
هاي دانشگاهي اي در كتابخانهطرح پيشنهادي ايجاد نظام امانت بين كتابخانه
 دانشگاه آزاد اسالمي

∗ دكتر محمدرحيم رسولي آزاد

در اي براي كتابخانـه ايجاد نظام امانت بين كتابخانه«اين پژوهش با هدف پيشنهاد:چكيده هـاي دانـشگاه آزاد اسـالمي

و بـسيار بـزرگ كتابخانه84در اين پژوهش وضع موجود.ده استبه انجام رسي» سراسر كشور   مركزي واحدهاي جامع

هـاي دانـشگاهي، نامـه در زمينـه اسـتانداردهاي كتابخانـه آزاد اسالمي به شـيوه پيمايـشي بـا اسـتفاده از پرسـش دانشگاه

و سـ  و شبكه، بررسـي و تجهيزات موجود آنها در زمينه كامپيوتر، ارتباطات و نيازسـنجي پس بـه امكـان امكانات سـنجي

ها از ديدگاه سـازمان بر اساس نتايج پژوهش، كتابخانه. ها پرداخته شده است طرح پيشنهادي از ديدگاه مديران كتابخانه 

ها از كتابخانه%99در حدود. ها داراي نرخ مشخصي نيستو مديريت داراي كمبودهايي هستند، بودجه ساالنه كتابخانه 

و حدود مجهز  (LAN)كه داخليبه امكانات شب .نداز آنها نيز امكان اتصال به شبكه جهاني اينترنت را دار%95هستند

هـا بـا برخـي از كتابخانـه%2/54دهـد كـه مـي اي، نتايج نشان بين كتابخانه هاي مختلف همكاري در بررسي وجود زمينه

و بيشترين نوع همك هايي داشته هاي ديگر همكاري كتابخانه %)6/48(اين آنها در زمينـه امانـت بـين كتابخانـهبياري اند

هاي كارآمد مديريتي، فقدان فهرستگان جـامع دانـشگاه آزاد، نبـود يـك شـبكه از نظر مديران، نبود ديدگاه. بوده است

و شـبكه جامع اطالع  و آسيب ديدن منابع، كمبود بودجه، تجهيزات كامپيوتري، ارتباطي اي، رساني، احتمال مفقود شدن

و برنامه  و عدم همكاري ساير كتابخانه كمبود نيروي متخصص، فقدان قوانين در ها از مهم ريزي ترين عوامـل تأثيرگـذار

. شده استمطرحاي در دانشگاه آزاد اسالمي عدم وجود يك نظام امانت بين كتابخانه

اي اي، استانداردهاي كتابخانههنها، دانشگاه آزاد اسالمي، امانت بين كتابخا كتابخانه:هاي كليدي واژه

 مقدمه
و انتشارات در زمينـه از هـاي مختلـف در دنيـا، كتابخانـه با رشد روزافزون اطالعات هـا بـا انبـوهي

و روزآمد مواجه گرديده هايي مانند منابع مالي اند كه به دليل محدوديت مداركو منابع توليد شده

از سوي.صو غيره امكان تهيه همه آنها وجود نداردو فضاي فيزيكي، كمبود نيروي انساني متخص 
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ها براي تهيه اين ديگر نيازهاي اطالعاتي مراجعان براي دسترسي به منابع سبب گرديده كه كتابخانه

و بـه مرحلـه اجـرا  و در اختيار قرار دادن آنها، راهكارهايي را براي حل اين مشكالت طراحي مواد

اي. درآورند 2»اي امانـت بـين كتابخانـه« از طريـق1»اشتراك منابع«ن راهكارها يكي از كارآمدترين

مي است كه از اين طريق كتابخانه بـ ها و مراجعـان خـود را طـورهتواننـد نيازهـاي اطالعـاتي اعـضا

.ها فراهم سازند مستقيم يا غيرمستقيم از طريق مجموعه منابع ساير كتابخانه

ر و هاي ارتباطي ديگر، بلكه تخـصص كاركنـان، امكانـات سانهبه هر حال امروزه نه تنها كتاب

و فيزيكي، نظام  و شبكه فني مي رساني نيز در زمرة منابع كتابخانه هاي اطالع ها و توان آنها اي هستند

اي از گـرايش كنـوني بـه سـوي ارائـه بدين شكل اگر اشتراك منابع، جنبه. را به اشتراك گذاشت 

و عنوان محور قرار داشـته باشـد بايـد قبـل از راه كتابخانه به خدماتي باشد كه در آن كاربر  انـدازي

و  و سـطوح كمـي اجراي چنين طرحي، ابتدا نيازهاي مراجعان، خدماتي كه قرار اسـت ارائـه شـود

. كيفي آنها مورد بررسي قرار گيرند

 را چنـين تعريـفاي امانـت بـين كتابخانـه) هاي كتابـداري المللي انجمن فدراسيون بين(3»ايفال«

از«: ده است كر فرآيندي اسـت كـه يـك كتابخانـه، منـابع اطالعـاتي مـورد نيـاز مراجعـان خـود را

مي كتابخانه منـابع. كننده وجود ندارد كند، كه آن مدرك در كتابخانه درخواست اي ديگر دريافت

بـ طور موقت امانت گرفته مـي اطالعاتي درخواست شده به  و يـا اي رايانـه صـورت چـاپي يـاهشـود

مي نسخه .)1382محسني،(» گردد برداري

هـاي امانـت بـين هاي دانـشگاهي در ايـن قـرن نقـش بـسيار اساسـي در توسـعه سيـستم كتابخانه

اي نيز در دنيا از رشد قابـل هاي امانت بين كتابخانه هاي ماشيني طرح با رشد نظام. دارنداي كتابخانه

، انجـام شـده اي در اين خـصوص هاي پراكنده ايران نيز حركتدر. اي برخوردار گرديدند مالحظه

و است لي اين همكاريو . ها نداشته است دانشگاهانداها چندان تأثيري در رفع نيازهاي دانشجويان

و اشتراك منابع در رابطه با امانت بين كتابخانه از پژوهش،اي و خـارج هاي متعـددي در داخـل

ك  و لزوم اجراي چنـين طـرح كشور انجام گرفته است هـاييه برآمد نتايج آنها حاكي از كارآمدي

مي در سيستم .شود هاي مشابه است كه در اينجا به برخي از آنها اشاره

و مراكـز كتابخانـه بـين در پژوهشي به شيوه پيمايشي همكـاري) 1375(نشاط هـاي دانـشگاهي

ب  و از كتابخانه%28قطفبر اساس نتايج. ررسي نمود تخصصي در ايران را ها بـا يكـديگر همكـاري
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از. ها در اقليت ناچيزي قرار دارد هاي نو در كتابخانه استفاده از فناوري. مبادله اطالعاتي دارند بيش

و تخصـصي ايـران از نبـود روش نيمي از كتابخانه  هـاي سـريع دسـتيابي بـه منـابع، هـاي دانـشگاهي

د فهرست و تجهيـزات بـير بينهاي مشترك روزآمد، تخصص كافي . انـد بهـره مـديران، امكانـات

و گـردآوري براي رفع ايـن مـشكالت، برقـراري امكانـات گـسترش همكـاري در زمينـه سـفارش

و روزآمدكردن فهرست مشترك منـابع، افـزايش بودجـه كتابخانـه  هـا، حـذف مشترك مواد، تهيه

و ايجاد شبكه اطالعات پيشنهاد شده است . بوروكراسي اداري

و خـدمات كتابخانـه) 1376(هدايي هـاي در پژوهشي با عنوان طرح سازمان متمركز تأمين مواد

هـاي بـه بررسـي شـرايط كتابخانـه)ها پيشنهاد تأسيس معاونت امور كتابخانه(دانشگاه آزاد اسالمي 

ظ هـاي ايـن دانـشگاه بـه لحـا نتايج تحقيـق نـشان داد كـه كتابخانـه. دانشگاه آزاد اسالمي پرداخت 

و خدمات اطالع هـاي وي يكـي از راه. رساني ضعيف هستند مجموعه، نيروي انساني، خدمات فني

و خـدمات كتابخانـه  و متمركـز بـراي تـأمين مـواد اي ايـن رفع اين كمبودها را ايجاد نظامي جديد

را او چهار وظيفه اصلي اين نظام در ارتباط با كتابخانـه. دانشگاه دانسته است  اي سـنجش نيازهـ: هـا

و تربيـت  و ايجـاد فهرسـتگاني از آنهـا؛ تـأمين و نشريات و سازماندهي كتب مواد اطالعاتي؛ تأمين

و ارتباطات ميان كتابخانه نيروي انساني؛ ايجاد شبكه اطالع . ها دانسته است رساني

و امانـت بـين كتابخانـه)1383(حيدري اي در ايـران را در پژوهـشي خدمات تحويـل مـدرك

و نتايج پژوهش وي نشان داد كه كتابخانه بررسي  هاي ايران بيشتر از خدمات تحويل مـدرك نمود

بيشترين منابع خارجي توسط مركز تأمين مدارك كتابخانه. كنند مراكز خارج از كشور استفاده مي 

و مدارك علمي ايران بيشترين حجـم. ملي بريتانيا فراهم گرديده است  در اين ميان مركز اطالعات

و مراكز اطالع ازهاي اطالعاتي كتابخانه ني و تدارك ديده است ها تـرين مهـم. رساني داخلي را تهيه

و عوامل مؤثر بر فرايند امانت بين كتابخانه  و تحويل مدرك مـشكالت بودجـه، نبـود همكـاري اي

و تأخير در ارسال مدارك مورد نياز كتابخانه هماهنگي، فقدان زيرساخت .ها بوده است ها،

هـاي علـوم پزشـكي كـشور اي را در دانـشگاه در پژوهشي امانت بين كتابخانـه) 1384(پور امين

ترين عوامـل مـؤثر بـر امانـت نتايج نشان داد كه عوامل مرتبط با فناوري مهم. مورد بررسي قرار داد 

و عوامل سازماني در رتبه دوم قرار دارند بين كتابخانه  و عوامل. اي بوده  اقتصادي بـه عوامل انساني

و چهارمين دسته از عوامل مؤثر بـر امانـت بـين كتابخانـه هـاي علـوم اي در دانـشگاه ترتيب سومين

هـاي دانـشگاهي علـوم پزشـكي بـهد كه بـا تجهيـز كتابخانـهكروي پيشنهاد. پزشكي كشور بودند 

و نيـز  تجهيزات نوين فنـاوري، كـاهش بوروكراسـي اداري، آمـوزش كاركنـان در تمـامي سـطوح
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و كيفيـت ارائـه خـدمات اختصاص بودجه و مراجعـان آنهـا، كميـت هاي متناسب با نـوع كتابخانـه

و زمينه مساعدي براي اجراي امانت بين كتابخانه .دشوها فراهم اي در اين كتابخانه افزايش يابد

س اي در كشورهاي حوزه خليج فار پس از بررسي وضعيت امانت بين كتابخانه)1993(1ابراهيم

و كند كه در حال حاضر بـه بيان مي دليـل فقـدان حـضور نيروهـاي متخـصص در زمينـه كتابـداري

به اطالع و با تأكيد بر عدم وجود فهرست عنوان مديران كارآمد در كتابخانه رساني هاي مـشترك ها

و امانـت بـين كتابخانـه از موجودي كتابخانه را هاي عضو وضـعيت همكـاري اي در ايـن كـشورها

در وي براي رفع مشكل اختصاص واحدي به نام امانـت بـين كتابخانـه. طلوب برشمرده است نام اي

و كار مناسـب بـراي تحويـل مـدارك را از ضـروريات هر يك از كتابخانه و وجود ساز هاي عضو

.اي در كشورهاي حوزه خليج فارس دانسته است اجراي نظام امانت بين كتابخانه

اي طرح پيشنهادي براي ايجاد سيستم امانت بين كتابخانه« را با عنوان پژوهشي) 1995(2صديقي

وي ضـمن. به روش پيمايـشي توصـيفي انجـام داد» كتابخانه دانشگاهي در عربستان سعودي7ميان

خط بررسي اين كتابخانه  و مشي مـشخص بـراي مجموعـه ها دريافت كه نبود سـازي؛ كمبـود منـابع

و امانـت بـين بودجه؛ فقدان كتابـداران متخـ  صص؛ نبـود ديـدگاه مـديريتي بـراي ايجـاد همكـاري

و نيـز نبـود ابزارهـاي كتابخانه و يا فهرسـتگان اي؛ فقدان ابزارهاي فني الزم مانند فهرست مشترك

در اي مهـم هاي نو بـراي اجـراي سيـستم امانـت بـين كتابخانـه مرتبط با فناوري  تـرين عوامـل مـؤثر

خطوي تأكي. نابساماني موجود است  بهد نموده كه تعيين صورت مشترك براي سـاخت مشي مدون

و تدارك يك فهرستگان جامع زمينه مساعدي مجموعه اين كتابخانه ها، تخصيص بودجه مورد نياز

. اي فراهم خواهد كرد براي اجراي سيستم امانت بين كتابخانه

و شـرايط امانـت بـين كتابخانـه) 1995(3گوئررو در با بررسي وضعيت اي در آمريكـاي التـين

پژوهشي كه به شيوه پيمايشي توصيفي انجام گرديد، عوامل مؤثر بر شـرايط فعلـي را بـه مـشكالت 

ها، فقدان ديدگاه مديريتي درباره امانت منـابع مربوط به بودجه، مديريت غيرمتخصص در كتابخانه 

او بـراي بهبـود شـرايط.ط دانـست ها، نبود ابزارهاي كارآمد كتابشناختي، وغيره مربـون كتابخانه بي

هاي مشتركد تا فهرستكراي در كشورهاي آمريكاي التين پيشنهاد هاي امانت بين كتابخانه نظام

ها تدارك ديـده شـوند؛ در هـر كـشوري يـك مركـز ملـي بـراي روزآمد از منابع موجود كتابخانه 
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و براي مديران كتا نظارت بر امانت بين كتابخانه و دوره ها همـايش بخانهاي تأسيس گردد؛ هـاي هـا

.دشوآموزشي كاربردي برگزار 

و تحويـل هـاي اخيـر در امانـت بـين كتابخانـه گرايش«در پژوهشي با عنوان) 2000(1پراوز اي

و وضعيت امانت بين كتابخانه» مدرك در انگلستان  و تحويل مدرك پرداختـه به بررسي شرايط اي

انـد موجود به چهار گرايش كه به تـازگي در ايـن حـوزه مطـرح شـده وي با اشاره به شرايط. است

از. دهد توجه بيشتري نشان مي  المللي، رشـد اي بين امانت بين كتابخانه: اين چهار جنبه عبارت است

ب  ويژه دسترسي پيوسته به متن كامـل مقـاالت، مـسائل مربـوط بـه امانـتهابزارهاي دستيابي به منابع

و دگرگو نگاشت تك . هاي پيوسته ني به سمت تحويل مدارك از طريق شبكهها

كلي با بررسي موانع همكاري بين كتابخانه) 2001(2نولتينگ ها در آمريكا، آنها را به پنج دسته

و فرهنگـي، موانع روان: تقسيم كرد كه عبارتند از  و تجربه، موانـع تـاريخي شناختي، نبود اطالعات

و جغرافيايي  و اجراييموانع فيزيكي نتايج اين پـژوهش حـاكي از آن بـود.و همچنين موانع قانوني

مي اي در اياالت متحده سابقه كه امانت بين كتابخانه  و تجربيات گذشته نشان دهـد اي طوالني دارد

و سوء مديريت، كمبود تجهيزات مرتبط با فناوري  از كه موانع ناشي از عوامل انساني هـاي جديـد،

د مهم نمايـد كـه همـاهنگي؛ وي تأكيـد مـي. هـايي هـستندر مـسير اجـراي چنـين طـرح ترين موانع

و استفاده از فناوري برنامه مي ريزي؛ مديريت صحيح تواند به رفع موانـع موجـود كمـك هاي نوين

.كند

و چشم) 2007(3ادئوگان در در پژوهشي به بررسي مسائل، مشكالت انداز آتي اشـتراك منـابع

دا كتابخانه وي معتقد است در هـزاره سـوم كـه اقتـصاد توسـط دانـش. نشگاهي پرداخته است هاي

و تحت تأثير آن خواهد بود، دانشگاه واپس و نيـروي زده خواهد شد ها بايستي با پـرورش نخبگـان

و قابل  و با كيفيت و يادگيري مستمر به توليد كارهاي علمي قوي انساني متخصص در كنار مهارت

در او با اجراي اين پژوهش دريافت كه نقاط ضعف كتابخانه. ماعي بپردازند تطبيق با توسعه اجت  هـا

و نيـز  اين مسير عبارت است از نبود بودجه كافي، كمبود نيروي متخصصو نيز مشكالت مديريتي

و محيطي كه بر اين نقاط ضعف افزوده گرديده اسـت  او بـا پيـشنهاد شـبكه. برخي عوامل موقعيتي

نويسي آوري تعاوني، فهرسته از ابزارهاي كتابشناختي، فراهم كه با استفاد4»والكائ«اشتراك منابع 

و با تأكيد بر امكانات تكنولوژيكي جديد مانند شبكه  و جهـاني، خـدمات تعاوني هـاي كـامپيوتري

 
1- Prowse    2- Nolting 
3- Adeogun  
4- CAULA (Consortium of Adventist University Libraries in Africa) 



1388 بهار، دومهاي تازه در علوم تربيتي، سال چهارم، شماره فصلنامه انديشه  98

و تحويل مدرك را پشتيباني خواهد نمود، تنها راه حل مشكالت كتابخانه هـا دانـسته اشتراك منابع

.است

و هزاره سوم همراه با پديـده جهـاني و ارتباطـات و فرصـت ... شـدن، تكنولـوژي اطالعـات هـا

از. هاي متعددي را براي كشورها رقم زده است چالش و توليدات علمي بيش در دنياي امروز علوم

و يا هم  و مراكز آموزش عـالي،ه وزن آن است كه در اين وضعيت دانشگا منابع طبيعي ارزشمند ها

و توليد علم محسوب مي  دانشگاه معظم آزاد اسالمي نيز يكـي. گردند يكي از اركان اساسي اشاعه

و پژوهش در كشور ماست كه بيش از نيمي از دانشجويان كـل كـشور را  از اركان اساسي آموزش

و با عنايت به جايگاه ويژه اين مجموعه عظيم، لزوم ايجاد سيستم  هاي همكـاري تحت پوشش دارد

مي انت بين كتابخانهو ام و اشاعه علوم در آن ضروري به نظر .رسد اي با هدف توسعه، توليد

يافته بـراي توسـعه آوردن امكان دسترسي به اطالعات سازمان ها، فراهم مأموريت اصلي كتابخانه

هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسـالمي نيـز در راسـتاي همـين هـدف حركـت كتابخانه. دانش است 

تواند در پاسخگويي به نيازهاي افراد زيـر پوشـش خـود تنهـا بـه اي نمي اما هيچ كتابخانه. ايندنم مي

و كثرت. منابعي اتكا كند كه خود در اختيار دارد  در اينجا با توجه به وسعت دانشگاه آزاد اسالمي

انـد واحدهاي دانشگاهي آن در سراسر كشور، الزم است طرحي ارائه گردد كه به شكلي جامع بتو 

. هـاي ايـن دانـشگاه را پاسـخگو باشـد كننده از خـدمات كتابخانـه نيازهاي اطالعاتي جامعه استفاده 

و بسيار بزرگ به اجرا درخواهـد آمـد، ايجـاد هدف اصلي اين طرح كه در سطح واحدهاي جامع

و دانـشجويان تحـصيالت زمينه و ارائه خدمات دستيابي به اطالعات براي اعـضاي هيـأت علمـي ها

و بواسـطه آن، كتابخانـه ميلي در كتابخانه تك هـاي دانـشگاهي هاي تحت پوشش طرح خواهد بـود

هـاي ديگـر عـضو طـرح بـه توانند موادي را كه خود فاقد آن هستند از كتابخانـه درصورت نياز مي 

و يا از آن نسخه .برداري كنند امانت بگيرند

هـايي جانبه يكايك كتابخانهم همكاري همهاجراي اين سيستم براي دانشگاه آزاد اسالمي مستلز

هاي انجـام شـده تـاكنون هـيچ كوشـش بر اساس بررسي. است كه در آن مشاركت خواهند داشت 

و نيـاز  و توسعه چنين نظامي در سطح دانشگاه آزاد اسالمي صورت نگرفته است مؤثري براي اجرا

ني به چنين سيستمي بسيار احساس مي  ها در حال ازهاي كاربران كتابخانه گردد كه بتواند پاسخگوي

و آينده باشد . حاضر

و اختصاصي براي دانشگاه آزاد اسالمي تلقـي مـي نظام امانت بين كتابخانه گـردد ها يك طرح ملي

و مراكز آموزشـي وابـسته بـه دانـشگاه، كنندگان آن اساتيد واحدهاي دانشگا كه جامعه استفاده  هي
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و دانشجويان دانشگاه اجراي اين طرح به نوعي سبب ايجـاد. آزاد اسالمي خواهند بود پژوهشگران

و همكاري كتابخانه  شد ارتباط، يكپارچگي انـداز ايـران در افـق چشم«. هاي عضو طرح نيز خواهد

و فناوري ايران تأكيد مي 1404 و تحقق اين چشم شمسي، بر جايگاه اول علمي، اقتصادي انداز كند

اس در گرو پويايي دانشگاه  و تأكيد بر اهداف از پيش تعيين شده، بـه آن نائـلت تا با برنامه ها ريزي

 ). 1384دانشگاه آزاد اسالمي،(» شويم

و نيز با و مقتـضيات توجهاين پژوهش در راستاي اهداف كالن دانشگاه آزاد اسالمي  به شرايط

و جامع امانت بين كتابخانه نمايد كـه بـا اجـرايميد اي را پيشنها زمان حاضر، يك سيستم كارآمد

ن آن بتوان ضمن رفع تما هـاي كننـدگان از خـدمات كتابخانـه يازهاي اطالعـاتي جامعـه اسـتفاده مي

و كميـت الزم، در زمينـه همكـاري بـين و تسريع در ارائه خدمات با كيفيـت دانشگاه آزاد اسالمي

. نموداي نيز نقش مؤثري را ايفا ها به ويژه امانت بين كتابخانه كتابخانه

و مناسـب بـراي اعـضاي هيـأت علمـي، و تدارك منابع اطالعـاتي روزآمـد ضرورت دسترسي

و توجــه بــه نيازهــاي اطالعــاتي آنــان از ســوي  و دانــشجويان دانــشگاه آزاد اســالمي پژوهــشگران

و نيز توجه به محدوديت كتابخانه هاي متعدد از قبيل بودجه، فضاي نگهداري منـابع، ها از يك سو،

ون هـا اي پيش روي كتابخانـه، كه امروزه در مسير ارائه خدمات كتابخانه ...يروي انساني، تجهيزات

هايي از اين دسـت مهـم جلـوه قرار دارند از سوي ديگر، سبب گرديده تا ضرورت اجراي پژوهش 

و با مـشاركت با اجراي اين سيستم در كتابخانه. نمايد  در ايـن هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي

پـذير سـاختن رسـاني كـشور؛ دسـترس مهم، ضمن كسب جايگاهي ويژه در عرصه نظام ملي اطالع 

صـورت ملـي؛ هـاي دانـشگاهي دانـشگاه آزاد اسـالمي بـه كليه منابع موجود در مجموعـه كتابخانـه 

و نيـز ها اعم از مجموعه هاي كتابخانه جويي در كليه هزينه صرفه و نيـروي انـساني سازي، تجهيزات

و جاري كتابخانه كاهش هزينه  و مهـم هاي ثابت و جـويي در هزينـه فرصـت تـر از آن صـرفه هـا هـا

صـورت اشـتراكي؛ ارائـه الگوهـاي كـاربردي بـراي هـا بـه كارگيري امكانـات موجـود كتابخانـه به

و مدارك علمي دانـشگاه آزاد؛ ايجـاد هاي اشتراكي در كتابخانه فعاليت ها؛ تشكيل مركز اطالعات

.گان ملي دانشگاه آزاد اسالمي نيز مورد انتظار استفهرست

و جنبـي آن بـه سـؤاالت و اهـداف اصـلي اين پژوهش سعي دارد در راستاي موضوع پـژوهش

:اساسي زير پاسخ دهد
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و مـديريت كتابخانــه-1 و بـسيار بــزرگ وضـعيت سـازمان هـاي مركـزي واحــدهاي جـامع

 دانشگاه آزاد اسالمي چگونه است؟

و ميزان آن در كتابخانه وضعيت بود-2 و بـسيار بـزرگ جه هـاي مركـزي واحـدهاي جـامع

 دانشگاه آزاد اسالمي چگونه است؟

و بـسيار بـزرگ وضعيت نيروي انساني شاغل در كتابخانه-3 هاي مركزي واحـدهاي جـامع

 دانشگاه آزاد اسالمي چگونه است؟

جـ هاي كتابخانه وضعيت منابع موجود در مجموعه-4 و بـسيار هـاي مركـزي واحـدهاي امع

و تعداد چگونه است؟  بزرگ دانشگاه آزاد اسالمي به لحاظ نوع
و بـسيار بـزرگ وضعيت سازماندهي منـابع در كتابخانـه-5 هـاي مركـزي واحـدهاي جـامع

 دانشگاه آزاد اسالمي چگونه است؟
و ارتبـاطي كتابخانـه-6 و تجهيزات كـامپيوتري هـاي مركـزي واحـدهاي وضعيت امكانات

و بسيار بزر  آزاد اسالمي چگونه است؟گ دانشگاهجامع

و بـسيار بـزرگ دانـشگاه وضعيت موجود كتابخانه-7  آزاد هـاي مركـزي واحـدهاي جـامع

آن هاي بـين كتابخانـه اسالمي در زمينه همكاري و امكانـات مـورد نيـاز بـراي ايجـاد اي

 چگونه است؟ 

د ترين موانع در مسير ايجاد نظام امانت بـين كتابخانـه اساسي-8 انـشگاه آزاد اسـالمي هـا در

 چيست؟

 روش
. توصيفي انجام گرفته است-اين پژوهش از نوع كاربردي است كه به روش پيمايشي

 آماريي جامعه
و بسيار بزرگ دانشگاه پژوهش شامل كتابخانهي جامعه  آزاد اسالمي هاي مركزي واحدهاي جامع

مي84گانه مجموعاً تعداد اين واحدها در مناطق دوازده. است تجربيات. باشد واحد دانشگاهي

و امانت بين كتابخانه سايرين نشان داده است كه اگر سيستم با هاي اشتراك منابع اي براي مؤسساتي

و هم .)1379نشاط،(آميز خواهند بود جنس اجرا شوند، موفقيت ساختار يكسان
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 ابزار پژوهش
و مراجعه حضوري استفادهن هاي مورد نياز اين پژوهش از پرسش براي گردآوري داده امه، مصاحبه

و پژوهش پرسش. گرديده است و تحقيقات گذشته با نامه پژوهش با مراجعه به منابع هاي مشابه

و نيز با تأكيد بر پژوهش با(يافته هاي انجام شده در حوزه كشورهاي توسعه موضوع اين تحقيق

و تحقيقات انجام شده در اياالت متحده توجه به طرح .، طراحي شده است)آمريكاها

ها يافته
.ها نيز مورد بررسي قرار گرفته است در اين قسمت ضمن پاسخ به سؤاالت اساسي پژوهش، يافته

و مديريت كتابخانه:1پرسش اساسي  هاي مورد بررسي چگونه است؟ وضعيت سازمان

و كتابخانـه مربـوط بـه واحـدهاي دانـشگ14 كتابخانـه مـورد بررسـي72از مجموع 58اهي جـامع

%5/62 مـدير كتابخانـه72در ميـان. انـد كتابخانه مربوط به واحدهاي بسيار بزرگ دانشگاهي بـوده

و .باشـند هـاي تحـصيلي دارا مـي مداركي در ساير رشـته%5/37داراي مدارك تحصيلي كتابداري

ا30ها مدرك دكتري، نفر از مديران كتابخانه3  نفـر36رشـد، نفـر مـدرك تحـصيلي كارشناسـي

و2داراي مدرك كارشناسي،  نفر داراي مدرك تحصيلي1 نفر از مديران داراي مدرك كارداني

. ها داراي مديريت متخصص هستند از اين كتابخانه�4/26بر مبناي استانداردها تنها. ديپلم هستند

و مكتــو خــط%)2/79( كتابخانــه57نتــايج حــاكي از آن اســت كــه در ــراي مــشي مــدون ب ب

و رضـايت مراجعـان آنهـا بـسيار مـؤثر مجموعه سازي وجود دارد كه اين امر در سـاختار مجموعـه

.است

و ميزان آن در كتابخانه:2پرسش اساسي  هاي مورد بررسي چگونه است؟ وضعيت بودجه

در بر اساس يافته  ميليـون 300 تـا 100بـين%)8/27( كتابخانـه20هاي پژوهش، براي خريد كتـاب

درر  تـا 501از%)7/9( كتابخانـه ديگـر7 ميليون ريال، در 500 تا 301بين%)43( كتابخانه31يال؛

از%)2/4( كتابخانـه3 ميليـون ريـال؛ در 900 تـا 701بـين%)2/4( كتابخانه3 ميليون ريال؛ در 700

در ميليون ريا 1100 تا 901 و از)%9/6( كتابخانه باقيمانده5ل صـورت ريـال بـه ميليـون 1100بيش

. ساالنه تخصيص يافته است

 ميليـون ريـال در سـال 600 تـا5هاي مـورد نظـر بـين بودجه خريد نشريات ادواري در كتابخانه

در براي فراهم. نوسان داشته است بودجه خريد ساالنه%)6/48( كتابخانه35آوري نشريات ادواري

در50تا5رقمي بين   كتابخانه1 ميليون ريال؛ در 100تا51بين%)4/26(ه كتابخان19 ميليون ريال؛
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 ميليـون 200 تـا 151رقمـي بـين%)9/6( كتابخانه ديگـر5 ميليون ريال؛ در 150 تا 101بين%)4/1(

و در 250 تا 201مبلغ%)4/1( كتابخانه1ريال؛ در از%)9/6( كتابخانـه باقيمانـده5 ريال  250بـيش

با.ندا ميليون ريال هزينه نموده و واحـد 550الزم به ذكر است واحد رودهن  ميليون ريال، بيـشترين

. اند داشته1386 ميليون ريال، كمترين بودجه خريد نشريات ادواري را در سال5گرمسار با

 شنيداري حاكي از آن اسـت كـه-نتايج پژوهش در خصوص ميزان بودجه خريد مواد ديداري

در1 بودجـه اختـصاص يافتـه سـاالنه كمتـر يـا برابـر، رقـم%)3/8( كتابخانه6در 8 ميليـون ريـال؛

در20تا10مبلغ%)1/11(كتابخانه 30 تـا21هـا ايـن رقـم بـالغ بـر از كتابخانـه%8/2 ميليون ريال؛

و در از%)3/8( كتابخانه6ميليون ريال الزم بـه. انـد ميليون ريال به اين امر اختصاص داده30بيش

و  با احد نجف ذكر است و واحـد مرودشـت بـا 500آباد  هـزار ريـال، 400 ميليـون ريـال، بيـشترين

. اند به خود اختصاص داده1386 شنيداري را در سال-كمترين بودجه خريد مواد ديداري

در%30تـا%10درصد افزايش ساالنه بودجه خود را بين)�75( كتابخانه54ها، بر اساس پاسخ ،

در�70تا40ساالنه)�3/8( كتابخانه6  افـزايش%100تا80ساالنه)�8/2( كتابخانه2و همچنين

.بودجه اعالم شده است

 هاي مورد بررسي چگونه است؟ وضعيت نيروي انساني شاغل در كتابخانه:3پرسش اساسي

ز اين تعـدادا. هاي مختلف به كار اشتغال دارند نفر در بخش 622دهنده جمعاً كتابخانه پاسخ72در

در كارشناس63از مجموع. داراي مدرك دكتراي غيركتابداري هستند%)5/0( نفر3 ارشد شـاغل

و اطالع%)1/7( نفر44ها، كتابخانه مي داراي مدرك كارشناسي ارشد كتابداري در. باشـند رساني

و اطـالع%3/43مجموع از92.رسـاني هـستند از كاركنان داراي مدرك كارشناسي كتابداري  نفـر

و52پرسـنل داراي مـدرك كـارداني هــستند كـه از ايـن تعـداد  نفــر مـدرك كـارداني كتابــداري

ب. نفر از شاغلين ديپلمه هستند32همچنين. رساني دارند اطالع طور متوسـط در هـرهدر حال حاضر

و هر كتابخانه با يـك كمبـود مشغول نفر به كار9كتابخانه دانشگاهي  در11هستند  نيـروي نفـري

و كمترين) نفر32(در واحد مشهد مشغول به كار بيشترين تعداد نيروي انساني. انساني مواجه است

. هستند) نفر2(در واحد دامغان
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 ها بر حسب مدركو رشته تحصيلي توزيع فراواني كاركنان كتابخانه:1جدول

كتابدار متخصص

داراي مدرك 

 كتابداري

دار تابك

متخصص غير

داراي مدرك 

 كامپيوتر

كتابدار

غيرمتخصص داراي 

 مدارك ديگر

 رشته تحصيلي

 مدرك
 فراواني

درصد

 فراواني
 فراواني

درصد

 فراواني
 فراواني

درصد

 فراواني

 جمع كل

)درصد/ نفر(

35/035/0---- دكتري

191/3632/10--441/7 كارشناسي ارشد

4/69 9/23432 4/43131/2149 270 كارشناسي

524/823/0381/6928/14 كارداني

321/5321/5---- ديپلم

 100 7/38622 9/58154/2241 366 جمع

 هاي مورد بررسي چگونه است؟ وضعيت منابع موجود در كتابخانه:4پرسش اساسي

ب مـهبر اساس نتايج ورد بررسـي، دست آمده درخصوص وضـعيت منـابع چـاپي موجـود در جامعـه

با كتاب . كتابخانه هـستند72 جلد، بيشترين منابع چاپي موجود در مجموعه726/915/3هاي فارسي

مطـابق. جلـد اسـت 945/714هـا نيـز مجموعـاً هاي غيرفارسي موجود در اين كتابخانه تعداد كتاب

ك 64314استانداردها بايد در هر واحد دانشگاهي هنگام تأسيس كتابخانه حداقل  تـاب وجـود جلد

در. داشته باشد كه بسياري از واحدها با عدد پايه استاندارد فاصله دارند به لحاظ تعداد منابع موجود

و واحـد علـوم دارو 603/344كتابخانه، واحد تهران مركزي با  ييـ جلـد انـواع منـابع، در رتبـه اول

. جلد در رتبه آخر قرار دارند12673تهران با

 ها به تفكيك نوع منبع تعداد منابع چاپي موجود در كتابخانه توزيع فراواني:2جدول

كل غير فارسي فارسي نام منبع  جمع

671,630,4 726,915,3945,714)جلد(كتاب

 22,777 2897 19,880)عنوان(نشريات ادواري

 305,183 1522 783,181)جلد(نامه پايان

 727762 7690)جلد(هاي پژوهشي گزارش

 67803 736)گبر(نقشه

318,845,4 815,125,4503,719 جمع كل
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و هـا، نـشريات ادواري، گـزارش نامـه هـا، پايـان كتاب: ها به ترتيب براساس يافته هـاي پژوهـشي

كم ها بيش نقشه و مي ترين بندي تعداد منـابع فارسـي موجـود در يك جمع. باشند ترين تعداد را دارا

و غيرچاپي( بر) شامل چاپي  503,719و منـابع غيـر فارسـي) بـرگ/ عنـوان/ جلد(815,125,4بالغ

. است) برگ/ عنوان/جلد(

ي هـا هـا، كتـاب CDهـا بـه ترتيـب شـامل توزيع فراوانـي مـواد غيرچـاپي موجـود در كتابخانـه

و نوارهاي ويديويي مي در مجموع، تعداد. باشد الكترونيكي، نشريات الكترونيكي، نوارهاي صوتي

 كه با توجه به شرايط، با اسـتانداردها است مورد565/39ها منابع غير چاپي موجود در اين كتابخانه 

.فاصله بسيار دارد

دا ارزيابي ميزان كارآيي منابع موجود در كتابخانه و بـسيار بـزرگ هاي نشگاهي با درجـه جـامع

كهمي نشان و كارآيي كتاب)�1/86( كتابخانه62دهد هاي درسي موجود در مخزن ميزان كفايت

و زياد«كتابخانه خود را براي مراجعان خود  همچنين ميـزان كـارآيي. اند ارزيابي نموده» بسيار زياد

%)2/79( كتابخانـه57ويي بـه مراجعـان از نگـاه ها براي پاسخگ منابع مرجع موجود در اين كتابخانه 

و زياد« را)�1/61( كتابخانـه44. كارآيي دارنـد» بسيار زياد ميـزان كفايـت منـابع پژوهـشي خـود

و زياد« -هـاي موجـود در مـورد مـواد ديـداري بـه لحـاظ كاسـتي. انـد، ارزيابي نمـوده»بسيار زياد

و«گزينه)�9/56( كتابخانه41شنيداري كمب كم بيشترين كارآيي منابع. اند را انتخاب نموده» سيار

و كمترين كارآيي مربوط بـه مـواد ديـداري ها مربوط به كتاب در كتابخانه  شـنيداري-هاي درسي

.است

 ها در ارزيابي ميزان كارآيي مجموعه در رفع نيازهاي مراجعان توزيع فراواني نظرات مديران كتابخانه:3جدول
 ميزان كارآيي بسيار كم كم متوسط زياد بسيار زياد

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني وع مجموعهن

هاي كتاب

)مخزن(درسي 
37 4/51257/34109/13----

هايب كتا

 مرجع
13 1/18441/61158/20----

8/20293/40239/3132/414/1 15 منابع پژوهشي

- مواد ديداري

 شنيداري
32/463/8158/20176/23243/33
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 ها چگونه است؟ وضعيت سازماندهي منابع در كتابخانه:5پرسش اساسي

كه توزيع فراواني شيوه سازماندهي منابع در كتابخانه از)�3/83( كتابخانه60ها حاكي از آن است
 كتابخانـه2از روش دهدهي ديـويي،)�1/11( كتابخانه8كا، بندي كتابخانه كنگره آمري طبقه شيوه

 بـراي سـازماندهي منـابع موجـود خـود (NLM)بندي كتابخانه ملي پزشـكي از روش طبقه)�8/2(

و يـا) اتوماسـيون(هاي انجام شده پيرامون استفاده از فنـاوري كـامپيوتر در بررسي. كنند استفاده مي

بخش) سنتي(هاي دستي شيوه ازها در هـاي هـا، در بخـش كتابخانـه�75ي مختلف كتابخانه، بـيش

رده فهرست و و اطـالع رسـاني داراي امكانـات كـامپيوتري نويسي و پـذيرش عـضو، بندي، امانـت

رده. هستند و بخش بيشترين كاربرد كامپيوتر در بخش فهرستنويسي و كمترين كاربرد آن در بندي

از. نشريات ادواري است  هاي سـنتي را مكـانيزه ها در آينده نزديك اداره بخش انه كتابخ%97بيش

.خواهند نمود

در بر اساس يافته از)�2/29( كتابخانه21هاي پژوهش بازيـابي اطالعـات منـابع موجـود، فقـط

براي بازيابي اطالعات از هر دو امكان)�4/69( كتابخانه50همچنين. شود طريق كامپيوتر انجام مي

مي) دان برگه–كامپيوتر( .كنند استفاده

افـزار از نـرم)�3/8( كتابخانـه6افزار پارس آذرخـش، از نرم)�9/81( كتابخانه59همچنين در

و  مي از نرم)�6/5( كتابخانه4نوسا هـا بـه در بررسـي وضـعيت كتابخانـه. كنند افزار كاوش استفاده

دهنده آن است كه بازيابي ها نشان اي، يافته كتابخانهلحاظ استفاده از كامپيوتر در بازيابي انواع منابع 

و نـشريات ادواري)�6/73(هـا نامه، پايان)�6/98(ها منابع از طريق كامپيوتر به ترتيب شامل كتاب 

و ميكـروفيش)%2/4(در اين ميان كمترين رتبه. باشدمي)6/23٪( و ميكـروفيلم به نوارهاي ويديو

. اختصاص دارد

و ارتباطي كتابخانه:6پرسش اساسي و امكانات كامپيوتري  ها چگونه است؟ وضعيت تجهيزات

هاي انواع شبكه( دستگاه كامپيوتر متصل به شبكه 907هاي مورد بررسي تعداد در مجموع كتابخانه

و اينترنت   دسـتگاه چـاپگر، 180،)تك كـاربر( دستگاه كامپيوتر غير متصل به شبكه 183،)داخلي

و ميكـروفيلم دستگاه ميكروفيش4، دستگاه كپي 48 و (FAX) دسـتگاه دورنگـار17خـوان، خوان

به. خط تلفن مستقيم وجود دارد 47  دستگاه12طور متوسط بدين ترتيب در هر كتابخانه دانشگاهي

و كشي ها كابل كتابخانه�6/98. دستگاه كامپيوتر تك كاربر وجود دارد3كامپيوتر متصل به شبكه

و  مي)�8/95(كتابخانه69شبكه . باشند امكان اتصال به شبكه جهاني اينترنت را دارا
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 هاي مورد بررسي توزيع فراواني انواع تجهيزات موجود در كتابخانه:4جدول

 فراوانيها نوع تجهيزات موجود كتابخانه

 907 كامپيوتر متصل به شبكه

 183 كامپيوتر غير متصل به شبكه

 180 چاپگر كامپيوتر

48 دستگاه كپي

2 خوان ميكروفيش

2 خوان ميكروفيلم

17 دورنگار

47 خط تلفن مستقيم

و سرعت تبادل اطالعات در آن، يافته براي بررسي روش ها هاي مختلف اتصال به شبكه اينترنت

41؛ (Dial Up)گيـري از طريـق مـودم كتابخانـه بـا اسـتفاده از روش شـماره12دهند كـه نشان مي

 كتابخانـه3و (ISDN) كتابخانـه از اينترنـت هوشـمند8؛ (ADSL)كتابخانه از اينترنـت پرسـرعت

مي براي اتصال به شبكه(Wire Less)ديگر از روش اتصال بيسيم در. كنند جهاني اينترنت استفاده

وب اعالم نموده)�8/95( كتابخانه69اين ميان سـايت اند كـه واحـد دانـشگاهي متبوعـشان داراي

. اختصاصي در شبكه جهاني اينترنت است

و امكانـات هـاي بـين كتابخانـه ها در زمينه همكاري وضعيت موجود كتابخانه:7پرسش اساسي اي

 مورد نياز براي ايجاد آن چگونه است؟

ــه دانــشگاهي،72دهنــد از مجمــوع هــا نــشان مــي بررســي ــه39 كتابخان ــا ســاير)�2/54( كتابخان ب

م كتابخانه . انـد اي داشته هاي بين كتابخانه وجود در محل جغرافيايي واحد متبوع خود همكاري هاي

از كتابخانه بينهاي رسمي براي همكاري عليرغم عدم وجود سيستم هـا ايـن كتابخانه�50ها، بيش

و ساير كتابخانه  مي فرآيند را براي پاسخگويي به نيازهاي مراجعان خود در مجمـوع. كننـد ها دنبال

بـا)�9/31( كتابخانـه23 هاي دانشگاه آزاد اسالمي، با كتابخانه%)50( كتابخانه36 كتابخانه،72از 

هـاي با برخي از كتابخانه)�25( كتابخانه18هاي دولتي، هاي دانشگاهي وابسته به دانشگاه كتابخانه

هـايع كتابخانـه بـا انـوا)�6/5( كتابخانـه4هاي عمومي، با كتابخانه)�9/6( كتابخانه5تخصصي، 

و  . اند ها همكاري داشته با ساير انواع كتابخانه)�8/2( كتابخانه2آموزشگاهي



در نظام امانت بين كتابخانهطرح پيشنهادي ايجاد 107 ...اي

ها ها برحسب همكاري با ساير انواع كتابخانه توزيع فراواني كتابخانه:5جدول

 درصد فراواني فراواني نام كتابخانه

3650 هاي دانشگاه آزاد اسالمي كتابخانه

دا كتابخانه 239/31 هاي دولتي نشگاههاي

1825 هاي تخصصي كتابخانه

59/6 هاي عمومي كتابخانه

46/5 هاي آموزشگاهي كتابخانه

28/2ها ساير كتابخانه

ها نمايانگر آن است كه از ميان ابزارهاي مختلـف ها، يافته براي برقراري ارتباط با ساير كتابخانه

.گيـرد هاي مورد بررسي مورد اسـتفاده قـرار نمـيك از كتابخانهي موجود، پست هوايي توسط هيچ 

از%)4/1(از طريق تلفن، يك كتابخانه%)3/40( كتابخانه29از پست زميني،%)4/26( كتابخانه 19

مي عنوان وسيله ارتباطي با ساير كتابخانه پيك به برقـراري ارتبـاط از طريـق اينترنـت. جويد ها سود

در. گيـرد مـورد اسـتفاده قـرار مـي%)2/22( كتابخانـه16ت در براي تبادل اطالعا   از دورنگـار نيـز

ميبه%)1/11( كتابخانه8 . شود عنوان ابزار ارتباطي استفاده

ها، از روش خدمات تحويل مدرك نيز استفاده هاي مختلف ارتباط ميان كتابخانه در كنار روش

.شده است

اي در دانـشگاه ها به مشاركت در يك نظام امانت بين كتابخانه تمايل كتابخانه در ارزيابي ميزان

و زيـاد«هـاي گزينه)�2/79( كتابخانه57آزاد اسالمي،  گزينـه%)1/11( كتابخانـه8،»بـسيار زيـاد

را انتخـاب» بسيار كـم«گزينه%)6/5( كتابخانه ديگر4و»كم«گزينه%)8/2( كتابخانه2،»متوسط«

. اند نموده

اي ها در تمايل به مشاركت در شبكه امانت بين كتابخانه توزيع فراواني كتابخانه:6جدول

 درصد فراواني فراواني ها به مشاركت ميزان تمايل كتابخانه

243/33 بسيار زياد

338/45 زياد

81/11 متوسط

28/2 كم

46/5 بسيار كم

 72100 جمع كل
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هـا بـراي ايجـاد يـك نظـام امانـت بـين گذاري از سوي كتابخانـه امكان سرمايه در اين پژوهش

هــاي پــژوهش يافتــه. اي در دانــشگاه آزاد اســالمي نيــز مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت كتابخانــه

كه نشان گـذاري در ايـن امكان سرمايه»بلي«با انتخاب گزينه%)6/73( كتابخانه53دهنده آن است

. شندبا نظام را دارا مي

ها در زمينه ارائه انواع خدماتي كه يك نظام امانت بين در ارزيابي نقطه نظرات مديران كتابخانه

كه اي بايد شامل گردد، يافته كتابخانه هـا بـا ارائـه از مديران كتابخانـه%1/89ها حاكي از آن است

كت) هاي موجود در مخزن كتاب(خدمات امانت  اي، خـدمات امانـت ابخانهاز طريق نظام امانت بين

، خـدمات تحويــل%)9/89(، خـدمات تحويـل مـدرك بـه شـكل كپـي%)8/52(نـشريات ادواري 

، خـدمات%)5/86(، خدمات تحويل مدرك از طريق اينترنـت%)4/69(مدرك از طريق دورنگار

از تحويل مدرك با اسـتفاده از تكنولـوژي و�70هـاي متفـاوت بـا اختـصاص بـيش  آراء مـديران

و موافق«هاي نتخاب گزينها .ابراز شده است» كامالً موافق

اي در دانـشگاه آزاد تـرين موانـع در ايجـاد سيـستم امانـت بـين كتابخانـه اساسي:8پرسش اساسي

 اسالمي چيست؟

مي هاي مديران كتابخانه بررسي ديدگاه دهد كـه در ميـان عوامـل تأثيرگـذاري كـه دربـاره ها نشان

 فقـدان فهرسـتگان�5/94از مديران نبود ديـدگاه مـديريتي،%85ي شده است، فقدان آنها نظرسنج 

احتمـال%9/88رسـاني جـامع، عدم وجود يـك شـبكه اطـالع�8/95جامع دانشگاه آزاد اسالمي،

و آسيب   كمبود وسايل�3/90ها كمبود بودجه، از مديران كتابخانه%1/86ديدن مواد، مفقود شدن

ــا ــاطي، ك ــزات ارتب ــبكه،و تجهي و ش ــررات،�1/93مپيوتري و مق ــوانين ــدان ق ــدان�1/93 فق  فق

بهها عدم همكاري ساير كتابخانه�9/63و كمبود نيروهاي متخصص%5/87ريزي، برنامه عنـوان را

و موانع در مسير ايجاد سيستم امانت بين كتابخانه .اند اي انتخاب نموده مشكالت
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در مديران كتابخانه توزيع فراواني نظرات:7جدول اي سيستم امانت بين كتابخانهمورد عوامل تأثيرگذار در فقدان ها

 در دانشگاه آزاد اسالمي

ها نظر كتابخانه

 عوامل تأثيرگذار
 كامالً

 موافق
 مخالف موافق

كامالً

 مخالف
 نظري ندارم

437/412/48/24/1 نبود ديدگاه مديريتي

6/5--6/809/13 آزادفقدان فهرستگان جامع دانشگاه

---9/819/13 رساني جامع نبود يك شبكه اطالع

و آسيب ديدن منابع -5/374/516/54/1 احتمال مفقود شدن

4/1-501/361/11 كمبود بودجه

و شبكه 4/1-3/65256/5 كمبود تجهيزات ارتباطي، كامپيوتري

و مقررات -8/773/158/24/1 فقدان قوانين

-751/188/24/1 ريزي فقدان برنامه

7/598/279/64/18/2 كمبود نيروهاي متخصص در كتابخانه

7/342/292/294/14/1 ها با يكديگر عدم همكاري كتابخانه

از65هاي دانشگاه آزاد اسالمي، اي در كتابخانه در بررسي شرايط فعلي امانت بين كتابخانه  نفـر

را%)2/90(ها كتابخانه مديران و بـسيار ضـعيف«شـرايط موجـود در. انـد ارزيـابي نمـوده» ضـعيف

اي در دانـشگاه آزاد هاي انجام شده در خصوص ضرورت ايجاد نظام امانـت بـين كتابخانـه بررسي

را%9/81اسالمي، نتايج حاكي از آن است كه  » زيـاد«و» بـسيار زيـاد«ضـرورت ايجـاد ايـن نظـام

ن .اند مودهارزيابي

اي در ميان هاي بين كتابخانه ها به لحاظ ارزيابي شرايط فعلي همكاري توزيع فراواني نظرات مديران كتابخانه:8جدول

 هاي دانشگاه آزاد اسالمي كتابخانه

 درصد فراواني فراوانياي وضعيت فعلي امانت بين كتابخانه

00 بسيار خوب

14/1 خوب

63/8 متوسط

338/45 ضعيف

324/44 بسيار ضعيف

 72100 جمع كل
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و نتيجه  گيري بحث
:هاي اساسي پژوهش، نتايج زير قابل توجه است طور خالصه، پس از بررسي پرسش به

و مقايسه آن با استانداردهاي كتابخانه و رشته تحصيلي مديران هـاي دانـشگاهي نـشان نوع مدارك

دا از كتابخانه�4/26دهد كه فقط مي فقـدان مـديران كارآمـد،. راي مـديران متخـصص هـستند هـا

و الزم كتابخانـه  هـاي دانـشگاهي داراي عواقب سوء بسياري است كه بر تمامي خدمات قابل ارائـه

هاي خود به فقدان مديريت نيز در پژوهش) 2001(و نولتينگ) 1376(هدايي. تأثير خواهد گذاشت 

و اطالع  و كاركنان كتابخانهر متخصصو ضرورت وجود تخصص كتابداري هـا ساني براي مديران

.اند اشاره نموده

-هـا بـراي خريـد كتـاب، نـشريات ادواري، مـواد ديـداري طوركلي وضعيت بودجه كتابخانههب

و بسيار ضعيف اسـت و ساير منابع به ترتيب خوب، متوسط، ضعيف و. شنيداري در زمينـه افـزايش

در) 1375(، نـشاط)1373(، اميرپورسـعيد)1371(ا، زنـديهـ تخصيص بودجه مناسب براي كتابخانه 

. اند اند به نتايج مشابهي با اين پژوهش دست يافته هايي كه به انجام رسانيده پژوهش

ــه72 نفــر شــاغل در 622از و�9/58 كتابخان ــداري ــشگاهي در رشــته كتاب  داراي مــدارك دان

و كارداني كارشناسي(رساني اطالع مي) ارشد، كارشناسي در. شود هستند كه رقمي استاندارد تلقي

) 1375(، نـشاط)1373(، اميرپورسعيد)1359(ها، دوستدار ارتباط با نيروي انساني شاغل در كتابخانه

. هايي كه به انجام رسانيدند به نتايج مشابهي با اين پژوهش دست يافتند در پژوهش) 1376(و هدايي

و ا ها پايين ابزارهاي ارتباطي در كتابخانه تعداد لوازم جانبي كامپيوتر بـا. سـت تر از اسـتانداردها

وب سايت در بيشتر  و اختصاص فضاهاي مجازي توجه به وجود  به نام واحدهاي دانشگاهي، ايجاد

و يا ايجاد و» هاي دسترسي همگاني پيوسته فهرست«كتابخانه از جمله راهكارهاي روزآمـد، سـريع

ابرايكارآ  و مكان است دسترسي به . طالعات با از ميان برداشتن ابعاد زمان

هـاي دانـشگاهي دانـشگاه آزاد اسـالمي، هـاي مـورد بررسـي بـا كتابخانـه مطابق نتايج كتابخانـه

و نيز با ساير انواع كتابخانـه هاي دولتي، كتابخانه دانشگاه هـا هاي تخصصي، عمومي، آموزشگاهي

و مؤسسات  و خصوصي همكاري مانند ادارات، نهادها عليـرغم. انـد اي داشـته هـاي پراكنـده دولتي

و مشكالت ديگر، تمايل به همكاري ميان كتابخانه  و ايـن وجود موانع اداري ها دور از ذهـن نبـوده

هم ها به كتابخانه همكاري هم هاي و البتـه بـا توجـه بـه آمـار، بـه داليـل. شود جنس محدود نمي نام

و  هـاي دانـشگاهي در دانـشگاه آزاد اسـالمي سـاختار اداري كتابخانـه متعددي كه ناشي از شـرايط

هـاي غيررسـمي نيـز در همكـاري. هاي رسمي چندان مورد توجه قرار نگرفته است است، همكاري 
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 بوده است، اين امر گويـاي آن اسـت كـه�50هاي مورد نظر پژوهش زير ميزان مشاركت كتابخانه

بر عليرغم نبود دستورالعمل ها به ضرورت اي، مديران كتابخانه اي همكاري بين كتابخانههاي رسمي

و آن را به اشكال غيررسمي به اجرا گذاشته اينگونه همكاري .اند ها پي برده

و كاربرد كتابشناسي و فهرست ناشناخته بودن مزايا در ها ن مديران غيرمتخصصبيهاي مشترك

هـا بـه تـشويق كتابخانـه. ها فاقـد ايـن امكـان باشـنده از كتابخان�60ها سبب شده تا حدود كتابخانه

اي، تـأثيرات بـه سـزايي در رونـد استفاده از ابزارهاي مـدرن در برقـراري ارتباطـات بـين كتابخانـه 

و دسترسي به اطالعات خواهد داشت اطالع . يابي

و سـاختهب و پـاگير مربـوط بـه بوروكراسـي و دسـت ارهاي دليل وجود مشكالت، موانع متعـدد

و مدت زمان آن به شكل دوطرفه وجود نداشـته اسـت  ) 1352(حـسيني. پيچيده اداري، رويه امانت

دليـل اي در ايران پرداخت، وي دريافـت كـه بـه در پژوهشي به بررسي وضعيت امانت بين كتابخانه

و توجه مديران به مالكيت منابع در اختيار خود، منـابع مـو وجود بوروكراسي در كتابخانه  رد نيـاز ها

و توجه به مالكيت منـابع وي فقدان همكاري بين كتابخانه. دهند ها را به امانت نمي ساير كتابخانه ها

اي در كـشور مطـرح نمـوده ترين عوامل تأثيرگذار بر موضوع امانـت بـين كتابخانـه عنوان مهم را به 

. است

در يـك نظـام امانـت بـين هاي مورد نظـر ايـن پـژوهش آمـاده مـشاركت كتابخانه�75بيش از

در پژوهش خود به نتيجـه مـشابهي بـا) 1376(هدايي. اي ويژه دانشگاه آزاد اسالمي هستند كتابخانه

هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد وي در بررسي نقطه نظرات مديران كتابخانه. اين پژوهش دست يافت 

يك به اين نتيجه رسيد كه مديران كتابخانه   واحد 123 طرح همكاري بين ها متمايل به مشاركت در

هـاي نيـز در پـژوهش) 2002(و هيـسكوي) 1997(، مـارتين)1993(ابـراهيم. دانشگاهي وقت هستند

عنـوان هـايي بـه خود به نبود تخصص در مديران، كمبود نيروي انساني، عدم اعتماد به چنـين طـرح 

و اجراي چنين نظام و موانع موجود در مسير ايجاد . انددههايي اشاره نمو عوامل

ها، تحويل مدرك هاي موجود در مخازن كتابخانه ها ارائه خدمات امانت كتاب مديران كتابخانه

و از طريق دورنگار را مثبت ارزيابي كرده  در پژوهشي با موضوع) 1372(داورپناه. اند به شكل كپي

را»استفاده از دورنگار در انتقال مقاالت« بـ، مزاياي اين فناوري ارتباطي و بـر آنه تأييد كـارگيري

و كمبود دسـتگاه. ها تأكيد داشته است توسط كتابخانه  هـاي با توجه به كمبود خطوط تلفن مستقيم

.هاي خاص انجام گيرد ريزي هاي مورد بررسي بايستي براي اين منظور برنامه دورنگار در كتابخانه
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به از مديران كتابخانه�85بيش از و اينترنتـي بـا ها تمايل خود را اسـتفاده از ارتباطـات آناليـن

و موافق«هاي انتخاب گزينه  هـاي با توجه به امكانات موجود كتابخانه. اند اعالم داشته» كامالً موافق

و امكـان مورد بررسي در ارتباط با ابزارهاي تكنولوژيكي مانند كامپيوتر، كابل  كشي شبكه داخلـي

اين خدمات عالوه بر سرعت بخشيدن به فرآيند تبادل اطالعات، اتصال به شبكه جهاني، استفاده از 

و صرفه باعث كاهش هزينه شد ها . جويي در نيروي انساني نيز خواهد

اي، نبـود در بررسي نظرات مديران پيرامون عوامل مؤثر در ايجاد نظام جامع امانت بين كتابخانه

آ  زاد اسالمي، فقدان فهرسـتگان جـامع در دانـشگاه ديدگاه مديريتي، نبود فهرستگان جامع دانشگاه

در. اي تلقــي شــده اســت آزاد اســالمي موانــع اصــلي در مــسير اجــراي نظــام امانــت بــين كتابخانــه 

انجـام) 1376(و هـدايي) 1375(، نشاط)1359(، دوستدار)1352(هاي داخلي كه حسيني پژوهش

و ميزان اهميت آن در يك سيس داده  مورد بررسي قراراي تم امانت بين كتابخانهاند مسأله فهرستگان

و آنچه مهم است تأكيد همه اين پژوهشگران در نتايج پژوهش خود به نقش ويژه فهرستگان گرفته

و اي در ميـان كتابخانـه در يك سيستم امانت بين كتابخانـه  هـاي دانـشگاهي ايـران، علـوم پزشـكي

.دانشگاه آزاد اسالمي است

هاي خود به نتايجي در پژوهش) 1995(و صديقي) 1993(اي خارجي ابراهيمه در ميان پژوهش

. مشابه با اين تحقيق دست يافتند

و آسـيب منـابع؛ كمبـود فقدان شبكه اطالع مانندهمچنين عواملي رساني؛ احتمال مفقـود شـدن

و شبكه منابع كتابخانه  و اي؛ كمبود بودجه؛ كمبود تجهيزات ارتباطي، كامپيوتري اي؛ فقدان قـوانين

ريزي؛ كمبود نيروي متخصص از ديگر عواملي هستند كه بر ايجاد نظام جامع مقررات، فقدان برنامه

،)1352(در ايـن رابطـه حـسيني. انـد شـته اي در دانشگاه آزاد اسالمي تـأثير گذا امانت بين كتابخانه 

ــاه)1371(، زنــدي)1359(دوســتدار ، هــدايي)1375(، نــشاط)1373(، اميرپورســعيد)1372(، داورپن

هاي انجام شده خود بـه ايـن در پژوهش) 1384(و امين پور) 1383(، پناهي)1380(و نظري) 1376(

. اند عوامل اشاره داشته

اي هـا در موضـوع همكـاري بـين كتابخانـه نتايج پژوهش در باب ارزيابي شرايط فعلي كتابخانه

و بـسيار ضـعيف«يط فعلـي را هـا شـرا از كتابخانـه�90حاكي از آن اسـت كـه توصـيف» ضـعيف

بـ كرده و بايستي با استفاده از ابزارهاي مديريتي، تخصيص بودجـه مناسـب، كـارگيري نيـرويهاند

. انساني متخصصو غيره، اين شرايط را بهبود بخشيد
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و بـسيار«هـا اي از ديدگاه مديران كتابخانه ضرورت ايجاد يك سيستم امانت بين كتابخانه زيـاد

ب. است ارزيابي شده)�82(» زياد آمـده ماننـد دستهبا عنايت به نتايجي كه تاكنون در اين پژوهش

نيازهاي جامعه استفاده كننده، كمبود منابع، كمبود بودجه، كمبود نيـروي انـساني متخـصصو نيـز 

و غيره، بايستي هر چه سريعتر  و ابزارهاي تكنولوژيكي، ارتباطي هاي ايجـاد زمينهكمبود تجهيزات

هـاي تـوان اسـتفاده از طـرح در ايـن ارتبـاط مـي. اي را فراهم نمـود يك سيستم امانت بين كتابخانه 

ب موجود امانت بين كتابخانه  و همچنين استفادههاي در ساير كشورها ويژه در كشورهاي توسعه يافته

و ويژگـي اي مبتني بـر شـر از تحليل سيستمي يك نظام جامع امانت بين كتابخانه  هـاي دانـشگاه ايط

و موانـع موجـود در مـسير خـدمت را پيشنهاد كر آزاد اسالمي  و رفـعد تـا بتـوان مـشكالت رسـاني

.هاي دانشگاهي در دانشگاه آزاد اسالمي را حل كرد كننده از كتابخانه نيازهاي جامعه استفاده

 منابع فارسي
ن و اي دانشگاه كتابخانه طرح ايجاد شبكه همكاري بين).1373(.اميرپورسعيد، هاي باهنر

و اطـالع نامه كارشناسي پايان. علوم پزشكي كرمان  رسـاني، دانـشگاه ارشـد كتابـداري

و علوم تربيتي .تهران، دانشكده روانشناسي

ف امين : هـاي علـوم پزشـكي كـشور اي در دانـشگاه امانـت بـين كتابخانـه).1384(.پـور،

و عوامل مؤثر چالش .44–35): بهار(61ب، دوره شانزدهم، فصلنامه كتا. ها

س و فنــاوري. ارزيــابي طـرح غـدير از ديــدگاه كـاربران ). 1383(.پنـاهي، فــصلنامه علـوم

.21اطالعات، دوره 

ش كتابخانـه ملـي: تهـران. هاي دانـشگاهي ايـران استانداردهاي كتابخانه).1380(.تعاوني،

.جمهوري اسالمي ايران

ح نامـه فـوق ليـسانس كتابـداري، پايـان. ها در ايـرانت بين كتابخانه امان). 1352(.حسيني،

.دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه تهران

غ و امانت بين كتابخانه).1383(.حيدري، در بررسي وضعيت خدمات تحويل مدرك اي

.27-2:13و1، شماره20رساني، دوره علوم اطالع. ايران

و گيـري جهت).1384(ي دانشگاه آزاد اسالمي، سازمان مركز  هـاي اساسـي، اهـداف

و سياست هـاي دانـشگاه آزاد اسـالمي در برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي

.دانشگاه آزاد اسالمي، معاونت پژوهشي: تهران. فرهنگي
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م يـابي ايجـاد شـبكه انتقـال مـتن مقـاالت در سيـستم امانـت زمينه).1372(.ر. داورپناه،

و مراكـز اسـناد دانـشگاه هـاي مركـز كتابخانه . هـاي كـشور بـا اسـتفاده از فـاكسي

و اطالع پايان .رساني، دانشگاه تربيت مدرس نامه فوق ليسانس كتابداري

ي و شبكه).1359(.دوستدار، هـاي دانـشگاهي سازي بين كتابخانه پيشنهاد طرح همكاري

و اطالع.ايران  وسترن ريزرو، اهايو، رساني، دانشگاه كيس پايان نامه دكتري كتابداري

.آمريكا

و اشـتراك منـابع بـين بررسي نظرات مسئولين كتابخانه).1371(.هزندي، ها درباره تعـاون

پايـان نامـه فـوق ليـسانس كتابـداري، دانـشكده. هـاي علـوم پزشـكي كـشور كتابخانه

.رساني دانشگاه علوم پزشكي ايران مديريت اطالع

ن .سمت: تهران.ايي بين كتابخانههاي همكار نظام).1379(.نشاط،

ن در بررسي وضعيت همكاري ميان كتابخانه).1375(. نشاط، و تخصـصي هاي دانشگاهي

و اطـالع پايان. ايران رسـاني، دانـشگاه آزاد اسـالمي، نامه كارشناسي ارشـد كتابـداري

.واحد تهران شمال

م ك).1376(.هدايي، و خدمات هاي دانشگاه آزاد تابخانه طرح سازمان متمركز تأمين مواد

و ). هـا پيشنهاد تأسيس معاونت امور كتابخانـه(اسالمي  پايـان نامـه دكتـري كتابـداري

و تحقيقات اطالع )تهران(رساني، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم
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