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 مقدمه

مة كتابخان و بـه همـين من جامعـه ظف است بـه تمـام افـرادوعمومي ظـور بايـد خـدمت كنـد

و هماهنگ با توسع و فرهنگي جامعة همسو حركت كند تـا هرچـه بيشـتر بـا كننده استفادهةعلمي

روشـن اسـت هـر چـه ايـن.خـويش آشـنا شـودةنـدكنة استفادههاي مطالعاتي گوناگون جامعنياز

و مفيـدتنكننـدگان آشنايي بيشتر باشد، نوع خدمات ارائه شـده بـراي رفـع نيـاز اسـتفاده  ر يـز بهتـر

و خرسندي افراد را از مراجعه بـه ايـن مكـان خواهد بود و هـا بـه ارمغـان مـيو رضايت ايـن آورد

م وؤخود گامي  مرجـاني،(هـا در جامعـه اسـت استقرار اين مكـان ثر براي رسيدن به هدف برپايي

و مناسـب، نيـرويي عمـومي بـه مجموعـهها مذكور، كتابخانهة براي تحققِ وظيف). 1377 اي غنـي

و فضـايي مناسـب نيـاز دارنـد انسا و همچنين سـاختمان و مجرب اسـتان همـدان بـه. ني متخصص

هـا عمومي است كه ايـن كتابخانـهة باب كتابخان74عنوان پايتخت فرهنگو تمدن كشور، داراي 

و در راسـتاي گسـترش فرهنـگ كتـاب قرار دارندهاي عمومي كشور تحت پوشش نهاد كتابخانه

م هـاي عمـومي كشـور بـه، نهـاد كتابخانـه 1404در سند چشـم انـداز. كننديو كتابخواني فعاليت

و اثرگـذار بـر جامعـه، داراي كاركردهـاي-عنوان نهادي فرهنگي، با هويت اسالمي ايراني، نافـذ

و ارشـادي، زمينـه بخش، اطالعآگاهي مفيـد، داراي نيـروية سـاز ارتقـاي مطالعـ رساني، آموزشي

و آمو ج انساني متعهد، متخصص ايگـاه زش ديده معرفي شده است كـه قصـد دارد ضـمن كسـب

و امانـتة كشور برتر جهان از جهـت سـران15 اول كشور در منطقه، در زمرة فضـا، عضـو، منـابع

هـاي نظـر بـه اهميـت شـاخص).1389، هاي عمـومي كشـور نهاد كتابخانه(اي قرار گيرد كتابخانه

و همچنين با عنايت به اينكه  درتامذكور هاي عمـومي اسـتان همـدان كتابخانهبارة وضعيت كنون

ها مشـخص نيسـت، پـژوهش حاضـر ضـمنو وضعيت اين كتابخانهجامعي صورت نگرفته تحقيقِ

ة انـداز، فاصـل هاي سند چشم شاخصهاي عمومي استان همدان با مقايسة وضعيت موجود كتابخانه

بـه سـوي حركـت تـا ادامـة نمايـد مـي را ارائـه) انـداز چشـم(وضعيت مطلـوبتاوضعيت موجود

و آگاهانه چشم فاهـدارو بـه منظـور دسـتيابي بـه از اين. تر صورت گيرد انداز، بر مبناي پژوهش

.هاي اساسي زير پاسخ خواهد دادياد شده، پژوهش حاضر به پرسش
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 هاي اساسي پرسش
 در مقايسـه) تعـداد كتـاب(هاي عمومي استان همدان در شـاخص منـابع وضعيت كتابخانه.1

 چگونه است؟ 1404هاي عمومي كشور در افق ايران انداز نهاد كتابخانه با سند چشم
در مقايسـه) تعـداد كتابخانـه(هاي عمومي استان همدان در شاخص فضا وضعيت كتابخانه.2

كش انداز نهاد كتابخانه با سند چشم  چگونه است؟ 1404ور در افق ايران هاي عمومي
ــه.3 ــا ســند هــاي عمــومي اســتوضــعيت كتابخان ان همــدان در شــاخص عضــو در مقايســه ب

 چگونه است؟ 1404هاي عمومي كشور در افق ايران كتابخانهانداز نهاد چشم
ــا ســند وضــعيت كتابخانــه.4 هــاي عمــومي اســتان همــدان در شــاخص امانــت در مقايســه ب

 چگونه است؟ 1404هاي عمومي كشور در افق ايران انداز نهاد كتابخانه چشم
 مقايسـهدر) كاركنان( انساني منابع شاخصدر همدان استان عمومي هاينهكتابخا وضعيت.5

 است؟ چگونه 1404 ايران افقدر كشور عمومي هاي كتابخانه نهاد انداز چشم سند با

 روش پژوهش
 مسـأله ماهيـت دليـل بـه روش ايـن انتخـاب. است شده انجام تطبيقي روشبا حاضر پژوهش

 سـند هاي شاخصاز پژوهش ايندر. است معينو مشخص بطيضوابا موجود شرايط مقايسة يعني

 ايـن طبـق كـه اسـت شـده اسـتفاده 1404 ايـران افقدر كشور عمومي هاي كتابخانه نهاد انداز چشم

 منـابع، جهتاز جهان برتر كشور15 زمرةدر 1404 سالدر بايد كشور عمومي هاي كتابخانه سند،

5در جهـان برتـر كشـورهاي آمـار ابتـدا اسـاس، ايـنبر. گيرند قرار كاركنانو امانت عضو، فضا،

 جامعـة. شـد مقايسـه همـدان استان عمومي هايكتابخانه آمار آخرينباو مذكوراستخراج شاخص

 كـل اداره آمـار آخـرين اسـاسبر. است همدان استان عمومي هايكتابخانه حاضر پژوهش آماري

 آمـار طبـق. است كتابخانه باب74 شامل مجموعدر استان اين همدان، استان عمومي هاي كتابخانه

ــه،3 داراي اســدآباد شهرســتان فــوق، ادارة ــه،8 داراي بهــار شهرســتان كتابخان  شهرســتان كتابخان

 كتابخانـه،1 داراي فامنين شهرستان كتابخانه،6 داراي رزن شهرستان كتابخانه،5 داراي تويسركان

 نهاونـد شهرسـتان كتابخانـه،17 داراي ماليـر تانشهرسـ كتابخانه،8 داراي كبودرآهنگ شهرستان

 اسـتان عمـومي هـاي كتابخانـه تعداد. است كتابخانه19 داراي همدان شهرستانو كتابخانه7 داراي

.است شده ارائه نيز1 جدولدر شهرستان تفكيكبه همدان
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 هاي عمومي استان همدان به تفكيك شهرستان كتابخانه.1جدول

 اد كتابخانهتعد شهرستان رديف

3 اسدآباد1

8 بهار2

5 تويسركان3

6 رزن4

1 فامنين5

8 كبودراهنگ6

 17 مالير7

7 نهاوند8

 19 همدان9

 74 كل استان 10

بـاب74 در مجمـوع هاي عمومي استان همدان كـه با توجه به اهميت موضوع، كل كتابخانه

ب شـة عنوان جامعه كتابخانه است و نمونـه آماري لحـاظ ند طـور كـه همـان.دگرديـ گيـري انجـام

هـاي عمـومي انـداز نهـاد كتابخانـه هـاي سـند چشـم تر ذكر شد، ابزار اصلي پژوهش شاخص پيش

،سـعي شـد) تطبيقـي-پيمايشـي(بود كه بـا توجـه بـه ماهيـت پـژوهش 1404كشور در افق ايران 

و شاخصبررسي كتابخانه و آمـار مربـوط گونه دخالت يا استنتا ها بدون هيچها ج ذهنـي گـزارش

و قـوت كتابخانـه و به آنها استخراج گردد تا نقاط ضعف بـه منظـور بهبـود نيـز هـا مشـخص شـده

و تحليـل داده. وضعيت پيشنهادهايي ارائه شـود  ازهـ در نهايـت از آمـار توصـيفي بـراي تجزيـه و ا

اس نرم نماس.اس.پي. افزار و رسم شدبراي ارائه جداول توزيع فراواني .ودارها استفاده

ها يافته

) كتـاب(عمومي استان همـدان در شـاخص منـابع هايوضعيت كتابخانه:پرسش اساسي اول

 چگونه است؟ 1404ي عمومي كشور در افق ايرانها انداز نهاد كتابخانه چشمسند در مقايسه با

انـداز چشـم هاي عمومي استان همدان در شاخص منابع در مقايسه بـا سـند وضعيت كتابخانه

طـوري همـان. ارائه شـده اسـت2، در جدول 1404هاي عمومي كشور در افق ايران نهاد كتابخانه
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مي2هاي جدول كه داده انداز براي كل اسـتان همـدان بـا جمعيـت دهد، بر اساس سند چشم نشان

 در صورتي كه كتب موجود در استان همـدان. كتاب مورد نياز است 5925363 نفري، 1758268

و براي رسيدن به چشم 748436 هـاي كتـاب بـه كتابخانـه 5176927 بايسـت انـداز مـي مورد است

به. عمومي استان همدان اضافه شود در، بـراي رسـيدن بـه چشـم2هاي جـدول داده با توجه انـداز

 كتـاب، در شهرسـتان تويسـركان 348769 كتـاب، در شهرسـتان بهـار 334106 شهرستان اسدآباد

در 293910 ــاب، ــتان رزن كت ــتان 339188 شهرس ــاب، در شهرس ــامنينكت در 126804 ف ــاب، كت

 كتاب، در شهرسـتان نهاونـد 815326 كتاب، در شهرستان مالير 408123 هنگآكبودرشهرستان 

.كتاب مورد نياز است 1955290و در شهرستان همدان،كتاب 555411

 اندازع در مقايسه با چشمهاي عمومي استان همدان در شاخص منابوضعيت كتابخانه.2جدول

 جمعيتنام شهرستانرديف
منابع
 موجود

نسبت منابع
به جمعيت

)موجود(

نسبت منابع
به جمعيت

)انداز چشم(

منابع مطلوب
بر اساس

 انداز چشم

اختالف وضع
موجود با

 انداز چشم

- 334106 25/037/3360610 26504 107006 اسدآباد1

- 348769 55/037/3417439 68670 123869 بهار2

- 293910 54/037/3349759 55849 103786 تويسركان3

- 339188 46/037/3392393 53205 116437 رزن4

- 126804 39/037/3143174 16370 42485 فامنين5

- 408123 52/037/3482486 74363 143171 كبودراهنگ6

- 815326 54/037/3970499 155173 287982 مالير7

- 555411 31/037/3612366 56955 181711 نهاوند8

- 1955290 37/037/32196637 241347 651821 همدان9

- 5176927 43/037/35925363 748436 1758268 كل استان 10



ز انـدا مقايسه با سـند چشـم

 انداز با سند چشم

ي ماليــر، كبودرآهنــگ،

 را بـراي رسـيدن بـه سـند

تعـداد( در شـاخص فضـا

 1404ور در افـق ايـران كشـ

در مقايسـه بـا) كتابخانـه

دهـد، بـر نشـان مـي3 جـدول

كتابخانـه مـورد 147نفـري،

رسـيدن بـراي؛كتابخانه است

0

0.

0

0.

0.00

كل استان

همدان

نهاوند

مالير

كبودراهنگ

فامنين

رزن

تويسركان

بهار

اسدآباد

) انداز
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تر وضعيت موجود شاخص منابع در مق اي عيني به گونه1 نمودار

. است

ب وضعيت شهرستان.1نمودار هاي استان همدان در شاخص منابع در مقايسه

هــاي شــود شهرســتان مالحظــه مــي1طــوري كــه در نمــودارن

و شهرسـتان رو بهار كمترين فاصـله اسـدآباد بيشـترين فاصـله

. رو دارند پيش

د وضعيت كتابخانه:ش اساسي دوم هاي عمـومي اسـتان همـدان

هـاي عمـومي كش انـداز نهـاد كتابخانـهدر مقايسه با سـند چشـم

 است؟

تعداد(هاي عمومي استان همدان در شاخص فضاوضعيت كتابخانه

هـاي جـدو طوري كـه داده همان. ارائه شده است3 در جدول

نفـر 1758268انداز براي كل استان همـدان بـا جمعيـت چشم

كتابخ74هاي موجود در استان همدان كه كتابخانهبا توجه به اين

0.43

0.37

31

0.54

0.52

0.39

0.46

0.54

0.55

25

3.37

3.37

3.37

3.37

3.37

3.37

3.37

3.37

3.37

3.37

1.00 2.00 3.00

چشما(نسبت منابع به جمعيت  )موجود(نسبت منابع به جمعيت
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در نم

ارائه شده اس

همــان

تويسركان

پ چشم انداز

پرسش

د) كتابخانه

چگونه است

وضعي

،انداز چشم

اساس سند

ب. نياز است

4.00
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بـر. هـاي عمـومي اسـتان همـدان اضـافه شـود كتابخانه به كتابخانـه73بايستمي تعداد مطلوببه

6هـاي شهرسـتان اسـدآباد انـداز بايـد بـه كتابخانـه بـراي رسـيدن بـه سـند چشـم3اساس جـدول 

، كتابخانـه4كتابخانـه، شهرسـتان رزن4كتابخانه، شهرستان تويسركان2كتابخانه، شهرستان بهار

كتابخانـه،7كتابخانـه، شهرسـتان ماليـر4 هنـگآكبودركتابخانـه، شهرسـتان3 فـامنين شهرستان

. اضافه شود كتابخانه35و شهرستان همدان،كتابخانه8شهرستان نهاوند 

 انداز هاي عمومي استان همدان در شاخص فضا در مقايسه با چشموضعيت كتابخانه.3جدول

رديف
نام

 شهرستان
 جمعيت

عدادت
كتابخانة
 موجود

نسبت فضا
به جمعيت

)موجود(

نسبت فضا
به جمعيت

)انداز چشم(

تعداد كتابخانة
 مطلوب
بر اساس

 انداز چشم

اختالف وضع
موجود با
 مطلوب

-370/009/296 107006 اسدآباد1

-2 861/109/210 123869 بهار2

-520/109/294 103786تويسركان3

-4 629/109/210 116437 رزن4

-159/009/243 42485 فامنين5

6
كبودراهن

گ
143171 840/109/212 4-

-7 48/109/224 17 287982 مالير7

-8 796/009/215 181711 نهاوند8

- 35 73/009/254 19 651821 همدان9

- 73 05/109/2147 74 1758268 كل استان 10

هاي عمومي اسـتان همـدان در مقايسـه وضعيت موجود شاخص فضاي كتابخانه2در نمودار

شـود، در شـاخص فضـا مالحظه مـي2كه در نمودار طور همان. انداز ارائه شده است با سند چشم

نرسـيده 1404هـاي عمـومي كشـور در افـق ايـران انداز نهاد كتابخانه هيچ شهرستاني به سند چشم

.است



 انداز مقايسه با چشم

ن بيشترين فاصـله را بـراي

 همـدان در شـاخص عضـو در

 چگونه است؟1404

در عضـو، شـاخص درنهـاد

 انداز، چشم سند اساس بر

 اعضـاي كـه صـورتي در

 انـداز چشـم بـه رسـيدني

 اسـاس بـر. شـود اضـافهن

 27090 اسـدآبادشهرسـتان

 28955 رزن شهرسـتانعضـو،

 69759 مالير شهرستانعضو،

. شوداضافه

-0.30 0.20

كل استان
همدان
نهاوند
مالير

كبودراهنگ
فامنين
رزن

تويسركان
بهار

اسدآباد

)م انداز

4شماره20دوره139

هاي عمومي استان همدان در شاخص فضا در مقبخانهوضعيت كتا.2نمودار

و شهرستان، شهرستان2 اساس نمودار فامنين بهار كمترين فاصله

.رو دارند انداز پيش سند چشم

هـاي عمـومي اسـتان همـدوضـعيت كتابخانـه:ش اساسي سـوم

04هاي عمومي كشور در افق ايران انداز نهاد كتابخانهسند چشم

نهـا انـداز چشمبا همدان استان عمومي هايكتابخانه وضعيتمقايسة

دهد،مي نشان4 جدول هاي دادهكه طور همان. است شدهارائه

باشد؛ داشته عضو 479831 بايد نفري، 1758268 جمعيتابن

بـراي كـه اسـت عضـو 50067 همـدان اسـتان عمـومي هـايكتابخانه

همـدان اسـتان عمـومي هـاي كتابخانـه اعضايبه عضو429764

شه اعضايبه بايستمي انداز چشمندسبه رسيدن براي،4جدول

عضـو 24704 تويسـركان شهرسـتان عضـو، 31061 بهـارشهرسـتان

عضو 34378 كبودرآهنگ شهرستان عضو، 10520 فامنينشهرستان

اض عضو 157760 همدان شهرستانو عضو، 45537 نهاوندشهرستان

1.05
0.73

0.96
1.48

1.40
0.59

1.29
1.20

1.61
0.70

0.70 1.20 1.70

چشم(نسبت فضا به جمعيت )موجود(نسبت فضا به جمعيت
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ن

بر اسا

س رسيدن به

پرسش

سيسه با مقا

مقايس

ار4 جدول

همدا استان

كتابخ فعلي

4 بايست مي

ج هاي داده

شهر عضو،

شهر عضو،

شهر عضو،

2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09

2.20
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...اندازن همدان با سند چشم

 انداز مقايسه با چشم

تعداد اعضاي
 مطلوب

اختالف وضع
موجود با وضع
 مطلوب

2920227090-

3380431061-

2832324704-

3177628955-

1159410520-

3907134378-

7859069759-

4958945537-

177882157760-

479831429764-

انـداز در مقايسه بـا سـند چشـم

 

 انداز مقايسه با چشم

2.
3

2.2
3
3

2.5
2.4

2.2
1.97

0.00 5

كل استان
همدان
نهاوند
مالير

كبودراهنگ
فامنين
رزن

تويسركان
بهار

اسدآباد

) انداز

هاي عمومي استامقايسة وضعيت كتابخانه

هاي عمومي استان همدان در شاخص عضو در مقوضعيت كتابخانه.4جدول

 جمعيت شهرستان
تعداد
اعضاي
 موجود

نسبت اعضاء
به جمعيت

)موجود(

نسبت اعضاء
به جمعيت

)انداز چشم(

تعد

107006211297/129/27دآبادس

123869274321/229/27بهار

103786361949/329/27تويسركان

116437282142/229/27رزن

42485107453/229/27فامنين

143171469328/329/27كبودراهنگ

287982883107/329/27مالير

181711405223/229/27نهاوند

6518212012209/329/27همدان

17582685006785/229/27ل استان

هوضعيت شاخص عضو كتابخانه مدان در مقايسهاي عمومي استان

.تر قابل مشاهده است اي عيني نهه گو

هاي عمومي استان همدان در شاخص عضو در مقوضعيت كتابخانه.3نمودار

.85
3.09
3

3.07
3.28
53
42
3.49
1

7

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

چشم(نسبت اعضا به جمعيت )موجود(نسبت اعضا به جمعيت

ج

شرديف نام

اس1

2

توي3

4

ف5

كبو6

7

ن8

ه9

كل10

وضعي

به3نمودار

نم

27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29

30.00
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مي3طوري كه نمودار همان راة هـاي اسـتان همـدان فاصـل شهرستان دهد تمام نشان زيـادي

ب .رو دارند انداز پيشه سند چشمبراي رسيدن

هاي عمـومي اسـتان همـدان در شـاخص امانـت در وضعيت كتابخانه:پرسش اساسي چهارم

كشها انداز نهاد كتابخانه چشمسند مقايسه با   چگونه است؟ 1404ور در افق ايراني عمومي
انـداز هاي عمومي استان همدان در شاخص امانت در مقايسه با سـند چشـم وضعيت كتابخانه

دهـد، در كـل نشـان مـي5هـاي جـدول طـوري كـه داده همان. ارائه شده است5نهاد، در جدول 

امانـت وجـود داشـته 9213324 سـال نفري، بايد در طول يـك 1758268استان همدان با جمعيت 

امانـت 1469447 سـال هاي استان همدان در طـول يـك در صورتي كه امانت فعلي كتابخانه. باشد

هـاي هـاي كتابخانـه امانـت بـه امانـت 7743877 بايسـت انـداز مـي اي رسيدن به چشـمبركهاست 

دهـد، بـراي رسـيدن نشـان مـي5هاي جدول كه داده طور همان. عمومي استان همدان اضافه شود

مي به سند چشم  امانـت، شهرسـتان بهـار 529428 اسـدآباد هـاي شهرسـتان بايسـت بـه امانـت انداز

امانـت، شهرسـتان 496550 امانـت، شهرسـتان رزن 470637 تويسركانامانت، شهرستان 574825

ــامنين ــت، شهرســتان 203235 ف ــگآكبودرامان ــر 540333 هن ــت، شهرســتان مالي  1065948 امان

. امانت اضافه شود 2959530و شهرستان همدان،امانت 903392 نهاوندامانت، شهرستان

دوضعيت كتابخانه.5جدول  اندازر شاخص امانت در مقايسه با چشمهاي عمومي استان همدان

 جمعيتنام شهرستانرديف
تعداد
امانت
موجود

نسبت امانت
به جمعيت

)موجود(

نسبت امانت
به جمعيت

)اندازچشم(

تعداد
امانت
مطلوب

اختالف وضع
موجود با

وضع مطلوب

-1070063128329/024/5560711529428اسدآباد1

-1238697424960/024/5649074574825بهار2

-1037867320271/024/5543839470637تويسركان3

-11643711358098/024/5610130496550رزن4

-424851938646/024/5222621203235فامنين5

-14317120988347/124/5750216540333كبودراهنگ6

-28798244307854/124/515090261065948مالير7

-1817114877427/024/5952166903392نهاوند8

-65182145601270/024/534155422959530همدان9

-1758268146944784/024/592133247743877كل استان10
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...اندازن همدان با سند چشم

 اسـتان همـدان در شـاخص

 انداز مقايسه با چشم

اسـدآباد بيشـترين فاصـله را

 انســاني منــابع شــاخص درن

 است؟ چگونه 1404ايران

 كاركنــان در مقايســه بــا ســند

 دهـد، بـراي نشان مـي6ل

در صـورتي كـه.ز اسـت

 636 بايسـت انداز مـي چشم

،6هـاي جـدولاسـاس داده

در45 بهـار شهرستان كارمنـد،

كارمنـد،16 فـامنين شهرسـتان

70 نهاونـد در شهرسـتان

0.27

0.4

0
0.29

0.00

كل استان
همدان
نهاوند
مالير

كبودراهنگ
فامنين
رزن

تويسركان
بهار

اسدآباد

)م انداز

هاي عمومي استامقايسة وضعيت كتابخانه

هـاي عمـومي استر وضـعيت كتابخانـه اي عيني به گونه4 نمودار

.انداز ارائه شده است يسه با سند چشم مقا

موضعيت كتابخانه.4نمودار هاي عمومي استان همدان در شاخص امانت در

و شهرسـتان، شهرستان4 اساس نمودار اسـ مالير كمترين فاصـله

ب .رو دارند انداز پيشه سند چشمن

همــدان اســتان عمــومي هــايكتابخانــه وضــعيت:پــنجمياساســش

اي افقدر كشور عمومي هاي كتابخانه نهاد انداز چشم سندبا مقايسهدر

هــاي عمــومي اســتان همــدان در شــاخص كاركوضــعيت كتابخانــه

هاي جدول همان طوري كه داده. ئه شده استارا6 در جدول

كارمنـد مـورد نيـاز 765نفـري، 1758268 همدان بـا جمعيـت

و براي رسيدن به چش 129 موجود در استان همدان كارمند است

ا كاركنان كتابخانه اسـ بـر.ستان همدان اضافه شودهاي عمومي

كارمند، در شهرس43 اسدآبادانداز در در شهرستانن به چشم

كارمند، در شهرس43 رزنكارمند، در شهرستان 37تويسركان

كارمنـد، 108 ماليـر تان كارمند، در شهرس54 كبودراهنگن

.كارمند مورد نياز است 220 همدان در شهرستان

0.84
0.70

1.54
1.47

46
0.98

0.71
.60

5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

چشم(نسبت امانت به جمعيت )موجود(نسبت امانت به جمعيت

در نم

امانت در مق

نم

بر اسا

براي رسيدن

پرســش

د) كاركنان(

وضــع

انداز، چشم

ه كل استان

كاركنان مو

ك كارمند به

براي رسيدن

توشهرستان

در شهرستان

د،كارمند و

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

6.00



 انداز مقايسه با چشم

نسبت كاركنان
 2000به هر

نفر جمعيت
)انداز چشم(

اختالف وضع
موجود با

 انداز چشم

87/043-

87/045-

87/037-

87/043-

87/016-

87/054-

87/0108-

87/070-

87/0220-

87/0636-

هـاي انداز نهاد كتابخانـهم

 
 انداز مقايسه با سند چشم

0.1

0

0.

0.0

0.07

0.00 0.10

كل استان

همدان

نهاوند

مالير

كبودراهنگ

فامنين

رزن

تويسركان

بهار

اسدآباد

4شماره20دوره139

هاي عمومي استان همدان در شاخص كاركنان در وضعيت كتابخانه.6جدول

نام
شهرستان

 جمعيت
تعداد
كاركنان
 موجود

تعداد
كاركنان بر
اساس سند

ازاند چشم

نسبت كاركنان
 2000به هر

 نفر جمعيت
)موجود(

نسب
ب
ن
)

10700644707/0اسدآباد

12386995415/0بهار

10378684515/0تويسركان

11643785114/0رزن

4248521809/0فامنين

14317186211/0كبودراهنگ

2879821712512/0مالير

18171197910/0نهاوند

6518216428420/0همدان

175826812976515/0ل استان

وضعيت موجود شاخص كاركنان با سند چشمة مقايس،5 نمودار

. كشور ارائه شده است

هاي استان همدان در شاخص كاركنان در مقايسه وضعيت شهرستان.5نمودار

0.15

0.20

10

0.12

.11

9

0.14

0.15

0.15

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90

)چشم انداز(نفر جمعيت2000نسبت كاركنان به هر

)موجود(نفر جمعيت2000نسبت كاركنان به هر
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جد

رديف
شهر

اس1

ب2

تويس3

ر4

فا5

كبود6

م7

نه8

هم9

كل10

در نم

عمومي كش

نم

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

1.00
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...اندازهاي عمومي استان همدان با سند چشممقايسة وضعيت كتابخانه

مي5كه در نمودار طور همان و شهرسـتان،شود مشاهده  شهرسـتان همـدان كمتـرين فاصـله

.رو دارند انداز پيش به سند چشم اسدآباد بيشترين فاصله را براي رسيدن

 گيري نتيجه

هاي عمومي اسـتان همـدان وضعيت كتابخانهة مقايس با توجه به هدف اصلي پژوهش مبني بر

پـژوهش در ايـن زير، نتايج1404اي عمومي كشور در افق ايرانه انداز نهاد كتابخانه با سند چشم

:حاصل شد

داد بـراي كـل اسـتان نشـان،هاي عمومي استان همدان در شـاخص منـابع كتابخانهة قايسم.1

در. كتاب مـورد نيـاز اسـت 5925363 نفري، 1758268همدان با جمعيت  كتـب موجـود

و بـراي رسـيدن بـه چشـم 748436 استان همدان  5176927بايسـت مـي انـداز مورد اسـت

هـاي ايـن بخـش بـا نتـايج يافتـه. اضـافه شـود هاي عمومي استان همدان كتاب به كتابخانه

ــاني  ــژوهش ام ــان)1373(پ ــروزو،)1374(زاده، آقاج در) 1376(في ــد ــان دادن ــه نش ك

و آذربايجــان غربــي، منــابع موجــود بــا تعــداد كتابخانــه هــاي عمــومي اردبيــل، مازنــدران

بـا توجـه بـه نتـايج ايـن بخـش، ضـروري. جمعيت استان همخواني ندارد مطابقت داشـت 

هــاي عمــومي اســتان همــدان در دســتور كــار مــديران ســازي منــابع كتابخانــه اســت غنــي

و سرعت بيشتري دنبال شود كتابخانه و اين مسأله با جديت . هاي عمومي قرار گيرد

نشـان داد،) تعـداد كتابخانـه(ن در شـاخص فضـا هاي عمومي استان همداكتابخانهة مقايس.2

. كتابخانـه مـورد نيـاز اسـت 147نفـري، 1758268براي كـل اسـتان همـدان بـا جمعيـت 

و بـراي رسـيدن بـه74هاي موجود در استان همدان كتابخانه انـداز چشـم كتابخانـه اسـت

در ايـن راسـتا،. هاي عمومي استان همـدان اضـافه شـود كتابخانه به كتابخانه73بايست مي

و احمـدلو)1374(زاده، آقاجـان)1373(نتايج پژوهش اماني  حـاكي از آن بـود) 1385(،

و كه در استان و قم، تعداد كتابخانـه نسـبت بـه جمعيـت كـم بـوده هاي اردبيل، مازندران

بـه بررسـي وضـعيت كـه) 2004(ليـنچ همچنـين نتـايج پـژوهش. وضعيت مناسـبي نـدارد 

و كتابخانه كـهه بـود نشـان داد آنها با استانداردهاي ايفال پرداختمقايسة هاي عمومي چين

و ساختمان فاصلة زيادي بـا اسـتاندارد ايفـال دارنـها كتابخانه .دي عمومي چين از نظر فضا
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هـاي عمـومي جديـد در اسـتان همـدان، بـه بر اساس نتايج ايـن بخـش، سـاخت كتابخانـه

كم خصوص شهرستان و شهرستان هاي انـداز هايي كـه فاصـلة بيشـتري بـا چشـم برخوردار

سي دارند، بايد يكي از اولويت و .ران استان همدان باشدااستگذهاي مديران

هاي عمومي استان همدان، نشان داد كـل اسـتان همـدان بـا شاخص عضو كتابخانهة مقايس.3

در صـورتي كـه اعضـاي فعلـي؛عضو داشته باشد 479831 نفري، بايد 1758268جمعيت 

و بـراي رسـيدن بـه چشـم 50067 هاي عمومي اسـتان همـدان كتابخانه انـداز عضـو اسـت

نتـايج. هاي عمومي استان همدان اضافه شـود عضو به اعضاي كتابخانه 429764بايست مي

هـاي عمـومي اسـتان همـدان بـا نتـايج پـژوهش سـهيلي وضعيت شاخص عضـو كتابخانـه 

از هاي عمومي استان كرمانشاه در شـاخص عضـو پـايين كه نشان داد كتابخانه) 1389( تـر

ــ. اســتاندارد ديــاني قــرار دارنــد مطابقــت دارد  ــر اي شــود مــديرانن اســاس پيشــنهاد مــيب

هاي عمومي، خصوصاً مـديران اسـتان همـدان بـا ايجـاد سـازوكارهاي تشـويقي، كتابخانه

و همچنـين عضـويت رايگـان، اعضـاي كتابخانـه  را بهبود كيفيت خـدمات هـاي عمـومي

.افزايش دهند

همـدان هاي عمومي استان همدان در شاخص امانت، نشان داد كل اسـتان مقايسة كتابخانه.4

امـا،. امانـت داشـته باشـد 9213324سـال نفري، بايـد در طـول يـك 1758268با جمعيت 

يك امانت فعلي كتابخانه امانت است كـه بـراي 1469447سال هاي استان همدان در طول

مي رسيدن به چشم هـاي عمـومي هـاي كتابخانـه امانـت بـه امانـت 7743877بايسـت انداز

ميمطاب. استان همدان اضافه شود شود به منظـور افـزايش ميـزانق نتايج اين بخش پيشنهاد

ــه  ــت در كتابخان ــه امان ــاً كتابخان ــومي، خصوص ــاي عم ــدان، ه ــتان هم ــومي اس ــاي عم ه

دو هاي جديدي وضع گردد تا اعضـاي كتابخانـه مشي خط هـاي عمـومي بتواننـد بيشـتر از

.كتاب امانت بگيرند

شكتابخانهة مقايس.5 نشـان داد،)كاركنـان(اخص منابع انسـاني هاي عمومي استان همدان در

 امـا،. كارمنـد مـورد نيـاز اسـت 765 نفـري، 1758268 براي كل استان همدان با جمعيـت 

انـداز رسـيدن بـه چشـم بـراي كـه اسـت نفر 129 كاركنان موجود در استان همدانتعداد

نتـايج. هاي عمومي استان همدان اضـافه شـود كارمند به كاركنان كتابخانه 636بايست مي
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كـه) 1389(و سـهيلي) 1385(، احمـدلو)1370(هاي پژوهش بهفروزي اين بخش با يافته

و كرمانشاه از لحاظ نيـروي انسـاني هاي عمومي استان نشان دادند كتابخانه هاي تهران، قم

شـود مـديران بر اين اساس پيشـنهاد مـي. رو هستند، مطابقت دارد متخصص با كمبود روبه

ع كتابخانــه هــاي متخصــصو مــومي، خصوصــاً مــديران اســتان همــدان جــذب نيــروهــاي

.هاي عمومي را در دستور كار خود قرار دهند سازي نيروي انساني كتابخانه استاندارد

هـاي عمـومي اسـتان همـدان بـا كتابخانهوضعيت،طور كه نتايج اين پژوهش نشان داد همان

و كشـ هـاي انداز نهاد كتابخانه سند چشم .دزيـادي دارة ورهاي برتـر جهـان فاصـل عمـومي كشـور

هـاي عمـومي بـا اسـتانداردهاي وضـعيت كتابخانـهة مقايسة ديگري كه در زمين هاي پژوهشنتايج

؛ فيـروز 1374زاده،؛ آقاجـان 1373؛ امـاني، 1370بهفـروزي(هـاي كشـور جهاني در ديگر اسـتان 

بودنـد نيـز انجام گرفتـه) 1،2004لينچ(و خارج از كشور) 1389؛ سهيلي، 1385؛ احمدلو، 1376،

و مطلـوب ايـن معضـل شـكاف بنـابر. اسـت مؤيد اين قضيه  و چشـم(بـين وضـعيت جـاري انـداز

از علـل پيـدايي چنـين. هـاي عمـومي كـل كشـور اسـت گير كتابخانـه دامن) استانداردهاي جهاني

عـ شكافي مي دم توجـه توان به گستردگي كشور، پراكندگي جمعيت، عدم تأمين اعتبارات كافي،

و مطالب و كتابخواني، عدم تمايل مردم به مطالعه پـايين شـمارگان كتابخانه،ة كافي به مسأله كتاب

و كتاب، عدم توجه كافي مسئوالن ذيربط به اين قضيه، گراني زمين در شهرهاي اشـاره ... بـزرگ

گذ. كرد و به ويژه در طول چند سال شته رشـد قابـل با وجود اينكه بعد از پيروزي انقالب اسالمي

و كتابخانــه صـورت گرفتــه اســت تـوجهي در شــاخص  و كتــابخواني امـا هنــوز هــم،هــاي كتـاب

و ســندة هــاي عمــومي كشــور فاصــل كتابخانــه زيــادي را بــراي رســيدن بــه اســتانداردهاي جهــاني

و رسـيدن بـه انداز نهاد كتابخانه چشم هاي عمومي كشور يعني حفظ جايگاه اول كشور در منطقـه

و امانت كتابخانهة كشور برتر جهان از جهت سران15زمرة  روي دارنـد اي پـيشِ فضا، عضو، منابع

و دلسـوزي مسـئوالن  و همچنين تعهـد و اثرگذار كه تحقق اين مهم نيازمند انجام كارهاي سازنده

هـاي كتابخانـهة هاي عمومي كشور بـه عنـوان متـولي قـانوني ادار راستا نهاد كتابخانه در اين. است

و كتابخانه ايجاد كـرده اسـت مومي كشور، يك تحول عظيم در حوزهع . هاي مختلف كتابخواني

و منابع، كتابخانهة هاي نيروي انساني، آموزش نيروي انساني، تهي حوزه از جملـه خـدمات ... سـازي

 
1. Lynch   
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و ارتقـاي اين نهاد در راسـتاي تحقـق اهـداف سـند چشـم. اين نهاد است و در جهـت رشـد انـداز

و توسعفرهنگ كتا در كتابخانهة بخواني در جامعه و دسـتيابي بـه وضـعيت مطلـوب هـاي عمـومي

و فعاليت و سند موجود، اقدامات سازنده از جملـه. اي انجـام داده اسـت هاي گسـترده استانداردها

من«توان به طرح اقدامات اين نهاد مي ة كـاروان كتابخانـ«، طـرح»ايسـتگاه مطالعـه«، طرح»كتاب

و مسـتقل، تأسـيس انجمـن خيـرين كتابخانـه كتابخانـه، تأسيس»صبا و طـرح هـاي مشـاركتي سـاز

هـاي هاي مـذكور حـاكي از آن اسـت كـه نهـاد كتابخانـه اجراي طرح. اشاره كرد» اهداي كتاب«

و كتابخانـه تـالش عمومي كشور در جهت رسيدن به سطح مطلوب در شاخص هـاي هـاي كتـاب

آن.ه استددااي انجام گسترده و نيازمند برنامـه اما از و كتابخانه اموري فرهنگي جايي كه كتاب

و فرابخشي هستند، لذا به نظر مي هـاي عمـومي كشـور بـراي رسد نهـاد كتابخانـهو ديد همه جانبه

و رسيدن بـه زمـر–رسيدن به اهداف خود  -كشـور برتـر جهـان15ةحفظ جايگاه اول در منطقه

هـاي ديگـري در ايـني كشور است كه خود يه پژوهشهاي اجراي ديگر دستگاهنيازمند همكاري

.مورد نياز دارد

 منابع
نامة كارشناسي پايان. استان مازندران هاي عمومي بررسي وضعيت كتابخانه).1374(جمشيد،زاده آقاجان

و اطالع .تهران. رساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ارشد كتابداري

و شهر قم از ديدگاه مراجعه هاي عمومي كتابخانهارزيابي عملكرد.)1374(اكبر علي،احمدلو كنندگان
و اطالع پايان.ها كاركنان كتابخانه رساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نامة كارشناسي ارشد كتابداري

.تهران. تهران شمال

امة كارشناسي ارشدن پايان. هاي عمومي استان اردبيل بررسي وضعيت كتابخانه).1373( اماني، غفور

و اطالع .تهران. رساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال كتابداري

به هاي عمومي شهر كتابخانه موجود بررسي وضع).1370(بهفروزي، مينو و تهران وابسته وزارت ارشاد
و اطالعنپايا.فرهنگ اسالمي ت نامة كارشناسي ارشد كتابداري .تهران. هرانرساني، دانشگاه

). 1374(استان كرمانشاه بر اساس استاندارد دياني هاي عمومي كتابخانهسنجش ). 1389(سهيلي، فرامرز

و تحقيقات اطالع .83-63،)1(16، هاي عمومي كتابخانهرساني

نامة كارشناسي پايان. استان آذربايجان غربي هاي عمومي بررسي وضعيت كتابخانه). 1376(فيروز، علي

و اطالعارشد كت . تهران. رساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ابداري



659

...اندازهاي عمومي استان همدان با سند چشممقايسة وضعيت كتابخانه

به بررسي وضعيت كتابخانه). 1377( نسرين مرجاني، و ارائه راه حل براي دست يافتن هاي عمومي شهر ري
و اطالعنپايا. وضع مطلوب و علوم انساني، نامة كارشناسي ارشد كتابداري رساني، دانشكدة ادبيات

.تهران.ه تربيت مدرسدانشگا

هاي عمومي كشور در افق انداز نهاد كتابخانه هاي چشم تبيين مؤلفه). 1389( هاي عمومي كشور نهاد كتابخانه
و نوآوري. 1404ايران  هاي عمومي انتشارات نهاد كتابخانه: تهران. به كوشش اداره كل پژوهش

.كشور
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