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چکیده
رتبه بندی کتابخانه ها، ابزاری است که بر اساس آن می توان سطح کتابخانه، نوع منابع خریداری شده، میزان بودجه تخصیصی، فضای موردنیاز و حتی امکان حذف یا توسعه 
کتابخانه ای را پیش بینی کرد. برای رتبه بندی کتابخانه های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۲ کتابخانه مطالعه و بررسی شدند.برای گردآوری داده ها، 
سیاهه وارسی متشکل از 4 بخش )مجموعه سازي، سازمان دهی منابع، خدمات و نیروي انساني، و منابع و تجهیزات( و 33 معیار، تهیه و تدوین شد. داده های گردآوری شده 
در پایگاه طراحی شده اطالعات آماري کتابخانه هاي واحدهاي تابعه سازمان وارد شدند. نتایج نشان دادند تنها 1 کتابخانه )1/16 درصد( با کسب امتیاز باالي 600 در سطح 
یك و 6 کتابخانه )6/۹7 درصد( با کسب امتیاز باالي 300 در سطح دوم قرارگرفته اند. 7۹ کتابخانه )۹1/86 درصد( با کسب امتیاز پایین تر از 300 در سطح سوم قرار دارند. 

به طورکلی،کتابخانه هاي تابعه سازمان در وضعیت مناسبي قرار ندارند و باید به آن ها توجه بیشتري شود.
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مقدمه

رتبه بندي، یکی از راهکارها و شــیوه هاي سنجش عملکرد 
است که می تواند در کتابخانه ها نیز استفاده شود. در رتبه بندی، 
واحدهاي مشــابه کاري مقایسه شده و مطالعه می شوند. در این 
شــیوه، عالوه بر تعیین جایــگاه، واحدي که کارایی بیشــتري 
دارد به عنوان الگو انتخاب شــده و بــرای افزایش کارایی از آن 
الگوبرداری مي شــود )میرغفوري و شفیعي، نقل در محبوب و 
قشــقایی،1386، ص. 34(. نظام رتبه بندی باید بتواند با استفاده 
از مجموعــه ای از ابزارهای کامل و دقیق، توانایی های مجموعه 
را در رابطــه با نیازهای جامعه مخاطــب اندازه گیری کند. هیچ 
نظــام رتبه بندی کاماًل بی عیبی وجود ندارد. بااین وجود، امروزه 
رتبه بندی، بخشــی جدایی ناپذیر از انواع نظام های بشری است. 
بعضــی از صاحب نظــران رتبه بنــدی را ابزار تضمیــن کیفیت 
می شناســند و برخی نیــز عقیده دارند که رتبه بنــدی نمی تواند 
کیفیــت را اندازه گیری کنــد. بااین حال، عــده ای معتقدند که 
رتبه بنــدی می توانــد بســیاری از نیازهــای سیاســت گذاران و 
دســت اندرکاران را بهتــر از دیگر نظام های موجــود برآورده 
سازد )حق دوست و دیگران، 138۹، ص. 66(. برای انجام بهینه 
وظایف کتابخانه ها، باید آن ها را تجهیز نموده و ســازمان دهی 
کــرد. مجموعه ســازی روزآمــد کتابخانه هــا، بهره گیــری از 
امکانات و تجهیزات کتابخانه ای، اســتفاده از فناوری های نوین 
اطالع رســانی و ایجــاد مجموعه ای که در عین پاســخگویی و 
رفع نیازهای اطالعاتی مراجعین بتواند افراد را به مطالعه جذب 
نماید، بی مدد رتبه بندی کتابخانه ها میسر نخواهد شد. رتبه بندی 
کتابخانه ها باعث می شود تا امکانات، تجهیزات، منابع اطالعاتی 
و هزینه هــا، عادالنه و مناســب با ســطح و بزرگی و اســتعداد 

خدمات دهی، در بین کتابخانه ها توزیع شود.
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بزرگ ترین 
مجموعه پژوهشــی کشور اســت که در آن حدود 3000 عضو 
هیئت علمی و پژوهشــگر به کار اشــتغال دارنــد. همچنین ۲1 
موسســه، 37 مرکز تحقیقاتی و آموزشی، در سطح کشور زیر 

نظر این ســازمان قرار دارند. برای رفــع نیازهای اطالعاتی این 
جامعــه علمی، در هر واحد تابعه حداقــل یك کتابخانه وجود 
دارد. در هر یك از واحدهای وابســته به مؤسســات در ســطح 
اســتان ها نیز کتابخانه ای مســتقل وجود دارد. گرچــه با ادغام 
وزارتخانه های جهاد و کشــاورزی در ســال 137۹ و تشــکیل 
وزارت جهاد کشاورزی تاکنون این سازمان و به تبع آن ساختار 
تشــکیالتی واحدهای تابعه دســتخوش تغییراتی شــده است، 
اما تقریبــاً باید گفت که تعداد کتابخانه هــا ـ جز موارد اندکی 
ـ چندان تغییری نکرده اســت. کتابخانه های تابعه ســازمان، چه 
ازنظــر تعــداد منابــع کتابخانه ای، نیــروی انســانی و خدمات 
ارائه شــده و چــه ازنظر فضــا و تجهیزات و نــوع مخاطب، از 
تنوع بســیار گســترده ای برخوردارند. گرچه در چند سال اخیر 
مراکز تحقیقاتی و آموزشــی تابعه سازمان در سراسر کشور در 
هم ادغام شــده اند، امــا به دالیلی چون بعد مســافت بین مراکز 
تحقیقاتی و آموزشــی و نیز مخاطبین متفاوت این دو مجموعه، 
کتابخانه هــای آموزشــی و کتابخانه هــای تحقیقاتــی همچنان 
مســتقاًل دایر هســتند. ســال ها اســت که ایــن کتابخانه ها دایر 
هســتند و تقریباً باید گفت منابع همه کتابخانه ها ســازمان دهی 
شــده و در همه کتابخانه ها اســتفاده از نرم افــزار کتابخانه ای و 
اینترنت وجــود دارد، اما تاکنون معیارهایــی برای ارزیابی این 
کتابخانه ها تدوین  نشــده اســت. نکته قابل ذکر آنکه در داخل 
کشــور، نهاد کتابخانه های عمومی کشــور بر اســاس سه معیار 
ســاختمان و فضاي کتابخانه ها )متراژ زیربنا(، تعداد عضو فعال 
و خدمــات )ویــژه(، کتابخانه های عمومــی را رتبه بندی کرده 
است. میرغفوری و شفیعی رودپشتی )1386( در پژوهشی بانام 
»رتبه بندي کتابخانه هاي دانشــگاهي بر اساس سطح عملکرد با 
استفاده از روش هاي تحلیل پوششي داده ها و بردا« کتابخانه هاي 
دانشگاه یزد را رتبه بندی کردند. محبوب و قشقایی )1388( در 
پژوهشــی با نام »رتبه بندی کتابخانه های عمومی جهان مبتنی بر 
شــاخص های عملکرد کمی با اســتفاده از رویکرد MADM و 
مدل SAW« کتابخانه های 3۹ کشــور جهان را در 14 شــاخص 
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سرانه  امانت، بازدهی منبع، ســرانه  مراجعه، سرانه  کتاب، سرانه  
مــواد دیگــر، روزآمدی مجموعه، ســرانه رایانه، ســرانه  پایانه 
اینترنــت، ســرانه  کارمند تمام وقت، ســرانه  کارمنــد حرفه ای، 
هزینــه ی امانت و ســرانه  هزینه ارزیابی و رتبه بنــدی کرد ه اند. 
گیلوری و همکاران )13۹0( کتابخانه های واحدهای پژوهشــی 
تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را بررسی 
و با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران مقایسه کرده اند 
تا میزان انطباق آن ها با این استانداردها مشخص شود. همچنین 
هاشمی و گیلوری )13۹۲( کتابخانه های مساجد سراسر کشور 
را بر مبنای معیارهای تدوینی خود رتبه بندی کرده اند. ســهیلی 
و همکاران )13۹7( کتابخانه های مرکزی دانشــگاه های جامع 
و صنعتــی را بــه روش تاپســیس رتبه بندی کردنــد. یافته های 
حاصل از ارزیابی کتابخانه های دانشــگاهی موردمطالعه نشــان 
داد کــه این کتابخانه ها در شــاخص های ارتبــاط و همکاری، 
برنامه ریزی، خدمــات، آموزش، دســترس پذیری و مدیریت، 
نســبت به شــاخص های امکانات، بودجه، کارکنان و منابع در 

وضعیت مناسب تری قرار دارند.
بنابراین، با توجه به دو نوع کتابخانه مســتقل آموزشــی و 
پژوهشــی کــه در واحدهای تابعه ســازمان وجــود دارند و با 
عنایت به اینکه تاکنون معیارهای جامع و کاملی برای ارزیابی 
هر دو کتابخانه آموزشی و پژوهشی باهم وجود ندارد، در این 
پژوهش و براساس اجماع نظر کارشناسان و با توجه به وضعیت 
موجــود کتابخانه های واحدهــای تابعه ســازمان، معیارهایی 
برای رتبه بندی این کتابخانه ها تدوین شــد. ســپس، بر اساس 
معیارهای تدوین شــده، کتابخانه های تابعه سازمان رتبه بندی و 
جایگاه کتابخانه های تابعه ســازمان در مقایســه با این معیارها 
مشــخص شــدند. نتایج این پژوهش عالوه بر اینکه وضعیت 
موجــود کتابخانه ها در جامعه پژوهش را نشــان می دهد، بلکه 
از نتایــج این رتبه بندی می توان برای مــواردی مانند حذف یا 
ادغام کتابخانه ها، تعیین میزان بودجه، تأمین تجهیزات مناسب 
کتابخانه ای و تعییــن آموزش های مناســب کتابخانه ای برای 

جامعه مخاطب کتابخانه ها اســتفاده کرد. این بررســی تالش 
کرده است تا پرسش های زیر را پاسخ دهد:

1. معیارهــای رتبه بنــدی کتابخانه هــای واحدهــای تابعه 
سازمان کدام اند؟

۲. کتابخانه های تابعه ســازمان براساس معیارهای تدوینی 
و در زمینه مجموعه ســازی، ســازمان دهی منابــع، خدمات و 
نیروی انســانی و منابع اطالعاتی و تجهیزات در چه وضعیت و 

جایگاهی قرار دارند؟

دستاورد

در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه »معیارهــای رتبه بنــدی 
کتابخانه هــای واحدهای تابعه ســازمان کدم انــد؟« معیارهای 
رتبه بندی کتابخانه های واحدهای تابعه ســازمان تصویب شده 
در جلســه 4۲ شــوراي هماهنگي علوم و فنــاوری اطالعات 
کشاورزی ســازمان )متشــکل از نمایندگان اطالع رسانی ۲۲ 
واحد تابعه( در تاریخ ۹۵/3/11 مبنای تدوین ســیاهه وارســی 
بوده اســت. با برگزاری جلسات کارشناســی و ارسال سیاهه 
وارســی براي ۵ نفــر از متخصصــان حوزه علــم اطالعات و 
دانش شناسي در ۲ مرحله تغییراتی در آن اعمال شده است. این 
سیاهه وارسی از 4 بخش اصلی تشکیل شده است که بر اساس 
آن معیارهای رتبه بندی کتابخانه های واحدهای تابعه ســازمان 

استخراج شد )جدول 1(.

تدوین شاخص و رتبه بندی کتابخانه های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی / طیبه شهمیرزادی
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جدول ۱. معیارهای رتبه بندی کتابخانه های واحدهای تابعه سازمان

امتیازعنوان شاخصردیف

الف( مجموعه سازی

به ازای انتخاب، سفارش و خرید هر عنوان 0/۵ امتیاز )حداکثر ۵0 امتیاز(تعداد منابع انتخاب، سفارش و خریداری شده در سال جاری۱
به ازای هر ۵00 صفحه در سال جاری 1 امتیاز )حداکثر 40 امتیاز(تعداد صفحات دیجیتال شده در سال جاری2
به ازای هر 10 عنوان 0/۵ امتیاز )حداکثر 30 امتیاز(تعداد عناوین وجین شده در سال گذشته3
به ازای هر جلسه در سال ۲ امتیاز )حداکثر ۲0 امتیاز(تعداد عناوین انتخاب شده در کمیته انتخاب منابع در سال جاری4
به ازای هر 10 میلیون ریال ۵ امتیاز )حداکثر ۵0 امتیاز(بودجه ساالنه خرید منابع اطالعاتی5

ب( سازمان دهی

به ازای هر ۵00 رکورد ۵ امتیاز )حداکثر ۵0 امتیاز(تعداد رکورد واردشده در نرم افزار کتابخانه ای )فیپاک(6

به ازای پذیرش میانگین ساالنه هر نفر 4 امتیاز )حداکثر ۲0 امتیاز(تعداد دانشجوی کارورز کتابداری پذیرش شده در سال گذشته7

به ازای هر ۵00 نسخه 3 امتیاز )حداکثر 30 امتیاز(تعداد مدارک رف خوانی شده در سال گذشته8

۲0 امتیازاستقرار سیستم بارکد منابع۹

7 امتیازدریافت شماره شابکا از کتابخانه ملی10
ج( خدمات و نیروی انسانی

به ازای هر نفر ۵ امتیاز )حداکثر 1۵ امتیاز(تعداد کارکنان متخصص کتابداری در کتابخانه11

به ازای هر نفر ۲ امتیاز )حداکثر 6 امتیاز(تعداد کارکنان غیرمتخصص در کتابخانه1۲

میانگین تهیه روزانه )هر مورد 0/۵ امتیاز( )حداکثر ۵0 امتیاز(تعداد مدارک تهیه شده از طریق خدمات تحویل مدرک در سال جاری13

به ازای برگزاری هر دوره در طول یك سال ۵ امتیاز )حداکثر 30 امتیاز(تعداد کارگاه های آموزشی برگزارشده14

به ازای اشتراک جاری هزینه ای هر عنوان 0/۵ امتیاز )حداکثر 1۵ امتیاز(تعداد نشریات اشتراک جاری هزینه ای1۵

به ازای میانگین ساالنه هر نفر 0/۵ امتیاز )حداکثر 70 امتیاز(تعداد عضو کتابخانه در سال گذشته16

به ازای هر مورد در طول سال 0/۵ امتیاز )حداکثر ۲0 امتیاز(تعداد امانت بین کتابخانه ای در سال گذشته17

به ازای ثبت میانگین روزانه هر 3 مورد ۵/. امتیاز )حداکثر 10 امتیاز(میانگین امانت روزانه در سال گذشته18

به ازای هر مورد 4 امتیاز )در طول یك  سال( )حداکثر 1۲ امتیاز(تعداد نمایشگاه برگزارشده تازه های کتاب در سال گذشته1۹

به ازای هر 100 مترمربع 10 امتیاز )حداکثر ۵0 امتیاز(مساحت کتابخانه )مترمربع(۲0

به ازای هر مورد 0/۲۵ امتیاز )حداکثر ۵0 امتیاز(تعداد دانلود منابع دیجیتال از فیپاک در سال گذشته۲1

1۵ امتیازوبگاه کتابخانه۲۲
د( منابع و تجهیزات

به ازای هر 1000 جلد 3 امتیاز )حداکثر ۵0 امتیاز(تعداد منابع اطالعاتی )عنوان()فارسی/غیرفارسی(۲3

به ازای هر ۵0 جلد 1 امتیاز )حداکثر 3۵ امتیاز(تعداد منابع مرجع )عنوان(۲4

به ازای هر 100 عنوان ۲ امتیاز )حداکثر 30 امتیاز(تعداد منابع دیجیتال )عنوان(۲۵

به ازای هر دستگاه ۵ امتیاز )حداکثر ۲0 امتیاز(تعداد رایانه برای استفاده مراجعین کتابخانه۲6

به ازای هر ۲ صندلی 0/۵ امتیاز )حداکثر ۲0 امتیاز(تعداد صندلی مطالعه۲7

به ازای هر ۲ نفر 0/۵ امتیاز )حداکثر ۲0 امتیاز(تعداد میز مطالعه۲8

به ازای هر 3 طبقه 0/۵ امتیاز )حداکثر ۲0 امتیاز(تعداد قفسه کتاب۲۹

به ازای هر قفسه 0/۵ امتیاز )حداکثر 10 امتیاز(تعداد قفسه نشریات30

10 امتیازسیستم اعالن حریق31

10 امتیازسیستم اطفاء حریق3۲

1۵ امتیازسیستم روشنایي استاندارد33
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ازآنجــا  که براســاس هــر یك از شــاخص های جــدول 1، 
کتابخانه های واحدهای تابعه ســازمان رتبه بندی خواهند شد، در 
جلســات کارشناســی و دریافت نظرات ۵ نفر از متخصصین علم 
اطالعات و دانش شناســي، جدول ۲ برای تعیین سطح هر یك از 

کتابخانه ها پیشنهاد شد:

بــر اســاس اطالعــات منــدرج در جــدول ۲، آن دســته از 
کتابخانه هایــی کــه امتیاز آن ها 600 و یا باالتر از آن بوده اســت 
سطح 1 در نظر گرفته شده اند. کتابخانه هایی با امتیاز 300 تا 600، 
ســطح ۲ و کتابخانه هایی با امتیاز 300 و پایین تر، ســطح 3 لحاظ 

شده اند.

پس از استخراج شاخص ها و تهیه سیاهه وارسی، پایگاه آماری 
کتابخانه های ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به 
آدرس http://infolib.areeo.ac.ir  راه اندازی شــد. ســپس از 
همه رئیس های کتابخانه های واحدهای تابعه سازمان درخواست 
شــد تا فیلدهای آماری مربوط به کتابخانه خود در پایگاه آماری 
را تکمیل کنند. هدف این ســامانه گردآوری روزآمد اطالعات 
آمــاری کتابخانه هــای ســازمان در قالب گزارش هــای آماري 
بود. براســاس سیاهه وارســی، این ســامانه از 4 بخش و 33 فیلد 

تشکیل شده است.
این پایگاه به 3 بخش مدیریت کاربران، اطالعات واحدهای 
تابعه و گزارش ها تقسیم شده است. بخش اطالعات کتابخانه های 
واحدهــای تابعــه، از مشــخصات کلــی کتابخانه هــا، اطالعات 
مجموعه ســازی، اطالعات ســازمان دهی، اطالعــات خدمات و 
نیروی انســانی و اطالعات منابع و تجهیزات کتابخانه ای تشــکیل 

شده است )شکل 1(.
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جدول 2. تعیین سطح کتابخانه ها بر اساس امتیاز کسب شده

امتیاز کتابخانهسطح کتابخانهردیف

600 امتیاز به باالسطح اول۱
300-600 امتیازسطح دوم2
زیر 300 امتیازسطح سوم3

شکل ۱. بخش اطالعات واحدهای تابعه در پایگاه آماری کتابخانه های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

از مهم تریــن امکانات پایــگاه آماری کتابخانه های ســازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی امــکان گزارش گیري 
 براساس اطالعات ثبت شده در هر یك از بخش های اصلی پایگاه 
)اطالعات کتابخانه ها، بخش های مجموعه ســازی، سازمان دهی، 
خدمات و نیروی انسانی، منابع و تجهیزات( است. براساس موارد 
ذکرشــده، گزارش هــا می توانند در قالب فایل اکســل در اختیار 

مدیران و کاربران سامانه قرار گیرند.
در پاســخ به پرســش ۲ پژوهش مبنی بر »کتابخانه های تابعه 
ســازمان ازنظر مجموعه ســازی، ســازمان دهی منابع، خدمات و 
نیروی انســانی، منابــع اطالعاتی و تجهیــزات در چه وضعیت و 
جایگاهی قرار دارند؟« اطالعات مربوط به بخش مجموعه سازی 

در جدول 3 ارائه شده است.
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جدول 3. وضعیت مجموعه سازی درکتابخانه های واحدهای تابعه سازمان

کتابخانه های واحدهای 
تابعه سازمان

فعال در انتخاب، 
سفارش و خریداری 

منابع اطالعاتی

فعال در 
دیجیتال سازی منابع 

اطالعاتی

فعال در وجین منابع 
اطالعاتی

فعال در انتخاب منابع 

اطالعاتی در کمیته 

انتخاب منابع

فعال در بودجه ساالنه 

خرید منابع اطالعاتی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد86

3۱36/0555/8۱2529/07۱2۱3/95۱922/09

بر اساس اطالعات مندرج در جدول 3، از 86 کتابخانه  واحدهای 
تابعه ســازمان تنها 31 کتابخانه )36/0۵ درصد( در  انتخاب، سفارش 
و خرید منابع اطالعاتي در ســال 13۹7 فعال بوده اند. دیجیتال سازي 
منابع اطالعاتي تنها در ۵ کتابخانه )۵/81 درصد( انجام شــده است. 
۲۵ کتابخانه )۲۹/07 درصد( منابع اطالعاتي کتابخانه خود را وجین 
کرده انــد. 1۲ کتابخانــه )13/۹۵ درصد( از 86 کتابخانه با تشــکیل 
کمیته هــاي انتخاب، بــه انتخاب منابــع اطالعاتي اقــدام نموده اند. 
تأمیــن بودجه مهم ترین نکته اي اســت که در مجموعه ســازي منابع 

اطالعاتــي تأثیر مســتقیم دارد. تنها 1۹ کتابخانــه )۲۲/0۹ درصد( از 
بودجه مستقل براي خرید منابع اطالعاتي برخوردار بوده اند. بیشترین 
امتیاز کسب شده مجموعه ســازی در میان کتابخانه های تابعه سازمان 
به کتابخانه موسســه تحقیقات واکسن و سرم ســازی رازی با کسب 
130 امتیــاز ، و کتابخانه مرکز تحقیقات گیالن ـ پردیس آموزش، با 
کسب 107 امتیاز تعلق دارد. با توجه به 1۹0 امتیاز در نظر گرفته شده 
بــراي این بخش، هیچ یك از کتابخانه هــا در وضعیت مطلوب قرار 

نگرفته است.

جدول 4. وضعیت سازماندهی منابع در کتابخانه های واحدهای تابعه سازمان

کتابخانه های مؤسسات/
پژوهشگاه/پژوهشکده و 

مراکز ملی تحقیقاتی

ورود اطالعات 
کتابخانه در نرم افزار 

فیپاک

پذیرش دانشجوی 
کارورز کتابداری

شماره شابکااستقرار نظام بارکد منابعرف خوانی ساالنه

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد86

6272/0955/8۱2۱24/422630/237۱82/56

بر اســاس اطالعات جدول 4، از 86 کتابخانه واحدهای تابعه 
ســازمان، 6۲ کتابخانه )7۲/0۹ درصــد( اطالعات مجموعه خود 
در نرم افــزار کتابخانه اي فیپاک وارد کرده انــد. فقط ۵ کتابخانه 
)۵/81 درصد( دانشــجویان کتابداري را بــراي دوره کارورزي 
پذیرفته انــد.۲1 کتابخانــه )۲4/4۲ درصد( اقدام بــه رف خوانی 
مجموعه خود در ســال ۹6 نموده اند. استقرار نظام بارکد منابع در 
۲6 کتابخانه )30/۲3 درصد( عملیاتي شــده اســت. 71 کتابخانه 

)8۲/۵6 درصد( شــماره استاندارد شابکا خود را از کتابخانه ملي 
ایران دریافت کرده اند.

در جدول ۵، وضعیت کتابخانه های واحدهاي تابعه ســازمان 
ازنظرخدمات و نیروی انسانی نشان داده شده است:



تدوین شاخص و رتبه بندی کتابخانه های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی / طیبه شهمیرزادی                                                                                                            43          42                                                                                             علوم و فناوری اطالعات کشاورزی، دوره دوم / شماره چهارم / پاییز و زمستان 1398

براســاس اطالعات جدول ۵، از 86 کتابخانه واحدهاي تابعه 
سازمان، 38 کتابخانه )44/18 درصد( داراي نیروي غیرمتخصص 
در رشــته کتابداري و اطالع رساني هســتند. 48 کتابخانه )۵۵/8۲ 
درصــد( حداقــل 1 نیــروي متخصــص در رشــته کتابــداري و 
اطالع رســاني دارند. تنها 1۵ کتابخانــه )17/44 درصد( خدمات 
تحویــل مدرک را به مراجعان خود ارائــه مي دهند. 31 کتابخانه 
)36/0۵ درصد( کارگاه هاي آموزشي تخصصي برگزار کرده اند. 
تنها ۹ کتابخانه )10/46 درصد( نشــریات تخصصي را مشــترک 
هســتند. در پرسشــي که براي تعدادی از اعضاي کتابخانه مطرح 
شــد، ۵1 کتابخانــه )۵۹/30 درصد( تعداد اعضــاي خود را ثبت 
می کننــد. امانــت بیــن کتابخانه اي یکــي از مهم تریــن خدمات 

کتابخانه ها در تهیه منابع علمي است. از 86 کتابخانه، ۲1 کتابخانه 
)۲4/41 درصد( خدمات امانت بین کتابخانه اي را ارائه می کنند. 
64 کتابخانه )74/41 درصد( میانگین امانت روزانه خود را اعالم 
کرده انــد. فقط 17 کتابخانه )1۹/76 درصد( نمایشــگاه تازه هاي 
کتــاب برگزار کرده اند. مســاحت 7۲ کتابخانه )83/7۲  درصد( 
در ســامانه درج شده اســت. از 86 کتابخانه، 38 )44/18 درصد( 
کتابخانــه نســبت به دریافــت فایل منبــع اطالعاتــي از نرم افزار 
کتابخانه اي فیپاک اقدام نموده اند. هیچکدام از کتابخانه ها داراي 

وبگاه تخصصي مستقل نیستند.
وضعیــت کتابخانه های تابعه ســازمان ازنظر منابع اطالعاتي و 

تجهیزات در جدول 6 درج شده است:

جدول 5. فراوانی و درصد کتابخانه های واحدهاي تابعه سازمان، فعال در خدمات و نیروی انسانی
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جدول 6. فراوانی و درصد کتابخانه های واحدهاي تابعه سازمان،  فعال در منابع اطالعاتي و تجهیزات
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اطالعات مندرج در جدول 6 نشان می دهد که از 86 کتابخانه 
واحدهاي تابعه ســازمان، 81 کتابخانه )۹4/18 درصد( اطالعات 
منابع موجود در کتابخانه هاي خود )اعم از فارســي و غیرفارسي( 
را تکمیــل کرده انــد. ۵7 کتابخانه )66/۲7 درصــد( تعداد منابع 
مرجع خود را نیز در ســامانه ثبت کرده اند. 31 کتابخانه )۲4/41 
درصــد( داراي منابع دیجیتالي هســتند. در 41 کتابخانه )47/67 
درصد( حداقل یك رایانه براي استفاده مراجعه کنندگان موجود 
است. 77 کتابخانه )8۹/۵3 درصد( تعداد صندلي و میز مطالعه و 
قفسه کتاب خود را در سامانه ثبت کرده اند. 78 کتابخانه )۹0/6۹ 
درصد( اطالعات مربوط به تعداد قفســه کتاب خود را در بخش 
مربوط تکمیل کرده اند. 74 کتابخانه )86/04 درصد( داراي قفسه 
نشریات هســتند. تنها 1۲ کتابخانه )13/۹۵ درصد( به نظام اعالن 
حریــق و 4۵ کتابخانه )۵۲/3۲ درصد( به نظام اطفاء حریق مجهز 
هســتند. در ۵۲ کتابخانه )60/46 درصد( نظام روشنایی استاندارد 

وجود دارد.
در ادامه پاســخ به پرســش ۲، جایگاه و رتبــه کتابخانه های 
واحدهــای تابعه، بــر مبنای معیارهــای رتبه بنــدی کتابخانه های 
واحدهــای تابعــه ســازمان در 4 بخش اصلی )مجموعه ســازي، 

ســازمان دهی خدمات و نیروي انســاني و منابع و تجهیزات( بررسی 
شده است )جدول 7(. برای هر یك از شاخصه های سنجش، امتیازي 

در نظر گرفته شده است که مجموع این امتیازها به ۹00 مي رسد.

از 86 کتابخانــه ، تنهــا 1 کتابخانه )1/16 درصــد( با دریافت 
امتیــاز بــاالي 600 در ســطح اول،6 کتابخانــه )6/۹8 درصد( با 
دریافــت امتیاز باالي 300 در ســطح دوم و 7۹ کتابخانه )۹1/86 

درصد( با دریافت امتیاز زیر 300 در سطح سوم قرار گرفته اند.
در جــدول 8، اســامی 7 کتابخانــه واحد تابعه ســازمان که 
ازنظر میزان انطباق بامعیارهای رتبه بندی تدوینی در ســطح 1 و ۲ 

قرارگرفته اند ارائه شده است.

جدول 7. تعیین سطح کتابخانه هاي واحدهاي تابعه سازمان 
بر اساس امتیاز کسب شده

درصدفراوانيسطح کتابخانهردیف

11/16سطح اول۱
66/۹8سطح دوم2
7۹۹1/86سطح سوم3

86۱00جمع

جدول 8. برترین کتابخانه های واحدهای تابعه سازمان ازنظر میزان انطباق بامعیارهای رتبه بندی تدوینی

سطح کتابخانهجمع کل امتیازعنوانردیف

اول60۵/۲۵موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی1

دوم464موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال۲

دوم447مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس3

دوم4۲8/۲۵موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع4

دوم33۲/۲۵مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران۵

دوم31۵/7۵مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد6

دوم301/۵موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر7

در این جدول، به جز کتابخانه موسســه تحقیقات واکســن و 
سرم ســازی رازی که در ســطح اول قرارگرفته است، 6 کتابخانه 

دیگر، در سطح دوم رتبه بندي کتابخانه ها قرار دارند.



                                                                                                            45          44                                                                                             علوم و فناوری اطالعات کشاورزی، دوره دوم / شماره چهارم / پاییز و زمستان 1398

توصیه ها

• جذب نیروي انساني متخصص در کتابخانه هاي تابعه سازمان
بــراي آنکــه کتابخانه هاي تخصصــي بتواند رســالت خود را به 
مطلوب تریــن وجــه ممکن به انجام رســانند و خدماتي متناســب با 
برنامه ها و اهداف ســازمان مادر ارائه دهند، الزم اســت از خدمات 
کتابداران متخصص، ورزیــده و عالقمند بهره مند گردند )تعاوني و 
دیگران، 1380(. پیشــنهاد مي شود بر اســاس استاندارد کتابخانه هاي 
تخصصي، نیروي انســاني کتابخانه هاي تابعه ارزیابی شــوند. باتوجه 
به کمبود نیروی انسانی متخصص در کتابخانه های وابسته به سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی، پیشــنهاد می شــود نیروی 
انســانی متخصــص در این کتابخانه ها جذب شــوند. پیگیری جذب 
نیروی متخصص در قالب ســربازکتابدار برای انجام خدمت سربازی 
در کتابخانه های پژوهشی و انجام پیگیری های الزم در این خصوص 
می تواند مثمر ثمر باشــد. همچنین پذیرش نیروي کارورز کتابداري 

مي تواند در انجام بسیاري از فعالیت هاي کتابخانه تاثیرگذار باشد.
• استانداردسازی اندازه مجموعه در کتابخانه هاي تابعه سازمان 

براساس استاندارد کتابخانه هاي تخصصي

کتابخانــه تخصصــي، به عنــوان مهم ترین منبــع اطالعاتي و 
پژوهشي جامعه علمي خود، باید مجموعه اي متوازن و سازمان یافته 
در رشــته هاي مربوط و هماهنگ با اهداف و برنامه هاي ســازمان 
مــادر فراهم آورد. این مجموعه باید حــاوي تازه ترین اطالعات 
و مــدارک موجود در اشــکال مختلف چاپي یا غیرچاپي باشــد 

)تعاوني و دیگران، 1380(.
باتوجــه بــه یافته هــاي پژوهــش، تعــداد منابع موجــود در 
کتابخانه هاي مؤسســات و مراکز تحقیقاتــي از وضعیت مطلوبي 
برخوردار نیســتند. تعداد منابع اطالعاتي موجود در مجموعه این 
کتابخانه ها باید مطابق اســتاندارد کتابخانه هاي تخصصي محاسبه 
شــود. بر همین اســاس، رعایت اســتاندارد چهارم کتابخانه هاي 

تخصصي پیشنهاد مي شود.
• اختصاص بودجه کافي برای خرید منابع در کتابخانه هاي تابعه سازمان

بر اساس یافته هاي پژوهش حاضر از آنجایی که درصد زیادي 

از کتابخانه هــاي موردپژوهش از بودجه کافي برخوردار نبودند، 
پیشــنهاد مي شــود بودجه اختصاصي به کتابخانه هاي مؤسســات 
و مراکــز تحقیقاتي براســاس اســتاندارد کتابخانه هاي تخصصي 
محاســبه شــود. بودجه اختصاصی به کتابخانه های تابعه سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی ثابت نیســت و بر مبنای 
میزان پیگیری های کتابدار و نیز میزان توجه رئیس مرکز متفاوت 
اســت. برای حل این مشکل، پیشنهاد می شــود در ستاد سازمان، 
بودجــه کتابخانه ها در ســرانه بودجه ســاالنه مراکز غیرمســتقل 
)ردیف بودجه وابســته( مشخص شــود. برای مؤسسات پژوهشی 
مســتقل نیز پیشــنهاد می شــود، ردیف بودجه ای مســتقلی برای 

کتابخانه ها در نظر گرفته شود.
• وجین منابع اطالعاتي در کتابخانه های واحدهاي تابعه سازمان

براي حفظ کیفیت منابع کتابخانه ضروري اســت که همواره 
مجموعه نقد و بررســي شــود. بدیهي است که اطالعات همواره 
در حال تغییر است و نگهداري اقالم منسوخ مانع توسعه مجموعه 
و تهیــه منابع جدید مي شــود. بنابرایــن، کتابخانه ناگزیر اســت 
همــواره منابعي کــه مورد نیاز نیســت را از مجموعه خارج کند. 
این عمل )وجین( بر اســاس آیین نامه جداگانه )ویژه وجین( که 
به تصویب ریاســت کتابخانه رســیده اســت انجام مي شود. منابع 
مفقود یا وجین شده به طور خودکار با نمونه هاي مشابه، جایگزین 
مي شوند. جایگزیني هر مورد از این منابع باید منطبق با معیارهاي 

انتخاب باشد.
• تشکیل کمیته انتخاب منابع علمي در کتابخانه هاي واحدهاي 

تابعه سازمان

کمیتــه منابــع علمي متشــکل از افرادي اســت کــه با توجه 
بــه راهبردهــای کتابخانه و بیانیــه انتخاب، وظیفــه انتخاب منابع 
اطالعاتي یك کتابخانه را بر عهده دارند. از دالیل اصلي تشــکیل 
کمیتــه انتخاب، نیــاز به تخصــص در انتخاب منابــع اطالعاتي، 
مشــورت به عنوان بهترین راه انتخاب، جلوگیري از یکسونگري 
و جلوگیري از هدر رفتن بودجه اســت. مسئولیت اصلي انتخاب 
منابع، با رئیس کتابخانه اســت. او با تشــکیل جلســه های کمیته 
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گزینش منابع، مرکب از کارشناســان و کتابــداران خبره، وظیفه 
انتخــاب یا وجین منابــع و نظارت بــر فرایند مجموعه ســازي و 

ارزیابي مجموعه ها را بر عهده دارد.
• خریــد نیمه متمرکز منابع اطالعاتــي کتابخانه هاي واحدهاي 

تابعه سازمان

 تلقي ابتدایي از خرید نیمه متمرکز، تقســیم بودجه در اختیار 
کتابخانــه به دو بخش اســت: بودجه اي که بر اســاس صالحدید 
کتابخانــه براي رفع نیازهــاي اطالعاتي کاربــران ازطریق خرید 
مستقیم یا سفارش دایم و یا ارتباط با کارگزاران و کتابفروشي ها 
هزینــه مي شــود؛ و بودجه دیگري که ازســوی ســازمان مادر و 
براســاس سیاســت هاي حمایتي و برای کنتــرل مجموعه و حفظ 
سطوح استاندارد هزینه مي شود. تهیه فهرستي از کتب موجود در 
بازار متناسب با نیازهاي کتابخانه هاي تخصصي نیز در این روش 

الزامي است.
• روزآمدســازي منابع اطالعاتي کتابخانه هاي واحدهاي تابعه 

سازمان

یکی از مهمترین دالیل میزان پایین اســتفاده از کتابخانه های 
پژوهشــی، روزآمدنبودن منابع کتابخانه ای است. توسعه خدمات 
درون خطــی، اســتفاده از خدمات شــبکه ای و از راه دور، تولید 
پایگاه های علمی درون خطی و اســتفاده از اینترنت، باعث شــده 
اســت که محققین کمتر به کتابخانه مراجعه کنند. برای اســتفاده 
بیشــتر محققین از منابع کتابخانه ای، ضرورتــاً باید ارائه خدمات 
دورن خطــی را افزایــش داد. اشــتراک پایگاه هــای درون خطی 
تخصصــی به صورت متمرکز و نیز اشــتراک متمرکز پایگاه های 
تمــام متن فارســی مثل نمامتن و غیره می تواند در ارتقای ســطح 
پژوهش هــا و نیــز افزایــش اســتفاده از منابع کتابخانــه ای نقش 

به سزایی داشته باشد.
• افزایش امکانات و تجهیزات کتابخانه هاي تابعه سازمان

افزایش تعــداد رایانه ها براي مراجعین بــه کتابخانه، افزایش 
قفســه هاي کتاب و نشــریات و راه اندازي سیستم اعالن حریق و 

اطفاء حریق و روشنایي استاندارد.

• راه اندازي وبگاه تخصصي براي کتابخانه هاي واحدهاي تابعه
راه انــدازي وبگاه تخصصي مي تواند بســیاري از فعالیت هاي 
کتابخانه ماننــد عضویت، تمدید عضویــت، امانت دادن کتاب، 
تمدید مهلت امانت کتاب، جستجو در منابع اطالعاتي کتابخانه و 

غیره را به مراجعه کنندگان خود از راه دور ارائه کند.
• برگزاري کارگاه هاي آموزشــي در کتابخانه هاي واحدهاي 

تابعه سازمان

برگــزاري کارگاه هــاي آموزشــي براي شــیوه اســتفاده از 
پایگاه هاي اطالعاتي تخصصــي و عمومي، نرم افزار کتابخانه اي، 
سامانه هاي اطالع رساني و مواردی از این دست مي تواند مراجعه 

پژوهشگران و اعضاي هیئت علمي را به کتابخانه افزایش دهد.
• دیجیتال سازي منابع علمي موجود در کتابخانه هاي واحدهاي 

تابعه سازمان

با دیجیتال ســازي منابع علمي امکان دسترســي سریع به آن ها 
ایجاد شده و عالوه بر آن ازنظر فضا و محل نگهداري صرفه جویي 

خواهد شد.
• ادغــام کتابخانه هاي بدون مراجعه کننده با دیگر کتابخانه هاي 

تحقیقاتي و آموزشي استاني

با عنایت به یافته هاي پژوهــش، ادغام برخي از کتابخانه هاي 
تحقیقاتي و آموزشي که فاقد مراجعه کننده و عضو هستند با دیگر 
کتابخانه هاي اســتاني مي تواند منجر به توانمند شدن کتابخانه ها و 

صرفه جویي در هزینه ها شود.
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جهان مبتنی بر شــاخص های عملکرد کمی با اســتفاده از رویکرد MADM و 
مدل SAW. تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه های عمومی. ۵7، ص. 48-33.

میرغفــوری، حبیــب اهلل و شــفیعی رودپشــتی، میثــم )1386(. رتبه بندي 
کتابخانه هاي دانشــگاهي بر اســاس سطح عملکرد با اســتفاده از تکنیك هاي 
تحلیل پوششــي داده ها و بردا )مورد: کتابخانه هاي دانشگاه یزد(. کتابداري و 

اطالع رساني، 10)3(، ص. ۵6-3۵.
هاشمی، ابوالفضل و گیلوری، عباس )13۹0(. نظام نامه جامع کتابخانه های 
مســاجد کشور. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ ستاد عالی هماهنگی 

کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور.
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Ranking of libraries affiliated to the Agricultural Research, Education and Extension
 Organization (AREEO) based on formulated criteria 

Tayebeh Shahmirzadi
Assistant Professor of Agricultural Scientific Information and Documentation Center. Agricultural Research, Education and Extension 
Organization (AREEO), Tehran, Iran

Abstract
Libraries rankings can be used to predict the level of the library, the type of purchased resources and the amount of allocated 
budget, the space needed, and even the possibility of removing or expanding a library. For this purpose, and in order to rank 
the affiliated libraries of Research, Education and Agricultural Promotion Organization, 86 libraries were studied. A checklist 
consisting of 4 sections (Collection, Resource Organization, Services and Human Resources and Equipment) and 33 criteria 
was prepared and implemented in the statistical database of affiliated units of the Organization. The results showed that only 
one library (%1.16) with a score above 600 stood at the level one and six libraries (%6.97) with a score above 300 were stand 
at the second level. 79 libraries (%91.86) ranked in third level with a score of below 300. None of the libraries were in a good 
position and should be given more attention.

Keywords: Agricultural Research, Education and Extension Organization, Specialized Libraries, Ranking, Grading, Index. 
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