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چکیده
زمینه و هدف:

کتابخانه هر دانشگاه جزو اهرم های اصلی حمایت از برنامه های آموزشی دانشگاه است .یک دانشگاه بدون یک کتابخانه

خوب نمی تواند در انجام وظایف آموزشی و پژوهشی خود اموفّق عمل نماید .در راستای این که آیا کتابخانه نقش حیاتی خود به عنوان یکی
از ارکان اساسی دانشگاه را به خوبی ایفا می نماید یا خیر باید به بررسی وضع موجود کتابخانه پرداخت.

مواد و روش ها:

در این پژوهش با استفاده از استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران به بررسی وضعیّت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم

پزشکی سبزوار بر اساس شاخص های کمّی  1استاندارد بودجه ،نیروی انسانی ،مجموعه  ،ساختمان و تجهیزات پرداخته شده است .در این
مطالعه ،وضعیّت کتابخانه در سال  4334مورد بررسی قرار گرفته و جهت ارایه اطّالعات الزم از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار ،درصد
و فراوانی) استفاده شده است.

یافته ها:

یافته ها نشان داد که کتابخانه در شاخص نیروی انسانی  14/12درصد و در شاخص مجموعه  33/3درصد استانداردهای الزم را

رعایت نموده است .از طرفی شاخص بودجه این کتابخانه  3/2برابر باالتر از استاندارد قرار دارد ( .)%323میزان رعایت استاندارد ،در شاخص
ساختمان و تجهیزات  34/13درصد بوده است.

نتیجه گیری:

در مجموع کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از میان  1استاندارد کمّی انتخاب شده (بودجه ،نیروی انسانی،

مجموعه ،ساختمان و تجهیزات) فقط در استاندارد بودجه کامال استاندارد را رعایت نموده است و در سایر جنبهها با استاندارد فاصله دارد.

واژههای کلیدی :استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ،ارزیابی ،کتابخانه مرکزی.

دانشگاه اهمیّت ویژه ای دارد .یکی از مالک های اهمیّت

مقدمه
کتابخانه دانشگاهی به عنوان کانونی برای حفظ

و اعتبار یک نهاد آموزشی عالی کتابخانه آن به عنوان قلب

دانش و اندیشه ها ،کمک به آموزش و پژوهش یک

دانشگاه است .هیچ دانشگاهی بدون داشتن کتابخانه مجهز
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نمی تواند در انجام وظایف محوله اش کار مؤثّری انجام

کارکنان ،بودجه  ،ساختمان و تجهیزات )کتابخانه ها

دهد ( .)1توماس کارالیل می گوید ":یک دانشگاه واقعی،

پرداخته اند .از جمله می توان به مطالعاتی که ابراهیمی و

کتابخانه ای از کتابهاست" (.)2
کتابخانه دانشگاهی یکی از اساسی ترین اهرم های

همکاران ،)5(2111

جاللی  )3( 2116و حکیمی و

همکاران )15(2113اشاره کرد.

پشتیبانی از برنامه های آموزش عالی به ویژه در حوزه

مطالعات دیگری نیز وجود دارند که وضعیّت

علوم پزشکی است که باید بتواند خود را با نیازهای متنوّع

کتابخانه ها را هم از دیدگاه کمّی و هم از دیدگاه شاخص

و در حال تغییر کاربرانش هماهنگ سازد ( .)3به همین

های کیفی مورد بررسی قرار داده اند( .)11 ،13 ،3 ،8سایر

سبب است که رشد برنامه های آموزشی در دانشگاه ها

مطالعات تنها به بررسی یکی از جنبه های کتابخانه

به موازات رشد کتابخانه های دانشگاهی است .در همین

(مجموعه و یا نیروی انسانی) پرداخته اند(،11 ،11 ،6

راستا کتابخانه های دانشگاهی باید در جهت رفع نیازهای

.)12،16

کاربران خود و پاسخگویی به این نیازها ،اقدام به سرمایه

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال  1365با

گذاری و برنامه ریزی در راستای تأمین بودجه ،تهیه

پذیرش دانشجو در رشته پرستاری و مامائی تاسیس شده

مجموعه ،فضای مناسب و کارکنانی کارآمد نمایند .به

است .این دانشگاه در حال حاضر با تعداد  81عضو هیأت

همین منظور این مراکز باید در جهت استفاده بهینه از

علمی و تعداد  1255دانشجو یکی از دانشگاه های مطرح

بودجه و نیروی انسانی موجود و جلوگیری از هدر رفتن

علوم پزشکی در شمال شرق کشور است.

امکانات و از همه مهم تر ارتقای خدمات به کاربران،
اقدام به سنجش وضعیّت خود نمایند.

با توجّه به اهمیّت نقش کتابخانه ،در پیشبرد
اهداف دانشگاه ،این بررسی در نظر دارد که وضعیّت

یکی از روش های سنجش وضعیّت کتابخانه،

موجود کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار را

استفاده از استانداردهای موجود در این زمینه ،از جمله

از نظر بودجه ،فضا ،نیروی انسانی و مجموعه با وضعیّت

استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران است .در همین

مطلوب و بر اساس استاندارد کتابخانه های دانشگاهی

راستا کتابخانه ملّی جمهوری اسالمی ایران در سال 1331

ایران بسنجد .این مطالعه امکان ارایه تصویر روشنی از

(ویرایش دوم در سال  1331منتشر شد) اقدام به انتشار

وضعیّت کنونی کتابخانه مرکزی دانشگاه با استانداردهای

استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران نمود .این

کتابخانه های دانشگاهی ایران را فراهم می کند و انجام آن

مجموعه استاندارد در قالب  8استاندارد جداگانه شامل :

به مسؤوالن و برنامه ریزان دانشگاه کمک می نماید که

 -1اهداف و وظایف -2سازمان و مدیریت  -3نیروی

در جهت برنامه ریزی برای رفع نواقص و کمبودها اقدام

انسانی  -1مجموعه  - 5سازماندهی منابع  -6خدمات -3

نمایند .در این مطالعه فقط ،موجود در استانداردهای

ساختمان و تجهیزات  -8بودجه است .در این میان1 ،

کتابخانه های دانشگاهی ایران مورد استفاده قرار گرفته

استاندارد اهداف و وظایف ،سازمان و مدیر ّیت،

اند.

سازماندهی منابع و خدمات آن کیفی هستند.
مطالعات متعدّدی در زمینه بررسی وضعیّت

مواد و روش ها

کتابخانه های دانشگاهی ،بر اساس استانداردهای کتابخانه

این مطالعه به روش توصیفی و از نوع مقطعی

های دانشگاهی ایران صورت گرفته است .برخی از

انجام گرفته است .جامعه پژوهش ،کتابخانه مرکزی

مطالعات ،تنها به بررسی جنبه های کمّی (مجموعه،

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1331بوده است.
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فیض آبادی و همکار

ابزار گردآوری داده ها ،سیاهه وارسی بر اساس استاندارد

بودجه کافی ،تصمیم گیری های درستی انجام دهند.

کتابخانه های دانشگاهی ایران بوده است .این مطالعه ،فقط

بر اساس استاندارد باید محاسبه مجموعه هر

به بررسی شاخص های کمّی (نیروی انسانی ،مجموعه،

کتابخانه مستقل دانشگاهی بر مبنای فرمول زیر انجام

ساختمان و تجهیزات و بودجه) پرداخته است.

گیرد:

 -1استاندارد نیروی انسانی

 +111F+12E+335U+3111M + 21111Dمجموعه پایه=V

بر اساس این استاندارد به ازای هر  251نفر

که در این فرمول:

دانشجو و استاد تمام وقت یا کسری از آن یک نفر

 =Vتعداد کلّ مجموعه

متخصّص یاکمک متخصّص تمام وقت باید در کتابخانه

 =Fتعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت

مشغول به کار باشد .متخصّص ،کتابداری است که دارای

 =Eتعداد کلّ دانشجویان

دانشنامه کارشناسی ارشد و باالتر علوم کتابداری و اطّالع

 =Uتعداد رشته های کارشناسی

رسانی باشد .کتابداران کمک متخصّص ،کتابدارانی هستند

 =Mتعداد رشته های کارشناسی ارشد

که مدرک کارشناسی و یا کاردانی رشته کتابداری و اطّالع

 =Dتعداد رشته های دکتری

رسانی دارند .بر اساس استاندارد نیروی انسانی ،نسبت

مجموعه پایه = عدد ثابت و نشانگر حدّاقل

متخصّصان به کمک متخصّصان شاغل در کتابخانه 33

مجموعه ای که باید در زمان گشایش هر کتابخانه

درصد در نظر گرفته شده است ،یعنی به ازای هر کتابدار

دانشگاهی وجود داشته باشد.

متخصّص  2نفر کمک متخصّص باید در کتابخانه کار

طبق استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران

نمایند .به ازای هر  25111جلد کتاب یا سایر منابع

مجموعه پایه برای رشته های گوناگون به شرح زیر

کتابخانه ای موجود در مجموعه یک نفر متخصّص یا

تعریف شده است :پزشکی  11111جلد ،ادبیّات و علوم

کمک متخصّص ،به ازای هر  2511جلد افزایش ساالنه

انسانی  18111جلد ،فنی و مهندسی  32111جلد  ،علوم

مجموعه یا کسری از آن یک نفر متخصّص یا کمک

پایه  32111جلد ،علوم اجتماعی  11111جلد ،هنر

متخصّص در نظر گرفته شود.

 18111جلد ،کشاورزی  28111جلد

طبق استاندارد موجود ،نسبت مجموع کتابداران

با توجّه به این که در این مطالعه حوزه علوم

متخصّص و کمک متخصّص به کلّ کارمندان شاغل در

پزشکی مدّ نظر بوده  ،مجموعه پایه  11111جلد در نظر

کتابخانه باید  61درصد ،در نظر گرفته شده و  21درصد

گرفته شده است .در توضیح این استاندارد آمده است که

کلّ کارمندان کتابخانه را باید کتابداران متخصّص تشکیل

منظور از مدرک و یا جلد ،هر گونه مواد کتابخانه ای ،اعم

دهند.

از کتاب ،نشریه ادواری ،فیلم ،مجموعه اسالید ،نوار ،نرم

 -2استاندارد مجموعه

افزارهای کامپیوتری ،دیسک نوری و مانند آن مشروط بر

بین رشد کمّی مجموعه (منابع اطّالعاتی شامل
کتاب ،مجالت ،پایگاه های اطّالعاتی) و رشد کیفی آن در

این که به نحوی سازماندهی شده و در مجموعه کتابخانه
قرار گرفته باشند.

کتابخانه های دانشگاهی به عنوان مرکز اصلی آموزش و

در زمینه نشریات ادواری در این استاندارد آمده

پژوهش ارتباط مستقیمی وجود دارد( .)6مقایسه مجموعه

است که به ازای هر  6نفر دانشجوی کاردانی و کارشناسی

کتابخانه های دانشگاهی با استانداردهای دانشگاهی به

دست کم یک عنوان ،به ازای هر  2نفر دانشجوی

مسؤوالن کمک می نماید که در راستای تأمین نیرو و

کارشناسی ارشد و باالتر دست کم یک عنوان و به ازای
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هر دو نفر عضو هیأت علمی تمام وقت دست کم یک

استانداردها دچار کمبود باشد باید  5درصد بودجه در نظر

عنوان نشریه ادواری باید در کتابخانه وجود داشته باشد.

گرفته شود؛ در این پژوهش 5 ،درصد بودجه پژوهشی در

 -3استاندارد ساختمان و تجهیزات

نظر گرفته شده است.

برای محاسبه میزان فضای کتابخانه در این

قابل ذکر است که اطّالعات مربوط به آمار تعداد

استاندارد آمده است :فضاهای مطالعه کتابخانه باید

دانشجویان و بودجه های درنظر گرفته شده برای کتابخانه

گنجایش پذیرش  21درصد کلّ دانشجویان را در آن

مرکزی از واحدهای آمار و فناوری اطّالعات و واحد

واحد داشته باشد .چنان چه اکثر دانشجویان در خوابگاه

حسابداری دانشگاه کسب گردید .نتایج مطالعه حاضر بر

های دانشجویی و پردیس دانشگاه به سر می برند ،این

اساس معیار های کتابخانه ملّی ایران به صورت درصد و

گنجایش باید به  25درصد افزایش یابد .به این ترتیب در

فراوانی در بخش نتایح و جدول های مربوط ارایه شده

این استاندارد به ازای هر نفر  2/5متر مربع و به ازای هر

است.

میز تک نفره  3متر مربع فضای مطالعه مورد نیاز است.
برای هر  121جلد کتاب یا معادل آن یک متر

یافته ها

مربع فضا ،برای هر  21نشریه ادواری یک متر مربع و به

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در زمان انجام این

ازای هر  8کشوی برگه دان یک متر مربع در نظر گرفته

مطالعه جزو دانشگاه های نسبتا کوچک و طبق تیپ بندی

شود .در این استاندارد به ازای هر کارمند  11متر مربع

های وزارت بهداشت ،جزو ادانشگاه های تیپ سه

ل
فضا در نظر گرفته شده است .برای محاسبه فضای ک ّ

محسوب گردیده است .جدول شماره  1تعداد دانشجویان

کتابخانه عالوه بر موارد فوق باید  25تا  11درصد به

و اعضای هیأت علمی این دانشگاه در سال  1331را نشان

فضای خالص جهت راهروها و پلکان و  ...در نظر گرفت.

می دهد.

در پژوهش حاضر درصد فضای مورد نیاز برای پلکان و

بر اساس استاندارد نیروی انسانی ،تعداد نیروی

راهروها  25درصد در نظر گرفته شده است.

مورد نیاز در کتابخانه  3نفر برآورده شده است .ا ّما ،در

 -1استاندارد بودجه

زمان انجام مطالعه ،کتابخانه مرکزی دارای  5نفر کارمند

در این استاندارد برای محاسبه بودجه کتابخانه

بوده است  .این امر نشان دهنده آن است که نیروی انسانی

آمده است :الزم است  3درصد کلّ بودجه جاری

شاغل در کتابخانه مرکزی زیر استاندارد بوده و درصد

آموزشی ،پژوهشی و اداری هر دانشگاه به کتابخانه آن

نیروی انسانی موجود به نیروی انسانی بر اساس نیاز

اختصاص یابد .در صورتی که کتابخانه با کمبودهای

 31/12درصد است .وضعیّت تحصیالت کارکنان شاغل

شدید در مقایسه با استاندارد های ذکر شده مواجه باشد

در کتابخانه عبارت بود از 2 :نفر کارشناس کتابداری و

میزان بودجه مورد نیاز تا  5درصد قابل افزایش است .از

اطّالع رسانی ،یک نفر دیپلم 2 ،نفر کارشناس ارشد

بودجه دریافت شده جهت کتابخانه طبق این استاندارد

کتابداری و اطّالع رسانی .با توجّه

به بندی که در

باید بین  31تا  31درصد برای تهیه منابع و  11تا 31

استاندارد قید شده است که  61درصد کارکنان کتابخانه

درصد برای سایر هزینه ها صرف شود.

صص باشد؛ وضعیّت نیروی
باید متخصّص و کمک متخ ّ

با توجّه به این که در این بررسی به مطالعه

انسانی کتابخانه نشان می دهد که  81درصد نیروی شاغل

کتابخانه مرکزی پرداخته شده است و از طرف دیگر

در این کتابخانه را افراد متخصّص و کمک متخصّص

براساس همین استاندارد در صورتی که کتابخانه در سایر

تشکیل می دهد .در خصوص استاندارد نسبت افراد
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جدول  :1درصد و فراوانی اعضای هیأت علمی و
دانشجویان مقاطع تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار در سال 1931
مقاطع تحصیلی

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از نظر
مجموعه  ،اختالف زیادی با سطح استاندارد دارد.
در زمان انجام بررسی ،کتابخانه امکان دسترسی

تعداد (درصد)

کاردانی

)2/82( 401

کارشناسی

)82/41( 124

کارشناسی ارشد

)8/21(61

دکتری

)40/18(461

اعضای هیأت علمی

24

مجموع

4661

به بیش از  2851عنوان مجلّه الکترونیک و  31نشریه
انگلیسی و  165نشریه فارسی چاپی را فراهم نموده بود
(در مجموع  3115عنوان نشریه) .با توجّه به تعداد 1185
دانشجوی کاردانی و کارشناسی 131 ،دانشجوی

جدول  :2فراوانی منابع اطّالعاتی کتابخانه مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1931

کارشناسی ارشد و باالتر و  81عضو هیأت علمی ،بر
اساس استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران کتابخانه

تعداد

درصد

باید  316عنوان مجلّه اشتراک داشته باشد که در حوزه

کتاب فارسی

66113

16/13

کتاب انگلیسی

8360

8/40

نشریات این کتابخانه  2331عنوان باالتر از حدّ استاندارد

مجلّه فارسی

413

0/11

مجلّه انگلیسی

10

0/83

لوح فشرده

600

0/21

مجموع

63313

400

نوع مدرک

جدول  :9فراوانی و درصد نشریات کتابخانه مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1931

دسترسی به مجالت را برای اعضای خود فراهم نموده
است.
در خصوص استاندارد مربوط به ساختمان و
تجهیزات در حال فضای کتابخانه  611متر مربع است.
طبق استاندارد فضای مورد نیاز کتابخانه با توجّه به تعداد

درصد

ظرفیّت سالن مطالعه ،تعداد کارکنان و نشریات ادواری

نشریه انگلیسی چاپی

10

8/21

نشریه فارسی چاپی

413

3/64

بالغ بر  326متر مربع برآورد شد که با افزدون  25درصد

نشریات الکترونیکی

8230

26/01

مجموع

6403

400

نوع نشریه

تعداد

برای راهروها و پلکان ها ،فضای کلّ مورد نیاز برای
کتابخانه  1153/5متر مربع محاسبه گردیده است.در حال
حاضر کتابخانه مرکزی دانشگاه با کمبود فضایی بالغ بر

متخصّص به کمک متخصّص که باید  33درصد باشد

 553/5متر مربع روبروست ( % 18/16کمبود فضا).

وضعیّت نیروی انسانی کتابخانه نشان داد که این نسبت

در خصوص وضعیّت استاندارد بودن بودجه

 66درصد است که از این نظر کتابخانه دانشگاه در

کتابخانه مرکزی ،بر اساس استاندارد باید  5درصد بودجه

وضعیّت مناسبی قرار دارد.

پژوهشی دانشگاه به کتابخانه مرکزی اختصاص یابد با

مجموعه مورد نیاز بر اساس استاندارد کتابخانه دانشگاهی

توجّه به این که بودجه پژوهشی این دانشگاه در سال 31

ایران:

برابر  2511111111ریال (دویست و پنجاه میلیون تومان)

(+)1255*12(+)335*11(+)3111*2(+21111=32511

بوده است باید از این بودجه ،مبلغ  12511111ریال به

V=11111+)111*81

کتابخانه تخصیص یابد .بودجه کتابخانه در سال  31برابر

این مطالعه نشان می دهد که بین اندازه مجموعه

 111111111ریال (چهل میلیون تومان) بوده است .این

که در زمان بررسی  35535مدرک بود و مجموعه مورد

امر نشانگر آن است که بودجه کتابخانه در حدود 3/2

نیاز بر اساس استاندارد که  32511جلد برآورد شده است

برابر استاندارد است .در ادامه استاندارد آمده است که از

 56315جلد تفاوت وجود دارد ( %61/5کسری منابع).

بودجه اختصاص یافته به کتابخانه ،بین  31تا  31درصد
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بایدبرای تأمین منابع و  11الی  31درصد برای سایر هزینه

متخصّص بوده اند و درصد نسبت نیروهای موجود به

ها صرف گردد .اطّالعات گردآوری شده نشان می دهد

نیروهای مورد نیاز بر اساس استاندارد در این کتابخانه 81

که مبلغ  361111111ریال جهت خرید منابع هزینه شده

درصد است) .این درحالی است که این درصد نسبت در

است ( 31درصد کلّ بودجه) که نشانگر این است که

کتابخانه مرکزی دانشگاه

علوم پزشکی کرمانشاه 61

بودجه کتابخانه منطبق بر این بند از استاندارد هزینه

درصد ( ،)3کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گردیده است.

 81درصد ( ،)5کتابخانه دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه
تهران  33درصد ،دانشگاه علوم پزشکی خمین  1درصد
( ،)8کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران 85

بحث
در مطالعه حاضر از مجموع  8استاندارد موجود

درصد گزارش شده است ( .)3در مطالعه انجام گرفته بر

در استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران  1شاخص

روی کتابخانه های دانشگاه پیام نور در مراکز استان ها،

کمّی آن (مجموعه ،نیروی انسانی ،فضا و تجهیزات،

یافته ها نشان می دهد که از نظر نیروی انسانی دانشگاه

بودجه) مورد بررسی قرار گرفت .شاخص های کیفی

پیام نور قزوین با  11/53درصد بیشترین درصد انطباق با

(اهداف و وظایف ،سازمان و مدیریّت ،سازماندهی منابع

استاندارد از نظر نیروی انسانی را دارا بوده و کم ترین

و خدمات ) به علّت مشکالت مربوط به سنجش و اندازه

انطباق به دانشگاه پیام نور ایالم با  2/85درصد انطباق

گیری شاخص های کیفی کنار گذاشته شد.

تعلّق دارد .در مجموع میانگین رعایت استاندارد نیروی

نتایج مطالعه ما حاکی از آن است که در  2بخش
نیروی انسانی و بودجه کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم

انسانی با رویکرد کمّی در کتابخانه های دانشگاه پیام نور
مراکز استان  5/32درصد گزارش شده است. )13(.

پزشکی سبزوار با استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران

از نظر شاخص مجموعه ،یافته های این پژوهش

منطبق است .امّا ،در  2بخش مجموعه ،فضا و تجهیزات

نشان می دهد که کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

پایین تر از سطح استاندارد بوده است.

سبزوار با کمبود  56315جلد کتاب مواجه است( %61/5

استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران با فراهم

کسری) .مطالعات انجام گرفته در سایر دانشگاه ها و

کردن شاخص های سنجش وضعیّت کتابخانه ها ،بر

کتابخانه نشان داده اندکه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران با

اساس تعداد دانشجویان ،اعضای هیأت علمی ،تعداد منابع

 36/5درصد کسری منابع ،کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید

اطّالعاتی و  ...به مسؤوالن و مدیران این امکان را می دهد

بهشتی با  %61/5کسری ،کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز

که که با توجّه به شرایط موجود دانشگاه ،به مقایسه

با  32/5درصد کسری منابع روبه رو بوده اند (.)11یافته

وضعیّت خود با استاندارد و همچنین با سایر ادانشگاه ها

های مطالعه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بپردازند (.)5

نشان می دهد که کتابخانه مرکزی این دانشگاه بر اساس

مقایسه وضعیّت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم

استاندارد با  33درصد کمبود منابع روبه رو می باشد(.)5

پزشکی سبزوار با سایر دانشگاه که در آنها مطالعات مشابه

کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز با دارا

انجام گرفته است ،نشان می دهد درصد نیروی انسانی

بودن  3/6درصد مجموعه بر اساس استاندارد کتابخانه

موجود به نیروی انسانی بر اساس نیاز  31/12درصداست

های دانشگاهی ایران ،با 32/1درصد کمبود منابع روبه رو

( 81درصد نیروهای شاغل در کتابخانه مرکزی دانشگاه

است .)11( .مطالعه انجام شده بر روی کتابخانه های

علوم پزشکی سبزوار نیروهای متخصّص و کمک

دانشگاهی شهر کرمانشاه نیز نشان داد که کتابخانه مرکزی
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دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با دارا بودن  22درصد
استاندارد مجموعه  ،با کمبود  38درصدی منابع روبه رو

امکانات؛
 )3تأمین نیروی انسانی متخصّص در راستای ارتقای

بوده است ( .)12کتابخانه های دانشگاه پیام نور نیز با دارا
بودن  13/13درصد انطباق ،فاصله زیادی تا استاندارد از

سطح خدمات کتابخانه؛
 )1تأمین بودجه جهت تأمین منابع مورد نیاز کابران
کتابخانه با توجّه به کمبود شدید منابع کتابخانه.

نظر مجموعه دارند(.)13
در شاخص فضا ،کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم
پزشکی سبزوار با کمبود فضایی بالغ بر  553/5متر مربع

نتیجه گیری

روبه روست .یعنی ،این کتابخانه در حال حاضر %18/16

در مطالعه حاضر  1استاندارد بودجه ،مجموعه،

با استاندارد از نظر فضا فاصله دارد .سایر مطالعات نشان

نیروی انسانی و فضا و امکانات که شاخص های کمّی

می دهند که کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز  133درصد

برای سنجش وضعیّت کتابخانه های دانشگاهی ایران ارایه

باالتر از سطح استاندارد قرار دارد .این در حالی که

می دهند؛ برای سنجش وضعیّت کتابخانه مرکزی دانشگاه

کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز با  81درصد

علوم پزشکی سبزوار در نظر گرفته شد .یافته های

کمبود فضا مواجه است ( . )5کتابخانه های دانشگاه پیام

پژوهش حاکی از آن است که وضعیّت کتابخانه مرکزی

نور نیز از نظر فضا ،فقط  3/13درصد با استانداردها

دانشگاه از نظر بودجه 3/2 ،برابر باالتر از سطح استاندارد

منطبق بوده اند(. )13

بوده است .از نظر وضعیّت نیروی انسانی ،درصد نیروی

بررسی وضعیّت بودجه کتابخانه مرکزی دانشگاه

انسانی موجود به نیروی انسانی بر اساس نیاز 31/12

علوم پزشکی سبزوار و مقایسه آن با استاندارد نشان داد

درصد گزارش شده است .بر این اساس کتابخانه مرکزی

که بودجه این کتابخانه  3/2باالتر از استاندارد است

دانشگاه از نظر نیروی انسانی زیر استاندارد قرار دارد.

( .)%321این در حالی است که بودجه کتابخانه های

در زمینه مجموعه ،کتابخانه مرکزی دانشگاه با

دانشگاه علوم پزشکی تبریز  81درصد استاندارد را رعایت

 %61/5کسری منابع منابع روبه رو است .این امر نشان می

کرده اند(.)5

دهد مجموعه کتابخانه با استاندارد فاصله زیادی دارد و در

با توجّه به یافته های این بررسی پبشنهادهایی جهت

این زمینه باید برنامه ریزی های بیشتری صورت گیرد.

استادندارد سازی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

کتابخانه دانشگاه از نظر فضا با  % 18/16کمبود فضا

سبزوار ارایه می گردد.

مواجه است.

 )1تدوین برنامه استراتژیک برای معاونت پژوهشی و
همچنین کتابخانه مرکزی دانشگاه در راستای

تشکر و قدردانی

هماهنگی برنامه های آتی و اجرای برنامه ها؛

از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه

 )2همکاری و مشورت با مسؤولیّت و متخصّصان

علوم پزشکی سبزوار که تأمین کننده مالی این طرح

کتابداری در هنگام برنامه ریزی برای ساخت فضای

تحقیقاتی (به شماره  )332131321تشکر و قدردانی می

جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه در پردیس جدید از

شود.

جهت رعایت استاندارد های مربوط به فضا و
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Background and Objective: Libraries are the main levers of
supporting educational programs in any university. A university
without a good library cannot be successful in fulfilling its
educational and research programs. The current condition of a
library should be studied to find out whether it plays its part well
as one of the main components of the university.
Materials and Methods: In the present research, the condition of
the central library of the Medical University in Sabzevar was
studied based on four quantitative indices of budget, human
resources, collection, building and equipments. The library
condition in 2012 was investigated in this study and descriptive
statistics (the mean, standard deviation, percentage and
frequency) was used to obtain the required information.
Findings: The findings showed that the library has observed
71.42 and 38.5 percent of the required standards of human
resources and the collection, respectively. On the other hand, the
budget index has been reported to be 3.2 times higher than the
standard amount (320%). The standard index of building and
equipments has been observed up to 51.48 percent.
Conclusion: In general from among the four quantitative
standards (budget, human resources, collection, building and
equipments), only the budget standard has been completely
observed by the central library of the Medical University of
Sabzevar and other aspects are far from the standards.
Keywords: Standards of academic libraries, assessment,
Standards, Central libraries.
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