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 چکیده :

های جامع و صنعتی وابسته به وزارت های مرکزی دانشگاهبندی کتابخانههدف پژوهش حاضر ارزیابی و رتبه :هدف

 علوم، تحقیقات و فناوری به روش تاپسیس است. 

ها استانداردهایی برای کتابخانه"است. در ابتدا از کتاب توصیفی انجام شده-پژوهش حاضر به روش پیمایشی روش:

های دانشگاهی برای ارزیابی استاندارد کتابخانه 10معیار مطابق با  57شاخص و  10 "عالی در مؤسسات آموزش

ها از تکنیک مقایسه دهی شاخصهای دانشگاهی استخراج شد. جهت تعیین معیار و وزنوضعیت موجود کتابخانه

های و دانشگاه 40تا 1ه های جامع که رتبزوجی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش عبارت بودند از دانشگاه

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم کسب کرده بودند. این  1394 -95بندی سال را در رتبه 10تا  1صنعتی که رتبه 

 ها به روش هدفمند انتخاب شدند. دانشگاه

باط ا در شاخص ارتههای دانشگاهی مورد مطالعه نشان داد که کتابخانههای حاصل از ارزیابی کتابخانهیافته ها:یافته

تری نسبت به امکانات، پذیری و مدیریت در وضعیت مطلوبریزی، خدمات، آموزش، دسترسو همکاری، برنامه

کمیلی های دانشگاه ارومیه، تحصیالت تبندی نیز نشان داد که کتابخانهبودجه، کارکنان و منابع قرار دارند. نتایج رتبه

ا هم در رده سیناند. دانشگاه شهیدباهنر و بوعلیهای اول تا سوم را کسب کردهتبهزنجان و شیراز به ترتیب رپایهعلوم

 اند.آخر قرار گرفته

بندی کتابخانه؛ کتابخانه دانشگاهی؛ دانشگاه جامع؛ دانشگاه صنعتی؛ تکنیک ارزیابی کتابخانه؛ رتبه :واژهای کلیدی

 بندی تاپسیس. رتبه
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 مقدمه 

ها را برای ها برای تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی خود به عواملی نیاز دارند تا آندانشگاه

های های دانشگاه و در رأس آن کتابخانهرسیدن به هدف یاری نماید. یکی از این عوامل کتابخانه

 تمام تنهایی به کالس . آموزش در(1386)میرغفوری و شفیعی رودپشتی، باشند مرکزی می

 این در. کرد نخواهد ارائه را آموزشی پیچیده اهداف کل به دستیابی جهت مورد نیاز هایفرصت

علمی و پژوهشگران دانشگاه را در راستای اهداف  اعضای هیأتها، دانشجویان، کتابخانه راستا

 خدمات منابع، از ایمجموعه دانشگاهی همچنین کتابخانه نمایند.آموزشی و پژوهشی حمایت می

 هایالیتفع از پشتیبانی منظور به مختلف منابع به گرفته و دسترسی جای آن در که فضایی و

 یابرجسته نقش های دانشگاهیدرواقع کتابخانه .دهدمی ارائه را پژوهشی و یادگیری آموزشی،

های کتابخانه. کنندمی ایفا مادر مؤسسه اهداف اجرای جهت عالی تحصیالت از حمایت در

 طرز ها،مهارت فنون، موضوع، در شدن خبره جهت الزم تسهیالت دانشجویان دانشگاهی برای

 .کنندمی فراهم شان راانتخابی رشته در کاری هایو روش تفکر

ها کمک به امر توسعه آموزش و پژوهش ها که هدف اصلی آنهای مرکزی دانشگاهکتابخانه

هاست از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار هستند. با توجه به اینکه امروزه در عصر در دانشگاه

ش اطالعاتی و ها و اطالعات کاربران را با نوعی تشویبریم و حجم انبوه دادهاطالعاتی به سر می

ها به عنوان یک درگاه و یک پایگاه مدیریت اضطراب پژوهشی مواجه کرده است، نقش کتابخانه

 دانش بیش از پیش نمایان شده است. 

دهنده موفقیت و یا عدم موفقیت این کتابخانه باشد، ارزیابی دقیقی از آنچه که بتواند نشان

کمیت و کیفیت کار و افزایش خدمات مد نظر  ها است. در هر ارزیابی مسئلهوضعیت موجود آن

د پذیر است. آنچه که بتواناست و این مسئله با تعیین شاخص و معیارهای مناسب ارزیابی امکان

به شاخص و معیارها یک ضریب اطمینان باالیی بدهد، استفاده از استانداردهای تخصصی این 

 حوزه است. 

های پژوهشی های جهانی همچون انجمن کتابخانههای دانشگاهی سازماندر زمینه کتابخانه

اند که آخرین ویرایش آن های دانشگاهی زدهو دانشگاهی دست به انتشار استاندارد کتابخانه

های دانشگاهی به عنوان نخستین است. در ایران نیز استاندارد کتابخانه 2011مربوط به سال 

های استاندارد کتابخانه»نوان این استاندارد بخش از مجموعه استانداردهای ملی آغاز شده است. ع

( است. در حال حاضر نیز جدیدترین کتاب در حوزه 1381تألیف شیرین تعاونی )« دانشگاهی

های آموزش عالی و پژوهش های دانشگاهی که همگام با تغییر در حوزه ارزیابیاستاندارد کتابخانه

ف تألی« ها در مؤسسات آموزش عالی ایرانهاستانداردهایی برای کتابخان»به چاپ رسیده کتاب 

توسط انتشارات چاپار با همکاری انجمن کتابداری  1396است که در سال « سید ابراهیم عمرانی»
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 هایو اطالع رسانی به چاپ رسیده است. به باور عمرانی اهمیت این اثر در این است که ارزیابی

ای تدوین شده ه و استانداردها در آن به گونههای کمی مدنظر قرار دادکیفی را بیش از ارزیابی

ها و اصول کلیدی است که بیشتر مانند توصیه و یک ای از چهارچوباست که دارای مجموعه

هایی را برای مقایسه رهنمود است تا یک دستور محدودکننده. در بخش دوم کتاب شاخص

ه تأکید نموده است که ضمن عرض ارائه نموده است. همچنین، نویسندتراز و همهای همگروه

های پژوهشی و دانشگاهی، استفاده از استفاده از استانداردهای ارائه شده توسط انجمن کتابخانه

های ایران در اولویت اول قرار گرفته است. از جمله های مناسب برای کتابخانهاسناد ملی و ارزیابی

تر به بحث کیفیت، افزایش تعداد مزایای منبع اخیر نسبت به استانداردهای قبلی توجه بیش

 10ها تعداد بندی کتابخانهها و روزآمد بودن آن است.  بنابراین، در این پژوهش برای رتبهشاخص

 «ها در مؤسسات آموزش عالی ایراناستانداردهایی برای کتابخانه»استاندارد پیشنهادی در کتاب 

پذیری، کارکنان، امکانات و تجهیزات، دسترسریزی، خدمات، آموزش، منابع، برنامه )که عبارتند از

 مبنای کار قرار گرفت. ارتباط و همکاری، بودجه، مدیریت(

های همتراز تأکید نموده است، ( بر مقایسه و ارزیابی در بین کتابخانه1396اگرچه عمرانی )

ی هاکتابخانهبندی تاکنون مؤسسه یا سازمانی پژوهشی )حقوقی یا حقیقی( اقدام به رتبه

ه های همتراز از نظر کمیت و کیفیت مقایسدانشگاهی ایران ننموده است که بتوان در بین کتابخانه

زی های مرکبندی کتابخانهانجام داد. افزون برآن، پژوهشی که با استفاده از استانداردها به رتبه

ه است که در زمینه هایی سبب شدها پرداخته باشد، یافت نشد. کمبود چنین پژوهشدانشگاه

های دانشگاه به صورت موردی یا با مالکهای متفاوت عمل شود. از ارزیابی کیفی و کمی کتابخانه

های دانشگاهی مبتنی بر استانداردهای بندی کتابخانهاین رو پژوهش کنونی به دنبال رتبه

 پیشنهادی در کتاب عمرانی است.

 

 پیشینه پژوهش 

ها به آن نشگاهی از موضوعاتی است که در برخی پژوهشهای دابندی کتابخانهرتبه

ای موردی با عنوان ( در مطالعه1386اند. در پژوهشی میرغفوری و شفیعی رودپشتی )پرداخته

 لیلهای تحهای دانشگاهی براساس سطح عملکرد با استفاده از تکنیکبندی کتابخانهرتبه»

گاه های دانشکارآیی نسبی کتابخانه« نشگاه یزد( های داها و بردا )مورد: کتابخانهپوششی داده

. تحلیل اندهای کتابخانه را بررسی و ارزیابی کردهها و ستادهیزد را براساس بررسی روابط بین داده

یری گریزی خطی ناپارامتریک است که برای اندازهها یک نوع تکنیک از نوع برنامهپوششی داده

رود. در این پژوهش نیز برای محاسبه کارآیی انی به کار میمیزان کارآیی نسبی واحدهای سازم

های جمعی استفاده محور و تحلیل پوششی دادهخروجی CCRمحور، ورودی  CCRهایاز مدل
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شده های قبلی ترکیبشده است؛ و در مرحله بعد با استفاده از تکنیک بردا، نتایج حاصل از مدل

سطح عملکرد به دست آمد. درنهایت براساس نتایج  ها ازلحاظبندی نهایی کتابخانهو رتبه

های کارا به ترتیب کتابخانه علوم پایه، منابع طبیعی، علوم آمده از روش بردا کتابخانهدستبه

 انسانی، معماری، مرکزی و فنی مهندسی بودند.

( پژوهشی تحت عنوان ارزیابی سطح کیفیت خدمات و 1390چنین خراسانی )هم 

منظور ایجاد را به  1ای دانشگاه سمنان براساس مدل الیب کوالهای دانشکدهبخانهبندی کتارتبه

ها انجام داده است. این پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی است و فضای رقابتی در بین دانشکده

ها از پرسشنامه استاندارد الیب کوال استفاده کرده و کیفیت خدمات برای گردآوری داده

در سه سطح حداقل، حداکثر و سطح دریافت و در سه بعد تأثیرگذاری خدمات،  ها راکتابخانه

 ها حاکی از آن بود کهعنوان محل موردبررسی قرار داده است. یافتهکنترل اطالعات و کتابخانه به

همیت ا« سایت کتابخانهوجود وب»ازنظر دانشجویان دانشگاه سمنان بعد کنترل اطالعات و گزاره 

 2اپسیسکارگیری تکنیک تهای دیگر داشتند. همچنین در بهنسبت به ابعاد و گزاره و وزن بیشتری

لوم شناسی و عای در دانشگاه سمنان، کتابخانه دانشکده روانکتابخانه دانشکده 7بندی برای رتبه

 است.تربیتی رتبه اول در ارائه خدمات را کسب کرده

های دانشگاه تهران با استفاده بندی کتابخانههرتب»ای با عنوان نامه( در پایان1392فاقعی )

گیری چندمعیاره، براساس یا تحلیل رابطه خاکستری برای تصمیم GRA3از تکنیک بسط 

ای های دانشکدهکه با هدف ارزیابی کیفیت خدمات در کتابخانه «معیارهای مدل الیب کوال

ای دههای دانشکبندی کتابخانهرتبهدانشگاه تهران از دیدگاه کاربران براساس مدل الیب کوال و 

دانشکده دانشگاه تهران )مدیریت، فنی،  5شده بود. انجام GRAمذکور با استفاده از بسط 

کنندگان معیار مدل الیب کوآل از نظر استفاده 22بدنی( را در روانشناسی، علوم اجتماعی و تربیت

های کتابخانه از کتابخانه 5ابتدا وضعیت ها بندی کتابخانهاست. پژوهشگر برای رتبهبررسی کرده

فنی، روانشناسی، علوم اجتماعی  های دانشگاه تهران ) دانشکده مدیریت،دانشکده از دانشکده 5

-برای تصمیم GRAمعیار مدل الیب کوآل استفاده کرده و از روش بسط  22وتربیت بدنی( را در 

ندی بای و اوزان نامعلوم، برای رتبهمثلثی فاصلهگیری چند معیاره با استفاده از برآورد اعداد فازی 

ها براساس معیار مدل الیب کوآل استفاده کرده است. نتیجه پژوهش وی نشان داد این کتابخانه

، 22/0بدنی با ، دانشکده تربیت23/0، دانشکده فنی با 25/0که کتابخانه دانشکده مدیریت با 

_______________________________________________________________ 
1 LIBQual 

2 TOPSIS (Technique for order of Preference by Similarity to Ideal Solution) 
3 Grey Relational Analysis 
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های یک تا پنج را به ترتیب رتبه 11/0اجتماعی با م، دانشکده علو14/0شناسی با دانشکده روان

 اند.کسب کرده

 2دانشگاه نیش هایدانشکده هایکتابخانه بندیرتبه عنوان با پژوهشی در( 2014)1میرجانا

براساس معیارهای مختلف  را هاکتابخانه این در شده ارائه خدمات کیفیت 3ویکور روش از استاده با

های اطالعاتی، امکانات و برای دسترسی به نتایج جستجو در پایگاهمانند زمان صرف شده 

نموده است. برای انجام کار از نظر دانشجویان و اساتید  تجهیزات کتابخانه، تعداد کاربران بررسی

های مورد بررسی صورت گرفت، از روش ویکور برای ای که روی کتابخانهمطالعه بهره برده در

شده که کدام کتابخانه باالترین کیفیت خدمات را از نظر معیارهای دادهتعیین اینو  بندیرتبه

او در پژوهش خود به این نتیجه رسید که روش ویکور می تواند،  . استفاده کرددهد، ارایه می

بندی باشد. در این روش ثابت شد که کتابخانه دانشکده پزشکی آمیزی برای رتبهروش موفقیت

را در هر سه شاخص مورد نظر اولین موقعیت را دارد، سپس کتابخانه بدون شک بهترین است، زی

تری است. دانشکده دانشکده حقوق در جایگاه بعدی قرار گرفته و دارای موقعیت قابل قبول

دنی بالکترونیک، مکانیک، فناوری، اقتصاد، ریاضی، فلسفه، هنر، معماری، ایمنی شغلی و تربیت

 اند.دوازدهم را کسب کردههای سوم تا به ترتیب رتبه

 طبق دانشگاهی هایکتابخانه بندیرتبه عنوان با دیگر پژوهشی در( 2016)4مارتین

 یعموم دانشگاهی هایکتابخانه شناسایی نخست گام در را خود پژوهش هدف پرسنلی مدیریت

 توانندمی و بوده 2012 تا 2008 سالهای طی پرسنلی مدیریت کارآیی برترین دارای که اسپانیا

 رارق استفاده مورد اسپانیا هایکتابخانه کارایی بهبود در مادر کتابخانه یا مرجع یک عنوان به

 هاابخانهکت کارکنان رتبه ترینپایین و بهترین در که هاییروش هایتفاوت بررسی دوم و گیرند

 وهعال. است شده محاسبه هاداده پوششی تحلیل فن از استفاده با کارایی.  اندشده دهیسازمان

 نمرات محاسبه مرجع، واحدهای تعداد شمارش شامل کارآمد، هایکتابخانه ارزیابی روش این، بر

 لیلتح و تجزیه مجموع، در. است شده استفاده نیز متقابل روش از استفاده و کارایی العاده فوق

 .اشندب می زیادی خالص کارایی و ضعیف فنی کارایی دارای هاکتابخانه که داد نشان هاکتابخانه

_______________________________________________________________ 
1 Mirjana 

2 NIŠ 

3 Vicore 

4 Martin 
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به عنوان  "2گیری چندمعیارهتحلیل تصمیم"( در پژوهشی رویکرد 2016) 1ایالنگاراتن و فن

را مورد بررسی قرار  3النکاهای دانشگاهی در سریبندی چند متغیره برای کتابخانهسیستم رتبه

ای هبندی کتابخانهمند یا سیتم رتبهکنند که ارزیابی عملکرد نظامها تأکید میدادند. آن

النکا وجود ندارد. از این رو این مطالعه دراین بافت دارای نوآوری است. دانشگاهی در سری

 4های ارزیابی عملکرد کتابخانه برگرفته از ادبیات این حوزه و فرآیند سلسله مراتبی تحلیلیشاخص

است. هدف از انجام این با منطق فازی به عنوان ابزار دراین پژوهش مورد استفاده قرار گرفته 

 های دانشگاهی، بررسی تأثیر کیفیتپژوهش مطالعه فرآیندهای ارزیابی کمی و کیفی کتابخانه

-تابخانهبندی کدر رتبه "گیری چندمعیارهتحلیل تصمیم"رسانی کتابخانه و کاربرد شیوه خدمات

ابخانه، کیفیت ها دارای سه بعد منابع کتهای دانشگاهی است. مدل مفهومی پیشنهادی آن

 خدمات و رضایت کاربران است. 

های دانشگاه نیش پرداخت. این بار با عنوان بندی کتابخانه( بار دیگر به رتبه2016میرجانا )

تقد است وی مع«. کاربرد روش تاپسیس در انتخاب برترین کتابخانه دانشگاهی در دانشگاه نیش»

ریزی در تمام حوزه ها از جمله کتابخانه ها نامهگیری و برمعیاره در تصمیم چند تحلیل و تجزیه

رسانی حائز اهمیت است. وی هدف از پژوهش خود را تحلیل کیفیت خدمات فراهم و مراکز اطالع

داند. در مطالعه وی که با استفاده از توزیع پرسشنامه های دانشگاه نیش میشده از سوی کتابخانه

های دانشکده فلسفه، دانشکده مهندسی الکترونیک، انهدر بین دانشجویان انجام شده است، کتابخ

دانشکده پزشکی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکده اقتصاد، دانشکده حقوق، دانشکده هنر، 

بدنی، دانشکده فناوری، دانشکده ایمنی دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشکده تربیت

ساس معیارهای مختلف زمان مورد نیاز برای شغلی، دانشکده علوم ریاضیات این دانشگاه را برا

های اطالعاتی دردسترس،اندازه فضای کتابخانه، جستجو در موجودی کتابخانه از طریق پایگاه

بندی نموده است. نتایج مطالعه وی نشان اندازه موجودی کتابخانه در دسترس برای کاربران، رتبه

بندی آن توجیه پذیر بوده و راه حل و رتبهها داده است که این روش برای ارزشیابی کتابخانه

هد. دعینی برای مسئله انتخاب برترین کتابخانه در ارائه خدمات باکیفیت برای کاربران ارائه می

نتایج پژوهش نشان داد که کتابخانه دانشکده پزشکی رتبه نخست و دانشکده الکترونیک رتبه 

ی، فلسفه، اقتصاد، هنر، مکانیک، معماری، های دانشکده حقوق، فناوری، ریاضدوم و کتابخانه

 اند. های سوم تا دوازدهم را کسب نمودهبدنی به ترتیب رتبهایمنی شغلی و تربیت

_______________________________________________________________ 
1 Illangarathne, Fan 

2 MCDA (Multiple Criteria Decision Analysis) 

3 Sri Lankan 

4 Analytic Hierarchical Process (AHP) 
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ر ها مورد بررسی قرابندی در کتابخانهتوان گفت که هنوز رتبهها میبا مروری بر پیشینه

ه ای یک دانشگاه مورد توجه قرار گرفتهای دانشکدهاست و در بیشتر موارد، صرفا کتابخانهنگرفته

های آن از های پیشین از آن جهت که شاخصاست، لذا این پژوهش در مقایسه با پژوهش

های دانشگاهی استخراج و به یک روش علمی جدیدترین کتاب در حوزه استانداردهای کتابخانه

 های دانشگاهیز کتابخانهاست دارای نوآوری است و به جهت اینکه تعداد بیشتری ادهی شدهوزن

 را مورد بررسی قرار داده از جامعیت بیشتری برخوردار است. 

 هدف و سؤاالت پژوهش
های جامع و صنعتی های مرکزی دانشگاهبندی کتابخانهارزیابی و رتبه پژوهش اصلی هدف

ین هدف ا های دانشگاهی است. برای رسیدن بهوابسته به وزرات عتف بر اساس استاندارد کتابخانه

 به سؤال زیر پاسخ داده شد:

ریزی، ارائه خدمات، سطح آموزش، مجموعه های برنامههای مرکزی از نظر شاخصکتابخانه 

پذیری، امکانات و تجهیزات، نیروی انسانی، ارتباط و همکاری، دسترس، سطح دسترسمنابع قابل

  «ها در مؤسسات آموزش عالی ایرانانهاستانداردهایی برای کتابخ»مدیریت و بودجه تا چه اندازه با 

 تراز در چه جایگاهی هستند؟های هممطابقت دارند؟ و در مقایسه با کتابخانه

 روش شناسی پژوهش 

های جامع و صنعتی وابسته به وزرات عتف جامعه این پژوهش های مرکزی دانشگاهکتابخانه

وم هایی را که در پایگاه استنادی علگاههستند. در انتخابی هدفمند پژوهشگران برآن شدند تا دانش

-ها، وباند، مورد بررسی قرار دهند، بعد از استخراج سیاهه کتابخانهبندی شدهجهان اسالم رتبه

بندی شده بررسی گردید و با توجه به معیارهای های رتبهمرکزی تمام دانشگاهسایت کتابخانه

های جامعی استفاده شود، لذا دانشگاه 1ختهپژوهش تصمیم برآن شد تا از نمونه هدفمند خودسا

 1394 – 1395بندی سال را در رتبه 10تا  1ای که رتبه های صنعتیو دانشگاه 40تا  1که رتبه 

اند، انتخاب شدند. نمونه خودساخته به این معناست که پژوهشگر کلیه جامعه انتخابی کسب نموده

کند و هریک از آنان که تمایل به مشارکت و همکاری داشتند، را به شرکت در پژوهش دعوت می

 27 کتابخانه منتخب، 50(.  از بین 47، 1394خواهند داد )منصوریان،  نمونه پژوهش را تشکیل

ایی هبندی در اختیار پژوهشگران قرار دادند. دانشگاهکتابخانه اطالعات خود را جهت ارزیابی و رتبه

که در پژوهش شرکت کردند، عبارت بودند از: تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، 

ن، اتبریز، شهید بهشتی، اصفهان، تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، بوعلی سینا همدان، کاش

رازی، مازندران، شهید باهنر کرمان، سمنان، خوارزمی، شهید چمران اهواز، ارومیه، کردستان، 

_______________________________________________________________ 
1 Self – selected sample 
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زنجان، اراک، عالمه طباطبایی، ایالم، مراغه، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، صنعتی 

 تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان و صنعتی اصفهان.

پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. در ابتدا از کتاب  ها در اینابزار گردآوری داده

معیار که در پیوست  57شاخص و  10ها در مؤسسات آموزش عالی، استانداردهایی برای کتابخانه

ها های دانشگاهی برای ارزیابی وضعیت موجود کتابخانهاستاندارد کتابخانه 10آمده است، مطابق با 

ها یک به امتیاز هر کتابخانه در این معیار و شاخصمورد بررسی استخراج شد. جهت محاس

ز ای تهیه شد که اهای چندگزینهنامه در قالب دو بخش اطالعات کلی کتابخانه و پرسشپرسش

ای لیکرت گزینه 5ها براساس طیف شد. پاسخ پرسشها، امتیاز هر معیار محاسبه طریق پاسخ آن

گذاری شدند و ارزش(«  5( و بسیار زیاد زیاد )4اد )(، زی3(، تا حدودی )2(، کم )1خیلی کم ) »

( 5سپس امتیاز هر معیار از نسبت حاصل ضرب امتیاز پاسخ دهنده در وزن معیار بر کل امتیاز )

 است. به دست آمده

ید های دانشگاهی تهیه و توسط اساتاز آنجایی که این پرسشنامه براساس استاندارد کتابخانه

است، از روایی الزم برخوردار است. شناسی تأیید شدهطالعات و دانشو متخصصان حوزه علم ا

نامه به دلیل موقعیت متفاوت هر کتابخانه نامه، اگرچه این پرسشجهت تعیین پایایی پرسش

امه را نممکن است نیازی به پایایی نداشته باشد، اما پژوهشگر جهت دقت در کار، پایایی پرسش

ها باید براساس ای است که در تمام کتابخانهماهیت آنها به گونهدر شاخص خدمات و آموزش که 

=  893/0استانداردهای الزم ارائه شود، براساس آزمون آلفای کرونباخ محاسبه کرد و با نتیجه 

α های وابسته به ها در ابتدا فهرست کلیه دانشگاهمورد تأیید قرار گرفت. برای گردآوری داده

سایت وزرات استنادی علوم جهان اسالم استخراج شد. سپس از طریق وبوزرات عتف از پایگاه 

سایت کتابخانه، آدرس تماس و شماره تلفن ها مراجعه و از طریق وبسایت دانشگاهبه وب 1عتف

تهیه  wordو ایمیل آنان گردآوری شد. پرسشنامه که هم به صورت پرسشنامه آنالین و هم فایل 

های مرکزی ارسال شد، سپس ی ایمیل رئیس و یا معاونین کتابخانهشده بود، در مرحله اول برا

ها به مشارکت در پژوهش دعوت های اجتماعی، تماس تلفنی و حضوری، کتابخانهاز طریق شبکه

 کتابخانه گردید.  27شدند.  که در نهایت موفق به گردآوری اطالعات مربوط به 

 افزار اکسلفراوانی، درصد، میانگین( و نرمها از آمار توصیفی )برای تجزیه و تحلیل داده

ها از روش تکنیک مقایسه زوجی استفاده استفاده شده است. همچنین جهت وزن دهی به شاخص

-و وزن بندیگیری چندمعیاره است که برای اولویتهای تصمیمگردید. این تکنیک یکی از روش

های بندی کتابخانهپسیس جهت رتبهشود. در مرحله بعد روش تادهی شاخص و معیار استفاده می

_______________________________________________________________ 
1 https://www.lmsrt.ir 
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-اخصتواند شهایی است که به طور همزمان میمورد بررسی به کار رفت. روش تاپسیس از تکنیک

ندی ببندی مد نظر قرار دهد، تکنیک تاپسیس یا اولویتهای مختلف را جهت ارزیابی و اولویت

شود. محسوب می 2ری چند معیارهگیهای تصمیماز روش 1آلبراساس میزان تشابه به راه حل ایده

 1981گیری است که در سال های تصمیمترین و مفیدترین تکنیکاین تکنیک یکی از ساده

 .)(Saremi, Musavi, Sanayei,2009معرفی شد 3توسط هوانگ و یون 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 ها:دهی و محاسبه شاخصوزن   

ا هها ابتدا جدول ماتریس  که در آن گزینهدهی شاخصدر تکنیک مقایسه زوجی جهت وزن

(. این 1اند، تشکیل شد)جدول به صورت دو به دو در سطر و ستون در مقابل هم قرار گرفته

های دانشگاهی که مدیر یا کتابدار کتابخانه دانشگاهی جدول برای متخصصان حوزه کتابخانه

 بودند، ارسال گردید.
 هاهای مرکزی دانشگاهای ارزیابی کتابخانهه. ماتریس مقایسه زوجی شاخص1جدول  1

 هاگزینه

مه
رنا

ب
 =

ی 
یز

ر
A 

 =
ت 

دما
خ

B
 

 =
ش

وز
آم

C
 

ِ =
بع

منا
D

 

ی
یر

پذ
س 

تر
دس

- 
E

 

 =
ن 

کنا
کار

F
 

 =
ت 

یزا
جه

و ت
ت 

انا
مک

ا
G

 

 =
ی

کار
هم

 و 
ط

تبا
ار

H
 

 =
ت 

ری
دی

م
I

 

 =
ه 

دج
بو

J 

Aریزی:برنامه           

B خدمات :           

C آموزش :           

D منابع :           

Eدسترس پذیری:           

F کارکنان :           

Gامکانات و تجهیزات :           

Hارتباط و همکاری :           

I مدیریت :           

J بودجه :           

 

_______________________________________________________________ 
1 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution  

2 Multiple Decision Making  

3 Hwang   And Yoon 



 1397، پايیز 52دوره رسانی دانشگاهی، تحقیقات کتابداری و اطالع

 ________________________________________________________  

  

22 

 

ها را گزینههای دانشگاهی دارای تجربه بودند اهمیت مدیران و کتابداران که در زمینه کتابخانه

ها نسبت حاصل نظر آنان درباره مقایسه هر زوج از شاخص 2نسبت به هم سنجیدند. که جدول 

به همدیگر است. در جدول زیر وزن هر شاخص بیانگر اهمیت و امتیاز کسب شده از دیدگاه پاسخ 

ز ادهندگان است. بنابراین طبق نظر پاسخ دهندگان عمل گردید و برای هر شاخص حداکثر امتی

برابر با همان وزن محاسبه شده در نظر گرفته شد. به طور مثال در شاخص بودجه حداکثر امتیازی 

 بود. 10توانست از پرسشها کسب نماید که هر کتابخانه می
 هاها بر اساس مقایسه زوجی آنشاخص وزن. 2جدول 

 شاخص وزن شاخص وزن

 بودجه 10 منابع 7
 ریزیبرنامه 5 نیروی انسانی 11
 آموزش 14 تجهیزات و امکانات 5
 خدمات 15 ارتباط و همکاری 12

 پذیریدسترس 13 مدیریت 8

 

های مورد بررسی پس از تکمیل پرسشنامه چه امتیازی از دهد کتابخانهنشان می 3جدول

است،  5ریزی که در سطر اول برابر با هر شاخص دریافت نموده اند. برای مثال، شاخص برنامه

های شیراز و ارومیه حداکثر امتیاز را در این های مرکزی دانشگاهدهد که کتابخانهمی نشان

های مرکزی دانشگاه زنجان و شهید بهشتی در رتبه بعدی در اند و کتابخانهشاخص کسب نموده

 این شاخص قرار دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاها در شاخصکتابخانه 1. امتیاز3جدول

_______________________________________________________________ 
 ها به منزله عدم پاسخگویی به سؤاالت در شاخص مورد نظر است. امتیاز صفر در محاسبه شاخص 1
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 5/8 4/2 2/8 2 6 7/4 7/6 8 1/3 اراک

 7/8 6/2 11/6 4 6 11/8 13/2 14 5 ارومیه

 5/2 5/6 9/2 3/4 6 10 10 10/8 3/9 اصفهان 

 6 4/8 9/4 3/6 6 6 7/2 9 2/8 ایالم

 1/6 3/2 5/2 1/4 6 7 3/6 7 1/7 بوعلی سینا

 7 5/6 7/2 3 6 8/6 10 10/8 4 تبریز

 6/8 4/8 11 3/4 10 10 9/2 10/6 4/3 تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

 4/4 2 9/6 4/4 11 9/8 12 11/2 2/1 تربیت مدرس

 6/6 6/4 7 2/8 6 8/8 7/6 9/6 2/8 تهران

 4/6 5/2 9/6 1/8 9 10 10 11/4 3/5 خوارزمی

 6/4 5/2 9/6 3/4 6 10/4 8/4 9/8 3 رازی

 7/2 5/2 10/6 3/8 6 12 13/2 13/2 4/6 زنجان

 4/6 3/4 9/2 3/6 6 8/8 6/4 6/4 3/6 سمنان

 4/8 2/8 5/4 2/6 6 8/2 4/8 7 2/1 شهید باهنر

 5/2 7/6 11/2 3/6 6 11 13/6 14/4 4/6 شهید بهشتی

 1/2 6/4 8 2/6 6 7/8 10/4 12/6 3/9 شهید چمران

 5/8 6 12 3 6 11/4 12/8 14/8 5 شیراز

 7/8 5/6 9/6 3/8 6 9 8/8 9/6 3/8 صنعتی اصفهان

 5/2 4/2 8/8 3 11 9/2 4/8 5/4 3/4 شرفتهیصنعتی تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پ

 7/6 5/2 0 2/2 10 5/2 10/4 12/8 0 صنعتی شریف

 5 5 8/8 2/4 6 7/2 8/4 9/2 2/9 صنعتی علم و صنعت ایران

 3/2 6/2 9/6 4 5 10/4 10/4 11/6 3/5 عالمه طباطبایی

 7/4 6/8 9/6 3/2 5 9/8 10/4 11/6 3/8 فردوسی

 6/6 6/6 8/8 3 6 8/4 6/8 10 3/3 کاشان

 6/6 4/6 8/4 3/2 6 8/2 7/2 7/8 2/3 کردستان

 6/2 5/4 9/8 3/2 6 9/2 10 11/4 3/7 مازندران

 5/8 4/6 9/2 1/8 4 8/8 5/2 8/8 2/4 مراغه

 

 هاکتابخانهبندی رتبه

کتابخانه  27های مورد نظر، ها در شاخصبر اساس نتایج حاصل از ارزیابی  و امتیاز کتابخانه

ی است که ابندی شدند. این تکنیک به گونهشرکت کننده در این پژوهش به روش تاپسیس رتبه

معیار،  وزن هر آل مثبت داشته باشد و نیزحل ایدهترین فاصله را تا راهگزینه منتخب باید کوتاه
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آید. هرچه امتیاز کتابخانه به این وزن نزدیکتر باشد به این آل مثبت به شمار میراه حل ایده

آل مثبت دارد و در صورت پایین بودن امتیاز به راه حل ایدهمعناست که کمترین فاصله را با راه

ها را به ترتیب زینهتواند گشود. در نهایت، خروجی این مدل میآل منفی نزدیک میحل ایده

بندی کند. به منظور آشنایی پژوهشگران با شیوه اجرای تکنیک تاپسیس در این قسمت اولویت

 . فرایند الگوریتم تکنیک تاپسیس آمده است

 تاپسیس تکنیک الگوریتم

 تصمیم ماتریس تشکیل -
 به بنابراین. شودمی پرداخته گزینه m ارزیابی به معیار n از استفاده با تاپسیس تکنیک در

 و کمی مقادیر براساس تواندمی امتیازات این. شودمی داده امتیازی معیار هر براساس گزینه هر

 تشکیل در m*n تصمیم ماتریس یک باید صورت هر در. باشد نظری و کیفی اینکه یا باشد واقعی

 شود.

 
 

 تصمیم ماتریس کردن نرمال -
 رمالن برای. شود نرمال باید تصمیم ماتریس چندمعیاره گیریتصمیم هایروش سایر مانند

 سازی نرمال ساده روش برخالف برداری روش. شودمی استفاده برداری روش از مقادیر سازی

 : شودمی انجام زیر صورت به خطی

 1رابطه 
𝑟𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 

 موزون نرمال تصمیم ماتریس تشکیل -

 یشپ از باید بنابراین. است معیارها وزن براساس موزون نرمال ماتریس تشکیل بعدی گام

 موزون. باشد شده محاسبه شانون آنتروپی یا AHP مانند تکنیکی از استفاده با معیارها اوزان

 .شودمی ضرب معیار آن به مربوط هایدرایه در معیار هر وزن و است ساده بسیار کردن

 منفی و مثبت هایآل ایده محاسبه -
 مثبت آلایده یک شاخص هر برای گام این در. است بعدی گام 2NISو  1PISمحاسبه 

(A )+شودمی محاسبه منفی آلایده یک و. 

 .است معیار آن مقدار بزرگترین مثبت آلایده دارند مثبت بار که معیارهایی برای
_______________________________________________________________ 

1 Positive ideal point 

2 Negative ideal point 
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 .است معیار آن مقدار کوچکترین منفی آلایده دارند مثبت بار که معیارهایی برای

 .است معیار آن مقدار کوچکترین مثبت آلایده دارند منفی بار که معیارهایی برای

 .است معیار آن مقدار بزرگترین منفی آلایده دارند منفی بار که معیارهایی برای

 آلایده حلراه محاسبه و منفی و مثبت هایآلایده از فاصله -
 یدسیاقل فاصله. شودمی حساب آلایده حلراه به گزینه هر نسبی نزدیکی میزان گام این در

 .شد خواهد محاسبه زیر فرمول با منفی و مثبت آلایده از گزینه هر

𝑑𝑖 2رابطه 
+ = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+)
2

𝑛

𝑗=1

 

 3رابطه 

𝑑𝑖
− = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)
2

𝑛

𝑗=1

 

 4رابطه 
𝑐𝑙𝑖
∗ =

𝑑𝑖
−

𝑑𝑖
− + 𝑑𝑖

+ 

 جواب به کارراه باشد نزدیکتر یک به مقدار این هرچه. است یک و صفر بین CL مقدار

 (. 1389باشد )عطایی، می بهتری کارراه و است نزدیکتر آلایده

 

 هاهای مرکزی دانشگاهبندی کتابخانهرتبه

معیار پژوهش بیان  10کتابخانه مورد مطالعه براساس 27بندی در این قسمت چگونگی رتبه

 گام به شرح زیر انجام شده است:  6بندی با روش تاپسیس در گردد. این رتبهمی

 گام اول: تشکیل ماتریس تصمیم

(. ماتریس تصمیم روش تاپسیس، 4ابتدا ماتریس تصمیم تاپسیس تشکیل شد)جدول 

ریزی، ارائه خدمات، سطح را معیارها )برنامه های آنگزینه است؛ یعنی ماتریسی که ستون-معیار

پذیری، امکانات و تجهیزات، نیروی انسانی، دسترس، سطح دسترسابع قابلآموزش، مجموعه من

کتابخانه شرکت کننده در  27ها )ارتباط و همکاری، مدیریت و بودجه( و سطرهای آن را گزینه

 دهد و هر سلول امتیاز هر گزینه نسبت به هر معیار است. این پژوهش( تشکیل می
 سیتاپس میتصم سیماتر. 4 جدول

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
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A1 1/3 8 7/6 3 7/4 6 2 8/2 2/4 8/5 

A2 5 14 2/13 3 8/11 6 4 6/11 2/6 8/7 

A3 9/3 8/10 10 3 10 6 4/3 2/9 6/5 2/5 

A4 8/2 9 2/7 3 6 6 6/3 4/9 8/4 6 

A5 7/1 7 6/3 3 7 6 4/1 2/5 2/3 6/1 

A6 4 8/10 10 5 6/8 6 3 2/7 6/5 7 

A7 3/4 6/10 2/9 6 10 10 4/3 11 8/4 8/6 

A8 1/2 2/11 12 3 8/9 11 4/4 6/9 2 4/4 

A9 8/2 6/9 6/7 3 8/8 6 8/2 7 4/6 6/6 

A10 5/3 4/11 10 3 10 9 8/1 6/9 2/5 6/4 

A11 3 8/9 4/8 3 4/10 6 4/3 6/9 2/5 4/6 

A12 6/4 2/13 2/13 3 12 6 8/3 6/10 2/5 2/7 

A13 6/3 4/6 4/6 3 8/8 6 6/3 2/9 4/3 6/4 

A14 1/2 7 8/4 3 2/8 6 6/2 4/5 8/2 8/4 

A15 6/4 4/14 6/13 3 11 6 6/3 2/11 6/7 2/5 

A16 9/3 6/12 4/10 3 8/7 6 6/2 8 4/6 2/1 

A17 5 8/14 8/12 3 4/11 6 3 12 6 8/5 

A18 8/3 6/9 8/8 3 9 6 8/3 6/9 6/5 8/7 

A19 4/3 4/5 8/4 2 2/9 11 3 8/8 2/4 2/5 

A20 0 8/12 4/10 3 2/5 10 2/2 0 2/5 6/7 

A21 9/2 2/9 4/8 3 2/7 6 4/2 8/8 5 5 

A22 5/3 6/11 4/10 3 4/10 5 4 6/9 2/6 2/3 

A23 8/3 6/11 4/10 7 8/9 5 2/3 6/9 8/6 4/7 

A24 3/3 10 8/6 3 4/8 6 3 8/8 6/6 6/6 

A25 2/3 7/8 7/2 3 2/8 6 2/3 4/8 6/4 6/6 

A26 7/3 4/11 10 3 2/9 6 2/3 8/9 4/5 2/6 

A27 4/2 8/8 2/5 4 8/8 4 8/1 2/9 6/4 8/5 

 

 

، عدد 4گام دوم: نرمال کردن ماتریس تصمیم. جهت نرمال سازی کافیست براساس رابطه 

 آمده است. 5هر ستون را بر مجذور مجموع مربعات اعداد آن ستون تقسیم کرد. نتایج در جدول

 
 سیتاپسنرمال  سیماتر. 5 جدول

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
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A1 073/0 145/0 156/0 166/0 155/0 168/0 123/0 06/0 153/0 19/0 

A2 281/0 254/0 271/0 166/0 247/0 168/0 246/0 25/0 225/0 255/0 

A3 219/0 196/0 205/0 166/0 209/0 168/0 209/0 198/0 204/0 17/0 

A4 157/0 163/0 148/0 166/0 126/0 168/0 221/0 202/0 175/0 196/0 

A5 095/0 127/0 074/0 166/0 146/0 168/0 086/0 112/0 116/0 052/0 

A6 225/0 196/0 205/0 276/0 18/0 168/0 184/0 155/0 204/0 229/0 

A7 241/0 192/0 189/0 331/0 209/0 28/0 209/0 237/0 175/0 223/0 

A8 118/0 203/0 247/0 166/0 205/0 308/0 27/0 207/0 073/0 144/0 

A9 157/0 174/0 156/0 166/0 184/0 168/0 172/0 151/0 233/0 216/0 

A10 197/0 207/0 205/0 166/0 209/0 252/0 111/0 207/0 189/0 151/0 

A11 168/0 178/0 173/0 166/0 218/0 168/0 209/0 207/0 189/0 209/0 

A12 258/0 24/0 271/0 166/0 251/0 168/0 233/0 228/0 189/0 236/0 

A13 202/0 116/0 131/0 166/0 184/0 168/0 221/0 198/0 124/0 151/0 

A14 118/0 127/0 099/0 166/0 172/0 168/0 16/0 116/0 102/0 157/0 

A15 258/0 261/0 279/0 166/0 23/0 168/0 221/0 241/0 276/0 17/0 

A16 219/0 229/0 214/0 166/0 163/0 168/0 16/0 172/0 233/0 039/0 

A17 281/0 269/0 263/0 166/0 239/0 168/0 184/0 258/0 218/0 19/0 

A18 213/0 174/0 181/0 166/0 188/0 168/0 233/0 207/0 204/0 255/0 

A19 191/0 098/0 099/0 11/0 193/0 308/0 184/0 189/0 153/0 17/0 

A20 0 232.0 214/0 166/0 109/0 28/0 135/0 0 189/0 249/0 

A21 163/0 167/0 173/0 166/0 151/0 168/0 147/0 189/0 182/0 164/0 

A22 197/0 211/0 214/0 166/0 218/0 14/0 246/0 207/0 225/0 105/0 

A23 213/0 211/0 214/0 387/0 205/0 14/0 197/0 207/0 247/0 242/0 

A24 185/0 181/0 14/0 166/0 176/0 168/0 184/0 189/0 24/0 216/0 

A25 129/0 142/0 148/0 166/0 172/0 168/0 197/0 181/0 167/0 216/0 

A26 208/0 207/0 205/0 166/0 193/0 168/0 197/0 211/0 196/0 203/0 

A27 135/0 16/0 107/0 221/0 184/0 112/0 111/0 198/0 167/0 19/0 

 

ماتریس تصمیم. در گام بعد باید ماتریس نرمال را وزن دار کرد گام سوم: وزن دار کردن 

های معیارها را در ماتریس نرمال ضرب کرد تا ماتریس وزن دار حاصل شود. نتایج کافیست وزن

 نشان داده شده است. 6این عملیات در جدول 

 
 سیتاپسنرمال وزن دار  سیماتر. 6جدول 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

A1 0036/0 0218/0 0219/0 0116/0 0201/0 0185/0 0061/0 0072/0 0122/0 019/0 
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A2 014/0 0381/0 038/0 0116/0 0321/0 0185/0 0123/0 0299/0 018/0 0255/0 

A3 0109/0 0294/0 0288/0 0116/0 0272/0 0185/0 0104/0 0238/0 0163/0 017/0 

A4 0079/0 0245/0 0207/0 0116/0 0163/0 0185/0 0111/0 0243/0 014/0 0196/0 

A5 0048/0 0191/0 0104/0 0116/0 019/0 0185/0 0043/0 0134/0 0093/0 0052/0 

A6 0112/0 0294/0 0288/0 0193/0 0234/0 0185/0 0092/0 0186/0 0163/0 0229/0 

A7 0121/0 0289/0 0265/0 0232/0 0272/0 0308/0 0104/0 0284/0 014/0 0223/0 

A8 0059/0 0305/0 0345/0 0116/0 0267/0 0339/0 0135/0 0248/0 0058/0 0144/0 

A9 0079/0 0261/0 0219/0 0116/0 0239/0 0185/0 0086/0 0181/0 0186/0 0216/0 

A10 0098/0 031/0 0288/0 0116/0 0272/0 0.0277 0055/0 0248/0 0151/0 0151/0 

A11 0084/0 0267/0 0242/0 0116/0 0383/0 0185/0 0104/0 0248/0 0151/0 0209/0 

A12 0129/0 0359/0 038/0 0116/0 0326/0 0185/0 0117/0 0274/0 0151/0 0236/0 

A13 0101/0 0174/0 0184/0 0116/0 0239/0 0185/0 0111/0 0238/0 0099/0 0151/0 

A14 0059/0 0191/0 0138/0 0116/0 0223/0 0185/0 008/0 0139/0 0081/0 0157/0 

A15 0129/0 0392/0 0391/0 0116/0 0299/0 0185/0 0111/0 0289/0 0221/0 017/0 

A16 0109/0 033/0 0299/0 0116/0 0212/0 0185/0 008/0 0207/0 0186/0 0039/0 

A17 014/0 0403/0 0368/0 0116/0 031/0 0185/0 0092/0 031/0 0175/0 019/0 

A18 0107/0 0261/0 0253/0 0116/0 0245/0 0185/0 0117/0 0248/0 0163/0 0255/0 

A19 0095/0 0147/0 0138/0 0077/0 025/0 /339/0 0092/0 0227/0 0122/0 017/0 

A20 0 0348/0 0299/0 0116/0 0141/0 0308/0 0068/0 0 0151/0 0249/0 

A21 0081/0 025/0 0242/0 0116/0 0196/0 0185/0 0074/0 0227/0 0145/0 0164/0 

A22 0098/0 0316/0 0299/0 0116/0 0283/0 0154/0 0123/0 0248/0 018/0 0105/0 

A23 0107/0 0316/0 0299/0 0271/0 0267/0 0154/0 0098/0 0248/0 0198/0 0242/0 

A24 0093/0 0272/0 0196/0 0116/0 0229/0 0185/0 0092/0 0227/0 0192/0 0216/0 

A25 0065/0 0212/0 0207/0 0116/0 0223/0 0185/0 0098/0 0217/0 0134/0 0216/0 

A26 0104/0 031/0 0288/0 0116/0 025/0 0185/0 0098/0 0253/0 0157/0 0203/0 

A27 0067/0 024/0 015/0 0155/0 0239/0 012/0 0055/0 0238/0 0134/0 019/0 

 

پژوهش تمامی معیارها جنبه مثبت های مثبت و منفی. در این آلگام چهارم: تعیین ایده

دارند. بنابراین ایده آل مثبت برابر با بزرگترین درایه هر ستون و ایده آل منفی برابر کوچکترین 

 باشد.درایه هر ستون می
 

 های مثبت و منفی تاپسیسآل. ایده7 جدول

A

+ 

014/

0 

0403/0 0391/0 0271/0 0326/

0 

0339/

0 

0135/

0 

031/

0 

0221/0 0255/

0 
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A

- 

0 0147/

0 

0104/

0 

0077/

0 

0141/

0 

0123/0 0043/

0 

0 0058/

0 

0039/

0 

 

(. در این گام کافیست -dآل منفی )( و ایده+dآل مثبت )گام پنجم: تعیین فاصله از ایده

آل مثبت و منفی را تعیین نمود. نتایج در فاصله اقلیدسی گزینه ها از ایده 3و  2براساس روابط 

 پنجم آورده شده است.ستون چهارم و  8جدول 

بندی نهایی. در این گام با استفاده از رابطه ( و رتبهCLگام ششم: تعیین شاخص شباهت )

 آل منفی برشود شاخص شباهت از تقسیم فاصله ایدهشاخص شباهت هر گزینه محاسبه می 4

د. اسبه کرها را محتوان رتبه گزینهشود و براساس آن میمنفی حاصل میو  آل مثبتمجموع ایده

دهد. با توجه به های مورد بررسی در رتبه بندی نهایی را نشان میوضعیت کتابخانه 8جدول 

دانشگاه کسب کرده است.  27، کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه رتبه اول را در بین 8جدول 

ند. اهای دوم و سوم قرار گرفتهزنجان و شیراز به ترتیب در رتبه پایه علوم تکمیلی تحصیالت

 بوعلی سینا نیز رتبه آخر را کسب کرده است.

 

 

 
 هابندی گزینهها و رتبهآل. فاصله از ایده8 جدول

 رتبه d+ d- Cl    نام دانشگاه 

 A2 022/0 059/0 724/0 1 ارومیه

 A7 021/0 051/0 708/0 2 تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

 A17 024/0 057/0 705/0 3 شیراز

 A15 024/0 057/0 704/0 4 شهید بهشتی

 A12 024/0 055/0 699/0 5 زنجان

 A23 025/0 051/0 673/0 6 فردوسی

 A8 03/0 048/0 618/0 7 تربیت مدرس

 A10 028/0 044/0 613/0 8 خوارزمی

 A26 029/0 044/0 6/0 9 مازندران

 A6 029/0 042/0 594/0 10 تبریز

 A3 03/0 042/0 583/0 11 اصفهان 

 A18 032/0 043/0 575/0 12 اصفهان صنعتی

 A22 033/0 043/0 57/0 13 عالمه طباطبایی
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 A11 032/0 041/0 559/0 14 رازی

 A24 035/0 039/0 521/0 15 کاشان

 A16 037/0 04/0 052/0 16 شهید چمران

 A9 036/0 036/0 499/0 17 تهران

 A21 037/0 035/0 482/0 18 صنعتی علم و صنعت ایران

 A20 044/0 041/0 481/0 19 صنعتی شریف

 A4 039/0 036/0 477/0 20 ایالم

 A25 039/0 034/0 467/0 21 کردستان

 A19 045/0 038/0 459/0 22 صنعتی تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

 A27 043/0 034/0 444/0 23 مراغه

 A13 043/0 033/0 433/0 24 سمنان

 A1 046/0 025/0 348/0 25 اراک

 A14 049/0 023/0 323/0 26 شهید باهنر

 A5 055/0 018/0 244/0 27 بوعلی سینا

 گیری نتیجه

و  های جامعهای مرکزی دانشگاهبندی کتابخانهدر این پژوهش که به منظور ارزیابی و رتبه

، آموزش ریزی، خدمات،استاندارد : برنامه صنعتی وابسته به وزرات عتف انجام گرفت، ده شاخص

پذیری،کارکنان، امکانات و تجهیزات، ارتباط و همکاری، مدیریت و بودجه از کتاب منابع، دسترس

( استخراج و 1396عمرانی )« ها در مؤسسات آموزش عالی ایراناستانداردهایی برای کتابخانه»

ه کبراساس تکنیک مقایسه زوجی وزن هرکدام محاسبه گردید. با توجه به پیش فرض پژوهشگر 

ها ممکن است دارای اهمیت کمتر و یا بیشتر نسبت به دیگری باشد، وزن این هرکدام از شاخص

های ها در یک مقایسه زوجی و براساس نظر مدیران و کتابداران متخصص کتابخانهشاخص

( 5 ریزی )ها به ترتیب استاندارد عبارت بودند از : برنامهها و وزن آندانشگاهی تعین شد. شاخص

(، امکانات و 11(، کارکنان )13پذیری )(، دسترس7( ، منابع)14(، آموزش )15خدمات )، 

 (. 10(، بودجه )8(، مدیریت )12(، ارتباط و همکاری )5تجهیزات )

-ها که بر اساس نظر مدیران و کتابداران دانشگاهی به دست آمدهبا توجه به امتیاز شاخص

هایی است که در ارتباط مستقیم با کاربران اخصاست آنچه که قابل تأمل است، وزن بیشتر ش

هایی پذیری هرکدام شاخصکتابخانه دارد، شاخص خدمات، آموزش، ارتباط و همکاری و دسترس
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ها جریان دارند. به اعتقاد قریب به است که در راستای ارائه خدمات بهتر به کاربران در کتابخانه

های فیزیکی و فناوری در یک کتابخانه مه زیرساختاتفاق متخصصان و کتابداران دانشگاهی اگر ه

نیز مهیا باشد ولی در کنار آن خدمات مفید ارائه نشود، ارزش واقعی این امکانات نمایان نخواهد 

 شد. 

های مربوطه محاسبه گردید های مورد بررسی در شاخصدر نهایت امتیاز هرکدام از کتابخانه

کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه با کسب  6اساس جدول بندی شد. برو با تکنیک تاپسیس رتبه

در رتبه آخر قرار گرفته است.  24/0رتبه اول و دانشگاه بوعلی سینا با کسب نمره  72/0امتیاز 

ها را نداده بودند، و در محاسبه معیارها ها پاسخ برخی پرسشاگر چه در مواردی بعضی از دانشگاه

نظرگرفته شده است. اما این تفاوت آنقدر چشمگیر نبود که در  ها امتیاز صفر دربرای این شاخص

بندی بهآل در رترتبه دانشگاه تأثیر زیادی داشته باشد. با توجه به اینکه در این پژوهش نمره ایده

دهد که  در نشان می 6ها در ستون پنجم جدول کتابخانه CLاست،   100تاپسیس، نمره 

تر از سطح متوسطی قرار دارند و هنوز تا رسیدن متوسط  و پایینها در سطح مجموع این کتابخانه

 در این پژوهش بندیآل فاصله دارند. همچنین با توجه به اینکه هدف اصلی از رتبهبه نمره ایده

ه آن های دانشگاهی و مقایسشناسایی موقعیت و جایگاه هرکتابخانه نسبت به استاندارد کتابخانه

ورد های متوانند با بررسی موقعیت خود در شاخصها میاز بود، لذا کتابخانهترهای همبا کتابخانه

های دیگر، در جهت تقویت نقاط قوت و تالش برای رفع نظر و همچنین در مقایسه با کتابخانه

 کمبودها و نقاط ضعف مجموعه اقدام الزم را به عمل آورند. 

هایی انتخاب شده بودند که در دانشگاههای مورد مطالعه پژوهش از بین اگرچه کتابخانه

درصد  56صنعتی را داشتند و همچنین  10تا  1جامع و  40تا  1های ها رتبهبندی دانشگاهرتبه

بینی پژوهشگران این کشور بودند پیش 2و سطح  1های سطح کنندگان از دانشگاهاز مشارکت

ابقت ها در مقایسه با استانداردها از مطنهبود که نتایجی بهتر از نتایج کنونی به دست آید و کتابخا

 ها در مؤسساتاستانداردهایی برای کتابخانه"بیشتری برخوردار باشند. معیارهای ارائه شده در 

ارا های دانشگاهی را دبندی کتابخانهقابلیت تبدیل به شاخص مناسب برای رتبه "آموزش عالی 

دهی این معیارها و روش تاپسیس برای  باشد. همچنین، تکنیک مقایسه زوجی برای وزنمی

 .دهای مناسبی هستنهای دانشگاهی براساس معیارهای وزن داده شده، گزینهبندی کتابخانهرتبه

 پیشنهادها 

تواند در علمی کردن مالکهای ارزیابی و های دانشگاهی همتراز میبندی کتابخانهدسته .1

های ارائه شده در منابع مرتبط شاخصبررسی میزان موفقیت آنها کمک کننده باشد. 

 بندی است.با استانداردها یکی از منابع مفید برای دسته
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توان در سطح وسیعی ضمن نظر خواهی از با استفاده از تکنیک مقایسه زوجی می .2

متخصصان و کارکنان با تجربه، وزن هر شاخص و خرده مقیاسهای هرکدام را تعیین 

 نمود.

با روشهای نرمال سازی و امتیاز بندی، از نظر آماری امکان تکنیک تاپسیس با توجه  .3

 نماید.ها براساس شاخص های وزن داده شده را فراهم میبندی علمی کتابخانهرتبه

توانند با استفاده از چنین رویکردی ضمن ها میسازمانهای متولی ارزیابی دانشگاه .4

این پژوهش، گزارش ساالنه های ارائه شده در گردآوری دقیق اطالعات درباره شاخص

های دانشگاهی را به صورت روزآمد ارائه دهند. در این زمینه طراحی بندی کتابخانهرتبه

 زاید.تواند بر سرعت کار بیفسیستم دریافت اطالعات و ارائه نتایج تحلیلی در سایت می

 اهای مورد مطالعه رتبه کسب شده در این پژوهش را بشود که کتابخانهتوصیه می .5

های این های موجود محیط خود تطبیق دهند و به بررسی صحت و سقم یافتهواقعیت

 پژوهش بیندیشند.

ود شهای مورد بررسی در این پژوهش، توصیه میبا توجه به محدودیت تعداد کتابخانه .6

 های بیشتری با این روش مورد بررسی قرار گیرد.در پژوهشهای آینده تعداد کتابخانه

های به کار رفته در این پژوهش با سایر روشهای ارزیابی انجام تکنیک مقایسه تحلیلی .7

تواند به دقت پژوهشگران و های دانشگاهی میشده پیشین برای ارزیابی کتابخانه

 ها کمک نماید.بندی کتابخانهریزان در بحث رتبهبرنامه

 های پژوهشمحدودیت

ها مورد بررسی قرار گرفته و دانشگاههای مرکزی در این پژوهش صرفاً وضعیت کتابخانه

ا به ههای مرکزی در دانشگاهای و تخصصی که در کنار کتابخانههای دانشکدهبدون شک کتابخانه

ای در ارائه خدمات بهتر دارند. همچنین، ممکن است تعیین کنندهپردازند، نقش ارائه خدمات می

وضعیت معیارها در حالت واقعیت چیز دیگری ها، به دلیل نبود آمار روزآمد در برخی کتابخانه

بندی این پژوهش، همه جوانب مد نظر باشد، پژوهشگران معتقدند که در به کارگیری نتایج رتبه

 قرار گیرد. نکته اصلی و قابل تأمل در این پژوهش به کارگیری روش مقایسه زوجی و تکنیک

های دانشگاهی است. امید است که در بندی کتابخانهها و  رتبهدهی شاخصتاپسیس برای وزن

های مرکزی ( توصیه نموده است اگر کتابخانه1396طور که عمرانی )های بعدی همانپژوهش
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ها با هم مقایسه شدند، با استفاده از اطالعات روزآمد، همه امکانات و خدمات همه دانشگاه

 در مقایسه شرکت داده شوند. شده وای به امکانات کتابخانه مرکزی افزوده های شعبهکتابخانه

 

 منابع

-(. استانداردهای کتابخانه1390تعاونی)خالقی(، شیرین؛ سلطانی، پوری؛ حریری، مهرانگیز؛ مهراد، جعفر )

 های دانشگاهی ایران. تهران: نشر کتابداری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران. 

شگاه ای دانهای دانشکدهبندی کتابخانهکیفیت خدمات و رتبه(. ارزیابی سطح 1390خراسانی، محبوبه )
سمنان بر اساس مدل الیب کوآل. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء، دانشکده روانشناسی و 

 علوم تربیتی، گروه علم اطالعات و دانش شناسی.

(. 1394فی، محمدمهدی )زارع بنادکوکی، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلی؛ اولیاء، محمدصالح و لط
(، ص 65ها: یک رویکرد انتقادی. فصلنامه آموزشی مهندسی ایران. )بندی دانشگاههای رتبهبررسی نظام

95 – 131. 

ها در مؤسسات آموزش عالی ایران. تهران: چاپار، (. استانداردهایی برای کتابخانه1396عمرانی، ابراهیم )
 رسانی ایران.انجمن کتابداری و اطالع

 گیری چندمعیاره.شاهرود: دانشگاه شاهرود.(. تصمیم1389عطایی، محمد )

نامه (. آموزش جامع روش تاپسیس و آنتروپی شانون با رویکرد پایان1394غیاثی، مصطفی و امینایی، بهنام )
 odir.irhttp://ariam( از: 28/04/1396نویسی. بازیابی شده در تاریخ )

برای  GRAهای دانشگاه تهران با استفاده از تکنیک بسط بندی کتابخانه(. رتبه1392فاقعی، مریم السادات )
ن، نامه کارشناس ارشد، دانشگاه تهراگیری چندمعیاره، بر اساس معیارهای مدل الیب کوال. پایانتصمیم

 شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطالعات و دانش

رسانی. تهران: سمت، ها و مراکز اطالع(. مدیریت کتابخانه1394پهلو، عبدالحسین؛ قاسمی، مژگان. )فرج
1394. 

های دانشگاهی بر اساس بندی کتابخانه(. رتبه1386اهلل و شفیعی رود پشتی، میثم )میر غفوری، سید حبیب
نشگاه یزد(. های داها و بردا )مورد: کتابخانههای تحلیل پوششی دادهسطح عملکرد با استفاده از تکنیک

 .56 – 35(، ص 3) 10رسانی. کتابداری و اطالع

 های مستقر درهای مرکزی دانشگاه(. بررسی وضعیت ساختمان کتابخانه1390طمه )خانه فراهانی، فاهفته
نامه کارشناس ارشد، دانشگاه الزهراء، دانشکده ها. پایانتهران از دیدگاه مدیران و کتابداران شاغل در آن

 علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطالعات و دانش شناسی.

شناسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین و دانش تحقیق در علم اطالعات (. روش1394منصوریان، یزدان. )
 ها )سمت(. کتب علوم انسانی دانشگاه
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 هاهای مرکزی دانشگاهپیوست: شاخص ارزیابی کتابخانه

 
وزن  معیار شاخص

 معیار

 

امتیاز براساس جواب 

  1سواالت

 

 

برنامه 

 ریزی

 )وزن کل:

(5) 

 5      4       3      2    1 5/0 میزان سازگاری اهداف و وظایف کتابخانه با دانشگاه  1

 5      4       3      2    1 5/0 ریزی دانشگاه میزان مشارکت کتابخانه در فرآیندهای برنامه 2

 5      4       3      2    1 1 ریزی بلند مدت برای کتابخانه میزان داشتن برنامه 3

 5      4       3      2    1 1 ریزی کوتاه مدت برای کتابخانه میزان داشتن برنامه 4

 5      4       3      2    1 1 ای ارزیابی کتابخانه به صورت دوره 5

 5      4       3      2    1 1 هاریزیمیزان استفاده از انتقادات و نظرات افراد در برنامه 6

_______________________________________________________________ 
باشند. که برای محاسبه کسب امتیاز،  مقدار پاسخ در ( می5(، بسیار زیاد)4(، زیاد )3( ، تاحدودی )2(، کم )1طیف خیلی کم) 5ها در پاسخ 1

 است. تقسیم شده 5وزن معیار ضرب و بر 

http://www.iclc.us/cliej/cl38KBKI.pdf
https://doi.org/10.1353/ils.2014.0007
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.01.034
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 خدمات

 وزن کل :

(15) 

 

ساعت   8و کمتر از  8 1 1میزان ساعت کار بخش امانت و تکثیر  1

 ساعت 8بیشتر از 

 5      4       3      2    1 1 ساعت شبانه روز 24در دسترس بودن منابع الکترونکی در تمام  2

 5      4       3      2    1 1 راهنماهای چاپی و الکترونیکی برای استفاده کاربران  3

 5      4       3      2    1 1 های کتابخانه رسانیاستفاده از وب سایبت برای اطالع 4

 5      4       3      2    1 1 داشتن برنامه مشخص و مدون برای آموزش کاربران  5

 5      4       3      2    1 1 ای )غدیر، امین و ...کتابخانههای امانت بینعضویت کتابخانه در طرح 6

 5      4       3      2    1 1 ارائه خدمات تحویل مدرک به کاربران  7

 5      4       3      2    1 2 ای به صورت حضوری و غیر حضوری ارائه خدمات مرجع حرفه 8

 5      4       3      2    1 1 های خاص نظیر معلوالن و نابینایان و ... ارائه خدمات به گروه 9

1

0 
 5      4       3      2    1 1 های فرهنگی به منظور تشویق فرهنگ مطالعه و پژوهش برنامه

1

1 
 5      4       3      2    1 1 های نشر رسانی جاری در زمینه تازهبرگزاری نمایشگاه کتاب و آگاهی

1

2 
 5      4       3      2    1 1 رسانی های اجتماعی برای اطالعاستفاده از شبکه

1

3 
 5      4       3      2    1 2 ارائه خدمات فتوکپی، چاپ و یا ارسال بر روی فلش و ایمیل و ... . 

 

 

 

 آموزش 

 وزن کل : 

(14) 

 5      4       3      2    1 2 برگزاری جلسات معارفه برای دانشجویان جدیدالورود 1

 5      4       3      2    1 2 برای همه دانشجویان افزار کتابخانهآموزش استفاده از نرم 2

های مختلف برنامه آموزشی استفاده از منابع الکترونیکی برای گروه 3

 ای خاص براساس رشته

2 1    2      3       4      5 

های آموزشی چاپی و الکترونیکی برای استفاده از منابع و تولید دفترچه 4

 ها پایگاه

2 1    2      3       4      5 

در « استانداردهای توانمندسازی اطالعاتی برای آموزش عالی»استفاده از  5

 های آموزشی برنامه

2 1    2      3       4      5 

 5      4       3      2    1 2 های روز میزان آشنا بودن کتابداران آموزش با فناوری 6

 5      4       3      2    1 2 فضای اختصصای برای آموزش در کتابخانه  7

 

 منابع 

 وزن کل: 

(7) 

نسبت مجموع اقالم اطالعاتی چاپی و الکترونیکی )کتاب، نشریه،  1

 های پژوهشی، مواد دیداری شنیداری و سایر منابع ( نامه، طرحپایان

  2به نسبت دانشجویان و اعضای هیأت علمی 

5  

 دارد             ندارد 1  3های التیناشتراک پایگاه 2

_______________________________________________________________ 
ساعت برای بخش امانت در نظر گرفته شده ولی با توجه به اینکه ساعات اداری  12اگر چه در کتاب استاندارد کتابخانه ها مبنای استاندارد،  1

ساعت به خدمات امانت مشغول هستند، 8و کمتر از  8هایی که ساعت در نظر گرفته است. کتابخانه 8ساعت مبنای  8ها در بیشتر کتابخانه

 ساعت کار می کنند، کل امتیاز را کسب کرده اند.  8هایی که بیشتر از ی به آنها تعلق نگرفته است و کتابخانهامتیاز

های ین، طرحنامه فارسی و التها) کتاب چاپی و الکترونیکی فارسی و التین، پایانبرای محاسبه این معیار کلیه اقالم اطالعاتی موجود در کتابخانه 2

 تقسیم شده است.  علمی هیئت اعضای و دانشجویان تعداد بر و جمع هم با منابع سایر و شنیداری –تین، مواد دیداری پژوهشی فارسی و ال

ها  همانطور که از طرف پاسخ دهندگان هم منابع صرفا اشتراک پایگاه در نظر گرفته شد چرا که بیشتر پایگاه 3و  2مبنای محاسبه در معیار  3

ا هایی که اشتراک داشتند امتیاز را دریافت و آنهق کارگزار قابل دسترسی هستند و تعداد آنها مشخص نیست، لذا کتابخانهاشاره شده بود، از طری

 که اشتراک نداشتند و یا پاسخ نداده بودند، امتیازی به آنها تعلق نگرفت.  
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 دارد             ندارد 1 های فارسی اشتراک پایگاه 3

دسترس 

 پذیری

وزن کل: 

(13 ) 

 

استفاده از استانداردهای به روز ذخیره و بازیابی اطالعات )نرم افزارهای  1

 ای، انتقال فراداده و ... ( کتابخانه

1 1    2      3       4      5 

بودن همه منابع اطالعاتی کتابخانه در یک جستجوی یکپارچه در دسترس 2

 در قالب فهرست کتابخانه 

2 1    2      3       4      5 

 5      4       3      2    1 2 های عضو تفاهم نامه همکاری با کتابخانهامکان جستجو در پایگاه 3

دهی های اجرایی برای سازمانمدون برای و دستورالعملمشی داشتن خط 4

 منابع چاپی و الکترونیکی

2 1    2      3       4      5 

 2 های مستند و یکسان مانند کتابخانه ملی، کنگره و .. استفاده از فهرست 5

 

1    2      3       4      5 

  سطح چیدمان مناسب جهت سهولت دسترسی همه کاربران  6

2 

1    2      3       4      5 

 5      4       3      2    1 2 سازی منابع کمیاب و پرمراجعه دیجیتال 7

 

 کارکنان 

 وزن کل: 

(11) 

نسبت کتابداران به تعداد دانشجو و اعضای هیأت علمی )مبنای مطلوب به  1

 1نفر یک نفر (  350ازای هر 

کمتر از مبنا          بیشتر  6

 از مبنا

ای )مبنای مطلوب هر نسبت کتابداران به تعداد واحد منابع کتابخانه 2

 ای یک نفر کتابدار ( واحد منابع کتابخانه 25000

مبنا          بیشتر کمتر از  5

 از مبنا

 

 

 

امکانات 

 وتجهیزات 

گنجایش فضای مطالعه به نسبت مجموع تعداد دانشجویان و اعضای هیأت  1

 20دانشجو و عضو هیأت علمی که از این  %20علمی )مبنای مطلوب برای 

 2مترمربع باید باشد.( 5/2درصد به ازای هر نفر 

بیشتر    کمتر از مبنا       1

 از مبنا

گنجایش فضای الزم برای کارکنان به نسبت تعداد کارکنان ) مبنای   2

 3متر مربع(  10مطلوب به ازای هر یک نفر 

کمتر از مبنا        بیشتر از  1

 مبنا

_______________________________________________________________ 
ن به تعداد دانشجو و اعضای هیئت علمی محاسبه گردید، که نسبت  کتابدارا 1مبنای محاسبه دو معیاربدین قرار است : برای پاسخ به معیار  1

نسبت کتابداران به تعداد  2نفر کتابدار می باشد. برای معیار  1نفر دانشجو و عضو هیئت علمی ،  350طبق استاندارد، مبنای مطلوب به ازای هر 

 ، 1 معیار امتیاز برای.  باشد¬می کتابدار نفر یک واحد 00025 هر ازای به مطلوب مبنای گردید،که محاسبه( 4-4 جدول)   ای¬منابع کتابخانه

 امتیاز، 5 ،400 تا –امتیاز  6نفر ،  350نفر بوده، تا  350ه اعضای هیئت علمی که مبنای مطلوب در آن ب کتابدار نسبت در که هایی¬کتابخانه

 نسبت که هایی¬کتابخانه 2 معیار امتیاز برای. اند¬کرده کسب امتیاز 1 ،550 از باالتر و امتیاز 2 ،550 تا امتیاز، 3 ،500 تا امتیاز، 4 ،450  تا

 امتیاز است آمده دست به 25000 از کمتر عددی محاسبه در اگر بوده واحد 25000 مطلوب مبنای که ای¬بع کتابخانهمنا واحد تعداد به کتابدار

 .اند¬کرده کسب امتیاز 1 ، 40000 از باالتر و 2 امتیاز 40000 تا 3 امتیاز 35000 تا 4 امتیاز 30000 تا ،5

متر مربع ضرب شد. سپس پاسخهایی که  5/2درصد مجموع دانشجویان و اعضای هیئت علمی هر دانشگاه محاسبه و در  20در این معیار ابتدا  2

ندارد ی که استاهایها به میزان فضای مطالعه در کتابخانه داده بودند با فضای استاندارد مقایسه شد و امتیاز بر اساس آن داده شد. کتابخانهکتابخانه

 و آنهایی که رعایت نکرده بودند، امتیازی نگرفتند.  1را رعایت کرده بودند امتیاز 

ضرب و مبنای استاندارد قرار گرفت، فضای موجود برای کارکنان در این قسمت با  10برای محاسبه این معیار نیز ابتدا تعداد کتابداران در  3

 د کل امتیاز و پایین استاندارد امتیازی دریافت نکردند. مبنای استاندارد مقایسه گردید، باالی استاندار
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 وزن کل: 

(5) 

 

کافی بودن میزان تجهیزات و امکانات کتابخانه برای رفع نیاز مراجعان از  3

 نظر مدیر و یا کارشناس کتابخانه 

1 1    2      3       4      5 

 5      4       3      2    1 1 های ایمنی ) اطفاء حریق، اگوستیک و ... ( وجود سیستم 4

 5      4       3      2    1 1 دید مدیر و یا کارشناس کتابخانهمناسب بودن نور و دمای کتابخانه از  5

 

 

 

 

 

ارتباط و 

 همکاری

 وزن کل: 

 (12 ) 

1 

 

 5      4       3      2    1 3 های مختلف کتابخانهارتباط مژثر و کارآمد در بین بخش

 5      4       3      2    1 3 ها و ارائه پیشنهادات به مدیرریزیمشارکت کارکنان کتابخانه در برنامه 2

 5      4       3      2    1 2 همکاری کتابخانه با بخش فناوری اطالعات  3

استفاده از متخصصان داخلی کتابخانه جهت پشتیبانی فنی برای ارائه  4

 منابع الکترونیکی به کاربران شبکه داخلی و راه دور 

2 1    2      3       4      5 

 5      4       3      2    1 2 استفاده از خدمات اشتراک منابع با مژسسات هم راستا با کتابخانه 5

 

 

 مدیریت 

 وزن کل : 

(8) 

 تمام وقت      2  1تمام وقت بودن مدیر کتابخانه 1

 مدیریت یکی از وظایفش

 5      4       3      2    1 1 های دانشگاهگیریریزی و تصمیمسهیم بودن مدیر کتابخانه در برنامه 2

های گیریهای مصوب و مدون در تصمیممشیها و خطنامهاستفاده از آیین 3

 مدیریتی کتابخانه

3 1    2      3       4      5 

های مدیریتی حوزه آمد در تصمیماستفاده مدیر کتابخانه از آمارهای روز 4

 منابع مالی و نیروی انسانی 

2 1    2      3       4      5 

 

 

 بودجه 

 وزن کل: 

(10) 

 3میزان درصد بودجه کتابخانه از بودجه جاری دانشگاه )میزان مطلوب  1

 2درصد( 
 درصد   3کمتر از  2

 درصد 3و بیشتر از  3  

 70میزان درصد بودجه اختصاصی کتابخانه به منابع اطالعاتی )مناسب  2

 3 درصد (
 درصد 70کمتر از  2

 درصد و بیشتر 70  

های اجرایی و تجهیزاتی میزان درصد بودجه اختصاصی کتابخانه به هزینه 3

 4درصد(30)مبنا 
 درصد 30و کمتر از  30 2

 درصد 30بیشتر از  

متناسب بودن بودجه اختصای به کتابخانه از دید مدیر و یا کارشناس  4

 کتابخانه 
2 1    2      3       4      5 

_______________________________________________________________ 
هایی که در محاسبه این معیار با توجه به اینکه در کتاب استاندارد توصیه شده است که بهتر است مدیر کتابخانه تمام وقت باشد. لذا کتابخانه 1

 دیریت کتابخانه یکی از وظایف آنها بود، نصف امتیاز را دریافت کردند. هایی که مدیرانی داشتند که ممدیر تمام وقت داشتند کل امتیاز و کتابخانه

را تأیید کرده بودند، امتیاز کامل و  3و یا بیشتر از  3های که در محاسبه این معیار با توجه به میزان مطلوب در کتاب استاندارد، کتابخانه 2

هایی هم که سوال را جواب نداده بودند، امتیازی به آنها تعلق یافت کردند و کتابخانهنوشته بودند، نصف امتیاز را در 3هایی که کمتر از کتابخانه

می  ینگرفته بود اگرچه ممکن است بنا به دالیل زیادی مانند عدم آگاهی و یا مسائل دیگری پاسخ نداده باشند، اما با توجه به اینکه عدم آگاه

 نای محاسبه امتیاز نمره صفر در نظر گرفته شده است. تواند یک ضعف برای کتابخانه تلقی شود، لذا در مب

و یا بیشتر از  70ها باید درصد در نظر گرفته شده است، بدین معنی که کتابخانه 70مبنای محاسبه در این معیار با توجه به کتاب استاندارد  3

 درصد بودجه کتابخانه را صرف خرید منابع اطالعاتی کنند. 70

درصد بودجه کتابخانه را  30درصد است، بدین معنا که کتابخانه ها نباید بیشتر از  30ین معیار با توجه به کتاب استاندارد مبنای محاسبه در ا 4

 صرف هزینه های تجهیزاتی و اجرایی کتابخانه نماید.
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 5      4       3      2    1 2  نقش مدیر کتابخانه در تنظیم بودجه کتابخانه توسط سازمان مادر 5
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