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 مقدمه
تخصصی برای کمک به اعضای يک سازمان يا يک مؤسسه در کسب  هایکتابخانه

 هایسازمانو  هاوزارتخانه هایکتابخانه؛ مانند آيدمیاطالعات مرتبط و مورد نياز به وجود 

، نشريات هاکتابتخصصی که در يک يا جند رشته معين کليه  سسات فنی وؤدولتی، مراکز و م

 (.1379عماد خراسانی، ) کنندیم یآورجمعياز را و ديگر مواد چاپی و غير چاپی مورد ن

 بکارگيری نيروهای متخصص، تخصصی، یهاکتابخانهبا ايجاد  کنندیمهمواره تالش  هاسازمان

اطالعاتی، نه  هاییتکنولوژاز اطالعات روزآمد و  مواد ويژه، ارائه خدمات مناسب و استفاده

بت بپردازند. از اين رو تنها در داخل مرزهای خود بلکه در سطح جهانی به فعاليت و رقا

 یمندهرهببازيابی، انتشار اطالعات و  تخصصی برای ايفای نقش خود برای ذخيره، یهاکتابخانه

 عيارهایو همچنين ارتقاء سطح کمی و کيفی خدمات خود، نياز به م هاآنپژوهشگران از خدمات 

شود یمتخصصی نام برده  یهاکتابخانهمدونی دارند که از اين معيارها با عنوان استانداردهای 

 معيارها و استانداردها اينبه  یتوجه چندان یتخصص یهاکتابخانهه در ک جاآناز  .(1378،یزيعز)

 خود چندان یدن به اهداف واقعيدر راه رس یتخصص یهاکتابخانهتا  شودیمسبب  شودینم

و شناخت موانع و الزم  هاییبررسبا  کندیمجاب يا یالتکن مشيموفق نباشند وجود چن

ج ينتا یفراهم شود بررس هاکتابخانهن نوع يا يیوفاکرشد و ش یبرا ینه مناسبيالت زمکمش

 یهاکتابخانهالت و مسائل انواع کرامون مشياجرا شده پ یهاپژوهشحاصل از مطالعات و 

با  شور نه تنهاکموجود در  یتخصص یهاکتابخانهه کاز آن است  کیشور ما حاکدر  یتخصص

 یهاکتابخانهاز  یاز جمله برخ هاآناز  یبرخ ه اساساًکفاصله دارند بل یجهان یهااستاندارد

 یهاکتابخانهت رو به رشد کزات الزم را ندارند. حريانات و تجهکز حداقل امين یتخصص

 یروين – یافکعبارتست از بودجه  هاآنن يه مهمترکوابسته است  یبه عوامل متعدد یتخصص

 يیانها به تنهياز ا يکنبود هر  –ران و مسئوالن سازمان ها يتوجه مدبرانه مد -متخصص یانسان

الت کتابخانه داشته باشد لذا شناخت مسائل و مشک یت هايبر فعال یمنف یاثر تواندیم

 نيشرفت و توسعه در چنيه موانع پکامد را خواهد داشت ين پيا یتخصص یهاکتابخانه

با  د.ن موانع ارائه شويان برداشتن اياز م یبرا یعمل یارهاکو سپس راه يیشناسا يیهاکتابخانه

 یهاانهتابخک ینونکت يمسائل مربوط به وضع یومعرف يیچه گفته شد شناساآنت به يعنا
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ن، نشان رايا یتخصص یهاکتابخانه یبا استانداردها سه آنيمنتخب شهر مشهد و مقا یتخصص

رند. تابخانه استاندارد فاصله داک يکتا چه اندازه با  یمورد بررس یهاتابخانهکاز  یه برخک دهدیم

ار سودمند باشد. يها بستابخانهکنده يآ یهایزيرتواند در برنامهیزان اختالف مياز م یآگاه

ت يالت وضعکمبودها و مشکت به يص و با عناين تشخياز ا یريگتوان با بهرهین ميهمچن

ادر ن پژوهش قيا ید با اجرايها را در جهت عرضه خدمات بهتر به مراجعان بهبود بخشتابخانهک

 یهانمنتخب وابسته به سازما یتخصص یهاتابخانهک یت فعليوضع یم بود ضمن بررسيخواه

به م و يازز بپرديران نيا یتخصص یهاتابخانهک یسه آن با استانداردهايشهر مشهد به مقا یدولت

 م.يبپرداز هاتابخانهکنقاط قوت و ضعف 

 

 اهداف پژوهش
 شهدشهر م منتخب یدولت یسازمان ها یتخصص یهدف کلی پژوهش، مقايسه کتابخانه ها

 فاهدا ،یلکن هدف يدن به ايدر راه رسو با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران است 

 ر مدنظر است:يژه زيو

ف، سازمان يمنتخب شهر مشهد از نظر اهداف و وظا یتخصص یتابخانه هاک یبررس (1

زات يمات، ساختمان و تجهمنابع، خد ی، مجموعه، سازماندهیانسان یرويت، نيريو مد

 و بودجه

 یولتد یسازمان ها یتخصص یتابخانه هاکها، نقاط قوت و ضعف  یتوانمند يیشناسا (2

 شهر مشهد منتخب

 یدولت یسازمان ها یتخصص یتابخانه هاکن سطح يموجود ب یرت هايمغا یبررس (3

 شهر مشهد منتخب

نه يهو ب ی، نوسازیگسترش، بازساز یران و مسئوالن مربوطه برايزه در مديجاد انگيا (4

 شور.ک یتخصص یتابخانه هاک یساز

ساندن آنها و ر یتخصص یتابخانه هاک یفکيو  یمکارتقا سطح  یبرا یشنهاداتيارائه پ (5

م يرمستقيا غيم يه به طورمستقک یر افراديتابداران و ساکبه سطح مطلوب استانداردها به 

 د.ار دارنکسازمانها سرو یتخصص یهاتابخانه ک یزيبا برنامه ر
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 سواالت اساسی پژوهش
 :است ريز موارد شامل پژوهش یاساس سواالت

 یسه با استانداردهايمورد مطالعه با مقا یتابخانه هاکدر  فيوظا و اهدافت يوضع (1

 ران چگونه است؟يا یتخصص یتابخانه هاک

 تابخانهک یسه با استانداردهايمورد مطالعه با مقا یتابخانه هاکدر  تيريمد تيوضع  (2

 ؟ران چگونه استيا یتخصص یها

ابخانه تک یسه با استانداردهايمورد مطالعه با مقا یتابخانه هاکدر  یانسان یروينت يوضع (3

 ران چگونه است؟يا یتخصص یها

 یسه با استانداردهايمورد مطالعه با مقا یتابخانه هاکدر  یسازمجموعه ت يوضع (4

 ران چگونه است؟يا یتخصص یتابخانه هاک

 یسه با استانداردهايمورد مطالعه با مقا یتابخانه هاکدر  منابع یسازماندهت يوضع (5

 ران چگونه است؟يا یتخصص یتابخانه هاک

 یسه با استانداردهايمورد مطالعه با مقا یتابخانه هاکدر خدمات  ت عرضهيوضع  (6

 ران چگونه است؟يا یتخصص یتابخانه هاک

 یسه با استانداردهايمورد مطالعه با مقا یتابخانه هاکدر زات يتجه و ساختمان تيوضع (7

 ران چگونه است؟يا یتخصص یتابخانه هاک

 ینه هاتابخاک یسه با استانداردهايمورد مطالعه با مقا یتابخانه هاکدر بودجه ت يوضع (8

 ران چگونه است؟يا یتخصص

 

 تعاریف عملیاتی
اين استانداردها ضوابطی هستند که با  استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصی ایران:

استفاده از آن می توان خدمات کتابخانه را سنجش و ارزيابی کرد. اين استانداردها توسط کتابداران 

متخصص و بر اساس استانداردهای بين المللی و واقعيت های موجود در کتابخانه های تخصصی 

 يين شده از سوی آنان را ميسر سازدايران تدوين شده است تا کار دستيابی به هدف های تع

 ن منظور مد نظر است.يز همين پژوهش نيدر ا (.1381)تعاونی،
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نهادهای دولتی، مؤسسات پژوهشی، انجمن ها و گروه های علمی    :كتابخانه تخصصی

 یاستانداردها .و اجتماعی و شرکت های خصوصی اين نوع از کتابخانه ها را تأسيس می کنند

با  یقاتيقتح یهاسازمان یبرا یاتابخانهک»را  یتابخانه تخصصکران، يا یتخصص یهاتابخانهک

 یرسانخدمات اطالع  زکن اصطالح مرايرده است. اکف يتعر «ژه آن سازمانيو یازهايهدف رفع ن

 یعاتخود، خدمات اطال یتخصص یهاه با مجموعهک یقاتيتحق یهاتابخانهکرد و يگیز دربرميرا ن

ب محسو یتابخانه تخصصکز يدهند نیاربران و پژوهشگران ارائه مکاز  یرا به گروه یاژهيو

ت يمجموعه آن از نظر موضوع ماه)1ه: کاست  یاتابخانهک یتابخانه تخصصکن يشوند. همچنیم

ن يشاغل در ا یانسان یروين)3ند، کیمتخصص خدمات ارائه م یبه گروه (2دارد،  یتخصص

 .دهدیارائه م یاژهيو و ی( خدمات اختصاص4و  تخصص دارند یرشته موضوع يکتابخانه در ک

 

 پژوهش یشناسروش
پژوهش حاضر يک پژوهش کاربردی و از نوع پيمايشی تطبيقی است که به مقايسه کتابخانه 

ران تخصصی اي یهاکتابخانهبا استانداردهای  شهر مشهد منتخب یدولت یهاسازمانتخصصی 

و ميدانی  یاکتابخانه یهاروشپرداخته است. در اين پژوهش، برای گردآوری اطالعات از 

استفاده شده است و داده های به دست آمده از طريق پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار اکسل 

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج پژوهش از آنها استخراج شده است.

 پرسشنامهپایایی و  روایی

رسشنامه پ بدين منظور،د. شاز قضاوت افراد خبره استفاده  پرسشنامهبرای تعيين روايی 

پس از مطالعه دقيق سؤاالت پژوهش و مطالعات مقدماتی در ساير تحقيقات مشابه و همچنين 

قرار  یتابدارک یتراکد سه نفر دييمورد تا، پرسشنامه مورد نظر یاکتابخانهاطالعات  یآورجمع

 د هر سه نفر قرار گرفت.ييگرفت و مورد تا

ت و ضبط ميزان دقت در ثب ؛ کهپايايی تحقيق بيانگر قابل استناد يا مورد اطمينان می باشد

. پايايی تحقيق زمانی حاصل می شود که در صورت دهدیمرا نشان  يریگاندازهمورد  یهاداده

به دليل اينکه اين پرسشنامه از پايان نامه ای  .هميشه همان نتايج بدست آيند يریگاندازهتکرار 

 با موضوع مشابه گرفته شده است، پايايی آن قبالً مورد بررسی قرار گرفته است.
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 پژوهش يجامعه آمار

ه کشود  یرا شامل م شهر مشهد یدولتسازمان  12 یتابخانه هاکپژوهش،  یجامعه آمار

 عبارتند از:

 ؛يیو دارا یسازمان امور اقتصاد (1

 ؛شهر مشهد یصنعت یها کشهر (2

 ؛شهر مشهد یل راه و شهرسازکاداره  (3

 ؛شهر مشهد یانه هايل حمل و نقل و پاکاداره  (4

 ؛شهر مشهد یار و رفاه اجتماعک -تعاون سازمان (5

 ؛شهر مشهد ین اجتماعيل تامکاداره  (6

 ؛شهر مشهد سازمان صنعت و معدن و تجارت (7

 ؛شهر مشهدت گاز کشر (8

 ؛مشاور طوس آب یت مهندسکشر (9

 ؛8ن منطقه کيت امور برق مشترکشر (10

 ؛شهر مشهد قاتيسازمان استاندارد و تحق (11

 .شهر مشهد یسازمان آب منطقه ا (12

ق يدرانجام تحق یارکه دو سازمان آخر از پاسخ به سواالت پرسشنامه و همک (13

 ردند.ک یخوددار

 

 پیشینه پژوهشمرور 

 تابخانهک تيوضع یبررس»عنوان  با ارشد خود یارشناسک نامه انيپا در، (1383پور ) یعيرف      

 به «رانيا یتخصص یتابخانه هاک یاستانداردها با آنها سهيمقا و اهواز شهرستان یتخصص یها

 هک است آن پژوهش نشانگر جينتا .است پرداخته اهواز شهرستان یتابخانه تخصصک 58 یبررس

 ،%4/34 يريتومد سازمان ،%66 يفوظا و اهداف نهيدر زم اهواز شهر یتخصص یتابخانه هاک

 ،%7/40 زاتيتجه و ساختمان %11/26 یانسان یروين ،%9/27منابع  ی، سازمانده%26مجموعه 

 دارند. مطابقت رانيا یتخصص یها تابخانهک یاستانداردها با %2/29و بودجه  %1/27خدمات 
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 کتابخانه هایبررسی وضعيت مديريت دانش در »با عنوان  یدر پژوهش، (1387) یخوانسار     

ريت کارگيری مدي با هدف بررسی وضعيت به و «تخصصی امور برق و ارائه الگوی پيشنهادی

نهادی به دنبال يافتن الگويی پيش ،دانش در کتابخانه های تخصصی امور برق وزارت نيرو در ايران

 ت. با توجه به وضعيبودبرای اجرای مديريت دانش در کتابخانه های تخصصی مورد مطالعه 

جامعه مورد مطالعه، چهار مولفه اصلی: گردآوری، سازماندهی، اشاعه منابع دانش و هم چنين 

های وضعيت گردآوری منابع و نيروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گرديد. مولفه

کارگيری مديريت دانش به طورکلی در چهار حوزه مورد بررسی،  مهم ترين ضرورت ها در به

 ؛ان و مسئولين کتابخانه های و مديران بالفصل بهتر از متوسط ارزيابی شده استتوسط کتابدار

اما وضعيت سازماندهی منابع دانش، اشاعه دانش، نيروی انسانی در حد ناچيز و پايين تر از 

نمونه مورد مطالعه وضع موجود را مناسب نميبينند. از طرفی نمونه  .متوسط ارزيابی شده است

کتابداران و مسئولين، اجرای مديريت دانش در حوزه های امور برق را در حد مورد مطالعه از 

 .ناچيز ارزيابی نموده و مسائل و مشکالت پيرامون آن را زياد ميدانند

تعميم زنجيره ارزش پورتر به فعاليت های کتابخانه »عنوان با  ی( در مقاله ا1388) یشقاق     

نوان فناوری اطالعات به ع هکد يجه رسين نتيبه ا «آن های تخصصی و تاثير فناوری اطالعات بر

ابزار و بستر توسعه، در عرصه رقابت جهانی برای سازمانها و مؤسسات وابسته به آنها از جمله 

کتابخانه ها، دارای مزايای بيشماری است. امروزه تمامی صنايع به نوعی در معرض تحوالت اين 

مدل زنجيره  1985کسب و کار در سال  یحوزهديشمند فناوری واقع شده اند. مايکل پورتر ان

ارزش را ارائه داد. طبق اين مدل فعاليت های دخيل در سازمان های توليدی را ميتوان به دو 

بخش فعاليت های اصلی و فعاليت های پشتيبانی تقسيم نمود. فعاليت های اصلی، فعاليت هايی 

مديران کتابخانه های تخصصی نيز با توجه به  هستند که اصطالحاً ارزش افزا ناميده ميشوند.

اهميت اين بخش به عنوان يکی از ارکان پيشرفت اقتصادی سازمان های توليدی به دنبال افزايش 

بهره وری در فعاليت های خود با استفاده از فناوری اطالعات شده اند. در اين مقاله به همراه 

فعاليت اصلی مدل پورتر، اثرات فناوری  های کتابخانه های تخصصی به پنجتعميم فعاليت

 .اصلی را بررسی مينماييم یرهيزنجاطالعات بر هر يک از فعاليت های 
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بررسی وضعيت کتابخانه تخصصی نابينايان و کم بينايان »عنوان با  ی( پژوهش1389) یخسرو     

ا ب يیانجام داد. هدف پژوهش آشنا «کتابخانه ملی ايران و راهکارهايی برای بهبود وضعيت آن

الت کن به مشبرد یران و پيا یتابخانه ملکان ينايم بکان و ينايناب یتابخانه تخصصکت يوضع

و ابزار آن پرسشنامه  یشيمايپ – یفيموجود است روش پژوهش توص یها يیم و نارساکحا

ان ينايم بکان و ينايناب یتابخانه تخصصک ینايم بکنا و ياربران نابکنفر از  33است جامعه پژوهش 

نندگان کدرصد از مراجعه  50ش از يه بکدهد یج نشان ميق نتاين تحقيدرا .باشند یم یتابخانه ملک

انگر يل آن بج حاصيت دارند و نتاين بخش رضايا یاز ارائه خدمات یتابخانه ملک ینايم بکنا و يناب

 یالعاتاط یازهايننده نکن يتام یتا حدود يیو محتوا یفکيتابخانه از نظر که مجموعه کآن است 

 یداريزات دين تجهيباشد. همچن یت بخش نمياد رضايز یخدمات اطالع رسان یاعضاست ول

اص اختص یز فضايبرخوردار است و ن یت مطلوبياز وضع یزات ساختمانيو تجه یداريو شن

 یه فضاب یدسترس ار مناسب است و از جمله موانع قابل بحث در موردين بخش بسيافته به اي

تعداد  تيفاکنه ياست در زم یصوت یراهنما یبرجسته و تابلوها یفپوش هاکتابخانه عدم ک

 نندگان اتفاق نظر ندارند.کز مراجعه يشاغل ن یانسان یروين

بررسی وضعيت امکانات مجموعه سازی در کتابخانه »با عنوان  ی( پژوهش1389) یرزاديشهم     

 «تحقيقاتی تحت پوشش سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزیهای موسسات و مراکز 

موسسات  یتابخانه هاک یانات مجموعه سازکت اميوضع یپژوهش بررس اين هدف از .داد انجام

ن يا است. روش یشاورزکج يقات، آموزش و ترويتحت پوشش سازمان تحق یقاتيز تحقکو مرا

زار از نرم اف بود.اطالعات از پرسشنامه استفاده شده  یگردآور یو برا بود یشيمايپژوهش پ

ق ارسال ياطالعات از طر .اطالعات بهره گرفته است یل آماريسل به منظور ثبت و تحلکا

 ل شده.يمکه تمپرسشنا 49شده و در مجموع  یگردآور یتابخانه تخصصک 63 یپرسشنامه برا

نفر است  96ل افراد شاغل کمورد مطالعه تعداد  یتابخانه هاکه در کانگر آن است يب یلکج ينتا

ت يو ضع باشند یسانس ميپلم تا فوق لياز فوق د یتابدارکتخصص  ینفر دارا 40ان ين ميه از اک

درصد  1/55نامناسب است  یمورد بررس یتابخانه هاکدر غالب  یت منابع علميه و وضعجبود

 یپ ینترنت با آيدرصد فاقد ا 58/28دارند و  یمستقل دسترس یپ ینترنت با آيتابخانه ها به اک

 مستقل هستند.
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 اب انتهر نستاا نفت صنعت هایکتابخانه يابیرزا»( پژوهشی با عنوان 1390ل )قباا بنی     

 عيتـضو ابیـيزارهدف از پژوهش . انجام داد «انيرا تخصصی هایکتابخانه هایاردستاندا

 خصصیت هایکتابخانه هایاردستاندا اـب سهـمقاي در انرـته نتاـسا تـنف نعتـص ایـههـکتابخان

 تخصصی هایکتابخانه گانه 8 هایاردستاندا ضعيتو سیربر نهايی نتايج به توجه با. بودان يرا

 يعنی اول اردستاندا 7 که شد همشاهد ان،تهر نستاا نفت صنعت هایکتابخانه در انرـيا

 ،ماندهیزسا ،مجموعه ،نسانیا یونير ،مديريت و نمازسا ،ظايفو و افهدا هایاردستاندا

 درمو در تنها و ميشوند تعاامر مطالعه ردمو ایـههـکتابخان در اتزـتجهي و نساختما و تخدما

 ایهاردستاندا گفت انميتو يناابرـبن. درـک یـقطع رـنظ راـظها انتونمی جهدبو اردستاندا

 گرچه ،دميشو تاـعامر انرـته نستاا نفت صنعت هایکتابخانه در انيرا تخصصی هایکتابخانه

 .ستا وتمتفا شاخصها عايتر انميز

انه تابخک ین برنامه راهبرديرامون تدويپ یپژوهشبا عنوان  ( در مقاله خود1393)عباس پور      

 داخلیط يمح یابيق ارزياز طر "1394 – 1390شور ک یتشافات معدنکو ا ین شناسيسازمان زم

وضعيت کتابخانه  به بررسیدها( ي)فرصت ها و تهد یط خارجيمحنقاط قوت و ضعف( و )

 یدراهبر یهاارها و برنامهکو سپس راه پرداخت سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی ايران

 شده ینيش بيپ یبه اهداف، رسالت ها و چشم اندازها یابيدست یتابخانه براکبه  کمکبه منظور 

خانه تابک، یو خارج یعوامل داخل یابيه بر اساس ارزکج به دست آمده نشان داد ينتا. ارائه کرد

ت، يريخدمات، مد یدر مقوله ها یراهبرد اصل 16ت، يت متوسط قرار دارد. در نهايدر موقع

 شنهاد شد.يتابخانه پک یشده برا یزمان بند یت هايزات با اولويو تجه یمنابع انسان

 ایرانپیشینه پژوهش در خارج از 

 است پرداخته غنا یتخصص یتابخانه هاک یابيارز و یبررس به خود قيتحق در ،(1989آلمانا )     

 ادامه در یاست. و ها بودجه تابخانهک نيا مهم التکمش از يکی هک است آن دهنده نشان جينتا و

 شتريب از هرچهين شامل هک است ردهک ارائه تابخانه هاک يیاراک وارتقاء بهبود منظور به یشنهاداتيپ

 در یمل اسناد زکمر سيتأس و ین الملليب در سطح ژهيبو یتابخانه اکن يب یها یارکهم به آنها

 است. شورک
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 یصتابخانه تخصک یتابخانه: تجربه آمارک یارک یفضا»عنوان با  یامقاله در (،1999) يلراسپ     

ن بخش يا دهد. دریح ميرا توضتابخانه ک یارک ینه فضايدر زم ی، سه بخش آخر پژوهش«ايتانيبر

ص يالت مربوط به تشخکژه مشياند، به وح داده شدهيقرار گرفته و توض یالت مورد بررسکمش

 یط نامساعد، روش هاياز شرا یناش یان هايد و زيدر مورد فوا ينهمچن تابخانه.کن محل ييو تع

ه ق پرسشناميبه دست آمده از طر یبرخاسته از داده ها يیز روش هايگوناگون ارائه اطالعات و ن

ات با کن نيبخش ها بحث شده است. ان ين ايسه بيو مقا یلک یبه بخش ها یابيدر جهت دست

 شود. یح داده ميتوض يیمثال ها

 یبررس به «هند در یتخصص یتابخانه هاک یبررس»عنوان  با خود قيتحق در، (2006سينگ )     

 است آن از کیحا ج پژوهشينتا پردازد. یم آنها عيسر راتييتغ و هند در یتخصص یتابخانه هاک

 و یتاليجيد گرمنابعيد و ینترنتيا منابع مانند یموضوعات هند، یتخصص یتابخانه هاک شتريب در هک

هستند. شواهد  رفته شدنيپذ حال در سرعت به ه هاکو شب یموضوع یشاهراهها ،يکیترونکال

 شرفتهيپ اربردک خود، یت هايوبسا تابخانه ها، توسعهک ديجد شيگرا هک است آن از کیحا موجود

 ،یقرارداد یسيفهرستنو محصوالت اطالعات، و خدمات یحرفه ا یابيبازار ،یتاليجيد ینولوژکت

 است. یتکمشار تيريمد و ريانعطاف پذ ارک یروين یريارگکب

 .( دری. تی.سیارتباطات و اطالعات )آ یاربرد فناورک را با عنوان یامطالعه (،2007) يفاحن     

 یدارا هاخانهکتابه کنشان داد  هايافتهل يج و تحلينتا راال )هند( انجام داد.ک یتخصص یهاکتابخانه

 ارتباطات و اطالعات ی( هستند، اما فناوریاتااندازه) یانات ارتباطکسخت افزار و نرم افزار و ام

ن درصد منابع استفاده شده توسط يست و باالتريدر منابع و خدمات چندان قابل دسترس ن

 باشد. یم يکیترونکارتباطات و اطالعات، پست ال یاربران بر اساس فناورک

 یتابخانه هاک جامعه در استانداردها از استفاده یبررس به خود قيتحق (، در2008فانک )     

 شيافزا موجب از استانداردها استفاده چگونه، هک ندک یم انيب و است پرداخته کیپزش یتخصص

انجمن  دهد ینشان م قيتحق جياست. نتا شده کیپزش یتابخانه هاکدر  بودجه ها و نانکارک تعداد

و  استانداردها از استفاده جيترو و قيتشو نهيدر زم را یاديز یت هايفعال ديبا یتابدارک یها

 دفاع یبرا انجمن ها یبه اعضا کمک یبرا مهم ابزار يک ار،ک نيا هک دهند انجام ها یارسازيمع



   105                         ..دولت  يوابسته به سازمان ها یتخصص يتابخانه هاكت یوضع یبررس

 
 

 اهداف به دنيرس یمؤسسات برا و اسازمانه تابداران در کمک بهک و تابخانه هاکنقش  و ارزش از

 است. شانيت هايمأمور و

انه تابخکاطالعات و ارتباطات در  یاستفاده از فناور»عنوان با  ی(، پژوهش2011) یاالنصار     

اطالعات در  یاستفاده از فناور ین پژوهش بررسيهدف از ا .انجام داد «تيوک یتخصص یها

 قيت است داده ها از طريوک یتخصص یتابخانه هاکمختلف و ارائه خدمات در  یات هايعمل

ه کعه نشان داد ن مطاليشد در ا یت جمع آوريوک یتابخانه تخصصک 25پرسشنامه و مصاحبه با 

ارائه خدمات خود  یاطالعات و ارتباطات برا یت از فناوريوک یتخصص یتابخانه هاکثر کا

 یبه ارائه خدمات م یو دست یتابخانه ها هنوز از روش سنتک %25ش از ينند اما بک یاستفاده م

 یاآموزش ه مبود پرسنل و عدمکتابخانه ها کاطالعات در  یموانع عدم استفاده از فناور .پردازند

ت يوک یتخصص یتابخانه هاکاغلب  یاطالعات یها یاستفاده از فناور یالزم در نحوه چگونگ

 .باشد یم

همانطور که در باال مشاهده شد، پژوهشگران مختلف از زوايای مختلف مسائل کتابخانه های      

های اندکی ژوهشاختصاصی را در داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار داده اند. از اين ميان پ

حقيق حاضر اند. لذا تهای اختصاصی پرداختهبه مقايسه شرايط کتابخانه با استانداردهای کتابخانه

راهم های اختصاصی کشور فاطالعات و تجربياتی را حداقل برای کتابخانهتواند میدر اين راستا 

 نمايد.

 

 یافته هاي پژوهش

 ترتيب سئواالت پژوهش عمل خواهد شد.به منظور توصيف و تحليل نتايج، طبق      

سه يمورد مطالعه با مقا یهاتابخانهکدر  فيوظا و ت اهدافيوضع در خصوص سوال اول پژوهش
 پرسيده است. رانيا یتخصص یهاتابخانهک یبا استانداردها

ون ف مدياهداف و وظا یشهر مشهد دارا یتخصص یهاتابخانهکثر کا ها نشان داد کهيافته

را در وتاه مدت و بلند مدت کاهداف  ( داشنندرصد 40تابخانه )ک 4در  هستند و تنهاتوب کو م

ظر اهداف از ن شهر مشهد یتخصص یهاتابخانهکب، ين ترتياند. به اتابخانه آوردهکف يشرح وظا

  ران مطابقت دارند.يا یتخصص یهاتابخانهک یبا استانداردها درصد 70 ابيتقرف، يو وظا
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 رسیمورد برهریک از كتابخانه هاي تخصصی در  درصد مطابقت با استانداردتوزیع فراوانی : 1جدول 

 

 نام سازمان

رعایت 

استاندارد 

 نیروي انسانی

رعایت 

استاندارد 

 مجموعه

رعایت 

استاندارد 

 سازماندهی

رعایت 

استاندارد 

 خدمات

رعایت 

استاندارد 

ساختمان و 

 تجهیزات

رعایت 

استاندارد 

بودجه 

)منابع 

 مالی(

توزیع 

فراوانی 

میانگین 

 كل

شركت 
مهندسی 

مشاورطوس 
 آب

66.68 88.88 80 100 80 100 89.44 

صنعت و 
 معدن

0 11.11 0 30 20 0 7.63 

 54.86 80 60 60 40 55.55 16.67 شركت برق

سازمان 
 دارایی

50.01 66.66 80 90 40 100 75.83 

تامین 
 اجتماعی

0 55.55 40 50 40 0 36.52 

 50.33 0 80 70 60 66.66 50.01 شهرسازي

شهرک 
 صنعتی

50.01 44.44 60 50 80 40 58.05 

 49.3 0 40 40 40 44.44 50 تعاون

 47.36 60 40 40 40 55.57 50.01 حمل و نقل

 72.08 100 60 60 60 66.66 83035 شركت گاز

 14/54 48 54 59 50 55.55 41.7 میانگین كل

 

 

-تابخانهکاز  يکف توسط هر يت استاندارد اهداف و وظايرعا یفراوان درصد 1درنمودار 

 .آورده شده است کيکشهر مشهد به تف منتخب یدولت یهاسازمان یتخصص یها
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 یتخصص يهاتابخانهكاز  یکف توسط هر یت استاندارد اهداف و وظایرعا ی: درصدفراوان1نمودار 

 یدولت يهاسازمان
 

 

 یسه با استانداردهايمورد مطالعه با مقا یهاتابخانهکدر  تيريمد تيوضعسوال دوم پژوهش: 

 ران چگونه است؟يا یتخصص یهاتابخانهک

معدن و  –تابخانه سازمان صنعت کبه جز  یتخصص یتابخانه هاکدر همه  1طبق جدول 

 4تابخانه مشخص است و فقط در کس يارات رئيت ها و اختيف و مسئوليتجارت حوزه وظا

ب يرتن تيتابخانه متناسب و هماهنگ است. به اکف يبا اهداف و وظا یساختار سازمانتابخانه ک

 یمطابق با استانداردها درصد 55ت يريشهر مشهد از نظر سازمان و مد یتخصص یتابخانه هاک

 درصد هم 2درنمودار  است. یت به نسبت مطلوبيه وضعکران هستنديا یتخصص یتابخانه هاک

ازمان س یتخصص یتابخانه هاکاز  يکتوسط هر  تيرياستاندارد سازمان و مدت يرعا یفراوان

 آورده شده است کيکشهر مشهد به تف منتخب یدولت یها

 

 

سه با يمورد مطالعه با مقا یتابخانه هاکدر  یانسان یرويت نيوضع سوال سوم پژوهش:

 ران چگونه است؟يا یتخصص یتابخانه هاک یاستانداردها
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د، متخصص هستن ینسانا یرويفاقد ن یمورد بررس یتابخانه هاکدرصد  75ن پژوهش يدر ا      

تابخانه ها متخصص کن يشاغل درا یرويدرصد ن 25ه تنها کانجام شده نشان داد ن پژوهش يهمچن

در  یانسان یرويدرمورد نل کن يانگيمه کن است يدهنده ا نشان 4طبق جدول  جين نتايا ؛ کهاند

قرار  یميار نامطلوب و وخيت بسيدر وضع درصد است 67/41 (،1ها طبق جدول ) تابخانهکن يا

 دارند.

 یتابخانه هاک، یانسان یرويدر مورد ن یتخصص یتابخانه اک یبا توجه به استانداردها     

 ینفر به ازا 6اربران، ک ینفر به ازا 2) یانسان یروينفر ن 10د يدام باکشهر مشهد هر  یتخصص

 یمکتابخانه ها از لحاظ کن يه اکش ساالنه مجموعه( داشته باشد يافزا ینفر به ازا 2و  مجموعه

ران يا یصتخص یتابخانه هاک یمطابق با استانداردها یفکي، اما از لحاظ یافک یانسان یرويفاقد ن

 باشند. یم

 

سه با يمورد مطالعه با مقا یتابخانه هاکدر  یت مجموعه سازيوضعسوال چهارم پژوهش: 

 ران چگونه است؟يا یتخصص یتابخانه هاک یاستانداردها

مشاور طوس آب با  یت مهندسکزان تعداد منابع را شرين ميشتريه بکدهند  یآمار نشان م     

معدن و تجارت با  -ن آن مربوط به سازمان صنعتيمترکتاب و کجلد  10000ب بر يتعداد قر

هر ش منتخب یدولت یسازمان ها یتخصص یتابخانه هاکل کباشد در یتاب مکجلد  500تعداد 

ن يا بنسبتا مطلوت يانگر وضعيه بکباشد  یدرصد مطابق با استانداردها م 55/55حدود  ،مشهد

علوم ) تابخانه هاکمنابع  یاصل یش موضوعيبه گراه با توجه ک یتابخانه هاست؛ به گونه اک

تابخانه ها وجود کن يز در اين (کمدر 32000ه )ي(، حداقل مجموعه پا...، اقتصاد و یخالص، فن

به استفاده از ران و مسئوالن سازمان ها ين عدم تطابق، اعتقاد مديل عمده ايد از داليندارد. شا

 یداريخر یبه جا یتابخانه اکن يب یها یارکهم یطرحها ت درکشر تابخانه ها وکر يمنابع سا

تابخانه کن يتابخانه از امانت بک 4ه تنها کاست  ین درحالياما ا؛ تابخانه استک ید برايمنابع جد

 یز، بهره اکگر مرايد یانات مجموعه هاکتابخانه ها، از امکر ينندو در عمل، ساک یت مکشر یا

 %80ه تنها کر شد کد متذيز بايتابخانه ها نکزان رشد ساالنه مجموعه يبرند. در مورد م ینم

 یهستند ول %2 یرشد ساالنه باال یبا استاندارد مطابقت داشته و دارا یمورد بررس یتابخانه هاک
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تابخانه که کباال برده شود  ید درصد رشد ساالنه تا حديآنها، باد مجموعه يبا توجه به ضعف شد

ه تحقق کش دهند يان افزاکن، تعداد منابع خود را تا حد امکزمان ممن يوتاهترک ها بتوانند در

ژه از طرف مسئوالن يو ص اعتباريتابخانه و تخصکش بودجه ياز به افزاينوبه خود، ن ن امر بهيا

درصد مطابق  55/55شهر مشهد از نظرمجموعه،  یتخصص یتابخانه هاکن يهمچن ارد.دسازمانها 

ن يت ايرعا ی، درصد فراوان3نمودار ه در کران هستند يا یتخصص یتابخانه هاک یبا استانداردها

دام از کهم درصد هر  3نمودار  در ش داده شده است.يتابخانه نماکهر  کيکتفاستاندارد به 

 تابخانه ها آورده شده است.ک

 

 
 یصصتخ يتابخانه هاكاز  یکتوسط هر  یتخصص يتابخانه هاك يت استاندارد مجموعه طبق استانداردهایرعا ی: درصدفراوان3نمودار 

 یدولت يسازمان ها

 

سه با يمورد مطالعه با مقا یتابخانه هاکدر  منابع یسازماندهت يوضعسوال پنجم پژوهش: 

 ران چگونه است؟يا یتخصص یتابخانه هاک یاستانداردها

شهر مشهد مطابق با  یتخصص یتابخانه هاکدر  یو نوع رده بند یاز لحاظ سازمانده

ابخانه تکه کنگره ک یهمه آنها از شماره ها ؛ وباشد یران ميا یتخصص یتابخانه هاک یاستانداردها
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ت کرتابخانه شکدهند تنها در  یش از انتشار داده شماره ميپ یسيتابها در فهرستنوکبه  یمل

رده  م و خود دريتر تقس یتابها را به موضوعات فرعکتابدار کمشاور طوس آب خود  یمهندس

الت موجود کاز مش يکیاما ؛ دهد یار مراجعان قرار مکردن کتر راحت  یخود برا یارکابت يیها

، ماه يکه در طول کاست  ین منابعيتعداد عناو یمکشهر مشهد  یتخصص یتابخانه هاکدر 

 یبخانه هاتاک یارمندان در بعضکل آن تعداد يد دليه شاکشوند  یم يیو برگه آرا یسيفهرستنو

و  یانسان یروين 4طوس آب به علت وجود  یت مهندسکتابخانه شرکباشد تنها در  یسازمان

 شود. یروز انجام م 3عتر از يزودتر و سر یار حتکن يف ايظام ويتقس

 (،1طبق جدول ) منابع یشهر مشهد از لحاظ سازمانده یتخصص یتابخانه هاکب، ين ترتيبه ا

ت يبه نسبت وضعه کران مطابقت دارند يا یتخصص یتابخانه هاک یدرصد با استانداردها 50

 .است یمطلوب

سه با يمورد مطالعه با مقا یتابخانه هاکدر  منابع خدماتعرضه ت يوضعسوال ششم پژوهش: 

 ران چگونه است؟يا یتخصص یتابخانه هاک یاستانداردها

 تابخانه،ک 4ر د یتلفن یبه تقاضا يینند پاسخگوک یارائه م یتخصص یتابخانه هاکه ک یخدمات

تابخانه، ک 8در  یجار یرسان یآگاه خدمات تابخانه،ک 6شده در  یداريتازه خر یتابهاکش ينما

ن خدمات، خدمات امانت يتابخانه و عالوه بر اک 4در  یاطالعات یگاه هايخدمات استفاده از پا

تابخانه ک يک درتابخانه، که خبر نامه يو ته یه سازيو نما یسيده نوکي، خدمات چیتابخانه اکن يب

 2د فقط در يده جرايخدمات بر ؛ ومشاور طوس آب( وجود دارد یت مهندسکتابخانه شرک)

 د هر روز به صورتيه جراکل بود ين دليداد و به ا یانجام م یتابخانه آن هم بخش روابط عمومک

 ند.نکتوانند استفاده  یاران مکشود وهميون سازمان هر روز دانلود ميدر اتوماس يکیترونکال

 یشهر مشهد از نظر خدمات با استانداردها یتخصص یتابخانه هاکزان انطباق ين، ميانگيبه طور م

ت استاندارد خدمات طبق يرعا یفراوان درصد ،4طبق نمودار  رانيا یتخصص یتابخانه هاک

 یسازمان ها یتخصص یتابخانه هاکاز  يکتوسط هر  یتخصص یتابخانه هاک یاستانداردها



   111                         ..دولت  يوابسته به سازمان ها یتخصص يتابخانه هاكت یوضع یبررس

 
 

ه کاست  درصد 59 آنل کن يانگيم ،1طبق جدول آورده شده است و  کيکبه تف منتخب یدولت

 .است یت مطلوبيوضع

 
 یصصتخ يتابخانه هاكاز  یکتوسط هر  یتخصص يتابخانه هاك يت استاندارد خدمات طبق استانداردهایرعا ی: درصدفراوان4نمودار 

 یدولت يسازمان ها

سه با يمورد مطالعه با مقا یتابخانه هاکزات در يتجه و ساختمان تيوضعسوال هفتم پژوهش: 

 ران چگونه است؟يا یتخصص یتابخانه هاک یاستانداردها

 

تخصصی بايد  یکتابخانه» فضای کتابخانه های تخصصی بيان داشته: یدربارهشيرين تعاونی      

وبی را و مطل محل مناسبی برای حفظ و نگهداری منابع خود تدارک ببيند و فضای کافی، جذاب

 (1381)تعاونی،  «مه های خود پيش بينی کنند.و ارائه خدمات و برنا برای کارمندان، مراجعان

مواردی که در پيشی بينی فضای مناسب مطالعه در کتابخانه های تخصصی بايد در نظر گرفت 

 شامل موارد زير می باشد:

نور مناسب روی سطح ميزهای مطالعه؛ تهويه مطبوع در سالن های مطالعه؛ ميزان رطوبت هوای 
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مخازن؛ تدابير صوت شکن و شيشه های دوجداره؛ پيش بينی الزم جهت جلوگيری از آتش 

سوزی؛ وجود وسائل ساده و مجهز اعالم و اطفاء حريق و مقاومت ساختمان در مقابل زلزله و 

 سوانح می باشد.

 یشهرساز و راه تابخانه سازمانکمجزا تنها  یو داشتن ساختمان نظر نور و نبود سر وصدا از     

ال نور ه اصک يیانهاکا در مين ير زميزت در يثرکسازمانها ا یتابخانه هاکه يبق یمطلوب بود ول

 ده آل و مطلوبيبه طور ا یآن از نور مصنوع یوجود نداشت و به جا یعيو به صورت طب یافک

 .رفته بودار کبه 
تابخانه کد در تمام يه باکاست  یق از جمله موارديحر یل ساده و مجهز اطفايوجود وسا     

چ يدو جداره در ه یشه هاين و شکر صوت شيتداب ینيش بيو پ شود ینيش بيپ یتخصص یها
 نشده است. ینيش بيپ یتخصص یتابخانه هاکاز  يک
ازمان مادر تابخانه از طرف سکافته به يص يتخص ین فضايشتريتابخانه، بکاز نظر مساحت      

تابخانه کبعد از آن  مترمربع و 400با مساحت  یصنعت یها کت شهرکتابخانه شرکمربوط به 
انه تابخکن مساحت مربوط به يمترکمترمربع و  300مشاور طوس آب با مساحت  یت مهندسکشر

طبق  نيانگيبه طور م مترمربع است. 15بود با مساحت  یمسافربر یانه هاياداره حمل و نقل و پا
 یتابخانه هاک یبا استانداردها یتابخانه تخصصکمناسب  یزان مطابقت فضاي، م2جدول 
 است. یت قابل قبوليه وضعکاست  درصد 54ران، برابر با يا یتخصص

 

 مشهد یتخصص يتابخانه هاكمناسب مطالعه در  يفضا ینیش بیسه درصد موارد مورد نظر در پی: مقا2جدول

 

 

 فیرد

 
مناسب  يموارد مورد نظر در فضا

 مطالعه

 ارائه شده يپاسخ ها

 ريخ بله

 درصد یفراوان درصد یفراوان

 20 2 80 8 مطالعه یزهايسطح م ینور مناسب رو 1

 20 2 80 8 مطالعه یه مطبوع در سالن هايتهو 2

 20 2 80 8 مخازن  یرطوبت هوازان يم 3

 یريالزم جهت جلوگ یها ینيش بيپ 4
  یاز آتش سوز

7 70 3 30 

ل ساده و مجهز اعالم و يوجود وسا 5
 ق ياطفا حر

6 60 4 40 
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 یاسه با استانداردهيمورد مطالعه با مقا یتابخانه هاکدر ت بودجه یوضعسوال هشتم پژوهش: 

 ران چگونه است؟يا یتخصص یتابخانه هاک

 یصصتخ یتابخانه هاکتابخانه، از طرف سازمان مادر، در کافته به يص يتخص یمنابع مال      

 از طرف یتابخانه اکد منابع يخر یبرا یز اعالم شد. منابع ماليثر موارد ناچکشهر مشهد در ا

 شهد برابرشهر م منتخب یدولت یسازمان ها یتخصص یتابخانه هاکن در يانگيتابخانه به طور مک

ن يران ايا یتخصص یتابخانه هاک یه طبق استاندارد هاکتابخانه است ک یدرصد منابع مال 5/52

 5 یتخصص یتابخانه هاک انيازمتابخانه باشد. ک یدرصد منابع مال 90تا  70ن يد بيزان بايم

ان ساالنه سازم یاز بودجه جار یر آنها، بخشيبودجه مستقل بوده و بودجه سا یتابخانه داراک

ن در ي. اشوديابالغ م یزان بودجه در آغاز هر سال ماليتابخانه، مک 4 یو تنها به روسا مادر است

ود وجامعه خ یازهايباشند تا بتوانند ن یافکبودجه مستقل و  ید دارايتابخانه باکه کست يحال

 90-70تابخانه ک، بودجه یمورد بررس یتابخانه هاک درصد 60نند. در کن ياربران خود را تامک

ن يت ايعال رکن يانگينند. مک ید منابع استفاده ميخر یافته را برايص يدرصد از بودجه تخص

شتر يه نسبتا مطلوب است و توجه بکدرصد است  48، 1جدول طبق ن آنها ياستاندارد در ب

 طلبد. یص مناسب آن ميش بودجه و تخصيمسئوالن سازمان ها را به افزا

 

 
 يخانه هاتابكاز  یکتوسط هر  یتخصص يتابخانه هاك يطبق استانداردها (یمنابع مالبودجه )ت استاندارد یرعا ی: درصدفراوان5 نمودا

 یدولت يسازمان ها یتخصص
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 يریجه گینت

، چنين نتيجه 6و نمودار  1از نتايج کلی بدست آمده از تجزيه و تحليل داده ها و مطابق جدول

است  %50کتابخانه کمتر از  4استاندارد مورد نظر، در  8گيری می شود که ميانگين کل رعايت 

، %63/7و کتابخانه صنعت و معدن با  %44/89طوس آب با  مشاور یت مهندسکو کتابخانه شر

صی ايران را صتخ یبه ترتيب بيشترين و کمترين درصد مطابقت با استانداردهای کتابخانه ها

 دارند.

 

 
 

 

: درصد فراوانی ميانگين کل رعايت استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران توسط کتابخانه های 6نمودار 

 تخصصی سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد
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، استانداردهای اهداف و 3همچنين از بعد رعايت هر يک از استانداردها، مطابق جدول      

وظايف، سازمان و مديريت، مجموعه، سازماندهی منابع، خدمات و ساختمان و تجهيزات دارای 

 هستند که بيشترين آن مربوط به استاندارد اهداف و  %50و باالی  %50ميانگين کل 
  

 

است و ساير  %99/69وظايف با ميانگين کل 

بوده که  %50استانداردها دارای ميانگين کمتر از 

کمترين آن مربوط به استاندارد نيروی انسانی با 

 است. %67/41ميانگين کل 

، مطابق همچنين از بعد رعايت هر يک از استانداردها

، استانداردهای اهداف و وظايف، سازمان 3جدول 

و مديريت، مجموعه، سازماندهی منابع، خدمات و 

و  %50و تجهيزات دارای ميانگين کل ساختمان 

هستند که بيشترين آن مربوط به استاندارد  %50باالی 

است و  %99/69اهداف و وظايف با ميانگين کل 

بوده  %50ساير استانداردها دارای ميانگين کمتر از 

که کمترين آن مربوط به استاندارد نيروی انسانی با 

ان نتيجه است. از اينرو می تو %67/41ميانگين کل 

 یدولت یسازمان ها یتخصص یگرفت، کتابخانه ها

منتخب شهر مشهد با رعايت استانداردها با ميانگين 

، در سطح نسبتاً مطلوبی نسبت به %14/54کل 

استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران قرار 

 .دارند

 اين پژوهش که به منظور بدست آوردن تصويری واضح از وضعيت موجود کتابخانه

منتخب شهر مشهد انجام شده است، با پژوهش های انجام  یدولت یسازمان ها یتخصص یها

 هايی است.ها و تفاوتشده پيشين در اين زمينه، دارای شباهت

 ابعاد استاندارد
میزان رعایت 

 )درصد(

 99/69 اهداف و وظایف

سازمان و 
 مدیریت

55 

 67/41 نیروي انسانی

 55/55 مجموعه

 50 سازماندهی منابع

 59 خدمات

ساختمان و 

 تجهیزات
54 

 48 بودجه

 14/54 میانگین كل

توزیع فراوانی رعایت هر یک از  :3جدول 

ابعاد هشتگانه در كتابخانه سازمان هاي 

 منتخب شهر مشهددولتی 
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 یبرا مطلوب یارهاکراه ارائه و موجود تيوضع یبررس»( در پژوهش خود با عنوان 1378کبير )

، به کمبودهای شديد نيروی انسانی و بودجه اشاره کرده «تهران شهر یموزه ها یتابخانه هاک

 یها تابخانهک تيوضع یبررس»نيز در پژوهش خود تحت عنوان  (1383پور ) یعيرفاست. 

، با ضعف «رانيا یتخصص یتابخانه هاک یاستانداردها با آنها سهيمقا و اهواز شهرستان یتخصص

 شده انجام پژوهش نيهمچنکتابخانه ها در زمينه نيروی انسانی و بودجه مواجه شده است. 

 صفهانا استان یتخصص یتابخانه هاک موجود تيوضع یبررس» درخصوص کیمل مهناز توسط

 ها تابخانهک نيا در شاغل یانسان یروين درصد 4/90 هک داد نشان «مناسب یارهاکراه ارائة و

 عنوان با( 1383) یحق زادهيول پژوهش در مسئله نيا. متخصصاند کمک درصد 39 و متخصص

 جينتا «انتهر شهر یدولت یتخصص یهاتابخانهک در یاطالعات خدمات ارائة یرساختهايز یبررس»

 داد. ارائه را متخصص کمک درصد 68/30 و متخصص درصد 9/20 وجود چون یمشابه

 و انتهر شهر نفت صنعت یتخصص یتابخانه هاک تيوضع یبررس» در (1378) یاملش هيمرض

ه يسرما و یجار نوع از یمال منابع تابخانه ها،ک درصد 43 هک ردک انيب« یعمل یارهاکراه ارائة

 مصرف تابک دنيخر جهت را یمال منابع یبررس مورد یتابخانه هاک درصد 100و  دارند یا

( در زمينه بررسی کتابخانه های تخصصی غنا انجام 1389در تحقيقی که آلمنا ) نيهمچن .ننديکم

 داده است، مطابق پژوهش حاضر با مشکل کمبود شديد بودجه در کتابخانه ها مواجه شده است.

 

 

 داتپیشنها

 یاسازمان ه یتخصص یکتابخانه ها در شده ارائه خدمات تيفکي سطح یارتقا به منظور     

 :شوديم ارائه پژوهشگران به ريز یشنهادهايشهر مشهد پ یدولت

با يرا ز .يابد يشافزا هاکتابخانه در متخصص کمک و متخصص نسانیا یونير تعداد .1

کمک اين نيروهای آموزش ديده و ماهر است که می توان به رشد خدمات و ارتقاء 

 استانداردها از جنبه های مختلف اهتمام ورزيد.

می توان از راه آموزش های آنان استفاده از نيروهای موجود و ارتقاء  توانمندیبرای  .2

 یروين یبرا خدمت ضمن یآموزش یالسهاک یبرگزاراقدام کرد. لذا به اين امر مهم 
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ی م مشهدشهر  یدولت یسازمان ها یتخصص یدر کتابخانه ها ارک به مشغول یانسان

 .تواند نيروهای غير متخصص موجود را نيز به سطوح مهارتی باالتر ارتقاء داد

است هر کتابخانه ای دارای خط مشی و سياست مشخصی برای مجموعه سازی الزم  .3

به مديران کتابخانه ها چنين خط مشی مدونی و توسعه مجموعه خود باشد. داشتن 

کمک می کند تا با توجه به معيارهايی که در اين سند تعريف خواهد شد، نسبت به 

قدام کرده و مجموعه خود را همواره در سطح مطلوب و ا مجموعه مداوم یابيارز

 یدونم و مشخص هایاستيس استانداری نگه دارند. عالوه براين، در اختيار بودن چنين

سيار ب نندهکاستفاده  جامعة نيازهای با متناسب مواد نشيگز و مجموعه نيوج نةيزم در

 مفيد و ياريگر خواهد بود.

 خدمات ارائة در عيتسر به منظور تابخانهک در منابع یسيفهرستنو .4

تعيين شده برای کتابخانه ها در ابتدای سال مالی به آن کتابخانه اعطا گردد.  یبودجه .5

برنامه ريزی مناسبی جهت بهره  با فراغ بال و آرامش خاطر تا مدير کتابخانه بتواند

 منابع مورد نياز کتابخانه داشته باشد. یتهيهگيری بهينه از بودجه و 
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