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ها در ايران و جهان بر پايه  مرور تطبيقي آمار كتابخانه 
  Z 7/39استاندارد 

  
  طاروني  حميده بيرامي

  ، ايرانشناسي، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمي دانشدانشجوي دكتري تخصصي علم اطالعات و 
  مقدم عليرضا اسفندياري 

  1شناسي، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمي، ايران دانشيار گروه علم اطالعات و دانش
 عاطفه زارعي

  شناسي، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمي، ايران استاديار گروه علم اطالعات و دانش
  بهروز بيات

  شناسي، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمي، ايران استاديار گروه علم اطالعات و دانش

  
. مقايسـه شـده اسـت    7/39Zهاي ايران و جهان، بر پايـة اسـتاندارد    در اين پژوهش، وضعيت آمار كتابخانه :چكيده
هاي ايران و جهان بر پاية  انهبراي اين منظور، پيشينه آمار كتابخ. از نوع كاربردي و روش آن، پيمايشي استپژوهش 

 مند مـرور و تحليـل    صورت نظام در سه بخش كاربرد، واحد گزارشگيري و اقالم، به  7/39Zها  استاندارد آمار كتابخانه
گيـري هدفمنـد بـا     كمـك روش نمونـه   در تحليل اسنادي، به. ها به دو روش اسنادي و محتوا انجام شد تحليل. شدند

هاي اطالعاتي فارسي و التين، تمام منابع مرتبط با موضوع  در پايگاه» ها آمار كتابخانه»  كليدواژهوجوي  فيش و جست
منبع در جهان باقي  223منبع در ايران و  138شناسايي و پس از غربالگري موارد تكراري حذف شدند و در نهايت، 

اري باز، محوري و انتخابي استراوس و كـوربين،  اي كدگذ در تحليل محتوا، با استفاده از روش تحليل سه مرحله. ماند
كمـك آزمـون تـي مسـتقل، معنـاداري تفـاوت ميـانگين كـاربرد، واحـد           تحليل شدند و به SPSSافزار  ها در نرم داده

ايران در ها  كاربرد آمار كتابخانهها،  بر اساس يافته. گزارشگيري و اقالم در دو جامعه مستقل ايران و جهان بررسي شد
ها  واحد گزارشگيري مسئوليت گردآوري آمار كتابخانه. المللي و ملي است گستره محلي و استاني و در جهان، بيندر 

پزشـكي، ملـي، عمـومي و  تخصصـي را     / هاي دانشـگاهي، خـدمات بهداشـتي    در ايران و جهان و همچنين، كتابخانه
ها، منابع مـالي و خـدمات    ان؛ منابع انساني، مجموعهها در ايران، زيرساخت و در جه اقالم آمار كتابخانه. برعهده دارد

ريزي بر پاية الگوي استاندارد، علمي، روزآمد،  گذاري، هماهنگي و برنامه ها در ايران بايد با سياست آمار كتابخانه. است
  .ها ارتقا يابد مستمر و ساالنه ارائه شود تا از سطح سياهه كتابخانه به سطح آمار كتابخانه

 
  .، ايران و جهان، مرور تطبيقي 7/39Z، استاندارد  7/39Zها، استاندارد آمار كتابخانه  آمار كتابخانه :ها كليدواژه
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  مقدمه
كتابخانه داراي ابعاد گوناگون است و بـراي  . شوند ها، يكي از اركان پژوهش در جامعه محسوب مي  كتابخانه

را ... انسـاني، زيرسـاخت، اعتبـارات، خـدمات، مجموعـه و     هاي نيروي  حفظ برتري و تعالي بايد بتواند داده
آنها را وادار كرده است كه عناصر مشترك  ،ها وظايف تازه در كتابخانهداري  عهدهاز سوي ديگر، . احصا كند
و از سـوي ديگـر،    كننـد هـاي خـود را شناسـايي     تا از يك سو بتواننـد داشـته   ها را توصيف كنند كتابخانه

اي براي ادامه حيـات خـود، بايـد     هر كتابخانه. انجام دهند هاي كتابخانه براي نداشتهمي ريزي و اقدا برنامه
هـاي ديگـر    المللي، همواره جايگـاه خـود را در بـين كتابخانـه     اي و بين هاي ملي، منطقه همگام با پيشرفت

را در ابعـاد   هـا  نـه فـراز و فـرود كتابخا   ،هـا  آمار كتابخانـه  رروندهاي ساالنه منطبق ب. بررسي و ارزيابي كند
اي ماننـد   ارزش افـزوده  ،هـا  پايـة آمـار كتابخانـه    بنـدي بـر   هرگونه رتبه. گذارد ميمشخص شده به نمايش 

افـزون بـر آن، امكـان هرگونـه     . سازي و حمايت از ارزشمندي كتابخانه را بـه همـراه خواهـد آورد    ظرفيت
بـراي   هـا  كتابخانـه آمـار  . هم خواهـد سـاخت  المللـي را فـرا   اي و بـين  مقايسه با استانداردهاي ملي، منطقه

و  پذيري و نمايش با بيشترين پوشـش  منظم، دسترس ، انتشارتجزيه و تحليل ، توصيف،آوري، پردازش گرد
كـار   هاي آمـاري بـه   مندان با روش آشنايي ساير عالقه ،هااز حقوق قانوني و اجتماعي كتابدار يبانيپشت نيز،

سمت  بندي و جذب منابع به ها، بودجه انجام بهتر مأموريت مديران كتابخانه، ها آمار كتابخانهگرفته شده در 
گـذاران و   قـانون در سـطح بـاالتر،   . آيـد  رسـاني بـه كـار مـي     سـازي و اطـالع   گيري، تصـميم  تصميم و خود

 هآن آگـا  ابعاد گونـاگون و ها  وضعيت كتابخانهاز بايد  ،بخشي و ملي ريزان مديران و برنامهو گذاران  سياست
 در ي گردآمـده هاداده از اطمينانو  ها ، حال و آينده كتابخانهگذشته عملكرد ثبت بين تعادل ايجاد. باشند

الگوي يكسـان  مندي از  بهرهها بدون  كتابخانه. پذير است ها امكان هاي آمار كتابخانه بر پاية داده ،زمان طول
المللـي از دسـت    اي و بـين  هاي آماري را در سطوح ملي، منطقـه  امكان مقايسه داده ،ها براي آمار كتابخانه

 پنهـان از ديد كتابخانـه ديگـر    ،شود ميكتابخانه مهم قلمداد يك آنچه براي ممكن است زيرا  ؛خواهند داد
 ؛1362 ،مركـز اسـناد و مـدارك علمـي     ؛1370 ،هاي عمومي كشـور  دبيرخانه هيئت امناي كتابخانه(بماند 

 International Federation ؛1353 ،انجمن كتابداران ايـران  ؛1379 ،كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران

of Library Associations and Institutions, 2010؛ National Center for Education Statistics, 2003؛  
American Library Association, 1967 ؛National Information Standards Organization, 2002 ؛

Institute of Public Finance, 2002؛American Library Association, 2019 ؛Chief Officers of State 

Library Agencies, 2019 ؛Institute of Museum and Library Services, 2019 (.   
هاي كتابداري ملي و  ها و انجمن سازمانوقفه  تالش بي ،آيد هاي انجام شده برمي آنچه از مرور پژوهش 
 . ها است ها در قالب استاندارد آمار كتابخانه المللي براي ارائه الگوي يكسان آمار كتابخانه بين

سـنجش   يبـرا  )International Organization for Standardization 2014( 116201 زويـ ااسـتاندارد  
اما از آنجـا   ؛باشدها  آمار كتابخانه مخصوص ميمستقطور  بهاستانداردي نيست كه است و  كتابخانه عملكرد
  . است آمده دسته نيا در ،شود يها در جهان محسوب م از آمار كتابخانه ياريبس يكه مبنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ISO 11620 
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 National Information(بازنگري شده اسـت   2013و  2002، 2000، 1995، 1983، 1968هاي  در سال

Standards Organization, 2020.(  
 در را كتابخانـه  از جنبـه  چنـد  يـا  يـك  ،كـدام  هـر  كه شود مي يافت  كتابخانه آمارمنبع 138 ،ايران در
 و هـا  كتابخانـه  آمـار  ارائـه  بـراي  علمـي  رونـد  هيچ ،مستندات اين در. است كرده بررسي جغرافيايي محدوده

 بـا  مقايسـه  هرگونـه  ،اوليـه  آمـار  نبـود  كـه  است حالي در اين .وجود ندارد زمان طول در روزرساني آنها به
در هاي متمـادي اسـت كـه     از سوي ديگر، سال .كند ناپذير مي امكان نيز را المللي بين يا ملي استانداردهاي
پركـاربردترين اسـتاندارد    ، 7/39Z استاندارد .شود ميها بهره گرفته  از استاندارد آمار كتابخانهسراسر دنيا، 
آمـار   ايـران و جهـان را بـر پايـه اسـتاندارد       ي ها نماي كلي آمار كتابخانهپژوهش، اين . هاست آمار كتابخانه

بـر   ايـران و جهـان   يها كتابخانهوضعيت آمار  ، مقايسهپژوهشهدف . دهد نشان مي  7/39Z يها كتابخانه
ايـران و   يها آمار كتابخانه وضعيت،  7/39Zاستاندارد كمك  به كوشد كه است و مي  7/39Zپاية استاندارد 

   .كند مقايسه ها آمار كتابخانه اقالم و يريگزارشگ واحد كاربرد،در سه بخش  را جهان

 پيشينه پژوهش

 وح گونـاگون سـط  در كتابخانـه  يدهـ  گزارش يبرارا  اي هيپا يها داده ، 7/39Z يها آمار كتابخانه استاندارد 
 سـة يمقا يرا بـرا  يچـارچوب  ،عناصر مشترك انواع گونـاگون كتابخانـه   فيتوص از استفاده باو آورده فراهم 
آمــار  هايدر اســتانداردرا اســتفاده از خــدمات الكترونيكــي ) 2008( 1ويجــوآن. داده اســتهــا ارائــه  داده

آمار منابع، خـدمات و اسـتفاده در    ، 7/39Zدر استاندارد . بررسي كرد 2789و ايزو   7/39Z يها كتابخانه
توانـد مرجعـي بـراي     مـي   7/39Zاسـتاندارد   كـه  ويجوآن بيان كرد. كتابخانه ديجيتال توصيف شده است

  7/39Z يها كتابخانهاستاندارد آمار ) 2009( 2لي .ها باشد هاي ديجيتال در گردآوري آمار كتابخانه كتابخانه
كـاربرد،   ،دامنـه  سـاختار، هـر يـك از اسـتانداردها در    . را با يكـديگر مقايسـه كـرد    2789و استاندارد ايزو 

 3كالـدولوود و ديگـران  . برخوردارنـد  خـود  خـاص  يهـا  يژگـ يو از ،پيوستو  يشاخص اصل ، ، شرحاصطالح
د موجـو  هاي هقطع تعداد برآورد يبرارا   7/39Z يها استاندارد آمار كتابخانهاستفاده از  يها روش) 1987(

مقايسـه آنهـا را   نتيجه دادند و  شرح بزرگ همگن يها مجموعه در ،گيري ، روش كنترل و اندازهريزنگاشت
را شناسايي   7/39Z يها معيارهاي الكترونيكي در استاندارد آمار كتابخانه) 2002( 4جونلينگ .بيان كردند

 ،پايـة ايـن اسـتاندارد    بـر  ،ها كتابخانه در يكيالكترون منابع از گسترده استفاده باشناسايي و تحليل كرد تا 
هـا در خـدمات عمـومي سـنتي      كاهش آمار كتابخانـه  علت) 2005( 5ولچ .دهدارائه معيارهاي الكترونيكي 

 از كـه  هـا نشـان داد   يافتـه  ليـ و تحل هيتجزبا . را بررسي كرد ها كتابخانه نيب امانتو  كتاب گردش مرجع،
پيشـنهاد  وي . اسـت  هافتيكاهش  يآمار استفاده سنت ،وب بر يمبتن خدمات و ها داده گاهيپا پيدايشزمان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Weijuan 
2. Lei 
3. CaldwellWood and others 
4. Junling 
5. Welch 



 47 

هـا   ه  
ندي   
ادي        

 يار
 مـار 

 يهـا 
  .ت

  

مـده  
دارد 
ي يـا       
هـده   
اري  
نابع 

 ــــ
1. M
2. M
3. Sc
4. A
5. Fo

  

تاندارد آمـار كتابخانـه
شـاخص سـودمن ،ومي

كـي، بـه تحليـل انتقـا
آمارا مرجع 2789يزو
آ اسـتاندارد ) 2004(

هـ اندارد آمار كتابخانـه 
هيبريد دانست   كتابخانه

.  

آم 7/39Zز اسـتاندارد   
استاند شكل. للي است

محلـي، اسـتاني، ملـي
را بـر عه ها  انهر كتابخ
گـذ هـا نشـانه   رشـاخه 
من ،بخش شش؛ ساخت

ــــــــــــــــــــــ
Minghua  
Mundt 

cope 
Application 

ormat 

   بيرامي طاروني

بخانه دانشگاهي به است
هاي خـدمات عمـو ت

 از خـدمات الكترونيك
و استاندارد ا پرداخت

2مونـدت  .شـخيص داد

ريد تحليل كرد و استا
در يآمار يها داده سه

.است  مايش داده شده

3Z و زيرساختار آن  

صول كلي اسـتفاده از
المل بين  ستاني، ملي يا

ها بـا كـاربرد م رشاخه
ه وظيفه گردآوري آما

ها براي هر يك از زير ه
زيرس ،بخش پنج؛ ها عه

ــــــــــــــــــــــ

/Z7/39 بر پايه استاندارد

ويژه در كتابخ به ،تابخانه
از فعاليت يتر وير كامل

گيري ميـزان اسـتفاده
2789 استاندارد ايزو

هـا تشـ كتابخانـه در  ي
هاي هيبر آمار كتابخانه

سيو مقا گزارش ،يآور

39Z  
نم 2شكل ست كه در 

7/39ساختار استاندارد 

و اص 5، شكل4ف، كاربرد
محلي، ا ،رد استاندارد

هر يك از زير. ده است
واحدي كه ، بخش دوم

گيري در انواع كتابخانه
مجموع ،بخش چهار؛ ي

ــــــــــــــــــــــ

ها در ايران و جهان تابخانه

هاي وب كت ه از صفحه
 كرد تا براي ارائه تصو

گ براي اندازه) 2006( 
و 7/39Z يها تابخانه

يكـ يز خـدمات الكترون  
39Z را براي استفاده آ

آگرد يبرادانش  ستوار

/7ساختار استاندارد
Z شامل هشت بخش اس

.2شكل 

، هدف3ك مقدمه، دامنه
كاربر. ملي است ،ندارد

و زيرشاخه تشكيل شد
در. گذاري شده است

واحد گزارشگ. ده است
منابع انساني ،خش سه

ــــــــــــــــــــــ

مرور تطبيقي آمار كت
 

 

ارائه آمار استفاده
7/39Z را مطرح

1هوآ مينگ .باشد

استاندارد آمار كت
اسـتفاده از يبـرا 

7/9 يها هكتابخان
7/39Z  اس يةپارا

ساختار و زيرس
7/39Zاستاندارد 

  
 

در بخش يك
استاندامنه . است

از بخش، دسته و
گ المللي نشانه بين
توصيف شد ،دارد

در بخ. شده است

ــــــــــــــــــ
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يـك پيوسـت   نيز دربردارنـده   ،بخش هشت. ها توصيف شده است هفت خدمات كتابخانه ،مالي و در بخش
  .بيشتر استدانش اطالعات مفيد براي با اصلي و دو پيوست فرعي 
از آنجا كـه   .است  نمايش داده شده 3شكل شامل سه بخش است كه در  7/39Zزيرساختار استاندارد 

جامعه هدف اوليه، تنهـا توصـيف آن   و  7/39Zاز استاندارد مقدمه، دامنه، هدف، شكل، اصول كلي استفاده 
از بخـش يـك   ، 7/39Zسـاختار اسـتاندارد   براي بررسي استاندارد است، از اين بررسي كنار گذاشته شدند و 

 همچنـين،  .هـاي سـه تـا هفـت انتخـاب شـده اسـت        بخش دو واحد گزارشگيري و تمام بخـش  از كاربرد؛
محسـوب   هـا  پايه آمار كتابخانه 7/39Zكه در استاندارد ارشگيري و اقالم مانند كاربرد، واحد گزهايي  بخش
بـا يكـديگر    7/39Zها در ايران و جهان بر پاية سه بخـش اسـتاندارد    هاي آمار كتابخانه و پيشينه شوند مي

  .مقايسه شده است

  روش پژوهش
و جهـان بـر    رانيـ هـا در ا  كتابخانه آمار يها نهيشيپ. است يشيمايروش پ به و ينوع كاربرد از پژوهش نيا

 منـد   نظـام صـورت   بهو اقالم  يريدر سه بخش كاربرد، واحد گزارشگ 7/39Zها  پاية استاندارد آمار كتابخانه
 ,Siddaway( شد استفاده يابيو ارز ي، غربالگروجو جستاز مراحل  ،مند مرور نظام در. ندشد ليتحل و مرور

Wood, and Hedges 2019 .(ليـ تحل در .گرفت انجام محتوا ليتحل و ياسناد ليتحل روش دو ها به ليتحل 
 بـا  نيالتـ  و يفارسـ  ياطالعـات  يهـا  گـاه يپا در وجـو  جسـت  و هدفمند يريگ نمونه روش كمك به ،ياسناد

 مـوارد  ،يغربـالگر  ه و از طريـق شـد  ييشناسـا  موضـوع  بـا  مرتبط منابع تمام ،»ها كتابخانه آمار«  دواژهيكل
انتخـاب   در جهـان  منبـع  223 و در ايران منبع 138 هاي انجام شده، يابيارز پس از .ندشد حذف يتكرار
 و اسـتراوس ) يانتخـاب  و يمحـور  بـاز،  هـاي  يكدگـذار ( اي مرحلـه  سه ليتحل روش از محتوا، ليتحل در .شد
در چهـار سـطح    ، كاربردهـايي را 7/39Z يهـا  آمـار كتابخانـه   اسـتاندارد  .شـد  اسـتفاده  )1998( 1نيكورب

 يگـردآور  فهياست كه وظ يواحد يريواحد گزارشگ. كرده است فيتوص يو محل ياستان ،يمل ،يالملل نيب
كتابخانـه   ،يا كتابخانـه شـاخه   ار،يكتابخانه سـ  ،يشامل كتابخانه دانشگاهو  ها را برعهده دارد آمار كتابخانه

 يكتابخانه تعـاون  ،يكتابخانه حقوق ،يبازرگان/ يكتابخانه صنعت ،يپزشك/ يكتابخانه خدمات بهداشت ،يدولت
كتابخانـه مدرسـه، كتابخانـه     يا مركـز رسـانه   ،يكتابخانـه عمـوم   ،يكتابخانه ملـ  ،يو شبكه، كتابخانه اصل

هـا،   مجموعـه  ،ياقـالم منـابع انسـان    ياسـتاندارد بـرا  ايـن   .شود مي يكتابخانه استان يندگيو نما يتخصص
سـه بخـش    در ،جداگانه منبع هر ،باز يكدگذار در. ه استكرد فيو خدمات را توص يمنابع مال رساخت،يز

هاي جداگانه قرار  در جدول ،هر دسته از منابع و و كدگذاري شد ينيبازب اقالم و يريگزارشگ واحد ،كاربرد
در سه بخـش يـاد    منبع در جهان 223منبع در ايران و  138از منابع شناسايي و كدگذاري شده  .گرفتند
  :بوده استصورت زير  شده به
 منبـع بـا كـاربرد     63منبع با كاربرد ملي،  227المللي،  منبع با كاربرد بين 12 :در بخش كاربرد

 ؛منبع با كاربرد محلي 68استاني و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Strauss and Corbin 
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 دانشگاهي،   منبع در كتابخانه 184منبع در كتابخانه عمومي،  210 :در بخش واحد گزارشگيري
 منبع در كتابخانه ملي 101منبع در كتابخانه تخصصي و  124منبع در كتابخانه مدرسه،  146

 منبع بـا اقـالم    155ها،  منبع با اقالم مجموعه 209منبع با اقالم خدمات،  216 :در بخش اقالم
 .منبع با اقالم زيرساخت 51قالم منابع مالي و منبع با ا 150منابع انساني، 

 طبقـه  دودر  نيالتـ  و يفارسـ  يهـا  منبـع  مداوم، سهيمقا كيتكن از استفاده با يمحور يكدگذار در 
 يبنـد  مقوله ياصل يها طبقهريز در ،و اقالم يريكاربرد، واحد گزارشگ يفرع  طبقه سهو  ندقرار گرفت ياصل

 يفارس يها منبع ياصل يها طبقه نيروابط ب ،يانتخاب يكدگذار در. شد ترسيم آنها يو جدول فراوان شدند
افـزار   از نـرم  اسـتفاده و بـا   شـد  استخراجو اقالم  يريواحد گزارشگ كاربرد، يفرع يها طبقه نيز، و نيو الت

SPSS و يريگزارشـگ  واحـد  كـاربرد،  نيانگيـ تفاوت م يدارامعن، تي مستقل كمك آزمون به. شدند ليتحل 
دو  انسيـ شـود وار يفـرض مـ   ،مستقل يتدر آزمون . شد يو جهان بررس رانيامستقل  ةدو جامع در اقالم

  ).  Dodge, 2008(ت جامعه برابر اس

  ي پژوهشها يافته
 هـاي  دوره طـي به تفكيـك تعـداد منبـع     ،در ايران و جهان  ها روند توليد آمار كتابخانه ، نمودار3در شكل 

 ؛ اماگردد بازمي 1310-1319در ايران به دهه   ها توليد آمار كتابخانه. گذاشته شده استنمايش  به هسال10
هـا در ايـران طـي زمـان تنـاوب       روند توليد آمار كتابخانه. ه بودشد آغاز 1280-1289 در دهه در جهان، 

عودي شـيب صـ   1389تـا   1380و در دهه است روند در جهان متناوب  اين در حالي كه ؛ندارد ييكنواخت
  . رو به رشد دارد و تند

 

 
  ها در ايران و جهان به تفكيك تعداد منبع و دهه روند توليد آمار كتابخانه نمودار. 3شكل 
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و  »واحـد گزارشـگيري  «، »كـاربرد «ايران و جهـان در سـه بخـش     يها وضعيت آمار كتابخانهمقايسه 
   :زير استبه شرح  7/39Zها  بر پاية استاندارد آمار كتابخانه »اقالم«

  7/39Z استاندارد بر پايةها در ايران و جهان  وضعيت كاربرد آمار كتابخانه. 1
منبــع  34، المللــي مربــوط بــه ســطح بــين )درصــد 17/2(منبــع  2 ،منبــع در ايــران 138از در مجمــوع، 

منبـع   223از . اسـت  بودهمحلي ) درصد 4/46(منبع  64و  استاني )درصد 27(منبع  37، ملي )درصد25(
در سـطح   )درصـد  87(منبـع   193، المللي در سطح بين )درصد 04/4(منبع  9 ،ها در جهان آمار كتابخانه

هـا   مقايسه يافته. در سطح محلي بوده است) درصد 79/1(منبع  4و  استاني )درصد 7/11(منبع  26، ملي
كـاربرد آمـار   ، 7/39Z اسـتاندارد بـر پايـة   كـه  منبع در جهـان نشـان داد    223منبع در ايران و  138بين 

نمره بيشتري از ايران  08/16و  75/0ترتيب با ميانگين  به ،المللي و ملي در جهان بين ها در سطح كتابخانه
 ينمره كمتر ،جهان ي و محلي دراستان ها در سطح كاربرد آمار كتابخانه ؛ امادارد 83/2 و 25/0 با ميانگين

توجـه   دهنـده  ايـن نتيجـه نشـان    .)1جدول ( آورده استدست  به) 33/5 و 08/3( رانياز ا )33/0 و 17/2(
  .استدر سطح استاني و محلي  ،در ايران والمللي و ملي  ها در سطح بين جهان به كاربرد آمار كتابخانه

  7/39Z يها تابخانهكآمار استاندارد بر پاية جهان و رانيا در ها كتابخانه آمارمستقل كاربرد  يآزمون ت جهينت .1 جدول

 T df P انحراف معيار ميانگين منبع  كاربرد

 المللي بين
n(75/029/1= 9(جهان 

27/12222/0
n( 25/045/0= 3( ايران

 ملي
n(  08/1616/33= 193( جهان

37/12218/0
n( 83/295/3= 34( ايران

 استاني
n(17/251/5=  26( جهان

5/0-2262/0
n(   08/306/3=  37( ايران

 محلي
n(  33/078/0= 4( جهان

25/2-2235/0
n(33/567/7=  64( ايران

  
المللي، ملـي،   بين چهار سطحدر و جهان  رانيدو جامعه ا نيانگيم سهيمقانتايج آزمون تي مستقل در 

تفـاوت   در كـه  نشـان داد  7/39Z ها آمار كتابخانه استانداردها بر پاية  آمار كتابخانهكاربرد استاني و محلي 
   المللـي  هـا در دو جامعـه ايـران و جهـان در سـطح بـين       بين ميانگين كاربرد آمـار كتابخانـه   مشاهده شده

از  .وجود نـدارد  ياختالف معنادار )t)22= (37/1 و < 05/0( در سطح مليو  )t)22= (27/1 و < 05/0(
ها در دو جامعه ايران و جهان در سطح  كتابخانه بين ميانگين كاربرد آمارسوي ديگر، تفاوت مشاهده شده 

 معنــادار اخــتالف، )t)22= (25/2 و > 05/0( در ســطح محلــيو  )t)22= (50/0 و > 05/0( اســتاني
در جهـان در سـطح    وهـا در سـطح محلـي و اسـتاني      در ايران كاربرد آمار كتابخانـه  ،بنابراين .دارد وجود
  ). 1جدول (المللي و ملي بيشتر است  بين
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  7/39Z ها در ايران و جهان بر پاية استاندارد بررسي وضعيت واحد گزارشگيري آمار كتابخانه. 2
اسـتاندارد آمـار   . هـا را بـر عهـده دارد    آمار كتابخانـه  يگردآور فهياست كه وظ يواحد يريگ واحد گزارش

 ،يا كتابخانـه شـاخه   ار،يكتابخانه سـ  ،يرا شامل كتابخانه دانشگاه يريگزارشگ واحد 7/39Zي ها كتابخانه
 ،يكتابخانـه حقـوق   ،يبازرگـان / يكتابخانـه صـنعت   ،يپزشـك / يكتابخانه خـدمات بهداشـت   ،يكتابخانه دولت
ه، كتابخانه مدرسـ  يا مركز رسانه ،يكتابخانه عموم ،يكتابخانه مل ،يو شبكه، كتابخانه اصل يكتابخانه تعاون

هـا در   منبـع آمـار كتابخانـه    138از  .اسـت  كـرده  فيتوص يكتابخانه استان يندگيو نما ،يكتابخانه تخصص
، كتابخانـه  )درصـد  68/0(منبـع   1، كتابخانه دولتي )درصد 9/25(منبع  38دانشگاهي   در كتابخانه ،ايران

، كتابخانـه عمـومي   )رصدد 04/2(منبع  3، كتابخانه ملي )درصد 76/4(منبع  7پزشكي / خدمات بهداشتي
 10، و كتابخانه تخصصي )درصد 4/18(منبع  27اي كتابخانه مدرسه  ، مركز رسانه)درصد 5/41(منبع  61

منبـع   146دانشـگاهي    ها در جهان در كتابخانـه  منبع آمار كتابخانه 223از . بوده است) درصد 8/6(منبع 
، كتابخانـه  )درصـد  45/0(منبع  1اي  ، كتابخانه شاخه)درصد 9/0(منبع  2، كتابخانه سيار )درصد 47/65(

، كتابخانـه  )درصـد  95/43(منبـع   98پزشـكي  / ، كتابخانه خدمات بهداشتي)درصد 45/0(منبع  1دولتي 
، كتابخانه تعاوني و شبكه )درصد 45/0(منبع  1، كتابخانه حقوقي )درصد 45/0(منبع  1بازرگاني  /صنعتي

، )درصـد  95/43(منبـع   98، كتابخانـه ملـي   )درصـد  45/0(منبع  1، كتابخانه اصلي )درصد 9/0(منبع  2
، )درصـد  36/53(منبع  119اي كتابخانه مدرسه  ، مركز رسانه)درصد 82/66(منبع  149كتابخانه عمومي 

بـوده  ) درصـد  45/0(منبـع   1، و نمايندگي كتابخانه اسـتاني )درصد 64/46(منبع  104كتابخانه تخصصي 
  ).2جدول (است 

  7/39Z يها ها در ايران و جهان بر پاية استاندارد آماركتابخانه گزارشگيري آمار كتابخانه فراواني واحد. 2جدول
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1462198112981491191041 جهان

3801700036127100 ايران

  
واحـد گزارشـگيري كـه     7/39Z يهـا  آمـار كتابخانـه   اسـتاندارد بر پايـة  كه ها نشان داد  مقايسه يافته

ي، عمـوم ي، ملـ ي، پزشـك ي، دانشـگاه  هاي كتابخانهدر  را برعهده دارد، ها آمار كتابخانهگردآوري مسئوليت 
 نمـره  67/8و  92/9 ،42/12 ،17/8 ،17/8 ،17/12 هـاي  ترتيب با ميانگين به ،ي در جهانتخصصو  مدرسه

 ).3جـدول  (كسب كرده اسـت   83/0و ، 25/2، 08/5، 25/0، 58/0، 17/3 هاي نيانگيمبا  رانيا از يشتريب
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هاي دانشگاهي،  انواع كتابخانه باها در جهان  گردآوري آمار كتابخانهدهد كه مسئوليت  نشان مي اين نتيجه
  . پزشكي، ملي، عمومي، مدرسه، و تخصصي است

  7/39Zها در ايران و جهان بر پاية استاندارد  نتيجه آزمون تي مستقل واحد گزارشگيري آمار كتابخانه. 3جدول 
 T df P انحراف معيار ميانگين منبع واحد گزارشگيري

 كتابخانه دانشگاهي
n(17/1223/22= 146(جهان 

38/12218/0
n( 17/3303/4= 38( ايران

كتابخانه خدمات 
 پزشكي/ بهداشتي

n(  17/825/17= 98( جهان
52/12214/0

n( 58/024/1= 7( ايران

 كتابخانه ملي
n(17/825/17=  98( جهان

59/12213/0
n( 25/045/0=  3( ايران

 كتابخانه عمومي
n(  42/1275/26= 149( جهان

92/02236/0
n(08/527/6=  61( ايران

اي كتابخانه  مركز رسانه
 مدرسه

n(92/938/21=  119( جهان 
23/12223/0

n(25/277/2=  27( ايران 

 كتابخانه تخصصي
n(67/842/18=  104( جهان

47/12216/0
n(83/011/1=  10(ايران 

  
كتابخانـه   ،يكتابخانه دانشگاهدر و جهان  رانيدو جامعه ا نيانگيم سهيمقانتايج آزمون تي مستقل در 

كتابخانـه  و كتابخانـه مدرسـه    يا مركز رسـانه  ،يكتابخانه عموم ،يكتابخانه مل ،يپزشك/ يخدمات بهداشت
كه بين تفـاوت   نشان داد 7/39Z ها كتابخانهآمار  استانداردها بر پاية  ي واحد گزارشگيري آمار كتابخانهتخصص

 يپزشـك / يبهداشـت  خـدمات  كتابخانـه  ؛)t)22= (38/1 و < 05/0( در كتابخانه دانشگاهي مشاهده شده
 و < 05/0( يعموم كتابخانه؛ )t)22= (59/1 و < 05/0( يمل كتابخانه؛ )t)22= (52/1 و < 05/0(

92/0) =22(t(ــانه  ؛ ــز رس ــه  يا مرك ــه مدرس ــ  )t)22= (23/1 و < 05/0( كتابخان ــه تخصص    يو كتابخان
ها در  بنابراين واحد گزارشگيري آمار كتابخانه. وجود ندارد ياختالف معنادار )t)22= (47/1 و < 05/0(

پزشكي، كتابخانه ملي، كتابخانـه عمـومي،   / كتابخانه دانشگاهي، كتابخانه خدمات بهداشتي ،ايران و جهان
  ).3جدول(اي كتابخانه مدرسه و كتابخانه تخصصي است  سانهمركز ر

  7/39Zها در ايران و جهان بر پاية استاندارد  بررسي وضعيت اقالم آمار كتابخانه. 3
هـا،   مجموعـه  ،يمنـابع انسـان  دسـته   هـا را در پـنج   آمار كتابخانه اقالم 7/39Z يها كتابخانه آماراستاندارد 

منبـع   43منـابع انسـاني    ،منبـع در ايـران   138از  .كـرده اسـت   فيو خدمات توص يمنابع مال رساخت،يز
منبـع   31، منابع مالي )درصد 23(منبع  32، زيرساخت )درصد 63(منبع  87ها  ، مجموعه)درصد 16/31(
منبع  223از . است بوده) درصد 7/29(منبع  41و سياهه ) درصد 7/37(منبع  52، خدمات )درصد 5/22(

، )درصـد  55(منبـع   122هـا   ، مجموعه)درصد 22/50(منبع  112منابع انساني  ،ها در جهان انهآمار كتابخ
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 54/73(منبـع   164، خـدمات  )درصـد  36/53(منبع  119، منابع مالي )درصد 52/8(منبع  19زيرساخت 
ـ   اسـتاندارد ها بر پايـة   مقايسه يافته. بوده است) درصد 35/1(منبع  3و سياهه ) درصد  يهـا  هآمـار كتابخان

7/39Z ، ترتيـب بـا    بـه  را ها، منابع مالي و خدمات در جهان ها در منابع انساني، مجموعه آمار كتابخانهاقالم
 33/4 و 58/2، 25/7 ،58/3 هـاي  نيانگيـ مبـا   رانيا از شتريب 67/13و  92/9 ،17/10 ،33/9 هاي ميانگين
و  58/1هـاي   ترتيب با ميانگين جهان، بهمنبع در  223هاي زيرساخت و سياهه،  در شاخص. دهد نشان مي

دهـد كـه در    نشـان مـي   اين نتيجه ).4جدول (دارند  42/3و  67/2نمره كمتري از ايران با ميانگين  25/0
در ها، منابع مالي و خدمات و  به گردآوري اقالم منابع انساني، مجموعه بيشتر توجه جهانها،  آمار كتابخانه

  .به اقالم زيرساخت و سياهه است ،ايران

  7/39Zها در ايران و جهان بر پاية استاندارد  نتيجه آزمون تي مستقل اقالم آمار كتابخانه. 4جدول
 T df P انحراف معيار ميانگين منبع اقالم

 منابع انساني
n(33/988/16=112(جهان

11/12228/0
n(58/305/6=43(ايران

 ها مجموعه
n(17/1094/17=122(جهان

49/02263/0
n(25/745/10=87(ايران

 زيرساخت
n(58/129/3=19(جهان

67/0-2251/0
n(67/252/4=32(ايران

 منابع مالي
n(92/914/18=119(جهان

36/12219/0
n(58/266/4=31(ايران

 خدمات
n(67/1384/31=164(جهان

99/02233/0
n(33/466/6=52(ايران

 سياهه
n(25/062/0=3(جهان

28/3-22003/0-
n(42/329/3=41(ايران

  
در پـنج اقـالم منـابع انسـاني،     و جهـان   رانيـ دو جامعه ا نيانگيم سهيمقانتايج آزمون تي مستقل در 

 7/39Z هـا  آمـار كتابخانـه   اسـتاندارد ها بر پايـة   آمار كتابخانه ها، زيرساخت، منابع مالي و خدمات مجموعه
در  ،ها در دو جامعـه ايـران و جهـان    بين ميانگين اقالم آمار كتابخانهدر تفاوت مشاهده شده كه نشان داد 

ــاني  ــابع انس ــه ،)t)22= (11/1 و < 05/0( من ــا مجموع ــابع، )t)22= (49/0 و < 05/0( ه ــال من   يم
در  ؛ اماوجود نداردمعناداري اختالف  t)22= ( 99/0 و < 05/0( خدمات و) t)22= (36/1 و < 05/0(

بـين ميـانگين    ن،يا برافزون . شود ي مشاهده ميدار ااختالف معن) t)22= ( 67/0و  > 05/0( زيرساخت
در  ،نيبنـابرا . دارد وجـود  يدار امعن اختالف ،)t)22= ( 28/3و  > 05/0( اههيس درتفاوت مشاهده شده 
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هـا در منـابع انسـاني،     ها در زيرساخت و سياهه و در جهان اقـالم آمـار كتابخانـه    اقالم آمار كتابخانه ،ايران
  ).4جدول ( بيشتر در كانون توجه قرار دارند ،ها، منابع مالي و خدمات مجموعه

  گيري نتيجه
با رشد يكنواخت، انتشـار سـاالنه،    آغاز شد و سه دهه پيشتر از ايران ،در جهان  ها روند توليد آمار كتابخانه

آمـار  . داردهـا نيـاز    استمرار در توليد آمار كتابخانه به ايران ،بنابراين. مستمر و بدون وقفه ادامه يافته است
پس بـا ارتقـاي   . المللي و ملي و در ايران در سطح محلي و استاني است ها در جهان در سطح بين كتابخانه

هـاي ايـران بـا     مقايسـه كتابخانـه   ،المللـي  هاي ايران از محلي و استاني به ملي و بـين  انهگستره آمار كتابخ
ها در ايـران   گردآوري آمار كتابخانه. خواهد شدپذير  امكانالمللي  هاي جهان در گستره ملي و بين كتابخانه

/ ي، صـنعتي اي، دولتـ  سـيار، شـاخه   هـاي  شـامل كتابخانـه   ،ساير واحدهاي گزارشـگيري  طريق و جهان از
بازرگاني، حقوقي، تعاوني و شبكه و نمايندگي كتابخانه استاني امكان مقايسه با يكديگر و تحليل روندهاي 

زيرسـاخت و در جهـان     ها در دسته اقالم آمار كتابخانه ،در ايران. تغيير در طول زمان را افزايش خواهد داد
 ،هـا  نياز آمار كتابخانه از آنجا كه پيش. ارائه شده استها، منابع مالي و خدمات  اقالم منابع انساني، مجموعه

هـا بـه سـمت آمـار      هـا در ايـران از سـياهه كتابخانـه     ارتقاي آمار كتابخانـه  ،هاست داشتن سياهه كتابخانه
منـابع انسـاني،     هـا در دسـته   در ايران با ارائه اقالم آمار كتابخانه .شود ضروري محسوب ميها گام  كتابخانه
هـا در   آمار كتابخانـه   بندي امكان ورود ايران در رتبه ،افزون بر زيرساخت ،منابع مالي و خدمات ها، مجموعه

ها بر پايـة اسـتاندارد    آمار كتابخانه در ايران گردآوري. فراهم خواهد شدنيز المللي جهان  گستره ملي و بين
زيـرا در   ؛شـود   هاي ايـران گـزارش   هآمار كتابخان ،المللي ها سبب خواهد شد تا در گستره بين آمار كتابخانه

هـا   از سوي ديگر، آمار كتابخانه. آيد نمي  بندي دهي و رتبه ها بدون استاندارد در گزارش جهان آمار كتابخانه
اين تحليل براي هر دسـته از  . است پذير ها و همچنين در مقايسه با يكديگر تحليل بر پاية هر يك از حوزه

هـاي منـابع ديگـر هـم وارد      زماني كه داده. سازد ها در طول زمان، روندهاي تغيير آنها را هم ظاهر مي داده
توان بر پاية استانداردهاي موجود در ايران  ها را مي آمار كتابخانه. يابد فرايند شود، دامنه تحليل افزايش مي

هـا بسـتر و زيرسـاخت ايـن مقايسـه را فـراهم        آمـار كتابخانـه  . هاني مقايسه كرديا استانداردهاي معتبر ج
هاي دانشگاهي ايران و جهان را بـا اسـتاندارد    ها امكان مقايسه كتابخانه آمار كتابخانه ،براي نمونه. سازد مي

 هـد كـرد،  خوااين مهم را موجـب   دستيابي به آنچه. سازد هاي دانشگاهي ايران و جهان فراهم مي كتابخانه
ريـزي،   گذاري، همـاهنگي، برنامـه   ها در ايران براي سياست ها و نهادهاي متولي آمار كتابخانه تالش سازمان

  . ها بر پاية الگوي استاندارد، علمي، روزآمد، مستمر، ساالنه و جامع است گردآوري و انتشار آمار كتابخانه
بـراي   7/39Zبرپاية استاندارد  1397-98صيلي ها را در سال تح آمار كتابخانه) 1398(طاروني   بيرامي

هـاي ديگـر    كتابخانـه زيرپوشـش سـازمان    12كتابخانه زيرپوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و  196
  .توصيف كرد

كه در سطح وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به كار گرفته  7/39Z يها الگوي استاندارد آمار كتابخانه 
كارگيري ايـن اسـتاندارد در    در نهايت گسترش به. سراسر كشور تعميم داده شودتواند براي  مي ،شده است
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از سـوي  . ها فراهم خواهد سـاخت  زيرساخت مناسبي را براي گردآوري و انتشار آمار كتابخانه ،سطح كشور
وي تواند راهگشا باشد و طراحـي الگـ   هاي ايران مي ديگر، پژوهش براي تعيين اقالم اطالعاتي آمار كتابخانه

   . به ارمغان آوردهاي ايران را  آماري كتابخانه

  فهرست منابع
: تهـران  .هـاي ايـران   بررسي اجمالي سـازمان و خـدمات كتابخانـه   ). 1353). (اكتا(انجمن كتابداران ايران 

  .انجمن كتابداران ايران

پژوهشـگاه علـوم و   : تهـران . 1397-98هـا سـال تحصـيلي     آمار كتابخانه. )1398(طاروني، حميده   بيرامي
  .فناوري اطالعات ايران

وابسته : هاي عمومي كشور شناسنامه كتابخانه). 1370. (هاي عمومي كشور دبيرخانه هيئت امناي كتابخانه
  .هاي عمومي كشور دبيرخانه هيئت امناي كتابخانه :تهران .به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

آمـار و  : هـاي ملـي و بـزرگ كشـورهاي جهـان      كتابخانـه  ).1379. (كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايـران 
كتابخانـه ملـي جمهـوري    : تهـران . كتابخانه ملي و بزرگ جهان در چند سـال اخيـر   40اطالعات 

  .اسالمي ايران

مشخصات، اهداف : راهنماي واحدهاي توليدكننده اطالعات در ايران). 1362. (مركز اسناد و مدارك علمي
  .مركز اسناد و مدارك علمي: تهران. 2ويرايش . و وظايف
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Abstract: In this study, the statistics of libraries in Iran and the world have been 
compared based on the Z39.7 standard. The study is an applied research and its 
method is survey. For this purpose, the history of libraries in Iran and the world based 
on the standard of library statistics Z39.7 in three sections of application, reporting 
unit and items, were systematically reviewed and analyzed. Analyzes were performed 
in two ways: documentary and content. In documentary analysis, using targeted 
sampling method with receipt and search for the keyword "Library Statistics" in 
Persian and Latin databases, all sources related to the subject were identified and after 
screening for duplicate cases, and finally, 138 sources in Iran. And 223 sources 
remained in the world. In content analysis, using Strauss and Corbin's three-stage 
open, axial and selective coding analysis method, the data were analyzed in SPSS 
software and by means of independent t-test, the significance of the difference 
between the mean usage, reporting unit and items in two independent communities 
Iran and the world were surveyed. According to the findings, the application of 
library statistics in Iran is local and provincial and in the world, international and 
national. The reporting unit is responsible for collecting statistics on libraries in Iran 
and the world, as well as university libraries, health/ medical services, national, public 
and specialized. Library statistics items are in Iran, infrastructure and in the world; 
Human resources, collections, financial resources and services. Library statistics in 
Iran should be presented through policy-making, coordination and planning based on 
a standard, scientific, up-to-date, continuous and annual model in order to be 
upgraded from the level of library directory to the level of library statistics. 
 
Keywords: Library Statistics, Library Statistics Standard Z39.7, Standard Z39.7, Iran 
and World, Comparative review. 
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