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پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از كتاب ها 

در كتابخانه عمومی كتابخانه ملی

چڪیده

هدف:  شناسایی میزان پراكندگی موضوعی کتاب های موجود در 
كتابخانه عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در رده های 

موضوعی مختلف و میزان استفاده مراجعان از این منابع است.
تحلیل  روش های  از  پژوهش،  این  در  پژوهش:  رویكرد  روش / 
مجموعه و ارزیابی کاربران و استنتاج برمبنای اصول معترب استفاده 

شده است. 
یافته ها: یافته ها نشان می دهد بیش از 50/35 درصد کتاب ها فقط 
به دو رده موضوعی فلسفه و دین )B( و زبان و ادبیات )P( اختصاص 
یافته است. میانگین کل امانت کتاب های مجموعه عدد 0/61 هست 
که رقم بسیار پایینی را نشان می دهد. 74/83 درصد کتاب های 
مجموعه حتی یکبار به امانت نرفته و فقط 17/43درصد اعضای فعال 
حداقل یک بار کتاب به امانت گرفته اند. رسانه امانت عدد 1/34 به 
ازای هر نفر از جمعیت 51262 نفری را نشان می دهد. شاخص در 
دسرتس بودن مجموعه کتابخانه عمومی نیز 96/11 درصد برآورد شد. 
درنهایت مشخص شد بین تعداد کتاب ها با تعداد امانت همبستگی 
مثبت و بین تعداد کتاب ها با میانگین امانت همبستگی منفی وجود 
دارد. بین میانگین استفاده از کتاب ها در رده های موضوعی مختلف 

نیز تفاوت معنا داری وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده عدم توازن الزم در مجموعه کتابخانه 
عمومی برحسب عالیق مراجعان بوده، لذا تغییرات بنیادی در بخش 
انتخاب منابع، مدیریت مجموعه، ارزیابی و وجین و در کل نظام 

مجموعه سازی کتابخانه عمومی رضوری به نظر می رسد.  

رضا پورعبادی | زهره میرحسینی |  نرگس نشاط
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پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از
 كتاب ها در كتابخانه عمومی كتابخانه ملی

دریافت: 1393/02/09   پذیـرش:  1393/07/24

مقدمه
کتابخانه عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران، که زيرمجموعه گروه مخازن در مديريت 
اطالع رساني کتابخانه ملی ايران است در سال 1385 افتتاح شد. اين مجموعه با داشتن 
مجموعه اى بالغ بر165467 نسخه کتاب )فارسی و عربی( در مخزن، 10000 نسخه کتاب در 
تاالر مرجع به بیش از 122000 عضو ثبت شده )که البته همه آنها فعال نیستند( در کنار ساير 

بخش ها ارائه خدمت می  نمايد.4 
 کتابخانة عمومی کتابخانه ملی هرچند يکی از تاالرها و مخازن کتابخانه به شمار می رود، 
اما باتوجه به هدف تأسیس آن، شکستن تابوى امانت کتاب به بیرون از سازمان فارغ از دغدغه 

حفظ میراث مکتوب است، نوعی کتابخانه عمومی، پژوهشی و تخصصی به شمار می رود.
حجم انبوه اطالعات تولید شده به صورت چاپی و غیرچاپی، گزينش و انتخاب مواد را 
به حساس ترين و خطیرترين مسئولیت يک کتابخانه تبديل کرده است. شکست يا موفقیت 
خدمات عمومی کتابخانه نتیجه فراهم آورى و گسترش مناسب و توانمند مجموعه يا عدم 

تناسب و ناتوانی مجموعه است )گاردنر5، 1376(.
مسلماً يکی از ارکانی که همواره بر مجموعه سازى و انتخاب مواد تأثیر مستقیم می گذارد 
جامعه استفاده کننده مجموعه است. رانگاناتان به استفاده کنندگان به منزله هسته مرکزى کلیه 
فعالیت هاى کتابخانه اى می نگرد و تأکید می ورزد که همه تالش ها بايد در راستاى برآورد نیاز 

آنان صورت پذيرد )کارنا6، 1373(.

رضا پورعبادی1 | زهره میرحسینی2 | نرگس نشاط3

1 . كارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شامل

 )نویسنده مسئول(

poorebadi@gmail.com 

2. استادیار و عضو هیأت علمی گروه علم 

اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران شامل 

z_mirhoseini@iau-tnb.ac.ir

 3. دانشیار و عضو هیأت علمی سازمان اسناد و 

كتابخانه ملی  جمهوری اسالمی ایران

narges_neshat@yahoo.com 

 4. آمار تا تاریخ 1/7/1391

5. Gardner, Richard K.
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ماموريت  و  نیازها  اهداف،  مجموعه،  که  می سنجد  را  اندازه اى  مجموعه  ارزيابی 
کتابخانه و سازمان مادر را برآورده می کند؛ و تحلیل مجموعه اهداف بسیارى را پوشش 
انتخاب  با افزايش آگاهی در مورد مجموعه کتابخانه و استفاده از آن، کمیته  می دهد. 
می تواند فهم بهترى نسبت به میزان برآورده شدن اهداف و مأموريت هاى کتابخانه پیدا 
کند و فعالیت هاى مديريتی و مجموعه سازى را براى افزايش تناسب بین مجموعه و 

مأموريت ها تعديل کند )جانسون1، 1389(.
تحلیل مجموعه به معناى تشريح مجموعه کتابخانه و تشريح استفاده از آن است. به طور 
مثال، در تحلیل مجموعه، تعداد عناوين موجود براى يک موضوع خاص، قالب هاى موجود 
در مجموعه، سن و شرايط مجموعه، دامنه و عمق پوشش مجموعه، زبان هايی که منابع به 
آن زبان ها موجودند، و استفاده يا عدم استفاده از مجموعه توسط کاربران مورد بررسی قرار 
می گیرد. لذا، کتابداران بايد پیوسته جامعه استفاده  کننده را بشناسند و به طور مستمر انتظارات و 
نیازهاى کاربران را ارزيابی کنند، به گونه اى که بتوانند به تعادل مطلوبی از مجموعه  و خدمات 

دست يابند )جانسون، 1389(.
از طريق مطالعه دقیق گرايش هاى موضوعی جامعه استفاده کنندگان و تعیین نیازهاى 
اطالعاتی آنان می توان نسبت به ارزيابی مجموعه و تشخیص و رفع خألهاى موجود گامی 

مؤثر برداشت. 
در اين زمینه، پژوهش هاي متعددي انجام شده است، ولی کمتر با روش تحلیل مجموعه 
به اين مهم پرداخته شده است. به طور مثال، رداد )1378( به بررسی گرايش هاى موضوعی 
استفاده کنندگان کتابخانه مرکزى و کتابخانه هاى اقمارى آستان قدس رضوى در مشهد 
پرداخت. يافته ها نشان داد موضوعات ادبیات، علوم عملی و دين پراستفاده ترين و هنر و 
زبان کم  استفاده ترين موضوعات را تشکیل دادند. مجموعه در موضوعاتی نظیر هنر، زبان، 
علوم عملی و علوم خالص با ضعف اندکي و در موضوعات دين با تراکم روبه رو بوده است. 
همچنین مشخص شد بین مجموعه کتابخانه و گرايش هاى موضوعی استفاده کنندگان به طور 

میانگین کمتر از 70 درصد همبستگی وجود دارد.
همچنین، باجالن )1380( به بررسي پراکندگی موضوعی مجموعه کتابخانه عمومی 
شهید باهنر بروجرد و میزان استفاده از مجموعه به تفکیک مقوله هاى موضوعی در سال 
1380 پرداخت. يافته هاي وي نشان داد که رده دين با 24/65 درصد بیشترين و رده زبان و 
زبان شناسي با 1/16 درصد کمترين تعداد کتاب را در مجموعه دارند. بررسي میانگین استفاده 
Johnson .1نیز مشخص کرد  که رده ادبیات با میانگین 1/7 بیشترين و رده هنر با میانگین 1/47 و علوم 

پراکندگی موضوعی و میزان
 استفــاده از كتاب ها 

در  كتابخانه عمومی كتابخانه ملی
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عملي با 1/43 به  ترتیب در رديف هاى دوم و سوم قرار گرفته اند. کمترين میزان استفاده مربوط 
به رده زبان و زبان شناسی با میانگین 0/2 بوده است. يافته ها همچنین نشان داد که 64/69 

درصد کل کتاب ها اصاًل به امانت نرفته اند.
سلیمـانی  )1385( نیز به بررسـی پراکندگـی موضـوعی مجمــوعه کتابخانه و مرکز 
اطالع رسانی دانشگاه امام صادق )ع( و میزان استفاده از آن به تفکیک رده هاى موضوعی 
پرداخت. در کتاب هاى فارسی و عربي رده فلسفه و دين با 36/62 درصد، بیشترين و رده 
علوم دريايی، با 0/01 درصد کمترين و در کتاب هاى التین رده هاى اقتصاد و مديريت با 
41/94 درصد بیشترين و کتاب هاى علوم دريانوردي با 0/02 درصد کمترين کتاب را داشتند. 
میانگین استفاده از کتاب هاى فارسی و عربی 2/32 و کتاب هاى التین 0/51 بوده است. 
در کتاب هاى فارسي باالترين میزان استفاده رده فناوري با 4/62 درصد و کمترين میزان 
رده علوم دريانوردي با 0/35 بوده است. در کتاب هاى التیني، باالترين میزان استفاده رده 
حقوق با میانگین 1/49 درصد و کمترين میزان رده هاى علوم دريانوردي، پزشکي و موسیقي 
بوده اند که اصاًل امانت نرفته اند. همچنین مشخص شد حدود 60 درصد عناوين فارسي و 
عربي و نزديک به 87 درصد از عناوين کتاب هاى التیني اصاًل مورد استفاده قرار نگرفتند. 
در نهايت مشخص شد میانگین استفاده از کتاب هاى فارسي و عربي به طور معناداري بیشتر 
از کتاب هاى التیني است، درحالي که اختالف معناداري بین میانگین استفاده از کتاب هاى 

رده هاى موضوعي مختلف وجود ندارد.
موسوى و تاج  الدينی )1388( طی پژوهشی به بررسي کتاب هاى کتابخانه مرکزى دانشگاه 
شهید باهنر کرمان، پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده پرداختند. در کتاب هاى فارسی، رده 
فلسفه و دين با 21/97 درصد بیشترين؛ و رده علوم دريانوردي با 0/03 درصد کمترين سهم و در 
کتاب هاى التین رده هاى علوم با 51/79 درصد بیشترين و علوم دريانوردي و موسیقي با 0/05 
درصد کمترين میزان منابع را در مجموعه داشتند. بررسي میانگین استفاده نشان داد در کتاب هاى 
فارسي رده  فناروي با 3/79 باالترين و رده علوم نظامي با 0/35 کمترين میزان استفاده را داشته اند. 
در کتاب هاى التین رده فناوري با 1/49 بیشترين و درمقابل هیچ يک از کتاب هاى رده موسیقي، 
علوم نظامي و علوم دريانوردي به امانت نرفته اند. همچنین مشخص شد که میانگین استفاده از 
کتاب هاى فارسی به طور معنادارى بیشتر از کتاب هاى التین است و اين درحالی   است که تفاوت 

معنادارى میان استفاده از کتاب هاى رده هاى موضوعی مختلف وجود ندارد.
واروِك1 )1990( در پژوهشي ديگر، به بررسی نیازهاى اطالعاتی روستانشینان امريکا 
و نقش کتابخانه هاى عمومی با هدف تعیین عاليق جامعه مورد پژوهش پرداخت و تعداد 
3500 پرسشنامه در میان استفاده کنندگان بزرگسال )حداقل 17ساله( کتابخانه هاى عمومی توزيع 

رضا پورعبادی 
زهره میرحسینی   |  نرگس نشاط 

1 . Vavrek
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و جمع آورى کرد. وى دريافت که اخبار ملی )13716 امتیاز(، اخبار محلی )13431 امتیاز(، 
کتاب هاى پرفروش1 )13397 امتیاز( و برنامه هاى آموزشی )13313 امتیاز( پرمراجعه ترين و 
سرمايه گذارى و تجارت محلی )9717 امتیاز( مسائل حقوقی )9879 امتیاز( کاريابی و تغییر شغل 
)9911 امتیاز( کم  مراجعه ترين موضوعات بودند. کتاب هاى مرجع )14828 امتیاز( و کتاب هاى 
پرفروش )14181 امتیاز( موضوعاتی بودند که باالترين میزان عالقه و تجارت محلی )9932 

امتیاز( و مسائل حقوقی )10208 امتیاز( کمترين عالقه را به خود اختصاص دادند. 
استـلماخ 2 )1377( نیز در نتايـج  يک  نظرسنجي  کـه  از استفاده کنندگان  کتابخانه هاي  
عمومي  چند ناحیه  از روسیه  در سال  1994 انجام  گرفته بود نشان داد که  بیشترين  درصد 
استفاده کنندگان  )13درصد( عالقه مند به امانت  گرفتن  کتاب هاى  جنايي  بوده اند. داستان هاي  
علمي  تخیلي  با 7/4 درصد، داستان هاي  ماجرايي 6/2 درصد، کتاب هاى  تاريخي  5/8 درصد 
و رمان هاي  عشقي  و ملودرام  با 5/1 درصد در رده هاي  بعدي  قرار داشتند. کمترين درصد 
بین موضوعات مورد عالقه نیز عبارت بودند از خاطرات جنگ جهانی دوم با 0/2 درصد و 

داستان هاى ترسناك و کتاب هاى محیط زيست با 0/7 درصد.
اوتنسمن3  و همکاران )1995( با هدف بررسی زمینه  مشابهت  الگوهاي  امانت  بین  
کتابخانه هاي  عمومي  و میزان  امانت  مقوله هاي  مختلف  موضوعي  در میان شعب کتابخانه هاي 
عمومي ايندياناپولیس4  انجام  دادند. نتايج نشان  داد که  کتاب هاى  داستاني  بزرگساالن  در 
میان موضوعات مختلف باالترين  میزان  امانت  را داشته است. در اين  پژوهش  میزان  امانت  
کتاب هاى  مربوط به  ماجراهاي  اسرارآمیز، داستان هايي  وسترن ، داستان هاي  علمي  تخیلي  و 
زبان  و زبان شناسي  به  ترتیب  چهار اولويت  بعدي  را تشکیل  مي دادند. کتاب هاى  تاريخ  و 

تـاريخ  امــريکـا کمتــريـن  میــزان  امـانت  را به  خـود اختصاص  داده  بودند.
در حال حاضر، انتخاب و تهیه منابع کتابخانه  عمومی کتابخانه ملی متکی به قانون 
واسپارى است و ساير راه هاى فراهم آورى همچون مبادله، اهدا و خريد نقش کمی در آن ايفا 
می کنند. گرچه در اين شیوه مجموعه سازى به دلیل نداشتن حق انتخاب اولیه، نوعی اجبار در 
انتخاب حاصل می شود اما باتوجه به محدوديت هاى موجود در نگهدارى منابع و عالقه مندى 
مراجعان به موضوعات خاص می  توان در تعداد نسخه ها و نیز وجین مجموعه در اين مخزن 
دستورالعمل هاى مدّونی را تنظیم کرد. از آنجا که کتابخانه عمومی همانند ديگر بخش هاى 
کتابخانه ملی میزبان مراجعان زيادي در سطح تحصیالت کارشناسی به باال، پژوهشگران و 
محققان است، بررسی میزان استفاده از مجموعه اين کتابخانه به تفکیک مقوله هاى موضوعی 
الزم است تا عاليق و نیازهاى مطالعاتی آنان را مشخص کند. از آنجا که تاکنون تحلیل 
مجموعه کتابخانه عمومی، به صورت علمی و مستند صورت گرفته پژوهش حاضر برآن شد 

پراکندگی موضوعی و میزان
 استفــاده از كتاب ها 
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تا به ارزيابي و تحلیل اين مجموعه از نظر پراکندگي موضوعي منابع؛ وضعیت امانت منابع؛ 
ويژگي جمعیت شناختي اعضا و نحوه استفاده از مجموعه بپردازد.

روش شناسی
در اين پژوهش، از روش تحلیل مجموعه که از تکنیک هاى ارزيابی کتابخانه است در کنار 
شیوه هاى تحلیل مبتنی بر کاربر و مبتنی بر امانت استفاده شده است. براى گزارش گیرى 
از نرم افزار کتابخانه ملی )رسا( استفاده و آمار مجموعه کتابخانه تا اول مهرماه سال 1391 

برحسب مدرك1  محاسبه شد. 
براساس نظام مورد استفاده در کتابخانه عمومي )نظام رده بندى LC(، رده هاى مختلف،  
به عنوان مقوله هاى موضوعی در 229 رده اصلی و فرعی بررسی و در نهايت به دلیل تعدد 
بسیار، به جز رده هاى گسترش زبان فارسی)BBR ، DSR، LGR، BP،  KMHو PIR( همه آنها 

تحت رده  اصلی محاسبه شدند.
در اين پژوهش نمونه گیرى انجام نشده و تمام مجموعه موردنظر به صورت جداگانه 
مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. کتاب هاى التین به دلیل تعداد بسیار اندك و نیز اعضاى 

غیرفعال )معلق( به دلیل عدم امکان دسترسی به کتابخانه از جامعه پژوهش حذف شدند. 
کلیه آمار از فرم هاى گزارش گیرى مختلف در زير منو هاى مرتبط نرم  افزار رسا استخراج 
 Microsoft Excel 2010 و Notepad++ v6.5.1 و پس از تصفیه اطالعات اضافی در نرم افزار هاى
در قالب چک لیست هاى رايانه اى مرتب شده و سپس باتوجه به فیلدهاى مشترك در هريک 
از چک لیست ها، با يکديگر مرتبط و همسان سازى شدند و درنهايت اطالعات آنها براى 

استخراج آمارهاى نهايي به شرح ذيل ترکیب شدند:
1. 111979 مدرك، متشکل بر 165467 نسخه؛ 

2. 68691 مورد امانت طی 18 ماه از فروردين 1390 تا شهريور ماه 1391؛
3. 51262 نفر عضو به عنوان اعضاى فعال از 122142 نفر عضو کتابخانه )هر عضوى که 
حتی يک روز در اين بازه زمانی به کتابخانه دسترسی داشته است مورد بررسی قرار گرفته است(.
ضعف برنامه جامع کتابخانه ملی )رسا( در ارائه گزارشات تخصصی؛ کندى نرم  افزار در 
ارائه گزارشات قطعی و اعالم خطاى سیستمی مکرر در حین گزارش گیرى؛ ارائه خروجی هاى 
نامفهوم براى بازخوانی در ساير نرم  افزارهاى کاربردى؛ عدم ارائه گزارشات تخصصی براساس 
فیلدهاى مورد انتظار؛ وجود محدوديت  در دريافت گزارش هاى موجود به خصوص براى 
جستجوهايی با تعداد باالى مدرك؛ تعداد باالى اعضاى معلق در کتابخانه ملی و حجم نسبتًا 
قابل توجه ورود اطالعات اشتباه و نیز کم بودن پیشینه تحقیق به روز و با گستردگي موردنظر 

رضا پورعبادی 
زهره میرحسینی   |  نرگس نشاط 

1. متام کتاب های موجود در کتابخانه ملی 

براساس مشخصات کتابشناختی خود دارای 

یک شامره مدرک منحرصبه فرد هستند. تغییر 

در عنارص توصیفی كتابشناختی منجر به 

اختصاص شامره مدرک های مجزا برای هرکتاب 

خواهد شد. درصورتی که کتاب ها دارای جلد 

و نسخه های متعدد باشند همه آنها تحت یک 

شامره مدرک منظور می شوند.
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در منابع ايراني و خارجي ازجمله محدوديت هاي موجود در اين پژوهش بودند.

یافته ها

منودار 1.  توضیع فراوانی کتاب های موجود در مخزن بر اساس رده های موضوعی

داده ها در نمودار 1  نشان می دهد که رده هاى موضوعی، )BP( با اختصاص 19945 مدرك 
و 17/81 درصد؛ )PIR( با 14329 مدرك و 12/80 درصد و )B( با 11458 مدرك و 10/23 
درصد باالترين و رده هاى )V( با 15 مدرك و 0/01 درصد؛ )LGR( با 70 مدرك و 0/06 
درصد و )E-F( با 85 مدرك و 0/08 درصد، کمترين موجودى را از نظر تعداد فراوانی در 

مخزن کتابخانه عمومی دارا هستند.

منودار 2.  میانگین میزان امانت کتاب های موجود در مخزن بر اساس رده های موضوعی

نمودار 2 نشان می دهد که رده )J( با داشتن میانگین 2.10 باالترين میزان استفاده و 
بعد از آن رده هاى )K( با میانگین 1/34 و )E-F( با میانگین 1/28 در رتبه هاى بعدى قرار 
دارند. در مقابل کمترين میزان استفاده مربوط به رده هاى )LGR(، )BP( و )S( به ترتیب با 

پراکندگی موضوعی و میزان
 استفــاده از كتاب ها 

در  كتابخانه عمومی كتابخانه ملی
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میانگین هاى0/14، 0/23 و 0/32 است. همچنین نتايج نشان می دهد، میانگین استفاده کل 
کتاب هاى مجموعه 0/61 است.

داده هاي نمودار 3 و 4 نشان می دهد که رده هاى موضوعی، )LGR( با 88/57 درصد و 
 )G( ،با 25/09 درصد )J( با 86/67 درصد باالترين و رده هاى )V( با 87/15 درصد و )BP(
با 39/03 درصد و )E-F( با 40 درصد، کمترين میزان کتاب هاى به امانت نرفته را دارا هستند. 
همچنین 74/83 درصد کل کتاب ها در بازه زمانی موردنظر حتی يک بار به امانت نرفته اند. 
داده هاي نمودار 5 نیز نشان مي دهد که 52/22 درصد کتاب-ها يک بار، 45/61 درصد بین 2 
تا 10 بار و 2/17 درصد کتاب ها بیش از 20 بار استفاده شده است. باالترين مراجعه به يک 

کتاب نیز 92 بار است.

منودار 3.  فراوانی کتاب های به امانت نرفته در کل  

 
منودار 4.  فراوانی کتاب های به امانت نرفته در هر یک از رده های موضوعی  

رضا پورعبادی 
زهره میرحسینی   |  نرگس نشاط 
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منودار 5.  فراوانی مراجعه مجدد به کتاب های به امانت رفته 

داده هاي جمعیت شناختي اعضا و وضعیت عضويت آنها در نمودار 6 و 7، نمايان است. 
همانطور که مالحظه مي شود تنها 42 درصد معادل 51262 نفر اعضاي کتابخانه داراي کارت 
فعال بوده و از اين تعداد 29240 نفر معادل 57/04 درصد زن و 22022 نفر معادل 42/96 

درصد را مردان تشکیل مي دهند.

  

                     منودار 7.  جنسیت اعضاء                                            منودار 6.  وضعیت اعتبار اعضاء

داده هاي آماري منعکس شده در نمودار 8 بیان مي کند که در میان اعضاي فعال در دوره 
زماني مورد پژوهش، 97/24 درصد اعضا معادل 49848 نفر را افراد عادي بدون شرايط 
عضويت خاص تشکیل مي دهند. مابقي اعضاي داراي شرايط ويژه و خاص، در بین اعضا 

هستند.
همچنین 41/78 درصد اعضاي فعال را دانشجويان فوق لیسانس؛ 29/89 درصد لیسانس 
و 9/99 درصد را اعضاي داراي مدرك تحصیلي فوق لیسانس تشکیل مي دهند. بیش از 6/74 
درصد اعضا را اعضاي داراي مدارك تحصیلي باالتر از فوق لیسانس و نیز 2/78 درصد داراي 

مدرك پايین تر از لیسانس هستند )نمودار 9(.

پراکندگی موضوعی و میزان
 استفــاده از كتاب ها 

در  كتابخانه عمومی كتابخانه ملی
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منودار 8.  رشایط ویژه اعضاء

منودار 9. میزان تحصیالت اعضاء

باتوجه به میزان تحصیالت و شرايط ويژه اعضاي سطوح دسترسي، نتايج نشان مي دهد 
56/17 درصد اعضا داراي سطح دسترسي خاص؛ 43/69 درصد سطح دسترسي عام و 0/14 

درصد سطح دسترسي ويژه به منابع کتابخانه ملي را دارا هستند )نمودار 10(.
در مجموع، 17/43 درصد اعضاي فعال حداقل يک بار از کتابخانه عمومي کتاب به 
امانت برده اند و 82/57 درصد حتي يک بار براي دريافت کتاب از کتابخانه عمومي مراجعه 
نکرده اند. در اين میان 17/72 درصد استفاده کنندگان از مجموعه فقط يک بار، 62/06 درصد 
)2 - 10 نوبت( و 11/79 درصد )11 - 20 نوبت( از مجموعه کتابخانه عمومی درخواست 
امانت داشته اند. 8/44 درصد نیز بیش از 20 بار کتاب به امانت گرفته اند. فعال ترين عضو 

کتابخانه نیز در اين بازه زمانی 165 کتاب به امانت گرفته است. 

رضا پورعبادی 
زهره میرحسینی   |  نرگس نشاط 
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میزان سرانه امانت در نمودار 13 مشخص مي کند که سرانه امانت در بازه زماني مورد 
نظر 1/34 بوده است. رده هاى )H( با 0/193 ، )PIR( با 0/141 و )P( با 0/140 باالترين و در 
مقابل رده هاي )V( )LGR( با سرانه امانت صفر و )E-F( با 0/002 کمترين سرانه امانت کتاب 

به ازاى جمعیت مشمول را دارا هستند.

      
  

          منودار 10.  سطوح دسرتسی اعضاء                                 منودار 11.  وضعیت امانت اعضاء

منودار 12. فراوانی مراجعه مجدد اعضای فعال برای دریافت امانت

منودار 13. رسانه امانت به ازای هر یک از مراجعان در رده های موضوعی

پراکندگی موضوعی و میزان
 استفــاده از كتاب ها 

در  كتابخانه عمومی كتابخانه ملی
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منودار 14. میزان امانت در هر ماه

همانطور که نمودار 14 نشان مي دهد باالترين میزان امانت در بازه زماني موردنظر 
به ترتیب مربوط به ارديبهشت 1391 با 7/10 درصد، دي 1390 با 7/06 درصد و آذر 1390 
با 6/80 درصد بوده است. همچنین شهريور، فروردين و مرداد ماه 1390 بهترتیب با 4/02 
درصد، 4/23 درصد و 4/50 درصد کمترين میزان درخواست مراجعان را طي 18 ماه به خود 

اختصاص داده اند.
از نظر درخواست هاي پاسخ داده نشده، داده نشان داد که در ارديبهشت ماه 1390 با 
12/72 درصد بیشترين و در شهريورماه 1391 با 5/15 درصد شاهد کمترين درخواست هاى 
بدون پاسخ در کتابخانه عمومي هستیم. درمجموع 18 ماه انجام پژوهش مشخص شد، 8/96 

درصد از مجموع کل درخواست ها ترتیب اثر داده نشده اند )نمودار 15(. 

منودار 15. وضعیت درخواست های  امانت رد شده)پاسخ داده نشده(

رضا پورعبادی 
زهره میرحسینی   |  نرگس نشاط 
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نتايج همچنین نشان دهنده کاهش میزان اين شاخص از 11/61 درصد در فروردين ماه 
1390 به 5/15 درصد در شهريورماه 1391 است )نمودار 16(

      

منودار 16. روند تغییرات در  درخواست های  امانت رد شده طی مدت زمان انجام پژوهش

از نظر همبستگی میان تعداد کتاب ها با تعداد امانت در هر رده،  نتايج آزمون ضريب 
همبستگی پیرسون و اسپیرمن به ترتیب مقدار 0r/812 =   و نیز 0r/948 =   را نشان می دهد که 
باتوجه به فرمول )1+ ≤ ضريب همبستگی پیرسون =r ≤ 1-( و سوگیرى اين مقادير به سمت 
)1+( حاکي است بین تعداد کتاب ها در رده هاى موضوعی مختلف با تعداد امانت آنها همبستگی 
مثبت و نسبتاً قوى وجود دارد )نمودار 17(. در میزان همبستگی میان تعداد کتاب ها با میانگین 
امانت در هر رده، آزمون هاي فوق به-ترتیب مقدار r-0/343 =  و نیز r-0/165 =  را نشان می دهد 
که باتوجه به سوگیرى اين مقادير به سمت )1-( حاکي است بین تعداد کتاب ها در رده هاى 

موضوعی مختلف با تعداد امانت آنها همبستگی منفی و نسبتاً ضعیف وجود دارد )نمودار 18(.

  
   منودار 17. آزمون میزان همبستگی تعداد کتاب با تعداد امانت                       منودار 18. آزمون میزان همبستگی تعداد کتاب با میانگین امانت

پراکندگی موضوعی و میزان
 استفــاده از كتاب ها 

در  كتابخانه عمومی كتابخانه ملی
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بحث و نتیجه گیری
نتايج نشان مي دهد که بیش از نیمي از کتاب هاى مخزن با بیش از 50/35 درصد به کتاب هاى 
زيرمجموعه دو رده کلي B )فلسفه، روان شناسی و دين( و P )زبان و ادبیات( اختصاص يافته 
است که با تحقیقات رداد )1378(، باجالن )1380(، سلیمانی )1385(، موسوى و تاج الدينی 

)1388( همخوانی دارد و با نتايج واروك )1995(، ناهمخوان است. 
بررسي انتشارات کشور در طي سال هاي 1385 تا پايان شش ماهه اول سال 1391 نیز 
نشانگر آن است که بیش از 48/98 درصد حجم کتاب هاى نوشته و منتشرشده در ايران در 

همین دو رده متمرکز شده است.
نیل مجموعه به سوي منابع و مجموعه اسالمي و ايراني براساس بخشي از سیاست هاى 
کالن کتابخانه ملي در گردآوري اين منابع قابل پیش بیني بود. اما درنهايت مقايسه میزان پیشینه 
و کمینه مجموعه در بسیارى از رده هاى موضوعی نشان دهنده عدم توازن الزم در مجموعه 

کتابخانه است.
مقايسه میان میانگین امانت مشخص کرد که سه رده اول اين شاخص جزو رده هايی 
هستند که از مجموعه 26 رده مورد بررسی از نظر تعداد موجودى، به ترتیب در رتبه هاى 17، 
19 و 24 جدول فراوانی قرار گرفته اند، درعوض رده موضوعی دين اسالم )BP( که از نظر 
موجودى در رتبه اول قرار گرفته است کمترين میزان استفاده را به نسبت تعداد منابع در اختیار 
دارد. بر اين اساس پايین بودن میزان مراجعه به منابع مرتبط به ايران شناسی و اسالم شناسی 
در مجموعه کمی تأمل برانگیز به نظر می رسد. همچنین اين موضوع نشان مي دهد انتخاب 
کتاب هاى مجموعه بیشتر از آنکه براساس نیازهاى واقعی مراجعان باشد بیشتر با هدف رشد 
مجموعه بوده است. نکته قابل توجه میانگین پايین امانت در کل مجموعه )0/61( درمقايسه 

با پژوهش هاى داخلی و خارجي داراى مقدار بسیار کم و قابل تأملی است. 
در شاخص کتاب هاي استفاده نشده نشان داده شد که فقط در چهار رده موضوعی بیش 
از 50 درصد منابع استفاده شده است. در اين بخش از نتايج تحلیل ها نیز، همانند نتايج قبلی 
درصد کتاب هاى استفاده نشده )74/83 درصد( در کل مجموعه درمقايسه با پژوهش هاى 

داخلی داراى مقدار زياد و قابل تأملی است. 
بررسی اعضاى فعال استفاده کننده، نشانگر عالقه کم مراجعان براى استفاده از منابع 
کتابخانه و بررسی سرانه امانت نیز نشان دهنده آمار پايین 1/34 بود. امتیاز پايین به معنی 

نارسايی مجموعه در ارتباط با عاليق جمعیت مورد خطاب تلقی می شود. 
درخواست امانت در ماه هاي برگزاري امتحانات پايان ترم دانشجويان و برگزاري 
آزمون هاي تحصیالت تکمیلي با رشد همراه بوده است. بررسي نقاط کمینه اين نمودار 
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حاکي از آن است که میزان درخواست مراجعان در ايام منتهي به پايان و شروع سال و نیز 
اوقات فراغت تابستاني کاهش داشته و در کمترين حالت خود نسبت به ماه هاى همجوار 
خود است. میزان دسترس پذير بودن مجموعه نیز باتوجه به آمار به دست آمده 96/11 درصد 
از برخی ارزشیابی هاى صورت گرفته در کتابخانه هاى دانشگاهی در سطح دنیا، قابل قبول به 

نظر می رسد.
از آنجا که بررسي هاي استفاده کنندگان بايد با دقت طرح ريزي شود و ترجیحاً اين 
بررسي بايد به صورت دوره اي و مستمر و در هر دو نوع متغیر جامعه شناختي و روان شناختي 
انجام شود. لذا پیشنهاد می شود نیازسنجی از استفاده کنندگان به صورت ساالنه به عمل آيد تا 
نسبت به وجین مجموعه هاى بالاستفاده اقدام شود و از طريق فعال کردن بخش مبادله و 
اهدا با ساير کتابخانه ها ازجمله نهاد کتابخانه هاى عمومی کشور به توازن موضوعی کتابخانه 

عمومی پرداخته شود.
همچنین استفاده از بررسی هاى استفاده کنندگان در برنامه ريزى کتابخانه توسط مديران 
کتابخانه در دستور کار قرار گیرد. شاخص هاى مديريت مجموعه مانند انتخاب هدفمند، 
ارزيابي دوره اي مستمر و وجین به سوي ايجاد توازن در مجموعه کتابخانه عمومی کتابخانه 
جامع  آيین نامه  تدوين  و  گیرد  قرار  اولويت  در  مراجعان  واقعی  نیازهاى  براساس  ملی 
مجموعه سازي در کتابخانه عمومي براي انتخاب، مبادله کتاب هاى مازاد و وجین مجموعه 

آغاز شود.
نکته ديگر قابل ذکر تبلیغ درخصوص خدمات کتابخانه عمومی از طريق سايت کتابخانه ملی و 
رسانه هاى جمعی مانند صدا و سیماى جمهورى اسالمی است که مي تواند آگاهي 

کاربران و استفاده کنندگان از اين کتابخانه را ارتقاء بخشد. 
همچنین با توجه به خلط معنايي کتابخانه عمومي با رسالت و مأموريت کتابخانه ملي، 

پیشنهاد می شود نام کتابخانه عمومی کتابخانه ملی ايران به کتابخانه امانی ملی تغییر يابد.
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