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چڪیده
هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت موجود كتابخانه های 

تخصصی صنایع فوالد ڪشور از نظر اهداف و وظایف، سازمان و 

مدیریت، نیروی انسانی، مجموعه، سازماندهی منابع، خدمات، 

ساختامن و تجهیزات، و منابع مالی و مقایسه نتایج حاصل با 

استانداردهای ڪتابخانه های تخصصی ایران می باشد. پژوهش 

و  گرفته  انجام  توصیفی  نوع  از  و  پیامیشی  روش  به  حارض 

به منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده  است. 

از 11 ڪتابخانه تخصصی صنایع فوالد ڪشور 1 ڪتابخانه از 

پاسخگویی به پرسشنامه اجتناب منود و پژوهش برحسب 10 

پاسخنامه )90/90 درصد( دریافتی با استفاده از نرم افزار اڪسل 

مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد ڪه 

ڪتابخانه های تخصصی صنایع فوالد ڪشور در زمینۀ اهداف 

و وظایف 51/66 درصد، سازمان و مدیریت 70 درصد، نیروی 

انسانی 26/51 درصد، مجموعه 30/31 درصد، سازماندهی منابع 

45/35 درصد، خدمات 49/92 درصد، ساختامن و تجهیزات 58/13 

درصد، و منابع مالی 38/11 درصد با استانداردهای كتابخانه های 

تخصصی ایران مطابقت دارند. در پایان، پیشنهادهایی به رشح 

زیر برای بهبود وضعیت این ڪتابخانه ها ارائه گردید: 1( جذب 

نیروی انسانی با مدرڪ ڪتابداری، 2( برگزاری ڪالس های ضمن 

خدمت و آموزشی جهت ارتقای سطح دانش ڪارڪنان شاغل در 

ڪتابخانه، و 3( تخصیص بودجۀ ڪافی و معین به ڪتابخانه از 

طرف سازمان مادر.

ڪلیدواژه ها 
ڪتابخانه های تخصصی، صنعت فوالد، استانداردهای ڪتابخانه های تخصصی ایران
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دريافت: 1387/7/13       پذيرش: 1387/9/10

مقدمه
با پيشرفت صنعت آهن و فوالد در كشور، نياز به اطالعات جديد در اين زمينه براي 
متخصصان صنايع فوالد ضروري است، زيرا متخصصان صنعت مزبور به منظور ارتقاي جايگاه 
صنعت فوالد در صحنة رقابت هاي اقتصادي، به استفاده از پيشرفته ترين فناوري ها، الگوبرداري 
و دستيابي به اطالعات جامع و روزآمد در زمينه هاي مختلف مرتبط با اين صنعت نياز دارند. 
كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني تخصصي صنايع فوالد به منظور روزآمد  نگه  داشتن 
سطح اطالعات و آگاهي كاركنان و مسئوالن و متخصصان اين صنعت، آگاهي از بازارهاي 
جهاني، و ارائة اطالعات به منظور تأمين نيازهاي اطالعاتي متخصصان و كاركنان و مسئوالن 
اين صنعت به وجود آمده اند. وظيفة اصلي اين كتابخانه ها خدمت به سازمان مادر و هدف 
آنها فراهم آوردن اطالعات و منابع مورد نياز براي پيشبرد اهداف سازمان و باال بردن سطح 

تخصصي و روزآمد نگه داشتن كاركنان سازمان است )مزيناني، 1383، ص 183(.
از آنجا كه ارزيابي هاي سازماني در مقياس كّمي و كيفي در پژوهش هاي موجود صورت 
مي پذيرد، اين پژوهش ها بايد نكات مثبت و منفي در فرايندهاي سازماني را براي مديران و 
مسئوالن آشكار سازند. مسئلة پژوهش حاضر مبتني بر بررسي وضعيت موجود كتابخانه هاي 
تخصصي صنايع فوالد كشور از جنبه هاي عملكردي و مقايسة آن با استانداردهاي كتابخانه هاي 
تخصصي ايران است. بر اين مبنا مي توان از وضعيت موجود اين كتابخانه ها و ميزان انطباق آن با 

سمیه حسینی1| دڪرت احمد شعبانی2

1. ڪارشناس ارشد ڪتابداری و 

اطالع رسانی ڪتابخانه عمومی ماهشهر

2. دانشیار علوم ڪتابداری و اطالع رسانی 

دانشگاه اصفهان 

بررسی وضعیت ڪتابخانه های تخصصی 
صنایع فوالد ڪشور 

و مقایسۀ آن
 با استانداردهای ڪتابخانه های تخصصی ایران
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استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي آگاهي حاصل كرد.

هدف پژوهش
هدف كلي اين پژوهش، تعيين ميزان انطباق وضع موجود كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد 
كشور از نظر اهداف و وظايف، سازمان و مديريت، نيروي انساني، مجموعه، سازماندهي 
منابع، خدمات، ساختمان و تجهيزات، و منابع مالي و مقايسة نتايج حاصل، با استانداردهاي 

كتابخانه هاي تخصصي ايران است.

سؤال اصلی پژوهش
كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور از نظر اهداف و وظايف، سازمان و مديريت، 
نيروي انساني، مجموعه، سازماندهي منابع، خدمات، ساختمان و تجهيزات، و منابع مالي تا چه 

ميزان با استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران مطابقت دارند؟

تعاریف عملیاتی
استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران3 : اين استانداردها ضوابطي هستند كه با استفاده از آن 
مي  توان خدمات كتابخانه را سنجش و ارزيابي كرد. اين استانداردها توسط كتابداران متخصص 
و براساس استانداردهاي بين المللي و واقعيت هاي موجود در كتابخانه هاي تخصصي ايران 
تدوين شده  است تا كار دستيابي به هدف هاي تعيين شده از سوي آنان را ميسر سازد )تعاوني، 

1380، ص دو(.
: صنعت فوالد  يكي از پايه هاي مهم اقتصاد هر كشوري است كه توليد سرانة آن 

 صنعت فوالد4 
را مي توان به عنوان شاخصي جهت ارزيابي صنعتي بودن يك كشور به حساب آورد )عبدالهي، 

 .)1386

پیشینۀ پژوهش
كبير )1378(، در پژوهش خود موسوم به »بررسي وضعيت موجود و ارائه راهكارهاي 
مطلوب براي كتابخانه هاي  موزه هاي شهر تهران« 14 كتابخانة موزة شهر تهران را از نظر 
فضا و تجهيزات، نيروي انساني، ارائة خدمات، و بودجه مورد مطالعه قرار داد. نتايج حاصل 

مبتني بر كمبود تجهيزات و نيروي انساني و بودجه، و فقدان فضاي مناسب بود.
رسولي املشي )1378(، پژوهشي با عنوان »بررسي وضعيت كتابخانه هاي صنعت نفت 
شهر تهران و ارائه راهكارهاي عملي« انجام داد. جامعة آماري 14 كتابخانه از كتابخانه هاي 

سمیه حسینی
 دڪرت احمد شعبانی

3. Standards for Iranian 

Special Libraries

4. Steel industrial
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شركت ملي صنعت نفت ايران را شامل مي شود. نتايج بررسي نشان دادكه بيش از 71 درصد 
كاركنان اين مراكز را نيروي غير متخصص تشكيل مي دهد، 21 درصد از اين كتابخانه ها در 
حـال برنامه ريزي براي اسـتفاده از نظـام ماشيني هسـتند و 51 درصـد از استفاده كنندگان 

نظام ماشيني از نرم افزارهاي نوسا، پارس آذرخش، و بهمن برنا استفاده مي كنند.
رفيعي پور )1383(، در پژوهش خود با عنوان »بررسي وضعيت كتابخانه هاي تخصصي 
شهر اهواز و مقايسه آنها با استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران«، 48 كتابخانة تخصصي 
شهر اهواز را  مورد بررسي قرار داد و به اين نتايج دست يافت: كتابخانه هاي تخصصي شهر 
اهواز در زمينة اهداف و وظايف 66/6 درصد، سازمان و مديريت 24/4 درصد، نيروي 
انساني 26/11 درصد، مجموعه 26 درصد، سازماندهي منابع 27/9 درصد، ساختمان و 
تجهيزات 40/7 درصد، و بودجه 29/2 درصد با استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران 

مطابقت دارند.
با عنوان »بررسي وضعيت موجود كتابخانه هاي  ملكي )1383(، در پژوهش خود 
تخصصي استان اصفهان و ارائه راهكارهاي مناسب« 21 كتابخانه را مورد بررسي قرار داد و 
به اين نتايج دست يافت: 42/8 درصد از كتابخانه ها از نظام رده  بندي دهدهي ديويي و 52/4 
درصد از رده بندي كتابخانة كنگره استفاده مي كنند. 14/3 درصد مواد غيركتابي مجموعه 
را چكيده نويسي، 23/8 درصد نمايه سازي، و 4/8 درصد چكيده نويسي و نمايه سازي 
مي كنند. 57/1 درصد به كاربران، خدمات اينترنتي ارائه مي دهند، 23/8 درصد صفحات وب 
مستقل دارند. 4/9 درصد از كاركنان كتابخانه كارشناس ارشد، 34/1 درصد كارشناس، و 4/9 

درصد كاردان كتابداري و اطالع رساني بوده اند.
اسپيلر5  )1999(، در مقاله اي با عنوان »فضاي كاري كتابخانه: تجربه آماري كتابخانه 
تخصصي بريتانيا«، سه بخش آخر پژوهشي در زمينة فضاي كاري كتابخانه را توضيح مي دهد. 
در اين بخش مشكالت مورد بررسي قرار گرفته و توضيح داده شده اند، به ويژه مشكالت 
مربوط به تشخيص و تعيين محل كتابخانه. همچنين در مورد فوايد و زيان هاي ناشي از 
شرايط نامساعد، روش هاي گوناگون ارائة اطالعات و نيز روش هايي برخاسته از داده هاي 
به دست آمده از طريق پرسشنامه در جهت دستيابي به بخش هاي كلي و مقايسه بين اين 

بخش ها بحث شده  است. اين نكات با مثال هايي توضيح داده مي شود.
اساس  تخصصـي:  كـتابخانه  مالي  »مديريت  عنوان  با  را  مقاله اي   ،)2000( سير6  
بودجه ريزي كتابخانه« ارائه داد. او بيان كرد: كتابداران هميشه نياز به اثبات ارزش خدمات و 
توليدات خود براي دريافت بودجه دارند. بودجه ابزار مديريت قوي و وسيلة ارتباط عمومي و 
عنصري ضروري براي دستيابي به اهداف پيش رو و عيني است. اين مقاله خصوصيات، مزايا، 

بررس��ی وضعیت ڪتابخانه های 
تخصصی صنایع فوالد ڪشور ...

 Spiller .5 

 Seer .6 
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و عدم كارآيي دو مدل بودجه ريزي اقالم موجود در درخواست و برنامه ريزي بودجه بندي را 
مقايسه مي كند. نيازهاي مشتريان را بررسي و يك بودجه ريزي گام به گام، شامل نياز به خطوط 
فرضي، تعاريف اصطالحات اصول حسابداري عمومي و پيشنهادهايي خاص براي تـدارك و 

ارائة بودجه ريزي و تدارك و تقويت ارتباط بين كتابخانه و حوزة مالي ارائه مي دهد.
حنيفا7  )2007(، مطالعه اي را با عنوان »كاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات )آي.سي.تي.( 
در كتابخانه هاي تخصصي كراال )هند(« انجام داد. نتايج و تحليل يافته ها نشان داد كه كتابخانه ها 
داراي سخت افزار و نرم افزار و امكانات ارتباطي )تا اندازه اي( هستند، اما فناوري ارتباطات و 
اطالعات در منابع و خدمات چندان قابل دسترس نيست و باالترين درصد منابع استفاده شده 

توسط كاربران بر اساس فناوري ارتباطات و اطالعات، پست الكترونيكي مي باشد.

روش و جامعۀ آماری پژوهش
پژوهش حاضر پيمايشي و از نوع توصيفي است و به جهت محدود بودن جامعة آماري از 
نمونه گيري استفاده نشده است. اطالعات اين پژوهش از هر دو روش كتابخانه اي و ميداني 
و با استفاده از فيش برداري و پرسشنامه جمع آوري گرديده است. به منظور به دست آوردن 
روايي8 ، پرسشنامه بين 7 نفر از استادان علوم كتابداري و اطالع رساني از دانشگاه هاي اصفهان، 
علوم پزشكي اصفهان، و شهيد چمران اهواز توزيع و نظرات ايشان در پرسشنامه اعمال گرديد 
و به منظور سنجش پايايي9  پرسشنامه از روش آزمون مجدد يا بازآزمايي10 استفاده و ضريب 

روايي11 دو آزمون برابر 0/98 شد.
از 11 كتابخانة تخصصي صنايع فوالد كشور، 10 كتابخانه )90/90 درصد( پاسخگوي 

پرسشنامه بودند و يك كتابخانه به دليل مسائل امنيتي از پاسخگويي به پرسشنامه اجتناب نمود.
تجزيه و تحليل يافته ها با استفاده از شاخص هاي فراواني، درصد، ميانگين، جدول، و 

نمودار؛ و استخراج نتايج با استفاده از نرم افزار اكسل انجام شد.

تجزیه و تحلیل یافته ها
اهداف و وظایف

آرمودني ها و فراواني و درصد فراواني پاسخ هاي ارائه شده به بخش اهداف و وظايف در جدول 1 
درج است.

طبق جدول 1  اكثر كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور داراي اهداف و وظايف مدون و 
مكتوب هستند و تنها در 3 كتابخانه )30 درصد( ميزان و دامنة استفاده از منابع خارج از محدودة 
كتابخانه براي پاسخگويي به كاربران را در شرح وظايف كتابخانه آورده اند. به اين ترتيب،كتابخانه هاي 

سمیه حسینی
 دڪرت احمد شعبانی

7. Haneefa

8. Validity

9. Reliability

10. Retest

11. Coeffient of reliability
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تخصصي صنايع فوالد كشور از نظر اهداف و وظايف 51/66 درصد با  استانداردهاي كتابخانه هاي 
تخصصي ايران مطابقت دارند.

سازمان و مدیریت 
آزمودني ها و فراواني و درصد فراواني پاسخ هاي ارائه شده به بخش سازمان و مديريت در جدول 

2 درج است.
طبق جدول 2 در همة كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور حوزة وظايف و مسئوليت ها 
و اختيارات رئيس كتابخانه مشخص است و در اكثر اين كتابخانه ها ساختار سازماني با اهداف 
و وظايف كتابخانه متناسب و هماهنگ ��است. به اين ترتيب، كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد 
كشور از نظر سازمان و مديريت 70 درصد مطابق با استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران 

هستند كه وضعيت مطلوبي است.

نیروی انسانی
تعداد كاركنان مشغول به كار در كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور در جدول 3 درج است. 
طبق جدول 3،  31/25 درصد كاركنان داراي مدرك كتابداري و 68/75 درصد كاركنان 

فاقد مدرك كتابداري هستند.

سنجه هاردیف

پاسخ های ارائه شده

نهبله

درصدفراوانیدرصدفراوانی

770330داشنت اهداف و وظایف مدون و مڪتوب1

660440داشنت اهداف ڪوتاه مدت و بلندمدت2

3
 گویا بودن نقش ڪتابخانه در سازمان مادر در رشح اهداف و

وظایف ڪتابخانه
550550

660440انعڪاس اولویت خدمات به ڪاربران در رشح وظایف ڪتابخانه4

5
 بیان میزان و دامنه استفاده از منابع، خارج از محدودۀ ڪتابخانه

برای پاسخگویی به ڪاربران در رشح وظایف ڪتابخانه
330770

6
زمانی فواصل  در  ڪتابخانه  وظایف  و  اهداف  بازنگری  و   بررسی 

مناسب
440660

جدول 1
مقایسۀ فراوانی و درصد فراوانی 

اهداف و وظایف كتابخانه های
 تخصصی صنایع فوالد كشوربا 

استانداردهای كتابخانه های
 تخصصی ایران

بررس��ی وضعیت ڪتابخانه های 
تخصصی صنایع فوالد ڪشور ...
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سنجهردیف

پاسخ های ارائه شده

نهبله

درصدفراوانیدرصدفراوانی

7
وظایف و  اهداف  با  هامهنگ  و  متناسب  سازمانی  ساختار   داشنت 

ڪتابخانه
990110

8
 قرار دادن روش ها، خط مشی ها، قواعد و مقررات ڪاری ڪتابخانه

به صورت مڪتوب در اختیار افراد ذیربط
550550

9
 بررسی روش ها، خط مشی ها، قواعد و مقررات ڪاری ڪتابخانه

در فواصل زمانی مناسب
660440

440660داشنت ڪمیتۀ مشورتی یا شورای هامهنگی10

11
 در جریان قرار گرفنت رئیس ڪتابخانه از تصمیم گیری های سازمان

ڪه مؤثر بر  خدمات ڪارمندان و عملڪرد ڪتابخانه است
880220

1010000مشخص بودن حوزه وظایف و مسئولیت ها و اختیارات رئیس ڪتابخانه12

13
 ارائۀ گزارش عملڪرد ڪتابخانه توسط رئیس ڪتابخانه به مسئول

مستقیم خود
770330

مدرڪ تحصیلی

غیر ڪتابداریڪتابداری

ڪارشناسیڪاردانی
 ڪارشناسی

ارشد
ڪارشناسیڪاردانیدیپلم

 ڪارشناسی
ارشد

 تعداد ڪارڪنان
 شاعل در ڪتابخانه به

تفڪیڪ مدرڪ
2306320

511 جمع

31/2568/75 درصد

جدول 2

 مقایسه فراوانی و درصد فراوانی
سازمان و مدیریت
 ڪتابخانه  های تخصصی
 صنایع فوالد ڪشور
 با استانداردهای
ڪتابخانه های تخصصی ایران

جدول 3

 تعداد نیروی انسانی مشغول به ڪار
 در ڪتابخانه های تخصصی صنایع
فوالد ڪشور  با ذڪر مدرڪ

سمیه حسینی
 دڪرت احمد شعبانی
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در پژوهش انجام شده توسط كبري كبير با عنوان »بررسي وضعيت موجود و ارائة 
راهكارهاي مطلوب براي كتابخانه هاي موزه هاي� شهر تهران« 78/60 درصد كتابخانه هاي 
مورد بررسي فاقد نيروي انساني متخصص�هستند، همچنين پژوهش انجام شده توسط 
مهناز ملكي درخصوص »بررسي وضعيت موجود كتابخانه هاي تخصصي استان اصفهان و 
ارائة راهكارهاي مناسب« نشان داد كه 4/90 درصد نيروي انساني شاغل در اين كتابخانه ها 
متخصص و 39 درصد كمك متخصص اند. اين مسئله در پژوهش ولي زاده حقي )1383( با 
عنوان »بررسي زيرساخت هاي ارائة خدمات اطالعاتي در كتابخانه هاي تخصصي دولتي شهر 
تهران« نتايج مشابهي چون وجود 9/20 درصد متخصص و 68/30 درصد كمك متخصص 
را ارائه داد كه به اين ترتيب، در مقايسه با مطالعات انجام شده، وضعيت كّمي نيروي انساني 
كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور، معادل 31/25 درصد كمك متخصص از كل 
نيروي انساني شاغل در اين كتابخانه ها و عدم نيروي متخصص، در وضعيت بسيار نامطلوب 

و وخيمي قرار دارد.
تعداد نيروي انساني متخصص، كمك متخصص، و كارمند مورد نياز در كتابخانه هاي 
تخصصي صنايع فوالد كشور، براساس استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران محاسبه 

شد.
نمودار 1، گوياي ميزان اختالف تعداد نيروي انساني موجود )اعم از متخصص، كمك 

بررس��ی وضعیت ڪتابخانه های 
تخصصی صنایع فوالد ڪشور ...

منودار 1

 مقایسه تعداد نیروی انسانی موجود
 با تعداد نیروی انسانی مورد نیاز

 ڪتابخانه های تخصصی صنایع فوالد
 ڪشور بر اساس استانداردهای
ڪتابخانه های تخصصی ایران
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متخصص، و كارمند( و مورد نياز در كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور است.
طبق نمودار 1 بيشترين اختالف بين تعداد نيروي انساني موجود و تعداد نيروي انساني 
مورد نياز مربوط به شركت فوالد آلياژي ايران برابر با 19 نفر، و كمترين اختالف مربوط به 
شركت مهندسي ساخت صنايع فوالد سايا برابر با 2 نفر  مي باشد. به اين ترتيب، نسبت درصد 
نيروي انساني موجود به نيروي انساني مورد نياز كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور، بر 

اساس استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران، برابر 14/68 درصد است.
ميزان مطابقت نيروي انساني كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور، با استانداردهاي 
كتابخانه هاي تخصصي ايران، برابر 26/51 درصد است كه وضعيت بسيار نامطلوبي است و در 
مقايسه با پژوهش انجام شده توسط رفيعي پور، كه نيروي انساني كتابخانه  هاي تخصصي شهر 
اهواز را 26/11 درصد و مطابق با استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران اعالم داشته، كاماًل 

همخواني دارد.
مجموعه

استانداردهاي  براساس  كشور،  فوالد  صنايع  تخصصي  كتابخانه هاي  نياز  مورد  منابع  تعداد 
كتابخانه هاي تخصصي ايران، محاسبه و همراه با تعداد منابع موجود اين كتابخانه ها در جدول 4 

ارائه گرديده است.

نمودار 2 گوياي ميزان اختالف تعداد منابع موجود و مورد نياز كتابخانه هاي تخصصي 
صنايع فوالد كشور است كه بر طبق آن بيشترين اختالف بين منابع موجود و مورد نياز مربوط 

منابع مورد نیاز براساس استانداردنام رشڪتردیف
 ڪل مجموعه

موجود

516037524رشڪت سهامی ذوب آهن اصفهان1

1075034668رشڪت فوالد آلیاژی ایران2

8200121050رشڪت فوالد خوزستان3

4700138048رشڪت فوالد ڪاویان4

770158269رشڪت ملی فوالد ایران5

34500431رشڪت مهندسی ساخت صنایع فوالد سایا6

4200013232گروه ملی و صنعتی فوالد ایران7

59500988مجتمع فوالد آذربایجان8

7350111750مجتمع فوالد خراسان9

840009409مجتمع فوالد مبارڪه10

جدول 4
 مقایسۀ تعداد منابع موجود
 ڪتابخانه های تخصصی صنایع فوالد
ایران با استانداردهای
ڪتابخانه های تخصصی ایران 

سمیه حسینی
 دڪرت احمد شعبانی
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بررس��ی وضعیت ڪتابخانه های 
تخصصی صنایع فوالد ڪشور ...

به شركت فوالد آلياژي ايران برابر 102835، و كمترين اختالف مربوط به شركت فوالد كاويان 
برابر 8953  است. به اين ترتيب، نسبت درصد تعداد منابع موجود به تعداد منابع مورد نياز 
كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور، براساس استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران، 
برابر 17/54 درصد است. در تمام مطالعات انجام شده درخصوص بررسي وضعيت كتابخانه هاي 
تخصصي، از نظر ميزان مجموعه نتيجة مشابهي حاصل شد كه از كل منابع موجود در كتابخانه هاي 

تخصصي، كتاب بيشترين درصد منابع موجود را به خود اختصاص داده است.

به طور ميانگين، كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور از نظر مجموعه 30/31 درصد با 
استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران مطابقت دارند.

بر اين قرار، وضعيت مجموعه سازي كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور نامطلوب و 
وخيم تلقي مي شود.

سازماندهی منابع
فراواني و درصد فراواني نوع رده بندي كتاب هاي كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور 

در جدول 5 درج است.
طبق جدول 5، تعداد 4 كتابخانه )44/44 درصد( از رده بندي كتابخانة كنگره و 5 كتابخانه 

منودار 2

مقایسۀ تعداد منابع موجود با
 تعداد منابع مورد نیاز 
ڪتابخانه های تخصصی

 صنایع فوالد ڪشور براساس 
استانداردهای 

ڪتابخانه های تخصصی ایران
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)55/56 درصد( از ساير روش ها براي سازماندهي كتاب هاي خود استفاده مي كنند. كبري كبير 
در پژوهش خود بيان كرد: 35/70 درصد از كتابخانه هاي مورد بررسي از رده بندي دهدهي 
ديويي، 42/90 درصد از رده بندي كنگره، و 14/20 درصد از ساير روش ها براي سازماندهي 
كتاب هاي خود استفاده مي كنند. مهناز ملكي نيز در تحقيق خود اظهار داشت: 42/80 درصد 
از كتابخانه هاي مورد بررسي از رده بندي دهدهي ديويي، 52/40 درصد از رده  بندي كنگره، و 

4/80 درصد از ساير روش ها به منظور سازماندهي كتاب هاي خود استفاده مي كنند.

روي هم رفته، ميزان مطابقت سازماندهي منابع كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور، با 
استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران، برابر 45/35 درصد است كه وضعيت نامطلوبي است.

خدمات
خدماتي كه در تمام كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور ارائه مي شود امانت مواد 
چاپي و خدمات مرجع است و هيچ يك از كتابخانه ها كتابشناسي تهيه نمي كنند. از جمله 
خدمات ديگري كه كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور ارائه مي كنند پاسخگويي 
به تقاضاي تلفني در 7 كتابخانه، نمايش كتاب هاي تازه خريداري شده در 4 كتابخانه، 
خدمات آگاهي رساني جاري در 4 كتابخانه، تهية راهنماي كتابخانه در 4 كتابخانه، همكاري 
با كتابخانه ها در 4 كتابخانه، تهية فهرست مقاالت در 3 كتابخانه، اشاعة اطالعات گزيده 
در 2 كتابخانه، تهية بريدة جرايد در 2 كتابخانه، خدمات استفاده از پايگاه هاي اطالعاتي 
در 2 كتابخانه، و ارائة هريك از خدمات امانت بين كتابخانه اي، خدمات ترجمه، خدمات 
چكيده نويسي و نمايه سازي، تهية خبرنامة كتابخانه ها، و برگزاري نمايشگاه كتاب در يك 

كتابخانه است.
در مورد ساعات ارائة خدمات كتابخانه كه بر طبق استاندارد بايد 48 ساعت در هفته 
باشد، اين ميزان در كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور به طور ميانگين برابر 42/50 

درصدفراوانینوع رده بندی ڪتابردیف

00دهدهی دیویی1

444/44ڪنگره آمریڪا2

555/56سایر3

9100جمع

جدول 5
 فراوانی و درصد فراوانی نوع رده  بندی
 ڪتاب های ڪتابخانه  های تخصصی
صنایع فوالد ڪشور

سمیه حسینی
 دڪرت احمد شعبانی
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بررس��ی وضعیت ڪتابخانه های 
تخصصی صنایع فوالد ڪشور ...

ساعت در هفته است.
به طور ميانگين، ميزان انطباق كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور از نظر خدمات، 
با  استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران، برابر 49/92 درصد است كه وضعيت مطلوبي 
نيست. درخشان، در پژوهش خود ميزان انطباق خدمات كتابخانة مركزي سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور را، با  استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران، برابر 61/53 درصد بيان كرد 

كه نسبت به كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور در وضعيت مطلوب تري قرار دارد.

ساختامن و تجهیزات
مواردي كه در پيش بيني فضاي مناسب مطالعه در كتابخانه هاي تخصصي بايد درنظر گرفته 

شود همراه با فراواني و درصد فراواني هر يك در جدول 6 درج است.
طبق جدول 6، وجود وسايل ساده و مجهز اعالم و اطفاي حريق از جمله مواردي است كه 
در تمام كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور پيش بيني شده و پيش بيني تدابير صوت شكن و 

شيشه هاي دو جداره تنها در يك كتابخانه پيش بيني شده است.
از نظر مساحت كتابخانه، بيشترين فضاي تخصيص يافته به كتابخانه از طرف سازمان مادر 
مربوط به مجتمع فوالد مباركه با مساحت 300 مترمربع و بعد از آن شركت فوالد خوزستان با 
مساحت 260 مترمربع، و كمترين فضا مربوط به شركت مهندسي ساخت صنايع فوالد سايا و مجتمع 

فوالد آذربايجان با مساحت 15 مترمربع است.
به طور ميانگين، ميزان مطابقت فضاي مناسب كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور، با 

جدول 6

فراوانی و درصد فراوانی موارد مورد 
نظر در پیش بینی فضای مناسب 

مطالعه در ڪتابخانه های تخصصی 
صنایع فوالد ڪشور

درصدفراوانیموارد مورد نظر در فضای مناسب مطالعهردیف

514/71نور مناسب روی سطح میزهای مطالعه1

720/59تهویه مطبوع در سالن های مطالعه2

38/82میزان رطوبت هوای مخازن3

12/94تدابیر صوت شڪن و شیشه های دو جداره4

514/71پیش بینی الزم جهت جلوگیری از آتش سوزی5

1029/41وجود وسایل ساده و مجهز اعالم و اطفاء حریق6

38/82مقاومت ساختامن در مقابل زلزله و سوانح7

34100جمع
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استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران، برابر 58/13 درصد است كه وضعيت قابل قبولي است.
نتايج مشابهي كه در تمام پژوهش هاي انجام شده به دست آمد مبين اين مطلب است كه در 

بيشتر موارد سهم بسيار كمي از مساحت كل مراكز تخصصي به كتابخانه اختصاص يافته است.

منابع مالی
منابع مالي تخصيص يافته به كتابخانه، از طرف سازمان مادر، در كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد 

كشور در اكثر موارد ناچيز اعالم شد. 
منابع مالي براي خريد منابع كتابخانه  اي از طرف كتابخانه به طور ميانگين در كتابخانه هاي 
تخصصي صنايع فوالد كشور برابر 66/25 درصد منابع مالي كتابخانه است كه طبق استانداردهاي 
كتابخانه هاي تخصصي ايران اين ميزان بايد بين 70 تا 90 درصد منابع مالي كتابخانه باشد. كبير 
در پژوهش خود بيان كرد كه 92/80 درصد كتابخانه هاي موزه هاي شهر تهران ميزان منابع مالي 
كتابخانه خود را ناكافي اعالم كرده و 71/40 درصد كتابخانه ها منابع مالي را صرف مجموعه سازي 
مي كنند. مرضيه املشي در »بررسي وضعيت كتابخانه هاي تخصصي صنعت نفت شهر تهران و ارائة 
راهكارهاي عملي« بيان كرد كه 43 درصد كتابخانه ها، منابع مالي از نوع جاري و سرمايه اي دارند و 

100 درصد كتابخانه هاي مورد بررسي منابع مالي را جهت خريدن كتاب مصرف مي كنند.
ميزان مطابقت منابع مالي كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور با استانداردهاي كتابخانه هاي 

تخصصي ايران 38/11 درصد است كه وضعيت نامطلوب و وخيمي است. 

پیشنهادها
به منظور ارتقاي سطح كيفيت خدمات ارائه شده در كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد 

كشور پيشنهادهاي زير به توسط پژوهشگران ارائه مي  شود:
1. داشتن اهداف و وظايف مدون و مكتوب براي كتابخانه كه اهداف و وظايف كوتاه مدت 
و بلندمدت در آن انعكاس يافته باشد و در فواصل زماني مناسب مورد بررسي و بازنگري 
قرار گيرد تا همگام با پيشرفت علوم و فناوري هاي روز اهداف و وظايف كتابخانه نيز روزآمد 

گردد.
2. فعاليت كتابخانه ذيل سازمان مادر با استقالل نسبي.

3. در صورت داشتن برنامه جهت جذب نيروي انساني در كتابخانه، پيشنهاد مي شود كه 
استخدام نيرو از بين فارغ التحصيالن رشتة كتابداري و اطالع رساني و ترجيحاً متخصصان اين 

رشته انجام شود.
4. برگزاري كالس هاي آموزشي ضمن خدمت براي نيروي انساني مشغول به كار در 

سمیه حسینی
 دڪرت احمد شعبانی
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كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد كشور.
5. ارزيابي مداوم مجموعه به منظور بررسي عمر متوسط محتواي مناسب مجموعه، تعيين سياست 

مشخص و مدون در زمينة وجين مجموعه و گزينش مواد متناسب با جامعة استفاده كننده.
6. فهرستنويسي منابع در كتابخانه به منظور تسريع در ارائة خدمات و در صورت امكان استفاده 

از نرم افزارهاي كتابخانه اي.
7. استفاده از تجهيزات استاندارد كتابخانه اي جهت رفاه كتابداران و كاربران.

8. تدوين برنامة منابع مالي از سوي سازمان هاي مادر براي كتابخانه هاي تخصصي صنايع فوالد 
كشور.
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