ها� ��حدها� ��نشگاهى منطقة پنج �ست. بر�� گر��
مو!� نيا� �� پرسش نامه �ستفا�� گر�يد كه پس �� �!يافت پرسش نامه ها � كدگذ�!� �نا/، 
���� ها� گر���!� شد� با �ستفا�� �� نرI �فز�! SPSS مو!� تجزيه � تحليل قر�! گرفت. نتايج 
حاصل �� �ين تحقيق نشا/ مى �هد تمامى كتابخانه ها� ��حدها� ��نشگاهى منطقة پنج �! 
�مينة مجموعه، نير�� �نسانى، خدماE، ساختما/ ... با �ستاند�!� فاصلة  بسيا! ��!ند، ضمن 
�نكه گر���!� منابع �طالعاتى مو!� نيا� جامعة مخاطب، تخصيص 70 تا 90 �!صد بو�جة 
 Iال� Eجو� �مكانا�به كتابخانه ها جهت خريد منابع �طالعاتى � همچنين  يافته  �ختصا] 
 .��جهت �طفا� حريق � �عالI خطر �� نقا[ مثبت كتابخانه ها� مو!� مطالعه به شما! مى !

كليد��ژ� ها
كتابخانه ها� ��نشگاهى، منطقة پنج، ��نشگا� ���� �سالمى، �ستاند�!�.   

,مو+'   � تربيت  با  مى كنند  تال'  ���ند، 
نير�$ �نسانى، ,نا1 �� بر�$ ���� به با+�� كا� 
همين  به  سا+ند.  ,ما��  جامعه  به  خدمت   �
�ليل، ��نشگا� سا+مانى غنى �ست كه تو7ما1 

torkian2001@yahoo.com ����� 1. عضو هيئت علمي گر�� كتابد��< � �طال> �ساني ��نشگا� ,+�� �سالمي ��حد
2. كا�شناG ��شد مر�F شناسي منطقة پنج ��نشگا� ,+�� �سالمي

3. كا�شناG ��شد جامعه شناسي � مد�G ��نشگا� ,+�� �سالمي ��حد �����
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مى پر��+�  پژ�هشى   � ,مو+شى  فعاليت  به 
قشر  عنو�1  به  ��نشگاهيا1   1, كنا�   ��  �
تصميم گير$  چگونگى  بر  جامعه  �نديشمند 
�قتصا�$،  �جتماعى،  مختلف  حو+� ها$   ��

سياسى، فرهنگى  �..، �ثر  مى گذ��ند.
 Qبايد �ين ��قعيت �� پذيرفت كه تحوال
نيز   �� ��نشگاهى  مر�كز  �سالت  جهانى، 
مر�تب  به  �ظيفه �$  ,نا1   � كر��  �گرگو1 
�شد  ���ند.  عهد�  بر  گذشته   +� سنگين تر 
شگرW فن ,��$ ها$ نوين كه خو� پشتو�نه �$ 
بر�$ �شد � توسعه به شما� مى ��ند، مر�كز 
��نشگاهى �� موظف مى كند تا بر�$ �ستيابى 
به �هد�W عالى خو� تالشى ��چند�1 ��شته 
�گر كا�كر�ها$ يك مركز ��نشگاهى  باشند. 
بد�نيم،  ��نش  �شاعة   �  Yنتقا� توليد،   ��
 ،Qمكانا� �جو�  كا�كر�ها،  �ين  تحقق  ال+مة 
كه  �ست  مناسب  �نسانى  نير�$   �  Qتجهيز�
يا كمبو� هر كد�F موجب عدF كا�,يى  نبو� 

مطلو^ مى شو�.
كتابخانه، يكى �+ مهم ترين �جز�$ جد�يى ناپذير 
� �� حقيقت قلب تپند` يك مؤسسة ,مو+شى 
�ست كه به �يژ� �� ��يكر� نوين تعليم � تربيت 
يعنى مثلث معلم- كتابخانه- ��نش ,مو+ �هميت 
خاصى ����. �جو� كتابخانة غنى �ين �� ,��� �� 
به �نباY ���� تا فر�يند ,مو+' به بهترين شكل 
به  ,مو+شى   Qمؤسسا  � نشيند  با�  به  ممكن 
مر�كز$ بر�$ توليد علم � تربيت نير�$ �نسانى 

كا�,مد تبديل شوند.
بر  تحقيق  �ين  نهايى  ��يكر�  �ين ��،   +�
منطقة  كتابخانه ها$  موجو�  �ضع   +� ,گاهى 
به منظو� شناخت  ,+�� �سالمى  ��نشگا�  پنج 
 hمو�نع �شد � توسعة ,1 ها �+ لحا � Qمشكال

نير�$  مجموعه سا+$،   ،Qتجهيز�  ،Qمكانا�
�نسانى � بو�جه ... تأكيد ����. بد�1 تر�يد، 
��هكا�ها$  ���ئة   �  Qمشكال �ين  شناخت 
ال+F بر�$ بهبو� �ضعيت كتابخانه ها$ مذكو� 
سبب خو�هد شد تا �� ,يند� گاF ها$ ��+ند� �$ 
جهت �فز�يش كيفيت ,مو+شى � پژ�هشى �� 

�ين ��نشگا� ها بر��شته شو�.

�هد�@ تحقيق
شد،  �شا��  بد�1  نيز  مقدمه   �� چه  چنا1 
 � ��+ند�  نقش  ��نشگاهى  كتابخانه ها$ 
غيرقابل �نكا�$ �� پويايى يك مركز ,مو+شى 
���ند � �يفا$ �ين نقش +مانى مطلو^ خو�هد 
 F+ال Qبو� كه كتابخانه ها �+ شر�يط � �مكانا
برخو����  خو�  محولة  �ظايف   Fنجا� بر�$ 

باشند.
�� كشو� ما، بر�$ كتابخانه ها$ ��نشگاهى 
�ين  كه  �ست  شد�  تعريف  �ستاند���هايى 
�ستاند���ها �� كتا^ «پيش نويس �ستاند���ها$ 
كتابخانه ها$ ��نشگاهى �ير�1» تأليف خانم شيرين 
تعا�نى mكر شد� �ست كه �� �ين تحقيق به عنو�1 

معيا� مو�� �ستفا�� قر�� خو�هد گرفت (2).
�ضع  ��+يابى  تحقيق،  �ين  �صلى   Wهد
موجو� كتابخانه ها$ منطقة پنج ��نشگا� ,+�� 
 � Qمجموعه سا+$، �مكانا  hسالمى �+ لحا�
تجهيز�Q كتابخانه �$ � نير�$ �نسانى، بو�جه 
... � مقايسة �ين شاخص ها با �ستاند���ها$ 

كتابخانه ها$ ��نشگاهى �ست. 

بيا/ مسئله
 Fپژ�هش ها$ �نجا � Qنتايج حاصل �+ مطالعا
�نو�>  مسائل   �  Qمشكال  qخصو�� گرفته 
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�ست   1,  +� حاكى  ما،  كشو�   �� كتابخانه ها 
با  نه تنها  كشو�   �� موجو�  كتابخانه ها$  كه 
�ستاند���ها$ جهانى فاصله ���ند، بلكه �ساسًا 
 Qتجهيز� � Qبرخى �+ ,نا1 �+ حد�قل �مكانا
نيز برخو���� نيستندكه كتابخانه ها$ ��نشگاهى 
نيز �+ �ين قاعد� مستثنا نيستند. پرسشى  كه 
�� �ينجا بايد بد�1 پاسخ گفت، �ين �ست كه 
��قع،   �� كه  ��نشگاهى  كتابخانه ها$  چر� 
قلب تپند` چنين مر�كز$ به شما� مى ��ند � 
به عنو�1 يكى �+ مهم ترين شاخص ها$ تعيين 
هستند،   tمطر پژ�هشى   � ,مو+شى  كيفيت 
نتو�نسته �ند همگاF با �شد جامعة ��نشگاهى، 
تنو> �شته ها$ تحصيلى � �شد فن ,��$ ها$ 
�ست  شايسته  كه  ,1 گونه  �طالعاتى،  نوين 
حركت  �ست  مسلم  ,نچه  كنند.  پيشرفت 
متعد�$  عو�مل  به  كتابخانه ها  �شد  به   ��
 ،+� عبا�تند  ,1 ها  مهم ترين  كه  �ست  ��بسته 
بو�جة كافى، نير�$ �نسانى متخصص، توجه 
كه   .. ��نشگا� ها  مسئوال1   � مدير�1  مدبر�نة 
كمبو� هركد�F به تنهايى مى تو�ند �ثر منفى بر 
فعاليت كتابخانه ��شته باشد. شناخت مسائل 
� مشكالQ كتابخانه �$ �ين پى ,مد �� خو�هد 
��شت تا مو�نع پيشرفت � توسعة شناسايى � 
سپس ��هكا�ها$ عملى بر�$ �+ ميا1 بر��شتن 

�ين مو�نع ���ئه شو�.   

ضر�!E تحقيق
��سطة  به  ��نشگاهى  كتابخانه ها$  �مر�+� 
,مو+'   � تربيت  ��ستا$   �� كه  �سالتى 
هر   +� بيش  هستند،  عهد� ���  �نسانى  نير�$ 
���ئه  پر��+'،  فر�هم ,��$،  نيا+مند  +مانى 
��نش ,موختگا1  به   F+ال  Qطالعا� �شاعة   �

 Fهمگا  Fمستلز مهم  �ين  كه  ��نشگاهى �ند 
جهانى   � بومى   Qنتشا��� ,خرين  با  شد1 
 F+ال فن ,��$ ها$  به  �ستيابى  همچنين   �
�اليل  به  مسئله  �ين  كه  �ست  +مينه  �ين   ��
كشو�  ��نشگاهى  كتابخانه ها$   �� گوناگو1 
نيافته �  ما ,1  گونه كه شايسته �ست تحقق 
ضر��Q ���� با �نجاF تحقيقاQ ال+F، بستر$ 
كتابخانه ها عال��  �ين  فعاليت  تا  فر�هم شو� 
 Qخدما جهانى،  �ستاند���ها$  با   vنطبا� بر 
كنند.     ���ئه  ��نشگاهى  جامعة  به  ��+ند� تر$ 
بر  نوين  تربيت   � تعليم  كه  بر�  يا�   +� نبايد 
(مكمل  كتابخانه  (يا��هند�)-  معلم  مثلث 
تأكيد  (يا�گيرند�)  ��نش ,مو+   – ,مو+') 
فر�يند  �ضال>،   +� يك  هر  كمبو�  كه   ����
,مو+' �� با مشكل مو�جه مى سا+�. بنابر�ين 
مهم  �ين  به  بايد  نيز  ��نشگاهى  نظاF ها$   ��
 Qتوجه شو� كه �جو� كتابخانه هايى با �مكانا
مناسب نه تنها قد�Q يا�گير$ ��نشجويا1 �� 
بلكه  مى �هد،  �فز�يش  غيرمستقيم  شكل  به 
 � خالقيت  سمت  به   �� ��نشجويا1  �ساسًا 
 Qمكانا� مى كنند. همخو�نى  هد�يت  نو,��$ 
� تجهيز�Q � همچنين �جو� نير�$ �نسانى 
كتابخانه ها$   �� كه  �ست  �صلى  كا�,مد، 
نمى شو�  ,1 ها  به  چند�نى  توجه  ��نشگاهى 
� همين مسئله سبب مى شو� تا كتابخانه ها$ 
��قعى   Wهد�� به  �سيد1   ���  �� ��نشگاهى 

خو� چند�1 موفق نباشند. 
�جو� چنين مشكالتى �يجا^ مى كند تا با 
 ،Qشناخت مو�نع � مشكال � F+بر�سى ها$ ال
بستر مناسبى بر�$ �شد � شكوفايى �ين نو> �+ 
كتابخانه ها فر�هم شو� � مسئوال1 ��نشگا� ها 
�جو�$   Qضر��  +� صحيح   x��  ��  ��
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كتابخانه ها � شناخت مسائل � مشكالتى كه 
با ,1 �ست به گريبانند، يا�$ كر�.

سؤ�الE تحقيق 
كتابخانه ها$  �ظايف   �  Wهد�� ,يا   .1
منطقة  به   yمربو ��نشگاهى  ��حدها$ 
�ستاند���ها$  با  �سالمى   ��+, ��نشگا�  پنج 
كتابخانه ها$ ��نشگاهى �ير�1 مطابقت ����؟ 

2.  ,يا سبك � شيو` مديريت كتابخانه  ها$ 
��نشگا�  پنج  منطقة  ��نشگاهى  ��حدها$ 
كتابخانه ها$  �ستاند���ها$  با  �سالمى   ��+,

��نشگاهى �ير�1 مطابقت ����؟ 
��حدها$  كتابخانه ها$  مجموعة   .3
�سالمى   ��+, ��نشگا�  پنج  منطقة  ��نشگاهى 
كتابخانه ها$  �ستاند���ها$  با  ميز�1  چه  به 

��نشگاهى �ير�1 مطابقت ����؟ 
�نسانى شاغل �� كتابخانه ها$  نير�$   .4
��نشگا�  پنج  منطقة  ��نشگاهى  ��حدها$ 
�ستاند���ها$  با  ميز�1  چه  به  �سالمى   ��+,

كتابخانه ها$ ��نشگاهى �ير�1 مطابقت ����؟
سا+ما1 �هى منابع كتابخانه ها$ ��حدها$   .5
��نشگاهى منطقة پنج ��نشگا� ,+�� �سالمى به چه 
ميز�1 با �ستاند���ها$ كتابخانه ها$ ��نشگاهى 

�ير�1 مطابقت ����؟
كتابخانه ها$  كتابخانه �$،   Qخدما  .6
��نشگا�  پنج  منطقة  ��نشگاهى  ��حدها$ 
�ستاند���ها$  با  ميز�1  چه  به  �سالمى   ��+,

كتابخانه ها$ ��نشگاهى �ير�1 مطابقت ����؟
كتابخانه ها$   Qتجهيز�  � ساختما1   .7
��نشگا�  پنج  منطقة  ��نشگاهى  ��حدها$ 
�ستاند���ها$  با  ميز�1  چه  به  �سالمى   ��+,

كتابخانه ها$ ��نشگاهى �ير�1 مطابقت ����؟

,يا بو�جة تخصيص يافته به كتابخانه ها$   .8
��نشگا�  پنج  منطقة  ��نشگاهى  ��حدها$ 
كتابخانه ها$  �ستاند���ها$  با  �سالمى   ��+,

��نشگاهى �ير�1 مطابقت ����؟ 

Eطالعا� �!�شيوa گر��
بر�$ گر�,��$ �طالعاQ مو�� نيا+ تحقيق �+ 

پرسش نامه �ستفا�� شد� �ست.

جامعة �ما!� پژ�هش
جامعة ,ما�$ تحقيق كتابخانه ها$ ��نشگاهى 
كه  �ست  �سالمى   ��+, ��نشگا�  پنج  منطقة 
عبا�تند �+: ,شتياx��� ،1، �ليگو��+، بر�جر�، 
 ،����� خمين،  خرF ,با�،  تويسركا1،  تفر'، 

سا��، فر�ها1، محالQ، مالير، نر�v، همد�1.

شيوa تجزيه � تحليل ���� ها 
� كدگذ��$  پرسش نامه ها  گر�,��$   +� پس 
,1 ها �طالعاQ مو�� نيا+ �ستخر�� � �+ طريق 
نرF �فز�� ,ما�$ SPSS مو�� تجزيه � تحليل 

قر�� گرفته �ست. 

پيشينة تحقيق �! ��خل كشو! 
با  �كبر$  عسكر  تحقيق   +� حاصل  نتايج 
منطقه  كتابخانه ها$  �ضعيت  «بر�سى  عنو�1 
با  ,نها  مقايسه   � �سالمى   ��+, ��نشگا�  پنج 
�ير�1»  �ستاند���ها$ كتابخانه ها$ ��نشگاهى 
كتابخانه ها$  همة  كه  �ست   1,  +� حاكى 
 +� چه  مطالعه  مو��  ��نشگاهى  ��حدها$ 
�ستاند���ها  با  كّمى  نظر   +� كيفى � چه  نظر 
مطابقت ند�شته � +ير �ستاند��� هستند � تنها 
45/4 ��صد با �ستاند��� مطابقت ���ند (1).
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�� تحقيقى �يگر كه توسط حسين حيد�$ 
با همين عنو�1 �� ��بطه با كتابخانه ها$ منطقة 
پذيرفته   Qسالمى صو��  ��+, ��نشگا�  چها� 
مى �هد  نشا1  شد�  حاصل  نتايج  �ست، 
كيفى   hلحا  +� بر�سى  مو��  كتابخانه ها$ 
 ،Qخدما سا+ما1 �هى،  �ظايف،   �  Wهد��)
سا+ما1 � مديريت) با �ستاند���ها$ تعريف 
بو��  نز�يك  ��نشگاهى  كتابخانه ها$  شد� 
�نسانى، مجموعه،  (نير�$  كّمى   hلحا  +� �ما 
 Wختال� بو�جه)   �  Qتجهيز� ساختما1، 

چشمگير$ �جو� ���� (3). 
فريد� +مانى نژ�� �� تحقيق خو� با عنو�1 
«��+يابى كتابخانه ها$ ��نشگاهى شهر +نجا1» 
فاصله با �ستاند���ها$ كتابخانه ها$ ��نشگاهى، 
ند�شتن خط مشى مد�1، كمبو� نير�$ �نسانى، 
بو�جه، فضا، �مكاناQ � تجهيز�Q كتابخانه �$، 
 � چاپى  مو��  با  غيرچاپى  مو��  تناسب   Fعد
همچنين كمبو� نير�$ متخصص �� �+ جمله 
مشكالQ كتابخانه ها$ ��نشگاهى شهر +نجا1 

mكر كر�� �ست (4) . 
�ضعيت  بر�سى   �� سهى ���،  فرشته 
 � طباطبايى  عالمه  ��نشگاهى  كتابخانه ها$ 
�ين  به  با �ستاند���ها$ ��نشگاهى  مقايسة ,1 
نتيجه �ست يافته �ست كه مجموعة كتابخانه، 
فضا، عدF تناسب مو�� غيرچاپى با مو�� چاپى، 
كمبو� نير�$ متخصص كتابد��$ � بو�جه، +ير 

�ستاند��� كتابخانه ها$ ��نشگاهي �ست (5). 
�بابه فرها�$ �� تحقيقى با عنو�1 «بر�سى 
 � شير�+  ��نشگاهى  كتابخانه ها$  �ضعيت 
فن ,��يها$  كا�بر�  ��با�`  كتابد���1  نگر' 

موجو�  �ضعيت  كتابخانه»   �� �طالعاتى 
�ليل  به   �� شير�+  ��نشگاهى  كتابخانه ها$ 
 �� ��يانه �$   Qتجهيز�  �  Qمكانا� نابر�بر$ 
�ست.  كر��  ��+يابى  نامطلو^  كتابخانه ها 
 +� �ستفا��   �� كتابد���1   Qمشكال مقولة   ��
مشكل،  عمد� ترين  �طالعاتى،  فن ,��$ ها$ 

«عدF ,مو+' كافى» بيا1 شد� �ست (7).

پيشينة تحقيق �! خا!e �� كشو!
مجموعة  ��+يابى   �� ,شو�  صالح  محمد 
 +� �ستفا��  با  سعو�$  عربستا1  كتابخانه ها$ 
يافته  �ست  نتيجه  �ين  به   ACRL �ستاند��� 
�ست كه به �ستثنا$ ��نشگا� ملك مسعو�، ساير 
كتابخانه ها به مر�تب پايين تر �+ �ستاند���ها$ 
 ACRL �ست. نبو� طرt ها$ مجموعه سا+$، 
مشكالQ مديريتى � عدF كفايت، عدF حمايت 
كتابخانه ها  �ين  ضعف   yنقا جمله   +� مالى 

تعيين شد� �ست (3: 41). 
پژ�هش   ��  1982  Yسا  �� �گانديپ4 
خو� با عنو�1 «�ستاند��� نير�$ �نسانى بر�$ 
كتابخانه ها$ ��نشگاهى نيجريه» نشا1 ��� كه 
سطح  +ير  مطالعه  مو��  كتابخانه ها$  بيشتر 
�ستاند��� كتابخانه ها$ ��نشگاهى ,فريقا قر�� 

���ند (6: 61). 
�� تحقيقى كه توسط جا1 با�5 �� ��نشگا� 
شرقى  جنو^   � شرقى   Yشما  �� لويزيانا6 
�نجاF گرفت، �� ��لى �ضايت �ستا��1 � �� 
بر�سى  ��نشجويا1  �ضايت  ميز�1  �يگر$ 
مجموعة   +� ��نشگا�   �� هر   �� �ست.  شد� 
كتابخانه � خدماQ مرجع �ضايت ��شتند، �ما 
4. Ogundipe 

5. John Budd 

6. Louisiana University 
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گرما،  كتابخانه،  محيط  به  نسبت  ��نشجويا1 
سرما � سر�صد� نا��ضى بو�ند (8: 69).  

يافته ها� تحقيق
�ظايف كتابخانه ها� ��حدها�  �1- �يا �هد�@ 
��نشگاهى منطقة پنج ��نشگا� ���� �سالمى با 
�ير�/  ��نشگاهى  كتابخانه ها�  �ستاند�!�ها� 

مطابقت ��!�؟
,نچه �+ تجزيه � تحليل �طالعاQ ���ئه شد� 
��نشگاهى  ��حدها$  كتابخانه ها$  توسط 
به �ست ,مد� �ست، نشا1 مى �هد 73/3 ��صد 
 � Wبو�1 �هد� ���� h(� 1) كتابخانه ها �+ لحا
�ظايف مد�1 با �ستاند���ها مطابقت ���ند � 
26/7 ��صد هم �+ لحاh �هد�W � �ظايف � 
هم �+ لحاh عدF تصويب �هد�W � �ظايف 
�+ سو$ �ياست ��نشگا� منطبق با �ستاند���ها 

نيستند. 
�� ��بطه با گر�,��$ مجموعه �$ غنى �+ 
به  بيشتر  پاسخ گويى هر چه  منابع �� جهت 
نيا+ مر�جعا1 تمامى كتابخانه ها  با �ستاند��� 
�ظايف  با+نگر$  مو��   �� �ما  همگامند، 
 �) ��صد   67 خو�   Qبلندمد  �  Qكوتا� مد

1)  با �ستاند��� مطابقت ��شته � 33 ��صد 
�+ �ستاند��� تبعيت نمى كنند. 

با �هد�W ,مو+شى �  تأمين منابع  مطابق 
پژ�هشى �صلى �ست كه معموالً توسط همة 
�ين  كه  مى شو�   Yنبا� ��نشگاهى  ��حدها$ 
مسئله �� كتابخانه  ها$ ��حدها$ ��نشگاهى 
�ستاند���  مطابق   � خوبى  به  نيز  پنج  منطقة 

�عايت مى شو�. 
�ساسًا با+نگر$ �� عملكر� �ظيفه �$ � ست 
خطير كه هر سا+مانى بر�$ ,گاهى �+ تحقق 
�هد�W خو� �� نوبت ها$ معين نسبت به ,1 
 ،Qكوتا� مد Wمى كند. �ستيابى به �هد� Fقد��
نيز  كتابخانه ها   ��  Qبلندمد  �  Qميا1 مد
 (1  �) ��صد   33 كه  �ست  ضر��$  �مر$ 
 ��+, ��نشگاهى  پنج  منطقة  كتابخانه ها$   ��

�سالمى  به ,1 توجه چند�نى ند��ند.

كتابخانه ها�  مديريت   aشيو  � سبك  �يا   -2
��نشگا�  پنج  منطقة  ��نشگاهى  ��حدها� 
كتابخانه ها�  �ستاند�!�ها�  با  �سالمى   ����

��نشگاهى �ير�/ مطابقت ��!�؟
�جو� كميته يا شو��$ مشو�تى �� كتابخانه 

جد�� 1. ميز�� تطابق �هد�� � �ظايف با �ستاند���
 ��يا �هد�@ 

�ظايف كتابخانه، 
� معين  /�مد

�ست؟

�ظايف � �يا �هد�@ 
 كتابخانه به تصويب
 !ئيس ��نشگا� !سيد�

�ست؟

�!� �يا گر��
 مجموعه �! جهت
 پاسخ گويى به نيا�
مر�جعا/ �ست؟

� Eظايف كوتا� مد� � �يا �هد�@ 
 بلندمدE كتابخانه مو!� �!�يابى

قر�! مى گير�؟

خيربلىخيربلىخيربلىخيربلى

114114150105جمع
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مسائل  تا   ����  Yنبا� به   �� مثبت  پى ,مد  �ين 
به خر� جمعى ��گذ��  كتابخانه   Qمشكال �
شو� � ,نا1 �+ طريق هم فكر$ � هم �نديشى 
��ستا$   ��  �� مفيد$   � مناسب  ��هكا�ها$ 
بهبو� فعاليت ها$ كتابخانه �$ �تخاm كنند. �� 
�ين ��بطه، كتابخانه ها$ ��حدها$ منطقة پنج 
كميته  ��شتن   hلحا  +� �سالمى   ��+, ��نشگا� 
يا شو��$ مشو�تى �ضعيت مطلوبى ند��ند. 
به گونه �$ كه فقط 40 ��صد (� 2)  ����$ 
چنين كميته يا شو��$ مشو�تى هستند � 60 

��صد �+ ��شتن ,1 محر�مند.
عضويت ��سا$ كتابخانه ها �� گر�� ها$ 
مى شو�  سبب  ��حدها  پژ�هشى  يا  ,مو+شى 
يا  ,مو+شى   Qجلسا برگز��$   Fهنگا به 
 �  tمطر نيز  كتابخانه ها   Qمشكال پژ�هشى، 
�حتماالً مو�� بر�سى قر�� گيرند � يا �ين كه 
 � ,مو+شى  با گر�� ها$  ,نا1   yتبا�� �ليل  به 
تا  فر�هم شو�  +مينه �$  علمى  هيئت  �عضا$ 
 hنيا+ها$ �ساسى كتابخانه ها به �يژ� �+ لحا +�
��بطه  �ين   �� يابند.  ,گاهى  �طالعاتى  منابع 
فقط 20 ��صد (� 2) �+ ��سا$ كتابخانه ها 
عضو شو��$ ,مو+شى � پژ�هشى ��حد خو� 
بسيا�  �ضعيت،  نيز   hلحا �ين   +� كه  هستند 
نامناسب �ست. �+ جانب �يگر فقط 20 ��صد 
(� 2) ��سا$ كتابخانه ها عضو هيئت علمى 
هستند � 80 ��صد چنين �يژگى �� ند��ند. 
عضويت �ئيس كتابخانه �� كا�� هيئت علمى 
��حد ��نشگاهى �ين فرصت �� �� �ختيا� �$ 
قر�� مى �هد تا به ��سطة قر�� گرفتن �� متن 
فر�يند ,مو+' �+ نيا+ها$ �طالعاتى ��نشجويا1 
 � يابد  ,گاهى  علمى  هيئت  �عضا$  ساير   �
كند.   Fقد�� نيا+هايى  چنين  تأمين  به  نسبت 

كتابخانه  ��سا$  تحصيلى   xمد� مو��   ��
نيز �ضعيت، چند�1 �ضايت بخش نيست، به 
فاقد  ,نا1   +�  (2  �) ��صد   40 كه  گونه �$ 
مد�x كتابد��$ هستند. �� حالى كه �هميت 
���ندگا1  تا  مى كند  �يجا^  كتابخانه ها  كا� 
 �� كتابخانه ها  سرپرستى  كتابد��$   xمد��
عهد� ��� باشند. ���� بو�1 �ظيفه �$ ��شن � 
��ضح به كتابد���1 �ين �مكا1 �� مى �هد تا با 
�جر�$ �قيق ,نچه �+ ,نا1 خو�سته شد� �ست 
باشند  سهيم  كتابخانه �$   Wهد�� پيشبر�   ��
��حدها$  كتابخانه ها$   �� مسئله  �ين  كه 
��نشگاهى منطقة پنج به ميز�1 93 ��صد (� 

2) مطابق �ستاند��� �ست. 
سا+مانى  عامل  مهم ترين  �نسانى،  نير�$ 
�ست، به همين �ليل نيز ال+F �ست بر�$ كا� 
مو��  نيا+   Qصو� ��  � شد  قائل   '+��  ��
چه  چنا1  �ست  بديهى  گير�.  قر��  تشويق 
شكل  بهترين  به   �� خو�  محولة  �مو�  فر�$ 
�ظيفة خو�   x�� با  � مى �هد   Fنجا� ممكن 
 Qخدما ���ئة  جهت   �� ��+ند� �$  گاF ها$ 
��+ند� تر برمى ����، بايد مو�� توجه قر�� گير� 
��حدها$  كتابخانه ها$   �� �ين موضو>  كه  
گرفته  جد$  چند�1  پنج  منطقة  ��نشگاهى 
نمى شو� .چنا1 چه �� جد�Y 2 نيز مشخص 
به  نسبت  كتابخانه ها  ��صد   33 فقط  �ست، 
 Fقد�� خو�  كا�كنا1   Qحما+  +� قد���نى 
برنامه �$  چنين  �يگر  ��صد   67  � مى كنند 
��+يابى  با  �ست   F+ال كه  نمى كنند   Yنبا�  ��
,نا1   ��  �� �نگيز�   �  vشو كا�كنا1،  فعاليت 
تقويت كنند. ��+يابى فعاليت كتابد���1 موجب 
شناسايى نقاy قوQ � ضعف ,نا1 شد� � �+ 
فر�هم  +مينه �$  به خوبى  مى تو�1  طريق  �ين 
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  Yمو� محو�  Fنجا� به  تا عالقه مند$ شا1  كر� 
بيشتر شو�. �� ��بطه با ��+يابى كا� كا�كنا1  
كتابخانه ها$ ��حدها$ ��نشگاهى منطقة پنج 
نيز توجه چند�نى صو�Q نمى گير�. به طو�$ 
 Fكه فقط 40 ��صد (� 2) به �ين �مر �هتما
بر�$  برنامه �$  �يگر  ��صد   60  � مى ��+ند 

 Qطالعا�  � ,گاهى  ��شتن  ند��ند.  ��+يابى 
 ����  Yشتغا�  1,َ به  فر�  كه  پير�مو1 حرفه �$ 
 �� ��شتن سو�� حرفه �$  �يگر   Qعبا� به   �
برخو����  خاصى  �هميت   +� �مر�+  جها1 
جها1   �� نيز  كتابخانه ها  ,نكه  به �يژ�  �ست. 
تنو>   ،Qنتشا��� فز�يند`  �شد  �ليل  به  �مر�+ 
فن ,��$ ها$  ظهو�   � �طالعاتى  نيا+ها$ 
نوين �طالعاتى �چا� تحوY � �گرگونى ها$ 
فر���نى �� فعاليت خو� شد� �ند كه �ين مسئله 
شاغل  غيركتابد��$  كا�كنا1  مى كند  �يجا^ 
�� كتابخانه ها ,مو+' ها$ ال+F ��  �� +مينة 

حرفة خو� فر� گيرند. 
 2 Yئه شد� �� جد���� Qنچه �+ �طالعا,
برمى ,يد، 47 ��صد كتابخانه ها ����$ كا�كنا1 
كتابخانه ها$  كتابد���1  كه  غيركتابد�� هستند 
نيز  كتابد��$  ,مو+شى  ���� ها$   �� مذكو� 

شركت نكر�� �ند كه �ضعيت نامطلوبى �ست. 
���� ها$   �� غيركتابد��  كا�كنا1  شركت 
موجب  كتابد��$   Qبلند مد  �  Qكوتا� مد
كتابد��$  فنو1   �  Yصو� با  ,نا1  تا  مى شو� 
خو�  �ظايف   Fنجا�  ��  � كر��  پيد�  ,شنايى 

موفق تر عمل كنند.

3- مجموعه كتابخانه ها� ��حدها� ��نشگاهى 
به چه ميز�/  پنج ��نشگا� ���� �سالمى  منطقة 
با �ستاند�!�ها� كتابخانه ها� ��نشگاهى �ير�/ 

مطابقت ��!�؟
مى شو�  سبب  كه  عو�ملى  مهم ترين   +� يكى 
متناسبى   � متو�+1  �شد  كتابخانه  مجموعة 
��شته باشد، �جو� سياست � خط مشى بر�$ 
گستر' مجموعه �ست. متأسفانه �� بسيا�$ 
موضو>  �ين  به  ��نشگاهى  كتابخانه ها$   +�
توجه نمى شو� كه �ين مسئله موجب تقويت 
موضو>  چند  يا  يك   �� منابع  گستر'   �
شد� � به برخى �+ موضوعاQ توجه چند�نى 
مجموعه گستر$،  مد�1  خط مشى  نمى شو�. 
بستر$ �� فر�هم مى سا+� تا به همة گر�� ها$ 
مقبولى  �شد   � شو�  توجه  يكسا1  ,مو+شى 
خط مشى   qخصو�� شوند.  موجب   ��

جد�� 2. �ضعيت �  شيو�  مديريت
 �يا كتابخانه

��!��
 كميتة

 مشو!تى
�ست؟

 عضويت !ئيس
كتابخانه �!

 شو!��
 �مو�شى يا
پژ�هشى

 عضويت
 !ئيس

كتابخانه
 �! كا�!

هيئت علمى

 ��!� بو�/
n!مد

 كتابد�!�
 !ئيس

كتابخانه

��شن ! 
��ضح بو�/
�ظايف pشر 

كا!كنا/

قد!��نى ��
كا!كنا/

�!�يابى
كا!كنا/

 شركت كا!كنا/
 غير كتابد�!� �!
Kها� �مو� �!�� 

كتابد�!�

خيربلىخيربلىخيربلىخيربلىخيربلىخيربلىخيربلىخيربلى
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 (3  �) ��صد   67 مجموعه گستر$  مد�1 
منطقة  ��نشگاهى  ��حدها$  كتابخانه ها$ 
پنج ��نشگا� ,+�� �سالمى �+ �ستاند��� تبعيت 
فاقد چنين  �� حالى كه 33 ��صد  مى كنند، 

�ستاند���$ هستند. 
گزينش مو�� �+ مهم ترين �ظايف كتابخانه 
�ست كه �ئيس كتابخانه �� �ين +مينه مسئوليت 
خطير$ برعهد� ���� چر� كه گزينش هر منبع 
�طالعاتى بر�$ خريد مستلزF ,1 �ست كه ,1 
�ين كه  يا   � نباشد  موجو�  كتابخانه   �� منبع 
قبًال سفا�' ���� نشد� باشد. �� �جر�$ چنين 
كلية   +� مى بايست  كتابخانه  �ئيس  فر�يند$ 
سفا�' هايى كه �+ سو$ گر�� ها$ ,مو+شى، 
با  �فر�� مرتبط  پژ�هشى، ��نشجويا1 � ساير 
���ئه مى شو�، ,گاهى ��شته باشد �  كتابخانه 
ضمن پيگير$ سابقة منابع ���ئه شد�، �+ ���� 
 �� كتابخانه  نيا+  كه  منابعى  يا  تكر��$  منابع 
فر�هم نمى سا+ند، به ���1 مجموعه خو����$ 
�ين +مينه، 73 ��صد (�  . هر چند ��  كند 
منطقة  ��نشگاهى  كتابخانه ها$ ��حدها$   (3
پنج ��نشگا� ,+�� �سالمى طبق �ستاند��� عمل 
�ين  به  كتابخانه ها  ��صد   27 �ما  مى كنند، 

�ستاند��� توجه ال+F �� ند��ند. 

 �� مخاطب  جامعة  نيا+  كه  منابعى  �جين 
گذشت  �ليل  به  �ينكه  يا  نمى سا+ند،  فر�هم 
يا به همين  +ما1 �چا� فرسو�گى شد� �ند � 
�ليل ��+' � �عتبا� علمى خو� �� �+ �ست 
���� �ند (به �يژ� �� كتا^ ها$ علمى � پزشكى) 
سبب مى شو� تا كتابخانه ها ��ند$ پويا � �� 
به �شد ��شته باشند. �اليل گوناگونى �هميت 
�جين �� مضاعف مى كنند كه مهم ترين ,1 ها 
�فز�يش ��+�فز�1 �نتشا��Q، كمبو� فضا � ... 
 Qست. �مر�+� هيچ كتابخانه �$ فضا � �مكانا�
 � ملى   Qنتشا��� همة  گر�,��$  بر�$   F+ال
بين �لمللى �� ند��� � �ين خو� عاملى �ست تا 
 Gكتابخانه ها �مر �جين �� جد$ بگيرند. بر �سا
,ما� جد�Y 3، فقط 40 ��صد �+ كتابخانه ها 
����$ قانو1 مد�1 �جين هستند � 60 ��صد 
چنين فعاليتى �� �� �ستو� كا� خو� ند��ند. 
كه  �ست  علتى  خو�  مجموعه  ��+يابى   Fعد
�شد نامو+�1 � نامتناسب مجموعه �� موجب 
مى شو�. ��+يابى منظم مجموعة كتابخانه �ين 
تا عملياQ �جين  فر�هم مى سا+�   �� فرصت 
نيز با ,گاهى � �قت بيشتر �نجاF شو� كه �� 
كتابخانه   (3�) ��صد   53/3 نيز  ��بطه  �ين 
ها$ ��حد ها$ ��نشگاهى منطقة پنج ��+يابى 

جد�� 3. مجموعه سا#"

 خط  مشى
مجموعه گستر�

 گزينش نهايى
 منابع توسط !ئيس

كتابخانه

 ��شتن قانو/
�جين /�مد

 �!�يابى منظم
منابع

 !شد 2 تا 6
�!صد

خيربلىخيربلىخيربلىخيربلىخيربلى
1051146978141جمع

��66/733/373/326/7406046/753/393/36/7صد
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�شد  ند���.  خو�  مجموعة  منابع   +� منظمى 
معموالً  ��نشگاهى  كتابخانه ها$  مجموعة 
 � ��نشگاهى  �شته ها$  توسعة  ��ستا$   ��
�ين  كه  مى گير�   Qصو� ��نشجو  �فز�يش 
��نشگا�  پنج  منطقة  كتابخانه ها$   �� مسئله 
 93 مى شو�.  �عايت  خوبى  به  �سالمى   ��+,
 6 تا   2 �شد   +� كتابخانه ها   (3  �  ) ��صد 
�ين  كه  برخو����ند   Yسا  Yطو  �� ��صد$ 
�فز�يش  با   Fهمگا مجموعه ها  �شد   +� نشا1 

�شته ها$ ��نشگاهى � ��نشجو ����.
 �جو� كتابخانه �$ غنى � پويا �� يك محيط 
��نشگاهى عال�� بر كمك به فر�يند ,مو+'، 
مى �فز�يد.  نيز  ��نشگاهى  ��حد   1, �عتبا�  بر 
�� جها1 �مر�+ شاهد هستيم كه ��نشگا� ها$ 
 � معتبر  كتابخانه ها$   $���� جها1  بز�گ 
+بانز� هستند، به گونه �$ كه �� بيا1 �هميت 
به  كتابخانه ها  ��نشگا� هايى،  � جايگا� چنين 
,نچه  مى ��ند.  به شما�  مهم  شاخص  عنو�1 
���� ها$ حاصل �+ �ين تحقيق نشا1 مى �هد 
��حدها$  كتابخانه ها$  تمامى  مجموعة 
�سالمى   ��+, ��نشگا�  پنج  منطقة  ��نشگاهى 
 �� ���ند.  توجهى  قابل  فاصلة  �ستاند���،  با 
�ينجا منابع موجو� (� 4)، كتابخانه ها$ مو�� 
بر�سى � همچنين �ستاند��� منابع كتابخانه �$ 
(� 5)، بر�$ هر كد�F � فاصله � �ختالW ,نا1 

با �ستاند���ها نشا1 ���� مى شو�. 

مستقل  كتابخانة  هر  مجموعة  محاسبة 
�نجاF گرفته  +ير   Yفرمو مبنا$  بر  ��نشگاهى 

�ست. 

 Yين فرمو� ��
 Fتما علمى  هيئت  �عضا$  تعد��   =  F

�قت 
E = تعد�� كل ��نشجويا1 تماF �قت 

U = تعد�� �شته ها$ كا�شناسى 
M = تعد�� �شته ها$ كا�شناسى ��شد

D = تعد�� �شته ها �� سطح �كتر$
V = تعد�� كل مجموعه 

مجموعه پاية �قم ثابت � نمايشگر حد�قل 
مجموعه �$ �ست كه بايد هم +ما1 با گشايش هر 
��حد ��نشگاهى �� كتابخانة ,1 موجو� باشد. 
مجموعه پاية كتابخانه ها$ مركز$ بايد بين 40 
تا 80 هز�� مد�x، بنا به نو> � +مينة فعاليت 
موضوعى، تعيين شو�. ال+F �ست بنا به نيا+ها 
� �يژگى ها$ سا+ما1 ,مو+' ما��، ��صد$ 
�+ كل مجموعة هر كتابخانة ��نشگاهى، به مو�� 

غيركتابى �ختصاq يابد (2). 

كتابخانه ها�   !� شاغل  �نسانى   ��نير  -4
��نشگا�  پنج  منطقة  ��نشگاهى  ��حدها� 
�ستاند�!�ها�  با  ميز�/  چه  به  �سالمى   ����

جد�� 4. �ضعيت منابع موجو� كتابخانه ها" ��حدها" ��نشگاهى منطقة پنج ��نشگا+ *#�� �سالمى

 كتاuكتابخانه!�يف
فا!سى

uكتا 
التين

نشريه
جمع كلسايرنقشهنرI �فز�!پايا/ نامه

التينفا!سى

1547818391094146446560932443434939584922جمع

V = مجموعة پايه  +
100F + 12E + 335U + 3000M + 2000 D 
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كتابخانه ها� ��نشگاهى �ير�/ مطابقت ��!�؟
به  كتابخانه ها  كتابد���1 متخصص ��  �جو� 
�ليل تحصيل �� �ين �شته � ,گاهى � شناخت 
�سالت �صلى كتابخانه ها �ين �مكا1 �� فر�هم 
 � كتابخانه   +� بهتر$   x�� ,نا1  تا  مى سا+� 
 Fمسائل ,1 ��شته باشند � �+ سو$ �يگر �نجا
(فهرست نويسى،  جمله   +� تخصصى  �مو� 
�يشا1  توسط  چكيد� نويسى...)  نمايه سا+$، 
كتابخانه  به  ��+ند� تر   Qخدما ���ئة  سبب 
 Fقا��  � ,ما�  به  نگاهى  مى شو�.  مر�جعا1   �
به خوبى نشا1 مى �هد كه ضعف   6 Yجد�
همة  نوعى  به  متخصص  �نسانى  نير�$ 
كتابخانه ها �� ,+�� مى �هد. �+ مجمو> 70 نفر 
مطالعه  مو��  كتابخانه ها$   �� كتابد�� شاغل 
كا�شناسى   xمد�  $���� ��صد   43 فقط 
��بطه   �� �ضعيت  �ين  كه  هستند  كتابد��$ 
نامطلو^  بسيا�  باالتر  تحصيلى   xمد�� با 
 (6  �) ��صد   3 فقط  كه  گونه �$  به  �ست. 
 � ��شد  كا�شناسى   xمد�  $���� كتابد���1 

1/2 ��صد ����$ مد�x �كتر$ هستند. هر 
تحصيلى   xمد� ���ندگا1  �حتسا^  با  چند 
كا�شناسا1  ,ما�  غيركتابد��$  كا�شناسى 
مى �سد،  ��صد   77 به  كتابخانه   �� شاغل 
نيز �جو� ���� كه بسيا�$ �+  �ين �مكا1  �ما 
�فر��$ كه ����$ مد�x غيركتابد��$ هستند، 
 Yميل باطنى خو� به �ين كا� مشغو Wبرخال

شد� باشند. 

كتابخانه ها� ��حدها�  منابع  5- سا�ما/ �هى 
�سالمى   ���� ��نشگا�  پنج  منطقة  ��نشگاهى 
كتابخانه ها�  �ستاند�!�ها�  با  ميز�/  چه  به 

��نشگاهى �ير�/ مطابقت ��!�؟
�ستفا�� �+ قو�عد شناخته شد` ملى � بين �لمللى 
به عنو�1 يك معيا�، شاخصى �ست كه معموالً 
�نيا �عايت مى شو�.  �� تمامى كتابخانه ها$ 
�ستفا�� �+ چنين قو�عد � قو�نينى سبب مى شو� 
نظم   � يكپا�چگى   +� كتابخانه  مجموعة  تا 
خاصى برخو���� شو� كه همين يكپا�چگى 

جد�� 5. مقايسة منابع موجو� كتابخانه ها> ��حدها" ��نشگاهى منطقة پنج با �ستاند���

�!صد �ختال@فاصله با �ستاند�!��ستاند�!�منابع موجو���حد
5849222137235155231327/3جمع

جد�� 6. نير�" �نسانى

��حد
كتابد�! كمك كتابد�! متخصص

�!صد نسبت جمع كل نير�هاكا!كنا/ غيركتابد�!�متخصص
نير�ها�

موجو� به نير�ها�
مو!� نيا� �ستاند�!�

�ستاند�!�شاغل�ستاند�!�شاغل�ستاند�!�شاغل�ستاند�!�شاغل

2138362763229870712جمع

��1/4413/0410/739/83صد
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� نظم نيز، تسهيل خدماQ كتابخانه �$ �� به 
همر�� ����. �� �ين ��بطه، 87 ��صد (� 7) 
كتابخانه ها$ ��حدها$ ��نشگاهى منطقة پنج 
با ��x �ين ضر��Q �+ قو�عد فهرست نويسى 
�ما 13 ��صد  �ستفا�� مى كنند،  �نگلو,مريكن 
�يگر چنين �ستاند���$ �� �عايت نمى كنند. 

 � تسهيل  بر  عال��  ��يانه  �مر�+� صنعت 
تسريع خدماQ كتابخانه �$، بستر$ �� فر�هم 
كر�� �ست تا كتابد���1 با صرW +ما1 كمتر$ 
 +�  � كنند  خدمت �سانى  خو�  مر�جعا1  به 
��خلى،  شبكه ها$  برقر��$  با  �يگر  جانب 
+مينة �ستفا�` بهينه �+ منابع �� توسط مر�جعا1 
طريق   +� منابع  سا+ما1 �هى  سا+ند.  فر�هم 
همكا�$ شبكه �$ � همچنين تهية  فهرست 
نمايانگر موجو�$ چند كتابخانه  مشترx كه 
�ست، عمل جا$ يابى منابع �طالعاتى �� بر�$ 
��نشگاهى  مختلف  ��حدها$  ��نشجويا1 
 �) ��صد   80 بهر� گير$  مى سا+�.  فر�هم 
منطقة  ��نشگاهى  كتابخانه ها$ ��حدها$   (7
پنج �+ چنين �مكاناتى هر چند �ضايت بخش 
 +� �ستفا��  با  بو�  �ميد���  �ما مى تو�1  نيست، 
�مكاناQ كامپيوتر$ � شبكه ها$ ��خلى ساير 
 Qخدما كر�1  مكانيز�   �� نيز  كتابخانه ها 

���ئة  كنند. تسريع ��   Fقد�� كتابخانه �$ خو� 
منابع  ,ما�� سا+$   � سا+ما1 �هى   Qخدما
كتابخانة  به چرخة  ,1 ها  ����كر�1   � جديد 
�صلى �ست كه بايد كامًال جد$ گرفته شو�. 
خريد��$  كتابخانه  بر�$  كه  مد�كى  �گر 
مى شو� به موقع �� �ختيا� قر�� نگير�، چه بسا 
�� كوتا� مدQ چنين مد�كى ��+' �طالعاتى 
خو� �� �+ �ست بدهد � �ستفا�` چند�نى �+ 
,1 صو�Q نگير� كه �ين مسئله �� مو�� منابع 
 � Yتحو Yعلمى � پزشكى كه همو��� �� حا
مى يابد.  ��چند�1  �هميتى  هستند،  �گرگونى 
 Yمعمو شر�يط   �� كتابخانه  �ستاند���،  طبق 
 �� خو�  جديد  منابع   +��  17  Qمد  �� بايد 
مو��  �ين   �� كه  كند  مجموعه  چرخة   ����
��حدها$  كتابخانه ها$   (7  �) ��صد    80
كر�� �ند  عمل  موفق  پنج  منطقة  ��نشگاهى 
 F+20 ��صد �� �ين مو�� به �ستاند��� ال �

�ست نيافته �ند. 
,ما�� سا+$ 240 عنو�1  فهرست نويسى � 
كه مى تو�ند  �ستاند���$ �ست  ما�،   �� كتا^ 
 �� كتابخانه ها   Fهتما�  � جديت   +� نشا1 
باشد.  ��شته  كتابخانه �$   Qخدما بهينة  ���ئة 
 (7  �) ��صد   87 �ستاند���  �ين  �عايت   ��

جد�� 7 . �ضعيت سا#ما� �هى منابع كتابخانه �"

��حد

�ستفا�� �� قو�عد 
فهرست نويسى 
�نگلو�مريكن

�ستفا�� �� شبكة كامپيوتر� 
بر�� فهرست نويسى � تهية 

nفهرست مشتر

�ما�� سا��
��منابع �! 17 !

فهرست نويسى 240 
عنو�/ كتاu �! ما�

خيربلىخيربلىخيربلىخيربلى

132123123132جمع

��8713802080208713صد
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كتابخانه ها موفق بو�� �ند � 13 ��صد به چنين 
�ستاند���$ نرسيد� �ند.

6- خدماE كتابخانه ها� ��حدها� ��نشگاهى 
به چه ميز�/  پنج ��نشگا� ���� �سالمى  منطقة 
با �ستاند�!�ها� كتابخانه ها� ��نشگاهى �ير�/ 

مطابقت ��!�؟
 +� بهر� گير$  شيو� ها$  با  مر�جعا1  ,شنايى 
بر�$   qبه خصو كتابخانه  مجموعة   � منابع 
��ستا$   �� ��+ند�  گامى  جديد  ��نشجويا1 
بهر� ��$ هرچه بيشتر كتابخانه ها مى شو�. �+ 
�ين �� معموالً كتابخانه ها �� �قد�مى مفيد � 
��+ند� �قد�F به �جر�$ برنامة ,شنايى ��نشجويا1 
مى كنند.  كتابخانه   +� بهر� گير$  شيو� ها$  با 
به  كتابد���1،  بر تسهيل كا�  �ين عمل عال�� 
خوبى  به  تا  مى �هد   �� �مكا1  �ين  مر�جعا1 
به  ,شنا شد� � خو� �� �ستيابى  كتابخانه  با 
باشند.  كتابد���1  يا��   � يا�  �طالعاتى  منابع 
�� �ين +مينه، 67 ��صد (� 8) كتابخانه ها$ 
��حدها$ ��نشگاهى منطقة پنج ��نشگا� ,+�� 
,شنا  بر�$  مشخص  برنامة   $���� �سالمى 
كتابخانه �$   Qخدما  +� ��نشجويا1  ساختن 

هستند � 33 ��صد فاقد ,1 هستند. 
�+ �يگر فعاليت ها$ كتابخانه ها �� جهت 
,شنا ساختن مر�جعا1 �+ خدماQ كتابخانه �$ 
تهية جز�� يا كاتالوگ ��هنماست كه �ين عمل 
نيز به مر�جعا1 �مكا1 مى �هد تا �� بهر� گير$ 
�+ كتابخانه � مو�� كتابخانه �$ �طال> � ,گاهى 
بهتر$ ��شته باشند. چنين جز�� هايى معموالً 
�طالعاتى ��با�` نحو` عضويت، شر�يط �مانت 
�ختيا�   ��  ��  ...  � كتابخانه  موقعيت  كتا^، 
�فر�� قر�� مى �هند. �� �ستفا�� �+ جز�` ��هنما 

كتابخانه ها$ ��حدها$ ��نشگاهى منطقة پنج، 
�ضعيت چند�1 مطلوبى ند��ند. چنا1 چه �� 
جد�Y 8  مشاهد� مى شو�، فقط 47 ��صد 
����$ جز�` ��هنما هستند � 53 ��صد �يگر 

چنين جز�� �$ �� تد�ين نكر�� �ند. 
تمامى   �� متخصص  كتابد���1  حضو� 
 �� شر�يطى  كتابخانه  يك  فعاليت  ساعت 
بر�$  +ما1  �� هر  مر�جعا1  تا  فر�هم مى كند 
كسب �طالعاQ مو�� نيا+ خو� �چا� مشكل 
  �) ��صد   73 نيا+،  �ين  تأمين   �� نشوند. 
طبق  پنج  منطقة  ��نشگاهى  كتابخانه ها$   (8
 �� �يگر  ��صد   27  � كر��  عمل  �ستاند��� 

�عايت �ين �ستاند��� ناموفق بو�� �ند. 
+ما1   �� كتابخانه  كا�  ساعت  �فز�يش 
�متحاناQ يكى �+ �ظايفى �ست كه مسئوال1 
 1, به  ��نشجويا1  نيا+  به  پاسخ   �� ��نشگا� 
نيز  مو��  �ين   �� كه  ���ند  خاصى  توجه 
��حدها$  كتابخانه ها$   (8  �) ��صد   100
��نشگاهى منطقة پنج به �ين �ظيفه عمل كر�� 
 Qساعت كا� خو� �� به منظو� ���ئة خدما �

به مر�جعا1 �فز�يش مى �هند. 
عنو�1  به  كتابخانه  عملكر�  گز��'  تهية 
�ختيا� �ئيس  �ين فرصت �� ��  يك كا�نامه 
كتابخانه � كتابد���1 ,1 قر�� مى �هد تا ضمن 
,گاهى �+ عملكر� كتابخانه، نيا+ مر�جعا1 خو� 
مى تو�1  طريق  �ين   +� كنند.  شناسايى  نيز   ��
نيا+هايى  نيا+ها$ �طالعاتى � �يگر  �نو�>  به 
كه به صو�Q �نفر��$ قابل �سيدگى نيست، 
�ست يافت � نسبت به �فع ,نا1 �قد�F كر�. 
�� �ين ��بطه، 87 ��صد (� 8) كتابخانه ها$ 
 Qخدما  +� پنج  منطقة  ��نشگاهى  ��حدها$ 
 13  � مى كنند  تهيه  گز��'  خو�  شد`  ���ئه 
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كا� خو�  �� �� �ستو�  فعاليتى  ��صد چنين 
ند��ند. 

مفيد   Fقد�� جديد،  منابع  �طال> �سانى 
 � �عضا   1, طريق   +� كه  �ست  شايسته �$   �
��يافتى  منابع  ,خرين   +� كتابخانه  مر�جعا1 
كتابخانه ,گاهى مى يابند. نكته �$ كه �� �ينجا 
بايد بد�1 �شا�� كر� �ين �ست كه ���� منابع 
�ساسى   yشر كتابخانه،  چرخة  به   Qطالعا�
بلكه  نيست،  كتابخانه  كيفيت  بهبو�  بر�$ 
�ستفا�� �+ �ين منابع �ست كه بهر� ��$ كتابخانه 
بايد  كتابخانه ها  بنابر�ين،  مى �هد.  �فز�يش   ��
مر�جعا1   � �عضا  تا  كنند  عمل  گونه �$  به 
پيد�  �طال>  جديد  منابع   +� +ما1  كمترين   ��
 (8  �) ��صد   80  qخصو �ين   �� كنند. 
منطقة  ��نشگاهى  ��حدها$  كتابخانه ها$ 
 � �عضا  �طال>  به  خو���  ��يافتى  منابع  پنج 
مر�جعا1 مى �سانند، �� حالى كه 20 ��صد 

�يگر فاقد چنين �يژگى هستند. 
به �يژ�  كتابخانه ها  �كثر  حاضر،   Yحا  ��
 +� بهر� گير$  با  ��نشگاهى  كتابخانه ها$ 

جستجو$  �مكا1  كتابخانه �$  نرF �فز��ها$ 
فر�هم  خو�  كا�بر�1  بر�$   �� كامپيوتر$ 
كر�� �ند � سيستم ماشينى جستجو، جايگزين 
�ين مو�� فقط  سيستم �ستى شد� �ست. �� 
��حدها$  كتابخانه ها$   (8  �) ��صد   40
��نشگاهى منطقة پنج چنين �مكاناتى �� بر�$ 
��صد   60  � كر�� �ند  فر�هم  خو�  مر�جعا1 

�يگر فاقد چنين �مكاناتى هستند. 
كتابخانه ها$ ��نشگاهى �ظيفه ���ند �نو�> 
پژ�هشى   � ,مو+شى   +� �عم  �طالعاتى  منابع 
�� مطابق با نيا+ گر�� ها$ مختلف ,مو+شى � 
پژ�هشى ��نشگا� ما�� فر�هم كنند. �� تحقق 
كتابخانه ها$   (8  �) ��صد   100 �ظيفه  �ين 
منابع  پنج،  منطقة  ��نشگاهى  ��حدها$ 
مطابق �شته ها$   �� �طالعاتى مجموعة خو� 

,مو+شى � پژ�هشى گر�,��$ مى كنند.

7- ساختما/ � تجهيز�E كتابخانه ها� ��حدها� 
��نشگاهى منطقة پنج ��نشگا� ���� �سالمى به 
�ير�/  �ستاند�!�ها� كتابخانه ها�  با  ميز�/  چه 

جد�� 8 . �ضعيت خدماA كتابخانه �"

Kمو�� 
�ستفا��

�� كتابخانه

��!� بو�/
a� جز
!�هنما

 حضو!
 كتابد�!

متخصص
Iتما !� 
Eساعا 
 فعاليت
كتابخانه

 �فز�يش
 ساعاE كا!

كتابخانه
Iبه هنگا 
Eمتحانا�

 تهية
K!گز�

Eخدما ��
�طالw !سانى
منابع جديد

 بهر� گير�
��

Eمكانا� 
كامپيوتر

 مطابقت
 منابع با

  !شته ها�
� �مو�شى 
پژ�هشى

خيربلىخيربلىخيربلىخيربلىخيربلىخيربلىخيربلىخيربلى
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مطابقت ��!�؟
بر �ساG يافته ها$ تحقيق، 40 ��صد (� 9) 
 $���� ��نشگاهى  ��حدها$  كتابخانه ها$   +�
 ��  � هستند  كتابخانه  �ختصاصى  ساختما1 
همين حاY 60 ��صد كتابخانه ها فاقد چنين 
��حدها$  كتابخانه ها$  هستند.  ساختمانى 
 �  Qتجهيز�  hلحا  +� پانز�� گانه  ��نشگاهى 
 93 با  حريق  �طفا$   � خطر   Fعال� �سايل 
��صد (� 9) �� �ضع مطلوبى به سر مى برند 
� تنها 7 ��صد كتابخانه ها فاقد چنين �مكاناتى 
هستند، �� حالى كه كتابخانه ها �+ لحاh ��شتن 
�سايل �يمنى �� �ضعيت مناسبى قر�� ���ند. 
با �ين �جو� فقط 67 ��صد (� 9) كا�مند�1 
 �� Qمكانا� �+ �ين  كتابخانه، ,مو+' �ستفا�� 
فاقد چنين �يژگى  فر�گرفته �ند � 33 ��صد 
 � موضو>   Qضر�� به  توجه  با  كه  هستند 
خطر�Q �حتمالى ال+F �ست تمامى كا�مند�1 
برخو����  ,مو+شى  چنين   +� كتابخانه ها 

شوند. 
 ��  tضو� به  كه  مشكالتى   +� يكى 
مى شو�،  مشاهد�  پنج  منطقة  كتابخانه ها$ 
به  كتابخانه  ساختما1  پاسخ گويى   Fعد

�ستاند���  طبق  �ست.  مجموعه  ,تى  نيا+ها$ 
طر�حى  گونه �$  به  بايد  كتابخانه  ساختما1 
شو� كه پاسخ گو$ حد�قل 30 ساY ,تى ��حد 
��نشگاهى باشد. �ما بر�ساG ,ما� (� 9) فقط 
�يژگى  چنين   +� كتابخانه ها  ��صد   13/3
كتابخانه ها  ��صد   86/7  � هستند  برخو���� 
 ،���� غيركتابخانه �$  كا�بر$  كه  مكانى   ��

فعاليت مى كنند. 
��خصوq �جو� �مكاناتى �+ قبيل تهوية 
نبو�  صد�،   � سر  نبو�  كافى،  نو�  مطبو>، 
 73/3 نيز  �فاهى   Qمكانا� ساير   � �طوبت 
�ستاند���  مطابق  كتابخانه ها   (9  �) ��صد 
 F+عمل مى كنند � 26/7 ��صد به �ستاند��� ال

�ست نيافته �ند. 

��نشگاهى  ��حدها�  كتابخانه ها�  بو�جة   -8
به چه ميز�/  پنج ��نشگا� ���� �سالمى  منطقة 
با �ستاند�!�ها� كتابخانه ها� ��نشگاهى �ير�/ 

مطابقت ��!�؟
�ين  كتابخانه  بر�$  مستقل  كا�پر��+  ��شتن 
بر�$  كتابخانه ها  تا  مى سا+�  فر�هم   �� �مكا1 
مشكل  �چا�  خو�  كتابخانه �$  خريدها$ 

Aجد�� 9. �ضعيت ساختما� � تجهيز�

ساختما/ مختص
كتابخانه

 تجهيز كتابخانه به
�سايل

� �عالI خطر 
�طفا� حريق

 �مو�K كا! با
�سايل

� �عالI خطر 
�طفا� حريق

 تأمين نيا�ها�
سى ساy �يند�

 كتابخانه �� نظر
تهويه، نو! كافى،
...نبو� سر � صد� 

خيربلىخيربلىخيربلىخيربلىخيربلى

69141105213114جمع
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به �يژ�  خو' حسابى  كه  ,نجا   +� نشوند. 
هنگامى كه منابع كتابخانه �$ �+ ناشر�1 معتبر 
با  ,نا1  تا  خريد��$ مى شو� موجب مى شو� 
با كتابخانه همكا�$  �عتما� � �طمينا1 بيشتر 
كمترين   ��  �� نيا+شا1  مو��  منابع   � ��شته 
همچنين  كا�پر��+  �جو�  كنند.  تأمين  +ما1 
موجب مى شو� خريد برخى �+ �قالF كه تهيه 
�ست  +ما1 بر   $���� فر�يند   �� ,نا1  خريد   �
�ين   �� شو�.  خريد��$  كوتا� تر$  +ما1   ��
 ��+, ��نشگا�  پنج  منطقة  كتابخانه ها$  ��بطه 
چه  چنا1  ند��ند.  مطلوبى  �ضعيت  �سالمى 
 20 فقط  مى شو�،  مشاهد�  نيز   (10  �)  ��
 $���� بر�سى  مو��  كتابخانه ها$  ��صد 
�يگر  ��صد   80  � هستند  مستقل  كا�پر��+ 

فاقد كا�پر��+ هستند. 
��شتن بو�جة مشخص ساالنه �ين تو�نايى 
با  تا  مى بخشد  كتابخانه ها  ��سا$  به   ��
تقسيم بند$ بو�جة �ختصاصى �نو�> نيا+ها$ 
 Gسا� �ين  بر   � كر��  ��لويت بند$   �� خو� 
كنند.   Fقد�� خو�  كتابخانة  تجهيز  به  نسبت 
مشخص  ,مد�  �ست  به   Qطالعا�  +� ,نچه 
كتابخانه ها$   (10  �) ��صد   93/3 مى شو�، 
منطقة پنج ��نشگا� ,+�� �سالمى ����$ بو�جة 
نيز  ��صد   6/7  � هستند  مشخص  ساالنة 

بو�جة ساالنة مشخصى ند��ند. 
�ختصاq بو�جه به كتابخانه +مانى ��+' 
كتابخانه  �ئيس  به  بو�جه  �ين  كه  مى يابد 
+مينة   �� بيشتر  ,گاهى  با   �� تا  شو�  �بال� 
�بال�   Fنمايد. عد تصميم گير$   1, هزينه كر� 
�ئيس  به  كتابخانه  يافتة   qختصا� بو�جة 
خو�  هزينة  �+ سقف   �� مى شو�  موجب   1,
ممكن  نهايت   ��  � باشند  ند�شته  �طالعى 

�ست هزينة ساالنه �$ كه بر�$ كتابخانه ��نظر 
گرفته مى شو�، مو�� �ستفا�` كامل قر�� نگير�. 
��حدها$  كتابخانه ها$  بين   �� مشكل  �ين 
�سالمى   ��+, ��نشگا�  پنج  منطقة  ��نشگاهى 
كامًال  مشهو� �ست، به گونه �$ كه �� 46/7 
��صد (� 10) كتابخانه ها، بو�جة ساالنه به 

�طال> �ئيس كتابخانه �ساند� نمى شو�.
هزينه ها$  بر�$  كتابخانه ها  چه  چنا1 
تأمين  سا+،   � ساخت  قبيل   +� سرمايه �$ 
�ختصاصى  هزينة   +�  ،...  � پايه  مجموعة 
كمبو�  با   Q1 صو�,  �� كنند،  �ستفا��  خو� 
�عتبا� مو�جه خو�هند شد. به همين �ليل �كثر 
��نشگا� ها چنين هزينه هايى �� �+ بو�جة ساالنة 
كتابخانه جد� كر�� � هزينه �$ جد�گانه بر�$ 
��صد   80 �ين با��   �� مى كنند.  پيش بينى   1,
چنين  بر�سى،  مو��  كتابخانه ها$   (10  �)
هزينه هايى �� �+ بو�جة �ختصاصى خو� جد� 
ساخته �ند � �� 20 ��صد �يگر چنين نكته �$ 

�عايت نمى شو�. 
تأمين نيا+ها$ �طالعاتى مر�جعا1 كتابخانه 
گز��' ها$  نشريه،  (كتا^،  چاپى   +� �عم 
��لتى � غير��لتى...) � غيرچاپى (لوt فشر��، 
 (... �لكتر�نيكى  كتا^  �طالعاتى،  پايگا� ها$ 
مى ���،  به شما�  كتابخانه ها  �ظيفة  مهم ترين 
به  كمك  ,نا1  �جو�$   Qضر�� كه  چر� 
��نشگاهى  ��حدها$   �� ,مو+'  فر�يند 
كتابخانه ها$  �ستاند���  طبق  �ين ��   +� �ست. 
بو�جة   +� ��صد   90 تا   70 بايد  ��نشگاهى 
 Wيافته به كتابخانه ��نشگاهى صر qختصا�
مر�جعا1  نيا+  مو��  �طالعاتى  منابع  خريد 
قر��گير�. با توجه به ���� ها$ (� 10)، تمامى 
 �� F+كتابخانه ها$ مو�� مطالعه، �ستاند��� ال
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�عايت كر�� �ند. 
طبق �ستاند���، ��نشگا� ها بايد 3 ��صد �+ 
كل بو�جة خو� �� به كتابخانه تخصيص �هند 
� �� صو�Q نيا+، �ين مقد�� �� تا 5 ��صد 
 �) ��صد   80 ��بطه  �ين   �� �هند.  �فز�يش 
10) كتابخانه ها$ ��حدها$ ��نشگاهى منطقة 
پنج �+ �ين بو�جه برخو���� بو�� � 20 ��صد 

چنين بو�جه �$ �� �� �ختيا� ند��ند. 

پيشنها�ها 
��حدها$  كلية   �� �طالعاتى  منابع   -1
�سالمى   ��+, ��نشگا�  پنج  منطقة  ��نشگاهى 
��نشگاهى  كتابخانه ها$  �ستاند���ها$  با 
�ير�1، فاصلة بسيا� ����. لذ�، پيشنها� مى شو� 
 � مد�1  سياستى   mتخا� با  كتابخانه ها  تمامى 
برنامه �يز$ ال+F، با خريد��$ منابع �طالعاتى 
مو�� نيا+ ��نشجويا1 � �عضا$ هيئت علمى 
�ين  بر�$  برسانند.  حد�قل  به   �� فاصله  �ين 
كا� ال+F �ست ��سا$ كتابخانه ها با برگز��$ 
 � ,مو+شى  گر�� ها$  با  متعد�  نشست ها$ 
نيا+سنجى مطلو^ نسبت به تأمين منابع مو�� 
 mكنند. ضمن ,نكه بايد سياستى �تخا Fنيا+ �قد�

شو� تا عال�� بر كتا^، ساير منابع �طالعاتى 
�+ جمله مد��x �لكتر�نيكى بر�$ كتابخانه ها 

خريد��$ شو�. 
 �� متخصص  �نسانى  نير�$  كمبو�   -2
 tضو� به  مطالعه  مو��  كتابخانه ها$  تمامى 
 �� به �يژ�  موضو>  �ين  مى شو�كه  مشاهد� 
خوشايند  چند�1  ��نشگاهى  كتابخانه ها$ 
سو$   +� �ست   F+ال جهت  همين  به  نيست. 
 mسا$ ��حدها$ ��نشگاهى، سياستى �تخا��
شو� تا نير�$ �نسانى متخصص � كا�شناسا1 
كتابخانه ها   �� فعاليت  جهت  كتابد��$ 

�ستخد�F شوند. 
ساختما1  تحقيق،  نتايج  به  توجه  با   -3
 ��+, ��نشگا�  پنج  منطقة  كتابخانه ها$  �كثر 
�سالمى ����$ كا�بر$ غيركتابخانه �$ هستند 
كه �ين مسئله خو� بر فعاليت كتابخانه ها تأثير 
��حدها$  مى شو�  پيشنها�  لذ�،   .���� منفى 
��نشگاهى با ,يند� نگر$ ال+F، ساختما1 هايي 

مختص كتابخانه �حد�� كنند. 
4- پيشنها� مى شو� �� جلساQ پيش بينى 
�+ �ئيس  بو�جة ساالنة هر ��حد ��نشگاهى 
بو�جه   Qجلسا  �� شركت  جهت  كتابخانه 

جد�� 10. �ضعيت بو�جه

��حد

��شتن 
كا!پر���
مشخص

بو�جة ساالنة
مشخص

�بالz بو�جة 
ساالنه

به !ئيس 
كتابخانه

پيش بينى هزينة 
سرمايه �� جد� 
�� هزينة جا!� 

كتابخانه

خريد 70 تا 90 
�!صد بو�جة 
تخصيص يافته 
به خريد منابع

�ختصا] 3 
�!صد �� كل 

بو�جة ��نشگا� 
به كتابخانه

خيربلىخيربلىخيربلىخيربلىخيربلىخيربلى
31214187114150123جمع
��208093/36/753/346/773/326/710008020صد
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با  كتابخانه  بو�جة  تا  ,يد  عمل  به   Qعو�
��نظر گرفتن همة نيا+مند$ ها تعيين شو�. 

��يانه �$   Qمكانا� �جو�  به  توجه  با   -5
كتابخانه ها  �كثر  بهر� بر���$   � كتابخانه   ��
همكا�$  مى شو�  پيشنها�  �ينترنت،  شبكة   +�
بين كتابخانه �$ ��حدها$ منطقة پنج ��نشگا� 
منابع  كلية   +� ,گاهى   Wهد با  �سالمى   ��+,
�طالعاتى موجو� �� كتابخانه ها$ ��حدها$ 
پانز�� گانه، طر�حى � به مرحلة �جر� گذ�شته 

شو�. 
6- با توجه به تحوالQ � �گرگونى ها$ 
حرفة كتابد��$ � ضر��Q ,گاهى كتابد���1 �+ 
,خرين تحوالQ حرفة خو�، پيشنها� مى شو� 
�� فاصله ها$ +مانى مناسب (حد�قل هر �� 
ما� يك با�) نشست ها$ تخصصى كتابد���1 

�� يكى �+ مر�كز ��نشگاهى برگز�� شو�. 

منابع 
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 � Fطال> �ساني، ��نشگا� ,+�� �سالمى، ��حد علو� �

تحقيقاQ �هو�+، 1381.
2.  تعا�نى، شيرين. �ستاند�!�ها� كتابخانه ها� 
جمهو�$  ملي  كتابخانة  تهر�1:  �ير�/.  ��نشگاهى 

�سالمى �ير�1، 1381. 

حيد�$، حسين. «بر�سى �ضعيت كتابخانه  ها<   .3
منطقه پنج � مقايسه ,نها با �ستاند���ها$ كتابخانه ها$ 
��نشگاهى �ير�1». پايا1 نامة كا�شناسى ��شد كتابد��< 
 � Fسالمى، ��حد علو� ��+, � �طال> �ساني، ��نشگا� 
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