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Abstract 

Objective: To provide a statistical model of Iranian libraries. 

Methodology: The research approach is mixed. The background of library statistics in Iran and 

the world was identified, systematicly reviewed, and documentarily analyzed through 

purposeful sampling. By searching Persian and international leading databases with the 

keyword "Library Statistics", relevant sources were identified, and duplicates were removed as 

well as screened. 138 sources in Iran and 223 sources in the world were selected and evaluated. 

Then, library statistics data items were extracted from them. With the Delphi quantitative 

method, the statistical model items of Iranian libraries were validated and completed by 

unanimous sampling with the consensus of experts. Using grounded theory qualitative method, 

the theory of description and classification of the statistical model of Iranian libraries in the 

reporting unit, application, and measurement unit was done by interviewing the interviewees via 

sampling based on purpose and open questionnaire. By open-coding, the main categories of 

items and categories of the reporting unit, application, and measurement unit; with the axis, the 
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relation of class and categories is extracted; and by selective, systematic development of the 

class and categories of the statistical model of Iranian libraries were presented. 

Findings: Information items of the statistical model of Iranian libraries were obtained by Delphi 

method. Information items of the statistical model of Iranian libraries included 59 items. Based 

on Grounded Theory, the five main classes of collections, services, human resources, financial 

resources, and infrastructure were underscored; The main class includes 22 itemes in 

collections, 14 items in services, 4 items in human resources, 11 items in financial resources, 

and 8 items in infrastructure; And the category of reporting unit responsible for collecting 

statistics of Iranian libraries in university, cooperative and network, public, schools, specialized, 

and provincial libraries; The application of statistical model of Iranian libraries in five levels: 

international, regional, national, provincial, and local; And the category of measurement unit 

including volume, title, added, holding, withdrawal, person, hours, Rials, linear feet, and square 

footage was identified and presented. Finally, the statistical model of Iranian libraries was 

drawn and presented. 

Conclusion: Statistical model of Iranian libraries can be utilized in order to create a system for 

collecting library statistics; and it is a basis for compiling the standard statistics of Iranian 

libraries. Based on the statistical model of Iranian libraries, library data will be upgraded from 

the quantitative level of the library directory to the level of library statistics. The statistical 

model of Iranian libraries is a tool for making decisions and attracting resources to the library. 

In fact, it provides a set of basic data for library reporting at various levels, and uses descriptive 

elements to provide a framework for comparing data using descriptions of common elements. 
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 کیدهچ
   رانیا یها کتابخانه یآمار ارائه الگوی :هدف

 یاساناد  لیا تحل ومناد    نظاام  مرور شناسایی، هدفمند یریگ نمونهبا و جهان  رانیها در ا کتابخانه آمار هنیشیپ. است رویکرد پژوهش آمیخته پژوهش: روش

 831 شد. با ارزیابی حذف یغربالگر با ها یتکرار یی وشناسا مرتبط منابع «ها کتابخانه آمار»  دواژهیکل با نیالت و یفارس یاطالعات یها گاهیپا یجستجو باشد. 
ها استخراج شدند. با روش کمی دلفای اقاالم الگاوی آمااری      ها از آن و بررسی شد. اقالم اطالعاتی آمار کتابخانه انتخابدر جهان  منبع 223 و ایران در منبع

بنادی الگاوی    گیری غیراحتمالی اعتباریابی و تکمیل شد. با روش کیفی گراندد تئاوری تویایو و طب اه    های ایران با اجماع نظر متخصصان با نمونه کتابخانه
گیری مبتنی بر هدف و ابازار پرسشانامه بااز     ها با نمونه شونده گیری با مصاحبه از مصاحبه گیری، کاربرد و واحد اندازه ی ایران در واحد گزارشها آماری کتابخانه

هاا   ه طب اه و م ولاه  گیری شناسایی؛ باا محاوری، راب ا    گیری، کاربرد و واحد اندازه های واحد گزارش ایلی اقالم و م وله  های باز طب ه  انجام شد. با کدگذاری
 های ایران ارائه شدند. های الگوی آماری کتابخانه مند طب ه و م وله استخراج؛ و با انتخابی، توسعه نظام

دار  گیاری عهاده   واحد گازارش    ها، خدمات، منابع انسانی، منابع مالی و زیرساخت؛ م وله قلم؛ پنج طب ه مجموعه 95های ایران  الگوی آماری کتابخانه ها: فتهیا

های ایاران در   های دانشگاهی، تعاونی، عمومی، مدارس، تخصصی و استانی؛ م وله کاربرد الگوی آماری کتابخانه های ایران در کتابخانه گردآوری آمار کتابخانه
نفر، ساعت، ریاال، مترخ ای و مترمرباع     گیری جلد، عنوان، افزوده، موجودی، وجین، ای، ملی، استانی و محلی؛ و م وله واحد اندازه المللی، من  ه پنج س ح بین
 های ایران ارائه شد. نهایت، الگوی آماری کتابخانه در شناسایی شد.

 های ایران است. ها؛ و زیربنای تدوین استاندارد آمار کتابخانه استای ایجاد نظام گردآوری آمار کتابخانههای ایران در ر الگوی آماری کتابخانه گیری: نتیجه

 

 .های ایران ها، الگوی آماری، کتابخانه آمار کتابخانه ها: کلیدواژه

 نوع مقاله: پژوهشی
---------------------- 

 مرکزی آستان قدس رضوی  کتابخانه
 .21-9، یص. 52شماره پیاپی ، 4، شماره 23، دوره 8355رسانی،  کتابداری و اطالع
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 مقدمه 

(. کتابخانه دارای ابعاد گوناگون است 6112، 1ها یکی از ارکان پژوهش در جامعه هستند )اسچالستیک  کتابخانه

های نیروی انسانی، زیرساخت، اعتبارات، خددمات، ممووعده و ... را    و برای حفظ برتری و تعالی باید بتواند داده

ها را وادار کرده است تدا عناردر    آن ،ها کتابخانه داری وظایف تازه در هوچنین عهده(. 6112، 6احصا کند )هانی

تا از یک سو بتوانندد   (6113، 3توریف کنند )نشنال اینفورمیشن استنداردز ارگانیزیشن ها را مشترک کتابخانه

ریدزی   های کتابخانه برنامه گیری نداشته ( و از سوی دیگر برای دنبال6116، 4های خود را شناسایی )وگنر داشته

هدا بدرای ادامده حیدات      (. هر یک از کتابخانده 6113، 5نند )نشنال سنتر فور ادیوکیشن استتیستیکسو اقدام ک

الوللی نیازمند آن هستند که هوواره جایگاه خدود را در بدین    ای و بین های ملی، منطقه خود هوگام با پیشرفت

هدا   (. رونددهای سداهنه منطبدا بدا آمدار کتابخانده      6113، 2هد های دیگر بررسی و ارزیابی کنند )وایت کتابخانه

آمدار   هبنددی برپاید   گونده رتبده   نودایش گدرارد. هدر   تواند فراز و فرود کتابخانه را در ابعاد مشخص شده بده   می

( را بده  6116، 7ندارد  سازی و پشدتیبانی از ارزشدوندی کتابخانده )مدی     ای مانند ظرفیت ها ارزش افزوده کتابخانه

مدنم،،   ، انتشدار تمزیده و تللید    ، توردیف، آوری، پدردازش  گدرد بدرای   هدا  کتابخانده د آورد. آمدار  هوراه خواه

بنددی   (؛ بودجه6113پریری و نوایش با بیشترین پوشش )نشنال سنتر فور ادیوکیشن استتیستیکس،  دسترس

آیدد.   کدار مدی  ( به 1378)امانی، رسانی  (؛ و اطالع6115، 8جکسون)سازی  و جرب منابع به سوت خود، تصوی،

بخشدی و ملدی بایدد در جریدان و دعیت       ریدزان  مدیران و برنامهو سیاستگراران  ،قانونگراراندر سطلی باهتر، 

، حدال و آیندده   گرشدته  عولکدرد  ثبدت  بدین  تعدادل  ایمداد (. 1374)راد،  ها از ابعاد گونداگون باشدند   کتابخانه

پدریر اسدت    هدا امکدان   های آمار کتابخانه داده هبر پای زمان طول در ی گردآمدههاداده از اطوینانو  ها؛ کتابخانه

هدای   ها امکان مقایسده داده  ها بدون داشتن الگوی یکسان برای آمار کتابخانه (. کتابخانه]6115[، 2)جیلووسکی

(. زیرا آنچه برای یک 6111، 11الوللی از دست خواهند داد )استیونس ای و بین آماری را در سطوح ملی، منطقه

مه، قلوداد شده است موکدن اسدت از دیدد کتابخانده دیگدر نادیدده بواندد )اینسدتیتیو آ  پابلیدک           کتابخانه

طدارونی و   هدا )بیرامدی   وقفه سدازمان  آید تالش بی های انمام شده برمی (. آنچه از مرور پژوهش6116، 11فاننس

 
1. Scholastic 

2. Heaney 

3. National Information Standards Organization 

4. Wegner 

5. National Center for Education Statistics 
6. Whitehead 
7. Maynard 

8. Jackson 

9. Jilovsky 

10. Stevens 

11. Institute of Public Finance 
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، 1یبدرری اجنسدیز  الوللدی )فدف آفیسدرز آ  اسدتیت ه     های کتابداری ملی و بین ( و انمون1383علیدوستی، 

هدای کودی در راهنودای     آن الگدو از سدطا ارائده داده    هها است تا برپاید  ( برای ارائه الگوی آمار کتابخانه6112

 .(1)شک   های کیفی در مقایسه با استانداردها ارتقا یابند ها به سطا ارائه داده کتابخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها . چارچوب عملیاتی آمار کتابخانه9شکل 

 

شدود و وظیفده کشدف     ها است که به ترتیب الفبدایی تنمدی، مدی    ای از کتابخانه سیاهه 6راهنوای کتابخانه

4کتابخانه بندی (. رتبه6111، 3ها را بر عهده دارد )پیارس کتابخانه
هدا   موقعیت نسبی کتابخانه در بین کتابخانده  

هدا اسدت )نشدنال     نههای کتابخانه در بین کتابخا ( و پاسخگوی فگونگی داده6114، 5است )برندسون، و استرم

فرایندی است که کتابخانه برای یادگیری درباره  2ارزیابی کتابخانه(. 6113اینفورمیشن استنداردز ارگانیزیشن، 

ها از این نیازها، به منمور بهبدود امکاندات، خددمات و مندابع کتابخانده       نیازهای کاربران؛ و میزان پشتیبانی آن

را اطویندان دهدد )مختدار و       تا برآورده شدن نیازهای جامعه کتابخانده  (6111، 7دهد )واهس، و فلیت انمام می

های دیگر است که به دنبدال   ها در کتابخانه فرآیندی برای شناسایی بهترین روش 2زنی ملک(. 6118، 8دیگران

زنی ابزاری کیفی است که کتابخانده بدرای سدنمش و مقایسده      گیرد. ملک ها رورت می تللی  و اقتباس از آن

مقایسده کارهدایی    1سنمش عولکرد(. 6112، 11دهد )ژوایسکی های دیگر مورد استفاده قرار می ود با کتابخانهخ

 
1. Chief Officers of State Library Agencies 

2. Library Directory 

3. Pearce 

4. Library Ranking 
5. Berndtson &Ostrom 
6. Library Evaluation 

7. Wallace & Fleet 

8. Mokhtar and all 

9. Benchmarking 

10. Rzheuskyi 

 ها مقایسه با دیگر کتابخانه     

ها های کتابخانهگویی چگونگی دادهپاسخ  

 ها دهی برآورده شدن نیازهای جامعه کتابخانهطمیناناا

 ها نیازها و انتظارات از کتابخانه     

ها کشف کتابخانه  

ها های کتابخانهداده  

ها ها در کتابخانهحداقل  

 کیفی

 کمی
هاراهنمای کتابخانه  

 

هاکتابخانهآمار   

 

هابندی کتابخانهرتبه  

 

هاارزیابی کتابخانه  

 

هازنی کتابخانهمحک  

 

هاسنجش کتابخانه  

 

 مقایسه با استانداردها
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خواهد برای دستیابی به  شود )مأموریت( و آنچه را که می دهد )عولکرد( با آنچه انمام می که کتابخانه انمام می

بررسی (. 6117، 4مش عولکرد است )اپلتنسن هپای 3های عولکرد . شاخص(6117 ، 6)ساهو)اهدا ( انمام دهد 

)گدرین و   2+لیدب کدوآل  (؛ 6112 ، 8)هدهداری  7سدروکوال (؛ 6112، 2)یونیورسیتی نیوکست  استرالیا 5رودسکی

)کدداپالن و  13کددارت امتیددازی متددوازن  و (؛ 6114 ،16)سدداو و کددالرک  11کددوآل -ای؛ (6116، 11کیریلیدددو

هدا مشدخص شدوند     هسدتند تدا نیازهدا و انتمدارات از کتابخانده     هدا   ( ابزارهای سنمش کتابخانه1226 ،14نورتن

گیدری یدا    (. استاندارد سطا یا معیار قاب  قبولی که طبا آن فیدزی مدورد مقایسده، انددازه    6118 ،15خان )بیرام

فهار ندوع اسدتاندارد کتابخانده وجدود دارد       (.6111، 12گیرد تعریف شده است )هوآنگ و سانگ داوری قرار می

هدا   ای؛ آموزشی؛ و فنی. برای تهیه استانداردهای فنی مانند استاندارد آمار کتابخانده  لکردی؛ رویهخدماتی یا عو

(. 6113، 18کنند )امدریکن نشدنال اسدتنداردز اینسدتیتیوت     فندین سازمان با یکدیگر هوکاری می 7.3217زد 

ها را نشدان   ها در کتابخانه داق کند و ح را با سطا قاب  قبول تعیین می  مقایسه با استانداردها و عیت کتابخانه

ها را گام نخست فارفوب  توان آمار کتابخانه ها می (. بنابراین پس از راهنوای کتابخانه6115 ، 12دهد )کوی  می

دهدی و   گدراری، بودجده   گیدری و سیاسدت   ابزاری برای تصوی، ها کتابخانه آمارها دانست.  عولیاتی آمار کتابخانه

بنددی،   هدای رتبده   ها در سطا خرد و کالن است. از سوی دیگر، حضور در عررده  انهپشتیبانی از مدیریت کتابخ

الوللدی را   ای و بدین  زنی، سدنمش عولکدرد؛ و مقایسده بدا اسدتانداردها در سدطا ملدی، منطقده         ارزیابی، ملک

تدا آمدار   کندد. هدد  آن اسدت     ی ایران را ارائه مدی  ها این مطالعه الگوی آماری کتابخانهپریر خواهد کرد.  امکان

الگدوی آمدار   بر آن اسدت تدا    تالشالگوی علوی، روزآمد، یکسان و جامع ارائه شود.  هها در ایران بر پای کتابخانه

های گوناگون فراه، کندد و   دهی کتابخانه در سطا های پایه را برای گزارش ای از داده  دستهها در ایران  کتابخانه

 کند.ها ارائه  داده هاگون کتابخانه فارفوبی را برای مقایسبا استفاده از توریف عنارر مشترک انواع گون

                                                                                                                                               
1. Performance Measurement 

2. Sahu 

3. Performance Indicators 

4. Appleton 

5. Rodski Survey 

6. The University of Newcastle Australia 

7. SERVEQUAL 

8. Ladhari 

9. Lib Qual+ 

10. Green & Kyrillidou 

11. E-QUAL 

12. Saw & Clark 

13. Balanced Scorecard 

14. Kaplan & Norton 

15. Bairam Khan 

16. Huang & Song 

17. Library Statistics Z39.7  

18. American National Standards Institute 

19. Coyle 

https://hbr.org/search?term=robert%20s.%20kaplan&search_type=search-all
https://hbr.org/search?term=david%20p.%20norton&search_type=search-all
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 پیشینه پژوهش

ابزاری برای توریف ساخت و روابط بین عنارر یدک واقعیدت اسدت کده خطدوس اساسدی یدک         1آماری الگوی

هدا بده    تر کردن و قاب  فه، کردن پدیده کند. برای ساده ها را مشخص میهای موجود بین آن ممووعه و نسبت

پردازد و آن را به شک  یک طرح منطقدی و یدک پیکدره در     ها می عنارر آن پدیده و ایماد نموی در آنتنمی، 

دهی کتابخانده   های پایه را برای گزارش ای از داده  ها دسته آمار کتابخانه (.6112 ، 6ئوآورد )جین، دواین، و ما می

مشترک انواع گوناگون کتابخانده فدارفوبی    کند و با استفاده از توریف عنارر های گوناگون فراه، می در سطا

  (.6113کند )نشنال اینفورمیشن استنداردز ارگانیزیشن،  ها ارائه می داده هرا برای مقایس

ایدن الگدو آمدار     ههای دانشگاهی را ارائه داد. برپاید  کتابخانه یآمار الگوی 1218، در سال 3آمارهای گرولد

(. 6118هنه گردآوری و منتشر شد )اسسیایشن آ  ریسرچ هیبرریدز،  های دانشگاهی ایاهت متلده سا کتابخانه

در سدال   را 4هدای عودومی در ایداهت متلدده     های آمریکا )ای. ال. ای.( الگوی آماری کتابخانده  انمون کتابخانه

هدای عودومی    ها، و دعیت شدهری و درآمدد کتابخانده     های منابع مالی، هزینه ارائه داد. در این الگو داده 6114

و ددعیت ، الگددوی آمدداری هوچنددین(. 6112، 5یدداهت متلددده ارائدده شددده اسددت )اینفورمیشددن تددودیز اینددکا

 های شدوار  آن داده هارائه داد. برپای 1228را در سال  2کتابخانه دانشگاهی هایهای ایاهت متلده  روند کتابخانه

  های دانشگاهی ایاهت متلدده احصدا شدده    کتابخانه ها، کارکنان و خدمات ، هزینهها گیرنده خدمتها و  کتابخانه

(. 6112، 7دهد )مدوریس و رابیدوک   را نوایش می های دانشگاهی انداز اقتصادی و جزئیات کتابخانه فش،است و 

از سوی آن انمون ارائده   1224در سال  8الگوی آماری بررسی آژانس اجرایی کتابخانه ایالتی )اس. ال. ای. ای.(

هدا،   ت خددمات عودومی، ممووعده   ا، سداع ایدالتی  کتابخانده   شناسایی آژاندس  های ی شام  دادهشد. الگوی آمار

اسدت )فدف آفیسدر آ  اسدتیت هیبدرری اجنسدیز،        الکترونیکیو اطالعات ها  خدمات، کارکنان، درآمد، هزینه

ارائه شد  6113در سال  2تعاونی هایهای ایاهت متلده  روند و عیت کتابخانهالگوی آماری  هوچنین(. 6112

(. الگدوی  6112 شود )بندرسدون و اسدترم،   های تعاونی گردآوری و منتشر می آن هر سال آمار کتابخانه هو برپای

تداریخی، شدوار کد  و     آن روندد  هارائه شد. برپاید  1251در سال  11های سیار در ایاهت متلده آماری کتابخانه
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، 1)مگرید  شدود   های ساهنه گردآوری و منتشدر مدی   ه تفکیک دادهبیشترین شوار کتابخانه سیار در هر ایالت ب

های ایاهت متلده را در  ، الگوی آماری و عیت حقوق در انواع کتابخانه6ممووعه بررسی حقوق ساهنه (.1285

ای و کارکنان پشدتیبانی آورده شدده    های حقوق کارکنان، کارکنان حرفه ارائه داد. در این الگو داده 6113سال 

 ای بدا عندوان شدوارش    هدای مدرسده   بررسدی سداهنه کتابخانده   الگدوی آمداری    (.6112، 3)ویلسون و تونت اس

کده   5ای آمریکدا )ای. ای. اس. ال.(  انمودن کتابدداران مدرسده   از سوی  6117در سال  4ای مدرسه های کتابخانه

تغییدرات و دعیت    درک بدرای  آمدار آوری های آمریکاست ارائه شد. هد  از آن گدرد  بخشی از انمون کتابخانه

الگدوی آمداری   . (6114، 2)تدار در ایاهت متلدده آمریکاسدت    در سطا ملی ای ههای مدرس های کتابخانه برنامه

هدا   برای انواع کتابخانده  8اس. پی. ای. سی. کیتسممووعه با عنوان  7های پژوهشی های انمون کتابخانه گزارش

، 2ارائه شدد )امدریکن هیبدرری اسسیایشدن     6114در سال های پژوهشی )ای. آر. ال.(  انمون کتابخانهاز سوی 

 6111در سدال   11هدای ای. آر. ال. آمارهای آمریکا و کانادا را با عنوان  کتابخانه(. هوچنین الگوی آماری 6114

، 11ه اسدت )مدوریس و رابیدوک   هدا و خددمات در آن آورده شدد    ها، کارکندان، هزینده   توریف ممووعهارائه داد. 

های دانشدگاهی   الگوی آماری کتابخانه 16ای )ای. سی. آر. ال.( های پژوهشی و دانشکده (. انمون کتابخانه6112

بنددی   طبقده  هپاید  بدر  6111در سدال   13را با عنوان آمارها و رونددهای کتابخانده دانشدگاهی ای. سدی. آر. ال.    

، 15)ندوت هدای دانشدگاهی ارائده داد     کتابخانده هدا، کارکندان و خددمات     ها، ممووعه هزینه های با داده 14کارنگی

 آمریکدا هدای   ها و مدوزه  فدرال از کتابخانهدولت  پشتیبانیمنبع ارلی  سسه خدمات موزه و کتابخانهؤم(. 6115

12های عودومی  کتابخانه هآمارهای مؤسسه خدمات موزه و کتابخانه )آی. ام. ال. اس.( دربار. الگوی است
ایداهت   

هدای   را شدام  داده  17های عوومی )پدی. ال. اس.(  بررسی کتابخانهارائه داد و هر ساله  1226متلده را در سال 

هدای   و هزینده  هادرآمدد ، منابع الکترونیکدی ، کارکنان، ت خدمات عوومیاساع، ممووعه، امانت، بازدیدکنندگان
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ش )ان. سدی. ای.  کز ملدی آمدار آمدوزش و پدرور    مر(. 6118، 1گردآوری و منتشر کرد )پلزار و دیگران عولیاتی

بررسدی اجودالی از   تدا   ارائده داد هدای دوسداهنه    داده هپاید  هدای دانشدگاهی را بدر    اس.( الگوی آماری کتابخانه

فراه، کند )نشنال سنتر فور اجیوکیشن استتیسدتیکس،  دولت  از سویهای دانشگاهی سراسر کشور و  کتابخانه

ارائده داد تدا    1253های استرالیا و نیوزیلند را از سال  آماری کتابخانهالگوی  6ال. های سی. ای. یو.آمار (.6112

را گدردآوری و   ها، خدمات ها، کارکنان، هزینه ممووعههای  های استرالیا و نیوزیلند داده آن انواع کتابخانه هبرپای

الگدوی   3هدا  آمدار کتابخانده   سداهنه  برنامده (. 6112گزارش کنند )کانسی  آ  استرالین یونیورسیتی هیبرارین، 

هدا،   کارکندان، هزینده   یهدا  دادههدا ارائده داد.    بدرای اندواع کتابخانده    1272های کانادا را از سال  آماری کتابخانه

شدوند   مدی آوری، ذخیره و تمزیده و تللید    گرد 4های کبک به هوراه آمار ساهنه دانشگاه ها و استفاده ممووعه

الگدوی   6112از سال  2های بریتانیا آمارهای ساهنه کتابخانه(. 6112، 5رچ هیبرریز)کانادین اسسیایشن آ  ریس

تللی  روندد  پیشین، سال با   مقایسه، توریف نتایج کارها  های بریتانیا را ارائه داد. انواع کتابخانه آماری کتابخانه

را در هدر سدال ارائده     ی استراتژیرسان آمارهای کالن برای اطالعو  توریف تغییرات خدمات ارائه شده، ده ساله

هدا را   الگوی آماری کتابخانه 1221در سال  8ها آمار جهانی کتابخانه(. 6112، 7دهند )کریاسر، مینارد و وایت می

انددازی شدده اسدت     راه در وب هدا  آمدار کتابخانده   پایگداه اطالعداتی  آن  هپاید  ها ارائه داد. بر برای انواع کتابخانه

 (. 6115، 2)اینترنشنال فدریشن آ  هیبرری اسسیایشنز اند اینستیتیوشنز

های آمدوزش عدالی کشدور در سدال تلصدیلی       ها و مؤسسه های دانشگاه بررسی و ارزیابی و عیت کتابخانه

( 1351اد. احودی )های دانشگاهی وزارت علوم، تلقیقات و فناوری را ارائه د ( آمار کتابخانه1351) 51-1342

های کودکان و نوجواندان کدانون پدرورش فکدری کودکدان و نوجواندان را انمدام داد. راسدتین          بررسی کتابخانه

( گزارش بررسدی  1353های ایران را منتشر کرد. انمون کتابداران ایران ) های دبستان ( بررسی کتابخانه1351)

هدای کشدور را منتشدر     ( آمار کتابخانه1353ه داد. فاطوی )های ایران را ارائ اجوالی سازمان و خدمات کتابخانه

ها و خدمات پرداخته بدود. دبیرخانده هی دت امندای      های عوومی در دو بخش ممووعه کرد که به آمار کتابخانه

در دستور کار قدرار   1371های عوومی کشور را از سال  ( شناسنامه کتابخانه1371های عوومی کشور ) کتابخانه

شدود. مؤسسده علودی فرهنگدی      ها، زیرساخت و خددمات ارائده مدی    های منابع انسانی، ممووعه ادهداد. در آن د
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هدا بده    اندازی کرد که در آن سدیاهه کتابخانده   های ایران را راه رسانی کتابخانه ( پایگاه اطالع1383داراللدیث )

[( شناسدگر  1383ایدران )   ها آمده است. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جوهوری اسالمی هوراه شوار ممووعه

ها و زیرساخت را  کند که در آن شوار منابع انسانی، ممووعه های ایران را ارائه می الوللی کتابخانه استاندارد بین

هدای عودومی کشدور را     ( سدامانه اطلدس کتابخانده   1326های عوومی کشدور )  کند. نهاد کتابخانه گردآوری می

هدا و زیرسداخت    شدود و شدوار ممووعده    های عوومی کشور انمام می خانهاندازی کرد که در آن جایابی کتاب راه

 آورده شده است. 

هدای کتابدداری و    هدا و انمودن   وقفه بسیاری از سازمان آید تالش بی های انمام شده برمی آنچه از مرور پژوهش

بیشدواری آمدار یافدت    هاسدت. در ایدران تعدداد     الوللی برای ارائه الگوی آمدار کتابخانده   رسانی ملی و بین اطالع

اندد. در   ای جغرافیایی مورد بررسدی قدرار داده   شوند که هر کدام یک یا فند جنبه از کتابخانه را در ملدوده می

این مستندات نبود یک روند علوی برای ارائه آمار کتابخانه و روزآمد نشدن آمار در طول زمان مشخص است و 

برند. تداکنون   ها بهره می توادی است که از الگوی آمار کتابخانهاین در حالی است که کشورهای دیگر سالیان م

جانبه، علوی، استاندارد بدا   های ایران ارائه نشده است. ارائه الگوی آماری هوه الگوی یکسانی برای آمار کتابخانه

ابدزاری  سازی که از دقت آماری هزم برخوردار باشد گریرناپریر اسدت. در ردورت نبدود فندین      هنگام هقابلیت ب

ها در سطا خدرد و کدالن را از    دهی و پشتیبانی از مدیریت کتابخانه گیری و سیاستگراری، بودجه امکان تصوی،

زنی، سنمش عولکرد و مقایسه بدا   بندی، ارزیابی، ملک های رتبه بلکه، قادر به حضور در عرره ؛دهی، دست می

بود. نتایج این پژوهش گام نخست در راستای ایمداد  الوللی نخواهی،  ای و بین استانداردها در سطا ملی، منطقه

 های ایران خواهد بود.  ها و زیربنایی برای تدوین استاندارد آمار کتابخانه های آمار کتابخانه نمام گردآوری داده

 

 شناسی پژوهش روش

 های ایران . متخصصان در ایران با کدام یک از اقالم الگوی آماری کتابخانه1  این پژوهش دو پرسش دارد

 های ایران به کار گرفته شوند؟  اقالم الگوی آماری کتابخانهباید فگونه  .6موافا هستند؟ و 

پرسش اول از نوع کوی و پرسش دوم از نوع کیفی است. پاسخ پرسش نخست با روش کوی و پاسخ 

های  تولید آن است ارائه الگوی آماری کتابخانه ،یفی کسب شد. دانشی که هد  پژوهشپرسش دوم با روش ک

ایران است. روش متناسب با تولید این دانش در پرسش کوی روش دلفی و در پرسش کیفی روش گراندد 

 . است آمیخته پژوهش نیاپس رویکرد  ؛ت وری انتخاب شد

و جهان  رانیها در ا کتابخانه آماری ها نهیشیپ ؛ن تعریف شدبرای انمام این پژوهش، ابتدا مو وع و ابعاد آ

 شد استفاده یابیو ارز یاز مراح  جستمو، غربالگرمند  مرور نمام درشد.   یتلل ومند  نمام مرورشناسایی، 
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 در جستمو و شیف با هدفوند یریگ نوونه روش از یاسناد  یتلل در(. 6112، 1)سیدداوی، وود و هدجز

 با. شد ییشناسا مو وع با مرتبط منابع توام «ها کتابخانه آمار»  دواژهیکل با نیهت و یفارس یاطالعات یها گاهیپا

ممووعه  انتخاب شد. در جهان منبع 663 و در ایران منبع 138 یابیارز با و شد حر  یتکرار موارد یغربالگر

استخراج شد. سپس با روش کوی دلفی های پیشین  های ایران از پژوهش اولیه اقالم الگوی آماری کتابخانه

گیری  های ایران با اجواع نمر متخصصان به رورت نوونه ممووعه اولیه اقالم الگوی آماری کتابخانه

 های مورد نیاز اعضای پان  دلفی تعیین شدند غیراحتوالی اعتباریابی و تکوی  گردید. برای این منمور تخصص

پان  شناسایی شدند. با مراجعه به نامزدهای عضویت در پان  و نامزدهای واجد شرایط برای عضویت در  و

وگو با آنان نامزدهای نهایی عضویت در پان  انتخاب شدند. اجواع بین اعضای پان  پس از فهار دور  گفت

نمر بیش  های ایران، اعضای ه، اقالم الگوی آماری کتابخانه 52اجرای روش دلفی انمام شد و در نهایت برای 

در دور فهارم کاهش  223/1در دور اول و دوم به  774/1های اعضا از  ررد بود. انلرا  معیار پاسخد 51از 

 داشته است و تکرار دورهای دلفی به پایان رسید. 

گیری  های ایران در واحد گزارش بندی الگوی آماری کتابخانه با روش کیفی گراندد ت وری توریف و طبقه

ها با  شونده گیری با مصاحبه از مصاحبه های ایران، کاربرد، و واحد اندازه نهدار گردآوری آمار کتابخا عهده

ها،  های حار  از مصاحبه گیری مبتنی بر هد  و ابزار پرسشنامه باز انمام شد. با استفاده از داده نوونه

ای  مرحله (. از شیوه کدگراری سه1322ممرد، جویباری، و ثناگو  ها شناسایی و تللی  شد )عراقیان حساسیت

(. کدهای باز از هر جوله استخراج گردید. با 1228، 6استراوس و کوربین استفاده شد )استراوس و کوربین

واحد  76گیری و  واحد اندازه 34های ایران،  سطا کاربرد آمار کتابخانه 5نوع کتابخانه،  13کدگراری باز 

سایی شد. کدهای ملوری از درون کدهای باز های ایران شنا دار گردآوری آمار کتابخانه گیری عهده گزارش

واحد  2گیری و  واحد اندازه 11سطا کاربرد،  5طبقه ارلی،  5استخراج شد. با کدگراری ملوری 

های ایران از درون کدهای باز استخراج شد. با مقایسه مفاهی، با  دار گردآوری آمار کتابخانه گیری عهده گزارش

 14ها،  قل، در ممووعه 36قل، در منابع انسانی،  4. با کدگراری انتخابی یکدیگر، کدهای انتخابی تعیین شد

طبقه ارلی تشریا کننده و ارتباس  5قل، در منابع مالی تعیین شد.  11قل، در زیرساخت،  7قل، در خدمات، 

 هپای برو  های ایران کشف شد گانه باز، ملوری و انتخابی در الگوی آماری کتابخانه دهنده میان کدهای سه

. الگوی به دست آمده شدهای ارلی ارائه  گانه و طبقه های ارلی تبیین و الگویی با استفاده از کدهای سه طبقه

 
1. Siddaway, Wood & Hedges 

2. Strauss & Corbin 
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ها با استفاده از پرسشنامه اعتباریابی شد )ملوودزاده، رحوتی و  در یک نوونه ملدود از انواع کتابخانه

 یران طراحی شد. های ا در نهایت، الگوی آماری کتابخانه و (1321راد  رفیعی

 

 های پژوهش یافته

های ایران از روش دلفی استفاده شده است.  در این پژوهش برای اجواع نمر درباره اقالم الگوی آماری کتابخانه

ها در ایران و جهان بررسی شدند.  های پیشین درباره آمار کتابخانه برای شروع دور نخست دلفی پژوهش

ده مآزیر ین استخراج شده بودند در جدول های پیش ها که از پژوهش ای از اقالم اطالعاتی آمار کتابخانه خالره

 . است

 
های پیشین ها در پژوهش اقالم اطالعاتی آمار کتابخانه ه. خالص9جدول   
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8مجموع کارکنان معادل تمام وقت 

2یید کتابخانهأای مورد ت متخصص رسانه 
   


  


 

3کارمندان خدمات اهدایی 
  


  


  

4دیگر کارمندان 
 


 


   

9ای کارمندان حرفه 

6کارمندان متخصص واجد شرایط 
    


   

7 دیدهتعداد کارمندان آموزش 
       

1های آموزش کارکنان ساعت 
        

5دستیاران دانشجو 
      


 

81ها داوطلب 
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88آرشیوها 
 



82های خ ی نسخه 
     


  

83منابع دیداری شنیداری 
    


  

84ها کتاب 

89های الکترونیکی/ رقومی کتاب 
   


 


  

86پیایندها 
   


   

87های پیایند الکترونیکی/ رقومی عنوان 
 


  


  



81مواد جغرافیایی 
 


   


  

85اسناد دولتی 
   


  



21مواد گرافیکی 
  


  



28ها ریزنگاشت 
   


    

22ای مدارک چندرسانه 
 


 


    

23ثبت اختراع 
   


   

24 موسی ی چاپیمدارک 
  


 


   

29ای های رایانه فایل 
 


     

26های اطالعاتی پایگاه 
    


  

27مدارک دیجیتال 
   


   

21منابع اینترنتی رایگان 
  


 


   

25دیگر مدارک دیجیتال 
 


      

31دیگر مواد 
  


   


 

38 جمع کل مساحت 
  


   



32 استفاده خالص برای خدمات کاربرانمساحت قابل 
        

33مساحت قابل استفاده خالص برای کارهای کتابخانه 
    


   

34سازی مواد مساحت قابل استفاده خالص برای ذخیره 
   


  


 

39مساحت قابل استفاده خالص برای رویدادها 
      


 

36تسهیالت سیار 
 


   


 

37ظرفیت یندلی 
  


     

31ای در دسترس عموم های رایانه ایستگاه 
   


    

35ای قابل دسترسی به اینترنت های رایانه ایستگاه 
     


  

41ای درآمد سرمایه 
     


  

48درآمد عملیاتی 
   


   

42ای های سرمایه هزینه 
   


 



43های عملیاتی هزینه 
 


 



44منابع دیداری شنیداریهای  هزینه 
        

49ها و ائتالف ابزارهای کمکی کتابشناختی، شبکه  هزینه 
       

46های مجموعه هزینه 
 



47افزار، ملزومات و نگهداری افزار، نرم های سخت هزینه 
       

41های کتاب هزینه 
    


   

45های پیایند کاغذی هزینه 
 


   


  

91های پیایند الکترونیکی هزینه 
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98های پیایند ریزنگاشت هزینه 
     


 

 

92ای های تحویل مدرک/ امانت بین کتابخانه هزینه 
  


  


  

93های دستیابی الکترونیکی هزینه 
   


    

94های منابع الکترونیکی هزینه 
      


 

99های مزایای کارکنان هزینه 
   


   

96های مست یم برای پرداخت مزایای جنبی هزینه 
   


   

97های غیرمست یم برای مزایای جنبی هزینه 
 


    



91های اثاثیه و تجهیزات هزینه 
     


 

95های منابع ریزنگاشت هزینه 
 


      

61های عملیاتی سایر هزینه 
  


 


  

68های حفاظت و نگهداری هزینه 
   


  



62ای پاداش و دستمزدهای کارمندان حرفه های هزینه 
   


 



63پاداش و دستمزدهای دستیارهای دانشجو های هزینه 
 


      

64پاداش و دستمزدهای کارکنان پشتیبان های هزینه 
      

69شمارش افراد از در ورودی 
  


    

66ساعات اداری باز 
 


  



67های اطالعات درخواست 
 


     

61های مرجع درخواست 



 


 


 

65های مرجع مجازی تراکنش 
   


   

71های کتابخانه رویدادها/ برنامه 
    


  

78کاربر در رویدادهای کتابخانه 
 


     

72 کاربر کتابخانه 
   


  



73جمع کل امانت  
   


   

74تحویل مدرک الکترونیکی 
 


    


 

79ای جمع کل امانت بین کتابخانه 
   


  

76ها جمع کل مواد امانت داده شده به دیگر کتابخانه 
 


  


  

77ها جمع کل مواد امانت گرفته شده از دیگر کتابخانه 
  


     

71اپک هایجستجو 
 


      

75های مجموعه کتابخانهجستجو 
 


     



18های پایگاه اطالعاتیجستجو 
   


 

18تعداد مدارک امانت داده شده درون کتابخانه 
 


  


   

12تعداد کاربرهای دسترسی اینترنت 
  


 


 

13های کاری دسترسی عمومی تعداد کاربرهای ایستگاه 
 


      

14ساعات آموزش کاربر 
        

19 یافته در آموزش کتابخانهکاربرهای حضور 
 


  


 


 

 

دور دوم دلفی  هها تنمی، شد. پرسشنام اقالم اطالعاتی آمار کتابخانه هسیاه هپای پرسشنامه دور نخست بر

های ایران  کنندگان در دور نخست دلفی به عنوان اقالم الگوی آماری کتابخانه اقالمی که شرکت هسیاه هپای بر
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ای از اقالم  دور سوم دلفی در دو بخش تنمی، شد. بخش اول سیاهه هتنمی، شد. پرسشنامپیشنهاد داده بودند 

وجود آن  هکنندگان در دور اول و دوم دلفی دربار های ایران بود که میانگین نمر شرکت الگوی آماری کتابخانه

م اطالعاتی الگوی آماری موافق، بود. بخش دوم پرسشنامه به ترتیب میانگین اهویت اقال اقالم، موافق، و کامالً

های دورهای پیش بود. در این بخش پاسخگو نمر خود را درباره ترتیب  اساس پاسخ های ایران بر کتابخانه

داد.  ریب هواهنگی  نشان  52تا  1های ایران، با اعداد  اهویت هر یک از اقالم اطالعاتی الگوی آماری کتابخانه

ای از اقالم  به دست آمد. دور فهارم دلفی در بخش اول سیاهه 721/1های این دور معادل  برای پاسخ 1کندال

 هکنندگان در دور اول، دوم و سوم دلفی دربار های ایران بود که میانگین نمر شرکت الگوی آماری کتابخانه

رهای های توام اعضای پان  در دو موافق، بود. در برابر هر قل، میانگین پاسخ وجود آن اقالم، موافق، و کامالً

موافا بودند؛ و پاسخ شخص آورده  های ایران موافا و کامالً پیش که با وجود اقالم در الگوی آماری کتابخانه

های ایران  دانست تا در الگوی آماری کتابخانه اقالم اطالعاتی که هزم می هشد. پاسخگو دوباره نمر خود را دربار

های ایران به ترتیب میانگین اهویت  الگوی آماری کتابخانهباشد، اعالم کرد. بخش دوم پرسشنامه سیاهه اقالم 

های دورهای پیش بود. در این بخش پاسخگو نمر خود را درباره ترتیب اهویت هر یک از  ها براساس پاسخ آن

داد.  ریب هواهنگی کندال برای  نشان  52تا  1های ایران، با اعداد  اقالم اطالعاتی الگوی آماری کتابخانه

افزایش یافته  121/1( به میزان 711/1است که نسبت به  ریب دور سوم ) 721/1این دور معادل  های پاسخ

ای،  های ایران شام   تعداد کارمندان حرفه اقالم اطالعاتی الگوی آماری کتابخانه 52است. با پایان روش دلفی 

ها، تعداد  تعداد کتاب ان،تعداد کارمندان متخصص واجد شرایط، تعداد متخصص رسانه، تعداد دیگر کارمند

نامه/ رساله، تعداد  های الکترونیکی/ رقومی، تعداد پیایندها، تعداد پیایند الکترونیکی/ رقومی، تعداد پایان کتاب

های  های اطالعاتی، تعداد اسناد دولتی، تعداد آرشیوها، تعداد نسخه  نامه/ رساله الکترونیکی، تعداد پایگاه پایان

ها، تعداد  دیداری شنیداری، تعداد مواد جغرافیایی، تعداد مواد گرافیکی، تعداد ریزنگاشتخطی، تعداد منابع 

ای، تعداد منابع اینترنتی رایگان، تعداد مدارک  های رایانه ثبت اختراع، تعداد مدارک موسیقی فاپی، تعداد فای 

ر مواد، جوع ک  مساحت، ای، تعداد مدارک دیمیتال، تعداد دیگر مدارک دیمیتال، تعداد دیگ فندرسانه

مساحت قاب  استفاده خالص برای خدمات کاربران، مساحت قاب  استفاده خالص برای کارهای کتابخانه، 

سازی مواد، مساحت قاب  استفاده خالص برای رویدادها، تعداد  مساحت قاب  استفاده خالص برای ذخیره

ای قاب  دسترسی به  های رایانه م، تعداد ایستگاهای در دسترس عوو های رایانه ظرفیت رندلی، تعداد ایستگاه

های پیایند  های کتاب، هزینه های ممووعه، هزینه های عولیاتی، هزینه ای، هزینه های سرمایه اینترنت، هزینه

های منابع دیداری شنیداری،  های منابع الکترونیکی، هزینه های پیایند کاغری، هزینه الکترونیکی، هزینه

 
1. Kendall’s Coefficient of Concordance 
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افزار،  های سخت ای، هزینه های تلوی  مدرک/ امانت بین کتابخانه ابی الکترونیکی، هزینههای دستی هزینه

افزار، ملزومات و نگهداری، جوع ک  امانت، تعداد تلوی  مدرک الکترونیکی، جوع ک  مواد امانت داده  نرم

های ممووعه جستمود ها، تعدا ها، جوع ک  مواد امانت گرفته شده از دیگر کتابخانه شده به دیگر کتابخانه

های پایگاه اطالعاتی، تعداد درخواست مرجع، تعداد اعضای کتابخانه به تفکیک مدرک جستموکتابخانه، تعداد 

های کاری  تلصیلی، تعداد کاربر کتابخانه، تعداد کاربرهای دسترسی اینترنت، تعداد کاربرهای ایستگاه

های  تعداد ساعات اداری باز و تعداد رویدادها/ برنامه دسترسی عوومی، تعداد کاربر در رویدادهای کتابخانه،

 کتابخانه به دست آمد.

بندی از روش پژوهش گراندد ت وری استفاده شد. با استفاده از  در این پژوهش برای توریف و طبقه

از نفر از خبرگان مصاحبه انمام شد.  13ها شناسایی و تللی  شد. با  ها، حساسیت های حار  از مصاحبه داده

مصاحبه سوم به بعد، تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شد؛ اما برای اطوینان تا مصاحبه شش، ادامه یافت، 

هایی درباره هر  تکراری بود و به اشباع رسیده بود. مصاحبه با طرح پرسش ها کامالً از مصاحبه سوم به بعد داده

های ایران را ارائه کند و هر کاربرد باید کدام یک از  باید کدام یک از اقالم الگوی آماری کتابخانه  نوع کتابخانه

ای استخراج نکات های ایران را دربرداشته باشد شروع شد )مصاحبه باز( و بر اقالم الگوی آماری کتابخانه

های انمام شده به این شرح است.  های حار  از مصاحبه کلیدی فندین بار مورد بررسی قرار گرفت. یافته

دهندگان استخراج شد.  پایه نمر پاسخ گیری بر گیری، کاربرد و واحد اندازه کدهای باز درباره واحد گزارش

های دانشگاهی،  ها هستند شام  کتابخانه کتابخانه دار گردآوری آمار گیری که عهده های واحد گزارش مقوله

های کاربرد الگوی آماری  تعاونی و شبکه، عوومی، مدارس، تخصصی و استانی شناسایی و ارائه شد. مقوله

های  ای، ملی، استانی و مللی شناسایی و ارائه شد. مقوله الوللی، منطقه های ایران در پنج سطا بین کتابخانه

های ایران شام  جلد، عنوان، افزوده،  ی هر یک از اقالم اطالعاتی الگوی آماری کتابخانهگیر واحد اندازه

الگوی  ،پایه اقالم اطالعاتی موجودی، وجین، نفر، ساعت، ریال، متر خطی و متر مربع شناسایی و ارائه شد. بر

ده بود. در روش گراندد های ایران با اجواع اعضای پان  دلفی پس از فهار دور به دست آم آماری کتابخانه

 5های ایران شام   ها طبقات ارلی اقالم اطالعاتی الگوی آماری کتابخانه شونده نمر مصاحبه هت وری برپای

ها، خدمات، منابع انسانی، منابع مالی و زیرساخت شناسایی شدند. در گام دوم با  طبقه ارلی ممووعه

های  بقه ارلی اقالم اطالعاتی الگوی آماری کتابخانهکدگراری ملوری برقراری رابطه بین هر یک از پنج ط

های واحد  زیرساخت و هر یک از مقوله ،ها، خدمات، منابع انسانی، منابع مالی ایران شام  ممووعه

های دانشگاهی، تعاونی و شبکه، عوومی، مدارس، تخصصی و استانی؛ کاربرد  گیری شام   کتابخانه گزارش

گیری شام   جلد، عنوان، افزوده، موجودی،  ی، ملی، استانی و مللی؛ و واحد اندازها الوللی، منطقه بین  شام  



 29                                                                                                        4شماره  ،29دوره ، 9911 ،رسانی کتابداری و اطالع

نتایج دو گام پیشین با کدگراری  هپای بر وجین، نفر، ساعت، ریال، متر خطی و متر مربع استخراج و ارائه شد.

اطالعاتی الگوی  ها، خدمات، منابع انسانی، منابع مالی و زیرساخت اقالم انتخابی پنج طبقه ارلی ممووعه

گیری، کاربرد و واحد  های فندگانه از واحد گزارش مند به مقوله های ایران به شک  نمام آماری کتابخانه

ها بهبود و توسعه بیشتری یافت. الگوی  گیری ربط داده شد؛ و در فارفوب یک روایت ارائه شد. طبقه اندازه

 است.های ایران نتیمه کدگراری انتخابی  آماری کتابخانه

 

 بحث

دلی  بین اعضای پان  اجواع نمر پدید آمد و تکرار دورهای دلفی به  5پس از فهار دور اجرای روش دلفی به 

 31دررد اعضا  51( بیش از 6دررد است؛  51نمر بیش از  در توام اقالم، اعضای ه، ( تقریبا1ً  پایان رسید

در دور اول  774/1های اعضا از  ( انلرا  معیار پاسخ3اند؛  قل، اول خود انتخاب کرده 31قل، اول گروه را جزو 

های اعضای پان   (  ریب هواهنگی کندال برای پاسخ4در دور فهارم کاهش داشته است؛  223/1و دوم به 

است. تعداد اعضای  224/1های ایران در دور فهارم  درباره ترتیب اهویت اقالم اطالعاتی الگوی آماری کتابخانه

(  ریب هواهنگی 5دار است؛ و  نفر بود، پس این میزان از  ریب هواهنگی کندال کامال معنی پان  بیش از ده

افزایش داشته است که این  ریب یا  121/1کندال برای ترتیب اهویت اقالم در دور فهارم نسبت به دور سوم 

است. الگوی آماری نمر بین اعضای پان  در بین دو دور متوالی رشد قاب  توجهی نداشته  میزان اتفاق

ها، خدمات، منابع انسانی، منابع مالی و زیرساخت را پوشش  های ایران پنج طبقه ارلی ممووعه کتابخانه

گیری شام   ها در مقوله واحد گزارش دار گردآوری آمار کتابخانه های ایران عهده دهد. انواع کتابخانه می

های به  رس، تخصصی و استانی قرار گرفته است. سطاهای دانشگاهی، تعاونی و شبکه، عوومی، مدا کتابخانه

ای، ملی، استانی و مللی  الوللی، منطقه های ایران در مقوله کاربرد شام  بین کارگیری الگوی آماری کتابخانه

گیری  های ایران در مقوله واحد اندازه گیری اقالم اطالعاتی الگوی آماری کتابخانه ارائه شده است. واحد اندازه

پایه  جلد، عنوان، افزوده، موجودی، وجین، نفر، ساعت، ریال، متر خطی و متر مربع قرار گرفته است. برشام  

های ارلی و  های ایران که از روش دلفی به دست آمد و توریف طبقه اقالم اطالعاتی الگوی آماری کتابخانه

 وری به دست آمد الگوی آماری گیری که از گراندد ت گیری، کاربرد و واحد اندازه های واحدگزارش مقوله

 (.6های ایران در جدول دو نوایش داده شده است )جدول  کتابخانه
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های ایران . الگوی آماری کتابخانه2جدول   

 های ایران الگوی آماری کتابخانه

 اقالم اطالعاتی گیری واحداندازه کاربرد گیری واحدگزارش طبقه اصلی

 منابع انسانی

دانشگاهی/ تعاونی، 
شبکه/ عمومی/ 

مدارس/ تخصصی/ 
 استانی

المللی/  بین
ای/  من  ه
ملی/ 

استانی/ 
 محلی

 نفر

 ای تعداد کارمندان حرفه
 تعداد کارمندان متخصص واجد شرایط

 تعداد متخصص رسانه
 تعداد دیگر کارمندان

 ها مجموعه

دانشگاهی/ تعاونی، 
شبکه/ عمومی/ 

مدارس/ تخصصی/ 
 استانی

المللی/  بین
ای/  من  ه
ملی/ 

استانی/ 
 محلی

جلد/ عنوان/ 
افزوده/ موجودی/ 

 وجین

 ها تعداد کتاب
 های الکترونیکی/ رقومی تعداد کتاب

 تعداد پیایندها
 تعداد پیایند الکترونیکی/ رقومی

 نامه/ رساله تعداد پایان
 نامه/ رساله الکترونیکی تعداد پایان
 های اطالعاتی  تعداد پایگاه

 تعداد اسناد دولتی
 شیوهاتعداد آر

 های خ ی تعداد نسخه
 تعداد منابع دیداری شنیداری

 تعداد مواد جغرافیایی
 تعداد مواد گرافیکی

 ها تعداد ریزنگاشت
 تعداد ثبت اختراع

 تعداد مدارک موسی ی چاپی
 ای های رایانه تعداد فایل

 تعداد منابع اینترنتی رایگان
 ای تعداد مدارک چندرسانه
 تعداد مدارک دیجیتال

 دیگر مدارک دیجیتالتعداد 
 تعداد دیگر مواد

 زیرساخت

دانشگاهی/ تعاونی، 
شبکه/ عمومی/ 

مدارس/ تخصصی/ 
 استانی

المللی/  بین
ای/  من  ه
ملی/ 

استانی/ 
 محلی

 مترمربع مترخ ی/

 جمع کل مساحت
 مساحت قابل استفاده خالص برای خدمات کاربران

 مساحت قابل استفاده خالص برای کارهای کتابخانه
 سازی مواد مساحت قابل استفاده خالص برای ذخیره

 مساحت قابل استفاده خالص برای رویدادها
 تعداد ظرفیت یندلی

 ای در دسترس عموم های رایانه تعداد ایستگاه
 ای قابل دسترسی به اینترنت های رایانه تعداد ایستگاه



 29                                                                                                        4شماره  ،29دوره ، 9911 ،رسانی کتابداری و اطالع

 های ایران الگوی آماری کتابخانه

 اقالم اطالعاتی گیری واحداندازه کاربرد گیری واحدگزارش طبقه اصلی

 منابع مالی

دانشگاهی/ تعاونی، 
شبکه/ عمومی/ 

مدارس/ تخصصی/ 
 یاستان

المللی/  بین
ای/  من  ه
ملی/ 

استانی/ 
 محلی

 ریال

 ای های سرمایه هزینه
 های عملیاتی هزینه
 های مجموعه هزینه
 های کتاب هزینه
 های پیایند الکترونیکی هزینه
 های پیایند کاغذی هزینه
 های منابع الکترونیکی هزینه
 های منابع دیداری شنیداری هزینه
 های دستیابی الکترونیکی هزینه
 ای های تحویل مدرک/ امانت بین کتابخانه هزینه
 افزار، ملزومات و نگهداری افزار، نرم های سخت هزینه

 خدمات

دانشگاهی/ تعاونی، 
شبکه/ عمومی/ 

مدارس/ تخصصی/ 
 استانی

المللی/  بین
ای/  من  ه
ملی/ 

استانی/ 
 محلی

ساعت/ جلد/  نفر/
 عنوان

 جمع کل امانت
 تعداد تحویل مدرک الکترونیکی

 ها جمع کل مواد امانت داده شده به دیگر کتابخانه
 ها جمع کل مواد امانت گرفته شده از دیگر کتابخانه

 های مجموعه کتابخانهجستجوتعداد 
 های پایگاه اطالعاتیجستجوتعداد 

 تعداد درخواست مرجع
 تعداد اعضای کتابخانه به تفکیک مدرک تحصیلی

 تعداد کاربر کتابخانه
 دسترسی اینترنتتعداد کاربرهای 

 های کاری دسترسی عمومی تعداد کاربرهای ایستگاه
 تعداد کاربر در رویدادهای کتابخانه

 تعداد ساعات اداری باز
 های کتابخانه تعداد رویدادها/ برنامه

 

 گیری  نتیجه

است. الگوی ها طراحی شده  های ایران در راستای ایماد نمام گردآوری آمار کتابخانه الگوی آماری کتابخانه

الگوی آماری  هپای بر های ایران است. های ایران زیربنای تدوین استاندارد آمار کتابخانه آماری کتابخانه

ها ارتقا داده  ها به سطا آمار کتابخانه های کتابخانه از سطا کوَی راهنوای کتابخانه های ایران، داده کتابخانه

الگوی  سازی و جرب منابع به سوت کتابخانه است. زار تصوی،های ایران اب شده است. الگوی آماری کتابخانه

های گوناگون فراه،  دهی کتابخانه در سطا های پایه را برای گزارش ای از داده  های ایران دسته آماری کتابخانه

ائه ها ار داده هکرده است و با استفاده از توریف عنارر مشترک انواع گوناگون کتابخانه فارفوبی را برای مقایس

 داده است. 
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 سپاسگزاری

دانند از داوران ملترم به خاطر نمرات ارزشوندشان تشکر و بدین وسیله نویسندگان مقاله بر خود فرض می

 قدردانی نوایند. 

 

 منابع

نامه  پایان، های کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بررسی کتابخانه(. 8398احمدی، بتول )

 تربیتی. ارشد، دانشگاه تهران. دانشکده علوم کارشناسی

آموزان به م العه کتب  های مدارس استان اردبیل و میزان گرایش دانش (. بررسی وضعیت موجود کتابخانه8371امانی، غفور )

 .31-31،(4)5 ،پیام کتابخانهغیردرسی. 

 . تهران: انجمن کتابداران ایران.های ایران خدمات کتابخانه بررسی اجمالی سازمان و(. 8393انجمن کتابداران ایران )اکتا(. )

 نا. جا: بی (. بی8391. )8345-91ها و مؤسسات آموزش عالی کشور سال تحصیلی  های دانشگاه بررسی و ارزیابی کتابخانه

پژوهشگاه علوم و فناوری . تهران: 8318-8312(. آمار طرح غدیر سال تحصیلی 8313سیروس ) ،علیدوستی ؛طارونی، حمیده بیرامی

 اطالعات ایران.

های عمومی کشور: وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد  شناسنامه کتابخانه(. 8371های عمومی کشور ) دبیرخانه هیئت امنای کتابخانه

 های عمومی کشور. تهران: دبیرخانه هیئت امنای کتابخانه ،اسالمی

های  ای دانشگاه های مرکزی و دانشکده شنیداری کتابخانه -دیداری های بررسی وضعیت بخش(. 8374راد، عبدالحسین )

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. ارشد، دانشگاه علوم نامه کارشناسی پایان ،پزشکی کشور علوم

 تربیتی. انشکده علومارشد، دانشگاه تهران. د نامه کارشناسی پایان ،های تهران های دبستان بررسی کتابخانه(. 8398راستین، فروردین )

تهران:  ،های ایران المللی کتابخانه درباره شناساگر استاندارد بین(. ]8313[سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران )

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.

 ها. تهران: وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل کتابخانه ،های کشور نظری اجمالی به: آمار کتابخانه(. 8393محمد ) فاطمی، علی

تهران: مؤسسه علمی فرهنگی  ،های ایران رسانی کتابخانه تاریخچه پایگاه اطالع(. 8313مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث )

 دارالحدیث.

 های عمومی کشور.  ابخانهتهران: نهاد کت ،های عمومی کشور سامانه اطلس کتابخانه(. 8352های عمومی کشور ) نهاد کتابخانه

، توسعه پرستاری در سالمت ،(. ارزیابی و ن د کیفیت م العات گراندد تئوری8356ثناگو، اکرم ) ؛جویباری، لیال ؛مجرد، فرشته عراقیان

1(8)، 85-83.  

محصوالت فناوری گیری خرید مشتریان  (. مدلی برای تصمیم8358راد، سیدمرتضی ) رفیعی ؛رحمتی، نفیسه ؛محمودزاده، ابراهیم

 .68-79 ،(8)8، مدیریت نوآوریبرتر پژوهشی در نمایشگر قلب شرکت یاایران. 
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