
  دڪرت مرتضی ڪوڪبی
رضا مختارپور

چڪیده 
دانشگاه ها یکی از مهم ترین مراکز آموزش و پژوهش هر کشور محسوب 

می شوند و بخش عظیمی از پژوهش های علمی و پروژه های تحقیقاتی 

هر کشور زاییدۀ فعالیت های منبعث از این مراکز می باشد. کتابخانه های 

دانشگاهی، قلب تپندۀ هر دانشگاه برای دستیابی به اهداف آرمانی آن -  یعنی 

آموزش و پژوهش -  به شامر مى روند. در این مقاله، مجموعۀ کتابخانۀ 

مرکزی دانشگاه شهید باهرن کرمان به عنوان پایۀ پژوهش در نظر گرفته شده 

و پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از آن در سال 1387 مورد بررسی 

قرار گرفته است. هم اکنون، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه شهید باهرن کرمان، 

برای رده بندی منابع خود از سیستم رده بندی کتابخانۀ کنگره ) ال سى( 

استفاده می کند و مخزن این کتابخانه به روش نیمه بسته اداره می شود. در 

این پژوهش، کلیۀ كتاب هاى فارسی و التین کتابخانۀ مرکزی دانشگاه شهید 

باهرن کرمان، به عنوان جامعۀ پژوهش در نظر گرفته شده اند. بر اساس نتایج 

به دست آمده، در بخش كتاب هاى فارسی، کتاب هاى ردۀ فلسفه و دین )کلیۀ 

شاخه های این رده( بیشرتین؛ و ردۀعلوم دریایی کمرتین سهم را در مجموعۀ 

این کتابخانه دارند. در بخش التین نیز رده های علوم دریایی و موسیقی 

کمرتین و ردۀ علوم محض )کلیۀ شاخه  های این رده( بیشرتین میزان منابع را 

در مجموعۀ کتابخانه اشغال کرده اند. همچنین، یافته های این پژوهش نشان 

می دهند که میانگین استفاده از كتاب هاى فارسی  به طور معناداری بیشرت از 

كتاب هاى التین است و این در حالی است که تفاوت معناداری میان استفاده 

از كتاب هاى رده های موضوعی مختلف وجود ندارد.

ڪلیدواژه ها 
ڪتابخانه های حوزوی، بررسی وضعیت، رضایتمندی ڪاربران، استان خوزستان

 
|علی سادات موسوی
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كتاب های كتابخانۀ مركزی دانشگاه شهید باهنر كرمان: 

پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده
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دریافت: 1388/2/13       پذیرش:1388/5/31

مقدمه 
کتابخانه های دانشگاهی برای رفع نیازهای اطالعاتی قشر دانش پژوه جامعه و به عنوان 
یکی از اهرم های اصلی سنجش خدمات پژوهشی دانشگاه محسوب مي شوند. از عوامل 
تأثیرگذار بر انجام بهینة وظایف کتابخانه  های دانشگاهی؛ مجموعة گردآوری شده در 
غیرچاپی،  و  چاپی  به صورت  شده،  تولید  اطالعات  انبوه  حجم  کتابخانه هاست.  این 
تبدیل  کتابخانه  یک  مسئولیت  به حساس ترین  را  اطالعاتی  مواد  انتخاب  و  گزینش 
کرده است و انجام صحیح این امر مستلزم آگاهی انتخاب کنندگان از نیازهای اطالعاتی 
جامعه و شناخت منابع اطالعاتی مختلف است. نیازهای اطالعاتی جامعة استفاده کنندة 
کتابخانه های دانشگاهی، به دالیل مختلف مانند تغییر در برنامه  های درسی و اضافه شدن 
رشته های جدید، پیوسته در حال تغییر است؛ حتی مجموعه هایی که به دقت و بر اساس 
اصول مشخصی فراهم شده اند، اگر همگام با این تغییرات مورد ارزیابی و بازنگری  قرار 
نگیرند، بعد از مدتی ممکن است کارآیی خود را از دست داده و به مجموعه ای کهنه و 

غیرقابل استفاده تبدیل شوند )سلیمانی، 1385(.

بیان مسئله 
افزایش حجم انتشارات و افزایش روزافزون قیمت آنها و ثابت ماندن بودجة کتابخانه ها- و 

 اورانوس تاج الدینی 1|علی سادات موسوی2

ڪتاب های ڪتابخانۀ مرڪزی 
دانشگاه شهید باهنـــر ڪرمان: 

پراکندگی موضوعے و گزارش استفاده

1. دانشجوی دكرتى كتابدارى و اطالع رســـانى 
دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد علوم و تحقيقات تهران  
Tajedini@yahoo.com

2. رسپرست كتابخانۀ مركز تحقيقات بيوشيمی 
و بيوفيزيك دانشگاه تهران 
a.moosavi@abb.ut.ac.ir
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حتی در مواردی کاهش آن - کتابداران و مسئوالن کتابخانه ها را با چالش های جدیدی در 
زمینة شیوه های مجموعه سازی روبه رو ساخته است. فراهم آوری مجموعه ای مناسب از برخی 
جهات نوعی سرمایه گذاری محسوب می گردد و این سرمایه گذاری زمانی بازدهی خواهد 
داشت که منابع تهیه شده مورد استفاده قرار بگیرند )کاریگان، 1376(. بنابراین، امروزه، ارزیابی 
مجموعة کتابخانه ها بر اساس میزان استفاده یکی از شاخص های مهم کارآیی و بازدهی 
مجموعة کتابخانه ها و از وظایف مهم کتابداران می باشد. کتابخانه ها با بررسی مجموعة خود 
می توانند دریابند که سیاست های گردآوری مواد در کتابخانه تا چه میزان رعایت شده است. 
اگر یک کتابخانه مواد بسیاری فراهم آورده است که استفاده نمی شوند، می توان اقدامات 
اصالحی الزم را انجام داد؛ زیرا به قول رانگاناتان کتابخانه ارگانیسمی پویا و رو به رشد است 
یعنی از یک طرف منابع اطالعاتی جدید به مجموعة کتابخانه اضافه شده و از طرف دیگر 

منابع کهنه و بي  استفاده از آن خارج می گردند. 
کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر شهر کرمان بزرگ ترین کتابخانة جنوب شرق و 
دومین کتابخانة بزرگ جنوب کشور است که در سال 1356 و دو سال پس از تأسیس این 
دانشگاه افتتاح شده است. از آنجا که در این کتابخانه ساالنه مبالغ باالیی صرف تهیة منابع 
اطالعاتی می شود و از طرف دیگر تاکنون پژوهشی جدی در زمینة پراکندگی موضوعی  
و استفاده از این کتابخانه صورت نگرفته است؛ در این تحقیق ابتدا جهت بررسی توازن 
مجموعه به بررسی پراکندگی منابع در هریک از رده های کنگره  پرداخته شده و سپس میزان 

استفاده از هر رده در طول سال 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. 

تعاریف عملیاتے اجزای پژوهش 
پراکندگی موضوعی: منظور توزیع مجموعة کتابخانه در هریک از رده های اصلی 

رده بندی کتابخانة کنگره است.
میزان استفاده:  در این پژوهش، آمار امانت کتاب ها، که در نرم افزار سیمرغ کتابخانه 
ثبت شده، به عنوان مالک استفاده در نظر گرفته شده است. بنابراین، آمار کتاب هایی که در 

محل کتابخانه مورد استفاده قرار گرفته اند؛ محاسبه نشده است.
مجموعۀ کتابخانه:  منظور کلیة کتاب هاي موجود در مخزن این کتابخانه است.    

پرسش های اساسی تحقیق  
پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش های زیر است:

1. توزیع فراوانی مجموعه بر حسب مقوله های موضوعی چگونه است؟

اورانوس تاج الدينــے
على سادات موسوى
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2. میانگین استفاده از مجموعة کتابخانه در هر مقولة موضوعی در سال 1387چقدر 
بوده است؟ 

3. آیا بین میانگین استفاده از کتاب هاي فارسی و التین تفاوت معناداری وجود دارد؟
4. آیا میان میانگین استفاده از کتاب هاي رده های موضوعی مختلف تفاوت معناداری 

وجود دارد؟ 

فرضیه های تحقیق 
پژوهش حاضر دارای دو فرضیه است:

1. با وجود دایر بودن مقاطع مختلف رشته های مختلف تحصیلی در این دانشگاه و 
حتی استفاده از منابع خارجی در تدریس، با این حال استفاده از کتاب هاي فارسی بیشتر 

از کتاب هاي التین است.
2. بین میانگین استفاده از کتاب هاي رده های موضوعی مختلف تفاوت معناداری 

وجود ندارد.

هدف تحقیق 
هدف این تحقیق بررسی پراکندگی کتاب هاي فارسی و التین کتابخانة مرکزی دانشگاه 
از مجموعة  استفاده  میزان  تعیین  بر حسب مقوله های موضوعی و  باهنر کرمان  شهید 
کتابخانه در هریک از رده های موضوعی است. با بررسی پراکندگی موضوعی، می  توان 
به توازن مجموعه در موضوعات و رشته های تحت پوشش کتابخانه پی برد. همچنین، 
نادرستی سیاست های  یا  تا حدود زیادی درستی  کتابخانه  از مجموعة  استفاده  میزان 
با  شده  تهیه  کتاب هاي  مطابقت  و  کتاب  انتخاب  شیوه های  به  ویژه  مجموعه سازی، 

نیازهای اطالعاتی جامعه را مشخص می سازد. 

پیشینۀ پژوهش
میزان  نظر  از  دانشگاهی«  »کتابخانه های  مجموعه  ارزیابی  زمینة  در  کشور  داخل  در 
استفاده، تنها پژوهش صورت گرفته توسط سلیمانی )1385( به انجام رسیده است که در 
آن به پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از کتابخانة دانشگاه امام صادق)ع( پرداخته 
شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، ردة فلسفه و دین بیشترین و ردة علوم دریایی 
کمترین سهم در کتاب هاي فارسی و عربی را اشغال نموده اند و در بخش التین رده های 
اقتصاد و مدیریت و علوم دریایی به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را به خود اختصاص 

ڪتاب هاى ڪتابخانۀ مركزى 
دانشگاه شهيد با هنـر كرمان: ...
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داده اند. میانگین استفاده از کتاب هاي فارسی، عربی، و التین طبق نتایج این پژوهش در 
کتابخانة این دانشگاه  به ترتیب 2/32 و 0/51 است. 

در زمینة ارزیابی مجموعه »کتابخانه های عمومی« نیز سه پژوهش در داخل کشور 
صورت گرفته است. تشیع )1375(، پژوهشی دربارة بررسی وضعیت استفادة مراجعان 
کتابخانه های عمومی شهرستان های غرب استان مازندران انجام داد. جامعة پژوهش 10 
کتابخانة عمومی مرکز شهرستان  ها بود. نتایج نشان داد که مجموعة موجود در کتابخانه های 
مورد بررسی در موضوعات مختلف با تعداد کتاب هاي امانت رفته در همان موضوعات 
همخوانی ندارد. درصد منابعی که در موضوعاتی مانند دین، علوم اجتماعی، وتاریخ و جغرافیا 
در مجموعة موجود بود، بیش از درصد کتاب هاي به امانت  رفته در همان موضوعات است؛ 
ولی در موضوعاتی مانند کلیات، زبان، علوم خالص، و هنر درصد کتاب هاي به امانت رفته 
در بیشتر کتابخانه ها بیش از درصد مجموعه بوده است. حریری )1378(، میزان استفاده از 
مجموعة کتابخانة عمومی امیرکبیر کرج در مقوله های موضوعی مختلف را بررسی کرده 
است. براساس یافته های این تحقیق، ردة علوم محض با میانگین استفادة 4/5 باالترین میزان 
استفاده در سال 1377 داشته است، ردة زبان شناسی، با میانگین 2/78، و ردة دین با میانگین 
2/55 در رده های دوم و سوم قرار داشته اند. بر اساس این تحقیق ردة تاریخ با میانگین 
استفادة 1/12 دارای کمترین میزان استفاده بوده است. باجالن )1380(، نیز به بررسی میزان 
استفاده از مجموعة کتابخانة عمومی شهید باهنر بروجرد پرداخته و به این نتیجه رسیده است 
که ردة ادبیات با میانگین 1/7 بیشترین و ردة زبان با میانگین  0/2 کمترین میزان استفاده را 
داشته اند. در تحقیق دیگری در خارج از ایران، به میزان استفاده از مجموعة کتابخانه های 
دانشگاهی؛ بیشتر به صورت جنبی و در گزارش هایی از عملکرد و فعالیت های کتابخانه ها 
پرداخته شده است. اما در مورد میزان استفاده از مجموعة کتابخانه های عمومی، مهم ترین 
تحقیق مربوط به پژوهشی است که توسط الکهام3 )1971( در چستر انجام گرفته است. 
یافته های وی نشان داد که بیشترین درصد استفاده کنندگان کتاب هاي داستانی را به امانت 
گرفته اند که شامل 22 درصد کتاب هاي جنایی، 14 درصد کتاب هاي رمانتیک، 12 درصد 
کتاب هاي ماجرایی، 8 درصد آثار کالسیک، 4 درصد کتاب هاي طنز، و 4 درصد آثار علمی 
-  تخیلی  بوده است. از بین کتاب هاي غیرداستانی موضوع هنرهای زیبا با 19 درصد 

بیشترین استفاده را داشته است.

جامعۀ تحقیق و روش پژوهش
جامعة آماری پژوهش حاضر را کلیة کتاب هاي فارسی و التین کتابخانة مرکزی دانشگاه 
شهید باهنر کرمان که اطالعات کتابشناختی آنها در نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ وارد شده 

اورانوس تاج الدينــے
على سادات موسوى
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است، تشکیل می دهد. البته در این پژوهش کتاب هاي مرجع به دلیل ممنوعیت امانت، از 
جامعة پژوهش حذف شده اند. مجموعة این کتابخانه شامل 26.200 عنوان کتاب فارسی 
و 23.657 عنوان کتاب التین است. نظام مورد استفادة کتابخانه برای رده بندی کتاب ها، 
نظام رده بندی کتابخانة کنگره است که رده های مختلف آن به عنوان مقوله های موضوعی  
بررسی شده اند. البته به دلیل تعدد بسیار این رده ها؛  رده های فرعی تحت یک ردة کلی 

محاسبه شده اند که در جدول 1 نشان داده شده اند. 
با توجه به ماشینی بودن سیستم امانت، ابتدا مشخصات کلیة کتاب هایی که سابقة 
امانت آنها در نرم افزار سیمرغ ثبت شده است به ترتیب عنوان استخراج و سپس کلیة 
عنوان ها به صورت دستی شمارش شدند. درصورتی که کتابی دارای جلد و نسخه های 

متعددی بود سابقة امانت همة آنها زیر یک عنوان محاسبه شد. 

رده های فرعیموضوعرده های اصلی

Aکلیات

Bفلسفه- دینB-BJ , BF , BL-BX , BP

Cعلوم وابسته به تاریخCB , CC , CD , CJ , CR , CS , CT

Dتاریخ عمومی و جهانDA , DB , DC , DD-DZ

 E - Fتاریخ آمریکا

Gجغرافیا، مردم شناسیGB , GC , GN , GR , GV

Hعلوم اجتامعیHA , HB-HJ , HM-HX

Jعلوم سیاسیJA-JC , JF-JQ , JS , JX

Kحقوق

Lآموزش و پرورش

MموسیقیML , MT

NهرنهاNA , NB , NC , ND , NK

Pزبان و ادبیاتPA,PC, PD-PF, PG,PI , PJ-PL,PN,PQ,PR ,PS, PT, PZ

QعلومQA, QB , QC , QD , QE , QH , QK , QL , QM , QP , QR

Rپزشکی

SکشاورزیSB , SD , SF , SH , SK

TتکنولوژیTA,TC,TD,TE,TF,TG,TH,TJ,TK,TL,TN,TP,TR,TS,TT,TX

Uعلوم نظامی

Vعلوم دریایی

Zکتابشناسی و کتابداری
جدول1

ڪتاب هاى ڪتابخانۀ مركزى 
دانشگاه شهيد با هنـر كرمان: ...
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محدودیت های پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش براساس کتاب هاي ثبت شده در نرم افزارسیمرغ کتابخانه صورت 
گرفته است، ممکن است مشخصات برخی کتاب ها، به ویژه کتاب هاي تازه خریداری شده، 

از ابتدای دورة مورد بررسی در این نرم افزار وارد نشده باشد.

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
داده های پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 
است . در سطح آمار توصیفی، توصیف از جدول توزیع فراوانی، درصد و میانگین؛ و در 
سطح  آمار استنباطی آزمون t  با دوگروه مستقل و تحلیل واریانس به کار برده شد. الزم 
به ذکر است که آزمون t برای مقایسة میانگین استفادة دو گروه کتاب هاي فارسی و التین 
و آزمون تحلیل واریانس برای مقایسة میانگین استفاده از کتاب هاي رده های موضوعی 

مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند.
برای پاسخگویی به سؤال اول تحقیق، توزیع فراوانی مجموعة کتابخانه و پراکندگی 
نمودار 1، در مورد  براساس جدول 2 و  براساس رده های موضوعی محاسبه شد.  آن 
کتاب هاي فارسی، ردة فلسفه و دین با 21/97 درصد بیشترین سهم را در مجموعة کتابخانه 
دارد. رده های زبان و ادبیات و علوم نیز به ترتیب با 17/33 و 13/23 درصد در رده های دوم 
و سوم قرار دارند. در مقابل، رده های علوم دریانوردی و علوم نظامی و موسیقی به ترتیب 

با 0/03، 0/13 و 0/24 درصد کمترین میزان کتاب را در مجموعه دارا هستند.

پراکندگی ڪتاب های فارسی  
برحسب رده های موضوعے

منودار 1

اورانوس تاج الدينــے
على سادات موسوى
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پراکندگی کتاب های التین  
برحسب رده های موضوعے

منودار 2

رده
ڪتاب  هاى التینڪتاب  هاى فارسے

درصدفراوانیدرصدفراوانی

A830/31360/15

B575521/974141/57

C-F25469/722741/17

G4091/574852/05

H25539/7414926/30

J3351/27801/34

K2330/88490/21

L8633/292631/11

M650/24120/05

N3491/342711/14

P453817/3322379/45

Q346413/231225151/79

R8333/185732/43

S8873/3814005/92

T25659/79356215/05

U340/13160/07

V70/03120/05

Z6812/602300/97

2620010023657100جمع

جدول 2
پراكندگى ڪتاب هاى فارسے

 و التين برحسب رده هاى موضوعى

ڪتاب هاى ڪتابخانۀ مركزى 
دانشگاه شهيد با هنـر كرمان: ...
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همچنین، براساس جدول 2 و نمودار 2 درمورد کتاب هاي التین، ردة علوم با 51/79 
درصد در رتبة اول قرار دارد، بعد از آن، ردة تکنولوژی و زبان و ادبیات به ترتیب با 15/05 
و 9/45 درصد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند و کمترین میزان کتاب هاي التین را 

رده های علوم دریانوردی و موسیقی با 0/05 درصد اشغال کرده اند.

برای پاسخگویی به سؤال دوم، میانگین استفاده از کتاب هاي فارسی و التین در 
هریک از رده های موضوعی محاسبه شد. همانطور که نمودار 3 و جدول 3 نشان می دهد، 
در بخش کتاب هاي فارسی، ردة تکنولوژی با داشتن میانگین استفادة 3/79 باالترین میزان 
استفاده را در دورة مورد بررسی داشته است. بعد از آن، رده های فلسفه و دین و تاریخ 
به  ترتیب با میانگین 3/67 و 3/56 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. در مقابل، کمترین 
های علوم نظامی، علوم دریایی، و موسیقی  با میانگین های  میزان استفاده مربوط به رده 
صفر، 0/35 و 0/45 است. در بخش کتاب هاي التین و براساس جدول 3 و نمودار 4، ردة 
تکنولوژی با میانگین 1/49 بیشترین میزان استفاده و سپس رده های علوم و فلسفه و دین به  
ترتیب با میانگین های 1 و0/55 در رده های دوم وسوم قرار گرفته اند. در مقابل، هیچ یک از 
کتاب هاي رده های موسیقی، علوم نظامی، و علوم دریا نوردی به امانت نرفته اند؛ به عبارت 

دیگر، دارای میانگین صفر هستند. 

میانگین استفاده از ڪتاب هاى فارسے 
بر حسب مقوله هاى موضوعی

منودار 3

میانگین استفاده ازڪتاب هاى التین بر 
حسب رده های موضوعی

منودار 4

اورانوس تاج الدينــے
على سادات موسوى
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برای پاسخ به سؤال سوم و آزمودن فرضیة اول، مبتنی بر وجود تفاوت معنادار 
بین میانگین استفاده از کتاب هاي فارسی و التین، از آزمون t در سطح  معنی دار 0/05 
استفاده شد. بر اساس یافته های این آزمون؛ میانگین استفاده از کتاب هاي فارسی 2/01 و 
میانگین استفاده از کتاب هاي التین 0/47 است، طبق معیار t = 5/106  تفاوت معنی داری 
بین میانگین استفاده از کتاب هاي دو گروه وجود دارد. به  عبارت دیگر، میزان استفاده از 

کتاب هاي فارسی بیشتر از کتاب هاي التین است. 

برای پاسخگویي به سؤال چهارم و آزمودن فرضیة دوم، مبنی بر نبودن اختالف 
معنادار بین میانگین استفاده از کتاب هاي رده های موضوعی مختلف از آزمون تحلیل 
واریانس استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده، تفاوت معنی داری بین میانگین استفاده از 

رده های موضوعی مختلف وجود ندارد.

رده
كتاب هاى التینكتاب هاى فارسی

میانگینفراوانیمیانگینفراوانی

A890/6220/02

B99633/679311

C-F1920/8240/17

G1823/56220/22

H53661/133040/25

J903240/03

K19451/8920/02

L23052/61870/35

M140/4500

N2562/4110/08

P46141/434610/37

Q258812/6633860/55

R370/9730/15

S22212/622010/02

T53033/799861/49

U0000

V100/3500

Z1390/55350/22

47./594202/0165490جمع

جدول 3
میانگین استفاده ازمجموعه بر
 حسب مقوله های موضوعے

ڪتاب هاى ڪتابخانۀ مركزى 
دانشگاه شهيد با هنـر كرمان: ...
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نتیجه  گريى 
همانگونه که در باال گفته شد در بخش کتاب هاي فارسی، ردة فلسفه و دین با 97/ 21 
درصد بیشترین سهم را در مجموعة کتابخانه داشته است؛ اما در بخش التین بیشترین 

کتاب ها مربوط به ردة علوم محض )51/79 درصد( می باشد. 
در زمینة میزان استفاده، همانطور که مشاهده شد در بخش کتاب هاي فارسی ردة 
با توجه به دایر بودن مقاطع دکتري،  تکنولوژی دارای باالترین میانگین بود. این امر، 
کارشناسی ارشد، و کارشناسی در چندین رشتة فنی و حجم باالی دانشجو در این رشته ها 
و همچنین نفوذ کامپیوتر در همة رشته ها و کاربرد این فن در همة رشته های دیگر و نیز 
قرار گرفتن منابع مربوط به این مقوله در ردة تکنولوژی امری بدیهی است، اما با توجه به 
تأکید دانشگاه بر رشته های علوم انسانی و باال بودن سطح ریاضی این دانشگاه، کمتر بودن 

استفاده از منابع مربوط به این رشته ها سؤال برانگیز به نظر می رسد.
نکتة قابل توجه دیگر که از این تحقیق برمی آید این است که با توجه به اختصاص 
مبلغ قابل توجهی  برای خرید منابع التین و هم سطح بودن تقریبی موجودی منابع فارسی 
و التین، استفاده از کتاب هاي رده های مختلف بخش التین بسیار کم می باشد؛ لذا توجه 
به این نکته مطرح شدن تمهیداتی برای تشویق به استفاده از منابع بسیار غنی التین این 
کتابخانه در بین دانشجویان و استادان را می طلبد. شاید تقویت زبان خارجی دانشجویان و 
ملزم ساختن آنها به استفاده از منابع التین در انجام تکالیف درسی تا حدودی بتواند میزان 

استفاده از این منابع را افزایش دهد. 
این نکته نیز قابل توجه می باشد که شناخت و تعیین دقیق نیازهای اطالعاتی مراجعان 
با استفاده از بررسی های نیازسنجی می تواند راهکاری مثبت در فراهم آوری منابع مورد نیاز 
باشد. همچنین، بررسی سیاست های مجموعه  سازی، به ویژه انتخاب کتاب تا حد زیادی از 
ورود کتاب هایی که با نیاز اطالعاتی جامعة استفاده کننده منطبق نیست جلوگیری می کند.  

اورانوس تاج الدينــے
على سادات موسوى

از مجموعه استفاده  میانگین 
برحسب مقوله های موضوعے 

منودار 5
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