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Purpose: Academic library services are important to all students. 
However, research shows that international students face some barriers 
in utilizing library resources and facilities. This study seeks the 
viewpoints of international students and librarians at Ferdowsi 
University of Mashhad in this regard 
Methodology: The Cochran formula using simple random sampling 
method was employed to determine. Each the two groups of 36 library 
staff and 295 students filled one of the two researcher developed 
questionnaires,. Validity was assessed by experts and its reliability was 
measured by Cronbach's alpha. 
Findings: The international students' satisfaction with the services was 
high, except with regard to the audio- visual materials (CDs, etc.). 
Librarians also viewed the services in line with the needs of 
international students. There is also a significant difference between the 
librarians and international students' perception of the differences 
between international and native students.  
Conclusion: The Libraries of Ferdowsi University should provide 
different services to their international students, and librarians should 
pay attention to the differences between international students and 
native students. 
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 دانشگاه فردوسي مشهداي ارائه خدمات كتابخانه

و كتا ديد دانشجويان بين از آنالمللي  بداران

3جو اعظم صنعت|2حسن بهزادي|1خديجه برقي طرقبه

بینبررسیهدف: دانشجویان دربارهدیدگاه مشهد فردوسی دانشگاه کتابداران و املللی
کتابخانه بینخدمات دانشجویان به املللی.ای

و۳۶شناسی:روش روش۲۹۵کتابدار با و کوکران فرمول طبق برگزیده دانشجو
دوگمنونه روایی دادند. پاسخ پژوهشگرساخته پرسشنامه دو از یکی به ساده تصافی یری

شد. تأیید و سنجیده کرونباخ آلفای با آنها پایایی و کردند تأیید متخصصان را پرسشنامه
وها:یافته دیداری منابع درباره فقط شد. یافته زیاد خارجی، دانشجویان رضایت

پایین آنها رضایت نیزترشنیداری کتابداران بود. متوسط کتابخانهاز هایخدمات
دانشجویان و کتابداران شناخت بین دانستند. دانشجویان نیازهای با متناسب را دانشگاه

تفاوتبین به نسبت بینامللل دانشجویان وجودهای معناداری تفاوت بومی و املللی
داشت.
یافتهگیری:نتیجه کتابخانهبراساس پژوهش، خدماتههای باید فردوسی دانشگاه ای

بینمتفاوت دانشجویان برای بهتری باید نیز کتابداران و کنند فراهم خود امللل
بینتفاوت دانشجویان باشند.های داشته توجه بومی دانشجویان به نسبت امللل
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مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

 مقدمه

ك المللي براي بهره پژوهش نشان داده است دانشجويان بين هاي تابخانهگيري از
ها ماهيت ارتباطي دارند رو هستند. اين مشكل دانشگاهي كشور ميزبان با مشكل روبه

و فناوري مي  ,Patton, 2002; Liao( شود كه ازجمله شامل ناآشنايي با زبان، فرهنگ،

Finn, & Lu, 2007المللي در كشور خود ). همچنين ممكن است دانشجويان بين
و براي استفاده مؤثر از منابع كتابخانه كشور تجربه استفاده از كتابخا نه را نداشته باشند

)  ).Schmidt, 2013ميزبان آماده نباشند

كم هاي ديگر گزارش كرده پژوهش و رويي، تنهايي، اند كه اين دانشجويان از
)  ,Baron & Strount-Dapaz, 2001; Jacksonاضطراب از شكست در رنج هستند

2005; Mu, 2007; Wang, 2008 و براي برقراري ارتباط با محيط تازه مشكل دارند (
)Burns, 1991(.مياضطراب به باعث به شود آنها از جاي كتابداران، دنبال كمك

) درنتيجه، كتابخانه را صرفاً)؛ Zhuo, Emanuel, & Jiao, 2007دوستان خود باشند
) و تعاملشان با كتابداران Knight, Hight, & Polfer, 2010محلي براي مطالعه بدانند ،(

) به.)Datig, 2014بسيار محدود باشد به ندرتو از دست براي آوردن اطالعات
و  (و گاه گوگل اسكوالر) اعتماد شدتبهكتابداران كمك بخواهند دارند به گوگل

Schmidt, 2013) .( 
به هاي دانشگاهي هم براي خدمت هاي ديگر نشان داده است كتابخانه پژوهش

رساني به آنها اين دانشجويان آمادگي ندارند؛ زيرا سياست مشخصي براي خدمت
و خدمات و كيفيت منابع  & Zhang & Wang, 2004; Shao)شان نازل است ندارند

Scherlen) ميكه؛ درحالي و شناخت كنند خدمات كتابداران تصور از شان مناسب شان
دا نيازهاي ايشان كافي است. به المللي نيز از اينكه كتابداران درك نشجويان بينعالوه،

و معتقدند درستي از تفاوت هاي ايشان با دانشجويان بومي ندارند شكايت دارند
مي خدمات متناسب به آنها ارائه نمي هاي كنند كه از تفاوت شود. كتابداران اما فكر

 اند. المللي آگاه دانشجويان بين
آغاز 1980المللي از اوايل سال دانشجويان بين مطالعات درباره مسائل مربوط به

) و در حال رشد است ). پژوهشگري از راه مصاحبه با اين دانشجويان Ye, 2009شده
و برگزاري تور كتابخانه، هيچ خدمت ويژه اي به آنها نشان داد كتابخانه غير از معرفي

ن ارائه نمي و جلسه آشنايي يا راهنماهاي كتابخانه برگزار (دهد  ,Lazarevicكرده است

و دانش83). پيمايش نظرات 2007 زمينه را براي4آموخته چيني در امريكا دانشجو
به2) بهبود نيروي انساني،1 كمك به دانشجويان بازشناخت: ) توسعه منابع راهنما

طرقبه برقی بهزادی|خدیجه حسن
صنعت جواعظم
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و تدوين راهنما3زبان چيني، و) توسعه ) تهيه4هاي كتابخانه براي دانشجويان چيني،
( شدن سفر دانشجويان چيني به اياالت عملي براي آسان نكات  ,Shaoمتحده

Scherlen, Johnson, Xu, & Hu, 2013(.
در نشده دانشجويان بين دو پژوهشگر با هدف كشف نيازهاي برآورده الملل

به چين دريافتند كه دانشجويان بين1كتابخانه دانشگاه تكنولوژي ووهان خوبي الملل
و دانشگاهي چين را درك كردههاي كتابخانه اند. همچنين مشخص شد كه آنها اهداف

) و خدمات اطالعاتي دارند ). Nzivo & Chuanfu, 2013نيازهاي مختلفي از منابع
ها پژوهشي ديگر با استفاده از پرسشنامه الكترونيكي نشان داده است بسياري از كتابخانه

و / راهنماي كتابخانه، تورالمللي، بروشور براي آشناشدن دانشجويان بين هاي كتابخانه،
و زبان هاي آموزشي در سال كارگاه مي ها ( هاي مختلف تهيه  ,Ishimura & Bartlettكنند

و 2014 ). پيمايش ديگري نشان داد بسياري از دانشجويان عربستان سعودي با زبان
و ارتباط بين ساختار كتابخانه با هاي امريكايي ناآشنا هستند كاركنان كتابخانه فردي

) در14). پژوهشگراني نيز Ibraheem & Devine, 2016برايشان دشوار است خدمت را
)2آمدگويي، ) خوش1اند: المللي پيشنهاد كرده دسته براي عرضه به دانشجويان بين4

و3دسترسي آسان،  ,Zhou, Han, & Li)) تنوع منابع يادگيري4) محيط يادگيري راحت؛

هاي انگليسي، اسپانيايي، چيني،ه زبانبهكتابخان تور مجازيهش ديگري . پژو (2018
ازو جدالاكردند. دانشجويان از اين طرح استقبطراحيو روسي،ژاپني، يوتاني، تركي

آن،اي نيازهاي كتابخانهبرآوردن د كردن استفاده براي تقويت زبان انگليسي خود از
)Downing & Klein, 2019.( 

به هاي دانشگاهي براي دانشجويان بينن ارزيابي خدمات كتابخانهدر ايرا المللي
و خدمات  پيمايش نظر دانشجويان خارجي دانشگاه تهران درباره كيفيت منابع

هاي دانشگاهي درسي محدود است هاي آن دانشگاه با تأكيد بر كتاب كتابخانه
و نصيري شفتي(حريري، دا ). يافته1392، مرادي، و خدمات ها نشان د منابع
و كتابخانه براي آنها فقط فضاي آرام هاي دانشگاه انتظارات آنها را برنمي كتابخانه آورد

و راحت مطالعه است.

 شناسي روش

ارزشي ليكرت پنجهاي اين پژوهش با دو پرسشنامه پژوهشگرساخته با طيف يافته
د34دست آمده است. يك پرسشنامه را به و پرسشنامه ديگر را تن از كتابداران انشگاه

از 297اي نمونه  فرمول الملل دانشگاه پر كردند كه براساس دانشجوي بين 1318نفره
1.  Wuhan University of 

Technology 

کتابخانه خدمات دانشگاهایارائه
مشهد ...فردوسی
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و انجام مصاحبه تعيين شد. كوكران دو پرسشنامه پس از بررسي متون، مشاهده،
و دانشجويان بين و همچنين شناسايي انواع خدماتي مقدماتي با كتابداران المللي

ميتدوين شد  از كه كتابخانه به اين گروه از دانشجويان تواند ارائه كند. سپس، پس
و پايايي توزيع شد.  سنجش روايي

و انگليسي ترجمه پرسشنامه دانشجويان كه سه بخش داشت به دو زبان عربي
و عمومي، ) هشت گويه جمعيت1شد:  ) نوزده گويه براي سنجش ميزان2شناختي

وهرضايت از خدمات كتابخان ) هشت گويه براي سنجش ميزان توجه3هاي دانشگاه،
و بومي. پرسشنامه كتابداران نيز شامل هاي دانشجويان بين كتابداران به تفاوت المللي

ها با نياز ) هشت گويه براي سنجش تناسب خدمات كتابخانه1دو بخش بود: 
و دانشجويان بين دا ) هشت گويه براي شناسايي تفاوت2المللي نشجويان هاي

با بين و پايايي آنها نيز المللي. روايي هر دو پرسشنامه را متخصصان تأييد كردند
با ضريب آلفاي كرونباخ به (پرسشنامه كتابداران برابر و پرسشنامه92/0دست آمد

 شد. براي محاسبات استفاده24نسخه ++SPSS/PC افزار نرماز).89/0دانشجويان

ها يافته

و19المللي دانشگاه فردوسي عراقي، حدود جويان بيندرصد دانش 76 درصد افغان،
و كره  بقيه از كشورهاي سوريه، لبنان، پاكستان، تاجيكستان، بحرين، يمن، اندونزي،

مي2/73جنوبي هستند. مردان  دهند. بيشتر دانشجويان درصد از دانشجويان را تشكيل
) (درصد)، كارشناس8/69در مقطع كارشناسي ارشد (7/20ي و دكتري 5/9درصد)،

 درصد) در حال تحصيل هستند.

 هاي دانشگاه كتابخانهبه مراجعه ميزان.1 جدول
کتابخانه به مراجعه کلمیزان ار درصد

روز هر ۶تقریباً
هفته در ۲۳چندبار
ماه در ۳۴چندبار

۱۸باریک
نرفته ۱۹امهرگز
۱۰۰مجموع

مي1جدول  مراجعه كتابخانهبه ماهدر چندبار دانشجويانترشيبدهد نشان
 اند. هاي دانشگاه مراجعه نكرده درصد از آنان هرگز به كتابخانه19؛ اما كنند مي

طرقبه برقی بهزادی|خدیجه حسن
صنعت جواعظم
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مي2جدول (پاسخ داليل مراجعه دانشجويان را به كتابخانه نشان گويان دهد
 امكان انتخاب چند گزينه را داشتند).

به يان بينمراجعه دانشجو داليل.2جدول  هاي دانشگاه كتابخانه المللي
کتابخانه به مراجعه فراوانیدالیل درصد

امانت ۳۹برای
مطالعه ۳۱برای
پایان مطالعه ۱۴هانامهبرای

پایگاه از استفاده اطالعاتیبرای ۴های
مرجع پرسش ۷برای

اینرتنت به دسرتسی ۴برای
برنامه در رشکت کتابخانهبرای ۱های
۱۰۰مجموع

به مراجعه دانشجويان بين  گفته آنها بيش از هر چيز براي المللي به كتابخانه
به امانت و بعد و استفاده از پايان گرفتن  ها بوده است.نامه ترتيب براي مطالعه

از رضايت دانشجويان بين بررسي ميزانمتغيره تكtنتايج آزمون.3جدول  خدمات المللي
 دانشگاه هاي كتابخانه

کلمتغیر معیارمیانگین معناداریtآمارهانحراف سطح
رضایت میزان کل ۶۴۲/۳۶۸۶/۰۵۳۶/۱۴۰۰۰/۰منره

و خدمات صرفاً ميانگين رضايت دانشجويان بين3جدول المللي را از منابع
مي كتابخانه ون ازآنجاكه متغير ميزان رضايت نرمال بود از آزم1دهد. هاي دانشگاه نشان

(عددتك t-testپارامتري  )3متغيره براي مقايسه ميزان رضايت ايشان با مقدار ثابت
با داري براي نمره كل رضايت استفاده كرديم. چون سطح معنا از000/0برابر 05/0و

و ميانگين نمره كل رضايت و از حد متوسط642/3ها از خدمات كتابخانهكمتر بود
مي95ان با اطمينبيشتر بود3عدد  منابعرضايت ايشان جز درباره توان گفت درصد

و شنيداري زياد است.  ديداري

از دانشجويان بين كتابخانه با نيازهاي خدمات ميزان تناسببررسيtنتايج آزمون.4جدول المللي
 ديدگاه كتابداران

انحرافمیانگینمتغیر
سطحtهآمارمعیار

معناداری
خدمات تناسب کل دانشجویانمنره نیازهای با

بهبه.۳۲/۳۵۵/۰۳۳/۳۰۰۰/۰1املللیبین دليل محدوديت در بحث
 هاي مهم اشاره شد.برخي گويه

کتابخانه خدمات دانشگاهایارائه
مشهد ...فردوسی
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هاي دانشگاه از ديدگاه شده كتابخانه بودن متغير خدمات ارائه با توجه به نرمال
(جدولتك t-testكتابداران، از آزمون  درصد95با اطمينان).4متغيره استفاده شده است

از مي  دانشجويان نيازهايبا متناسب بسيار شدهئهارا خدمات كتابداران، ديدگاه توان گفت
وب است. البته در بعضي از پرسش و منابع ها همانند سايت، فهرست برخط كتابخانه،

بيشتر است. اين بدان معناست كه از ديدگاه05/0اوقات فراغت در سطح معناداري از 
 المللي تناسب ندارد. كتابداران اين خدمات با نيازهاي دانشجويان بين

المللي هاي دانشجويان بين در اين پژوهش، از كتابداران پرسيديم چقدر تفاوت
المللي نيز پرسيديم كتابداران شناسند. از دانشجويان بينمي را با دانشجويان بومي

ادعاي كتابداران را با نظر دانشجويان5ها شناخت دارند. جدول چقدر از اين تفاوت
فرهنگي، زباني، آموزشي، پژوهشي، تجربه پيشين، هاي المللي درباره تفاوت بين

و شخصيتي اين دانشجويان نشان مي  دهد. نژادي، جسماني،

و دانشجويان بين.5 جدول هاي المللي درباره درك كتابداران از تفاوت ديدگاه كتابداران
و دانشجويان بين  بومي المللي

انحرافمیانگینگروهمتغیر
معیار

جهت لوین آزمون
واریانسبر هاابری

برابریtآزمون جهت
هامیانگین

سطحfهآمار
سطحtآمارهمعناداری

معناداری
تفاوت کل هایمنره

گانههشت
۰۱/۰-۸۹/۲۹۲/۰۰۰۰/۰۹۵/۰۷۸/۲دانشجویان
۰۱/۰-۳۶/۳۸۷/۰۹۱/۲کتابداران

مي داده ا ها نشان و دانشجويان ختالف وجود دارد. دهد ميان ديدگاه كتابداران
المللي زياد است؛ اما هاي دانشجويان بين كتابداران معتقدند شناخت آنان از تفاوت

(سطح معناداري دانشجويان بين  مؤيد آن است).01/0المللي معتقدند چنين نيست

 گيري نتيجه

هاي دانشگاه فردوسي مشهد باالتر المللي از خدمات كتابخانه رضايت دانشجويان بين
ميز سطح متوسط است.ا كنند، از همان هرچند ايشان از خدمات كتابخانه كم استفاده

كه رضايت اندك دارند. شايد دليل آن است كه بيشتر آنها از كشورهايي آمده اند
 اي ندارند. يافته هاي دانشگاهي چندان توسعه خدمات كتابخانه

و هاي دانشجويان بين اينكه كتابداران مدعي بودند پرسش المللي را بادقت
و همچنين واضح پاسخ مي المللي در هنگام ضرورت در دسترس دانشجويان بيندهند

به تواند به اين سبب باشد كه از ميان دانشجويان بينمي هستند المللي كساني بيشتر
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كردن پرسش دارند. اند يا جرأت مطرح روند كه به زبان فارسي مسلط كتابخانه مي
مي ياني كه زبان فارسي نميبرعكس، دانشجو پرهيزند. دانند از مراجعه به كتابخانه

مي به و دوره رسد كارگاه نظر المللي هاي آموزشي اجراشده براي دانشجويان بين ها
مي تناسب چنداني با نيازهاي ايشان نداشته است. نشدن تواند ارائه سبب ديگر

و دوره كارگاه به ها شدن برگزاري آنها به زبان دانشجويانن طور آنالين، يا اعالم ها
وب بين  هاي اجتماعي دانشگاه باشد. سايت يا در شبكه المللي در

به پاسخنظر كتابداران به آن چندان توجه نشده، ديگر خدمتي كه به گويي
به پرسش سبب آن نبود شكل صوتي يا تصويري يا ايميل است. هاي دانشجويان

بهكتابدار مسئول براي اين خدما و اينكه كتابخانه كمتر سمت اين خدماتت است
شود. دانشجويانمي زبان عرضه رفته است. اين خدمات فقط به دانشجويان فارسي

 المللي تمايل به استفاده از خدمات الكترونيكي داشتند. بين
و نشانه هاي ها به زبان كتابداران همچنين گزارش دادند كتابخانه به تهيه راهنماها

به جويان بيندانش المللي توجهي ندارد. راهنماهاي آموزشي در كتابخانه بر ديوارها، تنها
از هاي دانشجويان بين كتابداران نسبت به رفع نياززبان فارسي است. همچنين،  المللي

و تناسب آن با نيازهاي دانشجويان بين طريق وب . المللي ترديد دارند سايت كتابخانه
( تجهيزات سخت و نرمافزاري و...) افزاري مخصوص براي دانشجويان رايانه، پويشگر

هاي دانشگاه المللي نيز كم دانسته شد. اين نظر مغاير نظر دانشجويان بود كه كتابخانه بين
و نرم را با امكانات سخت و در كل سيستم خوب دانستند. افزاري  افزاري

بهكتابخانه برخطجستجو در فهرست براير كتابداراننظ كه به فارسي است
 مشكل است. المللي دانشجويان بين

ميآخرين هاي دانشجويان كنند كه با تفاوت يافته نشان داد كتابداران تصور
كه دانشجويان چنين اعتقادي ندارند. كتابداران گزارش المللي آشنا هستند؛ درحالي بين

و زباني بيش از همه دادند كه به تفاوت توجه دارند. دربارهها تفاوت هاي فرهنگي
و زبان توان گفت دليل ادعاي كتابداران مبني اين يافته مي بر درك خوب از فرهنگ

مي دانشجويان بين تواند اين باشد كه بيشتر دانشجويان از كشورهاي همسايه المللي
و زبان و نزديكي در مرزها باعث نزديكي در فرهنگ و افغانستان هستند شان عراق

و زبان شود يا دست مي شان آشنايي بيشتري دارند. در مقابل، دانشجويان كم با فرهنگ
و مشكالت آنان آشنا بين المللي معتقدند كتابداران نياز به آموزش دارند تا با نيازها

با شوند. همة دانشجويان بين و آشنايي كمي المللي بر اين باور بودند كتابداران تسلط
 شان دارند. زبان
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ميهبرپايه يافت  شود: هاي پژوهش پيشنهاد
؛الملل در اول ترم ارائه شود هاي بازديد از كتابخانه براي دانشجوي بين تور•

با دليل تفاوت برگزاري تورهاي انفرادي به هاي فرهنگي اين دانشجويان
 ترجيح دارد؛يكديگر 

و نشانه تابلو•  شود؛ هاي مختلف نصب هاي الكترونيك به زبان ها
و نرم• آموزشي براي يادگيري زبان فارسي براي فزارهاي كمكا منابع

؛المللي تدارك ديده شود دانشجويان بين
و كلمات مخصوص كتابخانه را به زبان دانشجويان• كتابداران مفاهيم

؛المللي فراگيرند بين
و زبان براي آشنايي• برنامه كتابداران المللي براي دانشجويان بين با فرهنگ

و اج  را شود.آموزشي تدوين
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