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بررسي تطبيقى نيروی انساني و مجموعة كتابخانه های دانشگاه علوم 
پزشكي و دانشگاه رازی كرمانشاه با استانداردهای كتابخانه های 

دانشگاهي ايران در سال 1385
علي اميد چهری1
دكتر بهزاد كرمي  متين2
عبدالشهاب چهری3

چكيده 
دانشگاه  كتابخانه های  مجموعة  و  انساني  نيروی  تطبيقى  بررسي  منظور  به   حاضر  پژوهش 
علوم پزشكي و دانشگاه رازی كرمانشاه و همچنين مقايسة آنها با استانداردهای كتابخانه های  
دانشگاهي ايران انجام شده است. اين پژوهش با استفاده از روش پيمايشي، وضعيت مجموعة 
منابع، افزايش ساليانه، نيروی انساني متخصص و غيرمتخصص، تعداد دانشجو، و تعداد اعضای 
هيئت علمي در 10 كتابخانة مورد بررسي را نشان و آنها را با استانداردهای كتابخانه های 
دانشگاهي ايران مورد مقايسه قرار مى دهد. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه و مشاهدۀ 
مستقيم استفاده شده است. مطابق استاندارد نيروی انساني متخصص مورد نياز در كتابخانه های 
مورد مطالعه بايد 118 نفر باشد، درحالي كه نتايج پژوهش نشان مي دهند كه 45 نفر (38/1 
درصد) نيروی متخصص در اين كتابخانه ها وجود دارد. منابع مورد نياز در كتابخانه های مورد 
پژوهش مطابق استاندارد بايد1572820 جلد باشد، درحالي كه نتايج پژوهش نشان مي هد كه 
تعداد موجودی منابع تنها 285802 جلد (18/1 درصد) است و در مجموع كسری 1287018 

جلدی (81/9 درصد) را نشان مي دهد. 

كليدواژه ها
مجموعه سازی  كتابخانه ها،  رازی،  دانشگاه  كتابخانه ها،  كرمانشاه،  پزشكي  علوم  دانشگاه 
(كتـابـخانه ها)، كتـابـخانه ها، نـيـروی انـسانـي، منابع اطالعاتي، استانداردهای كتابخانه های 

دانشگاهي ايران. 

 alichehry@gmail.com 1. مدرس دانشگاه آزاد اسالمي كرمانشاه
 BKM_1344@yahoo.com 2. استاديار دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

shahab351@yahoo.com 3. كارشناس ارشد كتابداری و اطالع رساني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
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مقدمه 
مهم  مراكز  به عنوان  دانشگاهي  كتابخانه های 
اطالعات  انتقال  و  گردآوری  با  اطالع رساني 
برای  تحقيقي  امكانات  تأمين  كانون  علمي، 
اين  است،  دانشجويان  و  محققان  و  استادان 
كتابخانة  كه  يافت  خواهد  تحقق  زماني  مهم 
كيفي  و  كّمي  لحاظ  از  بتواند  دانشگاهي 
نقش  باشد.  مراجعان  نيازهای  جوابگوی 
از  بخشي  به عنوان  دانشگاهي  كتابخانه های 
نظام آموزش عالي و مركز گردآوری و انتقال 
اطالعات علمي و نيز به عنوان كانوني به منظور 
تأمين امكانات تحقيق برای پژوهشگران محرز 

است (اعظمي ساردوئي، 1378، ص1).
ميزان رشد كتابخانه های دانشگاهي در هر 
كشور به امكانات و شرايط خاص آن كشور 
استانداردهای  بستگى دارد، با وجود اين، از 
كتابخانه های دانشگاهي ايران مي توان به عنوان 
برد  بهره  كتابخانه ها  ارزيابي  برای  وسيله ای 
آنها  ضعف  و  قوت  نقاط  به  طريق  بدين  و 
برای  مطمئن  رهنمودی  به  آنگاه  و  برد  پي 
اقدامات آتي دست يافت. ضرورت پرداختن 
به كتابخانه های دانشگاهي، با توجه به نقش 
مهمي كه دانشگاه های امروزی در جامعه ايفا 
مي كنند، بيشتر نمايان است. عصری كه ما در 
آن زندگي مي كنيم عصر دانش و اطالعات نام 
دارد و دانشگاه ها سردمداران توليد دانش اند 
كه برای رسيدن به اهداف خود به كتابخانه ای 
فني و كارآمد نياز دارند (اسدی، 1379). دياني 
معتقد است «ارزيابي مجموعه ها محكي است 
گذشتة  تصميم های  نادرستي  يا  درستي  كه 

كتابداران را مشخص مي سازد و نيز رهنمودی 
برای تصميم های آينده آنان مي باشد» (دياني، 

1369، ص 129).
استانداردهای كتابخانه های دانشگاهي ايران 
معيارهايي است كه با تكيه بر استانداردهای 
سى.آر. (اِی.  آمريكا  دانشگاهي  كتابخانه های 
بين  المللي  استانداردهای  ديگر  و  ال.)4 
موجود  واقعيات  گرفتن  درنظر  با  (ايفال)5، 
توسط  ايران  دانشگاهي  كتابخانه های  در 
جمهوری  ملي  كتابخانة  متخصص  كتابداران 
(تعاوني،  است  شده  تهيه  ايران  اسالمي 
سه  تحقيق  اين  در  پنج).  چهار،  ص   ،1380
كه  است  شده  تعريف  استاندارد  برای  سطح 
يك،  درجة  كتابخانه های  به  آن  اساس  بر 
درجة دو، و درجة سه رتبه بندی مي شوند و 
كتابخانه هايي كه پايين تر اين سه سطح باشند 
با عنوان كتابخانه های درجة چهار (زير سطح 

استاندارد) معرفي مي شوند.
كتابخانه های  محوری  نقش  به  توجه  با 
دانشگاهي در تأمين نيازهای اطالعاتي اعضای 
هيئت علمي و دانشجويان و نقش كتابداران 
با  اطالعات  ارائة  و  راهنمايي  در  متخصص 
كيفيت به استفاده كنندگان، ضرورت انجام اين 
تحقيق برای دانشگاه های مورد مطالعه بسيار 
راهنمای  مي تواند  آن  نتايج  و  است  حياتي 
توسعة  و  بهره وری  افزايش  جهت  مناسبي 
توجه  با  باشد.  دانشگاه ها  اين  كتابخانه های 
بررسي  به  پژوهش  اين  شده  ارائه  مطالب  به 
مجموعة  و  انساني  نيروی  وضعيت  تطبيقى 
رازی  و  پزشكي  علوم  دانشگاه  كتابخانه های 
4. Association of College & Research Libraries (ACRL)

5. International Federation of Library Association & Institution (IFLA)
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استانداردهای  با  آنها  مقايسة  و  كرمانشاه 
كتابخانه های دانشگاهي ايران پرداخته است، 
تا از اين طريق بتوان با شناسايي نقاط قوت 
جهت  مناسبي  راهكار  كتابخانه ها،  ضعف  و 

بهبود وضعيت آنها ارائه نمود. 

پيشينة پژوهش
بررسي  به  تحقيقى  در   ،(1371) احمدی پور 
وضعيت مجموعه، سازماندهي، فضا، بودجه، 
كتابخانه های  مراجعه كنندگان  به  خدمات  و 
دانشكده ای دانشگاه مازندران  پرداخته است. 
در اين تحقيق از روش پيمايشي استفاده شده 
پرسشنامه،  طريق  از  اطالعات  گردآوری  و 
مصاحبه با دانشجويان، استادان و كتابداران و 
اطالعات مكتوب در كتابخانه ها انجام گرفته 
اطالعات  اساس  بر  نيز  جدول هايي  است. 
دريافت شده از پرسشنامه تهيه شده و جامعة 
دانشكده های  كتابخانه های  بررسي  مورد 
اقتصاد بابلسر، علوم پاية بابلسر، تربيت دبير 
فني بابل، علوم كشاورزی ساری، و كتابخانة 
مركزی بوده و نتايج حاصل از پژوهش حاكي 
متخصص  نيروی  بودجه،  فضا،  كمبود  از 
با  مرتبط  نشريات  و  كتاب  كمبود  كتابداری، 
سازماندهي  عدم  و  استفاده كنندگان،  نيازهای 

صحيح بوده است.  
وضعيت  بررسي  به   ،(1375) سهي  راد 
تشخيص  منظور  به  دانشگاهي،  كتابخانه های 
فاصلة  تعيين  نيز  و  نارسايي ها  و  كمبودها 
وضع موجود با وضع مطلوب پرداخت. روش 
پژوهش پيمايشى از نوع توصيفي و گردآوری 
مصاحبه،  پرسشنامه،  از  استفاده  با  اطالعات 
مطالعه  مورد  جامعة  است.  بوده  مشاهده  و 

طباطبايي  عالمة  دانشگاه  كتابخانة   7 شامل 
كتابخانه های  داد  نشان  حاصل  نتايج  و  بوده 
اين دانشگاه 25/6 درصد مجموعة مورد نياز 
درصد   21 كتابخانه ها  فضای  و  بوده  دارا  را 
اند. 4  دربرگرفته  را  استاندارد  فرمول های  از 
كتابخانه دارای كميتة انتخاب كتاب بودند و 
اختصاص  غيرچاپي  مواد  به  منابع  درصد   2
درصد   14 متخصص  نيروی  داشته اند. 
درصد   1/2 كتابخانه ها  بودجة  و  استاندارد 
كل بودجة دانشگاه را شامل مى شود كه طبق 
استاندارد حداقل بايد 6 درصد باشد. چكيده، 
تهيه  كتابخانه  در  مقاله ها  فهرست  و  نمايه، 

نشده است.
نقاط  بررسي  به   ،(1370) جهرمي  اشراق 
ضعف و قوت خدمات و مجموعة كتابخانه های 
مراكز تربيت معلم شهر تهران پرداخت. روش 
تحقيق پيمايشي بوده و گردآوری اطالعات از 
طريق پرسشنامه، مصاحبه، و مشاهدۀ مستقيم 
 12 را  پژوهش  مورد  جامعة  و  گرفته  انجام 
كتابخانة مراكز تربيت معلم را شامل شده است  
و نتايج حاصل با استانداردهای كتابخانه های 
كه  شده  سنجيده  (اِی.سى.آر.ال.)  دانشگاهي 
نشان دهندۀ بي توجهي و عدم دلسوزی برخي 
از مسئوالن نسبت به اين نهاد فرهنگي، روشن 
نبودن اهداف وجودی كتابخانه ها، عدم كميتة 
كتابخانه های  مجموعة  فقر  كتاب،  انتخاب 
خط مشي  عدم  مرجع،  بخش  فقدان  مراكز، 
مدون در امر سفارش، مجهز نبودن به فناورى 
غيرچاپي،  مواد  نداشتن  اطالع رساني،  جديد 
وجود نظام سليقه ای برای طبقه بندی كتاب ها، 
عدم  كتابخانه ها،  مديريت  نبودن  مشخص 
تناسب زمان و ساعات دسترسي دانشجويان 
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فضای  فقدان  ناكافي،  تجهيزات  كتابخانه،  به 
از  الزم  بودجة  تخصيص  عدم  و  مناسب، 
مشكالت اساسي اين كتابخانه ها بوده است. 
با توجه به نتايج به دست آمده، تثبيت موقعيت 
مورد  بودجة  تخصيص  كتابداران،  شغلي 
كتابخانه ها،  فعلي  كاركنان  بازآموزی  نياز، 
تشكيل كميتة انتخاب، استفاده از نظام قفسة 
فضای  توسعة  و  كار،  ساعات  افزايش  باز، 

كتابخانه ها پيشنهاد شده است.
روش  از  استفاده  با   (1378) خاني پور 
پيمايشي و بهره گيری از پرسشنامه و مصاحبه، 
اطالعات الزم درخصوص كتابخانه ها و نحوۀ 
جذب  و  ذخيره  حوزه های  در  عملكردشان 
و  سازماندهي،  مديريت،  اطالعات،  و  منابع 
ارائه و اشاعة آن به مخاطبان را گردآوری و 
موجودكتابخانه های  استانداردهای  با  سپس 
و  مقايسه  (اِی.سى.آر.ال.)  آمريكا  دانشگاهي 
ارزيابي شده است. نتايج بررسي نشان داد كه 
وضعيت كتابخانه ها زير استاندارد قرار دارند.

عبدالحسين زاده (1377) پژوهشى به روش 
كتابخانه های  مورد  در  پيمايشي  و  تاريخي 
اين  انجام  از  داد.هدف  انجام  تبريز  دانشگاه 
از  جامع  و  روشن  تصويری  ارائة  تحقيق 
جهت  تبريز  دانشگاه  كتابخانه های  وضعيت 
تحول  سير  از  صحيح  شناختي  به  دستيابي 
زمينة   نمودن  فراهم  و  آن  نشيب  و  فراز  و 
مقايسه بين وضعيت موجود و مطلوب بوده 
است. نتايج بررسي وی نشان داده كه مديران 
كتابخانه های مورد پژوهش با اصول كتابداری 
كتابخانه ها   مجموعة  نداشته اند.  كافي  آشنايي 
داراى 474453 جلد است كه كفاف نيازهای 
يعني  است.  نداشته  را  مراجعانش  اطالعاتي 

است.  بوده  واجد  را  آن  درصد   51/95 فقط 
به نظر محقق از عوامل مؤثر در اين كمبود، 
عدم توجه كافي به مجموعه های غيرچاپي و 
با  همگام  مجموعه،  گسترش   به  بى توجهى 
بوده  تكميلي  مقاطع  در  تحصيلي،  رشته های 
است. از نتايج ديگر اين تحقيق، فقدان نظام 
متمركز برای خدمات فني و عمومي، كمبود 
و   انساني،  نيروی  كمبود  امكانات،  و  فضا 

كمبود بودجه را نشان داده است. 
علوی (1372) به تحقيقي دربارۀ وضعيت 
كتـابـخانـه هـای دانـشگاه اروميـه پـرداخـت. 
وضعيت  بررسي  تحقيق  اين  انجام  از  هدف 
كتابخانه های دانشكده ای دانشگاه اروميه بود. 
روش تـحقيـق پـيـمايـشي  بـود  و گردآوری 
و  مصاحبه،  پرسشنامه،  طريق  از  اطالعات 
مورد  جامعة  گرفت.  انجام  مستقيم  مشاهدۀ 
 2 و  دانشكده   5 كتابخانه های  شامل  بررسي 
مركزی  كتابخانة  انضمام  به  است  آموزشگاه 
دانشگاه اروميه. نتايج نشان مي دهد كه مديران 
كتابداری  الزم  تخصص  از  كتابخانه ها  تمام 
فعاليت  نبوده اند.  برخوردار  اطالع رساني  و 
بخش های  در  كتابداری  متخصص  نيروهای 
مختلف كتابخانه مانند تهيه و سفارش كم بوده، 
است،كميتة  بوده  نامشخص  و  ناكافي  بودجة 
انتخاب كتاب وجود نداشته، بين كتابخانه های 
اين دانشگاه همكاری و مشاركتى ديده نشده 
و  انتخاب  امر  در  مكتوب  اساسنامة  است، 
تهية مواد وجود نداشته، و مراجعان با شيوۀ 
نبوده اند.  آشنا  كتابخانه  از  استفاده  درست 
ادارۀ كتابخانه با سيستم بسته، عدم كتابداران 
بازآموزی  كالس های  عدم  متخصص،  مرجع 
وسايل  فقدان  كتابداران،  برای  كارآموزی  و 
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فضای  و  مرجع  كتاب های  كمبود  و  تكثير، 
مطالعه از مشكالت ديگر اين كتابخانه ها بوده 
برگزاری  متخصص،  مديران  از  است.استفاده 
خط مشي  تدوين  كارآموزی،  كالس های 
توسعة  و  كتاب ها  مجموعة  افزايش  انتخاب، 
ارائه  پيشنهادات  جمله  از  كتابخانه ها  فضای 

شده اين پژوهش بوده است.
آشور6 (1991)، استاديار علوم كتابداری و 
اطالع رساني دانشگاه نفت و معدن عربستان، 
كتابخانه های دانشگاهي سعودی را بر اساس 
نموده  ارزيابي  اِی.سى.آر.ال.  استانداردهای 
پيمايشي  روش  از  استفاده  با  محقق  است. 
وضعيت 7 كتابخانة دانشگاه سعودی را مورد 
بررسي قرار داده است. در اين بررسي روشن 
دانشگاهي،  كتابخانة  شش  مجموعة  كه  شد 
از  پايين تر  سعود،  ملك  دانشگاه  استثناى  به 
مجموعه ها  كمبود  داليل  هستند.  استانداردها 
عبارت اند از: فقدان طرح های مجموعه سازی، 
از  مالي.  كفايت  عدم  و  مديريتي،  مشكالت 
اين گذشته، عدم شركت اعضای دانشكده در 
مجموعه سازی و فقدان امانت بين كتابخانه ای 
و جست وجوی پيوسته در برخي كتابخانه ها 
در  هستند.  دخيل  ضعيف  مجموعة  در  نيز 
اين  بهبود  برای  كه  مي كند  توصيه  نتيجه، 
سعودی  دانشگاه  كتابخانه های  وضعيت 
بگيرند،  جدی  را  مجموعه سازی  برنامه های 
تكميلي  تحصيالت  دوره های  ايجاد  از  قبل 
شود،  بررسي  كتابخانه  امكانات  جديد، 
دسترسي به منابع اطالعات خارجي از طريق 
امانت بين كتابخانه ای و امكانات جست وجوی 

پيوسته در دسترس قرار گيرد، و باالخره بودجة 
تا  شود  داده  اختصاص  كتابخانه  به  مستقلي 
را  پژوهشي  و  برنامه های          آموزشي  نيازهای 

برآورده سازد.
ويلسون7 (1989) به بررسي كتابخانه های 
پرداخت.  مي سي سي پي  دانشگاه  دانشگاهي 
دكتری  درجة  دريافت  برای  تحقيق  اين 
انجام  مي سي سي پي  دانشگاه  از  كتابداری 
وضعـيـت  بـررسـي،  درايـن  اسـت.  شـده 
موجود كتـابـخانه های دانـشگاهـي دانـشگاه 
مي سي سي پي،  ايالتي  دانشگاه  مي سي سي پي، 
دانشگاه  و  جنوبي،  مي سي سي پي  دانشگاه 
ايالتي جكسون مورد مطالعه قرار گرفت. اين 
تحقيق توسعه تاريخي هر كتابخانة دانشگاهي 
اِی.سي.آر.ال.  استانداردهای  با  ارتباط  در  را 
دنبال كرده است و نيز تعداد كتاب ها، مخارج 
و سرمايه ها، و الگوهای پرسنلي كتابخانه های 
مشابه  گروه های  با  را  دانشگاهي  جامع 
و  رؤسا  از  اطالعات  داد.  قرار  مقايسه  مورد 
كاركنان كتابخانه ها، با توجه به استانداردهای 
در  و  شده  اخذ  دانشگاهي،  كتابخانه های 
بازديدهای  گرديد.  ثبت  ارزيابي  فهرست 
برای  الزم  زمان  دانشگاه،  هر  از  روزه  سه 
زمينة  در  مطالعاتي  و  فردی  مصاحبه های 
فضای كتابخانه را فراهم مي كرد. اطالعات در 

4 نمودار و 51 جدول گنجانده شد.
خود  پژوهش  در   (1982) آگونديپ8 
برای  انساني  نيروی  «استاندارد  عنوان  با 
كتابخانه های دانشگاهي نيجريه» نشان داد كه 
سطح  زير  مطالعه  تحت  كتابخانه های  بيشتر 
6 . Ashoor                                                                                           8. Ogundipe 

7. Wilson 
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استاندارد كتابخانه های دانشگاهي آفريقا قرار 
دارند. 

عنوان  با  بررسي  يك  در   (1989) انزوتا9 
«رزشيابي مجموعه و نيروی انساني و خدمات 
در  تربيت  و  تعليم  دانشكده ای  كتابخانه های 
نيجريه» 20 كتابخانه را مورد بررسي قرار داده 
است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بيشترين 
نيروی انساني 32 نفر مربوط به كتابخانة اووری10 
است و كتابخانه های ازاره11، كاستيناال12، و او. 
آر.او.13 دارای كمترين نيروی انساني و به عبارتي 
نيروی  كل  تعداد  بوده اند.  انساني  نيروی  فاقد 
انساني مورد نياز 147 نفر بوده است. تعداد كل 
مطالعه  مورد  جامعة  متخصص  انساني  نيروی 
39 نفر بوده كه بيشترين آن 22 نفر در مقطع 
كارشناسي كتابداری است. نتيجة پژوهش بيانگر 
آن است كه كمبود نيروی انساني در كتابخانه های 

مورد پژوهش وجود دارد.

تعريف مفاهيم
استانداردهای كتابخانه های دانشگاهي ايران:  
معيارهايي است كه با تكيه بر استانداردهای 
ديگر  و  آمريكا  دانشگاهي  كتابخانه های 
استانداردهای بين المللي ايفال، با درنظر گرفتن 
دانشگاهي  كتابخانه های  در  موجود  واقعيات 
كتابخانة  متخصص  كتابداران  توسط  ايران، 
ملي جمهوری اسالمي ايران تهيه شده است 

(تعاوني، 1380).
مجموعه: در اين تحقيق مجموعه شامل تمام 
مواد كتابخانه ای اعم از كتاب، نشرية ادواری، 

ويدئو،  نوار  صوت،  ضبط  نوار  اساليد،  فيلم، 
نرم افزار كامپيوتری، ديسك نوری، و مانند آن 
است؛ مشروط بر اينكه به نحوی سازماندهي 
شده و در مجموعة كتابخانه قرار گرفته باشد.   
سطوح استاندارد: در اين تحقيق سه سطح 
اين  به  است،  شده  تعريف  استاندارد  برای 
صورت كه كتابخانه هايي كه بين 91 تا 100 
درصد مجموعة استاندارد را در اختيار داشته 
باشند كتابخانه های درجة يك و كتابخانه هايي 
كه بين 75 تا 90 درصد مجموعه را در اختيار 
داشته باشند كتابخانه های درجة دو، بين 50 
از  كمتر  و  سوم،  درجة  كتابخانه های   74 تا 
50 درصد به عنوان كتابخانه های درجة چهار 
(زير سطح استاندارد) محسوب خواهند شد 

(اعظمي ساردوئي، 1378).
كاركناني  كلية  شامل  انساني:  نيروی 
تحصيلي  مدرک  به  توجه  بدون  كه  مي شود 
پست  دارای  ارزيابي  مورد  كتابخانه های  در 

كتابداری هستند.

هدف و فايدۀ پژوهش
تطبيقى  بررسي  پژوهش  اين  اصلي  هدف 
كتابخانه های  مجموعة  و  انساني  نيروی 
رازی  دانشگاه  و  پزشكي  علوم  دانشگاه 
كتابخانه های   استانداردهای  با  كرمانشاه 
اين  مي رود  انتظار  است.  ايران  دانشگاهي 
در  مسئوالن  به  پيشنهادات  ارائة  با  پژوهش 
جهت رفع كاستى هاى احتمالي و رسيدن به 

وضعيت مطلوب ياری نمايد.
9. Nzotta 

10. Owerri 

11. Azare 

12. Kastinaala 

13. ORO 
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 سؤاالت پژوهش 
1. فراواني نيروی انساني شاغل در هريك 
از كتابخانه ها از نظر تعداد، سطح تحصيالت 

و نوع تخصص چقدر است؟
لحاظ  از  كتابخانه ها  مديران  وضعيت   .2
تخصص و سطح تحصيالت چگونه است؟

نيروی  به  كتابخانه ها  از  يك  هر  نياز   .3
انساني متخصص و غيرمتخصص در مقايسه 
با استانداردهای كتابخانه های دانشگاهي ايران 

چگونه است؟
4. رتبة هريك از كتابخانه هاى مورد بررسي 
نيروی  تعداد  لحاظ  از  يكديگر،  به  نسبت 
استانداردها  با  مقايسه  در  موجود،  انساني 

چگونه است؟ 
و   موجود  مجموعة  و  منابع  تعداد   .5
مقايسة  كتابخانه ها،  در  منابع  ساليانة  افزايش 
آنها با استانداردهای كتابخانه های دانشگاهي 

ايران چقدر است؟
منابع،  به  كتابخانه ها  از  يك  هر  نياز   .6
كتابخانه های  استانداردهای  با  مقايسه  در 

دانشگاهي ايران چگونه است؟

خالصة روش اجراى طرح
و  مجموعه  مورد  در  الزم  اطالعات  تمام 
نيروی انساني هر دانشكده با مراجعه به تمام 
مورد  دانشكده های  بايگاني  و  كتابخانه ها 
منظور  اين  به  كه  اطالعاتي  برگة  در  بررسي 
تهيه شده ثبت شد. ضمنًا تعداد اعضای هيئت 
رشته های  تعداد  دانشجويان،  تعداد  علمي، 
كارشناسي  رشتـه هـای  تـعداد  كارشنـاسـي، 
با  تـعداد رشتـه هـای دكتری نيز  ارشـد،  و 
دانشكده  هـر  آموزش  مسئوالن  به  مراجـعه 

اطالعاتي  برگه  در  و  جمع آوری  دانشگاه  و 
آماری،  روش های  از  استفاده  با  و  شد  ثبت 
و  تحليل  و  تجزيه  آمده  به دست  اطالعات 
نيروی  و  مجموعه  استانداردهای  با  يافته ها 
انساني كتابخانه های دانشگاهي ايران مقايسه 

شدند.

استاندارد نيروی انساني 
و  دانشجو  هر 250  ازای  به  استاندارد،  طبق  
استاد تمام وقت يك نفر متخصص يا كمك 
متخصص، به ازای هر 25000 جلد كتاب يا 
ساير منابع كتابخانه ای موجود در مجموعه يك 
نفر متخصص يا كمك متخصص، و به ازای 
هر 2500 جلد افزايش ساالنه مجموعه يك نفر 

متخصص يا كمك متخصص الزم است.

استاندارد مجموعه 
مـحـاسبـة مـجـموعـة هـر كتـابـخانة مستقل 

دانشگاهي بر مبنای فرمول زير انجام گيرد:

در اين فرمول :
F= تعداد اعضای هيئت علمي تمام وقت،

E= تعداد كل دانشجويان تمام وقت،
U= تعداد رشته های كارشناسي،

M= تعداد رشته های كارشناسي ارشد،
D= تعداد رشته ها در سطح دكتری، و 

V= تعداد كل مجموعة كتابخانه مى باشد.
نمايانگر  و  ثابت  رقمي  پايه»  «مجموعة 
همزمان  بايد  كه  است  مجموعه ای  حداقل 
كتابخانة  در  دانشگاهي  واحد  هر  گشايش  با 
موجود باشد. اين رقم برای رشته های مختلف 

 V = 100+ مجموعه پايهF + 12E + 335U + 3000 M + 20000D 
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به شرح زير است:
- دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني 48000 
پايه  علوم   ،40000 اجتماعي  علوم  مدرک، 
پزشكي   ،32000 مهندسي  و  فني   ،32000
كشاورزی  دانشكدۀ  و  هنر 18000،   ،40000

28000 مدرک مي باشد.

روش گردآوری و تجزيه و تحليل داده ها
جمع آوری  برای  كه  اطالعاتي  برگة  طريق  از 
اطالعات طراحي شده بود تمام اطالعات موردنظر 
جمع آوری گرديد و با استفاده از روش های آمار 
توصيفي مورد  تجزيه و تحليل قرار گرفت و از 
روش های آماری مثل فراواني، ميانگين، درصد، 
برای  استاندارد  با  مقايسه  و  شاخص ها،  تعيين 

تجزيه و تحليل اطالعات استفاده شد.

يافته های پژوهش
يافته های پژوهش نشان مي دهند كه در مجموع 
دانشگاه های  در  علمي  هيئت  عضو  نفر   467

مشغول  وقت  تمام  به صورت  پژوهش  مورد 
 53/8) نفر  تعداد 251  اين  از  تدريس اند.  به 
اشتغال  كرمانشاه  رازی  دانشگاه  در  درصد) 
دارند. بعد از آن دانشگاه علوم پزشكي با 216 
در  همچنين،  دارد.  قرار   ( درصد   46/2) نفر 
دانشگاه های مورد مطالعه،11460نفر دانشجو 
به تحصيل مشغول اند كه از اين تعداد دانشگاه 
رازی با دارا بودن 9563 نفر دانشجو (83/4 
درصد) بيشترين دانشجو را به خود اختصاص 
پزشكي  علوم  دانشگاه  سپس  و  است  داده 
كرمانشاه با 1897 دانشجو (16/5درصد) قرار 
دارد. در دانشگاه های مورد مطالعه تعداد 34 
مي شود  تدريس  كارشناسي  مقطع  در  رشته 
كه 30 رشته از اين تعداد (88/2 درصد) در 
دانشگاه رازی تدريس مي شود و دانشگاه علوم 
پزشكي با 4 رشته (11/7 درصد) در رتبة بعد 
در  نيز  ارشد  كارشناسي  مقطع  در  دارد.  قرار 
كه  مي شود  تدريس  رشته  دانشگاه ها 26  اين 
از اين تعداد دانشگاه رازی كرمانشاه 24 رشته 

جدول 1. تعداد اعضای هيئت علمي، دانشجويان، و رشته های تحصيلي تحت پوشش در كتابخانه های دانشگاه علوم پزشكي و  
دانشگاه رازی كرمانشاه در سال 1385

نام كتابخانهرديف
تعداد اعضای 
هيئت علمي

تعداد 
دانشجو

تعداد رشته های 
كارشناسي

تعداد رشته های 
كارشناسي ارشد

تعداد رشته های 
دكتری

21618974213كتابخانة مركزی دانشگاه علوم  پزشكي1
1589000212دانشكدۀ پزشكي2
13325200دانشكدۀ بهداشت3
40510200پرستاری و مامايي4
5162001دانتشكدۀ داروسازی5
251956330243كتابخانة مركزی دانشگاه رازی6
8135008123دانشكدۀ علوم7
481191640دانشكدۀ كشاورزی8
7034721050دانشكدۀ ادبيات9

521400630دانشكدۀ فني10
46711460342616مجموع
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 2 پزشكي  علوم  دانشگاه  و  درصد)   92/3)
رشته در سطح كارشناسي ارشد (7/7 درصد) 
دارا مي باشند. در مقطع دكتری نيز 16 رشته در 
دانشگاه های مورد مطالعه تدريس مي شود كه 
بيشترين اين رشته ها در دانشگاه علوم پزشكي 
با 13 رشته (81/2 درصد) است. از اين تعداد، 
11 رشته در سطح دكتری تخصصي و 2 رشته 
در سطح دكتری عمومي است. دانشگاه رازی 
نيز با داشتن 3 رشته در سطح دكتری تخصصي 

در رتبة بعد جاى دارد.
نفر   94 مطالعه  مورد  كتابخانه های  در    
نفر   45 تعداد  اين  از  شاغل اند.  كارمند 
(47/8 درصد) دارای تحصيالت كتابداری و 
اطالع رساني هستند و 49 نفر (52/2 درصد) 
نفر   8 متخصصان  بين  در  غيرمتخصص اند. 
(17/7 درصد) دارای مدرک كارشناس ارشد 
 62/2) نفر   28 اطالع رساني،  و  كتابداری 
درصد) دارای مدرک كارشناسي كتابداری و 
اطالع رساني، و 9 نفر (20 درصد) دارای مدرک 

اطالع رساني  و  كتابداری  رشتة  در  كارداني 
هستند. در بين كاركنان غيركتابدار  نيز 12 نفر 
(24/5 درصد) زيرديپلم  اند و بيشترين تعداد 
يعني 23 نفر(47 درصد) داراى ديپلم مي باشند، 
5 نفر (10/2 درصد) دارای مدرک كارداني و 
9 نفر (18/4 درصد) دارای مدرک كارشناسي 

در رشته های غيركتابداری مي باشند. 
نتايج نشان مي دهند كه در كتابخانه های مورد 
مطالعه، از كل نيروهايي كه مديريت اين مراكز 
را برعهده دارند 90 درصد، دارای تخصص در 
رشتة كتابداری و اطالع رساني مي باشند و 10 

درصد دارای تخصص كتابداری نيستند.
يافته ها نشان مي دهند كه بيشترين نيروهای 
متخصص كتابداری (22/2 درصد) در بخش 
دومين  مشغول اند.  فعاليت  به  فهرستنويسي 
بخش از لحاظ فراواني نيروی انساني متخصص 

(20 درصد) رياست كتابخانه است.
فراواني نيروهای غيرمتخصص در بخش های 
مختلف كتابخانه های مورد مطالعه نشان مي دهد 
جدول 2. تعداد كاركنان كتابدار و غيركتابدار شاغل در كتابخانه های دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه رازی كرمانشاه در سال 1385

چمع غيركتابداركتابدار
كل

سطح 
تحصيالت

كارشناسيكارداني
كارشناسي 

ارشد
كارشناسيكاردانيديپلمزيرديپلم

كارشناسي 
ارشد

دكتری

928812235900
454994مجموع

جدول 3. سطح تحصيالت مديران كتابخانه های دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه رازی كرمانشاه در سال 1385
متخصص كتابداری و 

غيرمتخصص كتابداری و اطالع رسانياطالع رساني
چمع 
كل

سطح 
تحصيالت

كارشناسي كارشناسيكارداني
ارشد

كارشناسي كارشناسيكاردانيديپلمزيرديپلم
ارشد

دكتری

1441----
9110مجموع
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كه 26/5 درصد اين نيروها در بخش امانت و 
گردش مواد به فعاليت مشغول مي باشند. دومين 
غيرمتخصص،  نيروی  فراواني  لحاظ  از  بخش 
و  مي باشد  درصد   20/4 با  رايانه  بخش 
14/2  درصد نيز در بخش مرجع و مجالت به 

خدمت مشغول مي باشند. 

در زمينة نيروی انساني، دركل كتابخانه های 
كه  دارد،  وجود  كتابدار  نفر   45 مطالعه  مورد 
در10 كتابخانه دانشگاهي به فعاليت مشغول اند. 
كتابخانة مركزی دانشگاه علوم  پزشكي با 123 
درصد در رتبة اول قرار دارد و از نظر نيروهای 
غيرمتخصص نيز مشاهده مي شود كه 49 نفر در 

جدول 4. فراواني نيروهای متخصص كتابداری در بخش های مختلف كتابخانه های مورد مطالعه در سال 1385
                      مقاطع تحصيلي

نوع فعاليت
درصدمجموعدكتریكارشناسي  ارشدكارشناسيكارداني

1440920رياست كتابخانه

1811022/2فهرستنويسي و رده بندی

0700715/6مرجع و مجالت

3500817/8امانت و گردش مواد

1320613/3اينترنت و بانك های اطالعاتي

100012/2سفارشات

010012/2رايانه
6/7 20103ساير بخش ها
9288045100مجموع

جدول 5. فراواني نيروهای غيرمتخصص كتابداری در بخش های مختلف كتابخانه های مورد مطالعه در سال 1385
            مقاطع تحصيلي

نوع فعاليت
كارشناسيكاردانيديپلمزيرديپلم

كارشناسي 
ارشد

درصدمجموعدكتری

12----1-رياست كتابخانه
612/2--411-فهرستنويسي و رده بندی

714/3--322-مرجع و مجالت
1326/6--3-28امانت و گردش مواد

510/2--113-اينترنت و بانك های اطالعاتي
0-------سفارشات
0120/4--343-رايانه

714/3--322-ساير بخش ها
49100--2231014مجموع
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جدول 6.  مقايسة تعداد كتابدار مورد نياز بر اساس استاندارد با كتابدار موجود در كتابخانه های دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه 
رازی كرمانشاه در سال 1385

نام كتابخانهرديف
تعداد كتابدار 

مورد نياز 
بر اساس 
استاندارد

تعداد 
كتابدار 
موجود

درصد نسبت 
كتابدار 

موجود به 
كتابدار 
موردنياز

تعداد  
نيروهای 

غيرمتخصص 
موجود

تعداد 
نيروهای 

غيرمتخصص 
براساس 
استاندارد

درصد نسبت 
ساير نيروهای 

موجود 
با تعداد 
استاندارد

1
كتابخانة مركزی 

1316123208250دانشگاه علوم  پزشكي

50 635024دانشكدۀ پزشكي2
313322100دانشكدۀ بهداشت3
41253266/6پرستاری و مامايي4
2210011100دانشكدۀ داروسازی5

6
كتابخانة مركزی 
32/592629 4314دانشگاه رازی

16212/521020دانشكدۀ علوم7
7114/33475دانشكدۀ كشاورزی8
16318/741025دانشكدۀ ادبيات9

82253560دانشكدۀ فني10

1184538/1497268مجموع

جدول 7.  مقايسة تعداد منابع مورد نياز بر اساس استاندارد با تعداد منابع موجود در كتابخانه های دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه 
رازی كرمانشاه در سال 1385

نام كتابخانهرديف
منابع مورد 

نياز بر اساس 
استاندارد

منابع موچود 
در كتابخانه

كسری تعداد 
منابع موجود با 
منابع موردنياز

در صد نسبت 
منابع موجود به 
منابع مورد نياز

مجموعه زير 
استاندارد 

است

1
كتابخانة مركزی دانشگاه علوم  

بلي3517048194226976223/3پزشكي

بلي312600205432920576/5دانشكدۀ پزشكي2

بلي45870109233494723/8دانشكدۀ بهداشت3
بلي45/6 507902317227618پرستاری و مامايي4
بلي5/2 62444326059184دانشكدۀ داروسازی5
بلي3275066163426587218/8كتابخانة مركزی دانشگاه رازی6
بلي8 18078014738166042دانشكدۀ علوم7
بلي61102136854741722/3دانشكدۀ كشاورزی8
بلي115014343608065429/8دانشكدۀ ادبيات9

بلي33/1 650102154543465دانشكدۀ فني10
بلي1572820285802128701818/1مجموع
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اين كتابخانه ها فعاليت مي كنند كه در اين بخش 
نيز كتابخانة مركزی دانشگاه علوم  پزشكي با 

250 درصد در رتبة اول قرار دارد.
كل  مجموعة  موجودی  يافته ها  مطابق 
كتابخانه ها 285802 منبع مي باشد و مي توان 
گفت كه كتابخانة دانشكدۀ پرستاری و مامايي 
مجموعه  بهترين  درصد،   45/6 بودن  دارا  با 
و  مي باشد  استاندارد  بودن  نزديك  نظر  از 
 33/1 داشتن  با  فني  دانشكدۀ  كتابخانه های 

درصد در رتبه دوم قرار دارند.

بحث و نتيجه گيری      
با توجه به عملكردها و وظايف كتابخانه های 
نوع  اين  در  شاغل  كتابداران  دانشگاهي، 
كتابداری  عالي  تحصيالت  بايد  كتابخانه ها 
بخش های  در  كه  معنا  بدين  باشند؛  داشته 
مدارک  با  كتابداران  بايد  كتابخانه  اصلي 
ارشـد،  كارشنـاسي  كارشنـاسي،  تـحصيـلي 
به كار  مشغول  كتابداری  رشتة  در  باالتر  و 
مخاطبان  با  بهتری  ارتباط  بتوانند  تا  شوند 
برقرار  دانشجويان  و  استادان  يعني  خود 
مورد  كتابخانه های  در  يافته ها،  مطابق  كنند. 

تحصيالت  دارای  افراد  درصد  مطالعه، 47/8 
 52/2 و  مي باشند  اطالع رساني  و  كتابداری 
خاني پور،  مي باشند.  غيرمتخصص  درصد 
سهي راد، انزوتا، و آگونديپ در پژوهش های 

جداگانه ای به نتايج مشابهي دست يافتند. 
دارای  17/7درصد  متخصصان،  بين  در 
دارای  درصد   62/2 ارشد،  كارشناس  مدرک 
مدرک كارشناسي، و 20 درصد دارای مدرک 
بين  در  اطالع رساني اند.  و  كتابداری  كارداني 
كاركنان غيركتابدار 24/5 درصد زير ديپلم 47 
درصد نيز ديپلم مي باشند، 10/2 درصد دارای 
مدرک كارداني و 18/4 درصد دارای مدرک 
كارشناسي در رشته های غيركتابداری هستند. 
مطابق بند 3-2-3 استانداردهای كتابخانه های 
دانشگاهي ايران ميانگين نسبت بين كتابداران 
و  كتابداری  ارشد  (كارشناس  متخصص 
درصد   20 حدود  كارمندان  كل  به  باالتر) 
است درحالي كه مي بينيم كمتر از  نصف اين 
متخصص  درصد)،   40) نفر   8 يعني  تعداد، 
دارای  آنها  همة  كه  دارد  وجود  كتابداری 

مدرک كارشناسي ارشد كتابداری هستند.
بر اساس بند 3-2-4 استاندارد نيروی انساني 

جدول 8. مقايسة كلي تعداد منابع مورد نياز بر اساس استاندارد با تعداد منابع موجود در كتابخانه های دانشگاه علوم پزشكي و 
دانشگاه رازی كرمانشاه در سال 1385

نام كتابخانهرديف
منابع موردنياز 

براساس 
استاندارد

منابع 
موچود در 
كتابخانه

كسری تعداد 
منابع موجود با 
منابع مورد نياز

درصد نسبت 
منابع موجود به 
منابع مورد نياز

مجموعه زير 
استاندارد 

است

كتابخانه های دانشگاه رازی 1
بلي74941214596260345019/5كرمانشاه

كتابخانه های دانشگاه علوم  2
بلي82340813984068356817پزشكي كرمانشاه

بلي1572820285802128701818/1مجموع
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به  كتابداری  رشتة  متخصصان  نسبت  ميانگين 
و  (كارداني  متخصص  نيمه  كتابداران  مجموع 
كارشناسي كتابداری) 33 درصد است، يعني به 
ازا ى هر متخصص كتابداری 2 نفر كتابدار كمك 
متخصص در كتابخانه خدمت كنند كه در اين 
زمينه مي توان گفت كتابخانه های مورد مطالعه به 
ظاهر باالتر از حد استاندارد است، چون به ازاى 
وجود  متخصص  كمك  نفر   3 متخصص  هر 
دارد، البته اين بدان معنا نيست كه تعداد كتابداران 
كمك متخصص باالتر حد استاندارد است بلكه 
متخصص  كتابداران  شديد  كمبود  نشان دهندۀ 
است. در بند 3-2-5  استاندارد نيروی انساني 
آمده است كه ميانگين نسبت مجموع كتابداران 
متخصص و كمك متخصص به كل كارمندان 
60 درصد است، يعني به ازاى هر 20 نفر كارمند 
كتابخانه 12 نفر بايد تحصيالت كتابداری داشته 
 94 از  بايد  استاندارد  اين  به  توجه  با  باشند. 
نفر  مطالعه 56  مورد  كتابخانه های  كارمند  نفر 
متخصص و كمك متخصص كتابداری باشند 
درحالي كه تنها 45 نفر(47/8 درصد) حائز اين 
شرايط هستند و در اين قسمت نيز پايين تر از 

حد استاندارد است.
در بررسي ميزان تخصص مديران كتابخانه ها 
عبدالحسين زاده و علوی در تحقيقاتي جداگانه 
به اين نتيجه رسيدند كه مديران كتابخانه های 
مورد مطالعه از تخصص كتابداری برخوردار 
نيستند، ولي برخالف نظر آنها نتايج پژوهش 
حاضر نشان مي دهد كه در كتابخانه های مورد 
مطالعه از كل نيروهايي كه مديريت كتابخانه ها 
را برعهده دارند 90 درصد شرايط احراز اين 
پست را دارند، زيرا دارای تخصص در رشتة 

كتابداری و اطالع رساني مي باشند.

در  متخصص  نيروهای  فراواني  بحث  در 
بخش های مختلف كتابخانه های مورد مطالعه 
نيروها  بيشترين  كه  مي دهند  نشان  يافته ها 
به  فهرستنويسي  بخش  در  درصد)   22/2)
لحاظ  از  بخش  دومين  مشغول اند.  فعاليت 
رياست  متخصص،  انساني  نيروی  فراواني 
كتابخانه هاست  كه 20 درصد از كل نيروهای 
متخصص را شامل مي شود و كمترين نيروهای 
رايانه  و  مجموعه سازی  بخش  در  متخصص 
مي باشند.  مشغول  خدمت  به  درصد   2/2 با 
علوی نيز در پژوهش خود به نتايج مشابهي 
غيرمتخصص  نيروهای  فراواني  يافت.  دست 
كتابداری در بخش های مختلف كتابخانه های 
اين  بيشترين  كه  مي دهد  نشان  مطالعه  مورد 
نيروها (26/5 درصد) در بخش امانت و گردش 
كتاب به فعاليت مشغول اند. دومين بخش از 
بخش  غيرمتخصص،  نيروی  فراواني  لحاظ 
رايانه با 20/4 درصد است. نتايج تحقيق نشان 
مورد مطالعه  دركل كتابخانه های  كه  مي دهند 
45 نفر كتابدار وجود دارد، كه در10 كتابخانة 
درحالي كه  مشغول اند.  فعاليت  به  دانشگاهي 
دانشگاهي  كتابخانه های  استاندارد  با  مطابق 
ايران بايد 118 نفر كتابدار متخصص و نيمه  
داشته  فعاليت  كتابخانه ها  اين  در  متخصص 
باشند كه اين نشان دهندۀ اين واقعيت است كه 
73 نفر تحصيل كرده كتابداری كمتر از استاندارد 
مي باشد؛ يعني تعداد متخصصان 38/1 درصد 
است.  دانشگاهي  كتابخانه های  استانداردهای 
كه  كتابخانه ای  تنها  مذكور  كتابخانه های  در 
متخصص  نيروی  استاندارد  حد  از  بيش 
كتابداری دارد كتابخانة مركزی دانشگاه علوم 
پزشكي است كه مطابق استانداردها بايد 13 
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كتابداری  نيمه متخصص  و  متخصص  نفر 
 16 كتابخانه  اين  در  درحالي كه  باشد  داشته 
نفر حائز اين شرايط مي باشند. در رتبة بعدی 
دانشكدۀ داروسازی، با دارا بودن 100 درصد 
استاندارد، جاى دارد و دانشكدۀ پزشكي نيز 
انساني  نيروی  استاندارد  درصد  داشتن 50  با 
متخصص در رتبة سوم قرار دارد. ضعيف ترين 
كتابخانه ها، از نظر نيروی انساني متخصص در 
كتابخانه های مورد مطالعه، كتابخانة دانشكدۀ 
 16 بايد  استاندارد  اساس  بر  كه  است،  علوم 
نفر متخصص و كمك متخصص كتابداری و 
اطالع رساني داشته باشد درحالي كه تنها 2 نفر 
با شرايط فوق در اين كتابخانه وجود دارد و 
تنها 12/5 درصد رقم استاندارد نيروی انساني 

كتابخانه های دانشگاهي را داراست.
غيرمتخصص  نيروهای  تعداد  لحاظ  از 
مطابق  پزشكي  علوم  مركزی  كتابخانة 
استاندارد بايد 8 نفر از اين نيروها را در اختيار 
داشته باشد، درحالي كه 20 نفر از اين نيروها 
از  بيش  اين  و  مي باشند  مشغول  كتابخانه  در 
دانشكدۀ  همچنين  است.  استاندارد  برابر  دو 
با  هركدام  داروسازی  دانشكدۀ  و  بهداشت 
بعد  رتبة  در  استاندارد  درصد   100 داشتن 
قراردارند. ضعيف ترين كتابخانه از دارا بودن 
دانشكدۀ  كتابخانه  غيرمتخصص  نيروی  نظر 
علوم با داشتن 20 درصد استاندارد مي باشد. 

متخصص  انساني  نيروی  مجموع،  در 
مـطالعـه  مـورد  دانـشگاهـي  كتـابـخانه های 
كتابخانه های  استانداردهای  از  درصد   38/1
مجموع  و  دربر مي گيرد  را  ايران  دانشگاهي 
نيروهای غيرمتخصص شاغل در اين كتابخانه 

هم 68 درصد استاندارد است.

در  موجود  منابع  تعداد  يافته ها  مطابق 
رقم  مقابل  در  پژوهش  مورد  كتابخانه های 
استاندارد بسيار ناچيز است و در واقع مي توان 
بررسي  مورد  كتابخانه های  تمامي  كه  گفت 
حد  از  پايين تر  بسيار  مجموعه هايي  دارای 
استاندارد كتابخانه های دانشگاهي ايران هستند. 
در كل مي توان گفت كه مجموعة كتابخانه های 
دانشگاه رازی و علوم پزشكي با استانداردهای 
لحاظ  اين  از  دارند.  زيادی  فاصلة  شده  ذكر 
وضعيت موجود مي تواند نگران كننده باشد، زيرا 
تعداد منابع استانداردی كه در اين كتابخانه ها 
مي باشد،  باشد1572820  داشته  وجود  بايد 
درحالي كه موجودی مجموعة كل كتابخانه ها 
يافته ها  است.  (18/1درصد)  منبع   285802
و  پرستاری  دانشكدۀ  كتابخانة  مي دهند  نشان 
مورد  منابع  درصد  بودن 45/6  دارا  با  مامايي 
از  كتابخانه  بهترين  استاندارد،  اساس  بر  نياز، 
نظر نزديك بودن به مجموعة استاندارد است 
و كتابخانة دانشكدۀ فني با 33/1 درصد منابع 
دانشكدۀ  كتابخانة  و  دوم  رتبة  در  استاندارد 
درصد  داشتن 29/8  با  رازی  دانشگاه  ادبيات 
دارند.  قرار  سوم  رتبة  در  استاندارد  مجموعه 
درصد   5/2 با  داروسازی  دانشكدۀ  كتابخانة 
دارای ضعيف ترين مجموعه نسبت به استاندارد 

كتابخانه های دانشگاهي ايران است.
در مجموع مي توان اينگونه استنباط كرد كه 
تنها 18/1  كتابخانه ها  كلية  مجموعة  ميانگين 
دربر مي گيرد  را  استاندارد  تعداد  از  درصد 
و با توجه به درجه بندی  اى كه برای سطوح 
گرفت  نتيجه  مي توان  شد،  تعريف  استاندارد 
تمام  مجموعه،  به  مربوط  بخش  در  كه 
كتابخانه های مورد پژوهش جزء كتابخانه های 
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آنها  تمام  زيرا  مي شوند،  محسوب   4 درجة 
درصد   50 از  پايين تر  مجموعه هايي  دارای 
ايران  دانشگاهي  كتابخانه های  استاندارد 
شايستة  به هيچ وجه  وضعيت  اين  كه  هستند 
اين دانشگاه ها نيست و بايد هرچه سريع تر به 

تقويت مجموعة آنها پرداخت.
كتابداری  متخصص  انساني  نيروی  نظر  از 
علوم  دانشگاه  اطالع رساني،كتابخانه های  و 
بر  زيرا  دارند؛  بهتری  نسبتاً  وضعيت  پزشكي 
اساس استاندارد كتابخانه های دانشگاهي ايران 
نفر   28 بايد  دانشگاه  اين  كتابخانه های  در 
وجود داشته باشند، درحالي كه تعداد نيروهای 
درصد)   82/1) نفر   23 موجود  متخصص 
مي باشند. در كتابخانه های دانشگاه رازی مطابق 
استاندارد بايد 90 نفر نيروی متخصص كتابداری 
و اطالع رساني وجود داشته باشند، ولي تعداد 
كتابدار متخصص موجود در كتابخانه های اين 
دانشگاه 22 نفر (24/4) درصد استاندارد است. 
نيروی  نظر  از  كه  بگوييم  مي توانيم  نتيجه  در 
انساني متخصص كتابخانه های هر دو دانشگاه 
علوم پزشكي و رازی زير استاندارد هستند، ولي 
وضعيت كتابخانه های دانشگاه علوم پزشكي، با 
82/1 درصد، در مقايسه با دانشگاه رازی، با 24/4 
درصد، بهتر است. از نظر نيروهای غيرمتخصص 
علوم  دانشگاه  كتابخانه های  بگوييم  بايد  نيز 
پزشكي وضعيتي بسيار مطلوب و باالی سطح 
استاندارد دارند، زيرا نيروی انساني غيرمتخصص 
طبق استاندارد بايد 17 نفر وجود داشته باشند 
درحالي كه 28 نفر يعني 164/7 درصد از اين 
نيروها هم اكنون در كتابخانه های دانشگاه علوم 
پزشكي مشغول به خدمت مي باشند. در دانشگاه 
نيروی  نفر   55 بايد  استاندارد  مطابق  رازی 

غيرمتخصص داشته باشند، درحالي كه تنها 21 
نفر يعني 38/1 درصد استاندارد از اين نيروها 
در كتابخانه های دانشگاه رازی وجود دارند. در 
مجموع، مي توانيم بگوييم كه وضعيت نيروی 
انساني در كتابخانه های دانشگاه علوم پزشكي 
خيلي بهتر از دانشگاه رازی است و به استاندارد 

نزديك تر مي باشد.  
دو  كتابخانه های  مجموعة  كلي  مقايسة 
كرمانشاه  رازی  و  پزشكي  علوم  دانشگاه 
موجود،  منابع  تعداد  نظر  از  مي دهد  نشان 
وضعيت  در  دانشگاه  دو  هر  كتابخانه های 
مقايسه  در  ولي  دارند،  قرار  نامطلوبي  بسيار 
با يكديگر مي توانيم بگوييم كه كتابخانه های 
دانشگاه رازی با داشتن 145962 منبع (19/5 
كتابخانه های  از  بهتری  وضعيت  درصد) 
منبع (17  با 139840  پزشكي  علوم  دانشگاه 
درصد) دارد. در مجموع در كل كتابخانه های 
كتابخانه های  استاندارد  مطابق  دانشگاه  دو 
وجود  منبع   1572820 بايد  ايران  دانشگاهي 
اين  در  مي بينيم  درحالي كه  باشد،  داشته 
كتابخانه ها تنها 285802 منبع (18/1 درصد) 
وجود دارد و كتابخانه های اين دو دانشگاه با 

كسری  1287018 منبع روبه رو مي باشند.

پيشنهادات 
بررسي  و  پژوهش  اين  نتايج  به  توجه  با 
كمي  ارزيابي  به  مربوط  موانع  و  مشكالت 
مجموعه و نيروی انساني كتابخانه های مورد 
به  زير  راهكارهای  و  پيشنهادات  پژوهش، 

منظور رفع پاره ای از آنها ارائه مي گردد:
جذب و به كارگيری نيروهای متخصص   .1
حد  به  رسيدن  تا  اطالع  رساني  و  كتابداری 
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نصاب استاندارد؛
جهت  غيرمتخصص  نيروهای  جذب   .2

انجام كارهای غيرتخصصي در كتابخانه؛
سپردن مديريت كتابخانه های دانشگاهي   .3

به كتابداران متخصص؛ و 
افزايش بودجه كتابخانه های دانشگاهي   .4
مواد  ديگر  و  نشريه،  كتاب،  خريد  جهت 
و  مراجعان  نياز  تأمين  جهت  كتابخانه ای 

رسيدن به حد استاندارد.
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