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ڪلیدواژه ها 

نیروی انسانی، سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران، كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، ارزشیابی نیروی انسانی

چڪیده
هدف: ارزیابی نیروی انسانی شاغل در معاونت کتابخانه ملی سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران است. همچنین بررسی وضعیت و رابطه یا تاثیر 

بین تحصیالت و رشته تحصیلی و میزان کارایی و عملکرد کارکنان معاونت 

کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مد نظر است. 

 روش گــردآوری و تحلیــل داده ها: روش پژوهش پیامیشی ارزشیابی و 
کتابخانه ای است. جامعه مورد مطالعه نیروی انسانی شاغل در معاونت 

کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعم از رسمی، پیامنی، 

قراردادی و... است. برای گــردآوری اطالعات عمدتاً از پرسشنامه استفاده 

شده است.

یافته ها: از نظر جنسیت )78/61 درصد( از کارکنان را بانوان و )18/5 
درصد( را آقایان تشکیل می دهند، )۳ درصد( نیز به این سؤال پاسخ 

نداده اند. از نظر تحصیالت )10/4 درصد( دیپلم، )5/78 درصد( کاردانی، 

 2/۳1( و  ارشد  کارشناسی  درصد(   2۳/12( کارشناسی،  درصد(   58/۳8(

از نظر آموزش ضمن خدمت )75/72  درصد( تحصیالت دکرتی دارند. 

درصد( دوره های ضمن خدمت عمومی و تخصصی را گذرانده اند. از نظر 

نوع استخدام )49/71 درصد( رسمی، )8/09 درصد( پیامنی، و )40/46 

درصد( قراردادی هستند. میانگین سابقه کاری کارکنان کتابخانه ملی حدود 

11 سال است. 

نتیجه گیری: نتایج پژوهــش نشان می دهــد که در مجموع کارکنان 
این سازمان از نظر تحصیالت در حد مطلوبی هستند. میانگین کارکنان 

متخصص )دارای دانشنامه کارشناسی ارشد و باالتر( به نسبت سایر کارکنان 

باید ۳۳ درصد باشد، در کتابخانه ملی این نسبت )25/4۳ درصد( است که 

نشان دهنده عدم تطابق نیروی انسانی متخصص نسبت به غیرمتخصص 

بر اساس میانگین استانداردهای موجود )شاخص( است. از سویی دیگر 

به عبارتی  و  مرتبط  تحصیلی شان  که رشته  کارکنانی  میانگین مجموع 

متخصص و کمک متخصص )کارشناسی وکاردانی کتابداری( هستند باید 

حداقل60 درصد باشد. در مورد این استاندارد کتابخانه ملی با داشنت 

)60/69 درصد( کارمند متخصص و کمک متخصص توانسته حداقل الزم 

را رعایت مناید. 

ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه ملی ایران در سال 1۳88
مهرداد نیکنام  | سعید غفاری | زهره نظری
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مقدمه
کتابخانه ها بخش جدايي ناپذير جامعه متمدن بوده و براي رفع نيازهاي جامعه به وجود 
آمده اند. شكل، مشخصات، هدف، وظايف، و خدمات آنها براساس نيازهاي جامعه مشخص 
و تدوين شده است. کتابخانه ها در توسعه فرهنگي، اقتصادي، سياسي، و اجتماعي جامعه و 
حفظ و اشاعه آموزش رسمي و فردي نقش بارزي داشته و دارند )اسدی، 1379، ص46(.

افزايش بهره وری کتابخانه و موفقيت آن در جذب مخاطب و نيز نوع خدماتی که ارائه 
می دهد اهميت بسيار زيادی دارد. کتابخانه ها بخشي از تاريخ تمدن انساني را تشكيل داده و 
با تاريخ فكري و بافت سازماني جامعه انساني ارتباط نزديكي دارند. اهداف، نقش، وظايف، 
و خدمات کتابخانه بستگي به نيازهاي افرادي دارد که از آن بهره مي گيرند و درحقيقت، 
فلسفه وجودي کتابخانه، پاسخ گويي به اين نيازها مي باشد )عطايی، 1378، ص7 ؛  اسدی، 

1379، ص 46(.
از طرفی، يكی از مهم   ترين شاخص هاي رشد و توسعه کشورها که گزارش آن هر سال 
توسط سازمان ملل متحد منتشر می شود، وضعيت موجود کتابخانه هاي کشورهاي جهان 

است )جاللی، 1388، ص 5(.
از عواملی که می توانند در موفقيت کتابخانه، برای رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده 
مؤثر باشند، وجود ساختمان، مجموعه منابع اطالعاتی مناسب، سازماندهی کامل و دقيق و 

1.  استادیار سازمان اسناد

و كتابخانه ملی ایران

 mniknam@yahoo.com 

2.  استادیار کتابداری و اطالع رسانی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

  ghaffari13@yahoo.com

۳.  كارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی 

سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران

 )نویسنده مسئول( 

shamsolahe@yahoo.com

ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه ملی ایران
 در سال 1۳88

مهرداد نیکنام  1 | سعید غفاری 2 | زهره نظری3

دریافت: 1۳89/8/29     پذیرش: 1۳89/10/1۳
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اشاعه گزينشی اطالعات است؛ که اين مهم محقق نخواهد شد مگر توسط نيروی انسانی 
متخصص، فرهيخته، دلسوز و خالق هر کتابخانه )موکهرجی، 1382، ص 35(.

به اين ترتيب، بررسی وضعيت نيروی انسانی کتابخانه ملی، به عنوان يكی از اساسی ترين 
ارتقاي سطح فرهنگی جامعه، امری  به منظور  و مؤثرترين سازمان هاي فرهنگی کشور، 
ضروری به نظر می رسد. در اين پژوهش سعی بر آن است که وضعيت نيروی انسانی کتابخانه 
ملی ايران، از لحاظ وضعيت تحصيلی نيروهای شاغل، وضعيت استخدامی، ارتباط مدرک 
تحصيلی با پست اداري نيروها، کيفيت و کميّت نيروهای شاغل از جنبه مديريت استخدامی 
در سال 1388 مورد بررسی قرار گيرد، تا شناخت بيشتر و کامل تری از وضعيت موجود 
نيروی انسانی معاونت کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران حاصل شود و، 
نسبت به بررسی مشكالت و ارائه راهكارها و پيشنهادات، برای بهبود وضع موجود نيروی 
انسانی و انعكاس به مسئوالن، اقدام شود. ازآنجاکه هيچ استانداردی برای نيروی انسانی 
کتابخانه های ملی وجود ندارد، سعی شده تا مجموعه ای از استانداردهای موجود بررسی شود 
و در نهايت، با توجه به استانداردهای مشترک موجود شاخص هايی به صورت سياهه وارسي 
انتخاب شده و بدين وسيله نيروی انسانی کتابخانه ملی مورد ارزيابی قرار گيرد. اين منابع 
عبارت اند از: استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران )1381(، استانداردهای کتابخانه های 
دانشگاهی ايران )1381(، استانداردهای کتابخانه های مدارس )1387(، استانداردهای خدمات 
کتابخانه های زندان )1381( و استانداردهای ملی خدمات کتابخانه ای برای نابينايان )1379(. 
در هريک از منابع مذکور استاندارد کتابخانه ها از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته 
و معرفی شده است، که اين استانداردها به صورت خالصه برای انواع کتابخانه ها در جداول 

1و 2 آمده است.
 درزمينه ارزيابی نيروی انسانی کتابخانه های مختلف پژوهش های زيادی در ايران و 
خارج از کشور انجام شده است، اما نيروی انسانی کتابخانه های ملی مورد بررسی قرار 
نگرفته اند. عطايی )1378(، در پايان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان »ارزيابی نيروی 
انسانی کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران براساس پيش استاندارد کتابخانه های دانشگاهی 
ايران« به اين نتيجه رسيده است که کتابخانه های دانشگاهی وابسته به وزارت فرهنگ و 
آموزش عالی 29/07 درصد و کتابخانه های دانشگاهی وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشكی 61/54 درصد پيش نويس استاندارد را به طور ميانگين رعايت کرد ه  اند. سرائيان 
)1384(، در پژوهش ديگری با عنوان »ارزيابی و مقايسه کتابخانه های صنعت برق استان 
تهران با استاندار  دهای کتابخانه های تخصصی ايران« به اين نتايج دست يافته که کتابخانه های 
مورد نظر از لحاظ ميزان رعايت استانداردهای کتابخانه های تخصصی در زمينه رعايت 

مهراد نیکنام
سعید غفاری| زهره نظری
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شاخص های اهداف و وظايف، سازمان و مديريت مجموعه در وضعيت مطلوبی به سر 
می برند و از لحاظ بودجه وضعيت مناسبی ندارند.

 رادمهر و حياتی )1386(، در پژوهشی مشابه با عنوان »بررسی وضعيت نيروی انسانی 
در کتابخانه های دانشگاهی و تحقيقاتی کشور« ميزان تحصيالت، رشته تحصيلی مديران و 
کارکنان کتابخانه ها، نسبت مديران و کارکنان متخصص به غير متخصص، و ميزان آشنايی، 
تسلط، و مهارت مديران و کارکنان بخش های مختلف کتابخانه در استفاده از امكانات و 
تجهيزات رايانه ای و شبكه ای را مورد بررسی قرار داده اند. نتايج پژوهش آنها نشان می دهد 
که نيروی انسانی کتابخانه های مذکور از نظر مدرک تحصيلی در وضعيت مطلوبی قرار 
دارند )42/9 درصد دکتري و 38/5 درصد کارشناس ارشد(. 47 درصد از مديران کتابخانه ها 
تحصيالت کتابداری و اطالع رسانی دارند. اما 52/8 درصد کارکنان کتابخانه ها ديپلم و 
زير ديپلم هستند. همچنين، وضعيت مديران و کارکنان کتابخانه ها از نظر استفاده از امكانات 

و تجهيزات رايانه ای و شبكه ای مناسب و مطلوب است. 
طاهري )1386(، در پژوهشی ديگر با عنوان »بررسي وضعيت کتابخانه هاي دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران و مقايسه با استاندارد هاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران« 
به اين نتيجه رسيده است که کتابخانه ها از نظر آيين نامه اجرايي 82 درصد، درخصوص داشتن 
کميته مشورتي55 درصد، و از نظر نيروي انساني متخصص و کمک متخصص 28/68 درصد 
استاندارد را رعايت کرده اند. مزيناني )1377(، نيز در »بررسي نيازهاي مهارتي کتابداران شاغل 
در کتابخانه هاي دانشگاهي و مراکز اطالع رساني ايران« نيازهاي مهارتي کتابداران و مديران 
داراي مدارک تحصيلي گوناگون در مقاطع مختلف را بر اساس 28 اولويت مورد پيمايش قرار 
داده است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد از نظر کل جامعه کتابداران، نيازهاي مهارتي 
اولويت هاي اول تا پنجم عبارت اند از: فناوري اطالعات، نرم افزارهاي کتابخانه اي، آشنايي با 

مراجع تخصصي، آشنايي با بانک هاي اطالعاتي، و مباني رايانه.
نزوتا 4)1989(، در يک بررسی با عنوان »ارزشيابی مجموعه، نيروی انسانی، خدمات 
کتابخانه های دانشكده ای تعليم و تربيت نيجريه« 20 کتابخانه را مورد بررسی قرار داده 
است. نتايج پژوهش نشان می دهد که بيشترين نيروی انسانی مربوط به کتابخانه اووری 
و کتابخانه های آزاره، اوآراو بوده، و کاستياال کمترين نيروی انسانی را دارد يا به عبارتی 
فاقد نيروی انسانی بوده اند. همچنين، تعداد کل نيروی متخصص در جامعه آماری 39 نفر 
بوده که بيشتر آنها دارای تحصيالت کارشناسی هستند. يافته های پژوهش بيانگر ضعف 

دست اندرکاران استخدام است.
اجانديپی5 )1982(، در پژوهشی با عنوان »استاندارد نيروی انسانی برای کتابخانه های 

4. Nzotta

5. Ogundipe

ارزیابی نیروی انسانی
کتابخانه ملی ایران در سال 1۳88
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دانشگاهی نيجريه« به اين نتيجه رسيد که 70 درصد کتابخانه های دانشگاهی نيجريه زير سطح 
استاندارد کتابخانه های دانشگاهی آفريقا قرار دارند. همچنين، تعداد کتابداران متخصص با 
تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل در مراکز آموزشی و مجموعه کتابخانه های دانشگاهی 

همخوانی ندارند.
پژوهش حاضر درصدد است تا به اين پرسش ها پاسخ دهد:

1.  وضعيت موجود از نظر تعداد نيروی انسانی و نوع استخدام ايشان چگونه است؟
2.  وضعيت موجود از نظر سطح تحصيالت کارکنان و رشته تحصيلی و ارتباط آن با 

وظايف محوله چگونه است؟
3.  چه تعــداد از کارکنان موجود به دانش های مورد نياز کتابــداران امروزی مسلط 

هستند؟
4.  نسبت نيروی انسانی متخصص به کل کارکنان چگونه است؟

5.  تعداد کارکنان موجود با سطح و رشته تحصيلی فعلی چه ميزان با استانداردهای 
مرسوم مطابقت دارد؟

6.  آيا عوامل ديگری، به جز استانداردهای موجود، بر ميزان بهر ه وری کارکنان مؤثر است؟
درنهايت، می توان گفت با توجه به فضا و امكانات سازمان اسناد و کتابخانه ملی و رشد 
روزافزون اطالعات، به نظر می رسد که در آينده نزديک اين سازمان فرصت بهتری برای 

جذب نيروی انسانی متخصص داشته باشد.

                  نوع کتابخانه

 استاندارد

دانشگاهی

)درصد(

تخصصی

)درصد(

مدارس

)درصد(

میانگین کل

)درصد(

نسبت کتابدار متخصص به کل کارمندان
20252۳/۳۳ تا20۳0

40۳۳۳7 تا ۳۳50نسبت کتابدار متخصص به مجموع کتابداران کمک متخصص

60507561/66نسبت کتابدار متخصص و کمک متخصص به کل کارمندان خالصه استانداردهای کّمی موجود 
برای نیروی انسانی انواع کتابخانه

جدول 1

مهراد نیکنام
سعید غفاری| زهره نظری
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روش پژوهش
روش پژوهش، پيمايشي ارزشيابی و کتابخانه ای است. چراکه در اين نوع پيمايش، گردآوري 
نظام مند داده هاي مربوط به فعاليت ها و عملكرد کارکنان براساس معيارها مد نظر است.جامعه 
مورد مطالعه، نيروی انسانی شاغل در معاونت کتابخانه ملـی سازمان اسنـاد و کتابخانه ملی 
ايران اعم از رسمـی، پيمانـی، و قراردادی است که شامل 54 نفر در اداره کل فراهم آوری و 
صحـافی، 103 نفر در اداره کل پردازش و سازمـاندهی، 97 نفر در اداره کل اطالع رسانی، و 19 
نفر در اداره کل کتاب های خطی و نادر مي باشد. شيوه گردآوري اطالعات پرسشنامه، مصاحبه 
غيررسمی، مشاهده، فيش، جدول، و جست وجو در بانک هاي اطالعاتي و شبكه هاي کامپيوتري 

و ماهواره اي و سايت سازمان اسناد و کتابخانه ملي بوده است.
تعداد کل پست های سازمانی معاونت کتابخانه ملی 405 پست است، ولی ازآنجا که 
بسياری از اين پست ها خالی است، تعداد کل کارکنان اين معاونت حدود 273 نفر )اعم از 
رسمی، پيمانی، و قراردادی( اعالم شد که با اعالم مرخصی طوالنی مدت 32 نفر از ايشان، 
حدود 241 پرسشنامه توزيع گرديد. از اين تعداد 173پرسشنامه عودت داده شد که تقريبًا 

71/78 درصد به پرسشنامه ها پاسخ داده بودند.
اين پرسشنامه متشكل از 5 قسمت است: مشخصات فردی و استخدامی، تحصيالت 
و آموزش، حقوق و امكانات رفاهی، تجهيزات و فضا. اطالعات توسط نرم افزار اس.پي.
اس.اس.، ويرايش 11، واز طريق تهيه جدول و نمودار مورد بررسی قرار گرفته است. با 

               نوع کتابخانه

استاندارد                                              

میانگین کلمدارستخصصیدانشگاهی
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به ازای هر170 نفر کاربر بالفعل در کتابخانه های 

تخصصی و هر250 نفر استاد و دانشجو در 
کتابخانه های دانشگاهی و به ازاى هر 2000 

دانش آموز و معلم 

11111111

11111111به ازای هر 25000 مدرک موجود در مجموعه

11111111به ازای هر 2500 مدرک افزایش ساالنه در مجموعه

جدول 2
خالصه استانداردهای کّمی موجود 
برای نیروی انسانی بر اساس تعداد 

كاربر و تعداد منابع در انواع کتابخانه

ارزیابی نیروی انسانی
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استفاده از داده هاي به دست آمده از نظرات کارکنان معاونت کتابخانه ملي ايران، از لحاظ 
مشخصات فردی، تحصيالت، مشخصات استخدامی، حقوق و امكانات رفاهی، تجهيزات 
و فضا و تبديل داده های کيفي به کّمي و ايجاد جداول و نمودارها، تجزيه و تحليل جهت 

نتيجه گيري نهايي انجام شد.

یافته هاى پژوهش
پرسش اول پژوهش به بررسي وضعيت موجود، از نظر تعداد نيروي انساني و نوع استخدام 
کارکنان کتابخانه ملي پرداخته است. از بررسی داده های مندرج در جدول ها و نمودارهاي اين 

قسمت نتايج زير حاصل می شود:
78/61 درصد کارکنان کتابخانه ملی را بانوان تشكيل می دهند و تنها 18/5 درصد 

کارکنان از آقايان تشكيل شده است و حدود 3 درصد به اين سؤال پاسخ نداده اند.
38/73 درصد از کارکنان کتابخانه ملی بين 30 تا 39 سال و 24/85 درصد بين 40 تا 

49 سال سن دارند.
همان طور که مطرح شد عالوه   بر استانداردهای رايج، عوامل ديگری نيز بر عملكرد کارکنان 
سازمان ها مؤثر است، از جمله شرايط و وضع استخدامی، امور رفاهی، تفريحی، تجهيزات، و 

فضای کاري مناسب.
بررسي وضعيت استخدام کارکنان کتابخانه ملی نشان می دهد، بين نوع استخدام کارکنان 
)رسمي، پيمانی، و قراردادی( و ميزان رضايت ايشان از استخدام خود رابطه معنی داری وجود 
دارد. به طور مثال تنها 10/46 درصد کارکنان رسمی از وضع استخدامی خود ناراضی هستند، 
درحالی که اين نسبت در بين کارکنان قراردادی 48/55 درصد است. در مجموع، 24/85 

درصد ازکل کارکنان از نوع استخدام خود ناراضی بودند.
همچنين، 28/28 درصد کارکنان رسمی و پيمانی در پست سازمانی خود قرار ندارند، 

که از اين تعداد35/71 درصد از اين شرايط ناراضی هستند.
ميانگين سابقه کار کارمندان کتابخانه ملی حدود 11 سال است که اين امر نشان دهنده 

جوان بودن و در  عين حال کم تجربه بودن اکثر کارکنان است.
پرسش دوم پژوهش، سطح تحصيالت کارکنان و رشته تحصيلي کارکنان و ارتباط آن با 
وظايف محوله را مورد بررسي قرار داده و پرسش سوم به بررسي اينكه چه تعداد از کارکنان 
موجود به دانش هاي روز کتابداران مسلط هستند پرداخته است. نتايج حاصل از بررسی 

جداول و نمودارها به اين شرح است:
 از نظر تحصيالت، 10/4 درصد ديپلم، 5/78 درصد کاردانی، 58/38 درصد کارشناسی، 
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23/12 درصد کارشناسی ارشد، و 2/31 درصد تحصيالت دکتری دارند. باتوجه به اينكه 
بيشتر کارکنان دارای تحصيالت دانشگاهی هستند، می توان گفت که کارکنان اين سازمان از 

نظر تحصيالت در حد مطلوبی هستند.
از طرفی، 69 /60 درصد آنها رشته تحصيلی خود را با فعاليتی که در کتابخانه انجام می دهند 

»کامالً« مرتبط می دانند و حدود 5/2 درصد نيز »تا حدودی« اين دو عامل را مرتبط می دانند.
يكی از شاخص هايي که بايد رعايت شود، آموزش ضمن خدمت برای کارکنان متخصص 
و غير متخصص است. نتايج نشان می دهد که 75/72 درصد از کارکنان، اين دوره ها را گذرانده اند؛ 
که از نظر رعايت شاخص ها در حد مطلوبی است. يكی از دوره هايی که باعث افزايش سواد 
اطالعاتی کارکنان می شود، آي سي دي ال است. نتايج حاصل نشان داده است که کارکنان 

کتابخانه ملی از اين نظر در حد بسيار عالی قرار دارند.
شاخص ديگری که به افزايش تخصص کتابداران در بازيابی اطالعات کمک می کند 
آموختن زبان دوم است. نتايج به دست آمده نشان می دهد که در کتابخانه ملی 47/97 درصد، 
تاکنون، در دوره هاي آموزش زبان انگليسی و 15/03 درصد در دوره هاي آموزش ساير 
زبان ها شرکت نموده اند که قابل تأمل است. اما به نظر می رسد با توجه به رسالت کتابخانه 

ملی اين مقدار تخصص کافی نخواهد بود.
پرسش هاي شماره 4 و 5، به ترتيب، به  دنبال بررسي نسبت نيروي انساني متخصص 
به  کل کارکنان وميزان انطباق تعداد کارکنان موجود با سطح و رشته تحصيلي فعلي با 
استانداردهاي موجود مي باشند. جداول 3 تا 6 که نتايج حاصل را با شاخص هاي حاصل از 
ميانگين استانداردهاي موجود، با استفاده از نرم افزار اس.پي.اس.اس. مورد بررسي و تحليل 

قرار داده است، به اين سؤال ها پاسخ داده اند. 
جدول 3، درباره فرضيه اول است مبني بر اينكه بين رشته تحصيلي و پست هاي کتابداران 

شاغل در معاونت کتابخانه ملي رابطه وجود دارد.

میزان ارتباط

سطح تخصص                          
جمعكاماًلمرتبطتا حدودى  مرتبطبى ارتباط

162018متخصص

متخصص ۳2۳76111کمک  

1052944غیرمتخصص

581010517۳جمع نفر مهارت
جدول ۳

جدول توافقی توزیع فراوانی
 ارتباط مدرك تحصیلی و تخصص

 كاركنان مورد مطالعه

ارزیابی نیروی انسانی
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جدول3 بيانگر آن است که بين رشته تحصيلي و نوع مدرک تحصيلي کارکنان رابطه 
وجود دارد. به طوري که مي توان گفت کارکنان غير متخصص به طور معني داري داراي مدرک 
تحصيلي غيرمرتبط، و کارکنان متخصص و کمک متخصص به طور معني داري داراي مدرک 

تحصيلي مرتبط هستند.
جدول 4 درخصوص فرضيه دوم است، مبني بر اينكه بين گذراندن دوره هاي مهارتي 

)زبان  و آي سي دي ال( کتابداري و رشته تحصيلي رابطه وجود دارد. 

جدول 4 بيانگر آن است که بين رده تخصصي کارکنان و تعداد دوره هاي مهارتي اطالعاتي 
گذرانده شده، رابطه معني داري وجود دارد؛ به طوري که کارکنان متخصص و کمک متخصص 

به طور معني داري بيشتر از افراد غيرمتخصص دوره هاي مهارتي را گذرانده اند.
جدول 5 در خصوص فرضيه سوم است، مبني بر اينكه بين ميانگين استانداردهاي موجود 

)شاخص( و ميانگين نيروي انساني کتابخانه ملي رابطه وجود دارد.

                                   کارکنان

 سطح                                        

                تخصص

 كاركنانی كه دوره های

مهارتی را گذرانده  اند

 كاركنانی كه دوره های

مهارتی را نگذرانده  اند
جمع دوره  ها

28028۳08متخصص

61961680کمک  متخصص

4962111غیرمتخصص

9481511099جمع نفر مهارت

a = 0/05   d.f = 2X2 = 188/62

جدول توافقی توزیع فراوانی 
ارتباط بین رشته تحصیلی
 و پست كتابداران شاغل
 )بر اساس نفر دوره(

جدول 4

میانگین استانداردهای 
موجود )شاخص( و میانگین 
نیروی انسانی كتابخانه ملی

جدول 5

  متغیـــــــرها

   سطح  تخصـــص
وضع  موجودمیانگین  استاندارد

6248متخصص

متخصص 6222۳کمک  

a = 0/50d.f = 1X2
 
 = 412/2
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)ميانگين  شاخص  و  کارکنان  تعداد  بين  گفت  مي توان   ،5 جدول  نتايج  براساس 
استانداردهاي موجود( موجود در جدول فوق تفاوت معني داري وجود دارد. به عبارتي، تعداد 
کارکنان متخصص، به طور معني داري کم و تعداد کارکنان کمک متخصص، به طور معني داري 

بيشتر از شاخص )ميانگين استانداردهاي موجود( هستند.
جدول 6، در خصوص فرضيه چهارم است مبني بر اينكه بين ميانگين استانداردهاي موجود 
)شاخص( درخصوص کاربران به ازاي کتابدار متخصص و کمک متخصص و ميانگين نيروي 

انساني کتابخانه ملي رابطه وجود دارد.

از نتايج جدول 6 چنين بر مي  آيد که بين تعداد کارکنان، بر اساس شاخص )ميانگين 
استانداردهاي موجود( موجود در جدول فوق، تفاوت معني داري وجود دارد. به عبارتي، 
تعداد کارکنان متخصص، به طور معني داري کمتر از شاخص )ميانگين استانداردهاي موجود( 
و تعداد کارکنان کمک متخصص، به طور معني داري بيشتر از شاخص )ميانگين استاندارد هاي 

موجود( هستند.
پرسش شماره 6 پژوهش به اين موضوع مي پردازد که آيا عوامل ديگري، به جز استانداردهاي 

موجود، بر ميزان بهره وري کارکنان مؤثر است؟
ميزان درآمد و نسبت آن با کار انجام شده از عواملی است که می تواند بر عملكرد و 
افزايش و يا کاهش بهره وری تأثير بگذارد. در کتابخانه ملی، 29 /50 درصد، اين عامل را 
متناسب نمی دانند؛ تنها 1/16 درصد به ميزان »خيلی زياد« و 6/36 درصد به ميزان »زياد« از 
اين وضعيت رضايت دارند. در مقابل، 52/02 درصد اين تناسب را متوسط و بقيه از اين 

نسبت ناراضی هستند.
همچنين،12/14 درصد امكانات رفاهي را مناسب مي دانند و تعداد52/60 درصد امكانات 
رفاهي را مناسب نمي دانند. 88/44 درصد نيز حداقل از يكي از امكانات رفاهي ارائه شده استفاده 

کرده اند.

متغیــــــرها

سطح  تخصــــص
وضع  موجودمیانگین   استاندارد

1۳048متخصص

متخصص 1۳022۳کمک  

a = 0/05d.f = 1X2
 
 = 118/2

جدول 6
میانگین استانداردهای موجود)شاخص(

 در خصوص كاربران به ازای كتابدار
 متخصص و كمك متخصص 

و میانگین نیروی انسانی كتابخانه ملی

ارزیابی نیروی انسانی
کتابخانه ملی ایران در سال 1۳88



16
فصلنامه كتاب | شامره 85 

از نظر تجهيزات ضروري، 94/48 درصد براي کار به رايانه نياز دارند، 49/08 درصد 
چاپگر، 23/93 درصد اسكنر، 3/68 درصدپالتر، و 3/06 درصد به ابزارهاي ديداري و شنيداري 

نيازمند  هستند.
درخصوص کفايت ابزارها، تنها 47/40 درصد تعداد موجود را کافي دانسته اند و 43/33 

درصد از نرم افرار موجود در سازمان ابراز رضايت کامل نموده اند.
در مجموع، 71/68 درصد معتقدند که نقص تجهيزات در ميزان کارآيي و عملكرشان مؤثر 

بوده است.
همچنين، درخصوص فضا، 79/77 درصد فضاي در اختيارشان را کافي مي دانند، 34/1 
درصد از نور محيط کارشان رضايت دارند، و فقط 25/43 درصد از تهويه محل کار خود ابراز 

رضايت نموده اند.
در مجموع، 72/25 درصد کارکنان فقدان فضا، نور، و يا تهويه مناسب را در ميزان کارآيي 

و عملكرد خود مؤثر دانسته اند.

نتیجه گیری و پیشنهادات
با نگاه مختصری به آمارهای مندرج در سايت کتابخانه ملی متوجه می شويم که اين کتابخانه 

دارای حداقل 3,240,000
منبع اطالعاتی است که براساس استانداردها برای هر 25,000 رکورد کتابخانه های 
موجود در مجموعه، به يک نفر متخصص و يک نفر کمک متخصص نياز است. با توجه به 
نيروی انسانی موجود ذکر شده در جداول، اين استاندارد، درخصوص کارکنان متخصص 
رعايت نشده، ولی در مورد کارکنان کمک متخصص رعايت شده است و حتی بيش از 
استاندارد کمک متخصص دارد. از آنجا که بر اساس ميانگين استانداردهای موجود )شاخص( 
نسبت کتابداران متخصص )دارای حداقل کارشناسی ارشد کتابداری( به کل کارمندان حدود 
20 درصد است و در کتابخانه ملی تنها 29 نفر )16/76 درصد( از کارشناسان ارشد و دکتری، 
تحصيالت خود را مرتبط دانسته اند؛ می توان نتيجه گرفت که کتابخانه ملی از نظر کارکنان 

متخصص، حداقل اين ميانگين را رعايت نكرده است.
همچنين، نسبت کسانی که دارای دانشنامه کارشناسی ارشد و باالتر هستند، نسبت به ساير 
کارکنان، بايد 33 درصد باشد؛ که در کتابخانه ملی اين نسبت، به دليل کمبود کتابدار متخصص 
25/43 درصد است و نشان دهنده عدم تطابق نيروی انسانی متخصص به غيرمتخصص است.

از سوی ديگر، ميانگين مجموع کارکنان داراي رشته تحصيلی مرتبط، به عبارتی متخصص 
و کمک متخصص )کارشناسی و کاردانی کتابداری( هستند بايد حداقل 60 درصد کارکنان را 
پوشش دهد؛ در مورد اين استاندارد، کتابخانه ملی در مجموع دارای 60/69 درصد کارمند 

مهراد نیکنام
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متخصص و کمک متخصص است که می تواند نسبت خوبی باشد و لذا کتابخانه ملی توانسته 
است در اين خصوص حداقل الزم را رعايت نمايد.

از ديگر نتايج حاصل از اين پژوهش اين است که بين رشته تحصيلي و نوع مدرک 
تحصيلي کارکنان رابطه وجود دارد. به طوري که مي توان گفت کارکنان غيرمتخصص به طور 
معني  داري رشته تحصيلي غير مرتبط، و کارکنان متخصص و کمک متخصص به طور معني داري 

داراي مدرک تحصيلي مرتبط هستند.
 يكی از شاخص هايي که باعث بهره وری بيشتر و باال رفتن کارآيی کارکنان سازمان ها 
می شود آموزش ضمن خدمت برای کارکنان متخصص و غيرمتخصص است. نتايج نشان 
می دهد که 75/72 درصد کارکنان کتابخانه ملی اين دوره ها را گذرانده اند که از نظر رعايت 

شاخص ها در حد مطلوبی است.
در نهايت، اين پژوهش برای بهتر شدن شرايط کتابخانه ملی پيشنهاداتی دارد ازجمله اينكه: 

1. تعداد کارکنان متخصص و کمک  متخصص را از طريق استخدام و يا تشويق کارکنان 
فعلي به ادامه تحصيل افزايش دهد.

2. نسبت به تشكيل دوره های متناسب با نياز کارکنان کمک متخصص و غيرمتخصص 
اقدام نموده به نحوی که ايشان را تا حد مطلوب برساند.

3. سواد اطالعاتی ضرورت نياز کتابدار متخصص است و از ملزومات آن هم دانستن 
حداقل يک زبان غير از زبان رسمی کشور است. الزم است کتابخانه ملی نسبت به تشويق 
و ترغيب کارکنان متخصص برای افزايش توانايی درک مطلب و ترجمه زبان های بين المللی 

)انگليسی، فرانسه، آلمانی، اسپانيولی، و روسی( اقدام نمايد.
4.  بهتر شدن شرايط استخدامی، به خصوص در مورد کارکنان قراردادی، می تواند به امنيت 

شغلی کتابداران کمک نمايد.
5.  تأمين نيازهای تجهيزاتی و اداری به جهت توسعه اداری ضروری به نظر می رسد.

6.  رفع مشكالت نرم افزار رسا که عموم کارکنان با آن سروکار دارند موجب رضايتمندی 
بيشتر خواهد شد.

7.  اصالح هندسی بخش هايی از ساختمان به جهت تأمين نور، هوا و تهويه مناسب در 
قسمت هايی از ساختمان، به دليل تأثير منفی آن بر عملكرد کارکنان، ضروری است؛ به خصوص 

در طبقات زير همكف.

منابع 

اسدی، اصغر )1379(. ساختار سازمانی کتابخانه های دانشگاهی. تهران: مرکز اطالعات و مدارک علمی ايران.

ارزیابی نیروی انسانی
کتابخانه ملی ایران در سال 1۳88



18
فصلنامه كتاب | شامره 85 

 تعاونی، شيرين )1381(. استانداردهای خدمات کتابخانه های زندان. ت ه ران : سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
جمهوری اسالمی ايران.

 )1381(. استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران. ت ه ران : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری 
اسالمی ايران.

 )1381(. استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران. ت ه ران : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری 
اسالمی ايران.

 )1387(. استانداردهای کتابخانه های مدارس.تهران: مؤسسه نشر شهر.
 )1379(. استانداردهای ملی خدمات کتابخانه ای برای نابینایان. ت ه ران : ه ي أت  ام ن ای  ک ت اب خ ان ه  ع م وم ی  

ک ش ور، دب ي رخ ان ه .
جاللی، پريسا )1388(. »بررسي وضعيت کتابخانه ها و مشكالت پيش رو استاندارد؛ حلقه مفقوده کتابخانه هاي 

عمومي«. کیهان. 8 مهر. 
رادمهر، علی؛ حياتی، زهير )1386(. »بررسی وضعيت نيروی انسانی در کتابخانه های دانشگاهی و تحقيقاتی 

کشور«. فصلنامه کتاب، 18 )2(. 
سرائيان، آزاده )1384(. »ارزيابی و مقايسه کتابخانه های صنعت برق استان تهران با استانداردهای کتابخانه های 
تخصصی ايران«. پايان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران 

شمال. 
 طاهری، شعبان )1386(. »بررسي وضعيت کتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 
تهران و مقايسه با استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران«. پايان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و 

اطالع رسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال.
عطايی، الهام )1378(. »ارزيابی نيروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران بر اساس پيش نويس 
استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ايران«. پايان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی، دانشكده 

مديريت و اطالع رسانی پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی ايران.
مراکز  و  دانشگاهی  کتابخانه های  در  شاغل  کتابداران  مهارتی  نيازهای  »بررسی   .)1377( علی  مزينانی، 

اطالع رسانی«. فصلنامه کتاب، 9 )1(.
موکهرجی،اجيت کومار )1382(. تاریخ و فلسفه کتابداری. ترجمه اسداهلل آزاد. تهران: نشر کتابدار.

Nzotta, Brigsc (1989)." An evaluative study of college of education libraries". Nigeria Herald of 

Library Science, 28(40): 305-318.

Ogundipe (1982)." Personal standards for university libraries". Library Scientist, 9: 20-29. 

مهراد نیکنام
سعید غفاری| زهره نظری


