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وضعیتخدماتدهیدربخشنسخخطیکتابخانهها
فاطمهرستمی|مهدیمحمدی| عبدالحسینطالعی| عیسیزارعی

چڪیده

هدف: وضعیت خدمات دهی بخش نسخ خطی کتابخانه های ملی، مجلس، آستان قدس 

رضوی، و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

روش شناسی: در این پیامیش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگرساخته استفاده 

شد. 

یافته ها: در همه کتابخانه ها بیشرتین درصد مراجعان کسانی هستند که هر از گاهی 

برای تصحیح نسخه خطی و یا تهیه مقاله به کتابخانه مراجعه می کنند. میزان رضایت از 

ساعات کاری کتابخانه های مختلف تقریباً با هم مشابه بود، به گونه ای که در کتابخانه های 

ملی، مجلس، آستان قدس رضوی، و دانشگاه تهران به ترتیب حدود 80%، 83%، 89%، و %76 

کاربران از ساعات کاری کتابخانه رضایت داشتند. اما 80% مراجعان کتابخانه ملی، %48 

مراجعان کتابخانه مجلس، 63% مراجعان کتابخانه آستان قدس رضوی، و 53% از مراجعان 

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران از فعالیت هایی که مدیران برای رفع موانع دسرتسی کاربران 

به نسخ خطی انجام می دهند رضایت ندارند. 

منابع  به  کاربران  موانع دسرتسی  رفع  و  نحوه خدمات دهی نسخ خطی  نتیجه گیری: 

ارزشمند خطی در همه کتابخانه ها به ویژه کتابخانه ملی نیازمند بازنگری اساسی است.

ڪلیدواژه ها 

خدمت دهی، نسخه خطی، رضایتمندی کاربران

NASTINFONASTINFO
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مقدمه
نسخههایخطیمنابعیارزشمندوبیانگرهویتواقتدارملیهستند.اینآثار،بهترینو
ارزندهتریننمایندهمیراثباستانیوتمدنقومیوبارزتریننشانهطرزفکرمردمهرمملکت
ودیارمحسوبميشوند.نخستینگامبرایشناختوشناساندنتمدنیکملت،دستیابی
بهآثارفرهنگیوتاریخیآناناست.کتابخانههاومراکزمربوطدردسترسیبهاینآثارنقش
بزرگیدارند.یکیازوظایفاینمراکز،گردآوری،حفظ،نگهداری،انتشارفهرستودر
مرحلهبعد،نقدوتصحیحاینآثار،ودرمرحلهآخرنیزبرایآگاهیازبازخوردعملکرد،
انجامارزیابیهایمختلف،بهویژهارزیابیرضایتمندیکاربراناست)فدایی،1386،ص5(.
بههمیندلیل،مسئولیتاصلیکتابخانه،درکنارحفاظتازموادکتابخانه،ایجادخطمشیو

روشکاربرایاستفادهکاربرانازنسخخطیاست.
دانشمندان، توسط آنها از استفاده و دسترسی میزان به آثار این افزوده ارزش
پژوهشگران،واندیشمندانوابستهاست)مطلبی،1389(تاجاییکهمحدث)1391(
کنار و گوشه از نسخهها آمدن بیرون پژوهشگران آرزوی بزرگترین میدارد اذعان
کتابخانههاست.دسترسیاهلپژوهشبهاسنادونسخههایخطیقدیمیهموارهیکیاز
مشکالتپژوهشگراناینحوزههاست؛بهخصوصدرمواردیکهمتونکهندرمراکز

غیرفرهنگیحفظونگهداریشوند)طرفداری،1392(.
بدیهیاستبهعلتهویتمتفاوتنسخههايخطيباسایرمنابعکتابخانهای،شرایط

فاطمهرستمی1
مهدیمحمدی2
عبدالحسینطالعی3
عیسیزارعی4

تاریخدریافت:94/07/28

تاریخپذیرش:94/12/01

وضعیتخدماتدهیدربخشنسخخطیکتابخانهها

ــات و  ــم اطالع ــد عل ــناس ارش 1. کارش
دانش شناســی

 fatemerostami68@gmail.com 
ــم  ــروه عل ــی گ ــأت علم ــو هی  2. عض
ــگاه  ــی، دانش ــات و دانش شناس اطالع

ــئول( ــنده مس ــم )نویس ق
 mahdi.mohammadi203@

gmail.com 
3. عضــو هیــأت علمــی گــروه علــم 
ــگاه  ــی، دانش ــات و دانش شناس اطالع

ــم ق
 taleie20@gmail.com 
4 . دانشــجوی دکتــرای علــم اطالعــات و 
دانش شناســی، دانشــگاه آزاد اســالمی، 

واحــد همــدان، ایــران
 eazarei@gmail.com 
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استفادهازآنهانیزمتفاوتاست.کتابخانههاهموارهناچارندمحدودیتهاییبیشازسایر
منابعدربخشنسخههایخطیاعمالکنندکهگاهبهیکيازدغدغههايکاربراننسخههای
خطیتبدیلميشودوحتینارضایتیآنانرابهدنبالدارد.مرزظریفیبینحفاظتاز
منابعوایجادسهولتدسترسیوجودداردکهنیازمندتدبیرکتابدارانونگرشهمهجانبه

دستاندرکاراناینکتابخانههاست.
باتوجهبهاهمیتبخشنسخخطیدرکتابخانههاووضعیتخدماتدهیازاینمنابع
ارزشمند،پژوهشحاضربرآنشدتاوضعیتخدماتدهینسخخطیدرکتابخانههایملی،
مجلس،آستانقدسرضوی،وکتابخانهمرکزیدانشگاهتهرانرابررسیکندتاشایدبتواند
دراینراستابهبرنامهریزیدرستوسیاستگذاریهایمناسبوخطمشیهایمعیندر

اینکتابخانههامددرساند.
خطی نسخههای وضعیت مورد در قابلتوجهی پژوهشهای اخیر، سالهای در
کتابخانههاانجامومنتشرشدهاست.بهطورمثال،یزداننیا،رضاییشریفآبادی،وباقری
)1390(درپژوهشیبهمنظورشناساییمؤلفههایموجوددرخطمشیدسترسیبخش
نسخههایخطیکتابخانههایکشوروتحلیلدیدگاهتهیهکنندگاناینگونهخطمشیها
دریافتندکهدرخطمشیمدونکتابخانههایکشور،9مؤلفهوجودداردکههریکدارای
مقولههاوزیرمقولههایمتعدداست.کتابخانهمرکزیدانشگاهتهرانبا4مؤلفه،کمترینو
کتابخانهملیایرانبا9مؤلفه،بیشترینمعیارهارابرایدسترسیبهنسخههایخطیخود

تعیینکردهاند.
روحیدلوریاحینیا)1392(وضعیتبخشهاینسخخطیدرکتابخانههایایران
رابراساسمؤلفههایمدیریتدانشبررسیکردندوبهایننتیجهرسیدندکهمیانگین
نسخ سازماندهی ،37/92 از 36/11 خطی نسخ گردآوری مؤلفههای از بهدستآمده
خطی28/90از33،اشاعهاطالعاتنسخخطی36/11از57،نیرویانسانی46/74از60،
وحفاظتونگهدارینسخخطی37/22از42،ازمیانگینمقایسهشده،درسطحکمو

پایینتریقراردارند.
نبوی)1393(بابررسیاستانداردهایمختلفپایشدیجیتالینسخخطیبهکاررفته
درپایگاههایاطالعاتینسخخطیاسالمیدریافتکهدربخشهایمربوطبهتوصیف
وارائهاطالعاتنسخهها،نبودیکدستیمحسوسازبخشمربوطبهتصویربرداریاست.
رقومیسازینسخههایخطیدرمقایسهباسایرمنابعکتابخانهایهنوزدرابتدایراهبودهو

بهپژوهشفراواننیازدارند.
بوجدادمکادمونووِنهیوسن1)2010(،درپژوهشیبهبررسینسخههایخطیموجود

1. Boujdad M’kadem & 
Nieuwenhuysen

وضعیت خدمات دهی در بخش
 نسخ خطی کتابخانه ها
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درمراکشوبحثرقومیسازیمجموعههاپرداختند.یکیازمسائلمهمدراینبررسی،
تأکیدبررقومیسازیمجموعههایخطیبهمنظوردسترسیبهمجموعههاوجلوگیریاز
آسیبوتخریبآنهاست.یافتههایپژوهشنشاندادکهمراجعان،بهبخشهایخطیونیز

دسترسیبهاصلنسخههایخطیگرایشدارند.
مادنوسیفی1)2011(درپژوهشیبینرشتهایزمینهتاریخیبرایدیجیتالیشدننسخ
خطیوجایگزینهایدیجیتالینسخههایخطیفارسیدرکتابخانهملیوآرشیوایرانو
نهادهایمشابهدیگررابررسیکردند.یافتههایپژوهشنشانداددیجیتالیکردننسخخطی
منجربهیکپیوستتاریخیشدهاستوارتباطیمدرنبینهنرایرانیباستانیباامروز

ایجادمیکند.
چنانکهمالحظهمیشودپژوهشهایانجامشده،اغلبدوجنبهازمجموعههایدارای
نسخخطیاعمازحفاظتونگهداریازنسخههاودیجیتالسازیوایجاددسترسپذیریاز
طریقوبراموردبحثوبررسیقراردادهاند.اما،درموردخدماتاطالعاتیکتابخانههای
داراینسخخطی،پژوهشجداگانهایصورتنگرفتهاست.آگاهیازوضعیتخدمات
اطالعاتیکتابخانههایدارایبخشخطیکمکمیکندکهبرنامهریزیهایصحیحبراساس
سیاستگذاریهایمناسبوخطمشیهایمعینیانجامشود.بدینلحاظپژوهشحاضر

تالشمیکندجایخالیچنینبررسیوتحلیلیراپرکند.

روششناسی
پیمایشحاضربااستفادهازپرسشنامهپژوهشگرساختهانجامشد.جامعهآماریراکاربران
بخشنسخخطیچهارکتابخانهملی،کتابخانهمجلس،کتابخانهآستانقدسرضوی،و
کتابخانهمرکزیدانشگاهتهرانکهبخشخطیداشتندتشکیلداد.دلیلاینانتخاب،وجود
مجموعهخاصومنحصربهفردودسترسیبهفهرستنسخخطیازطریقوبسایت
با اینخصوصیات مشمول کتابخانههای برخی همچنین، است. بوده کتابخانهها این
پژوهشگرانهمکارینکردند،بنابرایندرجامعهآماریلحاظنشدند.برایسنجشروایی،
پرسشنامهمیانچندنفرازمتخصصانعلماطالعاتودانششناسیتوزیعشدوبرایپایایي
آنازضریبآلفايکرونباخاستفادهشدکه0/84بهدستآمد.همچنین،30پرسشنامهدردو
بازهزمانیمتفاوت)هربار15روز(بینمراجعاناینبخشتوزیعونظراتآنانگردآوری
شد.درمجموع،120پرسشنامهتوزیعو107پرسشنامه)86/6درصد(عودتدادهشدو

تحلیلهارویآنانجامگرفت. 1. Madden & Seifi

فاطمه رستمی | مهدی محمدی 
عبدالحسین طالعی |عیسی زارعی 
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یافتهها
ویژگیهایجمعیتشناختیپاسخدهندگانهمچونجنسیتوسطحتحصیلیپاسخدهندگان

درجدولهای1و2آوردهشدهاست.

جدول1.توزیعفراوانیجنسیتپاسخدهندگانبهتفکیککتابخانهها

همانطورکهجدول1نشانمیدهد،67/7درصدازمراجعانکتابخانهملیرازنان
تشکیلمیدهند.اینمیزاندرکتابخانهمجلس25درصد،کتابخانهآستانقدسرضوی35/7
درصد،وکتابخانهمرکزیدانشگاهتهران33/3درصدبود.آمارارائهشده،مشارکتباالیزنان

رادرفعالیتهایپژوهشیاینحوزهدرتهراننشانمیدهد.

جدول2.تحصیالتپاسخدهندگانبهتفکیککتابخانه

طبقجدول2درمجموع،49/5درصدکلپاسخدهندگاندارایتحصیالتکارشناسی

کلدانشگاه تهرانآستان قدس رضویکتابخانه مجلسکتابخانه ملی

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدتعداد

1266/77251035/71133/34037زن

633/321751864/32266/76763مرد

18100281002810033100107100کل

                 کتابخانه

تحصیالت

کلدانشگاه تهرانآستان قدس رضویکتابخانه مجلسکتابخانه ملی

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

211/113/6001354/7کاردانی

633/3310/7725/9131715/9کارشناسی

633/314501451/91957/65349/5کارشناسی ارشد

422/2932/1311/11236/42826/2دکرتی

000013/70010/1سطح یک حوزه

0000000000سطح دو حوزه

0013/613/70020/2سطح سه حوزه

000013/70013/7سطح چهار حوزه

18100281002710033100107100کل

وضعیت خدمات دهی در بخش
 نسخ خطی کتابخانه ها
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ارشدبودند.26درصددکتری،وافرادباتحصیالتکارشناسی،کاردانیوسطحچهارحوزه
بهترتیبباحدود5،16،و4درصددرمرتبههایبعدیقرارداشتند.

•میزانمراجعهکاربرانبهبخشخطی

جدول3.فاصلهزمانيمراجعهبهبخشنسخخطيبهتفکیککتابخانه

مطابقجدول3درهمهکتابخانههابیشتریندرصدمربوطبهکسانیاستکهگاهبهگاه
بهکتابخانهمراجعهميکنند)50درصد(.نسبتاینافراددرکتابخانههایملی،مجلس،
آستانقدس،ودانشگاهتهرانبهترتیب،43،39،72،و70درصدبود.نسبتکسانیکه
بهصورتماهانهبهکتابخانهمراجعهميکننددرکتابخانههایمذکوربهترتیبحدود21،6،
29،و18درصدبود.درصدکسانیکهبهصورتهفتگیبهکتابخانهمراجعهميکردندتقریبًا
درهمهکتابخانههایکسانبود.ایننسبتدرکتابخانههایملی،مجلس،آستانقدس،و
دانشگاهتهرانبهترتیبحدود11،21،11،و12درصدبود.درمجموع،19/6درصدکل
پاسخدهندگانچندمرتبهدرماه،14درصدچندمرتبهدرهفته،وحدود11درصدکاربران

مراجعهبهصورتروزانهرابهکتابخانهاعالمکردهاند.

                 کتابخانه

فاصله زمانی

کلدانشگاه تهرانآستان قدس رضویکتابخانه مجلسکتابخانه ملی

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

211/1310/7725001211/2هر روز

211/1621/4310/7412/11514چند مرتبه در هفته

15/6828/6621/4618/22119/6چند مرتبه در ماه

1372/21139/31242/92369/75955/1گاه به گاه

18100281002810033100107100کل

فاطمه رستمی | مهدی محمدی 
عبدالحسین طالعی |عیسی زارعی 
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•علتمراجعهکاربرانبهبخشخطی

نمودار1.هدفازمراجعهبهکتابخانه

همانطورکهنمودار1نشانمیدهد،31/4درصدازمراجعانهدفخودراازمراجعه
بهبخشنسخخطی،تهیهمقالهو30/5درصدتصحیحنسخخطیاعالمکردند.تهیهفهرست
وتهیهمنابعبرایدیگرکتابخانههابهطورمشترک10/5درصددررتبههایبعدیقرارگرفتند.
تألیفکتاببا8/6درصدوتهیهپایاننامهبا7/6درصددررتبههایآخرقبلازارائهسخنرانی

با1درصدقرارگرفتند.

•امکاناستفادهازشبکهوپایگاهاطالعاتیکتابخانهازراهدور

جدول4.امکاناتصالواستفادهازپایگاهاطالعاتیکتابخانهدرمنزلیامحلکار

کلدانشگاه تهرانکتابخانه آستان قدس کتابخانه مجلسکتابخانه ملی

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

1688/92278/621752266/78175/7بلی

211/1621/47251133/32624/3خیر

18100281002810033100107100کل

وضعیت خدمات دهی در بخش
 نسخ خطی کتابخانه ها
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مطابقجدول4،حدود81درصدمراجعاناعالمکردهاندکهدرمنزلیامحلکارخود
ازامکاناستفادهازشبکهبهمنظورارتباطباپایگاهاطالعاتیکتابخانهبرخوردارند.26درصد
ازچنینامکانیدرمحلکاریامنزلبرخوردارنیستند.درصدکسانیکهمیتوانستندبااتصال
بهاینترنتازپایگاهاطالعاتیکتابخانهاستفادهکننددرکتابخانههایملی،مجلس،آستانقدس

رضوی،ودانشگاهتهرانبهترتیبحدود75،79،89،و67درصدبود.

•میزانآشناییومهارتکاربراندرروشهایجستجودرپایگاه

نمودار2.داشتناطالعکافیومهارتموردنیازازروشهایجستجودرپایگاهاطالعاتی

افرادیکهباروشهایجستجودر همانطورکهنمودار2نشانمیدهد،نسبت
پایگاههایاطالعاتیکتابخانههابهاندازهکافیآشنابودنددرکتابخانههایمختلفتقریباًدر
یکحداست.نسبتافراددارایدانشومهارتجستجودرپایگاههایاطالعاتیکتابخانهها
درکتابخانههایملی،مجلس،آستانقدسرضوی،ودانشگاهتهرانبهترتیبحدود78،89،
86،و69درصدبود.درمجموع،79درصداذعانداشتهاندکهازدانشومهارتالزمبرای
جستجویاطالعاتبرخوردارهستندوفقط21درصدنیازبهآموزشدرزمینهشیوههای

جستجورااعالمکردهاند.

فاطمه رستمی | مهدی محمدی 
عبدالحسین طالعی |عیسی زارعی 
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•نحوهاستفادهکاربرانازبخشنسخخطیکتابخانهها

جدول5.نحوهدسترسیبهنسخخطیبهتفکیککتابخانه

مطابقجدول5درمجموع،حدود53درصدپاسخدهندگانعضوکتابخانهبودندوبا
ارائهکارتعضویتبهبخشنسخخطیواردمیشدند.27/6درصدنیزباارائهمعرفينامه
ازسازمانهایمعتبرواردبخشنسخخطیمیشدند.9/5درصدنیزبهصورتمهمانوبا
نظارتمسئوالنکتابخانه،و9/5درصدنیزبانظرمدیرکتابخانهمجوزاستفادهازامکانات
بخشنسخخطیراکسبکردهاند.نحوهدسترسیبهنسخخطیدرکتابخانههایمختلف
متفاوتبود.درکتابخانههایملی،مجلس،آستانقدس،ودانشگاهتهرانبهترتیبحدود
57،39،53،و64درصدمراجعانباارائهکارتعضویتواردبخشنسخخطیمیشدند.
درکتابخانههایمذکوربهترتیبحدود18،35،29،و27درصدنیزباارائهمعرفينامهاز

سازمانهایمعتبرواردبخشنسخخطیمیشوند.

•چگونگیاخذاطالعاتازبخشنسخ

نمودار3.نوعنسخهتحویلیدرکتابخانهها

                             کتابخانه

      نحوه دسرتسی 

کلدانشگاه تهرانكتابخانه آستان قدسکتابخانه مجلسکتابخانه ملی

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

952/91038/51657/12163/65653/3با ارائه کارت عضویت

529/4934/6517/9927/32827/6با ارائه معرفی نامه از سازمان معترب

15/9415/4310/726/1109/5به عنوان کاربر مهامن و با نظارت مسئوالن کتابخانه

211/8311/5414/313109/5به عنوان کاربر مهامن و با اجازه مدیر کتابخانه

17100261002810033100107100کل

وضعیت خدمات دهی در بخش
 نسخ خطی کتابخانه ها
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مطابقنمودار3،حدود40درصدکاربراناعالمکردهاندکهلوحفشردهنسخهخطیدر
اختیارشانقرارگرفتهاست.17درصدکپیبرخیصفحاترادریافتکردهو15درصدکپی

تماممتن،و8درصداصلنسخهرابرایاستفادهدرکتابخانهامانتگرفتهبودند.

•میزانرضایتکاربرانازساعاتکاریکتابخانه،دورههایآموزشی،وبرنامههایمدیریتی

جدول6.رضایتازساعاتکاریکتابخانهها

مطابقجدول6،میزانرضایتازساعاتکاریکتابخانههایمختلفتقریباًمشابه
است،بهگونهایکهدرکتابخانههایملی،مجلس،آستانقدس،ودانشگاهتهرانبهترتیب
حدود89،83،80،و76درصدکاربرانازساعاتکاریکتابخانهرضایتداشتند.سطح
معناداریآزمونکروسکالوالیسنیزنشانمیدادکهمیزانرضایتازساعاتکاریدر

کتابخانههایمختلفتفاوتمعناداریباهمندارد.
بااصولو آشنایی آموزش مثل متفاوتی آموزشی کتابخانههادورههای برخی در
مهارتهایجستجودراینترنت،آموزشجستجودرپایگاههایتخصصی،آموزشآشنایی
بانرمافزارهایمرتبطبانسخخطی،وآموزششیوههاینسخهخوانیویژهکاربرانبرگزار
شدهبود.ازکاربرانیکهدرایندورههایآموزشیشرکتکردهبودندخواستهشددرباره
ایندورههااظهارنظرکنند.بهمنظوربهدستآوردندیدکلیازمیزانرضایتمندیکاربراناز
دورههایآموزشیکتابخانههامیانگینپاسخکاربرانمحاسبهشد.نمرهاینشاخصعددبین
صفرتاچهارتعیینشد.بزرگبودناینعددمیزانرضایتکلیبیشترازدورههایآموزشی

کتابخانههارانشانمیدهد)جدول7(.

کتابخانه

رضایت

کلدانشگاه تهرانکتابخانه آستان قدس کتابخانه مجلسکتابخانه ملی

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

12802083/32488/92575/88181/8بلی

320416/7311/1824/21818/2خیر

15100241002710033100107100کل

0/72= سطح معنا داری                  0/65= آماره آزمون کروسکال والیس

فاطمه رستمی | مهدی محمدی 
عبدالحسین طالعی |عیسی زارعی 
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جدول7.میانگینرضایتمراجعانازبرگزاریدورههایآموزشیکتابخانه

همانگونهکهمشاهدهمیشود،میانگینشاخصرضایتازدورههایآموزشیدر
کتابخانهآستانقدسرضوی2/7باانحرافمعیار1/1،کتابخانهملی2/4باانحرافمعیار
0/8،کتابخانهمجلس2/3باانحرافمعیار1/1،ودردانشگاهتهران2/2باانحرافمعیار0/8
بود.سطحمعناداریآمارهFآزمونتحلیلواریانسیکطرفهنشانمیدهددورههایآموزشی

مذکوردربینکتابخانههایمختلفتفاوتمعناداریباهمندارد.
میزانرضایتمراجعانازبرنامههایمدیریتیبااستفادهازچهارسؤالبررسیشد:
برنامهریزیبرایخدماتجدیدوتغییرخدمات،برنامهریزیدسترسپذیری،تدارک
سامانهایهمچوناتاقفکریاشورایمشورتیبرایابرازعقایدوافکاروتجاربمراجعان،

ورفعموانعموجودبرسرراهاستفادهازنسخخطیتوسطمدیر)جدول8(.

جدول8.میزاندرصدرضایتازمؤلفههایمرتبطبافعالیتهایمدیریتی

انحراف استانداردمیانگیننام کتابخانه

2/71/1کتابخانه آستان قدس رضوي
2/40/8کتابخانه ملي

2/31/1کتابخانه مجلس
2/20/8کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران

2/41کل
0/343 = سطح معنا داری        1/13 = آماره  F آزمون تحلیل واریانس

  کتابخانه     

   سؤاالت

آزمون بررسی تفاوت بین دانشگاه تهرانآستان قدس رضویمجلسکتابخانه ملی

کتابخانه ها نارضایتیرضایتنارضایتیرضایتنارضایتیرضایتنارضایتی رضایت

38/461/663/136/966/733/33664برنامه ریزی برای خدمات جدید و تغییر خدمات
0/035 = سطح معنا داری

20/42 = آماره آزمون فیرش

26/673/468/331/769/330/730/73/69برنامه ریزی دسرتس پذیری
0/007 = سطح معنا داری

24/26 = آماره آزمون فیرش

تدارک سامانه ای همچون اتاق فکر یا شورای مشورتی 

برای ابراز عقاید و افکار و تجارب مراجعان
21/578/5505054/245/814/885/2

0/116 = سطح معنا داری

17/37 = آماره آزمون فیرش

رفع موانع موجود بر رس راه استفاده از نسخ خطی 

توسط مدیر
208052/647/466/733/337/162/9

0/093 = سطح معنا داری

17/94 = آماره آزمون فیرش

 

وضعیت خدمات دهی در بخش
 نسخ خطی کتابخانه ها
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همانطورکهجدول8نشانمیدهد،برنامهریزیبهمنظورارائهخدماتجدیدوتغییر
خدماتدرکتابخانههایموردبررسیتوانستهبودرضایت22/6درصدمراجعانرابه
میزانبسیارزیادیتأمینکند.بههمینترتیب،29/8درصدمراجعانازبرنامهریزیبهمنظور
ارائهخدماتجدیدوتغییرخدماتبهمیزانزیادیراضیبودند.درکتابخانههایملی،
مجلس،آستانقدسرضوی،ودانشگاهتهرانبهترتیبتقریبا67،63،39ً،و36مراجعان
ازخدماتمذکوربهصورتنسبییامطلقاظهاررضایتداشتهاند.سطحمعناداریآزمون
دقیقفیشرنشانمیدهدکهاینخدماتدرکتابخانههایمختلفمیزانرضایتمتفاوتیرا
تأمینکردهاست.همچنین،برنامهریزیدسترسپذیریدرکتابخانههایموردبررسیتوانسته
استرضایت23/3درصدمراجعانرابهمیزانبسیارزیادورضایت26/7درصدمراجعان
رابهمیزانزیادیتأمینکند.میزانرضایتازبرنامهریزیدسترسپذیریدرکتابخانههای
ملی،مجلس،آستانقدسرضویودانشگاهتهرانبهترتیبحدود69،68،27،و31درصد
بود.نتایجآزمونفیشرنشانمیدهدکهرضایتازمقولهموردنظردرکتابخانههایمختلف

تفاوتمعناداریباهمدارد.
بهطورکلی،35درصدمراجعانازتدارکسامانهایهمچوناتاقفکریاشورای 
مشورتیبرایابرازعقایدوافکاروتجاربمراجعاناظهاررضایتکردند.میزانرضایت
ازمقولهمذکوردرکتابخانههایمختلفبهترتیبتقریبا54،50،21ًو15درصدبود.نتیجه
آزموندقیقفیشرنشانمیدهدکهبینکتابخانههایمختلفتفاوتمعناداریوجودندارد.
همچنین،فعالیتهایمدیربهمنظوررفعموانعموجودبرسرراهاستفادهازنسخخطیدر
کتابخانههایموردبررسیتوانستهبودرضایت46/6درصدمراجعانرابهمیزانزیادو
بسیارزیادیتأمینکند.درکتابخانههایملی،مجلس،آستانقدسرضوی،ودانشگاهتهران
بهترتیبتقریبا67،53،20ً،و37مراجعانازفعالیتهایمذکوربهصورتنسبییامطلق
اظهاررضایتکردند.سطحمعناداریآزموندقیقفیشرنشانمیدهدکهاینخدماتدر

کتابخانههایمختلفمیزانرضایتمتفاوتیراایجادنکردهاست.
بهمنظوربهدستآوردندیدکلیازمیزانرضایتمندیکاربرانازعملکردمدیریتی 
بخشخطی،میانگینپاسخکاربرانمحاسبهوشاخصعددیبینصفرتاچهاردرنظر
گرفتهشد.بزرگبودناینعددنشاندهندهمیزانرضایتکلیبیشترنتایجدرجدول9قابل

مشاهدهاست.

فاطمه رستمی | مهدی محمدی 
عبدالحسین طالعی |عیسی زارعی 
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جدول9.میانگینرضایتمراجعانازفعالیتهایمدیریتی

همانگونهکهمشاهدهميشودمیانگینشاخصرضایتازفعالیتهایمدیریتیدر
کتابخانهآستانقدسرضوی2/8باانحرافمعیار1/0،کتابخانهمجلس2/5باانحرافمعیار
1/2،دانشگاهتهران1/9باانحرافمعیار1/0،ودرکتابخانهملی1/6باانحرافمعیار1است.
سطحمعناداریآمارهFآزمونتحلیلواریانسیکطرفهنشانمیدهدامکاناتمذکوردربین

کتابخانههایمختلفتفاوتمعناداریباهمدارد.

نتیجهگیری
انجام که آناست از بهبخشنسخخطیحاکی کاربران گاهبهگاهوغیردائم مراجعه
پژوهشهایمربوطبهنسخخطیبهگونهاینیستکهضرورتداشتهباشدپژوهشگرانهر
روزبهکتابخانهمراجعهکنند،بلکهبایکبارمراجعهوگرفتناطالعاتموردنیازمیتوانند
مدتیرادربیرونازکتابخانهبهفعالیتپژوهشیخودادامهدهند.علتمراجعه30/5درصد
تصحیحنسخهخطیوحدود31درصدتهیهمقالهبودهاست.بهنظرميرسدکتابخانهها
بادسترسپذیرساختناطالعاتنسخخطیمیتوانندبیشترینصرفهجوییرادروقت
مراجعانبهعملآورند.ازاینرو،الزماستکتابخانههاتسهیلاینموردرادراولویتهای
کاریخودقراردهند،بهویژهاینکهحدود81درصدمراجعاناعالمکردهاندکهدرمنزلیا
محلکارخودامکاناستفادهازاینترنتوارتباطباپایگاهاطالعاتیکتابخانهرادارند.توجه
بهاینامرگرچهممکناستمراجعهحضوریبهکتابخانهراکاهشدهد،امادردرازمدت
سببافزایشخدماتدهیومیزاناستفادهازمنابعوامکاناتکتابخانهمیشود.ضروری
استاینمواردبهصورتروشنومدوندرسیاستگذاریهاوخطمشیکتابخانهها

انحراف معیارمیانگیننام کتابخانه

2/81/0کتابخانه آستان قدس رضوی

2/51/2کتابخانه مجلس

1/91/0کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

1/61/0کتابخانه ملی

2/31/1کل

0/001 = سطح معنا داری        6/5 = آماره F آزمون تحلیل واریانس

وضعیت خدمات دهی در بخش
 نسخ خطی کتابخانه ها
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گنجاندهشود،چنانکهطبقیافتههاییزداننیا،رضاییشریفآبادی،وباقری)1390(در
برخیکتابخانههاجایخالیآناحساسمیشود.

الزمهاستفادهبهینهازاینخدماتومنابع،تسلطمراجعانبهجستجویاطالعات 
ازنرمافزارکتابخانهوپایگاههایاطالعاتیاست.یافتههانشاندادکهدرمجموع،79درصد
آنانازدانشومهارتالزمبرایجستجویاطالعاتبرخوردارندو21درصدنیازمند
آموزشدراینزمینههستند.ازاینرو،اهتمامبهبرگزاریدورههایآموزشیبرایایندسته

ازمراجعانضروریبهنظرميرسد.
همچنینباتوجهبهاعالمنیاز21درصدازکاربرانبهکسبآموزشهایموردنیاز
برایاستفادهبهینهازنرمافزارکتابخانهوپایگاههایاطالعاتیواینکهبیشاز70درصدافراد
ازمنزلویامحلکارخودامکاندسترسیبهاینترنتوپایگاههایکتابخانههارادارند،الزم
استکتابخانههاارائهآموزشهایالزمدراینخصوصرادراولویتهایبرنامهریزیخود

قراردهند.
امروزه،تسهیلدسترسیبهاطالعاتدربیشترکتابخانههابهاصلمهمیتبدیلشده
استودستاندرکارانکتابخانههادرتالشهستندتاکاربراندرکمترینزمانممکنوبا
کمترینموانعومشکالتبهاطالعاتموردنیازخوددسترسییابند.اینامردربخشنسخ
خطیکتابخانههانیزصادقاست؛بهگونهایکهحدود53درصدپاسخدهندگانباارائهکارت
عضویتخودو27/6درصدباارائهمعرفینامهازسازمانهایمعتبرتوانستهبودندازمنابعو
اطالعاتاینبخشاستفادهکنند.حذفبوروکراسیحاکموتسهیلدسترسیبهاطالعات
ایجابميکندکهکتابخانههادروقتاینتعدادازکاربرانبرایمراجعهبهسازمانهایمادر

واخذمعرفینامهصرفهجوییکنند.
اینامرباتوجهبهیافتههایپژوهشروحیدلوریاحینیا)1392(کهنشانداداشاعه

اطالعاتنسخخطیدرسطحپایینیقراردارد،ضروریتربهنظرمیرسد.
باتوجهبهاینکهعلتمراجعهتعدادقابلتوجهیازکاربرانبخشخطیتهیهمقاله
یاتصحیحنسخهخطیاستوپژوهشگرانبایکبارمراجعهمیتوانندبخشاعظمیاز
اطالعاتموردنیازخودراتأمینکنند،الزماستکتابخانههاامکاندسترسیکاربرانبه
اطالعاتنسخخطیوپایگاهمقالههارابیشازپیشبرایکاربرانفراهمسازندتاازاتالف

وقتآنهادرمسیرمراجعهبهکتابخانهصرفهجوییشود.
عالوهبرمواردفوق،باتوجهبهیافتههایپژوهشورضایت50درصدازکاربران
کتابخانهآستانقدسرضویازآموزشهایارائهشدهدرکتابخانهونارضایتیبیشاز
اینگونهآموزشهاالزماستمدیران ارائه از 50درصدکاربرانکتابخانههایدیگر
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کتابخانههابرایحلاینمشکل،برنامهریزیهایمدیریتیکتابخانهآستانقدسرضوی
رامشاهدهکنندوعملکردهاییمشابهآنداشتهباشند.همچنین،باتوجهبهنارضایتی
53/7درصدیکاربرانکلکتابخانههاازبرنامههایمدیریتیبرایرفعموانعدسترسی
واستفادهکاربرانازنسخخطیونارضایتیبیشاز80درصدمراجعانکتابخانهملی،
63درصدازمراجعانکتابخانهآستانقدسرضوی،53درصدازمراجعانکتابخانه
نسخ به ازدسترسی کتابخانهمجلس مراجعان تهران،و48درصد دانشگاه مرکزی
الزماستمدیرانومسئوالناینبخشهاتوجهبیشتریدرجهتتسهیلدسترسی
کاربرانبهاطالعاتموردنیازداشتهباشند.همچنین،باتوجهبهنارضایتی80درصدی
مراجعانکتابخانهملیوپسازآنکتابخانهمرکزیدانشگاهتهرانازاستفادهازنسخ
در )1390( باقری و شریفآبادی، رضایی یزداننیا، یافتههای به توجه با )و خطی
الزم کتابخانهها این خدمات(؛ ارائه و دسترسی مؤلفههای به کمتوجهی خصوص
استدستاندکاراندرخطیمشیوسیاستهایموجودتجدیدنظرکردهوبااخذ

تصمیمهایمناسبمیزانرضایتمندیراافزایشدهند.
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