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چڪیده 
در پژوهش حارض، ابتدا وضعیت ڪتابخانه های حوزوی استان خوزستان، 

به لحاظ نیروی انسانی، مجموعه، سازماندهی منابع، خدمات، و ساختامن 

و تجهیزات بررسی شده، و سپس میزان رضایت ڪاربران ڪتابخانه های 

یاد شده از وضعیت موجود مورد سنجش قرار گرفته است. سیاهه وارسی و 

پرسشنامه رضایتمندی، دو ابزاری بودند ڪه به ترتیب، جهت بررسی وضعیت 

و سنجش میزان رضایتمندی ڪاربران ڪتابخانه های حوزوی استان خوزستان 

از سوی پژوهشگر مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه ڪتابخانه ای پژوهش 

حارض، شامل از 18 ڪتابخانه حوزوی می باشد و پژوهشگر منونه های آماری 

مورد نیاز خود را از میان تعداد ڪل طالب شاغل به تحصیل در حوزه های 

علمیه مورد مطالعه به شیوه تصادفی طبقه ای از بین سه سطح حوزوی 

انتخاب منود. بررسی ها نشان داد ڪه هیچ یڪ از ڪتابخانه های حوزوی 

استان خوزستان از وجود افراد متخصص در زمینه ڪتابداری و اطالع رسانی 

بهره منی برند ڪه این موضوع موجب شده تا شاخص دانش و تخصص 

ڪارڪنان، پس از شاخص تعداد ڪارڪنان، با 37/9 درصد فراوانی، بیشرتین 

میزان نارضایتی را در میان پاسخگویان به خود اختصاص دهد. آمارها نشان 

داد ڪه منابع نگهداری شده در ڪتابخانه های حوزوی عمدتاً از نوع چاپی 

هستند ڪه آن هم در غالب  موارد، از طریق وقف و اهدا فراهم آمده اند. 

بررسی ها نشان داد ڪه از مجموع 18 ڪتابخانه حوزوی مورد مطالعه، تنها 

6 مورد از منابع دیداری- شنیداری، آن هم به تعداد بسیار محدود، بهره 

می برند. طبق آمارهای به دست آمده، پاسخگویان از بین شاخص های مربوط 

به ڪتاب های موجود در ڪتابخانۀ مورد استفاده، بیش از همه از تنوع 

موضوعی ڪتاب های فارسی )با 57 درصد فراوانی( احساس نارضایتی دارند. 

از حیث شیوه های سازماندهی منابع، بررسی ها نشان داد ڪه هیچ یڪ از 

ڪتابخانه های حوزوی استان خوزستان از اصول و قواعد شناخته شدۀ ملی 

و بین املللی پیروی منی ڪنند و این موضوع موجب گردیده است تا 41/5 و 

40/9 درصد از پاسخگویان، به ترتیب از شیوۀ رده بندی ڪتابخانه و فهرست 

ڪتابخانه احساس نارضایتی داشته باشند.

ڪلیدواژه ها 
ڪتابخانه های حوزوی، بررسی وضعیت، رضایتمندی ڪاربران، استان خوزستان
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دريافت: 1387/8/26       پذيرش: 1388/10/16

مقدمه
بررسی سیر تکوین کتابخانه های وابسته به مدارس دینی حکایت از آن دارد که نخستین 
پایگاه عرضه و تعلیم آموزه های روحانی وحی در بین مسلمانان عهد پیامبر)ص( در مساجد 
شکل گرفت. به عبارت دیگر، مسجد را خاستگاه اصلی آموزش در فرهنگ و تمدن اسالمی 
و کتابخانه های وابسته به آنها را باید نخستین کتابخانه ها در تمدن اسالمی به شمار آورد 
)مکی السباعی، 1373، ص 73(. مسلمانان از هر قوم و نژادی که بودند آزادانه در حلقه های 

بحث شرکت می جستند. 
اندک اندک، اهمیت آموزش علوم و معارف اسالمی تا بدانجا رسید که مراکزی جهت 
اسکان طالب و فراگیران در جوار مساجد ساخته شد و روند آموزش، ابعاد تازه تری به خود 
گرفت. از آنجا که آموزش بدون وجود کتاب امکان پذیر نبود و به نوعی این دو الزم و ملزوم 
یکدیگر بوده و هستند، با گذر زمان، محل هایی به نگهداری کتاب های مذهبی، که عمدتًا 
قرآن بودند، اختصاص داده شد و این محل ها طی سالیان بعد به کتابخانه هایی غنی و پربار 

مبدل گردیدند.     

بیان مسئله
مدارس علمیه را نخستین مؤسسه های آموزش عالی، و کتابخانه های وابسته به اینگونه مراکز 

  دڪرت مرتضی ڪوڪبی1| رضا مختارپور2

بررسی وضعیت
 و سنجش میزان رضایت ڪاربران

 ڪتابخانه های حوزه های علمیه استان خوزستان
 به منظور ارائه رهنمودهایی جهت

 ارتقای سطح خدمات

 1. استاد علوم ڪتابداری و اطالع رسانی دانشگاه
 شهید چمران اهواز
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 2. ڪارشناس ارشد ڪتابداری و اطالع رسانی

 دانشگاه شهید چمران اهواز
 r_m_yazahra@yahoo.com
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را در زمرة قدیمی ترین انواع کتابخانه ها در تمدن اسالمی دانسته اند )ویلکینز، 1377(. با این 
حال، بررسی های صورت گرفته در منابع چاپی و الکترونیکی حاکی از این واقعیت است 
که به رغم جایگاه تاریخی و ماهیت چند وجهی کتابخانه های حوزوی، تاکنون هیچ گونه 
پژوهش مستقلی در زمینة بررسی وضعیت فعلی اینگونه کتابخانه ها درایران صورت نگرفته 
است. انتظار می رود کتابخانه های حوزه های علمیه، به ویژه درسال های پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، از هر دو جنبة کّمی و کیفی رشد چشمگیری داشته و از وضعیت به مراتب 

مطلوب تری، در مقایسه با دورة پیش از انقالب، برخوردار باشند.
اساسی ترین و مهم ترین مسئله ای که انجام چنین پژوهشی را ضرورت می بخشد، 
کنکاش در این موضوع است که اصوالً کتابخانه های حوزوی، با توجه به پیشینة آموزشی 
و پژوهشی حاکم بر آنها، در شرایط فعلی در چه وضعیتی قرار دارند و این وضعیت تا چه 
حد در جلب رضایت کاربران این کتابخانه ها مؤثر است؟ قدر مسلم اینکه، بررسی وضعیت 
و سنجش میزان رضایت کاربران کتابخانه های حوزوی تابع مدیریت حوزه های علمیة استان 
خوزستان می تواند تا حدود زیادی محقق را در شفاف سازی مسئلة یاد شده یاری رساند.

اهداف پژوهش
پژوهش حاضر برآن است تا:

1. وضعیت فعلی کتابخانه های حوزوی تابع مدیریت حوزه های علمیة استان خوزستان 
را به لحاظ نیروی انسانی، مجموعه، سازماندهی منابع، خدمات، و ساختمان و تجهیزات 

مورد بررسی قرار دهد.
2. مشخص نماید که وضعیت فعلی حاکم بر کتابخانه های حوزوی تابع مدیریت 
حوزه های علمیة استان خوزستان، تا چه اندازه در پاسخگویی به نیازهای کاربران این 

کتابخانه ها مؤثر است.

پرسش های پژوهش
1. کتابخانه های حوزوی تابع مدیریت حوزه های علمیة استان خوزستان، به لحاظ نیروی انسانی، 

مجموعه، سازماندهی منابع، خدمات، و ساختمان و تجهیزات در چه وضعیتی قرار دارند؟
2. میزان رضایتمندی کاربران کتابخانه های حوزوی تابع مدیریت حوزه های علمیة 

استان خوزستان از کارمندان شاغل در این کتابخانه ها تا چه حد است؟
3. شیوه های دسترسی به منابع اطالعاتی، تا چه اندازه پاسخگوی نیازهای کاربران 

کتابخانه های حوزوی تابع مدیریت حوزه های علمیة استان خوزستان است؟

  دڪرت مرتضی ڪوڪبی
رضا مختارپور



95
فصلنامه كتاب | شامره 81 

4. کاربران کتابخانه های حوزوی تابع مدیریت حوزه های علمیة استان خوزستان تا چه 
اندازه از تجهیزات و امکانات موجود در این کتابخانه ها رضایت دارند؟

5. منابع  موجود در کتابخانه های حوزوی تابع مدیریت حوزه های علمیة استان خوزستان، 
تا چه اندازه در برآوردن رضایت کاربران این کتابخانه ها مؤثر است؟

6. خدمات ارائه شده در کتابخانه های حوزوی استان خوزستان تا چه اندازه برای کاربران 
کتابخانه های مذکور رضایت بخش است؟

7. رضایت کلی مراجعان کتابخانه های حوزوی از امکانات و خدمات کتابخانه ها تا چه 
حد است؟ 

8. از نظر کاربران کتابخانه های حوزوی تابع مدیریت حوزه های علمیة استان خوزستان، 
مهم ترین موانع و مشکالت موجود بر سر راه استفادة بهینه از امکانات و خدمات 

کتابخانه کدام اند؟

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی و مبتنی بر شیوة پیمایشی ا ست و در دو بخش جداگانه 
انجام گرفته است. در بخش اول پژوهش، ابتدا با درنظر گرفتن خصوصیات و ویژگی های 
خاص حوزه های علمیه، سیاهه ای جهت ارزیابی وضعیت فعلی کتابخانه های حوزوی تابع 
مدیریت حوزه های علمیة استان خوزستان تدوین شد. در مرحلة بعد، میزان رضایتمندی 
کاربران کتابخانه های حوزوی استان خوزستان از وضعیت موجود، از طریق طراحی 
یک پرسشنامه، مورد سنجش قرار گرفت. جامعة کتابخانه ای پژوهش حاضر از تمامی 
کتابخانه های حوزوی وابسته به مدیریت حوزه های علمیة استان خوزستان تشکیل یافته 
است. بر اساس آمار به دست آمده از مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان خوزستان، 
در حال حاضر، تعداد 23 حوزة علمیه زیر نظر این مرکز در شهرهای مختلف استان به 
فعالیت مشغول اند که پژوهشگر جهت بررسی وضعیت آنها، با استفاده از سیاهة وارسی 
و مراجعة حضوری به هر یک از کتابخانه ها، اقدام به جمع آوری اطالعات نموده است 
)البته، 5 مورد از حوزه های علمیة یاد شده به دالیلی که در ادامه خواهد آمد از روند 
کاری پژوهش حذف گردیدند(. الزم به توضیح است که اسامی و نشانی پستی هر یک از 
حوزه های علمیه مورد مطالعه، در پیوست مقاله ارائه گردیده است. به منظور سنجش میزان 
رضایت کاربران کتابخانه های مذکور نیز، پژوهشگر، پس از تعیین تعداد دقیق کاربران 
از میان تعداد یاد  شده، و بر اساس جدول کرجسی مورگان، اقدام به نمونه گیری به 
شیوة تصادفی طبقه ای نموده است. قابل توجه آنکه، مالک پژوهشگر برای نمونه گیری، 

بررسی وضعیت
 و سنجش میزان رضایت ... 
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مراجعة افراد به کتابخانه بوده است. بررسی های مقدماتی نشان داد که ارزیابی وضعیت 
کتابخانه های حوزوی از طریق سیاهه ای مبتنی بر استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی و 
تخصصی، به دلیل برخیویژگی های که این کتابخانه ها از آن برخوردارند با نتیجة مطلوب 
همراه نبود. در نتیجه، پژوهشگر، با در نظر گرفتن ویژگی ها خاص اینگونه کتابخانه ها، 
و همین طور مدنظر قرار دادن چارچوب کلی استانداردهای یاد شده، سیاهه ای جهت 
ارزیابی وضعیت آنها طراحی نمود. سیاهة مذکور، دربرگیرندة عناصری همچون نیروی 
انسانی، مجموعه، سازماندهی منابع، خدمات، و ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها می باشد. 
همچنین، پرسشنامة پژوهش حاضر، از دو بخش مجزا تشکیل یافته است: بخش اول، به 
جمع آوری اطالعات کلی در مورد پاسخ دهندگان می پردازد. در بخش دوم نیز به کمک 35 
سؤال بسته، میزان رضایت کاربران از بخش ها و خدمات کتابخانة مورد استفاده سنجیده 
شده است. الزم به توضیح است که برای تعیین میزان پایایی پرسشنامة پژوهش حاضر، 
پرسشنامة مذکور میان 30 نفر از طالب توزیع و نتایج آن وارد نرم افزار اس. پی. اس. اس. 
گردید. مقدار به دست آمده برای آزمون پایایی پرسشنامه پژوهش 0/88 بود که مقدار قابل 

اتکایی را نشان می دهد.
در جریان بررسی های پژوهشگر و پیگیری های الزم مشخص شد که از مجموع 23 حوزة 
علمیه ای که زیر نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیة استان خوزستان به فعالیت مشغول اند، 5 
مورد به دالیلی همچون غیرفعال بودن، در دست تعمیر بودن و یا فقدان کتابخانه، از روند کاری 
پژوهش حاضر حذف گردیدند و عماًل کار با 18 حوزة علمیه پیگیری شد. ناگفته پیداست که 
به دلیل حذف حوزه های علمیة یاد شده از روند کاری پژوهش، به ناچار تعداد طالب شاغل به 
تحصیل در این حوزه ها نیز از تعداد کل طالب حوزه های علمیة استان )1500 نفر( کاسته و 
نمونه گیری از بین 1270 نفر باقی مانده به شیوة نمونه گیری تصادفی طبقه ای صورت پذیرفت. به 
دلیل اهمیت روش نمونه گیری و تأثیر آن در نتایج پژوهش هایی از این دست، پژوهشگر، ضمن 
انجام هماهنگی های الزم با معاونت های آموزشی حوزه های علمیة مورد مطالعه، پرسشنامه های 
رضایت را به گونه ای میان 296 نمونة آماری خود توزیع نمود که نسبتی از کل طالب شاغل به 

تحصیل در هر یک از سطوح سه گانة حوزوی را دربرگیرد. 

روش آماری پژوهش
تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش به کمک نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس. و ترسیم 

نمودارها به وسیلة نرم افزار مایکروسافت اکسل3  در سطح آمار توصیفی صورت گرفته است. 3. Microsoft Excel

  دڪرت مرتضی ڪوڪبی
رضا مختارپور
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یافته های پژوهش
1.  وضعیت کتابخانه های حوزوی استان خوزستان

1-1.  تعداد کارکنان

داده های گردآوری شده حکایت از آن دارد که در حال حاضر، در 18 کتابخانة حوزوی 
مورد مطالعه، 28 نفر به عنوان مسئول )و نه کتابدار( به فعالیت مشغول اند که از این تعداد، 
سهم کارکنان دو کتابخانه به ترتیب، 8 و4 نفر و برای 16 کتابخانة دیگر تنها یک نفر است. 
شایان ذکر است که از مجموع 28 نفری که امور مختلف مربوط به کتابخانه های حوزوی 
را عهده دار هستند، تنها 9 نفر به عنوان کارمند رسمی کتابخانه به استخدام حوزة علمیه 
درآمده اند و این در حالی ا ست که سایر افراد را طالب شاغل به تحصیل در هر یک از 

حوزه های علمیة مزبور تشکیل می دهند. 

1-2. سطح تحصیالت کارکنان

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، بخش عمده ای از کارکنان و مسئوالن کتابخانه های 
حوزوی استان خوزستان را طالب علوم دینی تشکیل می دهند و بر این اساس، از مجموع 
9 نفری که به عنوان کارمند رسمی و غیرطلبه به فعالیت در کتابخانه های یادشده مشغول اند، 
1 نفر دارای مدرک کاردانی، و 8 نفر باقی مانده در سطح دیپلم هستند. با این حال، چنانچه 
بر اساس ضوابط مرکز مدیریت حوزه های علمیه، سطح اول تحصیالت حوزوی را معادل 
مدرک کارشناسی به حساب آوریم، 19 طلبه ای را که در سطح اول حوزوی، مسئولیت 
کتابخانه های حوزوی استان را برعهده دارند نیز می توان به نوعی دارای مدرک کارشناسی 
قلمداد کرد. بر این اساس، سطح تحصیالت کارکنان کتابخانه های حوزوی استان خوزستان 

مطابق با جدول 1 خواهد بود.

درصدتعدادسطح تحصیالت ڪارڪنان

828دیپلم

14ڪاردانی

1968ڪارشناسی )معادل حوزوی(

28100مجموع

جدول1
 توزیع فراوانی ڪارڪنان ڪتابخانه های
حوزوی استان به لحاظ سطح تحصیالت

بررسی وضعیت
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1-3.  تخصص ڪارڪنان

بررسی ها نشان می دهد که اصوالً در مرکز مدیریت حوزه های علمیه، هیچ  بودجه ای 
جهت استخدام کارمند )اعم از متخصص یا غیرمتخصص( برای کتابخانه های تابع این 
مرکز درنظر گرفته نشده است. گفت و گوی پژوهشگر با برخی از مدیران حوزه های 
علمیة مورد مطالعه نیز حکایت از آن داشت که این حوزه ها، به رغم آگاهی از اهمیت 
وجود کتابداران و نقش آنها در افزایش میزان بهره وری کتابخانه، نتوانسته اند شاخص 
تخصص گرایی را در کتابخانه های حوزوی استان جامة عمل بپوشانند. از سویی دیگر، 
فواصل  در  تنها 2 مورد  مطالعه،  مورد  کتابخانة  از مجموع 18  که  داد  نشان  بررسی ها 
زمانی مختلف به ارزیابی کارکنان کتابخانه می پردازند که از این لحاظ نیز آمارها چندان 

رضایت بخش نیست.

1-4.  نوع منابع

اطالعات حاصل از سیاهة  وارسی نشان داد که منابع موجود در کتابخانه های حوزوی 
استان خوزستان عمدتاً از نوع مواد چاپی، نظیر کتاب و مجله هستند و این کتابخانه ها 
آنگونه که باید و شاید در حوزة مواد غیرکتابی، همچون منابع دیداری- شنیداری یا منابع 
الکترونیکی وارد نشده اند )البته سهم منابع الکترونیکی در این زمینه به مراتب بیشتر است(. 
از نکات قابل توجه درخصوص منابع موجود در کتابخانه های حوزوی استان، وجود تعداد 
درخورتوجهی نسخة خطی است که به رغم قیمت و قدمت این منابع، به شکلی شایسته 
و بایسته مورد حفاظت قرار نگرفته اند. نکتة حائز اهمیت در مورد مجموعة کتابخانه های 
حوزوی استان این است که منابع کتابخانه های یاد شده عمدتاً به شیوة متمرکز )از طریق 
مرکز مدیریت قم( و یا از طریق وقف و اهدا تأمین می شود که این موضوع منشأ پراکندگی 
و چند دستگی در مجموعة کتابخانه های حوزوی گردیده است. این شیوة مجموعه سازی، 
چنانچه با خط مشی های حساب شده در زمینة وجین یا نحوة دریافت منابع اهدایی همراه 
نباشد، می تواند مشکالت عدیده ای را برای کتابخانه به همراه داشته باشد. تعدد نسخه های 
تکراری، عدم همخوانی محتوای منابع موجود با سطح حوزوی طالب، و عدم روزآمدی 

مجالت تخصصی از جمله پیامدهای این موضوع است.
نبود بودجة کافی، برای خرید منابع موجب گردیده است تا بسیاری از حوزه های 
علمیة استان، به کتاب ها و مجالت اهدایی یا وقف شده اکتفا کنند و خط مشی مشخصی 
در زمینة خرید منابع در اختیار نداشته باشند. از سویی دیگر، معدود کتابخانه های دارای 

خط مشی نیز، خط مشی خود را به شکل مدون و مکتوب در اختیار ندارند.

  دڪرت مرتضی ڪوڪبی
رضا مختارپور
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نوع منبع
تعداد 

ڪتابخانه
نوع منبعدرصد

تعداد 
ڪتابخانه

درصد

317مجالت عربی18100ڪتاب های فارسی

634نوارهای آموزشی18100ڪتاب های عربی

16ڪتاب های التین
لوح های فرشده 

آموزشی
212

16طرح های پژوهشی1689منابع مرجع

------------پایگاه های اطالعاتی423نسخ خطی

------------مجالت الڪرتونیڪی1478مجالت فارسی

18100مجموع

جدول2
توزیع فراوانی کتابخانه های حوزوی 

استان به لحاظ نوع منابع موجود

جدول3
توزیع فراوانی کتابخانه های حوزوی 

استـــــــــان به لحاظ خدمات
کیـــفی مجمــوعــــــه

درصدتعدادنوع خدمت

950وجین مجموعۀ ڪتابخانه

423خط مشی در زمینه  پذیرش ڪتاب های اهدایی

528خط مشی در زمینۀ خرید ڪتاب و سایر منابع

862نظرخواهی از طالب و استادان حوزه

18100مجموع

1- 5.  تعداد منابع
بر اساس اطالعات به دست آمده، در حال حاضر 46203 جلد کتاب فارسی و45753 
جلد کتاب عربی در کتابخانه های حوزوی استان نگهداری می شود. این در حالی ا ست 
که تنها یک مورد از حوزه های علمیه از کتاب التین )100 جلد( برخوردار است که این 
نیز به احتمال زیاد از ماهیت عربی محور آموزش درس های حوزوی  نشأت گرفته است. 

بررسی وضعیت
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آمار ها نشان می دهد که تعداد عنوان های مجالت )به ویژه مجالت عربی( و همین طور 
تعداد منابع دیداری- شنیداری موجود در کتابخانه های یاد شده چندان قابل توجه نیست. 
براساس اطالعات به دست آمده، در حال حاضر، تعداد 5420 حلقه نوار و 180 لوح 
فشردة آموزشی به ترتیب در 6 و 2 کتابخانة حوزوی در سطح استان نگهداری می شود و 

این در حالی ا ست که 10 کتابخانة دیگر به کلی فاقد اینگونه منابع هستند.
نکتة قابل توجه در زمینة تعداد کتاب های نگهداری شده در کتابخانه های حوزوی استان 
این است که با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کتاب های حوزة علوم و معارف 
اسالمی در جلدهای متعدد انتشار می یابند، و اغلب کتاب های مذکور در چارچوب 
طبقه بندی  ارائه شده برای انواع کتاب های مرجع، همچون فرهنگ ها، دایره المعارف ها، و 
کتابشناسی ها )دست کم به لحاظ عنوان( قرار نمی گیرند، تعیین کتاب های مرجع و تفکیک 
آنها از کتاب های غیرمرجع، عماًل برای پژوهشگر غیر ممکن بود. در نتیجه، آماری که در 
اینجا درخصوص تعداد کتاب های مرجع ارائه گردیده است، صرفاً منابع مرجع شناخته  
شده ای همچون فرهنگ ها، دایره المعارف ها، و کتابشناسی ها ی عمومی و تخصصی را 

دربرمی گیرد.

1-6.  موضوع بندی ڪتاب ها
حوزوی  کتابخانه های  در  موجود  کتاب های  موضوعی(  )تنوع  موضوع بندی  بررسی 

میانگینتعدادنوع منبع

462032566ڪتاب های فارسی )جلد(

457532541ڪتاب های عربی )جلد(

------100ڪتاب های التین )جلد(

1388مجالت فارسی )عنوان(

212مجالت عربی )عنوان(

39222ڪتاب های مرجع )عنوان(

33985نسخ خطی )جلد(

5420900نوارهای آموزشی

18090لوح های فرشده  آموزشی

------45طرح  های پژوهشی

جدول4
توزیع فراوانى منابع موجود در 
ڪتابخانه های حوزوی استان

  دڪرت مرتضی ڪوڪبی
رضا مختارپور
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مورد مطالعه حکایت از این واقعیت دارد که کتابخانه های یاد شده، به واسطة ماهیت 
تخصصی ای که دارند، تا حد زیادی از حوزة موضوعی کتاب های انتشاریافته در زمینة 
علوم و معارف اسالمی تأثیر پذیرفته اند، به طوری که بخش قابل مالحظه ای از مجموعة 
این کتابخانه ها به موضوعاتی همچون حدیث، رجال، فقه، منطق، فلسفه، تفسیر، کالم، 
عقاید، و تاریخ اختصاص یافته است، و این در حالی ا ست که موضوعات عامه پسند و 
عمومی تری از قبیل ادبیات فارسی، روان شناسی، علوم رایانه، و مواردی از این دست، 
مورد کم توجهی واقع شده اند. هر چند که کتابخانه های حوزوی، به واسطة فعالیت در 
حوزة علوم و معارف اسالمی، دست کم در زمینة منابع موجود، در زمرة کتابخانه های 
تخصصی به شمار می آیند، اما شایسته تر آن است که در فرایند مجموعه سازی کتابخانه، 
عالیق و سالیق همة افراد و گروه ها مدنظر قرار گیرد تا از این طریق نیازهای اطالعاتی 
تمامی کاربران تأمین گردد. از آنجا که بر اساس اطالعات به دست آمده از سیاهة وارسی، 
هیچ کدام از کتابخانه های حوزوی استان از فهرست ناشران یا کتابشناسی ها ی موضوعی 
در فرایند مجموعه سازی بهره نمی برند، شاید بتوان یکی از دالیل وضعیت حاکم بر 

موضوع بندی کتاب های کتابخانه های مورد مطالعه را ناشی از این امر دانست.
 

1-7. شیوه های سازماندهی منابع

بررسی شیوه های سازماندهی منابع در کتابخانه های حوزوی استان نشان داد که به رغم 
اهمیت و جایگاه شیوه های استاندارد در فهرستنویسی و رده بندی منابع، تمامی 18 کتابخانة 
حوزوی مورد مطالعه فاقد هرگونه فهرست چاپی استاندارد یا نظام رده بندی شناخته شده 
)همچون دیویی و کنگره( هستند. البته این موضوع، با توجه به غفلت از تخصص  گرایی و 

عدم به کارگیری کتابداران حرفه ای، چندان دور از انتظار نیست.
اطالعات به دست آمده نشان می دهد که از مجموع 18 کتابخانة حوزوی مورد مطالعه، 
تنها 2 مورد به واسطة برخورداری از نرم افزار کتابخانه ای ، دارای فهرست رایانه ای هستند. 
با این حال، هیچ یک از دو کتابخانة یاد شده امکان جست وجوی رایانه ای را برای کاربران 
خود فراهم نیاورده اند. دسته بندی کتاب ها در قفسه ها عمدتاً به شیوة موضوعی )به معنی 
اختصاص قفسه ای خاص به موضوعی خاص(، و در مرحلة بعد، به شیوة قفسه و ردیف 
صورت پذیرفته است. دسته بندی موضوعی کتاب ها دارای این مزیت است که تمامی 
کتاب های هم موضوع در کنار هم قرار می گیرند، اما چنانچه کتاب ها در هر موضوع )به ویژه 
در مورد موضوعاتی که دارای انتشارات بسیار هستند( از یکدیگر تفکیک نشده باشند، 
جست وجوی کتابی خاص در بین انبوه کتاب های هم موضوع، اگر نگوییم غیرممکن، با 
دشواری بسیار همراه خواهد بود، هر چند که 5 مورد از کتابخانه ها سعی کرده اند تا این 

بررسی وضعیت
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مشکل را از طریق نظام قفسه و ردیف مرتفع نمایند.

1- 8.  خدمات

خدماتی که در بررسی وضعیت کتابخانه های حوزوی استان خوزستان از سوی پژوهشگر 
قفسه بندی،  نظام  امانت،  اینترنتی،  موارد است: خدمات  این  قرار گرفت شامل  مدنظر 
وب سایت کتابخانه، تکثیر، امانت بین کتابخانه ای، معرفی منابع جدی، و ساعات کار کتابخانه. 
اطالعات به دست آمده حکایت از آن دارد که به جز3 مورد از کتابخانه های حوزوی، در 
دیگر کتابخانه ها هیچ گونه امکاناتی برای استفادة طالب از اینترنت در نظر گرفته نشده است. 
بررسی ها نشان داد که در اکثر کتابخانه های حوزوی )12 کتابخانه(، به دلیل وقفی و بعضًا 
اهدایی بودن منابع، از امانت دهی آنها به بیرون از کتابخانه خودداری می شود. میانگین مدت 
زمان امانت برای 6 کتابخانة باقی مانده، یک هفته، و میانگین تعداد کتاب برای هر بار استفاده 
در خارج از کتابخانه، 3 کتاب می باشد. از سویی دیگر، به رغم آنکه امکان بیرون بردن منابع 
در اکثر کتابخانه ها وجود ندارد، شاهد آن هستیم که به جز یک مورد از کتابخانه ها، در سایر 
موارد هیچ گونه امکاناتی جهت تکثیر و نسخه برداری از منابع در داخل کتابخانه در نظر 
گرفته نشده است. از نقطه  نظر نظام قفسه بندی کتابخانه های مورد مطالعه نیز بررسی ها نشان 

داد که به جز3 مورد، سایر کتابخانه ها به صورت نظام قفسة باز اداره می شوند.

1- 9.  تجهیزات و امڪانات ڪتابخانه
1- 9- 1.  ساختامن ڪتابخانه

همانطور که از جدول 5 بر می آید، دو شاخص امکان دسترسی سریع طالب به محل 
کتابخانه و روشنایی سالن مطالعه، در تمامی 18 کتابخانة حوزوی مورد مطالعه رعایت 
شده است. همانطور که پیش از این اشاره شد، کتابخانه های وابسته به مدارس علمیه از 
بدو پیدایش، همواره در جوار محافل درس و بحث طالب علوم دینی تأسیس  می شدند 
و به نظر می رسد که این سنت تا به امروز به قوت خود باقی مانده  است. با این حال، از 
مجموع 18 کتابخانة حوزوی، تنها 5 مورد از ویژگی گسترش پذیری برخوردارند و این 
در حالی  است که سایر کتابخانه ها با محدودیت فضا مواجه هستند. از نکات قابل توجه 
درخصوص ساختمان کتابخانه های حوزوی استان، که تا حدود زیادی از کمبود فضا در 
این کتابخانه ها نشأت  می گیرد، ادغام مخزن کتابخانه با سالن مطالعه است که با اصل 

آرامش مراجعه کننده تناقض دارد.

  دڪرت مرتضی ڪوڪبی
رضا مختارپور
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درصدتعدادویژگی های ساختامن ڪتابخانه

18100امڪان دسرتسی رسیع به محل ڪتابخانه

18100روشنایی سالن مطالعه

528گسرتش پذیری فضای ڪتابخانه

423جدایی مخزن ڪتابخانه از سالن مطالعه

1056قرار گرفنت ڪتابخانه در طبقۀ همڪف

18100مجموع

میانگینتعدادنوع تجهیزاتردیف

57131قفسۀ ڪتاب1

--------4قفسۀ نرشیات2

1629میز مطالعه3

34118صندلی4

---------1دستگاه زیراڪس5

----------13دستگاه اطفای حریق6

جدول5
توزیع فراوانی ڪتابخانه های حوزوی 
استان به لحاظ ویژگی های ساختامن 

ڪـــتابخـــانه

جدول6
توزیع فراوانی تجهیزات موجود در 

ڪتابخانه های حوزوی استان

1- 9- 2.  تجهیزات ڪتابخانه

اطالعات مربوط به تجهیزات کتابخانه های مورد مطالعه، تعداد رایانه ها و محل به کارگیری 
آنها، به ترتیب، در جدول های 6 و 7 درج گردیده است.

بررسی وضعیت
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 فراوانی تعداد رایانه هافراوانی ڪتابخانه های دارای رایانهمحل به ڪارگیری رایانه

23رایانه در بخش امانت

111رایانه در بخش اطالع رسانی

14رایانه در سایر بخش ها

418مجموع

جدول7
توزیع فراوانی ڪتابخانه های حوزوی 
استان به لحاظ تعداد رایانه های 
به ڪار گرفته شده 

منودار1
درصد فراوانی پاسخگویان در هر 
یڪ از سطوح سه گانۀ حوزوی

2. اطالعات جمعیت شناختی و کلی پاسخگویان
2- 1. گروه سنی پاسخگویان

بررسی گروه سنی پاسخگویان به پرسشنامه های پژوهش حکایت از آن دارد که از مجموع 
296 نمونة آماری پژوهش، 26 نفر در گروه سنی 14- 17 سال، 130 نفر در گروه سنی 
18- 21 سال، 96 نفر در گروه سنی 22- 25 سال، و 44 نفر هم در گروه سنی 26- 45 

سال قرار دارند.

2-2.  سطح حوزوی پاسخگویان

پژوهشگر در ابتدا بر آن بود که پرسشنامه های خود را به گونه ای میان 296 نمونة آماری 
توزیع کند که تمامی سطوح سه گانة یاد شده را به طور مساوی تحت پوشش قرار دهد. 
اما در جریان کار توزیع پرسشنامه ها، این نکته برای پژوهشگر محرز گردید که بسیاری از 
طالب سطوح باالتر )به ویژه طالب سطح سوم( عمدتاً به دلیل اشتغال و عدم سکونت در 
حوزة علمیه، از کتابخانة حوزه استفاده نمی کنند. از آنجاکه مالک پژوهشگر برای توزیع 
پرسشنامه های رضایت، استفادة افراد از کتابخانة حوزه بوده است، طبیعی ا ست که سطح 
اول حوزوی )به دلیل سکونت در حوزه(، بیشترین تعداد، و سطح سوم حوزوی نیز کمترین 

تعداد را به خود اختصاص داده اند.

  دڪرت مرتضی ڪوڪبی
رضا مختارپور
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2- 3. میزان مراجعه به ڪتابخانه

در جدول 8 میزان مراجعة پاسخگویان به کتابخانة حوزة علمیه در چهار دورة زمانی 
مختلف به تصویر درآمده است.            

3.  میزان رضایت پاسخگویان 
3- 1. رضایت از ڪارڪنان ڪتابخانه

به منظور بررسی میزان رضایت پاسخگویان از کارکنان کتابخانه، سه شاخص تعداد کارکنان، 
رفتار کارکنان، و دانش و تخصص کارکنان مورد سنجش قرار گرفت )جدول 9(.

همانطور که در جدول 9 نمایش داده شده است، از مجموع 289 پاسخگو، تنها 15 نفر 

)5/1 درصد( از تعداد کارکنان کتابخانة مورد استفاده رضایت کامل دارند و این در حالی  
است که میزان رضایت 243 نفر از پاسخگویان )82/1 درصد( از سطح متوسط به پایین 
است که این موضوع از نارضایتی باالی پاسخگویان نسبت به تعداد کارکنان کتابخانه های 

درصدتعدادمیزان مراجعه به ڪتابخانه

16154/3روزانه

6923/3دست ڪم هفته ای یڪبار

248/1دست ڪم ماهی یڪبار

3010/1به ندرت

124/2بدون جواب

296100مجموع

جدول8
توزیع فراوانی میزان مراجعۀ 

پاسخگویان به ڪتابخانۀ حوزه

جدول9
میزان رضایت پاسخگویان از 

ڪارڪنان ڪتابخانه

تخصص ڪارڪنانرفتار ڪارڪنانتعدادڪارڪناننوع خدمت

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادمیزان رضایت

8428/4217/15719/3خیلی ڪم

7425217/15518/6ڪم

8528/77926/711438/5متوسط

3110/59331/44515/2زیاد

155/16823113/7خیلی زیاد

72/4144/7144/7بدون پاسخ

296100296100296100مجموع

بررسی وضعیت
 و سنجش میزان رضایت ... 
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حوزوی مورد مطالعه حکایت دارد. آمارها نشان می دهد که از بین شاخص های سه گانة 
یاد شده، شاخص تعداد کارکنان کتابخانه با 53/4 درصد فراوانی، بیشترین میزان نارضایتی 
را به خود اختصاص داده است و از این منظر، شاخص دانش و تخصص کارکنان، با 37/9 
درصد فراوانی در جایگاه دوم قرار دارد. از مجموع 282 نفری که به سؤال مربوط به رفتار 
کارکنان کتابخانه پاسخ داده اند، 240 نفر )81/1 درصد( میزان رضایت خود را از رفتار 
کارکنان متوسط به باال عنوان کرده اند و این در حالی ا ست که تنها 21 نفر از پاسخگویان 
از رفتار کارکنان، خیلی کم راضی هستند. بر این اساس، با توجه به آمار پیش گفته، در بین 

شاخص های فوق، بیشترین میزان رضایت به رفتار کارکنان اختصاص یافته است.

3 - 2. رضایت از شیوه های دسرتسی به منابع

همانطور که در بخش بررسی وضعیت کتابخانه های حوزوی استان خوزستان از نظر 
گذشت، از مجموع 18 کتابخانة مذکور، هیچ کدام فهرستی استاندارد و نظام یافته جهت 
محل یابی منابع در درون کتابخانه در اختیار ندارند. از سوی دیگر، هیچ یک از دو کتابخانه ای 
که دارای فهرست رایانه ای هستند، امکان استفاده از آن را برای کاربران فراهم نکرده اند. 
وضعیت یاد شده موجب شده  است تا پاسخگویان نسبت به شاخص های شیوة رده بندی 
کتابخانه، فهرست کتابخانه و شیوة امانت دهی کتابخانه به ترتیب 41/5، 40/9 و 39/8 درصد 

نارضایتی داشته باشند

با توجه به اینکه شیوه های طبقه بندی و دسته بندی کتاب ها در کتابخانه های حوزوی، 
عمدتاً به محل یابی دقیق کتاب های موجود نمی انجامد، شاهد آن هستیم که پاسخگویان ازاین 
شیوه رضایت چندانی ندارند. از آنجاکه از مجموع 18 کتابخانة حوزوی استان، 15 مورد، از 
نظام قفسة باز در ادارة کتابخانه بهره می برند، ظاهراً این موضوع رضایت پاسخگویان را در 

نظام قفسه بندیشیوۀ امانت  دهیشیوۀ رده بندیفهرست ڪتابخانهنوع خدمت

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادمیزان رضایت

71247023/66722/6186خیلی ڪم

5016/95317/95117/2237/7ڪم

5719/310453/112140/711739/5متوسط

5317/9289/4217/098127/3زیاد

5618/9186144/75719/5خیلی زیاد

93237/8227/400بدون پاسخ

296100296100296100296100مجموع

جدول10

میزان رضایت پاسخگویان از 
شیوه های دسرتسی به منابع

  دڪرت مرتضی ڪوڪبی
رضا مختارپور
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پی داشته است چرا که، مطابق با جدول 13، 255 نفر از پاسخگویان از اجرای نظام قفسة باز 
در کتابخانة مورد استفادة خود رضایتی متوسط به باال دارند.

3 - 3.  رضایت از تجهیزات و امڪانات

به منظور بررسی میزان رضایت پاسخگویان از تجهیزات و امکانات کتابخانه های مورد 
استفاده، چهار شاخص سکوت، روشنایی، تعداد میز و صندلی ها، و وسعت سالن مطالعه 
مورد سنجش قرار  گرفت. از مجموع 292 نفری که به سؤال مربوط به میزان رضایتمندی 
از سکوت سالن مطالعه پاسخ گفته اند، تنها 17 نفر )5/7 درصد( از آن رضایت کامل دارند و 
این در حالی است که میزان رضایت 240 نفر از پاسخگویان )80/9 درصد( از سطح متوسط 
به پایین اعالم شده است. از آنجا که در 14 مورد از کتابخانه های حوزوی، بخش مخزن و 
سالن مطالعه از یکدیگر تفکیک نشده است، شاید بتوان اینگونه استدالل کرد که نارضایتی 

پاسخگویان ممکن است تا حدودی از این امر نشأت گرفته باشد.

3 - 4. رضایت از منابع موجود در ڪتابخانه

جدول های 12، 13، و 14، به ترتیب، ناظر به میزان رضایت پاسخگویان از کتاب ها، 
مجالت، و منابع مرجِع موجود در کتابخانه های مورد بررسی است. از آنجا که تنها یک 
مورد از کتابخانه های حوزوی، دارای کتاب های التین بوده است، در این بخش، از ارائة 

اطالعات پاسخ های دریافتی مربوط به کتاب های التین اجتناب می شود.
بررسی ها نشان می دهد که پاسخگویان از میان شاخص های یاد شده، بیش از همه، از تنوع 

تعداد میز و صندلی هاوسعت سالن مطالعهروشنایی سالن مطالعهسڪوت سالن مطالعهنوع خدمت

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادمیزان رضایت

7123/9134/486294314/5خیلی ڪم

7324/63210/889304113/9ڪم

9632/48227/78829/77826/4متوسط

3511/89030/4196/47525/3زیاد

175/77726134/35016/9خیلی زیاد

41/420/61393بدون پاسخ

296100296100296100296100مجموع

جدول11
میزان رضایت پاسخگویان از 

امڪانات و تجهیزات ڪتابخانه

بررسی وضعیت
 و سنجش میزان رضایت ... 
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موضوعی کتاب های فارسی احساس نارضایتی دارند، تا آنجا که این شاخص، 57 درصد 
نارضایتی را در میان سایر شاخص ها به خود اختصاص داده است. با توجه به آنچه که پیش 
از این درخصوص تأکید حوزه های علمیه بر گردآوری منابع تخصصی و عدم پرداختن به 
موضوعات عامه پسند و عمومی از نظر گذشت، شاید عدم رضایت پاسخگویان از تنوع 
موضوعی کتاب های  فارسی چندان دور از انتظار نباشد. آمارها حکایت از آن دارد که از 
بین شاخص های مربوط به مجالت موجود در کتابخانه های حوزوی استان، پاسخگویان، 
در وهلة اول از تعداد مجالت عربی، و در مرحلة بعد، از تنوع موضوعی مجالت عربی 

احساس نارضایتی دارند.

نوع خدمت
تنوع موضوعی 

ڪتاب های فارسی
تنوع موضوعی 

ڪتاب ها ی عربی
تعداد ڪتاب های  

فارسی
تعداد ڪتاب های

عربی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادمیزان رضایت

7625/6175/7165/4155/1خیلی ڪم

9331/4268/8299/8165/4ڪم

802771246722/66923/3متوسط

3311/111037/212441/911839/9زیاد

113/768234615/56722/6خیلی زیاد

3141/4144/7113/7بدون پاسخ

296100296100296100296100مجموع

نوع خدمت
تنوع مجالت 

فارسی
تنوع مجالت 

عربی
روزآمدی 

مجالت فارسی
روزآمدی 

مجالت عربی
تعداد مجالت 

فارسی
تعداد مجالت 

عربی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادمیزان رضایت

7826/415251/310936/816054/18227/717659/4خیلی ڪم

682374256020/35618/96923/37425ڪم

8930/13210/871244113/98027175/7متوسط

3411/5186/1279/1934013/5124زیاد

196/46282/751/7134/431خیلی زیاد

82/7144/7217/1258/4113/7144/7بدون پاسخ

296100296100296100296100296100296100مجموع

جدول13

میزان رضایت پاسخگویان از 
تعداد، تنوع، و روزآمدی مجالت 
فارسی و عربی

جدول12

میزان رضایت پاسخگویان از تعداد و 
تنوع موضوعی ڪتاب های فارسی، 
عربی و التین

  دڪرت مرتضی ڪوڪبی
رضا مختارپور
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بررسی وضعیت کتابخانه های حوزوی استان خوزستان نشان داد که به غیر از دو مورد از 
کتابخانه ها که اقدام به اشتراک مجالت مورد نیاز خود می نمایند، سایر کتابخانه ها صرفاً به 
همان مجالت اهدایی اکتفا می کنند. این موضوع موجب گردیده است تا بسیاری از مجالت 
موجود در کتابخانه های حوزوی استان )به ویژه مجالت فارسی( شماره هایی ناقص یا قدیمی 

داشته باشند.

 3- 5.  رضایت از خدمات ڪتابخانه

بررسی ها حکایت از آن دارد که در بین شاخص های پنج گانة پرسشنامه، شاخص خدمات 
اینترنتی کتابخانه های حوزوی با 76/3 درصد فراوانی، بیشترین میزان نارضایتی را در بین 
پاسخگویان به خود اختصاص داده است و از این منظر، خدمات تکثیر کتابخانه با 75/4 
درصد نارضایتی، در جایگاه دوم قرار دارد. از آنجاکه در 15 مورد از کتابخانه های حوزوی، 
امکان دسترسی به اینترنت برای طالب فراهم نشده است، چنین درصد باالیی از نارضایتی 

در بین پاسخگویان چندان دور از انتظار نیست.

روزآمدی منابع مرجعتعداد منابع مرجعنوع خدمت

درصدتعداددرصدتعدادمیزان رضایت

3913/27726خیلی ڪم

4812/66220/9ڪم

8729/47525/3متوسط

74253311/1زیاد

3612/2237/8خیلی زیاد

124/1268/8بدون پاسخ

296100296100مجموع

جدول14
میزان رضایت پاسخگویان 
از منابع مرجع موجود در 

ڪتابخانه های مورد استفاده

بررسی وضعیت
 و سنجش میزان رضایت ... 

خدمات تڪثیرساعت ڪارافزایش ساالنهمعرفی تازه هااینرتنتنوع خدمت

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادمیزان رضایت

20769/912943/66622/3237/819264/9خیلی ڪم
196/46722/69933/43511/83110/5ڪم

206/86020/38528/76923/3248/1متوسط
62248/1289/59331/4248/1زیاد

3151/751/77525/320/7خیلی زیاد
4113/9113/7134/413237/8بدون پاسخ

296100296100296100296100296100مجموع

جدول15

میزان رضایت پاسخگویان از
خدمات کتابخانه های حوزوی
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3 - 6.  رضایت ڪلی پا سخگویان از امڪانات و خدمات ڪتابخانه

آمارها نشان می دهد که از مجموع 291 نفری که به سؤال مربوط به رضایت کلی کتابخانه پاسخ 
داده اند، تنها 18 نفر )6/1 درصد( از امکانات و خدمات کتابخانة مورد استفاده خود رضایت کامل 
دارند و این در حالی ا ست که 211 نفر از پاسخگویان )71/4 درصد( میزان رضایت خود را از 

سطح متوسط به پایین اعالم کرده اند که از نارضایتی باالی پاسخگویان حکایت دارد.

3 - 7. مهم ترین مشڪالت و موانع موجود در ڪتابخانه ها

جدول 17، گویای مشکالت عدیده ای است که جامعة مورد مطالعه با آنا دست و پنجه نرم 
می کنند که در رأس آنها »فقدان خدمات اینترنتی« قرار دارد. بیش از نیمی از پاسخگویان 
)53/7 درصد( از اهمیت وجود کتابداران متخصص در کتابخانه ها اطالع دارند که این 

موضوع بر عدم تخصص  گرایی در کتابخانه های مورد مطالعه صحه می گذارد.  

پیشنهادهای پژوهش
با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی وضعیت و سنجش میزان رضایت کاربران کتابخانه های 

حوزوی تابع مرکز مدیریت حوزه های علمیة استان خوزستان، پیشنهاد می شود که:

درصدتعدادمشڪالت و موانعرتبه

18462/2فقدان خدمات اینرتنتی1

15953/7نبود ڪتابداران متخصص2

15251/4نبود فهرست های رایانه ای3

13445/3عدم دسرتسی به منابع غیرڪتابی4

12140/9ڪمبود فضا برای مطالعه5

11137/5مدیر ڪتابخانه6

10234/5نظام امانت دهی ڪتابخانه7

8328اتالف وقت زیاد8

8227/7ضعف مجموعه ڪتابخانه9

6020/3ساعات ڪار ڪتابخانه10

296100مجموع

جدول16

میزان رضایت ڪلی پاسخگویان 
از امڪانات و خدمات 
ڪتابخانه های حوزوی

میزان 
رضایت

بدون پاسخخیلی زیادزیادمتوسطڪمخیلی ڪم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادنوع خدمت

رضایت 
ڪلی

4113/95719/311338/26220/9186/151/7

296100296100296100296100296100296100مجموع

جدول17

مهم ترین مشڪالت ذڪر 
شده از سوی پاسخگویان

  دڪرت مرتضی ڪوڪبی
رضا مختارپور
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• در صورت امکان، در مرکز مدیریت حوزه های علمیة استان، کمیته ای جهت برآورد 
هزینه های مربوط به تجهیز کتابخانه های وابسته به این مرکز، تشکیل، و بودجه ای 

مکفی برای این منظور در نظر گرفته شود.
• در ادارة امور تخصصی و مدیریتی کتابخانه های حوزوی استان از افراد صاحب 
تخصص در زمینة کتابداری و اطالع رسانی بهره گرفته شود، چرا که یافته های پژوهش 
حکایت از آن داشت که بخش قابل توجهی از کاستی ها و نارسایی های کتابخانه های 

مورد مطالعه از این موضوع نشأت می گیرد.
• با توجه به اینکه بخش عمده ای از منابع کتابخانه های حوزوی از طریق وقف و اهدا 
تأمین می شود، توصیه می شود تا ضوابط مربوط به پذیرش یا عدم پذیرش کتاب ها 
اهدایی یا وقفی به شکلی مدون در اختیار مسؤالن مربوط قرار گیرد تا از این طریق از 

ورود کتاب های غیر ضروری به مجموعة کتابخانه جلوگیری به عمل  آید.
• به منظور رعایت تنوع موضوعی منابع )به ویژه در زمینة کتاب های فارسی(، و همینطور 
روزآمدی آنها در مجموعة کتابخانه، ضمن نظرخواهی از طالب شاغل به تحصیل در 
حوزة علمیه، از فهرست تازه های نشر، کتابشناسی های موضوعی و فهرست ناشران 

کمک گرفته شود.
• با توجه به اینکه مجالت در زمرة مهم ترین منابع ردیف اول در هر کتابخانه ای  به 
شمار می آیند و وجود آنها در افزایش سطح روزآمدی دانش طالب نقش بسزایی ایفا 
می کند، توصیه می شود جهت صرفه جویی در هزینه های حوزه، با ناشران برجستة 
مجالت تخصصی در زمینة  علوم و معارف اسالمی تماس بر قرار شود تا آنان در 

صورت تمایل، نسخه ای از انتشارات خود را به حوزة علمیه اهدا نمایند.
• از آنجا که اکثر کتابخانه های مورد مطالعه به لحاظ نیروی انسانی، بودجه و مجموعة 
کتابخانه در مضیقه به سر می برند، جا دارد تا با نظارت مرکز مدیریت حوزه های 
علمیة استان، زمینه های همکاری کتابخانه های حوزوی تابع این مرکز با کتابخانه های 
دانشگاهی، تخصصی یا عمومی، دست کم در زمینة خرید و سازماندهی منابع، فراهم 

گردد.
• با توجه به درصد باالی نارضایتی پاسخگویان نسبت به فقدان خدمات اینترنتی در 
کتابخانه های مورد مطالعه، و با درنظر گرفتن این موضوع که امروزه اینترنت به یک ابزار 
متداول ارتباطی و اطالعاتی در جوامع مختلف مبدل گردیده است، توصیه می شود 
تا بخشی از بودجة هر حوزه به تهیة امکانات سخت افزاری و نرم افزاری الزم جهت 

اتصال به اینترنت اختصاص داده شود.

بررسی وضعیت
 و سنجش میزان رضایت ... 
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• با توجه به اینکه استفاده از منابع دیداری و شنیداری، نظیر لوح های فشرده و نوارهای 
آموزشی، به واسطة به کارگیری حافظة دیداری و شنیداری افراد، میزان یادگیری را 
افزایش می دهد، و با توجه به اینکه امروزه بسیاری از منابع اسالمی، نظیر دایره المعارف 
ها، کتابشناسی ها ، سخنرانی وعاظ، مباحث درس استادان، و مواردی از این دست، 
به شکل بسته های نرم افزاری، آن هم با قیمت و حجمی به مراتب کمتر از قیمت و 
حجم کتاب، در بازار موجود است، توصیه می شود تا بخشی از منابع کتابخانه به این 

امر اختصاص داده شود.
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