دیدگاههایدانشجویان كارشناسـی پیوسته برق دانشگاه آزاد یزد درباره عوامل
مؤثر بر استفاده از كتابخانه مركـزی دانشـگاه
زاهد بیگدلی | زیور صباغی نژاد | غالمرضا رجبی

چڪیده
هدف :بررسی عواملی كه میتوانند بر استفاده دانشجویان از كتابخانه
مركزی دانشگاه آزاد اسالمی یزد ( با نام كتابخانه عالمه محمدتقی جعفری)
مؤثرباشد.
روش پژوهش :پیامیشی از نوع توصیفی ـ اكتشافی است .برای گردآوری
دادهها از پرسشنامه محقق ساخته با  22سؤال و در طیف پنج گزینهای
لیكرت ،استفاده شده است .جامعه مورد مطالعه شامل  210نفر از
دانشجویان كارشناسی پیوسته برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد میباشد.
از این تعداد 136 ،نفر بهصورت طبقهای ساده انتخاب شدند و درنهایت،
تعداد 100پرسشنامه عودت داده شد.
یافتهها :آگاهی دانشجویان از خدماتی که توسط کتابخانه ارائه میشود،
با  83درصد ،مهمترین عامل مؤثر بر استفاده از کتابخانه است .پس از آن،
عالقه دانشجویان به مطالعه و استفاده از کتابخانه با  76درصد ،دانش و
مهارت کتابداران در تشخیص نیاز مراجعان و آرامش محیط سالن مطالعه
به یکسان با 70درصد از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر استفاده از کتابخانه
مورد پژوهش محسوب میشوند .در ادامه ،با استفاده از روش تحلیل عوامل،
عواملموردنظردرهفتگروهدستهبندیشدند.

ڪلیدواژهها
استفاده از كتابخانه ،كتابخانه عالمه محمدتقی جعفری ،دانشگاه آزاد یزد ،تحلیل عوامل ،دانشجویان رشته برق
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دانشگاهآزادیزددربارهعواملمؤثر
براستفادهازكتابخانهمركـزیدانشـگاه
زاهد بیگدلی  |1زیور صباغی نژاد | 2غالمرضا رجبی

3

دریافت 1388/3/26 :پذیرش1388/8/24 :

مقدمه

اطالعات ،منبع حياتي براي پيشرفت و نيروي اصلي حركت جامعه و كشورهاست و كتابخانهها
و مراكز اطالعرساني بهعنوان گنجينه دانش بشري و اطالعات از اهميت خاصي برخوردارند.
كتابخانهاي موفق است كه بتواند نيازهاي مراجعان را بشناسد و در جهت رفع آن گام بردارد.
مراكزاطالعرساني،بدوندرنظرگرفتننقشاستفادهكننده،نميتوانندبهرسالتخودبهطوركامل
بپردازند.بررسينظراستفادهكنندگانازكتابخانههايدانشگاهيوحتينظراستفادهكنندگانبالقوه
آن ميتواند نقاط قوت و ضعف كتابخانهها و ديدگاههاي مراجعان را در اين خصوص و نيز درباره
موانع و مشكالت موجود در كتابخانه مشخص كند.
تحقيقحاضردرصدداستبااستفادهازمنابعموجودونظرسنجيازدانشجويانكارشناسي
پيوسته برق دانشگاه آزاد اسالمي يزد ،عوامل مؤثر بر استفاده دانشجويـان از كتابخانه مركزي اين
دانشگاه را مورد بررسي قرار دهد .سؤالهاي اصلی که در این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد
شد عبارتاند از:
.1چهعوامليبراستفاده دانشجويانكارشناسيبرق ازكتابخانهمركزيدانشگاهآزاديزدمؤثرند؟
 .2آيا عوامل مؤثر بر استفاده از كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد يزد فردي هستند يا سازماني؟
درادامه،پيشنهادهاييجهتفراهمآوريزمينهبهمنظوراستفادههرچهبيشترازكتابخانهارائه
میشود.

 .1استادعلومكتابداریواطالعرسانی
دانشگاهشهیدچمراناهواز
bigdeli_zahed@yahoo.co.in
.2مربیگروهكتابداریواطالعرسانیپزشكی
دانشگاهعلومپزشكیاهواز(نویسندهمسئول)
Saba_darya@yahoo.com
.3دانشیاردانشگاهشهیدچمراناهواز
rajabireza@scu.ac.ir
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از جمله پژوهشهایی که در این زمینه صورت گرفته است ،پژوهشی است که در
سال  1990در دانشگاه تنسي 4انجام گرفت .نتايج تحقيق نشان داد که تعداد مراجعهكنندگان
از 48,161نفر ،در سال  ،1988به  25,707نفر ،در سال  ،1989كاهش يافته است .طبق نتايج
اين بررسي ،مراجعهكنندگان از اتالف وقت جهت ايستادن در صف تحويل امانت كتاب و
كيفيت منابع مخزن ناراضي بودهاند.
مرسر ،)2000( 5در گزارشي به اين نكته اشاره ميكند كه  50درصد از كساني كه از
كتابخانهها استفاده نميكنند ،هرگز به كتابخانه مراجعه نكردهاند 19،درصد ديگر در سطح بسيار
پاييني استفاده ميكنند ،و  10درصد از آنها بهدليل ضعف فرهنگ اجتماعي و عادات و رسوم
قومي استفاده از كتابخانه را خاص طبقه متوسط يا ضعيف جامعه ميدانند.
شوانز ،)2002( 6در پژوهشي در مورد عوامل مؤثر بر استفاده مراجعان از كتابخانههاي
عمومي ،شهر اسپوکن ،7در شرق واشنگتن ،به اين نتيجهرسيد كه عواملي مانند مديريت و
سازماندهي در كتابخانهها ،سياستها ،و روشهاي ارائه خدمات ،و محل قرار گرفتن كتابخانه
در جذب مراجعان به كتابخانه مؤثر خواهد بود.
از جمله پژوهـشهایی که در ایران انجام شده است ،پژوهشـی است که توسط صباغینژاد
( )1384انجام گرفته است .او در این پژوهش به این نتیجه میرسد که دسترسي مستقيم مراجعان
به كتابهاي موجود در قفسههاي كتابخانه ،عالقه دانشجويان به مطالعه و استفاده از كتابخانه
و همخواني شمارههاي بازيابي موجود در كارتهاي برگهدان يا كامپيوتر با شماره كتابهاي
موجود در قفسه از مهمترين عواملي هستند كه ميتوانند بر استفاده دانشجویان تحصیالت
تکمیلی از كتابخانههاي دانشگاه شهيد چمران اهواز تأثيرگذار باشند.
محمدبيگي ( ،)1386در پژوهشي به اين نتيجه ميرسد كه تسلط كتابداران به مجموعه و
ساير منابع اطالعاتي مهمترين عامل در جلب رضايت مراجعهكنندگان است .او همچنين اشاره
ميكند كه محدوديت ساعت كار كتابخانه مهمترين عامل نارضايتي مراجعان كتابخانه عمومي
امام خميني در شهر قزوين ميباشد.
موسيا ( ،)1387در مقالهاي به اين نتيجه ميرسد كه رفتار كاركنان و كتابداران بخشهاي
مختلف كتابخانه ،بهويژه بخش مرجع ،تأثير زيادي بر ديدگاه استفادهكنندگان خواهد داشت.
با توجه به اهميت و نقش حياتي كتابخانهها كه بهطور مختصر بدان اشاره شد ،توجه به
عواملي كه در پويايي اين مراکز نقش دارند ،ضروري است.
4. University of Tennessee
5. Mercer
6. Schwanz
7. Spokane
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كتابخانههاي مورد مطالعه گزارش شده است و تعيين وضع و ميزان صفات ك ّمي و كيفي برمبناي
اطالعاتي است كه جنبه وصفي دارند .از سوي ديگر ،با توجه به اينكه پژوهشگر درصدد است
تا عوامل مؤثر بر استفاده از كتابخانه را شناسايي كند ،جنبه ديگري به اين اثر اضافه شده و آن
اكتشافي بودن پژوهش حاضر است؛ چراكه تالش براين است كه عوامل مؤثر بر استفاده از
كتابخان ه مركزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد شناسايي (كشف) گرديده و مورد بررسي قرار
گيرند.
در اين پژوهش ،به تناسب از دو روش كتابخانهاي (اسنادي) و پيمايشي ،جهت گردآوري
اطالعات موردنياز براي پاسخ دادن به سؤاالت مطرح شده در قسمت سؤاالت پژوهش استفاده
ش كه
شده است .از يكسو ،با طرح ،توزيع ،و جمعآوري پرسشنامه ،آرا و عقايد جامعه پژوه 
دانشجويان كارشناسي پيوسته برق دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد ميباشند ـ مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفت (به روش پيمايشي)؛ ودر برخي موارد با جامعه موردنظر مصاحبه صورت
گرفت .از سوي ديگر ،پژوهشگر با مراجعه مستقيم به كتابخانههاي مورد مطالعه و مشاهده
وضعيت موجود و استفاده از منابع موجود در اين زمينه به ثبت اطالعات موجود پرداخت تا
بتواند به اطالعات موردنظر دست يابد (روش اسنادي).
ابزار گردآوري دادههاي مورد نياز پرسشنامه محقق ساخته ،حاوی  22سؤال و با طيف
پنج گزینهای ليكرت ( خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) ميباشد .بهمنظور تعيين روايي،
پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر ميان تعدادي از كتابداران ارشد متخصص ،شاغل در
دانشگاه يزد و دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،جهت پاسخگويي و بررسي و اظهارنظر
توزيع گرديد .درنتيجه ،اصالحاتي در ساختار برخي جملهها ،حذف برخي جملهها ،اضافه
كردن چند جمله جديد ،و جايگزين كردن تعدادي واژه و عبارت سادهتر بهجاي اصطالحات
تخصصي كتابداري در متن پرسشنامه اعمال گرديد .سپس 50 ،عدد از اين پرسشنامه در بين
دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،توزيع شد .پس از
گردآوري اين پرسشنامهها و با استفاده از نرمافزار آماري اس.پي.اس.اس ،.ضريب پايايي آن به
روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد .عدد حاصل  0/7است ،که حاکی از مناسب بودن ابزار مورد
استفاده برای گردآوری اطالعات است .پس از بررسي و اعمال اصالحات ،پرسشنام ه نهايي
تهيه شد.
جامعه مورد نظر ،دانشجويان كارشناسي پيوسته رشته برق دانشگاه آزاد يزد ميباشند.
تعداد كل جامعه موردنظر  210نفر بود ،كه طبق جدول كرجسي و مورگان ،نمونهاي 136
نفري از دانشجويان ،به روش نمونهگيري طبقهاي ساده ،جهت شركت در مطالعه اصلي
انتخاب شدند .براي انجام نظرسنجي ،تعداد  136پرسشنامه تكثير و در اختيار جامعه پژوهش
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قرار گرفت .در نهايت 100 ،پرسشنامه بازگردانده شد .با توجه به اين تعداد ،بيش از 73
درصد از اعضاي جامعه پژوهش در نظرسنجي شركت داشتهاند كه حاكي از مشاركت باالي
آنهاست .برای تحلیل دادههای بهدست آمده از طریق پرسشنامه ،از دو روش آمار توصیفی و
تحلیلی استفاده شده است .از آمار توصیفی برای استخراج درصدهای مربوط به میزان مؤثر
بودن هرکدام از عوامل استفاده شده است .سپس ،برای دستهبندی این عوامل ،از روش تحلیل
عوامل 8استفاده شده است .برای اطمینان از درست بودن روش انتخاب شده ،از آزمون کا.
ام .او 9.و بارتلت 10استفاده شد.نتيجه حاصل از آزمون کا .ام .او ،.در صورت معنيدار بودن،
نشاندهنده مناسب بودن روش آماري بهكار گرفته شده براي پژوهش است .تحليل آن بدين
صورت است كه درصورتيكه عدد بهدست آمده بزرگتر از  0/5باشد ،روش بهكار گرفته
شده مناسب است .عدد بهدست آمده براي اين پژوهش  0/681بوده است كه حاكي از انتخاب
مناسب اين روش براي دستهبندی عوامل مؤثر در این پژوهش ميباشد .جهت سنجش اعتبار
همبستگی متغیرهای موجود ،از آزمون بارتلت استفاده شده است .يافتههاي حاصل از اين
آزمون در جدول زير ارائه شده است:
1560/119

Approx.Chi-Square

231

Df

0/000

Sig.

Bartlett`s Test of Sphericity

كاربرد آزمون بارتلت براي تعيين اعتبار ضرايب همبستگـي است .در حقيقت ،عاملي كه
توسط اين آزمون تعيين ميگـردد معنيدار بودن مقدار واريانس هر متغير نسبت به متغيرهاي
ديگر است .درصورتيكه شاخـص موردنظر( كه در جدول با عنوان  Sigآمـده است) از 0/5
كوچكتر باشد ،مقدار واريانس متغيرها نسبت به يكديگر معنـيدار است و حاكي از اعتبار
داشتـن ضرايب همبستگـي است .عدد حاصل از اين آزمـون براي پژوهش حاضر 0/000
بوده است ،كه خود گوياي اعتبار باالي ضرايب همبستگي بهكار رفته شده در اين پژوهش
ميباشد .در حقيقت ،مقدار واريانس هر متغير نسبت به متغيرهاي ديگر در پژوهش حاضر ،در
بهترين وضعيت ممكن قرار دارد.

تحلیلیافتههایپژوهش

8. Factor analyze
9. KMO= Kaiser- Meyer- Oklin
measure of sampling adequacy
10. Bartlett
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همانطور که در قسمت ابزار پژوهش اشاره شد ،برای هر سؤال پرسشنامه 5 ،گزینه خیلی زیاد،
زیاد ،متوسط ،کم ،و خیلی کم در نظر گرفته شده است .ارزش تعیین شده نیز بدین صورت
بوده است :خیلی زیاد ،5 :زیاد ،4 :متوسط ،3 :کم ،2 :خیلی کم ،1 :بدون جواب :صفر .بهمنظور
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جلوگیری از پراکندگی دادههای حاصل ،مجموع فراوانیهای مربوط به دو گزینه خیلی زیاد
و زیاد ،بهعنوان گزینه زیاد و مجموع فراوانیهای مربوط به دو گزینه کم و خیلی کم ،بهعنوان
گزینه کم در نظر گرفته شده است .بدیهی است فراوانیهای مربوط به گزینه متوسط بدون
تغییر باقی مانده است.
از آنجاکه تعداد کل پرسشنامهها  100عدد بوده است ،فراوانیهای حاصل در فاصله عدد
 1-100قرار خواهند گرفت .بهمنظور مشخص شدن عوامل مهم ،عدد  40بهعنوان شاخص در
نظر گرفته شده است .چنانچه در اطالعات مربوط به یک عامل ،عدد  60در قسمت «زیاد» ،عدد
 25در قسمت «متوسط» ،و عدد  15در قسمت «کم» بهدست آمده باشد ،جزء عواملی که در
حد زیادی بر استفاده از کتابخانه مؤثر هستند ،قرارگرفته است .ولی چنانچه در اطالعات مربوط
به یک عامل ،عکس این دادهها حاصل شده باشد ،جزء عواملی قرار میگیرد که تأثیر کمی بر
استفاده از کتابخانه خواهند داشت .در نهایت ،با در نظر گرفتن شاخص فوق ،از  22عامل مورد
بررسی 16 ،عامل در حد زیاد و  2عامل در حد کم ،بر استفاده از کتابخانه مؤثر بودهاند ،و مابقی
( 4عامل) تأثیری متوسط داشتهاند.

یافتههایمربوطبهسؤاالتاصلیتحقیق

سؤالاول:چهعواملیبراستفادهدانشجویانازكتابخانهمركزیدانشگاهآزادیزدمؤثرند؟

براي پاسخ به اين سؤال ،ابتدا يافتههاي حاصل از بهكارگيري آمار توصيفي ارائه ميشوند
تا مهمترين عوامل مؤثر بر استفاده ازكتابخانه مشخص شوند .سپس ،يافتههاي حاصل از بهكار
گيري روش تحليل عوامل ارائه ميگردند.

 .1آگاهی دانشجویان از خدمات كتابخانهای

عامل فوق با اختصاص دادن  83درصد به خود ،مهمترین عامل مؤثر بر استفاده از
کتابخانه مورد پژوهش بوده است .در يك كتابخانه ،انواع مختلفي از خدمات ارائه ميشود و
مراجعهکنندگان بايد از این خدمات مطلع باشند؛ مث ً
ال در یک کتابخانه دانشگاهی ممکن است
امکان جستوجو و سفارش مقاالت برای مراجعان وجود داشته باشد ،ولی از آنجاکه مراجعان
از این خدمت مطلع نیستند ،مسلم ًا درخواستی برای جستوجو و یا سفارش مقاله موردنظر
خود را مطرح نمیکند .بنابراین ،اطالعرسانی به مراجعان یکی از نکات بسیار مهم و قابل تأمل
در یک کتابخانه دانشگاهی است .چراکه تمامی این خدمات برای مراجعان است و تمامی
تالشها در جهت برآوردن تمامی نیازهای مراجعان صورت میگیرد .هرچه مراجعان بیشتر از
خدمات کتابخانهای بیشتر آگاه باشند ،نیازهای بیشتری را در کتابخانه مطرح ميكنند و با توجه
به آگاهی خود انتظار دارند کتابخانه بتواند این نیازها را برآورده کند .این امر عالوه بر رضایت
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مراجعان (که هدف اصلی هر کتابخانهای است) ،پویایی کتابخانه را نیز بهدنبال خواهد داشت.

 .2عالقهمندی دانشجویان به مطالعه و استفاده از كتابخانه

این عامل ،با کسب  76درصد از نظرات جامعه پژوهش به خود ،عنوان دومین عامل مؤثر
بر استفاده از کتابخانه مورد بررسی را به خود اختصاص داده است .عوامل مختلفی میتواند
بر عالقهمندی دانشجویان به مطالعه و استفاده ازکتابخانه تأثیرگذار باشند .از آن جمله میتوان
به محتوای دروسی که در دانشگاهها تدریس میشود ،شیوههایی که برای تدریس یک درس
استفاده میشـود ،میزان عالقه دانشجو به رشته تحصیـلی دانشگاهـی خود ،و از همه مهـمتر
استادان اشاره کرد.

 .3دانش و مهارت کتابداران در تشخیص نیاز مراجعان

 70درصد از جامعه پژوهش ،تأثیر دانش و تجربه کتابدار در تشخیص صحیح نیاز مراجعان
را زیاد دانستهاند .عامل فوق جایگاه سوم را دربين  16عامل مؤثر به خود اختصاص داده است.
بنابراين ،توجه به آن بسيار مهم است .الزمه ارائه یک پاسخ صحیح و کامل ،تشخیص صحیح نیاز
مراجعهكننده است .چه بسا وقت زیادی صرف یافتن پاسخ یک سؤال گردد ،ولی از آنجاکه نیاز
وي درست تشخیص داده نشده ،پاسخ صحیحی در اختیار وی قرار نمیگیرد .در نهایت ،چیزی
جز اتالف وقت و نارضایتی مراجعان ،عاید طرفین نخواهد شد.
كتابداران ،متخصصاني هستند كه بايد نياز مراجعان را شناسايي كرده و درصدد رفع اين نياز
برآيند .همكاري آنها زمانی بیشتر به چشم میآید که مراجعهكننده دقيق ًا نميداند چه ميخواهد
و يا نميتواند نياز خود را بيان کند.

 .4آرامش سالن مطالعه

عامل فوق ،همانند عامل شماره 70،3درصد نظر جامعه مورد پژوهش را به خود اختصاص
داده است .در واقع ،اين دو عامل بهطور مساوي در جايگاه سوم عوامل مؤثر قرار دارند .سكوت
زيربناي يك مطالعه خوب است .سالن مطالعه محلي است جهت تمركز و مطالعه .براي افزايش
بازده و مطلوبيت سالن مطالعه ،سكوت آن بسيار مهم است .كتابخانه موردنظر از نظر ساختمان
دروضعيتغيراستاندارديبهسرميبرد.ساختماناينكتابخانه،ساختمانقبليرستوراندانشگاه
بوده است و اختصاص ًا براي كتابخانه ساخته نشده است .سالن مطالعه اين كتابخانه بسيار شلوغ و
پر سروصداست و كتابخانه ،بهدليل كمبود نيروي انساني ،توانايي كنترل آن را ندارد .از آنجاكه اين
عامل جزء عوامل بسيار مهم در استفاده از كتابخانه محسوب ميشود ،توجه به اين امر در كاركرد
مؤثر و مطلوب سالن مطالعه و در نهايت كتابخانه بسيار حائز اهميت است.

 .5مناسب بودن امكانات كتابخانه (امكاناتی مانند :نور ،دما ،و تهویه)

نور يكي از عوامل مهم در كتابخانه و مخصوص ًا سالن مطالعه است .اين عامل ،با اختصاص
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 60درصد ،جزء عوامل مهم و قابل توجه محسوب ميشود .نور كافي و دماي مناسب -دمايي
كه در آن فرد احساس سرما و يا گرما نكند -يكي از نكات بسيار مهم براي داشتن يك مطالعه
متمركز است .پژوهشگر ،طي انجام پژوهش ،با دانشجوياني مواجه شد كه بهدليل شلوغي و
همچنين نور نامناسب سالن مطالعه ،در گوشه وكنار پرديس دانشگاه به مطالعه مشغول بودند
و حتي تعداد زيادي از آنها در محوطه چمن جلوي كتابخانه حضور داشتند .با توجه به اينكه
محل انجام پژوهش ،شهر يزد بوده است و اين شهر از نظر دمايي تابستانهاي بسيار گرمي دارد،
الزم است فضايي كه براي مطالعه دانشجويان در نظر گرفته ميشود ،از دماي مناسبي برخوردار
باشد و باعث حفظ آرامش مراجعهكننده شود.

 .6كافی بودن فضای سالن مطالعه

سالن مطالعه ،يكي از فضاهايي است كه توسط دانشجويان مخصوص ًا در ايام امتحانات
بسيار مورد استفاده قرار ميگيرد .مساحت سالن مطالعه بايد با توجه به تعداد دانشجويان تعيين
شود .در كتابخانه مورد پژوهش ،اين فضا بسيار كم است 59 .درصد دانشجويان معتقدند وجود
سالن مطالعه با گنجايش كافي در استفاده از آن كتابخانه تأثير زيادي دارد.

 .7تناسب طراحی و ظاهر كتابخانه

همانطور كه قب ً
ال توضيح داده شد ،از آنجاكه ساختمان اين كتابخانه به اين منظور ساخته
نشده است ،تناسب چنداني نيز براي ارائه خدمات ندارد .تأييد اين مطلب درصدهايي است
كه از پاسخ دانشجويان به اين سؤال اختصاص يافته است .تنها  9درصد دانشجويان ساختمان
و ظاهر كتابخانه را در استفاده از آن مؤثر ندانستهاند يا كم تأثير بيان كردهاند .درحاليكه57 ،
درصد تأثير آن را زياد دانستهاند .نخستين بخش كتابخانه كه در معرض ديد مراجعهكننده قرار
ميگيرد ،قسمت ورودي كتابخانه و پيشخوان است و این دو قسمت همواره نمادي از محل
عرضه اولیه خدمات هستند.

 .8امكان دسرتسی به اینرتنت و رفع نیازهای اطالعاتی از طریق آن

بسياري از افراد ،با توجه به دسترسي آسانتر به اينترنت در مقايسه با كتابخانه ،جهت رفع
نيازهاي اطالعاتي خود به اينترنت روي ميآورند و در موارد زيادي پاسخ خود را از آن دريافت
ميكنند و درنهايت ،استفاده از كتابخانه را ضروري نميدانند 57 .درصد مراجعان معتقدند كه
دسترسي به اينترنت و رفع نيازهاي اطالعاتي از اين طريق بر استفاده از كتابخانه مؤثر است.
ميتوان اينگونه استنباط نمود كه گروهي از مراجعان كساني هستند كه استفاده از اينترنت را
ترجيح ميدهند ،ولي يا به آن دسترسي نداشتهاند و يا پاسخ مناسبي نيافتهاند و به كتابخانه روي
آوردهاند و در واقع پاسخ نگرفتن از اينترنت آنها را به سوي كتابخانه سوق داده است.
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 .9روزآمد بودن منابع كتابخانه

روزآمد بودن منابع يكي از عوامل بسيار مهم در استفاده از كتابخان ه است .اطالعات مدام در
حال تغيير و روزآمد شدن است .اطالعات از شكلي به شكل ديگر تبديل ميشوند ،پژوهشهاي
جديد صورت ميگيرند و يافتههاي حاصل از آنها يافتههاي قبلي را تأييد يا رد ميكنند .ضرورت
دستيابيبهاطالعاتويافتههايجديدوروزآمدحقهرمراجعهكنندهاياستوكتابخانهموظف
است تا حد امكان اين نياز را برآورده نمايد .در اين پژوهش 57 ،درصد مراجعان معتقدند كه
روزآمد بودن منابع كتابخانه ،در سطح زيادي بر استفاده از كتابخانه مؤثر است.

 .10وجود منبع موردنظر در كتابخانه

وجود منبع درخواستي و موردنياز مراجعهكننده ،نقطه اطميناني است تا مراجعهكننده بار
ديگر به كتابخانه روي آورد .درصد بهدست آمده براي اين سؤال قابل توجه است 54 :درصد
دانشجويان معتقدند وجود منبعي كه پاسخ سؤال آنها در آن قرار گرفته است ،بر استفاده از
كتابخانه بسيار مؤثر است .بنابراين ،الزم است براي تحقق اين امر سياستهاي الزم براي
توسعه مجموعهگستري بهكار گرفته شود.

 .11تعداد منابع فارسی كتابخانه

 52درصد از جامعـه پژوهش ،تأثير اين عامـل در استفاده از كتابخـانه را زياد دانستهاند.
دانشجويان،باتوجهبهمسائلومشكالتترجمهمتونخارجي،استفادهازمنابعفارسيراترجيح
ميدهند .كتابخانه ،در مجموعهسازي ،با در نظر گرفتن اين اصل به تعداد منابع فارسي و التين
توجه ميكند و تنها در مواردي كه تأمين مطالب و نيازهاي اطالعاتي مراجعان از طريق منابع
فارسي مقدور نباشد ،اقدام به تهيه منابع التين ميكند.

 .12طول مدت امانت

 50درصـد از جامعه پژوهش معتقدند ،عامل فوق به ميزان زيادي در استفـاده آنها از
كتابخانه مؤثـر است .حجم مجموعه ارتباط مستقيمي با طول مدت امانت دارد .در صورتيكه
از يك منبع پر استفاده به تعداد كافي وجود داشته باشد ،ميتوان آن منبع را بهصورت طوالني
مدت امانت داد و يا تمديد كرد .درصورتيكه تعداد منابع كافي نباشد ،چارهاي جز محدود
نمودن طول مدت امانت و ممانعت از تمديد مدت امانت نيست.

 .13در اختیار داشنت وقت كافی برای استفاده از كتابخانه

دراختيارداشتنوقتكافيويابهعبارتيديگرتنظيمنمودنوقتجهتاستفادهازكتابخانه
از جمله عواملي است كه ميتواند بر استفاده از كتابخانه تأثيرگذار باشد .بسياري از دانشجويان،
بهخصوص دانشجوياني كه در خوابگاه زندگي ميكنند ،معتقدند كه وقت كافي جهت انجام
كارهاي عادي خود ندارند .از سوي ديگر ،با توجه به اينكه پراكندگي در واحدهاي دانشگاه مورد
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پژوهش زياد است و وسيله رفت و آمد در داخل دانشگاه موجود نيست ،دانشجويان براي رفت
و آمدهاي خود وقت زيادي صرف مي كنند 50 .درصد از دانشجويان معتقدند ،در اختيار داشتن
زمان كافي بر استفاده آنها از كتابخانه مؤثر است .اين نكته كه نيمي از جامعه پژوهش اين عامل
را مؤثر دانستهاند ،بسيار قابل توجه است .گروهي از آنها مدعي بودند ،چنانچه مشكل رفت و
آمد آنها به طريقي برطرف شود و وقت آزاد بيشتري براي آنها باقي بماند ،قطع ًا از اين وقت براي
استفاده از كتابخانه و مطالعه بهره خواهند برد.

 .14وجود سیستم امانت بین كتابخانههای دانشگاه

در دانشگاه آزاد اسالمي يزد تنها دو كتابخانه موجود است .كتابخانه عالمه محمدتقي
جعفري كه كتابخانه مركزي دانشگاه محسوب ميشود ،و ديگري كتابخانه بخش علوم پزشكي.
ولي بين اين دو كتابخانه هيچ نوع سيستم مشتركي وجود ندارد و امكان عضويت دانشجويان
يك كتابخانه در كتابخانه ديگر فراهم نميباشد .درحاليكه ،تعامل هرچه بيشتر كتابخانهها با
يكديگر تالشي درجهت جلب رضايت هرچه بيشتر مراجعان و استفاده بيشتر از كتابخانه
ميباشد 43 .درصد مراجعان تأثير اين عامل را در استفاده از كتابخانه زياد دانستهاند.

 .15توجه و همكاری كتابداران

برخورد كتابداران ،خوشرويي ،و تمايل به انجام كار تأثير بسزايي بر رضايت مراجعان
خواهد داشت .مراجعهكنندهاي كه با كتابداري خوشرو مواجه ميشود و عالقه او را به كمك
كردن و رفع نياز خود مشاهده ميكند براي استفاده بعدي تمايل و اشتياق بيشتري خواهد
داشت .رفتار و برخورد كتابداران و كاركنان ،به مراجعان احساس ارزشمند بودن ميدهد
و حس ايجاد زحمت براي كتابداران و كاركنان را از آنها دور ميكند 42 .درصد از جامعه
پژوهش معتقدند ،توجه و همكاري كاركنان كتابخانه تا حد زيادي در استفاده آنها از كتابخانه
مؤثر خواهد بود.

 .16محل قرار گرفنت كتابخانه در دانشگاه

كتابخانه در هرسازماني بايد در محلي قرار گيرد كه در دسترس همه يا بيشتر بخشها
باشد 40.درصددانشجوياناظهارداشتهاندكهمحلقرارگرفتنكتابخانهبراستفادهآنهاتأثيرگذار
است .با توجه به اينكه در اين دانشگاه ،جهت جابهجايي دانشجويان در داخل دانشگاه سرويس
رفت و آمد وجود ندارد ،اين موضوع ميتواند يكي از داليلي باشد كه دانشجويان ،عامل فوق
را مؤثر دانستهاند؛ چراكه در واقعيت محل كتابخانه از نظر فاصله براي ساير دانشكدهها و
خوابگاههاي دانشجويي از اهميت خاصي برخوردار است.
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یافتههای حاصل از بهكارگیری روش تحلیل عوامل

با استفاده از این روش ،عوامل مؤثر در هفت گروه قرار گرفتهاند:

گروه اول :كتابداران
همكاری و توجه كتابداران ،و
دانش و تجربه كتابداران در تشخیص نیاز مراجعهكننده.

گروهپنجم:موقعیتفیزیكیكتابخانهدردانشگاهنسبت
به سایر واحدها
محل قرار گرفنت كتابخانه در دانشگاه

گروه دوم :عالقه ،آگاهی ،و سایر رشایط دانشجویان
آگاهی دانشجویان از خدمات كتابخانهای،
امكان دسرتسی به اینرتنت و رفع نیاز اطالعاتی،
عالقه دانشجویان به مطالعه و استفاده از كتابخانه ،و
در اختیار داشنت وقت كافی برای استفاده از كتابخانه.

گروه ششم :رشایط سالن مطالعه
كافی بودن فضای سالن مطالعه نسبت به مراجعان ،و
ساكت بودن محیط سالن مطالعه.

گروه سوم :تعداد منابع موجود در كتابخانه و روزآمد بودن آنها
روزآمد بودن منابع كتابخانه،
تعداد منابع التین (عمومی و تخصصی) ،و
تعداد منابع فارسی (عمومی و تخصصی).

گروه هفتم:رشایطفیزیكیكتابخانه
تناسب طراحی و ظاهر كتابخانه ،و
مناسب بودن امكانات كتابخانه (نور ،تهویه ،و دما).

گروه چهارم :وجود منبع موردنظر در مجموعه و رشایط مربوط
به امانت
طول مدت امانت،
وجود منبع موردنظر در كتابخانه ،و
وجود سیستم امانت بین كتابخان ههای دانشگاه.

سؤالدوم:آیاعواملمؤثربراستفادهازكتابخانهمركزیدانشگاهآزادیزدفردیهستند
یا سازمانی؟
منظور از عوامل فردي ،عواملي است كه بيشتر مربوط به فرد استفادهكننده است و سازمان
نقش زيادي در آنها ايفا نميكند .ولي عوامل سازماني بهطور مستقيم مربوط به سازمان ارائهدهنده
خدمات است و مراجعهكننده نقش چنداني در آن برعهده ندارد.
همانطور كه از جدول 1مشخص است ،از مجموع عوامل مؤثر بر استفاده از كتابخانه مورد
پژوهش 4 ،عامل فردي و  12عامل ديگر ،سازماني هستند .با یک محاسبه ساده میتوان دریافت
که 75درصدازاینعوامل،سازمانیهستند.بنابراين،كتابخانهها،بايدبهعنوانسازمانهايخدماتي،
بهمنظورجذبهرچهبيشترمراجعهكنندگانوپوياييبيشتركتابخانهبهاينعواملتوجهكنند.
این عوامل در  4دسته مختلف قرار میگیرند:
 .1کتابداران و کارکنان :شامل مهارت و تخصص آنها و رفتار و نوع برخورد با مراجعان؛
 .2رشایط فیزیکی و محیطی :شامل کافی بودن فضای سالن مطالعه و همچنین سکوت
آن ،امکانات و شرایط فیزیکی داخل کتابخانه مانند نور و دما ،همچنین تناسب طراحی فضای
داخلی کتابخانه با نوع کتابخانه (شامل دانشگاهی ،عمومی یا تخصصی بودن)؛
 .3مجموعه کتابخانه :شامل وجود منابع مختلف در کتابخانه (با در نظر گرفتن نیازهای
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اطالعاتی جامعهای که کتابخانه برای آنها ایجاد شده است) ،تعداد منابع (با در نظر گرفتن منابع
پر متقاضی) و روزآمد بودن مجموعه کتابخانه؛ و
.4رشایطامانتمنابع :شاملطولمدتامانتوامکاناستفاده ازسیستمامانتبینکتابخانهای.
کتابخانههامیتوانندراهکارهاییراجهتتقویتعواملمؤثربراستفادهازکتابخانههابهکار
گیرند .بهعنوان مثال ،افزایش مهارت کتابداران بهعنوان متخصصان اطالعاتی در تشخیص نیاز
مراجعان و پاسخگویی به آنها ،بهبود شرایط فیزیکی کتابخانهها ،و تالش در جهت نزدیک شدن
به استانداردهای موجود است.
در توضیح عوامل فردی ،آگاهی دانشجویان از خدمات کتابخانهای ،جایگاه نخست را به
خود اختصاص داده است .اگرچه این عامل ظاهرا ً یک عامل فردی است؛ در عمل ،کتابخانهها
نیز در آن نقش خواهند داشت ،چراکه آنها میتوانند با اطالعرسانی صحیح ،مراجعان را از
خدمات خود آگاه سازند .الزم است کتابخانهها همواره انواع خدمات خود را با ذکر جزئیات
به اطالع کاربران خود برسانند .این امر میتواند از طریق تابلوهای اعالنات و یا بروشورهای
گوناگون ،انجام شود .مراجعان نیز الزم است به دقت به این موارد توجه نمایند.
در توضیح عامل دوم الزم به ذکر است ،عوامل زیادی میتوانند در ایجاد و یا افزایش عالقه
به مطالعه و استفاده ازکتابخانه تأثیرگذار باشد .توجه به این عوامل ،که مستلزم فرهنگسازی در
سطح جامعه و خانوادههاست ،میتواند بر استفاده از کتابخانه تأثیر مثبت بگذارد.
عوامل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

آگاهی دانشجویان از خدمات كتابخانهای
عالقه دانشجویان به مطالعه و استفاده از كتابخانه
دانش و مهارت كتابداران در تشخیص نیاز مراجعهكننده
ساكت بودن محیط سالن مطالعه
مناسب بودن امكانات كتابخانه (نور ،تهویه ،دما و ) ...
كافی بودن فضای سالن مطالعه
تناسب طراحی و ظاهر كتابخانه
دسرتسی به اینرتنت و رفع نیاز اطالعاتی
روزآمد بودن منابع كتابخانه
وجود منبع موردنظر در كتابخانه
تعدادمنابعفارسیكتابخانه
طول مدت امانت منابع
در اختیار داشنت وقت كافی جهت استفاده از كتابخانه
وجودسیستمامانتبینكتابخانههایدانشگاه
توجه و همكاری كتابداران و كاركنان كتابخانه
محل قرار گرفنت كتابخانه در دانشگاه

درصد

نوع

83
76
70
70
60
59
57
57
54
54
52
50
50
43
42
40

فردی
فردی
سازمانی
سازمانی
سازمانی
سازمانی
سازمانی
فردی
سازمانی
سازمانی
سازمانی
سازمانی
فردی
سازمانی
سازمانی
سازمانی

جدول 1

عواملمؤثربراستفادهدانشجویاناز
كتابخانهمركزیدانشگاهآزادیزدباذكر
فردیوسازمانیبودنآنها
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بحثونتیجهگیری

یافتههای پژوهش حاکی از آن است که از مجموع  22عامل مورد پرسش 16 ،عامل در استفاده
ازکتابخانه در حد زیادی مؤثر بودهاند ،که میتوان به عواملی چون آگاهی دانشجویان از خدمات
کتابخانه ( 83درصد)؛عالقه دانشجویان به مطالعه و استفاده از کتابخانه ( 76درصد)؛ دانش و
مهارتکتابداراندرتشخیصنیازمراجعانوساکتبودنمحیطسالنمطالعه(بهطورمساوی70،
درصد)؛ مناسب بودن امکانات کتابخانه شامل نور ،دما ،و تهویه ( 60درصد)؛ کافی بودن فضای
سالن مطالعه ( 59درصد)؛ تناسب طراحی و ظاهر کتابخانه ( 57درصد) اشاره کرد.
همانطور که مشاهده میشود ،آگاهی مراجعان از نوع خدماتی که میتوانند از یک
کتابخانه انتظار داشته باشند در جایگاه نخست قرار گرفته است؛ که این نتیجه حاکی از اهمیت
زیاد اطالعرسانی سازمانها و کتابخانهها از نوع خدمات ارائه شده توسط آنهاست .اهمیت
اطالعرسانی و آگاهیبخشی به مراجعان بر کسی پوشیده نیست ،ولی اهمیت این امر زمانی
دوچندان میشود که پشتوانه آن پژوهش و اسناد مکتوب باشد که این تحقیق میتواند در سطحی
کوچک در این مهم نقش داشته باشد .با در نظر گرفتن سرانه بسیار پایین مطالعه در ایران ،میتوان
عامل دوم را یکی از داللیل پایین بودن سرانه مطالعه دانست .عالقه ،جرقه شروع هر فعالیتی
است .مطالعه نیز از این امر مستثنا نیست و الزم است بسترهای الزم تهیه شوند .بهعنوان مثال،
میتوان به راهنمایی خانوادهها و یا آگاهی بخشی جامعه ،بهعنوان عوامل مؤثر در افزایش عالقه
افراد به مطالعه ،اشاره كرد.
در هر مسئلهای و هر نیازی ،مشورت با متخصصان باعث آرامش شخص خواهد بود.
کتابداران ،متخصصانی محسوب میشوند که در گام نخست به آنها مراجعه میشود .بنابراین،
الزم است در افزایش مهارت و تخصص آنها بسیار تالش شود و تنها به تحصیالت دانشگاهی
آنها اکتفا نشود .در تکمیل این توضیح ،توجه به جایگاه سوم این عامل از بین عاملهای مورد
پژوهش ،خود حاکی از اهمیت باالی این مسئله خواهد بود.
با در نظر گرفتن نتایج پژوهشهای گذشته ،نتایج این پژوهش با نتایجی که صباغینژاد،
محمدبیگی،وموسیاانجامدادهاندهماهنگبودهاستوهمگیدرمجموععواملیمانند:روزآمد
بودن منابع کتابخانهای ،عالقه دانشجویان به مطالعه و استفاده از کتابخانه ،و تسلط کتابداران بر
مجموعه و مهارت آنها در تشخیص نیاز اطالعاتی ،را در استفاده از کتابخانه مؤثر دانستهاند؛ ولی
با نتایج حاصل از پژوهش موسوی همسو نمیباشد ،چراکه نتایج حاصل از این پژوهش حاکی
از آن است که در دسترس بودن منابع ،آشنایی با زبانهای خارجی ،و تعداد منابع اطالعاتی
موجود در کتابخانه در استفاده از کتابخانه مؤثر هستند که در تحقیق جاری ،این نتیجه حاصل
نشده است.
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دو عامل ،در حد بسیار کمی استفاده مؤثر بودهاند :دسترسی مستقیم مراجعان به مجموعه
(سیستم امانت باز) و تعداد منابعی که به امانت داده میشوند .در مورد عامل اول 45 ،درصد و
در مورد عامل دوم 46 ،درصد از جامعه پژوهش ،تأثیر آنها را بسیار کم دانستهاند.
از مجموع  16عامل مؤثر 4 ،عامل فردی و  12عامل سازمانی بودهاند .توجه به این نکته
بسیار حائز اهمیت است ،زيرا نشاندهنده این است که براساس یافتههای این پژوهش ،نقش
سازمانهای ارائه دهنده خدمات (مانند کتابخانهها) در رشد و پویایی آنها بسیار مهم است (75
درصد عوامل مؤثر مربوط به سازمانها هستند) .بنابراین ،نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهشی
که در دانشگاه تنسی صورت گرفته است و همچنین با نتایج تحقیقات شوانز ،همسو بوده و
نشان میدهند که نقش خدمات کتابخانهای و مواد و منابع موجود آن ،با استفاده از کتابخانه ،به
میزان زیادی مرتبط هستند .با درنظر گرفتن این نکته ،سازمان نقش مهمتری در جذب مراجعان
و افزایش رضایتمندی آنها خواهد داشت.
در نهایت ،با استفاده از روش تحلیل عوامل 16 ،عامل مؤثر در  7گروه قرار گرفتند که از
این قرارند:
گروه اول :كتابداران؛
گروه دوم :عالقه ،آگاهي ،و ساير شرايط مربوط به دانشجويان؛
گروه سوم :تعداد منابع موجود در كتابخانه و روزآمد بودن آنها؛
گروه چهارم :وجود منبع موردنظر در مجموعه و شرايط مربوط به امانت؛
گروه پنجم :موقعيت فيزيكي كتابخانه در دانشگاه نسبت به ساير واحدها؛
گروه ششم :شرايط سالن مطالعه؛ و
گروه هفتم :شرايط فيزيكي كتابخانه.
پس از تجزيه و تحليل يافتههاي پژوهش پيشنهادات زير جهت مرتفع شدن عوامل مؤثر
بر استفاده از كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد يزد ،ارائه ميگردد :اطالعرساني صحيح جهت آگاهي
دانشجويان و استادان از انواع خدماتي که ارائه ميشود ،استفاده از روشهايي براي جلب توجه
و عالقهمند كردن مراجعان ،افزایش فضای سالن مطالعه و حفظ آرامش و سکوت آن ،تالش
در جهت تعبيه سيستم تهويه مناسب ،اتخاذ سياستهاي مناسبتري جهت مجموعهسازي و
تهيه منابع موردنیاز ،و روزآمد نمودن مجموعه.

منابع

صباغینژاد ،زیور (« .)1384بررسی عوامل مؤثر بر استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران از
کتابخانههای آن دانشگاه» .پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.

81

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره88

زاهدبیگدلی
زیورصباغینژاد|غالمرضارجبی
) «بررسی ميزان رضايت مراجعه کنندگان از خدمات کتابخانه عمومی امام خمينی (ره.)1386(  فاطمه،محمدبیگی
: از،1388  آذر24 بازيابي.)3( 7 ، مجله الکترونیکی نما.»1386 شهرقزوين درتابستان

http://www.irandoc.ac.ir/Data/E_J/vol7/mohamadbeygi.htm
 «ارزیابی رفتار خدماترسانی به مراجعان در میز مرجع یک کتابخانه.)1386( موسیا
: از،1388  تير30 بازيابي.) مجله الکترونیکی (نما. ترجمه نوراهلل کرمی.»دانشگاهی
http://www.irandoc.ac.ir/date/e-j/vol8/karami.pdf
Mercer, C. (2000). "Navigating the economy of knowledge: A national survey of users and
non-users of state and public libraries". Prepared for the Libraries Working Group of
the Cultural Ministers` Council, P.23.
Schwanz, K. (2002). "Thinking about a joint to use library". C&RL News, 61:6. Retrieved Jan.
12, 2008, from: http://www.ala.org/acrl/acrlpubs/crlnews/bachissues2002/june2/thinkingabout.cfm
The University of Tennessee (1990). Retrieved Jan. 12, 2008, from: http://my.tennessee.
edu/portal/page?-pageid=4329640&dad=portal & schema=PORTAL

82

88فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره

