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ای دانشگاه علوم پزشکی های دانشکدهکتابخانهو فضای  نیروی انسانی، مجموعه یمقایسه

 93-92ی زمانی در بازه ایرانهای دانشگاهی با استانداردهای کتابخانهز شاپور اهواجندی

 
شاپور شناسی، معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی جنديارشد علم اطالعات و دانشکارشناس  :*محمدعلی زمانی
  .اهواز، اهواز، ایران
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شاپور شناسی، معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی جنديارشد علم اطالعات و دانشکارشناس ي مسؤول: سندهینو*
 .اهواز، اهواز، ایران

 
 

   )          Email: m20z80@yahoo.com  (  

        اي زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی هاي دانشکدهوضعیت کتابخانهپژوهش حاضر با هدف بررسی  چكیده:

شاپور اهواز از لحاظ نیروي انسانی متخصص و کمک متخصص، فضاي مخزن کتاب و نشریات، فضاي سالن مطالعه، جندي

انجام هاي دانشگاهی ایران ها با استاندارد کتابخانهآني فضاي کار کارمندان، تعداد نشریات و تعداد جلد کتاب و مقایسه

نامه استفاده شد. تحلیلی است. براي گردآوري اطالعات از پرسش-شده است. روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی

تایج باشند. نمیشاپور اهواز اي دانشگاه علوم پزشکی جنديهاي دانشکدهکتابخانهي ي آماري این پژوهش کلیهجامعه

نیرو  4پزشکی با کمبود  يدانشکده يکتابخانه و کمک متخصص از لحاظ نیروي انسانی متخصصپژوهش نشان داد که 

 يدانشکده يو کتابخانه ها دچار کمبود استبیش از دیگر کتابخانهمتخصص( )یک نیروي متخصص و سه نیروي کمک

پزشکی با  يدانشکده يکتابخانه از لحاظ تعداد جلد کتاب،باشند. میها و در سطح مطلوب توانبخشی بهتر از دیگر کتابخانه

  يکتابخانه ،از لحاظ تعداد عنوان نشریهباشد. میها در سطح نامطلوب جلد بیش از سایر کتابخانه 216502کمبود 

از لحاظ فضاي کار کارمندان  .استها دچار کمبود عنوان بیش از دیگر کتابخانه 150پیراپزشکی با کمبود يدانشکده

از لحاظ فضاي مخزن کتاب  باشد.میها دچار کمبود متر بیش از دیگر کتابخانه 235پزشکی با کمبود  يدانشکده يکتابخانه

از لحاظ باشد و میها دچار کمبود بیش از دیگر کتابخانهمتر  38پیراپزشکی با کمبود  يدانشکده يکتابخانهو نشریات 

باشد. اکثر میها دچار کمبود متر بیش از دیگر کتابخانه 836پزشکی با کمبود  يدانشکده يکتابخانه ،مطالعه فضاي سالن

 باشند و جهت رفع این کمبودها باید تصمیمات جدي اتخاذ نمود.هاي مورد مطالعه دچار ضعف و کاستی میکتابخانه
 

شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندي ،هاي دانشگاهی ایرانکتابخانه استانداردهاياي، هاي دانشکدهکتابخانه واژگان کلیدي:

 .اهواز
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 مقدمه
هاي دانشگاهی به مفهوم امروزي ي کتابخانهتاریخچه      

و در  1855و با قوانین مدون، در اروپا به حدود سال 

رسد. در ایران با این که اولین می 1850آمریکا به سال 

ي آموزش عالی را امیرکبیر با نام دارالفنون مؤسسه

باید اذعان داشت که اولین دانشگاه به  تأسیس کرد، ولی

با عنوان دانشگاه تهران  1313مفهوم امروزي آن، در سال 

گیري  تأسیس شد. با تأسیس این دانشگاه و شکل

          هايهاي کتابخانههاي مختلف آن، پایهدانشکده

 ،ریزي شد )مزینانی اي و دانشگاهی نیز پیدانشکده

           بخش هاي دانشگاهی هم کهکتابخانه (.1380

شوند، به ناپذیر نظام آموزشی عالی محسوب میجدایی

عنوان مراکز گردآوري و انتقال اطالعات علمی و فنی و 

گذاري  گویی به نیاز محققان، ناگزیر به سرمایهکانون پاسخ

ي منابع روزآمد و جذب نیروي ي خدمات، تهیهدر اشاعه

اي در کشور ما بر (.1372 ،انسانی کارآمد هستند )حقیقی

هاي دانشگاهی استانداردهایی تعریف شده است کتابخانه

هاي استانداردهاي کتابخانه"که این استانداردها در کتاب 

تعاونی ذکر شده است که در خانم لیف أت "دانشگاهی ایران

این پژوهش به عنوان معیار مورد استفاده قرار خواهد 

ز گرفت. در این زمینه مطالعات زیادي انجام شده است ا

وضعیت  يمقایسه ابراهیمی با عنوان يمطالعه :جمله

هاي کتابخانه ينیروي انسانی، مجموعه، فضا و بودجه

هاي دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استانداردهاي کتابخانه

هاي دانشگاه علوم کتابخانه نشان داد که دانشگاهی ایران

)در سطح  درصد 89پزشکی تبریز از نظر نیروي انسانی 

، از (در سطح پایین) درصد 9، از نظر مجموعه لوب(مط

و از نظر  )در سطح مطلوب( درصد 69 نظر فضاي کتابخانه

          استاندارد  )در سطح مطلوب( درصد 81بودجه، 

)ابراهیمی،  اندهاي دانشگاهی ایران را رعایت کردهکتابخانه

هدف از انجام این پژوهش، تعیین و تشریح وضع  (.1389

          اي دانشگاه علوم پزشکی هاي دانشکدهکتابخانهموجود 

شاپور اهواز از نظر نیروي انسانی متخصص و کمک جندي

متخصص، فضاي مخزن کتاب و نشریات، فضاي سالن 

مطالعه، فضاي کار کارمندان، تعداد نشریات و کتاب و 

ي وضع موجود با وضع مطلوب است. شناسایی و مقایسه

ي دانشگاه علوم پزشکی هال در کتابخانهیمعرفی مسا

هاي با استاندارد کتابخانه شاپور اهواز و مقایسهجندي

دهد تا چه اندازه با یک دانشگاهی ایران، نشان می

ي استاندارد فاصله دارند. آگاهی از میزان اختالف کتابخانه

ها بسیار ي کتابخانههاي آیندهریزي تواند در برنامه می

شخص نمودن نقاط قوت و چنین با مسودمند باشد. هم

ها با توجه به نتایج این پژوهش، به افزایش ضعف کتابخانه

ها یاري رساند. براي سنجش وري در این کتابخانهبهره

هاي استانداردهاي کتابخانهتخصص کتابداران در کتاب 

 دانشگاهی ایران معیارهایی تعیین شده است مثالً

ارشد و باالتر سیکارشنا يکتابدارانی که داراي دانشنامه

متخصصان کتابداري  ،رسانی هستندعلوم کتابداري و اطالع

کتابداري و  يرسانی و کارشناسان و کاردانان رشتهو اطالع

براي شوند و رسانی، کمک متخصص نامیده میاطالع

کار  يسال سابقه 10کتابداران با مدرک دیپلم به ازاي هر 

ک رداري که با مدیک درجه اضافه شده است. مثالً کتاب

، معادل کار در کتابخانه دارد يسال سابقه 20دیپلم 

و براي  متخصص کارشناس در نظر گرفته شده استکمک

سال  15دیپلم به باال به ازاي هر کتابداران با مدرک فوق

کار در کتابخانه یک درجه اضافه شده است. از  يسابقه

توان به می، جمله موانعی که در این تحقیق وجود داشت

عدم اطمینان کتابداران از بیان وضعیت شغلی موجود خود 

 اشاره کرد.

 هاروش

اي هنناي دانشننکدهایننن پننژوهش وضننعیت کتابخانننه در    

 يکتابخاننه شناپور اهنواز )  دانشگاه علنوم پزشنکی جنندي   

علنوم   يدانشنکده  يکتابخانه ،پرستاري آبادان يدانشکده

علننوم پزشننکی  يدانشننکده يپزشننکی بسننتان، کتابخانننه

 يبهداشننت، کتابخانننه يدانشننکده يبهبهننان، کتابخانننه

 يدانشکده يپرستاري و مامایی اهواز، کتابخانه يدانشکده

 پیراپزشننکی اهننواز،   يدانشننکده يپزشننکی، کتابخانننه 

 يدانشنکده  يتوانبخشی، کتابخاننه  يدانشکده يکتابخانه

 دندانپزشنننکی و  يدانشنننکده يداروسنننازي، کتابخاننننه 

از لحناظ   علنوم پزشنکی شوشنتر(    يدانشنکده  يکتابخانه

متخصنص، فضناي مخنزن    نیروي انسانی متخصص و کمک

کتاب و نشریات، فضاي سالن مطالعه، فضاي کار کارمندان، 

ال است کنه بنا   ؤات و تعداد جلد کتاب مورد سیتعداد نشر

کتابخاننه را منورد بررسنی     11استفاده از روش پیمایشی، 

هاي ها را با استانداردهاي کتابخانه گاه آن و آن دهدرار میق

بنا توجنه بنه      دهند.  دانشگاهی ایران مورد مقایسه قرار می

هاي فوق بنر اسناس   اینکه معیار سنجش هر کدام از گزینه

بنراي   ،باشند هاي تحصیلی منی تعداد دانشجو، تعداد رشته

 هناي بیمارسنتانی، بنه علنت    سننجش و ارزینابی کتابخاننه   

اي، هاي دانشنکده نداشتن دانشجوي ثابت همانند کتابخانه

هناي دانشنگاهی   توان بر اساس استانداردهاي کتابخانهنمی

 ایران انجام داد. بنابراین در این پژوهش سعی شنده اسنت  

اي مشخص هاي دانشکدهنقاط ضعف و کمبود کتابخانه که

 خدمات بهتر کاربرد داشته باشند.  يشود تا در جهت ارتقا
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هنا بنه جنداول    ها و ورود دادهنامهپس از گردآوري پرسش

نویسنی طبنق اسنتانداردها و رسنم     اکسل از طریق فرمنول 

 دست آمد. ه جداول و نمودار، اطالعات مورد نیاز ب

 نتایج
ها از نظر نیروي وضعیت موجود هر یک از کتابخانه     

با  متخصص بر اساس استانداردانسانی متخصص و کمک

تعداد دانشجو و تعداد استاد تمام وقت، تعداد جلد توجه به 

اي موجود و تعداد جلد کتاب یا سایر منابع کتابخانه

افزایش سالیانه یا کسري از آن طبق فرمول ذیل محاسبه 

نیروي انسانی متخصص و کمک مورد نیاز = به  شود.می

نفر دانشجو و استاد تمام وقت یا کسري از  250ازاي هر 

تخصص و کمک متخصص + به ازاي هر آن یک نفر م

اي موجود یا جلد کتاب یا سایر منابع کتابخانه 25000

متخصص + به ازاي کسري از آن یک نفر متخصص و کمک

جلد افزایش سالیانه مجموعه یا کسري از آن  2500هر 

متخصص. طبق استاندارد یک نفر متخصص و کمک

بداران میانگین نسبت متخصصان کتابداري به مجموع کتا

ها نشان داد، یافته درصد است. 33متخصص کمک

 پزشکی داراي دو پست سازمانی کتابداردندان يکتابخانه

 يبالتصدي و پست شماره 4 ي( پست شماره5و  4است )

کند و دو نیرویی استفاده شده که در کتابخانه کار نمی 5

 موجود کتابخانه یکی کارشناس کتابداري  نیروي

مرکزي )متخصص( و دیگري نیروي طرحی  يکتابخانه

باشد. این کتابخانه طبق استاندارد )کمک متخصص( می

متخصص( نفر کمک 3نفر متخصص و  1نیرو ) 4باید 

 100داشته باشد. و در حال حاضر از نظر نیروي متخصص 

درصد و جمع متخصص  33درصد، نیروي کمک متخصص 

این  .تدرصد استاندارد را داراس 50متخصص و کمک

 يکتابخانه متخصص نیاز دارد.کتابخانه به دو نیروي کمک

، 33، 32پست سازمانی کتابدار است ) 4داروسازي داراي 

کنند. پست (  که همه در کتابخانه کار می35و  34

و پست  34، پست 33، پست ؤول کتابخانهمس 32 يشماره

 4استفاده شده است. این کتابخانه طبق استاندارد باید  35

متخصص( داشته باشد. نفر کمک 3نفر متخصص و  1نیرو )

درصد،  200و در حال حاضر از نظر نیروي متخصص 

درصد و جمع متخصص و  66متخصص نیروي کمک

درصد استاندارد را داراست. این  100متخصص کمک

کتابخانه داراي یک نیروي متخصص مازاد است و یک 

پزشکی داراي  يکتابخانه متخصص کم دارد.نیروي کمک

(  16و  15، 14، 13، 12پست سازمانی کتابدار است ) 5

ول ؤمس12 يبالتصدي، پست شماره 15 يپست شماره

)نیرویی که در  13و  16، 14 يکتابخانه، پست شماره

نیروي دیگر  3کند( استفاده شده است. کتابخانه کار نمی

 کنند که پست کتابداري ندارند. ایندر کتابخانه کار می

نفر متخصص و  3نیرو )  10کتابخانه طبق استاندارد باید 

متخصص( داشته باشد. و در حال حاضر از نظر نفر کمک 7

 57متخصص درصد، نیروي کمک 66نیروي متخصص 

درصد  60متخصص درصد و جمع متخصص و کمک

نیرو کم دارد )یک  4استاندارد را داراست. این کتابخانه 

 يمتخصص(. کتابخانهکمکنیروي متخصص و سه نیروي 

 40، 39پست سازمانی کتابدار است ) 3پیراپزشکی داراي 

ول کتابخانه بالتصدي، ؤمس 39 ي( پست شماره41و 

     که در کتابخانه کار  41و پست بالتصدي  40پست 

کنند نیرو در کتابخانه کار می 4کند. در حال حاضر نمی

استاندارد که پست کتابداري ندارند. این کتابخانه طبق 

متخصص( نفر کمک 5نفر متخصص و  2نیرو ) 7باید 

 50داشته باشد. و در حال حاضر از نظر نیروي متخصص 

درصد و جمع متخصص  60متخصص درصد، نیروي کمک

درصد استاندارد را داراست. این  57متخصص و کمک

)یک نیروي متخصص و دو نیروي  نیرو کم دارد 3کتابخانه 

پست  2توانبخشی داراي  يبخانهمتخصص(. کتاکمک

 22 ي( پست شماره23و  22سازمانی کتابدار است )

که بالتصدي  23ول کتابخانه استفاده شده و پست ؤمس

کنند که پست نفر دیگر در کتابخانه کار می 3است. 

نیرو  4کتابداري ندارند. این کتابخانه طبق استاندارد باید 

داشته باشد و در  متخصص(نفر کمک 3نفر متخصص و  1)

درصد، نیروي  100نیروي متخصص حال حاضر از نظر 

               درصد و جمع متخصص و  100متخصص کمک

درصد استاندارد را داراست. این 100متخصص کمک

پرستاري و مامایی  يکتابخانه کتابخانه کمبود نیرو ندارد.

، 41، 40، 39پست سازمانی کتابدار است )  5اهواز داراي 

و  40کتابخانه، پست  مسؤول 39( پست 2/41و  1/41

( در 41و 40، 39پست ) 3استفاده شده که این  41پست 

استفاده  2/42و پست  1/41کنند. پست کتابخانه کار نمی

کنند که پست شده است. دو نفر دیگر در کتابخانه کار می

نیرو  6کتابداري ندارند. این کتابخانه طبق استاندارد باید 

متخصص( داشته باشد. و نفر کمک 4نفر متخصص و  2)

درصد، نیروي  50در حال حاضر از نظر نیروي متخصص 

             درصد و جمع متخصص و  75متخصص کمک

درصد استاندارد را داراست. این  66متخصص کمک

نیرو کم دارد )یک نیروي متخصص و یک  2کتابخانه 

پست  2بهداشت داراي  يمتخصص(. کتابخانهنیروي کمک

کتابخانه  مسؤول 2( پست 3و  2بدار است ) سازمانی کتا

نفر  3کند. که در کتابخانه کار نمی 3استفاده شده و پست 
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کنند که پست کتابداري ندارند. یم دیگر در کتابخانه کار

نفر متخصص و  2نیرو ) 6این کتابخانه طبق استاندارد باید 

ر متخصص( داشته باشد. و در حال حاضر از نظنفر کمک 4

 100متخصص درصد، نیروي کمک 0نیروي متخصص 

درصد  66متخصص درصد و جمع متخصص و کمک

استاندارد را داراست.  این کتابخانه دو نیروي متخصص کم 

 2علوم پزشکی بهبهان داراي  يکتابخانه دانشکده دارد.

نیرو  4باشد. این کتابخانه طبق استاندارد باید نفر نیرو می

و در  متخصص( داشته باشدنفر کمک 3نفر متخصص و  1)

درصد، نیروي  0ر نیروي متخصص حال حاضر از نظ

               درصد و جمع متخصص و  66 متخصصکمک

درصد استاندارد را داراست. و این  50متخصص کمک

نیرو کم دارد )یک نیروي متخصص و یک  2کتابخانه 

 متخصص(. نیروي کمک

 1علوم پزشکی شوشتر داراي  يدانشکده يکتابخانه      

نیرو  3باشد. این کتابخانه طبق استاندارد باید نفر نیرو می

و در  متخصص( داشته باشدنفر کمک 2نفر متخصص و  1)

درصد، نیروي  0ر نیروي متخصص حال حاضر از نظ

           درصد و جمع متخصص و  50متخصص کمک

درصد استاندارد را داراست. و این  33متخصص کمک

نیروي متخصص و یک نیرو کم دارد )یک  2خانه کتاب

 متخصص(. کمکنیروي 

نفر  4علوم پزشکی آبادان داراي  يدانشکده يکتابخانه     

 1نیرو )  2باشد. این کتابخانه طبق استاندارد باید نیرو می

و در  متخصص( داشته باشدنفر کمک 1نفر متخصص و 

وي درصد، نیر 200حال حاضر از نظر نیروي متخصص 

درصد و جمع متخصص و کمک  100متخصص کمک

درصد استاندارد را داراست و این کتابخانه  133متخصص 

 داراي یک نیروي متخصص مازاد است.

نفر  2علوم پزشکی بستان داراي  يدانشکده يکتابخانه    

 1نیرو ) 3باشد. این کتابخانه طبق استاندارد باید نیرو می

و در  خصص( داشته باشدمتنفر کمک 2نفر متخصص و 

درصد، نیروي  100حال حاضر از نظر نیروي متخصص 

          درصد و جمع متخصص و  50متخصص کمک

درصد استاندارد را داراست. این  66متخصص کمک

وضعیت  متخصص کم دارد.کتابخانه یک نیروي کمک

اي علوم پزشکی از نظر تعداد هاي دانشکدهموجود کتابخانه

ستاندارد با توجه به تعداد دانشجو، جلد کتاب بر اساس ا

هاي تحصیلی در هر تعداد استاد تمام وقت و تعداد رشته

کدام از مقاطع تحصیلی دکتري، ارشد، کارشناسی و 

 شود.کاردانی طبق فرمول ذیل محاسبه می

 

V=  مجموعه پایه

+100F+12E+335U+3000M+20000D 

V=  تعداد جلد کتاب  مورد نیازF=  تعداد اعضاي هیأت

     تعداد کل دانشجویان تمام وقت =Eعلمی تمام وقت 

U= هاي کارشناسی تعداد رشتهM= هاي تعداد رشته

با  ،تعداد رشته ها در سطح دکترا =Dکارشناسی ارشد 

هاي پایه براي کتابخانه يمجموعه يکه تهیهتوجه به این

مدرک( ممکن نیست. این رقم از  40000علوم پزشکی )

اختالف تعداد  1جدول شماره  رمول حذف شده است.ف

ها را دانشکدههر یک از جلد کتاب موجود با مورد نیاز 

( 63367تابخانه بهداشت با اختالف )کدهد. مثالً نشان می

 جلد کتاب دارد. 63367دهد که نیاز به نشان می

اختالف تعداد جلد کتاب موجود با مورد نیاز : 1 شماره جدول

 هادانشکدههر یک از 
تعداد جلد کتاب یا  نام کتابخانه

 معادل موجود

اختالف کتاب  تعداد  کتاب مورد نیاز

 موجود با مورد نیاز

 3660 3400 7060 آبادان

 -1108 1708 600 بستان

 -2454 4164 1700 بهبهان

 -63367 71083 7716 بهداشت

 -25882 38873 12991 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

اي علوم پزشکی از نظر هاي دانشکدهوضعیت کتابخانه

با توجه به تعداد  تعداد عنوان نشریه بر اساس استاندارد

ارشناسی، تعداد دانشجوي دانشجوي کاردانی ک

ارشد به باال و تعداد استاد تمام وقت طبق کارشناسی

تعداد عنوان نشریه= به ازاي  شود.فرمول ذیل محاسبه می

نفر دانشجوي کاردانی و کارشناسی حداقل یک  6هر 

ارشد و نفر دانشجوي کارشناسی 2عنوان+ به ازاي هر 

نفر عضو هیأت  2تر حداقل یک عنوان+ به ازاي هر باال

 2 جدول شماره علمی تمام وقت حداقل یک عنوان.

هر یک از اختالف تعداد نشریات موجود با مورد نیاز 

کتابخانه بهداشت با  دهد. مثالًها را نشان میدانشکده

عنوان  136دهد که نیاز به ( نشان می-136اختالف )

 نشریه فعال دارد.
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: اختالف تعداد نشریات موجود با مورد نیاز هر 2جدول شماره 

 هایک از دانشکده
تعداد  نام کتابخانه

نشریات 

 موجود

تعداد کل عناوین 

نشریات مورد 

 نیاز

اختالف نشریات 

موجود با مورد 

 نیاز

 -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

اي علوم پزشکی از نظر هاي دانشکدهوضعیت کتابخانه

با توجه به تعداد  کارمندان بر اساس استانداردفضاي کار 

شود. طبق استاندارد میانگین کل کارمندان محاسبه می

متخصص به نسبت مجموع کتابداران متخصص  و کمک

و متوسط فضا به ازاي هر  درصد است 60کل کارمندان 

اختالف فضاي موجود کار  متر مربع است. 10کارمند 

ها مشهود است. یشتر کتابخانهکارمندان با مورد نیاز در ب

  17بستان  متر، 25هاي آبادان ي دانشکدهدر کتابخانه

یی متر، پرستاري و ماما 36متر،  بهداشت  55متر، بهبهان 

متر،  76، پیراپزشکی متر 235متر، پزشکی  103اهواز 

 36متر و شوشتر   50پزشکی متر، دندان 47توانبخشی 

اي هاي دانشکدهتابخانهوضعیت ک متر کمبود فضا دارند.

علوم پزشکی از نظر فضاي مخزن کتاب و نشریات بر 

با توجه به تعداد جلد کتاب و معادل  اساس استاندارد

و فضاي مخزن مورد نیاز نشریات  موجود )متر مربع(

طبق فرمول ذیل محاسبه ي فعال( تعداد عنوان نشریه)

متر  جلد کتاب یک 120شود. طبق استاندارد براي هر می

ادواري جاري یک متر  ينشریه 20مربع فضا و براي هر 

فضاي مخزن کتاب و نشریات  شود.بینی میمربع فضا پیش

 هاي مورد مطالعه مطلوب است. دردر بیشتر کتابخانه

 45متر، بستان  24متر، آبادان  158پزشکی  يکتابخانه

 88متر، پرستاري اهواز  76متر، بهداشت  29متر، بهبهان 

متر بیش از  129متر و داروسازي  21ر، توانبخشی مت

و  خزن کتاب و نشریات فضا وجود دارداستاندارد براي م

شوشتر از لحاظ فضا براي مخزن کتاب و  يکتابخانه

          ينشریات با استاندارد برابر است. اما کتابخانه

متر براي مخزن  38متر و پیراپزشکی  13پزشکی دندان

هاي وضعیت کتابخانه کم دارند.و نشریات فضا  کتاب

اي علوم پزشکی از نظر فضاي سالن مطالعه بر دانشکده

شود. با توجه به تعداد دانشجو محاسبه می اساس استاندارد

 20طبق استاندارد فضاي مطالعه باید گنجایش پذیرفتن 

درصد از تعداد کل دانشجویان در آن واحد را داشته باشد 

اختالف سالن مطالعه  ر مربع.مت 5/2و به ازاي هر نفر 

هاي مورد مطالعه موجود و مورد نیاز در بیشتر کتابخانه

متر، بهبهان  39آبادان  يدانشکدهي وجود دارد کتابخانه

متر،  95متر، پرستاري اهواز  207متر، بهداشت  42

 121متر، توانبخشی  500متر و پیراپزشکی  863پزشکی 

متر و شوشتر  155زشکی پمتر، دندان 11متر، داروسازي 

 متر براي سالن مطالعه فضا کم دارد.   23

  بحث

از لحاظ نیروي انسانی نتایج پژوهش نشان داد که     

هاي پرستاري آبادان، هاي  دانشکدهکتابخانه متخصص

پزشکی علوم پزشکی بستان، توانبخشی، داروسازي و دندان

هاي انهتر از استاندارد و در سطح مطلوب و کتابخباال

هاي بهبهان، بهداشت، پرستاري اهواز و پزشکی و دانشکده

تر از استاندارد و در سطح پزشکی و شوشتر پاییناپیر

 متخصصاز لحاظ نیروي کمکباشند. می نامطلوب

 يپرستاري آبادان، کتابخانه يدانشکده يکتابخانه

            توانبخشی در سطح مطلوب يبهداشت و کتابخانه

 يدانشکده يکتابخانه لحاظ تعداد جلد کتاباز باشند. می

از لحاظ تعداد باشند. پرستاري آبادان در سطح مطلوب می

توانبخشی در سطح مطلوب  يکتابخانه يعنوان نشریه

 يکتابخانهاز لحاظ فضاي کار کارمندان  باشند.می

داروسازي در سطح  يپرستاري و مامایی اهواز و کتابخانه

از لحاظ فضاي مخزن کتاب و نشریات شند. بامطلوب می

در سطح مطلوب  پزشکی بقیهبه غیر از پیراپزشکی و دندان

 يکتابخانهاز لحاظ فضاي سالن مطالعه  باشند.می

           علوم پزشکی بستان در سطح مطلوب يدانشکده

هاي مورد مطالعه در یک باشند. اما بسیاري از کتابخانهمی

هاي دانشگاهی اردهاي کتابخانهیا چند استاندارد از استاند

و در این زمینه نتایج تحقیق عطایی  هستنددچار کمبودها 

کمبود نیروي انسانی متخصص در اکثر نشان داد که 

هاي دانشگاهی شهر تهران وجود دارد و جذب کتابخانه

براي  ها نکردن نیروي متخصص، مانع جدي دانشگاه

ست )عطایی، ها ا رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی آن

            و نتایج پژوهش حیدري نشان داد که  (1381

منطقه چهار دانشگاه  دانشگاهی هاي واحدهايکتابخانه

ایران  دانشگاهی هايکتابخانه آزاد اسالمی با استانداردهاي

نیروي انسانی، مجموعه، ساختمان، از لحاظ کمی )
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گیري وجود دارد تجهیزات و بودجه( اختالف چشم

 ابراهیمی با عنوان يچنین مطالعههم( 1383)حیدري، 

 يوضعیت نیروي انسانی، مجموعه، فضا و بودجه يمقایسه

هاي دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استانداردهاي کتابخانه

هاي کتابخانه نشان داد که هاي دانشگاهی ایرانکتابخانه

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مقایسه با استانداردها از 

و در سطح پایین و از جهت نیروي انسانی، فضا نظر منابع 

این (. 1389)ابراهیمی،  بودجه در وضعیت خوبی قرار دارد

هاي دانشگاهی از تحقیقات نشان داد که اکثر کتابخانه

هاي دانشگاهی ایران دچار هاي کتابخانهلحاظ استاندارد

اران در سطوح باالي گذباشند و سیاستضعف و کاستی می

ي جهت رفع این کمبودها باید تصمیمات جدي گیرتصمیم

 اتخاذ نمایند. 

 پیشنهادها
ها کتابخانه يشود براي غنی ساختن مجموعه. توصیه می1

 بودجه بیشتري اختصاص داده شود.

ها . کمبود نیروي انسانی متخصص در بعضی کتابخانه2

دیده می شود که الزم است از سوي واحدهاي دانشگاهی 

شود تا نیروي انسانی متخصص و سیاستی اتخاذ 

ها استخدام کارشناسان کتابداري جهت فعالیت در کتابخانه

 شوند. 

هاي تخصصی کتابداران جهت رفع کمبودها و . نشست3

 ها برگزار شود. معضالت کتابخانه
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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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