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چکیده
هدف :هدف از انجام اين پژوهش عبارت است از بررسی وضعيت کلی کتابخانههای تخصصی شهر
مشهد از نظر اهداف و وظايف ،عناصر سازمانی ،مجموعه ،خدمات ،ساختمان و تجهيزات و منابع مالی
در مقايسه با استانداردهای کتابخانههای تخصصی ايران.
روش :اين پژوهش به روش پيمايشی -تطبيقی انجام شده و دادههای بدست آمده با استفاده از نرمافزار
اکسل و تکنيکهای آمار توصيفی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها :ازميان جامعه پژوهش ،کتابخانه «شرکت مهندسی مشاور طوس آب» و کتابخانه «سازمان صنعت
و معدن و تجارت» به ترتيب بيشترين و کمترين درصد رعايت استانداردها را به خود اختصاص دادهاند.
همچنين کتابخانههای مورد بررسی ،در زمينه اهداف و وظايف تقريبا  70درصد ،سازمان و مديريت 55
درصد ،نيروی انسانی  41/67درصد ،مجموعه  55/55درصد ،سازماندهی منابع  50درصد ،خدمات 59
درصد ،ساختمان و تجهيزات  54درصد ،بودجه  48درصد مطابق با استانداردهای کتابخانه های تخصصی
ايران هستند.
نتیجهگیري :در مجموع مشاهده شد که  5استاندارد يعنی اهداف و وظايف ،سازمان و مديريت ،مجموعه،
خدمات و ساختمان و تجهيـزات در کتابخانـه هـای مورد مطالعه مراعات ميشوند و تنها استانداردهای
نيروی انسانی و سازماندهی مراعات نشده است .در مورد بودجه نيز نمی توان اظهـار نظـر قطعـی کـرد.
كلیدواژهها :کتابخانههای تخصصی ،سازمانهای دولتی ،مشهد ،استاندارد ،ايران
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 .3کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،ايميلdigitalparisa@gmail.com :
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مقدمه
کتابخانههای تخصصی برای کمک به اعضای يک سازمان يا يک مؤسسه در کسب
اطالعات مرتبط و مورد نياز به وجود میآيد؛ مانند کتابخانههای وزارتخانهها و سازمانهای
دولتی ،مراکز و مؤسسات فنی و تخصصی که در يک يا جند رشته معين کليه کتابها ،نشريات
و ديگر مواد چاپی و غير چاپی مورد نياز را جمعآوری میکنند (عماد خراسانی.)1379 ،
سازمانها همواره تالش میکنند با ايجاد کتابخانههای تخصصی ،بکارگيری نيروهای متخصص،
مواد ويژه ،ارائه خدمات مناسب و استفاده از اطالعات روزآمد و تکنولوژیهای اطالعاتی ،نه
تنها در داخل مرزهای خود بلکه در سطح جهانی به فعاليت و رقابت بپردازند .از اين رو
کتابخانههای تخصصی برای ايفای نقش خود برای ذخيره ،بازيابی ،انتشار اطالعات و بهرهمندی
پژوهشگران از خدمات آنها و همچنين ارتقاء سطح کمی و کيفی خدمات خود ،نياز به معيارهای
مدونی دارند که از اين معيارها با عنوان استانداردهای کتابخانههای تخصصی نام برده میشود
(عزيزی .)1378،از آنجا که در کتابخانههای تخصصی توجه چندانی به اين معيارها و استانداردها
نمیشود سبب میشود تا کتابخانههای تخصصی در راه رسيدن به اهداف واقعی خود چندان
موفق نباشند وجود چنين مشکالتی ايجاب میکند با بررسیهای الزم و شناخت موانع و
مشکالت زمينه مناسبی برای رشد و شکوفايی اين نوع کتابخانهها فراهم شود بررسی نتايج
حاصل از مطالعات و پژوهشهای اجرا شده پيرامون مشکالت و مسائل انواع کتابخانههای
تخصصی در کشور ما حاکی از آن است که کتابخانههای تخصصی موجود در کشور نه تنها با
استانداردهای جهانی فاصله دارند بلکه اساساً برخی از آنها از جمله برخی از کتابخانههای
تخصصی نيز حداقل امکانات و تجهيزات الزم را ندارند .حرکت رو به رشد کتابخانههای
تخصصی به عوامل متعددی وابسته است که مهمترين آنها عبارتست از بودجه کافی – نيروی
انسانی متخصص -توجه مدبرانه مديران و مسئوالن سازمان ها – نبود هر يک از اينها به تنهايی
میتواند اثری منفی بر فعاليت های کتابخانه داشته باشد لذا شناخت مسائل و مشکالت
کتابخانههای تخصصی اين پيامد را خواهد داشت که موانع پيشرفت و توسعه در چنين
کتابخانههايی شناسايی و سپس راهکارهای عملی برای از ميان برداشتن اين موانع ارائه شود .با
عنايت به آنچه گفته شد شناسايی ومعرفی مسائل مربوط به وضعيت کنونی کتابخانههای
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تخصصی منتخب شهر مشهد و مقايسه آن با استانداردهای کتابخانههای تخصصی ايران ،نشان
میدهد که برخی از کتابخانههای مورد بررسی تا چه اندازه با يک کتابخانه استاندارد فاصله دارند.
آگاهی از ميزان اختالف میتواند در برنامهريزیهای آينده کتابخانهها بسيار سودمند باشد.
همچنين میتوان با بهرهگيری از اين تشخيص و با عنايت به کمبودها و مشکالت وضعيت
کتابخانهها را در جهت عرضه خدمات بهتر به مراجعان بهبود بخشيد با اجرای اين پژوهش قادر
خواهيم بود ضمن بررسی وضعيت فعلی کتابخانههای تخصصی منتخب وابسته به سازمانهای
دولتی شهر مشهد به مقايسه آن با استانداردهای کتابخانههای تخصصی ايران نيز بپردازيم و به
نقاط قوت و ضعف کتابخانهها بپردازيم.

اهداف پژوهش
هدف کلی پژوهش ،مقايسه کتابخانه های تخصصی سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد
با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران است و در راه رسيدن به اين هدف کلی ،اهداف
ويژه زير مدنظر است:
 )1بررسی کتابخانه های تخصصی منتخب شهر مشهد از نظر اهداف و وظايف ،سازمان
و مديريت ،نيروی انسانی ،مجموعه ،سازماندهی منابع ،خدمات ،ساختمان و تجهيزات
و بودجه
 )2شناسايی توانمندی ها ،نقاط قوت و ضعف کتابخانه های تخصصی سازمان های دولتی
منتخب شهر مشهد
 )3بررسی مغايرت های موجود بين سطح کتابخانه های تخصصی سازمان های دولتی
منتخب شهر مشهد
 )4ايجاد انگيزه در مديران و مسئوالن مربوطه برای گسترش ،بازسازی ،نوسازی و بهينه
سازی کتابخانه های تخصصی کشور.
 )5ارائه پيشنهاداتی برای ارتقا سطح کمی و کيفی کتابخانه های تخصصی و رساندن آنها
به سطح مطلوب استانداردها به کتابداران و ساير افرادی که به طورمستقيم يا غيرمستقيم
با برنامه ريزی کتابخانه های تخصصی سازمانها سروکار دارند.
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سواالت اساسی پژوهش
سواالت اساسی پژوهش شامل موارد زير است:

 )1وضعيت اهداف و وظايف در کتابخانه های مورد مطالعه با مقايسه با استانداردهای
کتابخانه های تخصصی ايران چگونه است؟
 )2وضعيت مديريت در کتابخانه های مورد مطالعه با مقايسه با استانداردهای کتابخانه
های تخصصی ايران چگونه است؟
 )3وضعيت نيروی انسانی در کتابخانه های مورد مطالعه با مقايسه با استانداردهای کتابخانه
های تخصصی ايران چگونه است؟
 )4وضعيت مجموعه سازی در کتابخانه های مورد مطالعه با مقايسه با استانداردهای
کتابخانه های تخصصی ايران چگونه است؟
 )5وضعيت سازماندهی منابع در کتابخانه های مورد مطالعه با مقايسه با استانداردهای
کتابخانه های تخصصی ايران چگونه است؟
 )6وضعيت عرضه خدمات در کتابخانه های مورد مطالعه با مقايسه با استانداردهای
کتابخانه های تخصصی ايران چگونه است؟
 )7وضعيت ساختمان و تجهيزات در کتابخانه های مورد مطالعه با مقايسه با استانداردهای
کتابخانه های تخصصی ايران چگونه است؟
 )8وضعيت بودجه در کتابخانه های مورد مطالعه با مقايسه با استانداردهای کتابخانه های
تخصصی ايران چگونه است؟

تعاریف عملیاتی
استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصی ایران :اين استانداردها ضوابطی هستند که با
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
ايران تدوين شده است تا کار دستيابی به هدف های تعيين شده از سوی آنان را ميسر سازد
(تعاونی .)1381،در اين پژوهش نيز همين منظور مد نظر است.
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كتابخانه تخصصی :نهادهای دولتی ،مؤسسات پژوهشی ،انجمن ها و گروه های علمی
و اجتماعی و شرکت های خصوصی اين نوع از کتابخانه ها را تأسيس می کنند .استانداردهای
کتابخانههای تخصصی ايران ،کتابخانه تخصصی را «کتابخانهای برای سازمانهای تحقيقاتی با
هدف رفع نيازهای ويژه آن سازمان» تعريف کرده است .اين اصطالح مراکز خدمات اطالعرسانی
را نيز دربرمیگيرد و کتابخانههای تحقيقاتی که با مجموعههای تخصصی خود ،خدمات اطالعاتی
ويژهای را به گروهی از کاربران و پژوهشگران ارائه میدهند نيز کتابخانه تخصصی محسوب
میشوند .همچنين کتابخانه تخصصی کتابخانهای است که(1 :مجموعه آن از نظر موضوع ماهيت
تخصصی دارد )2 ،به گروهی متخصص خدمات ارائه میکند(3 ،نيروی انسانی شاغل در اين
کتابخانه در يک رشته موضوعی تخصص دارند و  )4خدمات اختصاصی و ويژهای ارائه میدهد.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر يک پژوهش کاربردی و از نوع پيمايشی تطبيقی است که به مقايسه کتابخانه
تخصصی سازمانهای دولتی منتخب شهر مشهد با استانداردهای کتابخانههای تخصصی ايران
پرداخته است .در اين پژوهش ،برای گردآوری اطالعات از روشهای کتابخانهای و ميدانی
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.
روایی و پایایی پرسشنامه
برای تعيين روايی پرسشنامه از قضاوت افراد خبره استفاده شد .بدين منظور ،پرسشنامه
پس از مطالعه دقيق سؤاالت پژوهش و مطالعات مقدماتی در ساير تحقيقات مشابه و همچنين
جمعآوری اطالعات کتابخانهای ،پرسشنامه مورد نظر مورد تاييد سه نفر دکترای کتابداری قرار
گرفت و مورد تاييد هر سه نفر قرار گرفت.
پايايی تحقيق بيانگر قابل استناد يا مورد اطمينان می باشد؛ که ميزان دقت در ثبت و ضبط
دادههای مورد اندازهگيری را نشان میدهد .پايايی تحقيق زمانی حاصل می شود که در صورت
تکرار اندازهگيری هميشه همان نتايج بدست آيند .به دليل اينکه اين پرسشنامه از پايان نامه ای
با موضوع مشابه گرفته شده است ،پايايی آن قبالً مورد بررسی قرار گرفته است.
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جامعه آماري پژوهش
جامعه آماری پژوهش ،کتابخانه های  12سازمان دولتی شهر مشهد را شامل می شود که
عبارتند از:
)1

سازمان امور اقتصادی و دارايی؛
)2

شهرک های صنعتی شهر مشهد؛

)3

اداره کل راه و شهرسازی شهر مشهد؛

)4

اداره کل حمل و نقل و پايانه های شهر مشهد؛

)5

سازمان تعاون -کار و رفاه اجتماعی شهر مشهد؛

)6

اداره کل تامين اجتماعی شهر مشهد؛

)7

سازمان صنعت و معدن و تجارت شهر مشهد؛

)8

شرکت گاز شهر مشهد؛

)9

شرکت مهندسی مشاور طوس آب؛

 )10شرکت امور برق مشترکين منطقه 8؛
 )11سازمان استاندارد و تحقيقات شهر مشهد؛
 )12سازمان آب منطقه ای شهر مشهد.
 )13که دو سازمان آخر از پاسخ به سواالت پرسشنامه و همکاری درانجام تحقيق
خودداری کردند.
مرور پیشینه پژوهش
رفيعی پور ( ،)1383در پايان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی وضعيت کتابخانه
های تخصصی شهرستان اهواز و مقايسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران» به
بررسی  58کتابخانه تخصصی شهرستان اهواز پرداخته است .نتايج پژوهش نشانگر آن است که
کتابخانه های تخصصی شهر اهواز در زمينه اهداف و وظايف  ،%66سازمان ومديريت ،%34/4
مجموعه  ،%26سازماندهی منابع  ،%27/9نيروی انسانی  %26/11ساختمان و تجهيزات ،%40/7
خدمات  %27/1و بودجه  %29/2با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران مطابقت دارند.
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خوانساری ( ،)1387در پژوهشی با عنوان «بررسی وضعيت مديريت دانش در کتابخانه های
تخصصی امور برق و ارائه الگوی پيشنهادی» و با هدف بررسی وضعيت به کارگيری مديريت
دانش در کتابخانه های تخصصی امور برق وزارت نيرو در ايران ،به دنبال يافتن الگويی پيشنهادی
برای اجرای مديريت دانش در کتابخانه های تخصصی مورد مطالعه بود .با توجه به وضعيت
جامعه مورد مطالعه ،چهار مولفه اصلی :گردآوری ،سازماندهی ،اشاعه منابع دانش و هم چنين
نيروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گرديد .مولفههای وضعيت گردآوری منابع و
مهم ترين ضرورت ها در به کارگيری مديريت دانش به طورکلی در چهار حوزه مورد بررسی،
توسط کتابداران و مسئولين کتابخانه های و مديران بالفصل بهتر از متوسط ارزيابی شده است؛
اما وضعيت سازماندهی منابع دانش ،اشاعه دانش ،نيروی انسانی در حد ناچيز و پايين تر از
متوسط ارزيابی شده است .نمونه مورد مطالعه وضع موجود را مناسب نميبينند .از طرفی نمونه
مورد مطالعه از کتابداران و مسئولين ،اجرای مديريت دانش در حوزه های امور برق را در حد
ناچيز ارزيابی نموده و مسائل و مشکالت پيرامون آن را

زياد ميدانند.

شقاقی ( )1388در مقاله ای با عنوان «تعميم زنجيره ارزش پورتر به فعاليت های کتابخانه
های تخصصی و تاثير فناوری اطالعات بر آن» به اين نتيجه رسيد که فناوری اطالعات به عنوان
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
فناوری واقع شده اند .مايکل پورتر انديشمند حوزهی کسب و کار در سال  1985مدل زنجيره
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
هستند که اصطالحاً ارزش افزا ناميده ميشوند .مديران کتابخانه های تخصصی نيز با توجه به
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
تعميم فعاليتهای کتابخانه های تخصصی به پنج فعاليت اصلی مدل پورتر ،اثرات فناوری
اطالعات بر هر يک از فعاليت های زنجيرهی اصلی را بررسی

مينماييم.
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خسروی ( )1389پژوهشی با عنوان «بررسی وضعيت کتابخانه تخصصی نابينايان و کم بينايان
کتابخانه ملی ايران و راهکارهايی برای بهبود وضعيت آن» انجام داد .هدف پژوهش آشنايی با
وضعيت کتابخانه تخصصی نابينايان و کم بينايان کتابخانه ملی ايران و پی بردن به مشکالت
حاکم و نارسايی های موجود است روش پژوهش توصيفی – پيمايشی و ابزار آن پرسشنامه
است جامعه پژوهش  33نفر از کاربران نابينا و کم بينای کتابخانه تخصصی نابينايان و کم بينايان
کتابخانه ملی می باشند .دراين تحقيق نتايج نشان میدهد که بيش از  50درصد از مراجعه کنندگان
نابينا و کم بينای کتابخانه ملی از ارائه خدماتی اين بخش رضايت دارند و نتايج حاصل آن بيانگر
آن است که مجموعه کتابخانه از نظر کيفی و محتوايی تا حدودی تامين کننده نيازهای اطالعاتی
اعضاست ولی خدمات اطالع رسانی زياد رضايت بخش نمی باشد .همچنين تجهيزات ديداری
و شنيداری و تجهيزات ساختمانی از وضعيت مطلوبی برخوردار است و نيز فضای اختصاص
يافته به اين بخش بسيار مناسب است و از جمله موانع قابل بحث در مورد دسترسی به فضای
کتابخانه عدم کفپوش های برجسته و تابلوهای راهنمای صوتی است در زمينه کفايت تعداد
نيروی انسانی شاغل نيز مراجعه کنندگان اتفاق نظر ندارند.
شهميرزادی ( )1389پژوهشی با عنوان «بررسی وضعيت امکانات مجموعه سازی در کتابخانه
های موسسات و مراکز تحقيقاتی تحت پوشش سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزی»
انجام داد .هدف از اين پژوهش بررسی وضعيت امکانات مجموعه سازی کتابخانه های موسسات
و مراکز تحقيقاتی تحت پوشش سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزی است .روش اين
پژوهش پيمايشی بود و برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده بود .از نرم افزار
اکسل به منظور ثبت و تحليل آماری اطالعات بهره گرفته است .اطالعات از طريق ارسال
پرسشنامه برای  63کتابخانه تخصصی گردآوری شده و در مجموع  49پرسشنامه تکميل شده.
نتايج کلی بيانگر آن است که در کتابخانه های مورد مطالعه تعداد کل افراد شاغل  96نفر است
که از اين ميان  40نفر دارای تخصص کتابداری از فوق ديپلم تا فوق ليسانس می باشند و ضعيت
بودجه و وضعيت منابع علمی در غالب کتابخانه های مورد بررسی نامناسب است  55/1درصد
کتابخانه ها به اينترنت با آی پی مستقل دسترسی دارند و  28/58درصد فاقد اينترنت با آی پی
مستقل هستند.
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بنی اقبال ( )1390پژوهشی با عنوان «ارزيابی کتابخانههای صنعت نفت استان تهران با
استانداردهای کتابخانههای تخصصی ايران» انجام داد .هدف از پژوهش ارزيـابی وضـعيت
کتابخانـههـای صـنعت نفـت اسـتان تهـران در مقايـسه بـا استانداردهای کتابخانههای تخصصی
ايران بود .با توجه به نتايج نهايی بررسی وضعيت استانداردهای  8گانه کتابخانههای تخصصی
ايـران در کتابخانههای صنعت نفت استان تهران ،مشاهده شد که  7استاندارد اول يعنی
استانداردهای اهداف و وظايف ،سازمان و مديريت ،نيروی انسانی ،مجموعه ،سازماندهی،
خدمات و ساختمان و تجهيـزات در کتابخانـههـای مورد مطالعه مراعات ميشوند و تنها در مورد
استاندارد بودجه نمیتوان اظهـار نظـر قطعـی کـرد .بنـابراين ميتوان گفت استانداردهای
کتابخانههای تخصصی ايران در کتابخانههای صنعت نفت استان تهـران مراعـات ميشود ،گرچه
ميزان رعايت شاخصها متفاوت است.
عباس پور ( )1393در مقاله خود با عنوان پژوهشی پيرامون تدوين برنامه راهبردی کتابخانه
سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور  "1394 – 1390از طريق ارزيابی محيط داخلی
(نقاط قوت و ضعف) و محيط خارجی (فرصت ها و تهديدها) به بررسی وضعيت کتابخانه
سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی ايران پرداخت و سپس راهکارها و برنامههای راهبردی
به منظور کمک به کتابخانه برای دستيابی به اهداف ،رسالت ها و چشم اندازهای پيش بينی شده
ارائه کرد .نتايج به دست آمده نشان داد که بر اساس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی ،کتابخانه
در موقعيت متوسط قرار دارد .در نهايت 16 ،راهبرد اصلی در مقوله های خدمات ،مديريت،
منابع انسانی و تجهيزات با اولويت های زمان بندی شده برای کتابخانه پيشنهاد شد.
پیشینه پژوهش در خارج از ایران
آلمانا ( ،)1989در تحقيق خود به بررسی و ارزيابی کتابخانه های تخصصی غنا پرداخته است
و نتايج نشان دهنده آن است که يکی از مشکالت مهم اين کتابخانه ها بودجه است .وی در ادامه
پيشنهاداتی به منظور بهبود وارتقاء کارايی کتابخانه ها ارائه کرده است که شامل نياز هرچه بيشتر
آنها به همکاری های بين کتابخانه ای بويژه در سطح بين المللی و تأسيس مرکز اسناد ملی در
کشور است.
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اسپيلر ( ،)1999در مقالهای با عنوان «فضای کاری کتابخانه :تجربه آماری کتابخانه تخصصی
بريتانيا» ،سه بخش آخر پژوهشی در زمينه فضای کاری کتابخانه را توضيح میدهد .در اين بخش
مشکالت مورد بررسی قرار گرفته و توضيح داده شدهاند ،به ويژه مشکالت مربوط به تشخيص
و تعيين محل کتابخانه .همچنين در مورد فوايد و زيان های ناشی از شرايط نامساعد ،روش های
گوناگون ارائه اطالعات و نيز روش هايی برخاسته از داده های به دست آمده از طريق پرسشنامه
در جهت دستيابی به بخش های کلی و مقايسه بين اين بخش ها بحث شده است .اين نکات با
مثال هايی توضيح داده می شود.
سينگ ( ،)2006در تحقيق خود با عنوان «بررسی کتابخانه های تخصصی در هند» به بررسی
کتابخانه های تخصصی در هند و تغييرات سريع آنها می پردازد .نتايج پژوهش حاکی از آن است
که در بيشتر کتابخانه های تخصصی هند ،موضوعاتی مانند منابع اينترنتی و ديگرمنابع ديجيتالی و
الکترونيکی ،شاهراههای موضوعی و شبکه ها به سرعت در حال پذيرفته شدن هستند .شواهد
موجود حاکی از آن است که گرايش جديد کتابخانه ها ،توسعه وبسايت های خود ،کاربرد پيشرفته
تکنولوژی ديجيتالی ،بازاريابی حرفه ای خدمات و محصوالت اطالعات ،فهرستنويسی قراردادی،
بکارگيری نيروی کار انعطاف پذير و مديريت مشارکتی است.
حنيفا ( ،)2007مطالعهای را با عنوان کاربرد فناوری ارتباطات و اطالعات (آی.سی .تی ).در
کتابخانههای تخصصی کراال (هند) انجام داد .نتايج و تحليل يافتهها نشان داد که کتابخانهها دارای
سخت افزار و نرم افزار و امکانات ارتباطی (تااندازهای) هستند ،اما فناوری ارتباطات و اطالعات
در منابع و خدمات چندان قابل دسترس نيست و باالترين درصد منابع استفاده شده توسط
کاربران بر اساس فناوری ارتباطات و اطالعات ،پست الکترونيکی می باشد.
فانک ( ،)2008در تحقيق خود به بررسی استفاده از استانداردها در جامعه کتابخانه های
تخصصی پزشکی پرداخته است و بيان می کند که چگونه ،استفاده از استانداردها موجب افزايش
تعداد کارکنان و بودجه ها در کتابخانه های پزشکی شده است .نتايج تحقيق نشان می دهد انجمن
های کتابداری بايد فعاليت های زيادی را در زمينه تشويق و ترويج استفاده از استانداردها و
معيارسازی ها انجام دهند که اين کار ،يک ابزار مهم برای کمک به اعضای انجمن ها برای دفاع
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از ارزش و نقش کتابخانه ها و کتابداران در کمک به سازمانها و مؤسسات برای رسيدن به اهداف
و مأموريت هايشان است.
االنصاری ( ،)2011پژوهشی با عنوان «استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کتابخانه
های تخصصی کويت» انجام داد .هدف از اين پژوهش بررسی استفاده از فناوری اطالعات در
عمليات های مختلف و ارائه خدمات در کتابخانه های تخصصی کويت است داده ها از طريق
پرسشنامه و مصاحبه با  25کتابخانه تخصصی کويت جمع آوری شد در اين مطالعه نشان داد که
اکثر کتابخانه های تخصصی کويت از فناوری اطالعات و ارتباطات برای ارائه خدمات خود
استفاده می کنند اما بيش از  %25کتابخانه ها هنوز از روش سنتی و دستی به ارائه خدمات می
پردازند .موانع عدم استفاده از فناوری اطالعات در کتابخانه ها کمبود پرسنل و عدم آموزش های
الزم در نحوه چگونگی استفاده از فناوری های اطالعاتی اغلب کتابخانه های تخصصی کويت
می باشد.
همانطور که در باال مشاهده شد ،پژوهشگران مختلف از زوايای مختلف مسائل کتابخانه های
اختصاصی را در داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار داده اند .از اين ميان پژوهشهای اندکی
به مقايسه شرايط کتابخانه با استانداردهای کتابخانههای اختصاصی پرداختهاند .لذا تحقيق حاضر
در اين راستا میتواند اطالعات و تجربياتی را حداقل برای کتابخانههای اختصاصی کشور فراهم
نمايد.
یافته هاي پژوهش
به منظور توصيف و تحليل نتايج ،طبق ترتيب سئواالت پژوهش عمل خواهد شد.

سوال اول پژوهش در خصوص وضعيت اهداف و وظايف در کتابخانههای مورد مطالعه با مقايسه
با استانداردهای کتابخانههای تخصصی ايران پرسيده است.
يافتهها نشان داد که اکثر کتابخانههای تخصصی شهر مشهد دارای اهداف و وظايف مدون
و مکتوب هستند و تنها در  4کتابخانه ( 40درصد) داشنن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را در
شرح وظايف کتابخانه آوردهاند .به اين ترتيب ،کتابخانههای تخصصی شهر مشهد از نظر اهداف
و وظايف ،تقريبا  70درصد با استانداردهای کتابخانههای تخصصی ايران مطابقت دارند.
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جدول  :1توزیع فراوانی درصد مطابقت با

رعایت

نام سازمان
شركت
مهندسی
مشاورطوس
آب

استاندارد در هریک از كتابخانه هاي تخصصی مورد بررسی

رعایت

رعایت

رعایت

استاندارد

استاندارد

استاندارد

استاندارد

نیروي انسانی

مجموعه

سازماندهی

خدمات

رعایت
استاندارد
ساختمان و
تجهیزات

رعایت
استاندارد
بودجه
(منابع
مالی)

توزیع
فراوانی
میانگین
كل

66.68

88.88

80

100

80

100

89.44

صنعت و
معدن

0

11.11

0

30

20

0

7.63

شركت برق

16.67

55.55

40

60

60

80

54.86

50.01

66.66

80

90

40

100

75.83

0

55.55

40

50

40

0

36.52

شهرسازي

50.01

66.66

60

70

80

0

50.33

شهرک
صنعتی

50.01

44.44

60

50

80

40

58.05

تعاون

50

44.44

40

40

40

0

49.3

حمل و نقل

50.01

55.57

40

40

40

60

47.36

شركت گاز

83035

66.66

60

60

60

100

72.08

میانگین كل

41.7

55.55

50

59

54

48

54/14

سازمان
دارایی
تامین
اجتماعی

درنمودار  1درصد فراوانی رعايت استاندارد اهداف و وظايف توسط هر يک از کتابخانه-
های تخصصی سازمانهای دولتی منتخب شهر مشهد به تفکيک آورده شده است.
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120
100
80
60
40
20

اداره كل اداره راه و
شركت
سازمان
سازمان
مهندسي نظارت بر شهرسازي
تعاون ،كار و صنعت
رفاه اجتماعي ومعدن و مشاور طوس حمل و نقل و
پايانه ها
آب
تجارت

سازمان شركت برق شركت گاز
اداره كل
تامين اموراقتصادي منطقه 8
و دارايي
اجتماعي

0

نمودار  :1درصدفراوانی رعایت استاندارد اهداف و وظایف توسط هر یک از كتابخانههاي تخصصی
سازمانهاي دولتی

سوال دوم پژوهش :وضعيت مديريت در کتابخانههای مورد مطالعه با مقايسه با استانداردهای
کتابخانههای تخصصی ايران چگونه است؟
طبق جدول  1در همه کتابخانه های تخصصی به جز کتابخانه سازمان صنعت – معدن و
تجارت حوزه وظايف و مسئوليت ها و اختيارات رئيس کتابخانه مشخص است و فقط در 4
کتابخانه ساختار سازمانی با اهداف و وظايف کتابخانه متناسب و هماهنگ است .به اين ترتيب
کتابخانه های تخصصی شهر مشهد از نظر سازمان و مديريت  55درصد مطابق با استانداردهای
کتابخانه های تخصصی ايران هستندکه وضعيت به نسبت مطلوبی است .درنمودار  2هم درصد
فراوانی رعايت استاندارد سازمان و مديريت توسط هر يک از کتابخانه های تخصصی سازمان
های دولتی منتخب شهر مشهد به تفکيک آورده شده است
سوال سوم پژوهش :وضعيت نيروی انسانی در کتابخانه های مورد مطالعه با مقايسه با
استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران چگونه است؟
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در اين پژوهش  75درصد کتابخانه های مورد بررسی فاقد نيروی انسانی متخصص هستند،
همچنين پژوهش انجام شده نشان داد که تنها  25درصد نيروی شاغل دراين کتابخانه ها متخصص
اند؛ که اين نتايج طبق جدول  4نشان دهنده اين است که ميانگين کل درمورد نيروی انسانی در
اين کتابخانه ها طبق جدول ( 41/67 ،)1درصد است در وضعيت بسيار نامطلوب و وخيمی قرار
دارند.
با توجه به استانداردهای کتابخانه ای تخصصی در مورد نيروی انسانی ،کتابخانه های
تخصصی شهر مشهد هر کدام بايد  10نفر نيروی انسانی ( 2نفر به ازای کاربران 6 ،نفر به ازای
مجموعه و  2نفر به ازای افزايش ساالنه مجموعه) داشته باشد که اين کتابخانه ها از لحاظ کمی
فاقد نيروی انسانی کافی ،اما از لحاظ کيفی مطابق با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران
می باشند.
سوال چهارم پژوهش :وضعيت مجموعه سازی در کتابخانه های مورد مطالعه با مقايسه با
استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران چگونه است؟
آمار نشان می دهند که بيشترين ميزان تعداد منابع را شرکت مهندسی مشاور طوس آب با
تعداد قريب بر  10000جلد کتاب و کمترين آن مربوط به سازمان صنعت -معدن و تجارت با
تعداد  500جلد کتاب می باشد درکل کتابخانه های تخصصی سازمان های دولتی منتخب شهر
مشهد ،حدود  55/55درصد مطابق با استانداردها می باشد که بيانگر وضعيت نسبتا مطلوب اين
کتابخانه هاست؛ به گونه ای که با توجه به گرايش موضوعی اصلی منابع کتابخانه ها (علوم
خالص ،فنی ،اقتصاد و  ،)...حداقل مجموعه پايه ( 32000مدرک) نيز در اين کتابخانه ها وجود
ندارد .شايد از داليل عمده اين عدم تطابق ،اعتقاد مديران و مسئوالن سازمان ها به استفاده از
منابع ساير کتابخانه ها و شرکت در طرحهای همکاری های بين کتابخانه ای به جای خريداری
منابع جديد برای کتابخانه است؛ اما اين درحالی است که تنها  4کتابخانه از امانت بين کتابخانه
ای شرکت می کنندو در عمل ،ساير کتابخانه ها ،از امکانات مجموعه های ديگر مراکز ،بهره ای
نمی برند .در مورد ميزان رشد ساالنه مجموعه کتابخانه ها نيز بايد متذکر شد که تنها %80
کتابخانه های مورد بررسی با استاندارد مطابقت داشته و دارای رشد ساالنه باالی  %2هستند ولی
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با توجه به ضعف شديد مجموعه آنها ،بايد درصد رشد ساالنه تا حدی باال برده شود که کتابخانه
ها بتوانند در کوتاهترين زمان ممکن ،تعداد منابع خود را تا حد امکان افزايش دهند که تحقق
اين امر به نوبه خود ،نياز به افزايش بودجه کتابخانه و تخصيص اعتبار ويژه از طرف مسئوالن
سازمانها دارد .همچنين کتابخانه های تخصصی شهر مشهد از نظرمجموعه 55/55 ،درصد مطابق
با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران هستند که در نمودار  ،3درصد فراوانی رعايت اين
استاندارد به تفکيک هر کتابخانه نمايش داده شده است .در نمودار  3هم درصد هر کدام از
کتابخانه ها آورده شده است.
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اداره كل تامين
اجتماعي

شركت برق منطقه
سازمان
8
اموراقتصادي و
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شركت گاز

نمودار  :3درصدفراوانی رعایت استاندارد مجموعه طبق استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصی توسط هر یک از كتابخانه هاي تخصصی
سازمان هاي دولتی

سوال پنجم پژوهش :وضعيت سازماندهی منابع در کتابخانه های مورد مطالعه با مقايسه با
استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران چگونه است؟
از لحاظ سازماندهی و نوع رده بندی در کتابخانه های تخصصی شهر مشهد مطابق با
استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران می باشد؛ و همه آنها از شماره های کنگره که کتابخانه
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ملی به کتابها در فهرستنويسی پيش از انتشار داده شماره می دهند تنها در کتابخانه شرکت
مهندسی مشاور طوس آب خود کتابدار کتابها را به موضوعات فرعی تر تقسيم و خود در رده
هايی ابتکاری خود برای راحت تر کردن کار مراجعان قرار می دهد؛ اما يکی از مشکالت موجود
در کتابخانه های تخصصی شهر مشهد کمی تعداد عناوين منابعی است که در طول يک ماه،
فهرستنويسی و برگه آرايی می شوند که شايد دليل آن تعداد کارمندان در بعضی کتابخانه های
سازمانی باشد تنها در کتابخانه شرکت مهندسی طوس آب به علت وجود  4نيروی انسانی و
تقسيم وظايف اين کار حتی زودتر و سريعتر از  3روز انجام می شود.
به اين ترتيب ،کتابخانه های تخصصی شهر مشهد از لحاظ سازماندهی منابع طبق جدول (،)1
 50درصد با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران مطابقت دارند که به نسبت وضعيت
مطلوبی است.
سوال ششم پژوهش :وضعيت عرضه خدمات منابع در کتابخانه های مورد مطالعه با مقايسه با
استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران چگونه است؟
خدماتی که کتابخانه های تخصصی ارائه می کنند پاسخگويی به تقاضای تلفنی در  4کتابخانه،
نمايش کتابهای تازه خريداری شده در  6کتابخانه ،خدمات آگاهی رسانی جاری در  8کتابخانه،
خدمات استفاده از پايگاه های اطالعاتی در  4کتابخانه و عالوه بر اين خدمات ،خدمات امانت
بين کتابخانه ای ،خدمات چکيده نويسی و نمايه سازی و تهيه خبر نامه کتابخانه ،در يک کتابخانه
(کتابخانه شرکت مهندسی مشاور طوس آب) وجود دارد؛ و خدمات بريده جرايد فقط در 2
کتابخانه آن هم بخش روابط عمومی انجام می داد و به اين دليل بود که جرايد هر روز به صورت
الکترونيکی در اتوماسيون سازمان هر روز دانلود ميشود وهمکاران می توانند استفاده کنند.
به طور ميانگين ،ميزان انطباق کتابخانه های تخصصی شهر مشهد از نظر خدمات با استانداردهای
کتابخانه های تخصصی ايران طبق نمودار  ،4درصد فراوانی رعايت استاندارد خدمات طبق
استانداردهای کتابخانه های تخصصی توسط هر يک از کتابخانه های تخصصی سازمان های
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دولتی منتخب به تفکيک آورده شده است و طبق جدول  ،1ميانگين کل آن  59درصد است که
وضعيت مطلوبی است.
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نمودار  :4درصدفراوانی رعایت استاندارد خدمات طبق استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصی توسط هر یک از كتابخانه هاي تخصصی
سازمان هاي دولتی

سوال هفتم پژوهش :وضعيت ساختمان و تجهيزات در کتابخانه های مورد مطالعه با مقايسه با
استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران چگونه است؟
شيرين تعاونی دربارهی فضای کتابخانه های تخصصی بيان داشته« :کتابخانهی تخصصی بايد
محل مناسبی برای حفظ و نگهداری منابع خود تدارک ببيند و فضای کافی ،جذاب و مطلوبی را
برای کارمندان ،مراجعان و ارائه خدمات و برنامه های خود پيش بينی کنند( ».تعاونی)1381 ،
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.
از نظر نور و نبود سر وصدا و داشتن ساختمانی مجزا تنها کتابخانه سازمان راه و شهرسازی
مطلوب بود ولی بقيه کتابخانه های سازمانها اکثريت در زير زمين يا در مکانهايی که اصال نور
کافی و به صورت طبيعی وجود نداشت و به جای آن از نور مصنوعی به طور ايده آل و مطلوب
به کار رفته بود.
وجود وسايل ساده و مجهز اطفای حريق از جمله مواردی است که بايد در تمام کتابخانه
های تخصصی پيش بينی شود و پيش بينی تدابير صوت شکن و شيشه های دو جداره در هيچ
يک از کتابخانه های تخصصی پيش بينی نشده است.
از نظر مساحت کتابخانه ،بيشترين فضای تخصيص يافته به کتابخانه از طرف سازمان مادر
مربوط به کتابخانه شرکت شهرک های صنعتی با مساحت  400مترمربع و بعد از آن کتابخانه
شرکت مهندسی مشاور طوس آب با مساحت  300مترمربع و کمترين مساحت مربوط به کتابخانه
اداره حمل و نقل و پايانه های مسافربری بود با مساحت  15مترمربع است .به طور ميانگين طبق
جدول  ،2ميزان مطابقت فضای مناسب کتابخانه تخصصی با استانداردهای کتابخانه های
تخصصی ايران ،برابر با  54درصد است که وضعيت قابل قبولی است.
جدول :2مقایسه درصد موارد مورد نظر در پیش بینی فضاي مناسب مطالعه در كتابخانه هاي تخصصی مشهد
پاسخ هاي ارائه شده
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سوال هشتم پژوهش :وضعیت بودجه در کتابخانه های مورد مطالعه با مقايسه با استانداردهای
کتابخانه های تخصصی ايران چگونه است؟
منابع مالی تخصيص يافته به کتابخانه ،از طرف سازمان مادر ،در کتابخانه های تخصصی
شهر مشهد در اکثر موارد ناچيز اعالم شد .منابع مالی برای خريد منابع کتابخانه ای از طرف
کتابخانه به طور ميانگين در کتابخانه های تخصصی سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد برابر
 52/5درصد منابع مالی کتابخانه است که طبق استاندارد های کتابخانه های تخصصی ايران اين
ميزان بايد بين  70تا  90درصد منابع مالی کتابخانه باشد .ازميان کتابخانه های تخصصی 5
کتابخانه دارای بودجه مستقل بوده و بودجه ساير آنها ،بخشی از بودجه جاری ساالنه سازمان
مادر است و تنها به روسای  4کتابخانه ،ميزان بودجه در آغاز هر سال مالی ابالغ ميشود .اين در
حاليست که کتابخانه بايد دارای بودجه مستقل و کافی باشند تا بتوانند نيازهای خود وجامعه
کاربران خود را تامين کنند .در  60درصد کتابخانه های مورد بررسی ،بودجه کتابخانه 90-70
درصد از بودجه تخصيص يافته را برای خريد منابع استفاده می کنند .ميانگين کل رعايت اين
استاندارد در بين آنها طبق جدول  48 ،1درصد است که نسبتا مطلوب است و توجه بيشتر
مسئوالن سازمان ها را به افزايش بودجه و تخصيص مناسب آن می طلبد.
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نمودا  :5درصدفراوانی رعایت استاندارد بودجه (منابع مالی) طبق استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصی توسط هر یک از كتابخانه هاي
تخصصی سازمان هاي دولتی
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نتیجه گیري
از نتايج کلی بدست آمده از تجزيه و تحليل داده ها و مطابق جدول 1و نمودار  ،6چنين نتيجه
گيری می شود که ميانگين کل رعايت  8استاندارد مورد نظر ،در  4کتابخانه کمتر از  %50است
و کتابخانه شرکت مهندسی مشاور طوس آب با  %89/44و کتابخانه صنعت و معدن با ،%7/63
به ترتيب بيشترين و کمترين درصد مطابقت با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران را
دارند.
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نمودار  : 6درصد فراوانی ميانگين کل رعايت استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران توسط کتابخانه های
تخصصی سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد
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همچنين از بعد رعايت هر يک از استانداردها ،مطابق جدول  ،3استانداردهای اهداف و
وظايف ،سازمان و مديريت ،مجموعه ،سازماندهی منابع ،خدمات و ساختمان و تجهيزات دارای
ميانگين کل  %50و باالی  %50هستند که بيشترين آن مربوط به استاندارد اهداف و
جدول  :3توزیع فراوانی رعایت هر یک از
ابعاد هشتگانه در كتابخانه سازمان هاي
دولتی منتخب شهر مشهد

ابعاد استاندارد

وظايف با ميانگين کل  %69/99است و ساير
استانداردها دارای ميانگين کمتر از  %50بوده که
کمترين آن مربوط به استاندارد نيروی انسانی با

میزان رعایت
(درصد)

ميانگين کل  %41/67است.
همچنين از بعد رعايت هر يک از استانداردها ،مطابق
جدول  ،3استانداردهای اهداف و وظايف ،سازمان

اهداف و وظایف

69/99

سازمان و
مدیریت

55

نیروي انسانی

41/67

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

مجموعه

55/55

ساير استانداردها دارای ميانگين کمتر از  %50بوده

سازماندهی منابع

50

که کمترين آن مربوط به استاندارد نيروی انسانی با

خدمات

59

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

ساختمان و
تجهیزات

54

و مديريت ،مجموعه ،سازماندهی منابع ،خدمات و
ساختمان و تجهيزات دارای ميانگين کل  %50و
باالی  %50هستند که بيشترين آن مربوط به استاندارد

گرفت ،کتابخانه های تخصصی سازمان های دولتی
منتخب شهر مشهد با رعايت استانداردها با ميانگين

بودجه

48

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

میانگین كل

54/14

استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران قرار

دارند.
اين پژوهش که به منظور بدست آوردن تصويری واضح از وضعيت موجود کتابخانه
های تخصصی سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد انجام شده است ،با پژوهش های انجام
شده پيشين در اين زمينه ،دارای شباهتها و تفاوتهايی است.
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کبير ( )1378در پژوهش خود با عنوان «بررسی وضعيت موجود و ارائه راهکارهای مطلوب برای
کتابخانه های موزه های شهر تهران» ،به کمبودهای شديد نيروی انسانی و بودجه اشاره کرده
است .رفيعی پور ( )1383نيز در پژوهش خود تحت عنوان «بررسی وضعيت کتابخانه های
تخصصی شهرستان اهواز و مقايسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ايران» ،با ضعف
کتابخانه ها در زمينه نيروی انسانی و بودجه مواجه شده است .همچنين پژوهش انجام شده
توسط مهناز ملکی درخصوص «بررسی وضعيت موجود کتابخانه های تخصصی استان اصفهان
و ارائة راهکارهای مناسب» نشان داد که  90/4درصد نيروی انسانی شاغل در اين کتابخانه ها
متخصص و  39درصد کمک متخصصاند .اين مسئله در پژوهش وليزاده حقی ( )1383با عنوان
«بررسی زيرساختهای ارائة خدمات اطالعاتی در کتابخانههای تخصصی دولتی شهر تهران» نتايج
مشابهی چون وجود  20/9درصد متخصص و  30/68درصد کمک متخصص را ارائه داد.
مرضيه املشی ( )1378در «بررسی وضعيت کتابخانه های تخصصی صنعت نفت شهر تهران و
ارائة راهکارهای عملی» بيان کرد که  43درصد کتابخانه ها ،منابع مالی از نوع جاری و سرمايه
ای دارند و  100درصد کتابخانه های مورد بررسی منابع مالی را جهت خريدن کتاب مصرف
ميکنند .همچنين در تحقيقی که آلمنا ( )1389در زمينه بررسی کتابخانه های تخصصی غنا انجام
داده است ،مطابق پژوهش حاضر با مشکل کمبود شديد بودجه در کتابخانه ها مواجه شده است.

پیشنهادات
به منظور ارتقای سطح کيفيت خدمات ارائه شده در کتابخانه های تخصصی سازمان های
دولتی شهر مشهد پيشنهادهای زير به پژوهشگران ارائه ميشود:
 .1تعداد نيروی انسانی متخصص و کمک متخصص در کتابخانهها افزايش يابد .زيرا با
کمک اين نيروهای آموزش ديده و ماهر است که می توان به رشد خدمات و ارتقاء
استانداردها از جنبه های مختلف اهتمام ورزيد.
 .2برای استفاده از نيروهای موجود و ارتقاء توانمندیهای آنان می توان از راه آموزش
به اين امر مهم اقدام کرد .لذا برگزاری کالسهای آموزشی ضمن خدمت برای نيروی
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انسانی مشغول به کار در کتابخانه های تخصصی سازمان های دولتی شهر مشهد می
تواند نيروهای غير متخصص موجود را نيز به سطوح مهارتی باالتر ارتقاء داد.
 .3الزم است هر کتابخانه ای دارای خط مشی و سياست مشخصی برای مجموعه سازی
و توسعه مجموعه خود باشد .داشتن چنين خط مشی مدونی به مديران کتابخانه ها
کمک می کند تا با توجه به معيارهايی که در اين سند تعريف خواهد شد ،نسبت به
ارزيابی مداوم مجموعه اقدام کرده و مجموعه خود را همواره در سطح مطلوب و
استانداری نگه دارند .عالوه براين ،در اختيار بودن چنين سياستهای مشخص و مدونی
در زمينة وجين مجموعه و گزينش مواد متناسب با نيازهای جامعة استفاده کننده بسيار
مفيد و ياريگر خواهد بود.
 .4فهرستنويسی منابع در کتابخانه به منظور تسريع در ارائة خدمات
 .5بودجهی تعيين شده برای کتابخانه ها در ابتدای سال مالی به آن کتابخانه اعطا گردد.
تا مدير کتابخانه بتواند با فراغ بال و آرامش خاطر برنامه ريزی مناسبی جهت بهره
گيری بهينه از بودجه و تهيهی منابع مورد نياز کتابخانه داشته باشد.
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