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ڪلیدواژه ها 

استفاده از كتابخانه، كتابخانه عالمه محمدتقی جعفری، دانشگاه آزاد یزد، تحلیل عوامل، دانشجویان رشته برق
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چڪیده

هدف:  بررسی عواملی كه می توانند بر استفاده دانشجویان از كتابخانه 
مركزی دانشگاه آزاد اسالمی یزد ) با نام كتابخانه عالمه محمدتقی جعفری( 

مؤثر باشد. 

ـ اكتشافی است. برای گردآوری  روش پژوهش: پیامیشی از نوع توصیفی 
داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با 22 سؤال و در طیف پنج گزینه ای 

از  نفر  شامل 210  مطالعه  مورد  جامعه  است.  شده  استفاده  لیكرت، 

دانشجویان كارشناسی پیوسته برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد می باشد. 

از این تعداد، 136 نفر به صورت طبقه ای ساده انتخاب شدند و درنهایت، 

تعداد 100 پرسشنامه عودت داده شد. 

یافته ها: آگاهی دانشجویان از خدماتی که توسط کتابخانه ارائه می شود، 
با 83 درصد، مهم ترین عامل مؤثر بر استفاده از کتابخانه است. پس از آن، 

عالقه دانشجویان به مطالعه و استفاده از کتابخانه با 76 درصد، دانش و 

مهارت کتابداران در تشخیص نیاز مراجعان و آرامش محیط سالن مطالعه 

به یکسان با 70 درصد از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر استفاده از کتابخانه 

مورد پژوهش محسوب می شوند. در ادامه، با استفاده از روش تحلیل عوامل، 

عوامل موردنظر در هفت گروه دسته بندی شدند. 

دیدگاه های دانشجویان كارشناسـی پیوسته برق دانشگاه آزاد یزد درباره عوامل

 مؤثر بر استفاده از كتابخانه مركـزی دانشـگاه
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مقدمه
اطالعات، منبع حياتي براي پيشرفت و نيروي اصلي حركت جامعه و كشورهاست و كتابخانه ها 
و مراكز اطالع رساني به عنوان گنجينه دانش بشري و اطالعات از اهميت خاصي برخوردارند. 
كتابخانه اي موفق است كه بتواند نيازهاي مراجعان را بشناسد و در جهت رفع آن گام بردارد. 
مراكز اطالع رساني، بدون در نظر گرفتن نقش استفاده كننده، نمي توانند به رسالت خود به طور كامل 
بپردازند. بررسي نظر استفاده كنندگان از كتابخانه هاي دانشگاهي و حتي نظر استفاده كنندگان بالقوه 
آن مي تواند نقاط قوت و ضعف كتابخانه ها و ديدگاه هاي مراجعان را در اين خصوص و نيز درباره 

موانع و مشكالت موجود در كتابخانه مشخص كند.
تحقيق حاضر درصدد است با استفاده از منابع موجود و نظرسنجي از دانشجويان كارشناسي 
پيوسته برق دانشگاه آزاد اسالمي يزد، عوامل مؤثر بر استفاده دانشجويـان از كتابخانه مركزي اين 
دانشگاه را مورد بررسي قرار دهد. سؤال هاي اصلی كه در اين پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد 

شد عبارت اند از:
1.  چه عواملي بر استفاده دانشجويان كارشناسي برق از كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد يزد مؤثرند؟
2. آيا عوامل مؤثر بر استفاده از كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد يزد فردي هستند يا سازماني؟ 
در ادامه، پيشنهادهايي جهت فراهم آوري زمينه به منظور استفاده هرچه بيشتر از كتابخانه ارائه 

می شود. 

1.  استاد علوم كتابداری و اطالع رسانی

 دانشگاه شهید چمران اهواز

bigdeli_zahed@yahoo.co.in 

2. مربی گروه كتابداری و اطالع رسانی پزشكی 

دانشگاه علوم پزشكی اهواز )نویسنده مسئول( 

Saba_darya@yahoo.com

3. دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز 

rajabireza@scu.ac.ir

زاهد بیگدلی  1| زیور صباغی نژاد2 | غالمرضا رجبی 3

دریافت: 1388/3/26   پذیرش: 1388/8/24

دیدگاه های دانشجویان كارشناسـی پیوستـه بــرق 
دانشگاه آزاد یزد درباره عوامل مؤثر

 بر استفاده از كتابخانه مركـزی دانشـگاه
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از جمله پژوهش هايی كه در اين زمينه صورت گرفته است، پژوهشی است كه در 
سال 1990 در دانشگاه تنسي4 انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه تعداد مراجعه كنندگان 
از48,161 نفر، در سال 1988، به 25,707 نفر، در سال 1989، كاهش يافته است. طبق نتايج 
اين بررسي، مراجعه كنندگان از اتالف وقت جهت ايستادن در صف تحويل امانت كتاب و 

كيفيت منابع مخزن ناراضي بوده اند.
مرسر5 )2000(، در گزارشي به اين نكته اشاره مي كند كه 50 درصد از كساني كه از 
كتابخانه ها استفاده نمي كنند، هرگز به كتابخانه مراجعه نكرده اند، 19 درصد ديگر در سطح بسيار 
پاييني استفاده مي كنند، و 10 درصد از آنها به  دليل ضعف فرهنگ اجتماعي و عادات و رسوم 

قومي استفاده از كتابخانه را خاص طبقه متوسط يا ضعيف جامعه مي دانند.
شوانز6 )2002(، در پژوهشي در مورد عوامل مؤثر بر استفاده مراجعان از كتابخانه هاي 
عمومي، شهر اسپوكن7، در شرق واشنگتن، به اين نتيجه  رسيد كه عواملي مانند مديريت و 
سازماندهي در كتابخانه ها، سياست ها، و روش هاي ارائه خدمات، و محل قرار گرفتن كتابخانه 

در جذب مراجعان به كتابخانه مؤثر خواهد بود.
از جمله پژوهـش هايی كه در ايران انجام شده است، پژوهشـی است كه توسط صباغی نژاد 
)1384( انجام گرفته است. او در اين پژوهش به اين نتيجه می رسد كه دسترسي مستقيم مراجعان 
به كتاب هاي موجود در قفسه هاي كتابخانه، عالقه دانشجويان به مطالعه و استفاده از كتابخانه 
و همخواني شماره هاي بازيابي موجود در كارت هاي برگه دان يا كامپيوتر با شماره  كتاب هاي 
موجود در قفسه از مهم ترين عواملي هستند كه مي توانند بر استفاده دانشجويان تحصيالت 

تكميلی از كتابخانه هاي دانشگاه شهيد چمران اهواز تأثيرگذار باشند.
محمدبيگي )1386(، در پژوهشي به اين نتيجه مي رسد كه تسلط كتابداران به مجموعه و 
ساير منابع اطالعاتي مهم ترين عامل در جلب رضايت مراجعه كنندگان است. او همچنين اشاره 
مي كند كه محدوديت ساعت كار كتابخانه مهم ترين عامل نارضايتي مراجعان كتابخانه عمومي 

امام خميني در شهر قزوين مي باشد.
موسيا )1387(، در مقاله اي به اين نتيجه مي رسد كه رفتار كاركنان و كتابداران بخش هاي 
مختلف كتابخانه، به ويژه بخش مرجع، تأثير زيادي بر ديدگاه استفاده كنندگان خواهد داشت.

با توجه به اهميت و نقش حياتي كتابخانه ها كه به طور مختصر بدان اشاره شد، توجه به 
عواملي كه در پويايي اين مراكز نقش دارند، ضروري است. 

روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر، از نوع توصيفي  اكتشافي است. بر اين اساس، موقعيت و وضعيت موجود در 

زاهد بیگدلی
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كتابخانه هاي مورد مطالعه گزارش شده است و تعيين وضع و ميزان صفات كّمي 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 
كتابخانه  مركزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد شناسايي )كشف( گرديده و مورد بررسي قرار 

گيرند. 
در اين پژوهش، به تناسب از دو روش كتابخانه اي )اسنادي( و پيمايشي، جهت گردآوري 
اطالعات موردنياز براي پاسخ دادن به سؤاالت مطرح شده در قسمت سؤاالت پژوهش استفاده 
شده است. از يكسو، با طرح، توزيع، و جمع آوري پرسشنامه، آرا و عقايد جامعه پژوهش  كه 
دانشجويان كارشناسي پيوسته برق دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد مي باشندـ  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 كتابخانه هاي 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 داده هاي مورد نياز پرسشنامه محقق ساخته، حاوی 22 سؤال و با طيف 
پنج گزينه ای ليكرت ) خيلی زياد، زياد، متوسط، كم، خيلی كم( مي باشد. به منظور 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 پاسخ گويي و بررسي و اظهارنظر 
توزيع گرديد. درنتيجه، اصالحاتي در ساختار برخي جمله ها، حذف برخي جمله ها، اضافه 
كردن چند جمله جديد، و جايگزين كردن تعدادي واژه و عبارت ساده تر به جاي 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 پرسشنامه ها و با استفاده از نرم افزار آماري اس.پي.اس.اس.، ضريب پايايي آن به 
روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد. عدد حاصل 0/7 است، كه حاكی از مناسب بودن ابزار مورد 
استفاده برای گردآوری اطالعات است. پس از بررسي و اعمال اصالحات، پرسشنامه  نهايي 

تهيه شد. 
جامعه مورد نظر، دانشجويان كارشناسي پيوسته رشته برق دانشگاه آزاد يزد مي باشند. 
تعداد كل جامعه موردنظر 210 نفر بود، كه طبق جدول كرجسي و مورگان، نمونه اي 136 
نفري از دانشجويان، به روش نمونه گيري طبقه اي ساده، جهت شركت در مطالعه اصلي 
انتخاب شدند. براي انجام نظرسنجي، تعداد 136 پرسشنامه تكثير و در اختيار جامعه پژوهش 

دیدگاه های دانشجویان کارشناسی
پیوسته برق دانشگاه آزاد یزد درباره ...
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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 داشته اند كه حاكي از مشاركت باالي 
آنهاست. برای تحليل داده های به دست آمده از طريق پرسشنامه، از دو روش آمار توصيفی و 
تحليلی استفاده شده است. از آمار توصيفی برای استخراج درصدهای مربوط به ميزان مؤثر 
بودن هركدام از عوامل استفاده شده است. سپس، برای دسته بندی اين عوامل، از روش تحليل 
عوامل8  استفاده شده است. برای اطمينان از درست بودن روش انتخاب شده، از آزمون كا. 
ام. او.9 و بارتلت10 استفاده شد.نتيجه حاصل از آزمون كا. ام. او.، در صورت معني دار بودن، 
نشان دهنده مناسب بودن روش آماري به كار گرفته شده براي پژوهش است. تحليل آن بدين 
صورت است كه در صورتي  كه عدد به دست آمده بزرگ تر از 0/5 باشد، روش به كار گرفته 
شده مناسب است. عدد به دست آمده براي اين پژوهش 0/681 بوده است كه حاكي از انتخاب 
مناسب اين روش براي دسته بندی عوامل مؤثر در اين پژوهش مي باشد. جهت سنجش اعتبار 
همبستگی متغيرهای موجود، از آزمون بارتلت استفاده شده است. يافته هاي حاصل از اين 

آزمون در جدول زير ارائه شده است:

كاربرد آزمون بارتلت براي تعيين اعتبار ضرايب همبستگـي است. در حقيقت، عاملي كه 
توسط اين آزمون تعيين مي گـردد معني دار بودن مقدار واريانس هر متغير نسبت به متغيرهاي 
ديگر است. درصورتي كه شاخـص موردنظر) كه در جدول با عنوان Sig آمـده است( از 0/5 
كوچك تر باشد، مقدار واريانس متغيرها نسبت به يكديگر معنـي دار 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 به كار رفته شده در اين پژوهش 
مي باشد. در حقيقت، مقدار واريانس هر متغير نسبت به متغيرهاي ديگر در پژوهش حاضر، در 

بهترين وضعيت ممكن قرار دارد.

تحلیل یافته های پژوهش
همان طور كه در قسمت ابزار پژوهش اشاره شد، برای هر سؤال پرسشنامه، 5 گزينه خيلی زياد، 
زياد، متوسط، كم، و خيلی كم در نظر گرفته شده است. ارزش تعيين شده نيز بدين صورت 
بوده است: خيلی زياد: 5 ، زياد: 4 ، متوسط: 3 ، كم: 2 ، خيلی كم: 1 ، بدون جواب: صفر. به منظور 

1560/119Approx.Chi-Square

Bartlett`s Test of Sphericity 231Df

0/000Sig.

زاهد بیگدلی
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8. Factor analyze

9. KMO= Kaiser- Meyer- Oklin 

measure of sampling adequacy

10. Bartlett
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جلوگيری از پراكندگی داده های حاصل، مجموع فراوانی های مربوط به دو گزينه خيلی زياد 
و زياد، به عنوان گزينه زياد و مجموع فراوانی های مربوط به دو گزينه كم و خيلی كم، به عنوان 
گزينه كم در نظر گرفته شده است. بديهی است فراوانی های مربوط به گزينه متوسط بدون 

تغيير باقی مانده است. 
از آنجاكه تعداد كل پرسشنامه ها 100 عدد بوده است، فراوانی های حاصل در فاصله عدد 
100-1 قرار خواهند گرفت. به منظور مشخص شدن عوامل مهم، عدد 40 به عنوان شاخص در 
نظر گرفته شده است. چنانچه در اطالعات مربوط به يك عامل، عدد 60 در قسمت »زياد«، عدد 
25 در قسمت »متوسط«، و عدد 15 در قسمت »كم« به دست آمده باشد، جزء عواملی كه در 
حد زيادی بر استفاده از كتابخانه مؤثر هستند، قرارگرفته است. ولی چنانچه در اطالعات مربوط 
به يك عامل، عكس اين داده ها حاصل شده باشد، جزء عواملی قرار می گيرد كه تأثير كمی بر 
استفاده از كتابخانه خواهند داشت. در نهايت، با در نظر گرفتن شاخص فوق، از 22 عامل مورد 
بررسی، 16 عامل در حد زياد و 2 عامل در حد كم، بر استفاده از كتابخانه مؤثر بوده اند، و مابقی 

)4 عامل( تأثيری متوسط داشته اند.

یافته های مربوط به سؤاالت اصلی تحقیق
سؤال اول: چه عواملی بر استفاده دانشجویان از كتابخانه مركزی دانشگاه آزاد یزد مؤثرند؟

براي پاسخ به اين سؤال، ابتدا يافته هاي حاصل از به كارگيري آمار توصيفي ارائه مي شوند 
تا مهم ترين عوامل مؤثر بر استفاده ازكتابخانه مشخص شوند. سپس، يافته هاي حاصل از به كار 

گيري روش تحليل عوامل ارائه مي گردند. 
1. آگاهی دانشجویان از خدمات كتابخانه ای

عامل فوق با اختصاص دادن 83 درصد به خود، مهم ترين عامل مؤثر بر استفاده از 
كتابخانه مورد پژوهش بوده است. در يك كتابخانه، انواع مختلفي از خدمات ارائه مي شود و 
مراجعه كنندگان بايد از اين خدمات مطلع باشند؛ مثاًل در يك كتابخانه دانشگاهی ممكن است 
امكان جست وجو و سفارش مقاالت برای مراجعان وجود داشته باشد، ولی از آنجاكه مراجعان 
از اين خدمت مطلع نيستند، مسلماً درخواستی برای جست وجو و يا سفارش مقاله موردنظر 
خود را مطرح نمی كند. بنابراين، اطالع رسانی به مراجعان يكی از نكات بسيار مهم و قابل تأمل 
در يك كتابخانه دانشگاهی است. چراكه تمامی اين خدمات برای مراجعان است و تمامی 
تالش ها در جهت برآوردن تمامی نيازهای مراجعان صورت می گيرد. هرچه مراجعان بيشتر از 
خدمات كتابخانه ای بيشتر آگاه باشند، نيازهای بيشتری را در كتابخانه مطرح مي كنند و با توجه 
به آگاهی خود انتظار دارند كتابخانه بتواند اين نيازها را برآورده كند. اين امر عالوه بر رضايت 
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مراجعان )كه هدف اصلی هر كتابخانه ای است(، پويايی كتابخانه را نيز به دنبال خواهد داشت. 
2. عالقه مندی دانشجویان به مطالعه و استفاده از كتابخانه

 اين عامل، با كسب 76 درصد  از نظرات جامعه پژوهش به خود، عنوان دومين عامل مؤثر 
بر استفاده از كتابخانه مورد بررسی را به خود اختصاص داده است. عوامل مختلفی می تواند 
بر عالقه مندی دانشجويان به مطالعه و استفاده ازكتابخانه تأثيرگذار باشند. از آن جمله می توان 
به محتوای دروسی كه در دانشگاه ها تدريس می شود، شيوه هايی كه برای تدريس يك درس 
استفاده می شـود، ميزان عالقه دانشجو به رشته تحصيـلی دانشگاهـی خود، و از همه مهـم تر 

استادان اشاره كرد. 
3. دانش و مهارت کتابداران در تشخیص نیاز مراجعان

 70 درصد از جامعه پژوهش، تأثير دانش و تجربه كتابدار در تشخيص صحيح نياز مراجعان 
را زياد دانسته اند. عامل فوق جايگاه سوم را دربين 16 عامل مؤثر به خود اختصاص داده است. 
بنابراين، توجه به آن بسيار مهم است. الزمه ارائه يك پاسخ صحيح و كامل، تشخيص صحيح نياز 
مراجعه كننده است. چه بسا وقت زيادی صرف يافتن پاسخ يك سؤال گردد، ولی از آنجاكه نياز 
وي درست تشخيص داده نشده، پاسخ صحيحی در اختيار وی قرار نمی گيرد. در نهايت، چيزی 

جز اتالف وقت و نارضايتی مراجعان، عايد طرفين نخواهد شد.
كتابداران ، متخصصاني هستند كه  بايد نياز مراجعان را شناسايي كرده و درصدد رفع اين نياز 
برآيند. همكاري آنها زمانی بيشتر به چشم می آيد كه مراجعه كننده دقيقاً نمي داند چه مي خواهد 

و يا نمي تواند نياز خود را بيان كند.
4. آرامش سالن مطالعه

عامل فوق، همانند  عامل شماره 3، 70 درصد نظر جامعه مورد پژوهش را به خود اختصاص 
داده است. در واقع، اين دو عامل به طور 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 
در وضعيت غيراستانداردي به سر مي برد. ساختمان اين كتابخانه، ساختمان قبلي رستوران دانشگاه 
بوده است و اختصاصاً براي كتابخانه ساخته نشده است. سالن مطالعه اين كتابخانه بسيار شلوغ و 
پر سروصداست و كتابخانه، به دليل كمبود نيروي انساني، توانايي كنترل آن را ندارد. از آنجاكه اين 
عامل جزء عوامل بسيار مهم در استفاده از كتابخانه محسوب مي شود، توجه به اين امر در كاركرد 

مؤثر و مطلوب سالن مطالعه و در نهايت كتابخانه بسيار حائز اهميت است. 
5. مناسب بودن امكانات كتابخانه )امكاناتی مانند: نور، دما، و تهویه(

نور يكي از عوامل مهم در كتابخانه و مخصوصاً سالن مطالعه است. اين عامل، با اختصاص 
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60 درصد، جزء عوامل مهم و قابل توجه محسوب مي شود. 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 به دليل 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 تابستان هاي بسيار گرمي دارد، 
الزم است فضايي كه براي مطالعه دانشجويان در نظر گرفته مي شود، از دماي مناسبي برخوردار 

باشد و باعث حفظ آرامش مراجعه كننده شود. 
6. كافی بودن فضای سالن مطالعه

سالن مطالعه،  يكي از فضاهايي است كه توسط دانشجويان مخصوصاً در ايام امتحانات 
بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. 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. 
7. تناسب طراحی و ظاهر كتابخانه

همان طور كه قباًل 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 9 درصد دانشجويان ساختمان 
و ظاهر كتابخانه را در استفاده از آن مؤثر ندانسته اند يا كم تأثير بيان كرده اند. درحالي كه، 57 
درصد تأثير آن را زياد دانسته اند. نخستين بخش كتابخانه كه در معرض ديد مراجعه كننده قرار 
مي گيرد، قسمت ورودي كتابخانه و پيشخوان است و اين دو قسمت همواره نمادي از محل 

عرضه اوليه خدمات هستند. 
8. امكان دسرتسی به اینرتنت و رفع نیازهای اطالعاتی از طریق آن

بسياري از افراد، با توجه به دسترسي آسان تر به اينترنت در مقايسه با كتابخانه، جهت رفع 
نيازهاي اطالعاتي خود به اينترنت روي مي آورند و در موارد زيادي پاسخ خود را از آن دريافت 
مي كنند و درنهايت، استفاده از كتابخانه را ضروري نمي دانند. 57 درصد مراجعان معتقدند كه 
دسترسي به اينترنت و رفع نيازهاي اطالعاتي از اين طريق بر استفاده از كتابخانه مؤثر است. 
مي توان اينگونه استنباط نمود كه گروهي از مراجعان كساني هستند كه استفاده از اينترنت را 
ترجيح مي دهند، ولي يا به آن دسترسي نداشته اند و يا پاسخ مناسبي نيافته اند و به كتابخانه روي 

آورده اند و در واقع پاسخ نگرفتن از اينترنت آنها را به سوي كتابخانه سوق داده است. 
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9. روزآمد بودن منابع كتابخانه 

روزآمد بودن منابع يكي از عوامل بسيار مهم در استفاده از كتابخانه  است. اطالعات مدام در 
حال تغيير و روزآمد شدن است. اطالعات از شكلي به شكل ديگر تبديل مي شوند ، پژوهش هاي 
جديد صورت مي گيرند و يافته هاي حاصل از آنها يافته هاي قبلي را تأييد يا رد مي كنند. ضرورت 
دستيابي به اطالعات و يافته هاي جديد و روزآمد حق هر مراجعه كننده اي است و كتابخانه موظف 
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. 
10. وجود منبع موردنظر در كتابخانه

وجود منبع درخواستي و موردنياز مراجعه كننده، نقطه اطميناني است تا مراجعه كننده بار 
ديگر به كتابخانه روي آورد. درصد به دست 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 سياست هاي الزم براي 

توسعه مجموعه گستري به كار گرفته شود. 
11. تعداد منابع فارسی كتابخانه

52 درصد از جامعـه پژوهش، تأثير اين عامـل در استفاده از كتابخـانه را زياد دانسته اند. 
دانشجويان، با توجه به مسائل و مشكالت ترجمه متون خارجي، استفاده از منابع فارسي را ترجيح 
مي دهند. كتابخانه، در مجموعه سازي، با در نظر گرفتن اين اصل به تعداد منابع فارسي و التين 
توجه مي كند و تنها در مواردي كه تأمين مطالب و نيازهاي اطالعاتي مراجعان از طريق منابع 

فارسي مقدور نباشد، اقدام به تهيه منابع التين مي كند. 
12. طول مدت امانت

50 درصـد 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 صورتي كه 
از يك منبع پر استفاده به تعداد كافي وجود داشته باشد، مي توان آن منبع را به صورت طوالني 
مدت امانت داد و يا تمديد كرد. درصورتي كه تعداد منابع كافي نباشد، چاره اي جز محدود 

نمودن طول مدت امانت و ممانعت از تمديد مدت امانت نيست.
13. در اختیار داشنت وقت كافی برای استفاده از كتابخانه

در اختيار داشتن وقت كافي و يا به عبارتي ديگر تنظيم نمودن وقت جهت استفاده از كتابخانه 
از  جمله عواملي است كه مي تواند بر استفاده از كتابخانه تأثيرگذار باشد. بسياري از دانشجويان، 
به خصوص دانشجوياني كه در خوابگاه زندگي مي كنند، 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 دانسته اند، 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، قطعاً از اين وقت براي 

استفاده از كتابخانه و مطالعه بهره خواهند برد.
14. وجود سیستم امانت بین كتابخانه های دانشگاه

در دانشگاه آزاد اسالمي يزد تنها دو كتابخانه موجود است. كتابخانه عالمه محمدتقي 
جعفري كه كتابخانه مركزي دانشگاه محسوب مي شود، 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 نمي باشد. در حالي كه، تعامل هرچه بيشتر كتابخانه ها با 
يكديگر تالشي درجهت جلب رضايت هرچه بيشتر مراجعان و استفاده بيشتر از كتابخانه 

مي باشد. 43 درصد مراجعان تأثير اين عامل را در استفاده از كتابخانه زياد دانسته اند. 
15. توجه و همكاری كتابداران

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

مؤثر خواهد بود. 
16. محل قرار گرفنت كتابخانه در دانشگاه

كتابخانه در هرسازماني  بايد در محلي قرار گيرد كه در دسترس همه يا بيشتر بخش ها 
باشد.40 درصد دانشجويان اظهار داشته اند كه محل قرار گرفتن كتابخانه بر استفاده آنها تأثيرگذار 
است. با توجه به اينكه در اين دانشگاه، جهت جابه جايي دانشجويان در داخل دانشگاه سرويس 
رفت و آمد وجود ندارد، اين موضوع مي تواند يكي از داليلي باشد كه دانشجويان، عامل فوق 
را مؤثر دانسته اند؛ چراكه در واقعيت محل كتابخانه از نظر فاصله براي ساير دانشكده ها و 

خوابگاه هاي دانشجويي از اهميت خاصي برخوردار است. 
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یافته های حاصل از به كارگیری روش تحلیل عوامل
با استفاده از اين روش، عوامل مؤثر در هفت گروه قرار گرفته اند:

سؤال دوم: آیا عوامل مؤثر براستفاده از كتابخانه مركزی دانشگاه آزاد یزد فردی هستند 
یا  سازمانی؟

منظور از عوامل فردي، عواملي است كه بيشتر مربوط به فرد استفاده كننده است و سازمان 
نقش زيادي در آنها ايفا نمي كند. ولي عوامل سازماني به طور مستقيم مربوط به سازمان ارائه دهنده 

خدمات است و مراجعه  كننده نقش چنداني در آن برعهده ندارد.
همان طور كه از جدول 1 مشخص است، از مجموع عوامل مؤثر بر استفاده از كتابخانه مورد 
پژوهش، 4 عامل فردي و 12 عامل ديگر، سازماني هستند. با يك محاسبه ساده می توان دريافت 
كه 75 درصد از اين عوامل، سازمانی هستند. بنابراين، كتابخانه ها، بايد به عنوان سازمان هاي خدماتي، 

به منظور جذب هرچه بيشتر مراجعه كنندگان و پويايي بيشتر كتابخانه به اين عوامل توجه كنند. 
اين عوامل در 4 دسته مختلف قرار می گيرند:

1. کتابداران و کارکنان: شامل مهارت و تخصص آنها و رفتار و نوع برخورد با مراجعان؛

2. رشایط فیزیکی و محیطی: شامل كافی بودن فضای سالن مطالعه و همچنين سكوت 

آن، امكانات و شرايط فيزيكی داخل كتابخانه مانند نور و دما، همچنين تناسب طراحی فضای 
داخلی كتابخانه با نوع كتابخانه )شامل دانشگاهی، عمومی يا تخصصی بودن(؛

3. مجموعه کتابخانه: شامل وجود منابع مختلف در كتابخانه )با در نظر گرفتن نيازهای 

گروه اول: كتابداران
 همكاری و توجه كتابداران، و

 دانش و تجربه كتابداران در تشخیص نیاز مراجعه كننده.

گروه پنجم: موقعیت فیزیكی كتابخانه در دانشگاه نسبت
 به سایر واحدها

محل قرار گرفنت كتابخانه در دانشگاه

گروه دوم: عالقه، آگاهی، و سایر رشایط دانشجویان
 آگاهی دانشجویان از خدمات كتابخانه ای،

 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: رشایط فیزیكی كتابخانه
 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 كتابخانه ه ای دانشگاه.
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اطالعاتی جامعه ای كه كتابخانه برای آنها ايجاد شده است(، تعداد منابع )با در نظر گرفتن منابع 
پر متقاضی( و روزآمد بودن مجموعه كتابخانه؛ و

4. رشایط امانت منابع:     شامل طول مدت امانت و امكان استفاده از سيستم امانت بين كتابخانه ای.

كتابخانه ها می توانند راهكارهايی را جهت تقويت عوامل مؤثر بر استفاده ازكتابخانه ها به كار 
گيرند. به عنوان مثال، افزايش مهارت كتابداران به عنوان متخصصان اطالعاتی در تشخيص نياز 
مراجعان و پاسخ گويی به آنها، بهبود شرايط فيزيكی كتابخانه ها، و تالش در جهت نزديك شدن 

به استانداردهای موجود است.
در توضيح عوامل فردی، آگاهی دانشجويان از خدمات كتابخانه ای، جايگاه نخست را به 
خود اختصاص داده است. اگرچه اين عامل ظاهراً يك عامل فردی است؛ در عمل، كتابخانه ها 
نيز در آن نقش خواهند داشت، چراكه آنها می توانند با اطالع رسانی صحيح، مراجعان را از 
خدمات خود آگاه سازند. الزم است كتابخانه ها همواره انواع خدمات خود را با ذكر جزئيات 
به اطالع كاربران خود برسانند. اين امر می تواند از طريق تابلوهای اعالنات و يا بروشورهای 

گوناگون، انجام شود. مراجعان نيز الزم است به دقت به اين موارد توجه نمايند. 
در توضيح عامل دوم الزم به ذكر است، عوامل زيادی می توانند در ايجاد و يا افزايش عالقه 
به مطالعه و استفاده ازكتابخانه تأثيرگذار باشد. توجه به اين عوامل، كه مستلزم فرهنگ سازی در 

سطح جامعه و خانواده هاست، می تواند بر استفاده از كتابخانه تأثير مثبت بگذارد. 

نوعدرصدعوامل

فردی83آگاهی دانشجویان از خدمات كتابخانه ای1

فردی76عالقه دانشجویان به مطالعه و استفاده از كتابخانه2

سازمانی70دانش و مهارت كتابداران در تشخیص نیاز مراجعه كننده3

سازمانی70ساكت بودن محیط سالن مطالعه4

سازمانی60مناسب بودن امكانات كتابخانه )نور، تهویه، دما و ... (5

سازمانی59كافی بودن فضای سالن مطالعه6

سازمانی57تناسب طراحی و ظاهر كتابخانه7

فردی57دسرتسی به اینرتنت و رفع نیاز اطالعاتی8

سازمانی54روزآمد بودن منابع كتابخانه9

سازمانی54وجود منبع موردنظر در كتابخانه10

سازمانی52تعداد منابع فارسی كتابخانه11

سازمانی50طول مدت امانت منابع12

فردی50در اختیار داشنت وقت كافی جهت استفاده از كتابخانه13

سازمانی43وجود سیستم امانت بین كتابخانه های دانشگاه14

سازمانی42توجه و همكاری كتابداران و كاركنان كتابخانه15

سازمانی40محل قرار گرفنت كتابخانه در دانشگاه16

عوامل مؤثر بر استفاده دانشجویان از 
كتابخانه مركزی دانشگاه آزاد یزد با ذكر 

فردی و سازمانی بودن آنها

 جدول 1
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بحث و نتیجه گیری
يافته های پژوهش حاكی از آن است كه از مجموع 22 عامل مورد پرسش، 16 عامل در استفاده 
ازكتابخانه در حد زيادی مؤثر بوده اند، كه می توان به عواملی چون آگاهی دانشجويان از خدمات 
كتابخانه )83 درصد(؛عالقه دانشجويان به مطالعه و استفاده از كتابخانه )76 درصد(؛ دانش و 
مهارت كتابداران در تشخيص نياز مراجعان و ساكت بودن محيط سالن مطالعه )به طور مساوی،70 
درصد(؛ مناسب بودن امكانات كتابخانه شامل نور، دما، و تهويه )60 درصد(؛ كافی بودن فضای 

سالن مطالعه    ) 59 درصد(؛ تناسب طراحی و ظاهر كتابخانه )57 درصد( اشاره كرد. 
همان طور كه مشاهده می شود، آگاهی مراجعان از نوع خدماتی كه می توانند از يك 
كتابخانه انتظار داشته باشند در جايگاه نخست قرار گرفته است؛ كه اين نتيجه حاكی از اهميت 
زياد اطالع رسانی سازمان ها و كتابخانه ها از نوع خدمات ارائه شده توسط آنهاست. اهميت 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مراجعان بر كسی پوشيده نيست، ولی اهميت اين امر زمانی 
دوچندان می شود كه پشتوانه آن پژوهش و اسناد مكتوب باشد كه اين تحقيق می تواند در سطحی 
كوچك در اين مهم نقش داشته باشد. با در نظر گرفتن سرانه بسيار پايين مطالعه در ايران، می توان 
عامل دوم را يكی از دالليل پايين بودن سرانه مطالعه دانست. عالقه، جرقه شروع هر فعاليتی 
است. مطالعه نيز از اين امر مستثنا نيست و الزم است بسترهای الزم تهيه شوند. به عنوان مثال، 
می توان به راهنمايی خانواده ها و يا آگاهی بخشی جامعه، به عنوان عوامل مؤثر در افزايش عالقه 

افراد به مطالعه، اشاره كرد.
در هر مسئله ای و هر نيازی، مشورت با متخصصان باعث آرامش شخص خواهد بود. 
كتابداران،  متخصصانی محسوب می شوند كه در گام نخست  به آنها مراجعه می شود. بنابراين، 
الزم است در افزايش مهارت و تخصص آنها بسيار تالش شود و تنها به تحصيالت دانشگاهی 
آنها اكتفا نشود. در تكميل اين توضيح، توجه به جايگاه سوم اين عامل از بين عامل های مورد 

پژوهش، خود حاكی از اهميت باالی اين مسئله خواهد بود.
با در نظر گرفتن نتايج پژوهش های گذشته، نتايج اين پژوهش با نتايجی كه صباغی نژاد، 
محمدبيگی، و موسيا انجام داده اند هماهنگ بوده است و همگی در مجموع عواملی مانند: روزآمد 
بودن منابع كتابخانه ای، عالقه دانشجويان به مطالعه و استفاده از كتابخانه، و تسلط كتابداران بر 
مجموعه و مهارت آنها در تشخيص نياز اطالعاتی، را در استفاده از كتابخانه مؤثر دانسته اند؛ ولی 
با نتايج حاصل از پژوهش موسوی همسو نمی باشد، چراكه نتايج حاصل از اين پژوهش حاكی 
از آن است كه در دسترس بودن منابع، آشنايی با زبان های خارجی، و تعداد منابع اطالعاتی 
موجود در كتابخانه در استفاده از كتابخانه مؤثر هستند كه در تحقيق جاری، اين نتيجه حاصل 

نشده است.
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دو عامل، در حد بسيار كمی استفاده مؤثر بوده اند: دسترسی مستقيم مراجعان به مجموعه 
)سيستم امانت باز( و تعداد منابعی كه به امانت داده می شوند. در مورد عامل اول، 45 درصد و 

در مورد عامل دوم، 46 درصد از جامعه پژوهش، تأثير آنها را بسيار كم دانسته اند. 
از مجموع 16 عامل مؤثر، 4 عامل فردی و 12 عامل سازمانی بوده اند. توجه به اين نكته 
بسيار حائز اهميت است، زيرا نشان دهنده اين است كه براساس يافته های اين پژوهش، نقش 
سازمان های ارائه دهنده خدمات )مانند كتابخانه ها( در رشد و پويايی آنها بسيار مهم است )75 
درصد عوامل مؤثر مربوط به سازمان ها هستند(. بنابراين، نتايج تحقيق حاضر با نتايج پژوهشی 
كه در دانشگاه تنسی صورت گرفته است و همچنين با نتايج تحقيقات شوانز، همسو بوده و 
نشان می دهند كه نقش خدمات كتابخانه ای و مواد و منابع موجود آن، با استفاده از كتابخانه، به 
ميزان زيادی مرتبط هستند. با درنظر گرفتن اين نكته، سازمان نقش مهم تری در جذب مراجعان 

و افزايش رضايت مندی آنها خواهد داشت.
در نهايت، با استفاده از روش تحليل عوامل، 16 عامل مؤثر در 7 گروه قرار گرفتند كه از 

اين 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 يافته هاي پژوهش پيشنهادات زير جهت مرتفع شدن عوامل مؤثر 
بر استفاده از كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد يزد، ارائه مي گردد: اطالع رساني صحيح جهت آگاهي 
دانشجويان و استادان از انواع خدماتي كه ارائه مي شود، استفاده از روش هايي براي جلب توجه 
و عالقه مند كردن مراجعان، افزايش فضای سالن مطالعه و حفظ آرامش و سكوت آن، تالش 
در جهت تعبيه سيستم تهويه مناسب، اتخاذ سياست هاي مناسب تري جهت مجموعه سازي و 

تهيه منابع موردنياز، و روزآمد نمودن مجموعه.

 منابع
صباغی نژاد، زيور )1384(. »بررسی عوامل مؤثر بر استفاده دانشجويان تحصيالت تكميلی دانشگاه شهيد چمران از 

كتابخانه های آن دانشگاه«. پايان نامه كارشناسی ارشد كتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
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