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  چكيده
هاي فني دانشگاه تهران و مقايسه هاي پرديس دانشكدهاين پژوهش به بررسي وضعيت كتابخانه :هدف

  .مي پردازد هاي دانشگاهي ايرانآن با استانداردهاي كتابخانه
  .روش پيماشي و از نوع توصيفي است و از ابزار چك ليست استفاده شده است: روش
اهداف و وظايف كتابخانة دانشكده فني به ) 1هاي پژوهش نشانگر اين واقعيت است كه  يافته: هايافته

مديريت با از نظر سازمان و ) 2. تر است نامة مدون از سطح استاندارد پائين دليل نداشتن آئين
از نظر تعداد نيروي انساني متخصص نسبت ) 3. استانداردهاي دانشگاهي فاصله معناداري وجود دارد

به مجموعه موجود در كتابخانه با سطح استاندارد اختالفي وجود ندارد ولي نسبت به تعداد دانشجويان 
دانشكده فني با سطح  هاي پرديس از نظر مجموعه كتابخانه) 4. تر است از سطح استاندارد پائين

هاي فني  هاي پرديس دانشكده سازماندهي منابع كتابخانه) 5. استاندارد فاصله معناداري وجود دارد
) 7. اي با سطح استاندارد اختالف دارد خدمات كتابخانه) 6. مطلوب و نزديك به سطح استاندارد است

به نحو احسن از فضا استفاده نشده  از نظر فضا و تجهيزات با سطح استاندارد اختالف وجود دارد و
  است و اصالحات كلي در اين بخش بايد صورت گيرد

هاي اي، كتابخانهفني، استانداردهاي كتابخانه هايهاي پرديس دانشكدهكتابخانه :كليديهايواژه
  .دانشگاهي
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  مقدمه           
ه رسالتش جامه بتواند ون داشتن كتابخانه قوي و غني، نميهيچ دانشگاهي بد   

. ها براي ادامه حيات دانشگاه ضروري است، كتابخانهاينعمل بپوشاند بنابر
كز دانشگاهي كشور در سال بزرگترين مر ترين وبه عنوان قديمي دانشگاه تهران

دانشكده فني هسته اوليه دانشگاه تهران بوده و . سيس شده استش تأ.ه 1313
ائه آموزش به مستعدترين جوانان كشور همواره هدف اصلي خود را پرورش و ار

 يها كتابخانه يستيبا دن به اهداف خود،يرس يبرا يفن هايدانشكده. دانسته است
. اشدداشته باشد كه بتواند پاسخگوي نيازهاي آموزشي و پژوهشي آن ب يتوانمند
ناپذير ، جزء جداييهاهاي فني همانند ساير كتابخانههاي پرديس دانشكده كتابخانه

 ،بنابراين ؛دنرو دانشگاه بوده و به عنوان بخشي از مجموعه دانشگاهي به شمار مي
، وعه، مديريت، نيروي انساني متخصصها از فضا، مجماين كتابخانه شايسته است

  .خدمات و سازماندهي مناسب برخوردار باشندو 
تن كنوني از داش يهاي دانشگاهي، در دنيااز جمله كتابخانه ها،كتابخانه   

استاندارد در اصطالح امروزي به معناي مقياسي براي . نياز نيستنداستانداردها بي
ت و كيفيت، و آنچه داراي ياندازه گيري، مدل و نمونه اشياء، تضمين كم

هاي در كتابخانه). 169 ، صيعيصم(كار مي رود هب ،مشخصات رسمي است
اي استانداردها از اهميت ويژه، هاي مهندسيآوري از جمله كتابخانهعلوم و فن

اي بيشتر جنبه رهنمودي دارند و با ابخانهاستانداردها كت .برخوردار هستند
ها را توان آناستانداردهاي معمول در صنايع تفاوت ماهوي دارند و به دشواري مي

-زمينهد و تعريف پيشيياين استانداردها به قصد تأ.يك استاندارد واقعي دانست 
و  ينيز ارائه ضوابط  و قواعد ضروري براي تحقق ارتقاء سطوح كم هاي الزم و

جنبه رهنمودي  ،گردند و روي هم رفتهكيفي توليدات و خدمات تدوين مي
  . دارند

ها، ، راهي مطمئن براي كاستن هزينهاياعات كردن استانداردهاي كتابخانهمر   
اي به ي خدمات كتابخانهتر از همه ارتقاجلوگيري از اتالف نيروي انساني و مهم
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بهبود  ،هاي دانشگاهياز استانداردهاي كتابخانه هدف از استفاده .كاربران است
   .بردن به نقاط ضعف و نارسايي آنها است يها و پ ن كتابخانهيبخشيدن به وضع ا

هاي پرديس دانشكده سعي بر آن شده كه وضعيت كتابخانه پژوهشدر اين    
و كمي مورد بررسي قرار گيرد و سپس با استانداردهاي هاي فني از لحاظ كيفي 

كتابخانه هاي دانشگاهي مقايسه گردد و بدين وسيله نقاط قوت و ضعف آنها 
  .مشخص شود

  
  هدف و فايده پژوهش

هاي فني از هاي پرديس دانشكده، ارزشيابي كتابخانههدف اصلي اين پژوهش   
صص براساس متخصص و نيمه متخنظر مجموعه، امكانات، فضا و نيروي انساني 

ها و بررسي وضعيت اين كتابخانه. است يهاي دانشگاهاستانداردهاي كتابخانه
. سازدتواند نقاط ضعف و قوت آنها را مشخص ، ميارزيابي كم و كيف آنها

د توان، ميهاي دانشگاهيها با استانداردهاي كتابخانهمقايسه وضعيت اين كتابخانه
ران اندركاه دست دهد تا مسئوالن و دستها بعيت كتابخانهتصوير روشني از وض

  .هاي احتمالي بپردازندبتوانند به رفع نواقص و كسري
  

  جامعه پژوهش
هاي فني هاي پرديس دانشكدهبخانهكتا پژوهش،جامعه مورد بررسي در اين    
) ، متالورژي و برق )2(، پرديس مركزي )1(پرديس مركزي : كتابخانه 4شامل (
توجه به محدوديت  با پژوهش،در اين . باشندست كه جمعاً چهار كتابخانه ميا

گيري صرف نظر جامعه آماري لحاظ شده و از نمونهكل  ،هاتعداد كتابخانه
  .گرديده است

  
  هاي پژوهش پرسش

در  يمورد بررس يها متخصص موجود در كتابخانهمهيمتخصص و ن يانسان يروين
  دارد؟ يتيالزم چه وضع يرويسه با نيمقا
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 يها كتابخانه يمذكور تا چه اندازه با استانداردها يها كتابخانه همجموع .١
 ران مطابقت دارد؟يا يدانشگاه

استاندارد  يسه با فضايدر مقا يمورد بررس يها موجود كتابخانه يفضا .٢
 دارد؟ يتيچه وضع

 
  متغيرهاي پژوهش

   ؛رانيا يدانشگاه يها كتابخانه ياستانداردها: ر مستقليمتغ
  ؛يمورد بررس يها ت موجود كتابخانهيوضع: ر وابستهيمتغ
  

  پيشينه پژوهش
داردهاي كتابخانه دانشكده تازه استان"تحقيقي تحت عنوان  در، )2005(هاروي    
-هاستانداردهاي دانشگاهي ب ،طور كليهب: كه به اين نتيجه رسيد "سيس ايرانيتأ

اين . اندهاي تازه تأسيس طراحي شدهدانشكدهرت يك راهنما براي توسعه صو
دهي بهتر ابدارهاي متخصص ايراني جهت سرويسبراي راهنمايي كت ،استانداردها

هاي ايران اين استانداردها توسعه كتابخانه هدف ،طور كليهب. باشندها ميكتابخانه
  .سازي آنهااست نه استاندارد

بررسي استانداردها : يت تكنولوژيمدير"قيقي تحت عنوان در تح، )2005(كويل
توان استانداردها را ايجاد و يا عنوان كرد كه چطور مي "در يك دوره تغيير پايدار

قدري است كه فرآيند توسعه هاستانداردها باهميت : وي گفت. مديريت كرد
نـظر هب. بندي كردفرمول توانا اينترنشنال ميي مقياس ملي و استانداردها را در

  ثير ـد كه اين استــانداردها، تأرسـمي
  ).283 - 280ل، صيكو(اند ها داشتهعميقي روي كتابخانه

 هاي دانشگاهي شهر تهران پرداخت ، به ارزشيابي كتابخانه)1373(قي محمود حقي
-هاي مورد مطالعه به مراتب پائينابخانهنشان داد كه مجموعه كت وي نتايج تحقيق

  .ندهست ACRLتر از استانداردهاي 
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، دانشگاه تربيت مدرس با هدف دستيابي به نظامي پويا و منطبق بر 1379در سال 
هاي كاربران فرهيخته و همگان با فناوري پيشتاز اطالعات، طراحي كامل خواست

را وجهه همت خود قرار داده  "نظام استاندارد كتابخانه جامع دانشگاهي ايران"
اطالعات موجود در كشور در اين در طي بيش از بيست ماه، مجموعه . است

آوري شده و سپس با در نظر گرفتن لزوم جامعيت قوانين، خصوص جمع
هاي جاري و آتي نامه مختلف مربوط به كليه فعاليتمجموعاً بيست آيين

توان براساس اين قوانين، است كه ميانشگاهي تدوين شده هاي جامع دكتابخانه
هاي هاي گردش كار، پستامور، برگهرايي، روند نماي گردش هاي اجروش

مجموعه مستندات كتابخانه (را تهيه و تدوين نمود ...) شرح وظائف و (سازماني 
  ).ت مدرسيترب

ايسه وضعيت مق "در تحقيقي تحت عنوان  ،)1382(حكيمي و علي طبسي  رضا
هاي دانشگاهي زاهدان با استانداردهاي كتابخانههاي دانشگاهي موجود كتابخانه

هاي اين به روش توصيفي انجام شده و يافتهاين پژوهش . اندپرداخته "يرانا
اي زير استاندارد هاي دانشكدهدهد كه همه مجموعه كتابخانهپژوهش نشان مي

  .هستند
مقايسه "وهشي تحت عنوان در پژ ،)1383(ماريا نصيري و فريده عصاره 

اسالمي با زاد هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه شش دانشگاه آكتابخانه
. اندبه بررسي اين موضوع پرداخته "هاي دانشگاهي ايراناستانداردهاي كتابخانه

هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه شش دهد كه كتابخانهنتايج اين تحقيق نشان مي
ها در ميان جوان بوده و حداكثر عمر كتابخانهسيس و اه آزاد اسالمي تازه تأدانشگ

دهد كه وضعيت ، نتايج اين بررسي نشان ميطور كليهب .رسدسال مي 15آنها به 
المي زير هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه شش دانشگاه آزاد اسهمه كتابخانه

  .اندرشد كافي نداشته هاي دانشگاهي ايران بوده وسطح استاندارد كتابخانه
سازماندهي منابع، ، سازمان و مديريت، اگرچه وضعيت كيفي، اهداف و وظايف

  يهاي مورد بررسي نزديك به استاندارد بوده ولي از نظر كممات كتابخانهخد
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اختالف بسيار چشمگير ) ، بودجه، ساختمان و تجهيزاتنيروي انساني، مجموعه( 
  .است

  
  اطالعات يروش پژوهش و ابزار گردآور

از آنجا كه وضع موجود . روش پژوهش پيمايشي از نوع توصيفي بوده است   
هاي و امكانات و نيـــروي انساني با استانداردهاي كتابخانهمجموعه، فضا 

ها، شود، ابزار گردآوري مصاحبه با مسئوالن كتابخانهدانشگاهي ايران مقايسه مي
، )هاي كتابخانه نمونهپرسشنامه(مشاهده عيني، مطالعه اسناد و مدارك مكتوب 

بتدا اطالعات ا. آوري اطالعات از واحدهاي مختلف دانشكده بوده استجمع
ها، تعداد الزم درباره مجموعه، امكانات و فضا، نيروي انساني شاغل در كتابخانه

ت علمي و تعداد دانشجويان از واحدهاي مربوطه فراهم آورده شده اعضاي هيأ
دفتر  ،ت علميباره تعداد دانشجويان و اعضاي هيأبهترين مرجع در. است

شكده فني و معاونت آموزشي پرديس ريزي و نظارت پرديس دانمديريت برنامه
. ر گرفتمالك عمل قرا ،هاي فني بوده است و اطالعات اخذ شدهدانشكده

گاهي ايران هاي دانشهاي كتابخانهبا استاندارد ،هاوضعيت موجود در كتابخانه
هاي دانشگاهي ايران هاي مختلف استانداردهاي كتابخانهمقايسه شد و از فرمول

  .ي استفاده گرديدجهت استانداردساز
  
  هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آنهاافتهي

هاي طور جداگانه از جنبهههاي مورد بررسي در اين تحقيق بكليه كتابخانه   
  : ها عبارتند ازاين جنبه .اندمختلف با استانداردهاي دانشگاهي مقايسه گرديده

مجموعه  . 4نيروي انساني . 3سازمان و مديريت . 2ف ياهداف و وظا. 1
     .ساختمان و تجهيزات. 7خدمات  . 6سازماندهي منابع  .5
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  اهداف و وظايف
نامه شوراي هاي پرديس دانشكده همان آئيننامه مورد استفاده در كتابخانهآئين   

هاست كه زير نظر متخصصين كتابداري تهيه و تنظيم شده هماهنگي كتابخانه
اين همه اما . باشدقابل اجرا مي تهرانهاي دانشگاه است و در كليه كتابخانه

قوانين داخلي در هر كتابخانه به سياست داخلي و شرايط . ها كلي است نامه نيآئ
هاي دانشكده شود كه بايد به شكل مدون در كتابخانهويژه آن كتابخانه مربوط مي

دد ها و كتابدار متخصص  تنظيم و تهيه گرفني درآيد و زير نظر مسئوالن كتابخانه
ها و خط مشي، ها، امكانات، برنامهساختار سازماني، مسئوليت ،نامهكه در اين آئين

هاي پرديس نهشيوه عملكرد داخلي هر كتابخانه، همچنين رابطه بين كتابخا
  ).1ص  ، 1380 ،يتعاون(دانشكده فني و سلسله مراتب آنها مشخص شود 

  
  سازمان و مديريت

- مي يا هاي فني هر كدام داراي رئيس جداگانههاي پرديس دانشكدهكتابخانه   
اداري  مشخص است و جايگاه كتابخانه پرديس دانشكده فني در ساختار . باشد
ها با ارتباط روساي كتابخانه. باشدكده ميمجموعه معاونت پژوهشي دانشزير

معاونت پژوهشي مشخص است و در اين موارد با استانداردهاي دانشگاهي 
خط مشي، قواعد و مقررات هر كتابخانه دقيقاً تدوين و تعريف . مطابقت دارد
حوزه وظايف و مسئوليت هاي رئيس كتابخانه مدون و مكتوب . نشده است

داراي مدرك  هاي پرديس دانشكده فنيكتابخانهيك از روساي  هيچ. نيست
هاي پرديس دانشكده فني و ، وضعيت ارتباطي كتابخانهچنينهم. كتابداري نيستند

هاي اقماري هستند و زير آيا اين كتابخانه. دي نامشخص استيگاه آنها تا حدوجا
 ، براي ادارهصورتكه در اين ؟شونداداره مي) 1(ابخانه پرديس مركزي نظر كت

توان ست و تحت يك سرپرستي متمركز ميينياز به روساي جداگانه در كتابخانه ن
ها هر كدام ؛ يا اينكه اين كتابخانههاي مشخص اداره كردها را با برنامهكتابخانه

وضعيت پرسنل،  ،صورتهستند كه در اين ك كتابخانه جداگانهيا يمستقل و 
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لذا در موارد ذكر شده با استانداردهاي . بايستي دقيقاً مشخص شود ،...بودجه، و 
  .دانشگاهي فاصله معناداري وجود دارد كه قابل بررسي و تجديد نظر است

  
  ينيروي انسان

؛ تعداد سه شده استيعد با استانداردها مقاب از دو يانسان يروين ،ن بخشيدر ا   
متخصص نسبت به مجموعه و نسبت به تعداد كتابداران متخصص و كمك

مقايسه نيروهاي كتابخانه  ،جداول زير .يدانشگاه يان طبق استانداردهايدانشجو
  .مي دهدنشان  را از جهات مختلف با استانداردها

  
- هاي پرديس دانشكدهمتخصص موجود در كتابخانهمتخصص و غيروضعيت نيروهاي متخصص، كمك. 1ل جدو

  هاي فني
نام 

  كتابخانه
كل

نيروي 
  انساني

نيروي
انساني 

  متخصص
ارشد (

 )كتابداري

نيروي انساني كمك
 متخصص

  نيروي انساني غير متخصص

كارشناس
  كتابداري

كاردان
  كتابداري

  كارشناس  فوق ديپلم ديپلم

  2  0 نفر2 0 نفر2 نفر2 نفر8   1پرديس
  0  0 0 نفر1 نفر2 نفر1 نفر4  2پرديس

  0  0 فرن1 0 نفر1 0 نفر2  متالورژي
  1  1 نفر1 0 نفر1 نفر1 نفر5  برق

  
طبق مقايسه تعداد كتابداران متخصص و كمك متخصص نسبت به مجموعه و تعداد دانشجويان . 2جدول شماره 

  استانداردهاي دانشگاهي
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ـــ
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  نفر 8  نفر 4  نفر 3  نفر 9  75000  2095  1پرديس

  نفر 5  نفر 4  نفر 1  نفر 8  36000  1908  2پرديس
  نفر 2  نفر 1  نفر 1  نفر 2  15000  552  متالورژي

  نفر 7  نفر 2  نفر 1  نفر 8  1 9000  1908  برق

  
  :ر انجام گرفته استيز ياساس استانداردها ها بررويمحاسبه ن كه قابل ذكر است



   105  –––––––––––  ...و مقايسه آن بررسي وضعيت كتابخانه هاي پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران 

 

  .درصد است 20ن نسبت كتابداران متخصص به كل كارمندان يانگيم. 1
   .درصد است 60كتابداران متخصص به كل كارمندان نسبت مجموع . 2
ك نفر ي از آن، يا كسرينفر دانشجو و استاد تمام وقت و  250هر  يبه ازا. 3

  .متخصصكمك/ متخصص
ك نفر ي ر منابع كتابخانه موجود،يا سايجلد كتاب  25000هر  يبه ازا. 4

  ).11. ، صيتعاون(متخصص كمك/متخصص 
تعداد شود كه بين يمشخص م ،2 و 1مندرج در جداول  يهاافتهيبر اساس    

  .وجود دارد ياختالف قابل توجه ،با سطح استاندارد يكتابداران فعل
  

  مجموعه
  :محاسبه مجموعه هر كتابخانه دانشگاهي بر مبناي فرمول زير انجام مي گيرد   

V=100 +مجموعه پايه F+12E+335U+3000M+20000D 
اي است كه بايد همزمان با و نمايشگر حداقل مجموعهقمي ثابت ر= مجموعه پايه

اين رقم براي رشته . گشايش هر واحد دانشگاهي در كتابخانه آن موجود باشد
تعداد =  f ؛مدرك 32000براي فني و مهندسي . هاي مختلف فرق مي كند

 ،هاي كارشناسيتعداد رشته=  u ،تعدادكل دانشجويان=  E ،ت علمياعضاي هيأ
M  =هاي كارشناسي ارشدتعداد رشته، D  =ها در سطح دكتريتعداد رشته، V 
  ).18ص  ،1380 ،يتعاون(تعداد كل مجموعه كتابخانه = 

  
  )Vمحاسبه مجموعه براساس فرمول (هاي پرديس فني  مجموعه فعلي كتابخانه. 3جدول شماره

  نام
  كتابخانه

  تعداد
اعضاي 
هيات 
  (F)علمي

تعداد 
  (E)دانشجويان

  تعداد
هاي رشته

  (u)كارشناسي

  تعداد
هاي رشته

كارشناسي 
  (M)ارشد

  تعداد
هاي رشته
  (D)دكتري

مجموعه 
 Vكل

پرديس
  115082  2  3  2  نفر 2001  نفر 94 1

  134924  3  4  4  نفر 1832  نفر 76  2پرديس
  64423  1  1  1  نفر 524  نفر 28  متالورژي
  83599  1  1  1  نفر1847  نفر 61  برق
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  ها و مجموعه استاندارد مقايسه مجموعه فعلي كتابخانه. 4جدول شماره 
تعداد كل مجموعه  نام كتابخانه

 هاكتابخانهيفعل
تعداد كل مجموعه طبق 

  اختالف Vفرمول

  40082  115082  75000  1س يپرد

  98924  134924  36000  2س يپرد

  49423  64423  15000  يمتالوژ
  64599 83599 19000 برق

  
ها كتابخانه يمجموعه فعل ،گردديمشاهده م  4در جدول شماره  كه طورهمان   

  دارند ياختالف قابل توجه يدانشگاه يبا استانداردها
 يدانشگاه يات موجود را با استانداردهايز تعداد نشرين 5جدول شماره    
  :ر مورد توجه قرار گرفته استيمحاسبه نكات ز يسه نموده است كه برايمقا
X  ؛كم يك عنوانر دانشجو كارداني و كارشناسي، دستنف 6به ازاي هر  
X  ؛كم يك عنوان، دستنفر دانشجو كارشناسي ارشد و باالتر 2به ازاي هر  
X  كم يك عنوانوقت، دستت علمي تمام نفر هيأ 2به ازاي هر.  
  

 مقاطع مختلف با محاسبه تعداد نشريات ادواري استاندارد مورد نياز دانشجويان  .5جدول شماره
  نشريات فعلي

نام كتابخانه 
  

تعداد دانشجويان كارشناسي
تعداد دانشجويان كارشناسي   

ارشد
  

تعداد اعضاي هيأت علمي
تعداد نشريات مورد نياز   

دانشجويان كارشناسي
  

تعداد نشريات مورد نياز 
دانشجويان ارشد

  

تعداد نشريات مورد نياز 
هيات علمي

  

نيازتعداد كل نشريات مورد 
  

تعداد نشريات موجود
  

اختالف
  

  +147  815  668  47  431  190  94  862  1139  1پرديس 
  -368  200  568  38 337 193 76 675 1157  2پرديس 
  -52  126  178  14 115 49 28 230 294  متالورژي

  -298  250  548  30  315  203  61  630  1217  برق
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مورد بررسي  يبخش مجموعه كتابخانه، تنها از نظر كم ،كه مالحظه شدطور همان
  . قرار گرفته است

  
  سازماندهي منابع

 يامكان دسترس ،ها در دانشگاه تهرانكپارچه كتابخانهيستم يس ياندازبا راه    
از تمام مجموعه در  يبه فهرست واحد ياديكپارچه كاربران تا حدود زي

هاي الكترونيكي استفاده از رسانه .استسر شده يم يدانشكده فن يهاكتابخانه
 هاي معتبر داخل و خارجكتابخانه Onlineهاي اطالعاتي كتابشناختي و پايگاه

 .ها پيش در كتابخانه مرسوم بوده است، از سالسان متخصصينور نظر فهرستيز
و برق انجام  2و پرديس  1نويسي در كتابخانه پرديس ، فهرستدر حال حاضر

اين . گرددانجام مي 1نويسي كتب متالورژي در كتابخانه پرديس فهرست. شودمي
داشتن يك بخش . نويسي ايجاد ناهمگني خواهد كرددر امر فهرست يپراكندگ

نويسي هاي دانشكده فني و انجام فهرستزي خدمات فني در يكي از كتابخانهمرك
جويي اعث صرفهر نظر و نظارت اين بخش بهاي دانشكده فني زيكتابخانه كليه

با توجه به  .مي شود... ار، يكنواختي كار و در نيرو، باال رفتن سرعت ك
ز نظر زماني در انجام ا ،محدوديت بودجه و حجم نسبتاً كم مواد خريداري شده

ولي آنچه مسلم است  ؛نويسي در كتابخانه فني مشكلي نداريمامور فهرست
. و مسئولين بخش خدمات فني استنويسان داشتن آمار دقيق هر ماه از فهرستن

تهيه اين آمار و در  ،صورت متمركز انجام گرددهنويسي بكه فهرست در صورتي
  .ها ميسر خواهد شدريزي بهتر براي كتابخانهنهايت برنامه

  خدمات
 يو پژوهش يآموزش يها برنامه يدر راستا يدانشكده فن يها خدمات كتابخانه 

ساعت   12روزانه  ،يدانشكده فن يها كتابخانه يكارساعت . باشد يم يدانشكده فن
به  يي، پاسخگويخدمات كپ. استن يمراجع يشش روز پاسخگو يا و هفته

با  يفن هدانشكد يها در كتابخانه ياديتا حد ز ،...سؤاالت، جستجو در منابع و 
 يدانشكده فن يها چكدام از كتابخانهيدر ه .مطابقت دارد يدانشگاه ياستانداردها
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جهت  يدانشگاه يطبق استانداردها. ژه معلوالن فراهم نشده استيامكانات و
وتر يك متخصص كامپيو شبكه وجود  يافزار ، سختيافزار نظارت بر امور نرم
چكدام از يكه در ه) 30ص ،1380،يتعاون(است  يدر كتابخانه ضرور

  .نه وجود نداردين زميدر ا يموردنظر متخصص يها كتابخانه
  

  تجهيزات كتابخانه ساختمان و
 يدانشگاه ير مطابق استانداردهايجداول ز ،استاندارد يجهت محاسبه فضا   
.م شده استيتنظ  

 
  محاسبه فضاي استاندارد الزم براساس عوامل مختلف. 6جدول شماره 
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 1000  نفر 8  815  55000  2001  1پرديس
 متر مربع

33/458 
  متر مربع

75/40 
  مترمربع

80   
  متر مربع

 915  نفر4  200  15000  1832  2پرديس
 متر مربع

125  
  متر مربع

10   
  متر مربع

40   
  متر مربع

  متالورژي
 262  نفر 2  126  7200  524  

 متر مربع
60 

  متر مربع
3/6   

  متر مربع
20   

  متر مربع
 5/922  نفر 5  250  12720  1847  برق

  متر مربع
106 

  متر مربع
5/12   

  مربعمتر 
50  

  متر مربع

  
ها شود، فضاي اكثريت كتابخانهمشاهده مي 6شماره كه در جدول طور همان

 ،2تنها در كتابخانه پرديس . نسبت به ميزان مجموعه تعداد دانشجو مناسب است
  .اندكي با حد استاندارد متفاوت است
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  مقايسه فضاي استاندارد الزم با فضاي موجود. 7جدول شماره 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
موجود انجام شده كه  ياستاندارد الزم با فضا يفضا هسيمقا ،7 هدر جدول شمار 

 مانند راهروها،  ييفضاها يبرا(درصد  40تا  25استاندارد با افزودن  يفضا
خالص آن محاسبه  يبه فضا ...)ها، و  دان ها، برگه ييها، آسانسورها، دستشو پلكان

  ).37ص ، 1380، يتعاون(شده است 
از نظر (عليرغم وجود فضاي مناسب  ،نظر كتابداران و مراجعه كنندگانطبق    

  :زير مربوط مي شود به موارد  ها در رابطه با فضامشكالت كتابخانه ،)متراژ
صورت هم براي كه در اين(خانه از كتابخانه  تفكيك نشدن بخش قرائت -

  ؛)هخان توان در نظر گرفت و هم براي قرائتمجموعه فضاي بيشتري مي
  ؛ها سازي ساختمان در بعضي كتابخانهاومعدم مق -
   ؛هابه پرسنل كادر فني اغلب كتابخانههاي خاص اختصاص ندادن اتاق -
  ايجاد پله و اختالف سطح در كتابخانه ها -
  ؛نداشتن تهويه مطبوع -
  ؛هارل ميزان انعكاس صدا در كتابخانهعدم كنت -
  ؛وسايل اطفاء حريقعدم اطمينان از آشنايي پرسنل با  -
  .نداشتن امكانات الزم براي معلوالن -
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  +53/645  متر مربع 2620  متر مربع47/1974  1پرديس

  -5/852  متر مربع 510  متر مربع 5/1362  2پرديس

  -8/22  متر مربع 410  متر مربع 8/432  متالورژي

  -75/738  متر مربع 625  متر مربع57/1363  برق
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  بودجه
ها و دجه كافي، مستقل و متناسب با هدفهر كتابخانه دانشگاهي بايد از بو   

نيازهاي اطالعاتي جامعه  وظايف مدون و مصوب خود برخوردار باشد تا بتواند
اي متناسب با ايد بودجهمدير كتابخانه ب. سازد راحتي برآوردههكننده را باستفاده

كنندگان كتابخانه را تا انتظارات منطقي استفادهاهداف كتابخانه تنظيم نموده 
كتابخانه . در تعادل با ديگر نيازهاي دانشكده باشد ،برآورده سازد و در عين حال

مدير كتابخانه . بايد منابع مالي خود را با درايت و در جاي مناسب مصرف كند
بندي كرده و در چارچوب داشته باشد كه اعتبارات را تقسيمر را بايد اين اختيا

اين . ا هزينه نمايدبودجه كتابخانه و در راستاي سياستگذاري دانشكده آن ر
. مين كننده سطح مناسب كارمندان باشد و كفاف پاداش آنها را بدهدبودجه بايد تأ

 يدرصد از كل بودجه جار 3 ،نرايا يدانشگاه يها كتابخانه يطبق استانداردها
ا دانشكده به كتابخانه آن اختصاص يهر دانشگاه  يو ادار ي، پژوهشيآْموزش

. ش استيدرصد قابل افزا 5د به يشد ين مقدار در صورت كمبودهايا. ابدي يم
ر يسا يدرصد آن برا 30تا  10منابع و  هيته يكتابخانه برا هدرصد بودج 90تا  70
بودجه كتابخانه پرديس دانشكده فني از ). 43ص ، 1380، يتعاون(هاست  نهيهز

-طريق معاونت پژوهشي دانشگاه در اختيار معاونت پژوهشي دانشكده قرار مي
ها گيرد كه بودجه اختصاص يافته به دانشكده توسط اين معاونت بين گروه

هر گروه، تعداد دانشجويان در مقاطع  ) نتاگر(امتياز ويژه پژوهشي براساس 
. دگردتقسيم مي ،... و ت علميهيأ يها، تعداد اعضا، تعداد رشتهتحصيلي مختلف

، تنها مجريان و هاي پرديس دانشكده فنيرسد روساي كتابخانهمينظر  هب
افت يل عدم دريبه دل. كنندگان جهت هزينه كردن بودجه مزبور هستندنظارت

  .قرار نگرفته است يجامعه مورد مطالعه مورد بررس ه،بودج يق مالياطالعات دق
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  شنهادهايو پ يريگجهينت
 ين شاخص رشد فرهنگيد در نظر داشت كه مهمتريت را باين واقعيا ,يطور كلهب

آن كشور است كه از  يوضع آموزش عال ،د ر كشور يو صنعت يشرفت علميو پ
 يبررس. دارد يدر توسعه علم يا، سهم عمدهيتخصص يهاو مهارت ق نشريطر

ف، ياهداف و وظا( يفيك را از نظر يس دانشكده فنيكتابخانه پرد 4 ،حاضر
، يانسان يروين( يو از نظر كم) منابع و خدمات يت، سازماندهيريسازمان و مد

ج يكه  نتا قرار داده است يابيمورد ارز) زاتيمجموعه، بودجه و ساختمان و تجه
  :كه از آن است يحاك

 يبر خالف استانداردها يدانشكده فن يهانامه خاص كتابخانهنيآئ  .1
ر نظر يمشخص ز يانامهنين آئيه و تدويته ،لذا. بوده است يدانشگاه
با ضوابط حاكم بر  يو با هماهنگ ين كتابخانه دانشكده فنامتخصص
 .است يدانشگاه تهران ضرور يهاكتابخانه

 يبا استانداردها يدانشكده فن يهات كتابخانهيريسازمان و مد  .2
 يهاچكدام از كتابخانهيمتأسفانه ه. دارد يفاصله معنادار يگاهدانش
 .شوند يت نميريطبق استانداردها مد يس دانشكده فنيپرد

متخصص كتابخانه نسبت به  يروي، تعداد نيانسان يروين يدر بررس  .3
. دارد يريان با سطح استاندارد اختالف چشمگيمجموعه و تعداد دانشجو

-متخصص و كمك يروهايع نيگردد در توزيشنهاد مين بخش پيدر ا
ن، شرح يهمچن. رديصورت گ يمجدد يبررس ،ن واحدهايمتخصص ب

. رديارشان قرار گيصورت مكتوب در اختهكايك پرسنل بيف يوظا
ك واحد و انجام امور يها در كتابخانه يمتمركز كردن انجام امور فن

 .گردديشنهاد ميپ ،يكيتفك يدر واحدها يارجاع
ان در مقاطع مختلف، يبا توجه به تعداد دانشجو ،مجموعه بخشدر   .4

نه با سطح مجموعه كتابخاميان  ،...و  يت علمأيه يتعداد اعضا
يم نظرهب ،نيچنهم. وجود دارد يقابل توجه استاندارد اختالف نسبت-

مدون  يمش، فاقد خطموارد ياريبسدر  يمورد بررس يهارسد كتابخانه
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ت رشد مجموعه يفيموجب اختالل در ك ،يسازوه مجموعهين شيبوده و ا
ك بار مورد يگردد منابع كتابخانه هر چند وقت  يشنهاد ميپ. شده است

. از مجموعه خارج شود غيرمرتبطرند و منابع يقرار گ ينيو بازب يبررس
 يجار يازهاين يابيالزم است مواد مفقود شده پس از ارز ،نيهمچن

 ،آن يساز يت مجموعه و غنيفيك يجهت بررس. ن شونديگزيكتابخانه جا
ع يان مقاطع مختلف توزين دانشجويب ييها گردد پرسشنامه يمشنهاد يپ

ت مجموعه يفيكنندگان جهت باال بردن ك استفاده اتنظرنقطهگردد و از 
 .استفاده گردد

در  يسينوتوان گفت سابقه فهرستيمنابع، م يدر بخش سازمانده  .5
 يچندان اختالف يدانشگاه يا استانداردهاب يس دانشكده فنيكتابخانه پرد

-در امر فهرست يهماهنگ ،رديد مد نظر قرار گياما آنچه كه با. ندارد
ك بخش يكه  گردديشنهاد ميپ .مختلف است يهابخانهمواد كتا يسينو

-در يكي از كتابخانهصان كتابدارينويسي مركزي زير نظر متخصفهرست
 .شكل هماهنگ سازماندهي شودهها ايجاد گردد و كليه منابع ب

هاي وان گفت وضعيت خدمات در كتابخانهت، ميطور كليهب: خدمات  .6
ها، خدماتي كتابخانه دليل هماهنگ نبودن اموره پرديس دانشكده فني ب

، )در بعضي موارد (ياهماهنگي در خدمات بين كتابخانه عدم همكاري و
، )هاكتابخانه در بعضي(عدم وجود بخش تأمين مدارك و فتوكپي 

سطح استاندارد تفاوت قابل توجهي بارساني، نداشتن بخش مستقل اطالع
ارزيابي و سنجش ميزان رضايت مراجعين از  ،لذا در اين بخش. دارد

كمك اين پژوهش، . طلبدكتابخانه خود تحقيق ديگري را مي خدمات
خانه شاياني در ارائه بهتر خدمات و اتخاذ تصميمات جديد براي كتاب

 .خواهد كرد
شده داشتن فضاي كافي، جذاب و حساب: بخش فضا و تجهيزاتدر   .7

نحو مطلوبتر در اين هه خدمات  بيبراي كارمندان و مراجعان جهت ارا
همچنين،  ).مطابق جداول مربوط به اين بخش(گردد اد ميبخش پيشنه
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 ، برق،2مركزي پرديس ( 2هاي واقع در پرديس متمركز كردن كتابخانه
تر براي كتابخانه مركزي جهت دسترسي راحت و ايجاد يك) متالورژي

 .گرددبوطه و راحتي مراجعان پيشنهاد ميواحدهاي آموزشي مر
ر نظر كتابداران متخصص در يانجام اين امور بايستي زكه الزم به ذكر است    

در تجربه معماري با ، واي متشكل از رئيس كتابخانه، مسئوالن دانشكدهكميته
 .هاي فرهنگي انجام گيردابخانه و آشنا و عالقمند به جنبهطراحي كت
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