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چكیده
هدف :بررسی اين پژوهش بررسی وضعیت ارائه خدمات در مجموعه كتابخانههای دانشگاه شهیید ممهران
اعم از كتابخانههای دانشکدهها و كتابخانه مركزی بود .روش :روش مورداستفاده در اين پژوهش پیمايشهی
بود كه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای استانداردهای كتابخانههای دانشگاهی بهود .یافتهههها:
نتايج اين بررسی نشان داد كه درمجموع ،خدماتی كه در اين كتابخانهها ارائه میشوند ضمن محدود بهودن،
از استانداردهای موجود مرتبط نیز فاصله دارد .نتیجهگیری :ازآنجاكه بررسیها حاكی از فاصله قابلتوجه
كتابخانههای موردبررسی با استانداردهای مربوطه در اين حوزه بود .در جامعه موردبررسی ،خدماتی كهه در
كتابخانهها ارائه میشود ،عمدتاً قالب سنتی داشته و كمتر از رنگ و بوی تحوالت نوين برخوردار است .آن
دسته از خدماتی كه بهويژه دارای روح كاربر مداری بوده و حضور آنها در كتابخانه مهیتوانهد جلهوهای از
ترقی در خدمات باشد ،مانند امانت بینكتابخانهای و خدمات اطالعرسانی ،يا در كتابخانهههای موردبررسهی
ارائه نمیشوند و يا اينکه بهطور ناقص و غیر كارآمدی ارائه میشوند .درمجموع در اين كتابخانهها شرايطی
حاكم است كه از يك شرايط مطلوب و مترقی فاصله بسیاری دارد .مقايسه تكتهك خهدمات مهوردنرر در
اين بررسی با استانداردهای كتابخانههای دانشگاهی نشان داد كه تقريباً هیچيك از خدمات ارائهشده در اين
كتابخانهها برابر با استاندارد نیست و جامعه خدمت گیرنده از دريافهت خهدمات اسهتاندارد در ايهن كتابخانهه
بیرهمند نیست .نتايج پژوهش حاضر همانند تمام پژوهشهای بررسهیشهده در پیشهینه نشهان از عهدم انطبها
خواستهها و انترارات كاربران با خدمات تعريفشده و قابلارائه میدهد.

واژگان کلیدی :خدمات آموزشی ،خدمات اطالعاتی ،خددمات عودومی ،خددمات مجعد ،
دانشگاه شهید چوجان.
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مقدمه و بیان مسئله
توجیه منطقی تمام هزينهههای انجهامشهده در مجموعهه كتابخانهه رخريهد منهاب ،،تجییهزات،
كاركنان و غیره) با ارائه خدمات خوب ،كیفی و قابلقبهول میسهر اسهت .بههطهوركلی دلیهل
وجودی و رسالت اصلی هر كتابخانهه دانشهگاهی پیونهد دادن جامعهه دانشهگاهی بها گسهتره
دانش و اطالعات از طريهق ارائهه خهدمات كارآمهد اسهت رتعهاونی .)7317 ،اسهتاندارد  6از
مجموعه استانداردهای كتابخانههای دانشگاهی ايران نیز درباره خدمات اينمنین میگويهد:

كتابخانه دانشگاهی بايد خدمات اطالعرسانی جام ،و مناسبی را در جیت تحقق بخشیدن به
برنامهها و اهداف آموزشی و پژوهشی سازمان مادر ارائه دهد و استفاده هرمه بیشهتر و بیتهر
از مناب ،را میسر سازد رهمان .ص  .)71برای مشخص كردن اين وضعیت در دانشهگاه شهیید
ممران و دانشکدههای تابعه ،بررسی صورت گرفت تا وضهعیت ارائهه خهدمات را مشهخص
كنههد .در ايههن بررسههی بههرای تعیههین نههوع خههدمات قابههلارائههه ،پیوسههت شههماره  1كتههاب
استانداردهای كتابخانههای دانشگاهی ايران مبنا قرار گرفهت .ايهن سهیاهه خهدمات متنهوع و
گوناگونی را برای كتابخانههای دانشگاهی فیرست میكنهد .كهه اههم آنهها عبهارتانهد از:
خههدمات اطههالعرسههانی ،خههدمات آموزش هی ،خههدمات رايانهههای ،خههدمات نماي ههسههازی و
مکیدهنويسی .حاصل اين بررسی در پژوهش حاضر ارائه میشود.
ارائه خهدمات كیفهی ،بیتهرين روش بهرای توجیهه هزينههههای سهنگین صهرف شهده در
كتابخانه است .منانچه اين خدمات از حد معمول پائین تر باشد ،ادامهه فعالیهت كتابخانهههها
منطقاً با مشکل روبرو خواهد شد و دمار ركود نسبی خواهنهد شهد .كتابخانههههای دانشهگاه
شیید ممران نیز به لحاظ موقعیت خاصی كه دارند،الزم است كه در ارائه خهدمات از يهك
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سطح نسبی قابل قبولی برخوردار باشند اين سطح تا پیشازاين مشخص نشده بود و لذا برای
تعیین وضعیت و سطح خدمات كتابخانههای دانشگاه شیید ممران،پژوهش حاضر صهورت
گرفت.
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پیشینه پژوهش
جستجو در مناب ،موجود نشان میدهد كه ظهاهراً در حهوزه بررسهی خهدمات كتابخانههههای
دانشگاهی پژوهشهای اندكی انجام شده است ،ولی پهژوهشههايی كهه در حهوزه بررسهی
كتابخانههای دانشگاه صورت گرفته است در بخهشههايی از آنهها خهدمات كتابخانههههای
دانشگاهی را از ديد كلی موردبررسی قرار دادهاند .در زيهر بهه آن دسهته از پهژوهشهها كهه
ارتباطی با موضوع اين پژوهش دارد اشاره میشود.
مقدسههی و ولههی زاده حقههی ر )7347در بررسههی و سههنجش كیفیههت خههدمات كتابخانههه
مركزی دانشگاه علوم پزشکی شیید بیشهتی از ديهدگاه كهاربران بها اسهتفاده از مهدل اليهب
كوال به اين نتیجه رسیدند كه سطح رضايت كاربران از خدمات پايین اسهت و پژوهشهگران
اين نتیجه را ناشی از ضهعف آمهوزش كتابهداران و نبهود سیاسهت خهدمات شهفاف و توجهه
نکردن به خواستهها و انترارات كاربران میدانند .محققهین در بررسهی خهود متوجهه ضهعف
مشیود در خدمات مبتنی بر فناوریهای اطالعات شدند كه اين امر باعث تأثیر منفی در نرر
كاربران شده است.
زارعی و سکندری ر )7347در بررسی بهمنرور امکانسنجی ايجاد خدمات الکترونیکهی
با ديدگاه كاربر محور در كتابخانه مركزی دانشگاه آزاد اسهالمی واحهد علهوم و تحقیقهات
تیران متوجه شدند كه مديران و كتابداران معتقدند كتابخانهه فاقهد شهرايط الزم بهرای ارائهه
خدمات الکترونیکی است همچنین متوجه شدند كه میزان آشنايی كاربران بهه میهارتههای
الزم برای استفاده از خدمات الکترونیکی در سطح بااليی قرار دارد و از طرفی كتابخانهه در
مراديان تمجید ،غفهاری و زارعهی ر )7347در پژوهشهی تحهت عنهوان ارزيهابی كیفیهت
خدمات كتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی همدان از طريهق مهدل تحلیهل شهکاف بهه ايهن
نتیجه رسیدند كه كتابخانههای موردبررسهی در تحقهق انترهارات كهاربران نهاموفق بودنهد و
ضعف مشیودی در حوزههای ماپ و تکثیر ،مطبوعات و مناب ،ديداری و شنیداری مشاهده
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حال حاضر قادر به ارائه خدمات الکترونیکی مورد انترار كاربران نیست.

كردند.
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حسنزاده و كريمی ر )7344در بررسهی نگهرش كهاربران كتابخانههههای دانشهگاهی در
زمینه ارائه خدمات عمومی الکترونیکی در كتابخانههای دانشگاهی متوجه شدند كه علیرغم
اينکه میزان شناخت كاربران از انواع خدمات عمومی الکترونیکی ضعیف است ولی نگرش
كلی آنها نسبت به خدمات ارائهشده در كتابخانهه مثبهت اسهت و ايهن نرهر متهأثر از سهطح
تحصیلی آنها نبوده است.
لطیفیان ر )7344در پژوهشی اقدام به بررسهی اثربخشهی و رابطهه ابعهاد كیفیهت خهدمات
كتابخانه مركزی دانشگاه فردوسی كهرد .وی در بررسهی خهود متوجهه شهد كهه كهاربران و
استفادهكنندگان كیفیت خدمات موردبررسی را در حد متوسط ارزيهابی كردنهد و همچنهین
خدمات كتابخانه در ابعاد پاسخگو بودن و قابلاعتماد بودن خدمات پهايینتهر از حهد انترهار
ارزيابی شد .وی اينگونه استنباط میكند كه كتابداران در اين حهوزه عالقهه منهدانی بهرای
ارائه خدمات از خود نشان نمیدهند و همچنین خدمات قابلارائهه توسهط كتابهداران خیلهی
روشن و شفاف تصريح نشده است .درنیايت اينکه خدمات كتابخانه مركهزی در ههیچيهك
از ابعاد موردبررسی اثربخش ارزيابی نشد .وی توصیه میكند كه در ابعاد انسانی و ارتبهاطی
كتابخانه و كتابداران بايد توجه بیشتری كنند.
غفههاری و كران هی ر )7344در بررسههی خههدمات كتابخانهههه های دانشههگاه علههوم پزشههکی
كرمانشاه به اين نتیجه رسیدند كه كتابخانههای موردبررسی حداقل انترهار كهاربران خهود را
در نوع خدمات توانسهته محقهق كنهد امها كیفیهت خهدمات ارائههشهده بها انترهار كهاربران و
مراجعین فاصله محسوس و قابلتوجیی داشته است و در برخی موارد ههم از حهداقل انترهار
كاربران پايینتر بوده و نسبت به حداقل انترار فاصله زيادی داشته است ضعف مشیود بیشتر
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در بخش خدمات الکترونیکی و خدمات مبتنی بر وبسايت و قابلاسهتفاده از راه دور بهوده
است.
رجبی پور و رجبی پهور ر )7314در بررسهی كیفیهت خهدمات كتابخانهه دانشهگاه علهوم
پزشکی شیید صدوقی يهزد بهه ايهن نتیجهه رسهیدند كهه كتابخانهه در ههیچيهك از خهدمات
موردبررسی نتوانسته است انترارات كهاربران و اسهتفادهكننهدگان را بهرآورده سهازد .عمهده
اشکاالت بررسیشده در ادراک ضعیف كاربران از خدمات قابلارائهه ،ضهعف در طراحهی
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خدمات قابلارائه در كتابخانه ،ارائه ضعیف خدمات به كاربران و ضعف ارتباط در مواجیهه
بهها مههراجعین و كههاربران اسههت .كیفیههت پههايین خههدمات قابههلارائههه نیههز از ديگههر مشههکالت
مشاهدهشده در اين بررسی بود.
در پژوهش ديگری خاصه و كرمهی ر )7314بهه اهمیهت نقهش خهدمات كتابخانههای در
فرآينهد آمههوزش الکترونیههك و مجههازی پرداختههه و بهر خههدمات متناسههب بهها آمههوزشهههای
الکترونیکی تأكید كردهاند .نتايج بررسی آنها حاكی از اين است كه جامعه پژوهش تأكید
بر ارائه خدمات متناسب با فضای مجازی و آموزش الکترونیکی دارند و پژوهش گهران نیهز
بر اساس نتايج و يافتههای پژوهش خهود كتابهداری مجهازی را پیشهنیاد دادهانهد كهه تأكیهد
زيادی بر خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات در كتابخانهها دارد.
بابا غیبی و فتاحی ر )7311در پژوهشی تحهت عنهوان مقايسهه سهنجش كیفیهت خهدمات
كتابخانههای دانشگاه فردوسی از ديهدگاه كهاربران و كتابهداران بها اسهتفاده از ابهزار اليهب
كوآل دريافتند كه انترارات بیره گیران و استفادهكنندگان خدمات كتابخانهها محقق نشهده
و كیفیت خدمات ارائهشده در كتابخانههای موردبررسی پايینتر از حد انترار كاربران بهوده
است.
مرادمند ر )7311در پژوهشی تالش كرد میزان رضايت مراجعهان بهه كتابخانهه دانشهکده
ادبیات دانشگاه شیید ممران را ارزيابی كند .وی در بررسی خود بهه ايهن نتیجهه رسهید كهه
ضعف در بخش خدمات الکترونیکی بهويژه عدم دسترسی به خدمات اينترنهت محسهوس و
رضايت عمومی كاربران از خدمات نیز از سطح پايینی برخوردار بود.
پريرخ ر )7314پژوهشی را پیرامون وضعیت كتابخانههای دانشگاه فردوسی مشید انجهام
وضعیت خدمات كتابخانههای موردمطالعه را نیز بررسی كرد .وی بر اساس يافتههای خهود،
برای بیبهود وضهعیت جامعهه موردبررسهی خهود ،الگهويی مبتنهی بهر اههداف كتابخانههههای
دانشگاهی ارائه كرد كه در آن سازمانی را زير نرر معاونت پژوهشهی دانشهگاه ترسهیم كهرد
كه دارای سه معاونت است شامل معاونت امور اداری ،با وظايف اداری و معاونت خهدمات
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داد .وی ضمن بررسی وضعیت كتابخانهها و مقايسه آنها با اسهتانداردهای مهرتبط موجهود،

اطههالعرسههانی شههامل سههه بازرسهی اجرائهی رمسههلول آمههوزش و انتشههارات ،مسههلول و رابههط
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كتابخانههای دانشکدهای و كتابخانه مركزی) و معاونت خدمات فنی و پشتیبانی كه ناظر بهه
خدمات فیرستنويسی ،نمايهسازی و سهفارشهها اسهت .همچنهین بههمهوازات ايهن سهازمان
شورای برنامهريزی و سیاستگذاری نرام اطالعرسانی دانشگاه را در نرر گرفت.
گورگانوس 7ر )7471در مطالعه و بررسی خود تحت عنوان مرج ،مجهازی در كتابخانهه
دانشکدهای :استفاده مشتريان از پیامهای فوری و ورود در خدمات مت به اين نتیجهه رسهید
كه در كتابخانههای سراسر جیان مردم درخواستهای متعددی از كتابهداران بهرای كمهك
در امر پژوهش خود دارند .وی متوجه شد كه كاربران انترار دارند همانطهور كهه خهدمات
مجازی رشهد كهرده و در بخهشههای زنهدگی و كهاری واردشهده ،كتابخانهههها نیهز از ايهن
خدمات بیرهمند شوند و بتوانند خدمات خود را در ايهن بسهتر و بها بیهرهگیهری از خهدمات
الکترونیکی همزمان و غیر همزمان با استفاده از فناوریهای نشانی الکترونیکی و مت ارائهه
دهند .وی در پژوهش خود متوجه شد كه كاربران گرايش زيادی به بیرهگیری از خهدمات
الکترونیکی داشته و انترار دارند كتابخانهها در اين زمینه فعالیتهای قابل قبولی انجام دهنهد
و با فناوریهای اطالعاتی روز همگام باشند.
رحمان ،شفیق و محمود 7ر )7477در بررسی و مطالعه میزان شناخت كاربران و رضايت
آنههها از خههدمات مرجهه ،در كتابخانهههههها دانشههگاه پنجههاب متوجههه شههدند كههه اگرمههه
پاسخدهنهدگان رضهايت كلهی خهود را بها مجموعهه مرجه ،نشهان دادنهد ،امها از خهدمات و
امکانات كتابخانه در اين زمینه بسیار ناراضی بودند .كاربران انترار داشهتند كهه در كتابخانهه
برای ارائه خدمات از فناوریهای اطالعاتی به نحهو مطلهوب بیهره گرفتهه شهود و نبهود ايهن
مسلله باعث عدم رضايت آنهها از كیفیهت خهدمات مرجه ،در كتابخانههههای موردبررسهی
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بودند.
دوو و ايوانز 3ر )7477در تحقیق خود در زمینه حمايت خدمات كتابخانههای دانشگاهی
از اطالعيابی تحقیقاتی به اين نتیجه رسیدند كه كتابخانههههای دانشهگاهی بهرای حمايهت از
فعالیتهای پژوهش محققان و اطالعيابی آنهها نیازمنهد تعريهف خهدمات جديهد مبتنهی بهر
1 Gurganus
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فناوریهای اطالعاتی رايج مورداستفاده توسط كهاربران مهیباشهند .آنهها نیهز در پهژوهش
خود متوجه شدند كه كاربران و پژوهشگرانی كه بههمنرهور اطهالعيهابی پژوهشهی خهود بهه
كتابخانهها مراجعه مهیكننهد انترهار دارنهد كهه بتواننهد از خهدمات الکترونیکهی و خهدمات
مجازی بیرهمند شهوند همچنهین انترهار دارنهد كهه كتابهداران بههعنهوان كهاربران واسهط بها
بیرهگیری از فناوریهای اطالعاتی بتوانند در اطالعيابی و تهأمین نیازههای اطالعهات آنهها
بتوانند كمك مؤثر و سريعی داشته باشند.
مودهاری و مارگارتی 7ر )7449در بررسی و مطالعهه كتابخانههههای بهزر

دانشهگاهی

اسکاتلند به اين نتیجه رسیدند كه نبود خدمات مرج ،ديجیتال مطلوب مان ،بزرگی در ارائهه
خدمات كتابخانههای دانشگاهی موردبررسی محسهوب مهیشهود .آنهها در پهژوهش خهود
متوجه شهدند كهه پتانسهیل مناسهبی بهرای ارائهه خهدمات مرجه ،ديجیتهال در كتابخانههههای
موردبررسی وجود دارد كه تهاكنون بههخهوبی شناسهايی نشهده و مورداسهتفاده قهرار نگرفتهه
است .آنها معتقدند برای شروع ارائه خدمات رقومی میتهوان از نشهانی الکترونیکهی بهرای
ارسال پاسخ درخواستها استفاده كرد .البته ارائه خدمات گزينه میتواند در بسهتر خهدمات
مرج ،رقومی بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
در بررسی كلی پژوهشهای موردبررسی وجهه مشهترک همهه ايهن پهژوهشهها ضهعف
عمومی خدمات كتابخانههای موردبررسهی و تأكیهد جامعهه موردبررسهی بهه بیهرهگیهری از
فناوریهای اطالعاتی در ارائهه خهدمات كتابخانههای اسهت .بها توجهه بهه اينکهه بهازه زمهانی
پژوهشهای موردبررسی دورهای  71ساله را شامل میشود ،میتوان گفت كه از بهدو ورود
فناوریهای اطالعاتی به كتابخانهها موردتوجه كاربران قرارگرفته ولی كتابخانههها متأسهفانه
كاربران را محقق كنند .لذا در كهاهش مشهکالت كهاربران و توفیهق كتابخانهههها در تحقهق
خواستهها و برآوردن انترارات كاربران الزم اسهت كهه خهدمات قابهلارائهه كتابخانهههها بها
رويکردی فناورانه بهروشنی بیان شود و به كاربران اطالعرسانی شود و همچنهین كتابهداران

1. Chowdhury& Margariti
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در جذب فناوریههای موردنیهاز موفهق عمهلنکهرده و نتوانسهتهانهد خواسهتههها و انترهارات
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الزم است كه خود را به فناوریهای روز مجیز كرده و میارتههای الزم را كسهب كننهد و
از توانمندیهای ارتباطی خوبی برخوردار شوند.

روششناسی پژوهش
روش پژوهش پیمايشی توصهیفی اسهت .جامعهه پهژوهش را يهازده كتابخانهه دانشهکدهای و
همچنین كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه شیید ممران تشکیل داد .بهرای گهردآوری
اطالعات از پرسشنامه با  79سؤال بسته استفاده شد .در اين پژوهش سعی شهد نهوع خهدمات
قابلارائه و وضعیت ارائه خدمات ،بر اساس معیارههای اسهتاندارد كتابخانههههای دانشهگاهی
باشد .از مجموعه خهدماتی كهه در ايهن بررسهی مهدنرر قهرار گرفهت زمهان ارائهه خهدمات،
خدمات اطالعرسانی ،امانت بینكتابخانهای ،خدمات مرجه ،،خهدمات رايانههای و خهدمات
آموزشی بود.
برای سنجش و تحلیهل دادههها،بعهد از گهردآوری اطالعهات ،بهر اسهاس اسهتانداردهای
كتابخانههای دانشگاهی ايران موردبررسی و مقايسه قرار گرفت .نتیجهه بررسهیهها در ادامهه
میآيد .از میان مجموعه خدماتی كه معموالً در كتابخانههههای دانشهگاهی ارائهه مهیشهوند،
آنچه در اين بررسی مهدنرر قهرار گرفهت عبهارت اسهت از :زمهان ارائهه خهدمات ،خهدمات
اطالعرسانی ،امانت بینكتابخانهای ،خدمات مرج ،،خدمات رايانهای و خهدمات آموزشهی.
نتايج بررسی در مورد هر يك از اين خدمات در زير ازنرر میگذرد.

یافتههای پژوهش
برای ارائه خدمات مطلوب به كاربران كتابخانهها ،الزم است كه سهاعات ارائهه خهدمات بهه
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نحوی تنریم شهود كهه حهداكثر دسترسهی بهه منهاب ،اطالعهاتی بهرای مهراجعین میسهر شهود.
استاندارد  7-7-6در اين زمینه میگويد :كتابخانه دانشهگاهی بايهد دسهتكهم شهش روز در
هفته و هرروز  77ساعت به روی كاربران باز باشد .ساعات كار تاالر مطالعه عمومی بهويهژه
در فصل امتحانات بايد از اين مقدار هم فزونهی گیهرد .در سهاعاتی كهه كتابخانهه بازنیسهت،
الزم اسههت امکههان دسترس هی پیوسههته كههاربران بههه اطالعههات موردنی هاز از طري هق تجیی هزات
الکترونیکی فراهم باشد رتعاونی ،7317،ص .)34
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برای بررسی اين موضوع ساعت كار كتابخانهها پرسیده شد .خالصه جوابهای رسهیده
در جدول شماره  7آمهده اسهت .همهانطهور كهه دادهههای جهدول  7نشهان مهیدههد ،ههیچ
كتابخانهای مطابق با حد استاندارد يعنی  77ساعت در روز خدمات ارائه نمیكنهد .بیشهترين
فراوانی با  76/1درصد مربوط به ساعت  1صبح تا  1بعهدازظیر اسهت كهه  3سهاعت از حهد
پیشبینی شد استاندارد كمتر است ساعت كهار بقیهه از ايهن حهد نیهز كمتهر اسهت .كتابخانهه
مركزی دانشگاه نیز برای ارائه خدمات خود ،طهی سهاعات  1/34صهبح تها  79/74عصهر بهه
روی مراجعین باز بوده و بخشهای امانت و نشريات نیز حداكثر تا ساعات  6عصر خهدمات
خود را به مراجعین ارائه میكردند .بخش كامپیوتر كتابخانه نیز روزهای فرد هفته تا سهاعت
 6عصر و در ديگر روزها تا ساعت  79/74خدمات خود را ارائه میكرد.
عدول  .1توزی فجاوانی ساعات كار كتابخانهها
ساعت كار

جم ،ساعات

فراوانی

درصد

76-1

1

3

73/7

71-1

4

1

67/1

71-1

74

7

71/9

77

744

جم،

خدمات اطالعرسانی :عموماً همه كتابخانههای موردبررسهی مجموعههای از خهدمات
مشابه و مشخصی را بهصورت معمول ارائه مهیكردنهد كهه ازجملهه آنهها خهدمات امانهت،
نشريات و سالن مطالعه است .در اين بخش از بررسی سعی شد كه آن دسته از خدماتی كهه
بیشتر به كیفیت اطالعرسانی و دسترسپهذيری بیشهتر منهاب ،مهیپردازنهد موردبررسهی قهرار
با بررسی دادههای جدول  7مشاهده میشود كه  11/1درصد كتابخانههها فاقهد خهدمات
كپی و رونوشت برداری میباشهند .همچنهین  11/7درصهد آنهها نیهز تهوان انجهام خهدمات
نمايهسهازی را ندارنهد و در آنهها دسترسهی بهه منهاب ،فقهط از طريهق فیرسهت برگهههها ربها
محدوديت خاص عناصر اطالعاتی و محدوديت جستجو) میسر است .همچنهین ،فقهط 77/9
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گیرند .فیرست اين نوع خدمات در جدول شماره  7آمده است.

درصد از كتابخانهها اظیار كردهاند كه امکهان مکیهده كهردن منهاب ،خهود را دارنهد .ضهمن
اينکه  17/9درصد نیز خدمات بريده جرايد ندارند .ولی همه متفقاً اعالم كردهاند كه امکهان
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ارائه خدمات پاسخگويی بهصورت تلفنی را دارا هستند .درحالیكهه اسهتاندارد  74-7-6در
اين خصوص میگويد كه :خدمات امانت مواد ،اطهالعرسهانی ،تییهه فتهوكپی از منهاب ،بايهد
سري ،و در حداقل زمان ممکن انجام گیرد رتعاونی.)7317،
از كتابخانهها در مورد اطالعرسانی درباره مناب ،تازهرسهیده و آمهادهسهازی شهده سهؤال
شد .جوابهای رسیده حاكی از اين بود كه  47/3درصد كتابخانهههها محلهی بهرای نمهايش
نسخهای از كتاب تازه در نرر گرفتهاند و مناب ،تازه خود را به نمايش میگذارند .فقط يهك
كتابخانه اقدام به تییه فیرست تازهها كرده و به مهراجعین ارائهه مهیكنهد .در ايهن زمینهه نیهز
استاندارد  1-7-6میگويد :الزم است كه جامعه دانشهگاهی مرتبهاً در جريهان منهاب ،و مهواد
جديدی كه به كتابخانه میرسد قرار گیرند .اطالعات كتابشناختی مهواد بالفاصهله پهز از
دريافت به نحو مقتضی به اطالع كاربران برسد رهمان ،ص  .)37همچنین ،اسهتاندارد شهماره
 6-7-6در خصوص برنامههای تبلیغی و اطالعرسانی منین میگويد :الزم است كتابخانه از
طري هق برنامههههههای مسههتمر و مههنرم تبلی هغ و تههرويج مشههتمل بههر انتشههارات و فعالی هتهههای
اطالعرسانی مختلف ،كاربران را با خدمات خود آشنا كرده و توجه آنان را به اين خهدمات
جلب كند .برگزاری همايشها ،نمايشگاهها و دورههای آشنايی بها كتابخانهه،تییهه راهنمهای
جسههتجو در پايگههاههههای اطالعههاتی و نحهوه بازيهابی اطالعههات از آنههها و نحههوه اسههتفاده از
نمايهنامهها و مکیده نامههای تخصصی ،ايجاد وبسهايت بهرای كتابخانهه و انتشهار اخبهار و
تازههای كتابخانه و فیرست مندرجات نشريات ادواری و غیهره ازجملهه ايهن فعالیهتهها بهه
شمار میرود .رهمان ،ص  .)37اين در حالی است كه در زمهان تحقیهق همهه كتابخانههههای
موردبررسی فاقد وبسايت اختصاصی بوده و فعالیت خاصی نیز روی وبسهايت دانشهکده
سال اول ،شماره  ،3تابستان 94
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انجام نمیدهند .اطالعات وبسايت دانشگاه نیز توسط مرجعی غیر از كتابخانه مركزی كهه
متولی اصلی اطالعرسانی اسهت ،روزآمهد مهیشهود .ههیچيهك از كتابخانهههها در رابطهه بها
اطالعرسانی سمینارها و نمايشگاهها برنامهای بهطور مستمر و مدون ندارند.

بررسی وضعیت خدمات عمومی و اطالعاتی کتابخانههای دانشگاه...
عدول  .2خدمات اطالعرسانی قابلارائه در كتابخانههای دانشکدهها
خدمات كپی و تکثیر

تییه فیرست مندرجات

دامپزشکی

خیر

خیر

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

بله

علوم رياضی و كامپیوتر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

بله

خیر

بله

شوشتر

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

بله

بله

خیر

بله

علوم

بله

بله

بله

خیر

خیر

بله

بله

خیر

بله

علوم تربیتی

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

بله

خیر

بله

كشاورزی

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

بله

خیر

بله

میندسی

خیر

بله

خیر

بله

بله

بله

بله

خیر

بله

كتابخانه مركزی

بله

بله

بله

بله

خیر

بله

بله

خیر

بله

مجموع بله

7

6

3

1

7

77

77

77

77

مجموع خیر

74

6

4

1

74

4

4

نمايهسازی

تربیتبدنی

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

بله

خیر

بله

مکیدهنويسی

الییات

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

بله

خیر

بله

بريده جرايد

پاسخگويی تلفنی

پاسخگويی حضوری

خدمات مشاور آنالين

اقتصاد

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

بله

خیر

بله

خدمات جستجو

ادبیات

خیر

خیر

خیر

بله

خیر

بله

بله

خیر

بله

نام دانشکده

آئیننامه خدمات
ارائههه خههدمات مطلههوب مسههتلزم وجههود ضههوابط و مقههررات منطقهی و انعطههافپههذير اسههت
بهگونهای كه حدود خدمات را مشخص كند تا ضمن اينکهه كهاربران مطله ،شهوند كهه مهه
ضوابط و مقررات میتواند در قالب آئیننامه خدمات گنجانده شود .در اين زمینه از جامعهه
موردبررسی سؤال شد كه آيا كتابخانه دارای آئیننامه خدمات است يها خیهر؟  69.3درصهد
آنها اظیار كردند كه كتابخانه آنها دارای آئیننامه خدمات اسهت و فقهط  31.1درصهد از
مجموع كتابخانهها فاقد آئیننامه خدمات بودند .جدول شماره  3وضعیت وجهود آئهیننامهه

سال اول ،شماره  ،3تابستان 94

خدماتی را میتوانند دريافت كنند ،كارمندان نیز به حدود وظهايف خهود آشهنا شهوند .ايهن

خدمات را نشان میدهد .استاندارد شماره  4-7-6دربهاره وجهود مقهررات و قهوانین امانهت
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تصريح میكند كه :كتابخانه بايد انهواع منهاب ،و مهداركی را كهه قابهلاسهتفاده در خهار از
كتابخانه است طبق ضوابط و مقررات مدون به افراد واجد شرايط امانت دههد .ايهن ضهوابط
بايد بهگونهای وض ،شود كه ضامن حفظ حقو سايرين در دستیابی بههموقه ،بهه ايهن منهاب،
باشههد .رتعههاونی .7317،ص  .)74مالحرههه م هیشههود كههه در اي هن مههورد نی هز وضهه ،جامعههه
موردبررسی با استانداردها همخوانی كافی ندارد.
عدول  .3وضعیت وعود آئیننامه خدمات در كتابخانهها
جوابها

درصد

فراوانی

دارای آئیننامه

11

4

فاقد آئیننامه

71

3

جم،

744

77

امانت بینکتابخانهای :تجربه نشان داده است كه هیچ كتابخانههای قهادر نخواههد بهود تمهام
مناب ،اطالعاتی تولیدشده حوزه خود را تییه نمايد .برای جبران كمبودها و دسترسی به مناب،
موردنیاز الزم است سیاستها و تدابیری اتخاذ شود .آنچه امروزه در اين رابطه رايهج اسهت
همکاری بینكتابخانهای و استفاده مشترک از مناب ،را میسر سهازد و ايهن از طريهق ارتبهاط و
خدمات بینكتابخانهای امکانپذير است .دادههای حاصل از تحقیق حاضهر نشهان مهیدهنهد
كه  16/4درصد از مجموع كتابخانههای موردبررسی دارای خدمات بینكتابخانهای هسهتند.
استاندارد شماره  77-7-6دراينباره میگويد كه :هر كتابخانه دانشهگاهی بايهد دارای منهاب،
اطالعاتی كافی ،بهويژه در زمینههای مرج ،و رشتههای خاص آموزشی و پژوهشی سهازمان
مادر باشد .لکن شركت در برنامههای امانت بینكتابخانهای برای گسترش دامنه مجموعهه و
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 77نیز در اين خصوص بیان میكند كه :با توجهه بهه محهدوديت بودجهه ،رشهد و گسهترش
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بهین كتابخانههههههای دانشههگاهی و تشههکیل شههبکههههای تعههاونی كتابشههناختی و اطههالعرسههانی
موضوعی توجه جدی مبذول گردد رهمان .ص  .)34علهیرغهم اينکهه  16/4درصهد جامعهه
موردبررسی دارای خدمات بینكتابخانهای است ولی تا حد اسهتاندارد فاصهله وجهود دارد و
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الزم است كه تمییدات الزم جیت كاهش اين فاصله و افزايش كیفیهت ايهن ارتبهاط اتخهاذ
شود.
بخش مرجع :علیرغم اهمیت بخهش مرجه ،و نقهش كلیهدی آن در راهيهابی و دسترسهی
كاربران به ديگر خهدمات و منهاب ،كتابخانهه ،بههجهز در كتابخانهه مركهزی ،در ههیچيهك از
كتابخانههای دانشکدهای موردبررسی ،بخش مرج ،مستقل و فعالی وجهود نداشهت .در ايهن
كتابخانهها ،فقط قسمتی از خدمات بخش مرج ،به كتابدار میز امانت سپرده شده بهود .البتهه
در ايهن میهان فقههط بخههش مرجهه ،كتابخانههه مركههزی بهههصههورت مسههتقل اداره مهیشههد و از
كارشناس كتابدار مرج ،با تحصیالت كتابداری بیره میگرفت.
خدمات رایانهای :در زمهان تحقیهق ،از مجمهوع كتابخانههههای موردبررسهی فقهط 31/1
درصد آنها قادر به ارائه خدمات رايانههای آنههم صهرفاً بهرای جسهتجوی منهاب ،اطالعهاتی
كتابخانه بودند 67/1 .درصد ديگر امکان ارائه خدمات رايانهای نداشتند و حتهی جسهتجوی
مناب ،كتابخانه نیز میبايست از طريق برگهدان و بههطهور دسهتی انجهام گیهرد .ايهن در حهالی
است كهه اسهتاندارد  1-7-6در ايهن خصهوص تصهريح مهیكنهد :بخهش خهدمات عمهومی
كتابخانه دانشگاهی بايد فعال و پويا باشد و با شیوههای نوين اطهالعرسهانی و پیشهرفتههای
فنّاورانه هماهنهگ و همگهام باشهد رهمهان .ص  .)74جهدول شهماره  9جزئیهات بیشهتری از
وضعیت خدمات رايانهای جامعه موردبررسی را نشان میدهد.
 11درصد كتابخانههای دانشکدهای فاقد ارتباط با هرگونه شبکه اطالعرسانی مهیباشهند
و فقط  73درصد اظیهار كهردهانهد كهه دارای ارتبهاط بها شهبکهههای اطهالعرسهانی هسهتند.
 1توسهعه ارتباطههات و دسترسهی بهه شههبکههههای اطهالعرسههانی را تأكیهد مهیكنههد .همچنهین
استاندارد  1-7-6نیز در اين رابطه میگويد :كتابخانههای دانشهگاهی بايهد امکهان دسترسهی
سري ،و كارآمد جامعه دانشگاهی خود را به طیف وسیعی از خهدمات ماشهینی ،رسهانهههای

الکترونیکی و پايگاههای اطالعاتی موجود در شبکههای جیانی مانند اينترنت ،فراهم سهازد.
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عدول  .4وضعیت ارائه خدمات رایانهای در كتابخانهها
عنوان خدمات

درصد

برنامههای موردعالقه

4

ارتباط با شبکههای اطالعرسانی

%73

استفاده از بانكهای اطالعاتی

%1/79

جستجوی مناب ،كتابخانه

%31/1

فاقد خدمات رايانهای

%67/1

روشهای بازيابی اطالعات در  67/1درصد از كتابخانهها بههصهورت دسهتی و از طريهق
برگهدان میسر است و فقط  31/1درصد از كتابخانهها گفتهاند كه امکهان جسهتجو از طريهق
رايانههه وجههود دارد .ولهی بههجههز كتابخانههه مركههزی ،هههیچكههدام از كتابخانهههههها نتوانسههتهانههد
جستجوی مناب ،موجود در كتابخانهه را از طريهق شهبکه داخلهی دانشهکده يها شهبکه داخلهی
كتابخانه امکانپذير نمايند .ارائه اين خدمات فقط در محل كتابخانه امکانپذير است.
خدمات آموزشی :بیرهگیری از خدمات قابلارائه در كتابخانهها مستلزم دانستن بعضی
از روشهای فنی است كه اغلب مراجعین در بدو آغاز به استفاده از آنها مطل ،نیستند بلکهه
در طول مراجعات مکرر با آزمايش و خطا و سؤال و جواب ممکن است بهصورت ناقص و
يا حتی گاه غلط بعضی میارتها را به دست آورند .در اين خصهوص الزم اسهت كهه كلیهه
كتابخانهههههها برنامههههههای آموزش هی پ هیشبین هیشههدهای داشههته باشههند تهها بههرای دانشههجويان
جديدالورود در ابتدای سال تحصیلی ارائه نمايند .در اين زمینه نیز اسهتاندارد  1-7-6اشهاره

به تدوين برنامههای آموزشی دارد و میگويهد :كتابخانههههای دانشهگاهی بايهد برنامههههای
متنوعی در سطوح مختلف برای آشنا سازی كاربران با كار و خهدمات كتابخانهه و آمهوزش
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نحوه استفاده از مراج ،و مناب ،كتابشناختی داشته باشند .اين برنامهههای آموزشهی مهیتوانهد
بهصورت غیررسمی در ابتدای سال تحصیلی طی مند جلسه انجام شود يا آنکهه بههصهورت
رسمیتر در ضمن يکی از دروس مقدماتی دانشهگاه گنجانهده شهود و يها حتهی بههصهورت
درسی مستقل و اختیاری ارائه گردد .رهمان ،ص  )37وضعیت و نهوع برنامههههای آموزشهی
كتابخانههای موردبررسی در جدول شماره  1آمده است.

بررسی وضعیت خدمات عمومی و اطالعاتی کتابخانههای دانشگاه...

همانطور كه در جدول  1مشاهده میشود 17/97 ،درصد كتابخانهها هیچگونه خدمات
آموزشی ارائه نمینمايند؛ و  77/97درصد بقیه قادر به ارائهه خهدمات آموزشهی هسهتند كهه
همههه آنههها نیهز اظیههار كههردهانههد كههه آمههوزش آنههها ي هكبهههيهك اسههت يعنهی يهك نفههر
آموزشدهنده در برابر يك نفر آموزشگیرنده ،كه البته تداوم اين امر كمی بعید به نررمهی
رسد .در اين میان فقط يك كتابخانه اعالم كرده است كه در ابتدای هر سال تحصیلی يهك
تور آموزشی داخل كتابخانه برگزار میكند .در اين زمینه كتابخانه مركزی اعالم كرده كهه
در بخش رايانه كتابخانه آموزش استفاده از نرمافزار مورداستفاده در كتابخانه و اينترنهت نیهز
گاهی بهصورت موردی ارائه میشود.
عدول  .5وضعیت و نوع خدمات آموزشی در كتابخانهها
نوع خدمات آموزشی

فراوانی

درصد

فاقد خدمات آموزشی

74

66.61

آموزش حضوری يكبهيك

7

76.66

آموزش حضوری يك به مند

4

4

تدوين راهنمای آموزشی

4

4

تور آموزشی

7

76.66

جم،

77

744

نتیجهگیری و پیشنهاد
در بررسیهای بهعملآمده مشهاهده شهد كهه درمجمهوع ،اغلهب مهوارد وضهعیت خهدمات
ارائهشده و نوع خدمات قابلارائه در جامعه موردبررسی ،هم در دانشگاه شیید ممران و هم
در دانشگاههای ديگر با استانداردهای كتابخانههای دانشگاهی ايهران فاصهله دارد .البتهه ايهن
ممکن است در بعضی از خدمات نسبت بهه ديگهران قهویتهر بهوده و در بعضهی از خهدمات
ديگر بهطور نسبی ضعیفتر باشد .در همین حال ،شواهد حاكی از اين است كه در خدمات
سنتی مانند پاسخ گوئی و مرج ،حضوری و تلفنی شرايط يکسان اسهت و در كتابخانههههای
مختلههف ارائههه مههیشههود .بههه نرههر مههیآيههد در خههدمات نههوين رايانهههای و نیههز آمههوزش
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شیید ممران نسبت به دانشگاه فردوسی از سطح نسبی پائین تری برخوردار است .درهرحال
الزم است كه برای بیبود نوع و وضعیت خدمات قابهلارائهه در كتابخانههههای موردبررسهی
تمییداتی انديشیده شود تا خدمات به سطح قابل قبولی برسد
میتوان نتیجه گرفت كه بر اساس يافتههای حاصل ،در جامعه موردبررسی ،خدماتی كه
در كتابخانهها ارائه میشود ،عمدتاً قالب سنتی داشته و كمتر از رنگ و بوی تحوالت نهوين
برخوردار است .آن دسته از خدماتی كه بههويهژه دارای روح كاربرمهداری بهوده و حضهور
آنها در كتابخانه میتواند جلوهای از ترقی در خدمات باشد ،مانند امانت بهینكتابخانههای و
خدمات اطالعرسانی ،يا در كتابخانههای موردبررسی ارائهه نمهیشهوند و يها اينکهه بههطهور
ناقص و غیر كارآمدی ارائه میشوند .درمجموع در اين كتابخانهها شرايطی حاكم است كه
متأسفانه از يك شرايط مطلوب و مترقهی فاصهله بسهیاری دارد .مقايسهه تهكتهك خهدمات
موردنرر در ايهن بررسهی بها اسهتانداردهای كتابخانههههای دانشهگاهی نشهان داد كهه تقريبهاً
هیچيك از خدمات ارائهشده در اين كتابخانهها برابر بها اسهتاندارد نیسهت و جامعهه خهدمت
گیرنده از دريافت خدمات استاندارد در اين كتابخانه بیرهمند نیست .نتايج بهدستآمهده در
اين پژوهش مطابقت زيادی با پژوهشهای بررسیشده در پیشینه پژوهش دارند و همسهو بها
پژوهشهای موردبررسی تأكیهد بهر كهاربر داری خهدمات و همگهام بها فنهاوریههای نهوين
اطالعاتی دارد .همچنین نتايج پژوهش حاضهر هماننهد تمهام پهژوهشههای بررسهیشهده در
پیشینه نشان از عدم انطبا خواستهها و انترارات كاربران با خدمات تعريفشده و قابلارائهه
میدهد.
لذا در اين زمینه پیشنیاد میشود كه موارد زير انجام شود:
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 در ارائه خدمات ،سطوح استاندارد شناسايیشده و به كلیه مسلوالن بخهشهها و
كاركنان كتابخانه آموزش داده شود تا مالک عمل قرار گیرد.
 خدمات كتابخانهها متنوع شود و خدمات نوين نیز در دستور كار بخشها قهرار
گیرد .در صورت لزوم با برگزاری كارگاههای آموزشی به كتابداران آمهوزش
الزم داده شود.

بررسی وضعیت خدمات عمومی و اطالعاتی کتابخانههای دانشگاه...

 بیشتر به خدمات كیفی اطالعرسانی به لحاظ ايجاد انعطهاف و كیفیهت مطلهوب
دسترسی به مناب ،،بهصورت جدیتری پرداخته شود.
 زمان ارائه خدمات در كتابخانهها افزايش يابد و به حد استاندارد برسد.
 در زمینه ارائه خدمات آموزشی تالش بیشتری انجام گیرد .فعالیهتههايی ماننهد
نوارهای آموزشی جزء برنامههای موظف كتابخانه قرار گیرد.
 ضمن ارائه خدمات رايانهای ،به كیفیت آن توجه بیشتری شود.
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