توسعهي آموزش جنديشاپور
فصلنامهي مرکز مطالعات و توسعهي آموزش علوم پزشکی
سال هفتم ،شمارهي  ،2تابستان 95

مقایسهی نیروی انسانی ،مجموعه و فضای کتابخانههای دانشکدهای دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز با استانداردهای کتابخانههای دانشگاهی ایران در بازهی زمانی 93-92
محمدعلی زمانی* :کارشناسارشد علم اطالعات و دانششناسی ،معاونت پژوهشی ،دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور
اهواز ،اهواز ،ایران.
علیحسین قاسمی :عضو هیأت علمی ،دانشکدهي پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
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زمانی و همكاران

مقدمه
تاریخچهي کتابخانههاي دانشگاهی به مفهوم امروزي
و با قوانین مدون ،در اروپا به حدود سال  1855و در
آمریکا به سال  1850میرسد .در ایران با این که اولین
مؤسسه ي آموزش عالی را امیرکبیر با نام دارالفنون
تأسیس کرد ،ولی باید اذعان داشت که اولین دانشگاه به
مفهوم امروزي آن ،در سال  1313با عنوان دانشگاه تهران
تأسیس شد .با تأسیس این دانشگاه و شکلگیري
دانشکدههاي مختلف آن ،پایههاي کتابخانههاي
دانشکدهاي و دانشگاهی نیز پیریزي شد (مزینانی،
 .)1380کتابخانههاي دانشگاهی هم که بخش
جداییناپذیر نظام آموزشی عالی محسوب میشوند ،به
عنوان مراکز گردآوري و انتقال اطالعات علمی و فنی و
کانون پاسخگویی به نیاز محققان ،ناگزیر به سرمایهگذاري
در اشاعهي خدمات ،تهیهي منابع روزآمد و جذب نیروي
انسانی کارآمد هستند (حقیقی .)1372 ،در کشور ما براي
کتابخانههاي دانشگاهی استانداردهایی تعریف شده است
که این استانداردها در کتاب "استانداردهاي کتابخانههاي
دانشگاهی ایران" تألیف خانم تعاونی ذکر شده است که در
این پژوهش به عنوان معیار مورد استفاده قرار خواهد
گرفت .در این زمینه مطالعات زیادي انجام شده است از
جمله :مطالعهي ابراهیمی با عنوان مقایسهي وضعیت
نیروي انسانی ،مجموعه ،فضا و بودجهي کتابخانههاي
دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استانداردهاي کتابخانههاي
دانشگاهی ایران نشان داد که کتابخانههاي دانشگاه علوم
پزشکی تبریز از نظر نیروي انسانی  89درصد (در سطح
مطلوب) ،از نظر مجموعه  9درصد (در سطح پایین) ،از
نظر فضاي کتابخانه  69درصد (در سطح مطلوب) و از نظر
بودجه 81 ،درصد (در سطح مطلوب) استاندارد
کتابخانههاي دانشگاهی ایران را رعایت کردهاند (ابراهیمی،
 .)1389هدف از انجام این پژوهش ،تعیین و تشریح وضع
موجود کتابخانههاي دانشکدهاي دانشگاه علوم پزشکی
جندي شاپور اهواز از نظر نیروي انسانی متخصص و کمک
متخصص ،فضاي مخزن کتاب و نشریات ،فضاي سالن
مطالعه ،فضاي کار کارمندان ،تعداد نشریات و کتاب و
مقایسه ي وضع موجود با وضع مطلوب است .شناسایی و
معرفی مسایل در کتابخانههاي دانشگاه علوم پزشکی
جنديشاپور اهواز و مقایسه با استاندارد کتابخانههاي
دانشگاهی ایران ،نشان میدهد تا چه اندازه با یک
کتابخانه ي استاندارد فاصله دارند .آگاهی از میزان اختالف
میتواند در برنامهریزيهاي آیندهي کتابخانهها بسیار
سودمند باشد .همچنین با مشخص نمودن نقاط قوت و
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ضعف کتابخانهها با توجه به نتایج این پژوهش ،به افزایش
بهرهوري در این کتابخانهها یاري رساند .براي سنجش
تخصص کتابداران در کتاب استانداردهاي کتابخانههاي
دانشگاهی ایران معیارهایی تعیین شده است مثالً
کتابدارانی که داراي دانشنامهي کارشناسیارشد و باالتر
علوم کتابداري و اطالعرسانی هستند ،متخصصان کتابداري
و اطالعرسانی و کارشناسان و کاردانان رشتهي کتابداري و
اطالعرسانی ،کمک متخصص نامیده میشوند و براي
کتابداران با مدرک دیپلم به ازاي هر  10سال سابقهي کار
یک درجه اضافه شده است .مثالً کتابداري که با مدرک
دیپلم  20سال سابقهي کار در کتابخانه دارد ،معادل
کمکمتخصص کارشناس در نظر گرفته شده است و براي
کتابداران با مدرک فوقدیپلم به باال به ازاي هر  15سال
سابقهي کار در کتابخانه یک درجه اضافه شده است .از
جمله موانعی که در این تحقیق وجود داشت ،میتوان به
عدم اطمینان کتابداران از بیان وضعیت شغلی موجود خود
اشاره کرد.
روشها
در ایننن پننژوهش وضننعیت کتابخانننههنناي دانشننکدهاي
دانشگاه علنوم پزشنکی جننديشناپور اهنواز (کتابخاننهي
دانشکدهي پرستاري آبادان ،کتابخانهي دانشنکدهي علنوم
پزشننکی بسننتان ،کتابخانننهي دانشننکدهي علننوم پزشننکی
بهبهننان ،کتابخانننهي دانشننکدهي بهداشننت ،کتابخانننهي
دانشکدهي پرستاري و مامایی اهواز ،کتابخانهي دانشکدهي
پزشننکی ،کتابخانننهي دانشننکدهي پیراپزشننکی اهننواز،
کتابخانهي دانشکدهي توانبخشی ،کتابخاننهي دانشنکدهي
داروسنننازي ،کتابخاننننهي دانشنننکدهي دندانپزشنننکی و
کتابخانهي دانشنکدهي علنوم پزشنکی شوشنتر) از لحناظ
نیروي انسانی متخصص و کمکمتخصنص ،فضناي مخنزن
کتاب و نشریات ،فضاي سالن مطالعه ،فضاي کار کارمندان،
تعداد نشریات و تعداد جلد کتاب مورد سؤال است کنه بنا
استفاده از روش پیمایشی 11 ،کتابخاننه را منورد بررسنی
قرار میدهد و آنگاه آنها را با استانداردهاي کتابخانههاي
دانشگاهی ایران مورد مقایسه قرار میدهند .بنا توجنه بنه
اینکه معیار سنجش هر کدام از گزینههاي فوق بنر اسناس
تعداد دانشجو ،تعداد رشتههاي تحصیلی منیباشند ،بنراي
سننجش و ارزینابی کتابخاننههناي بیمارسنتانی ،بنه علنت
نداشتن دانشجوي ثابت همانند کتابخانههاي دانشنکدهاي،
نمیتوان بر اساس استانداردهاي کتابخانههناي دانشنگاهی
ایران انجام داد .بنابراین در این پژوهش سعی شنده اسنت
که نقاط ضعف و کمبود کتابخانههاي دانشکدهاي مشخص
شود تا در جهت ارتقاي خدمات بهتر کاربرد داشته باشند.
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پس از گردآوري پرسشنامهها و ورود دادههنا بنه جنداول
اکسل از طریق فرمنولنویسنی طبنق اسنتانداردها و رسنم
جداول و نمودار ،اطالعات مورد نیاز به دست آمد.

نتایج
وضعیت موجود هر یک از کتابخانهها از نظر نیروي
انسانی متخصص و کمکمتخصص بر اساس استاندارد با
توجه به تعداد دانشجو و تعداد استاد تمام وقت ،تعداد جلد
کتاب یا سایر منابع کتابخانهاي موجود و تعداد جلد
افزایش سالیانه یا کسري از آن طبق فرمول ذیل محاسبه
میشود .نیروي انسانی متخصص و کمک مورد نیاز = به
ازاي هر  250نفر دانشجو و استاد تمام وقت یا کسري از
آن یک نفر متخصص و کمک متخصص  +به ازاي هر
 25000جلد کتاب یا سایر منابع کتابخانهاي موجود یا
کسري از آن یک نفر متخصص و کمکمتخصص  +به ازاي
هر  2500جلد افزایش سالیانه مجموعه یا کسري از آن
یک نفر متخصص و کمکمتخصص .طبق استاندارد
میانگین نسبت متخصصان کتابداري به مجموع کتابداران
کمکمتخصص  33درصد است .یافتهها نشان داد،
کتابخانهي دندانپزشکی داراي دو پست سازمانی کتابدار
است ( 4و  )5پست شمارهي  4بالتصدي و پست شمارهي
 5نیرویی استفاده شده که در کتابخانه کار نمیکند و دو
نیروي موجود کتابخانه یکی کارشناس کتابداري
کتابخانهي مرکزي (متخصص) و دیگري نیروي طرحی
(کمک متخصص) میباشد .این کتابخانه طبق استاندارد
باید  4نیرو ( 1نفر متخصص و  3نفر کمکمتخصص)
داشته باشد .و در حال حاضر از نظر نیروي متخصص 100
درصد ،نیروي کمک متخصص  33درصد و جمع متخصص
و کمکمتخصص  50درصد استاندارد را داراست .این
کتابخانه به دو نیروي کمکمتخصص نیاز دارد .کتابخانهي
داروسازي داراي  4پست سازمانی کتابدار است (،33 ،32
 34و  )35که همه در کتابخانه کار میکنند .پست
شمارهي  32مسؤول کتابخانه ،پست  ،33پست  34و پست
 35استفاده شده است .این کتابخانه طبق استاندارد باید 4
نیرو ( 1نفر متخصص و  3نفر کمکمتخصص) داشته باشد.
و در حال حاضر از نظر نیروي متخصص  200درصد،
نیروي کمکمتخصص  66درصد و جمع متخصص و
کمکمتخصص  100درصد استاندارد را داراست .این
کتابخانه داراي یک نیروي متخصص مازاد است و یک
نیروي کمکمتخصص کم دارد .کتابخانهي پزشکی داراي
 5پست سازمانی کتابدار است ( 15 ،14 ،13 ،12و )16
پست شمارهي  15بالتصدي ،پست شمارهي 12مسؤول
کتابخانه ،پست شمارهي  16 ،14و ( 13نیرویی که در

کتابخانه کار نمیکند) استفاده شده است 3 .نیروي دیگر
در کتابخانه کار میکنند که پست کتابداري ندارند .این
کتابخانه طبق استاندارد باید  10نیرو (  3نفر متخصص و
 7نفر کمکمتخصص) داشته باشد .و در حال حاضر از نظر
نیروي متخصص  66درصد ،نیروي کمکمتخصص 57
درصد و جمع متخصص و کمکمتخصص  60درصد
استاندارد را داراست .این کتابخانه  4نیرو کم دارد (یک
نیروي متخصص و سه نیروي کمکمتخصص) .کتابخانهي
پیراپزشکی داراي  3پست سازمانی کتابدار است (40 ،39
و  )41پست شمارهي  39مسؤول کتابخانه بالتصدي،
پست  40بالتصدي و پست  41که در کتابخانه کار
نمیکند .در حال حاضر  4نیرو در کتابخانه کار میکنند
که پست کتابداري ندارند .این کتابخانه طبق استاندارد
باید  7نیرو ( 2نفر متخصص و  5نفر کمکمتخصص)
داشته باشد .و در حال حاضر از نظر نیروي متخصص 50
درصد ،نیروي کمکمتخصص  60درصد و جمع متخصص
و کمکمتخصص  57درصد استاندارد را داراست .این
کتابخانه  3نیرو کم دارد (یک نیروي متخصص و دو نیروي
کمکمتخصص) .کتابخانهي توانبخشی داراي  2پست
سازمانی کتابدار است ( 22و  )23پست شمارهي 22
مسؤول کتابخانه استفاده شده و پست  23که بالتصدي
است 3 .نفر دیگر در کتابخانه کار میکنند که پست
کتابداري ندارند .این کتابخانه طبق استاندارد باید  4نیرو
( 1نفر متخصص و  3نفر کمکمتخصص) داشته باشد و در
حال حاضر از نظر نیروي متخصص  100درصد ،نیروي
کمکمتخصص  100درصد و جمع متخصص و
کمکمتخصص 100درصد استاندارد را داراست .این
کتابخانه کمبود نیرو ندارد .کتابخانهي پرستاري و مامایی
اهواز داراي  5پست سازمانی کتابدار است ( ،41 ،40 ،39
 41/1و  )41/2پست  39مسؤول کتابخانه ،پست  40و
پست  41استفاده شده که این  3پست ( 40 ،39و )41در
کتابخانه کار نمیکنند .پست  41/1و پست  42/2استفاده
شده است .دو نفر دیگر در کتابخانه کار میکنند که پست
کتابداري ندارند .این کتابخانه طبق استاندارد باید  6نیرو
( 2نفر متخصص و  4نفر کمکمتخصص) داشته باشد .و
در حال حاضر از نظر نیروي متخصص  50درصد ،نیروي
کمکمتخصص  75درصد و جمع متخصص و
کمکمتخصص  66درصد استاندارد را داراست .این
کتابخانه  2نیرو کم دارد (یک نیروي متخصص و یک
نیروي کمکمتخصص) .کتابخانهي بهداشت داراي  2پست
سازمانی کتابدار است (  2و  )3پست  2مسؤول کتابخانه
استفاده شده و پست  3که در کتابخانه کار نمیکند 3 .نفر
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دیگر در کتابخانه کار میکنند که پست کتابداري ندارند.
این کتابخانه طبق استاندارد باید  6نیرو ( 2نفر متخصص و
 4نفر کمکمتخصص) داشته باشد .و در حال حاضر از نظر
نیروي متخصص  0درصد ،نیروي کمکمتخصص 100
درصد و جمع متخصص و کمکمتخصص  66درصد
استاندارد را داراست .این کتابخانه دو نیروي متخصص کم
دارد .کتابخانه دانشکدهي علوم پزشکی بهبهان داراي 2
نفر نیرو میباشد .این کتابخانه طبق استاندارد باید  4نیرو
( 1نفر متخصص و  3نفر کمکمتخصص) داشته باشد و در
حال حاضر از نظر نیروي متخصص  0درصد ،نیروي
کمکمتخصص  66درصد و جمع متخصص و
کمکمتخصص  50درصد استاندارد را داراست .و این
کتابخانه  2نیرو کم دارد (یک نیروي متخصص و یک
نیروي کمکمتخصص).
کتابخانهي دانشکدهي علوم پزشکی شوشتر داراي 1
نفر نیرو میباشد .این کتابخانه طبق استاندارد باید  3نیرو
( 1نفر متخصص و  2نفر کمکمتخصص) داشته باشد و در
حال حاضر از نظر نیروي متخصص  0درصد ،نیروي
کمکمتخصص  50درصد و جمع متخصص و
کمکمتخصص  33درصد استاندارد را داراست .و این
کتابخانه  2نیرو کم دارد (یک نیروي متخصص و یک
نیروي کمکمتخصص).
کتابخانهي دانشکدهي علوم پزشکی آبادان داراي  4نفر
نیرو میباشد .این کتابخانه طبق استاندارد باید  2نیرو ( 1
نفر متخصص و  1نفر کمکمتخصص) داشته باشد و در
حال حاضر از نظر نیروي متخصص  200درصد ،نیروي
کمکمتخصص  100درصد و جمع متخصص و کمک
متخصص  133درصد استاندارد را داراست و این کتابخانه
داراي یک نیروي متخصص مازاد است.
کتابخانهي دانشکدهي علوم پزشکی بستان داراي  2نفر
نیرو میباشد .این کتابخانه طبق استاندارد باید  3نیرو (1
نفر متخصص و  2نفر کمکمتخصص) داشته باشد و در
حال حاضر از نظر نیروي متخصص  100درصد ،نیروي
کمکمتخصص  50درصد و جمع متخصص و
کمکمتخصص  66درصد استاندارد را داراست .این
کتابخانه یک نیروي کمکمتخصص کم دارد .وضعیت
موجود کتابخانههاي دانشکدهاي علوم پزشکی از نظر تعداد
جلد کتاب بر اساس استاندارد با توجه به تعداد دانشجو،
تعداد استاد تمام وقت و تعداد رشتههاي تحصیلی در هر
کدام از مقاطع تحصیلی دکتري ،ارشد ،کارشناسی و
کاردانی طبق فرمول ذیل محاسبه میشود.
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 =Vمجموعه پایه
D20000M+3000U+335E+12F+100+
 =Vتعداد جلد کتاب مورد نیاز  =Fتعداد اعضاي هیأت
علمی تمام وقت  =Eتعداد کل دانشجویان تمام وقت
 =Uتعداد رشتههاي کارشناسی  =Mتعداد رشتههاي
کارشناسی ارشد  =Dتعداد رشته ها در سطح دکترا ،با
توجه به اینکه تهیهي مجموعهي پایه براي کتابخانههاي
علوم پزشکی ( 40000مدرک) ممکن نیست .این رقم از
فرمول حذف شده است .جدول شماره  1اختالف تعداد
جلد کتاب موجود با مورد نیاز هر یک از دانشکدهها را
نشان میدهد .مثالً کتابخانه بهداشت با اختالف ()63367
نشان میدهد که نیاز به  63367جلد کتاب دارد.
جدول شماره  :1اختالف تعداد جلد کتاب موجود با مورد نیاز
هر یک از دانشکدهها
اختالف کتاب

تعداد کتاب مورد نیاز

موجود با مورد نیاز
3660

تعداد جلد کتاب یا

نام کتابخانه

معادل موجود
3400

7060

آبادان

-1108

1708

600

بستان

- 2454

4164

1700

بهبهان

-63367

71083

7716

- 25882

38873

12991

بهداشت
پرستاری اهواز

-216502

222552

6050

پزشکی

-56248

71614

15366

پیراپزشکی

-26496

35152

8656

توانبخشی

-81916

89648

7732

داروسازی

-185036

190324

5288

دندانپزشکی

- 367

1700

1333

شوشتر

وضعیت کتابخانههاي دانشکدهاي علوم پزشکی از نظر
تعداد عنوان نشریه بر اساس استاندارد با توجه به تعداد
دانشجوي کاردانی کارشناسی ،تعداد دانشجوي
کارشناسیارشد به باال و تعداد استاد تمام وقت طبق
فرمول ذیل محاسبه میشود .تعداد عنوان نشریه= به ازاي
هر  6نفر دانشجوي کاردانی و کارشناسی حداقل یک
عنوان +به ازاي هر  2نفر دانشجوي کارشناسیارشد و
باالتر حداقل یک عنوان +به ازاي هر  2نفر عضو هیأت
علمی تمام وقت حداقل یک عنوان .جدول شماره 2
اختالف تعداد نشریات موجود با مورد نیاز هر یک از
دانشکدهها را نشان میدهد .مثالً کتابخانه بهداشت با
اختالف ( )-136نشان میدهد که نیاز به  136عنوان
نشریه فعال دارد.
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جدول شماره  :2اختالف تعداد نشریات موجود با مورد نیاز هر
یک از دانشکدهها
نام کتابخانه

اختالف نشریات

تعداد کل عناوین

تعداد

موجود با مورد

نشریات مورد

نشریات

نیاز

نیاز

موجود

- 38.33

38.33

0

آبادان

-17.5

17.5

0

بستان

-35.166

55.166

20

بهبهان

-136.33

184.33

48

بهداشت

-103.5

171.5

68

پرستاری اهواز

-858

998

140

پزشکی

- 150.5

226.5

76

پیراپزشکی

36.833

110.166

147

توانبخشی

-94

211

117

داروسازی

- 113.5

195.5

82

دندانپزشکی

- 0.833

21.833

21

شوشتر

وضعیت کتابخانههاي دانشکدهاي علوم پزشکی از نظر
فضاي کار کارمندان بر اساس استاندارد با توجه به تعداد
کل کارمندان محاسبه میشود .طبق استاندارد میانگین
نسبت مجموع کتابداران متخصص و کمکمتخصص به
کل کارمندان  60درصد است و متوسط فضا به ازاي هر
کارمند  10متر مربع است .اختالف فضاي موجود کار
کارمندان با مورد نیاز در بیشتر کتابخانهها مشهود است.
در کتابخانهي دانشکدههاي آبادان  25متر ،بستان 17
متر ،بهبهان  55متر ،بهداشت  36متر ،پرستاري و مامایی
اهواز  103متر ،پزشکی  235متر ،پیراپزشکی  76متر،
توانبخشی  47متر ،دندانپزشکی  50متر و شوشتر 36
متر کمبود فضا دارند .وضعیت کتابخانههاي دانشکدهاي
علوم پزشکی از نظر فضاي مخزن کتاب و نشریات بر
اساس استاندارد با توجه به تعداد جلد کتاب و معادل
موجود (متر مربع) و فضاي مخزن مورد نیاز نشریات
(تعداد عنوان نشریهي فعال) طبق فرمول ذیل محاسبه
میشود .طبق استاندارد براي هر  120جلد کتاب یک متر
مربع فضا و براي هر  20نشریهي ادواري جاري یک متر
مربع فضا پیشبینی میشود .فضاي مخزن کتاب و نشریات
در بیشتر کتابخانههاي مورد مطالعه مطلوب است .در
کتابخانهي پزشکی  158متر ،آبادان  24متر ،بستان 45
متر ،بهبهان  29متر ،بهداشت  76متر ،پرستاري اهواز 88
متر ،توانبخشی  21متر و داروسازي  129متر بیش از
استاندارد براي مخزن کتاب و نشریات فضا وجود دارد و
کتابخانهي شوشتر از لحاظ فضا براي مخزن کتاب و
نشریات با استاندارد برابر است .اما کتابخانهي
دندانپزشکی  13متر و پیراپزشکی  38متر براي مخزن

کتاب و نشریات فضا کم دارند .وضعیت کتابخانههاي
دانشکده اي علوم پزشکی از نظر فضاي سالن مطالعه بر
اساس استاندارد با توجه به تعداد دانشجو محاسبه میشود.
طبق استاندارد فضاي مطالعه باید گنجایش پذیرفتن 20
درصد از تعداد کل دانشجویان در آن واحد را داشته باشد
و به ازاي هر نفر  2/5متر مربع .اختالف سالن مطالعه
موجود و مورد نیاز در بیشتر کتابخانههاي مورد مطالعه
وجود دارد کتابخانهي دانشکدهي آبادان  39متر ،بهبهان
 42متر ،بهداشت  207متر ،پرستاري اهواز  95متر،
پزشکی  863متر و پیراپزشکی  500متر ،توانبخشی 121
متر ،داروسازي  11متر ،دندانپزشکی  155متر و شوشتر
 23متر براي سالن مطالعه فضا کم دارد.

بحث
نتایج پژوهش نشان داد که از لحاظ نیروي انسانی
متخصص کتابخانههاي دانشکدههاي پرستاري آبادان،
علوم پزشکی بستان ،توانبخشی ،داروسازي و دندانپزشکی
باالتر از استاندارد و در سطح مطلوب و کتابخانههاي
دانشکدههاي بهبهان ،بهداشت ،پرستاري اهواز و پزشکی و
پیراپزشکی و شوشتر پایینتر از استاندارد و در سطح
نامطلوب میباشند .از لحاظ نیروي کمکمتخصص
کتابخانهي دانشکدهي پرستاري آبادان ،کتابخانهي
بهداشت و کتابخانهي توانبخشی در سطح مطلوب
میباشند .از لحاظ تعداد جلد کتاب کتابخانهي دانشکدهي
پرستاري آبادان در سطح مطلوب میباشند .از لحاظ تعداد
عنوان نشریهي کتابخانهي توانبخشی در سطح مطلوب
میباشند .از لحاظ فضاي کار کارمندان کتابخانهي
پرستاري و مامایی اهواز و کتابخانهي داروسازي در سطح
مطلوب میباشند .از لحاظ فضاي مخزن کتاب و نشریات
به غیر از پیراپزشکی و دندانپزشکی بقیه در سطح مطلوب
میباشند .از لحاظ فضاي سالن مطالعه کتابخانهي
دانشکدهي علوم پزشکی بستان در سطح مطلوب
میباشند .اما بسیاري از کتابخانههاي مورد مطالعه در یک
یا چند استاندارد از استانداردهاي کتابخانههاي دانشگاهی
دچار کمبودها هستند و در این زمینه نتایج تحقیق عطایی
نشان داد که کمبود نیروي انسانی متخصص در اکثر
کتابخانههاي دانشگاهی شهر تهران وجود دارد و جذب
نکردن نیروي متخصص ،مانع جدي دانشگاهها براي
رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی آنها است (عطایی،
 )1381و نتایج پژوهش حیدري نشان داد که
کتابخانههاي واحدهاي دانشگاهی منطقه چهار دانشگاه
آزاد اسالمی با استانداردهاي کتابخانههاي دانشگاهی ایران
از لحاظ کمی (نیروي انسانی ،مجموعه ،ساختمان،
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زمانی و همكاران
تجهیزات و بودجه) اختالف چشمگیري وجود دارد
(حیدري )1383 ،همچنین مطالعهي ابراهیمی با عنوان
مقایسهي وضعیت نیروي انسانی ،مجموعه ،فضا و بودجهي
کتابخانههاي دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استانداردهاي
کتابخانههاي دانشگاهی ایران نشان داد که کتابخانههاي
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مقایسه با استانداردها از
نظر منابع در سطح پایین و از جهت نیروي انسانی ،فضا و
بودجه در وضعیت خوبی قرار دارد (ابراهیمی .)1389 ،این
تحقیقات نشان داد که اکثر کتابخانههاي دانشگاهی از
لحاظ استانداردهاي کتابخانههاي دانشگاهی ایران دچار
ضعف و کاستی میباشند و سیاستگذاران در سطوح باالي
تصمیمگیري جهت رفع این کمبودها باید تصمیمات جدي
اتخاذ نمایند.

پیشنهادها
 .1توصیه میشود براي غنی ساختن مجموعهي کتابخانهها
بودجه بیشتري اختصاص داده شود.
 .2کمبود نیروي انسانی متخصص در بعضی کتابخانهها
دیده می شود که الزم است از سوي واحدهاي دانشگاهی
سیاستی اتخاذ شود تا نیروي انسانی متخصص و
کارشناسان کتابداري جهت فعالیت در کتابخانهها استخدام
شوند.
 .3نشستهاي تخصصی کتابداران جهت رفع کمبودها و
معضالت کتابخانهها برگزار شود.
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Comparison Between Libraries’ Staff, Collection and Space of Colleges’
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Abstract: The present analytical-descriptive study aimed to investigate the status of the
academic libraries of the Faculties in Ahvaz Jundishapur University of medical sciences
including the different Faculties’ libraries such as school of Nursing of Abadan, Shushtar,
Bostan, Behbahan, Ahvaz Nursing and Midwifery , Rehabilitation sciences, Pharmacy, and
Dentistry in terms of expert and assistant, space for books and publications, study space,
working space for employees, number of publications books. Hence, a standard questionnaire
was used to collect information provided for comparison with the standard of Iranian academic
libraries. According to research results in terms of human resources including expert and expert
assistant, the library of Medicine Faculty showed a staff shortage of 4 human resources more
than other libraries. In comparison, the library of Rehabilitation sciences faculty would rather
well than other libraries and was desirable. In addition, in terms of number of book volume,
there was a deep deficiency in the Library of Medicine faculty with shortage of 216,502
volumes; and in terms of the staff working space, there was also the shortage of 235 meters
more by comparison with other libraries. However, the deficiency of the number of journal title
was observed at Paramedical School’ library with a shortage of 150 titles more than other
libraries; Although it demonstrated lack of storage space for library books and journals in
comparison with other libraries with shortage about 38 meters, Medical School’ library with a
relative lack of 836 meters was more than other libraries in deficit in terms of reading room
space. ,. All the data led to conclude that most surveyed libraries indicated weaknesses and
deficiencies; therefore, the harsh conditions should be taken into serious consideration and the
remedial decisions, too..

Keywords: Academic Libraries, Academic Libraries Standards, Ahvaz Jundishapur University
of Medical Sciences.
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