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چڪیده
هدف :شناسایی میزان پراكندگی موضوعی کتابهای موجود در
كتابخانه عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ردههای
موضوعیمختلفومیزاناستفادهمراجعانازاینمنابعاست.
روش /رویكرد پژوهش :در این پژوهش ،از روشهای تحلیل
مجموعه و ارزیابی کاربران و استنتاج برمبنای اصول معترب استفاده
شده است.
یافت هها :یافتهها نشان میدهد بیش از  50/35درصد کتابها فقط
به دو رده موضوعی فلسفه و دین ( )Bو زبان و ادبیات ( )Pاختصاص
یافتهاست.میانگینکلامانتکتابهایمجموعهعدد 0/61هست
بهای
که رقم بسیار پایینی را نشان میدهد 74/83 .درصد کتا 
مجموعهحتییکباربهامانتنرفتهوفقط17/43درصداعضایفعال
حداقل یک بار کتاب به امانت گرفتهاند .رسانه امانت عدد  1/34به
ازای هر نفر از جمعیت  51262نفری را نشان میدهد .شاخص در
دسرتس بودن مجموعه کتابخانه عمومی نیز 96/11درصد برآورد شد.
درنهایت مشخص شد بین تعداد کتابها با تعداد امانت همبستگی
مثبتوبینتعدادکتابهابامیانگینامانتهمبستگیمنفیوجود
دارد .بین میانگین استفاده از کتابها در ردههای موضوعی مختلف
نیز تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری:نتایجنشاندهندهعدمتوازنالزمدرمجموعهکتابخانه
عمومی برحسب عالیق مراجعان بوده ،لذا تغییرات بنیادی در بخش
انتخاب منابع ،مدیریت مجموعه ،ارزیابی و وجین و در کل نظام
مجموعهسازیکتابخانهعمومیرضوریبهنظرمیرسد.

ڪلیدواژهها
کتابخانه ملی ،میزان استفاده ،پراکندگی موضوعی ،تحلیل مجموعه
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کتابخانه عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ،که زیرمجموعه گروه مخازن در مديريت
اطالعرساني کتابخانه ملی ایران است در سال  1385افتتاح شد .اين مجموعه با داشتن
مجموعهاى بالغ بر 165467نسخه کتاب (فارسی و عربی) در مخزن 10000 ،نسخه کتاب در
تاالر مرجع به بیش از  122000عضو ثبتشده (که البته همه آنها فعال نیستند) در کنار سایر
4
بخشها ارائه خدمت مینماید.
كتابخانة عمومی کتابخانه ملی هرچند یکی از تاالرها و مخازن كتابخانه بهشمار میرود،
اما باتوجه به هدف تأسیس آن ،شکستن تابوی امانت کتاب به بیرون از سازمان فارغ از دغدغه
حفظ میراث مکتوب است ،نوعی کتابخانه عمومی ،پژوهشی و تخصصی بهشمار میرود.
حجم انبوه اطالعات تولید شده بهصورت چاپى و غیرچاپى ،گزینش و انتخاب مواد را
به حساسترین و خطیرترین مسئولیت یک کتابخانه تبدیل کرده است .شکست یا موفقیت
خدمات عمومى کتابخانه نتیجه فراهمآورى و گسترش مناسب و توانمند مجموعه یا عدم
تناسب و ناتوانى مجموعه است (گاردنر.)1376 ،5
مسلم ًا یکی از ارکانی که همواره بر مجموعهسازی و انتخاب مواد تأثیر مستقیم میگذارد
جامعه استفادهکننده مجموعه است .رانگاناتان به استفادهکنندگان بهمنزله هسته مرکزی کلیه
فعالیتهای کتابخانهای مینگرد و تأکید میورزد که همه تالشها باید در راستای برآورد نیاز
آنان صورت پذیرد (کارنا.)1373 ،6
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ارزیابی مجموعه اندازهای را میسنجد که مجموعه ،اهداف ،نیازها و ماموریت
کتابخانه و سازمان مادر را برآورده میکند؛ و تحلیل مجموعه اهداف بسیاری را پوشش
میدهد .با افزایش آگاهی در مورد مجموعه كتابخانه و استفاده از آن ،كميته انتخاب
میتواند فهم بهتری نسبت به ميزان برآورده شدن اهداف و مأموریتهای کتابخانه پیدا
کند و فعالیتهای مدیریتی و مجموعهسازی را برای افزایش تناسب بین مجموعه و
مأموریتها تعدیل کند (جانسون.)1389 ،1
تحلیل مجموعه به معنای تشریح مجموعه کتابخانه و تشریح استفاده از آن است .به طور
مثال ،در تحلیل مجموعه ،تعداد عناوین موجود برای یک موضوع خاص ،قالبهای موجود
در مجموعه ،سن و شرایط مجموعه ،دامنه و عمق پوشش مجموعه ،زبانهایی که منابع به
آن زبانها موجودند ،و استفاده یا عدم استفاده از مجموعه توسط كاربران مورد بررسی قرار
میگیرد .لذا ،کتابداران باید پیوسته جامعه استفادهکننده را بشناسند و بهطور مستمر انتظارات و
نیازهای کاربران را ارزیابی کنند ،بهگونهای که بتوانند به تعادل مطلوبی از مجموع ه و خدمات
دست یابند (جانسون.)1389 ،
از طریق مطالعه دقیق گرایشهای موضوعی جامعه استفادهکنندگان و تعیین نیازهای
اطالعاتی آنان میتوان نسبت به ارزیابی مجموعه و تشخیص و رفع خألهای موجود گامی
مؤثر برداشت.
در اين زمينه ،پژوهشهاي متعددي انجام شده است ،ولی کمتر با روش تحلیل مجموعه
به این مهم پرداخته شده است .بهطور مثال ،رداد ( )1378به بررسی گرایشهای موضوعی
استفادهکنندگان کتابخانه مرکزی و کتابخانههای اقماری آستان قدس رضوی در مشهد
پرداخت .يافتهها نشان داد موضوعات ادبیات ،علوم عملی و دین پراستفادهترین و هنر و
زبان کماستفادهترین موضوعات را تشکیل دادند .مجموعه در موضوعاتی نظیر هنر ،زبان،
علوم عملی و علوم خالص با ضعف اندكي و در موضوعات دین با تراکم روبهرو بوده است.
همچنین مشخص شد بین مجموعه کتابخانه و گرایشهای موضوعی استفادهکنندگان بهطور
میانگین کمتر از  70درصد همبستگی وجود دارد.
همچنين ،باجالن ( )1380به بررسي پراکندگی موضوعی مجموعه کتابخانه عمومی
شهید باهنر بروجرد و میزان استفاده از مجموعه به تفکیک مقولههای موضوعی در سال
 1380پرداخت .يافتههاي وي نشان داد كه رده دين با  24/65درصد بيشترين و رده زبان و
زبانشناسي با  1/16درصد كمترين تعداد كتاب را در مجموعه دارند .بررسي ميانگين استفاده
نيز مشخص كر د که رده ادبیات با میانگین  1/7بیشترین و رده هنر با ميانگين  1/47و علوم
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عملي با  1/43بهترتيب در رديفهای دوم و سوم قرار گرفتهاند .كمترين ميزان استفاده مربوط
به رده زبان و زبانشناسی با میانگین  0/2بوده است .يافتهها همچنين نشان داد كه 64/69
درصد كل کتابها اص ً
ال به امانت نرفتهاند.
ی ( )1385نيز به بررسـی پراکندگـی موضـوعی مجمــوعه کتابخانه و مرکز
سلیمـان 
اطالعرسانی دانشگاه امام صادق(ع) و میزان استفاده از آن به تفکیک ردههای موضوعی
پرداخت .در کتابهای فارسی و عربي رده فلسفه و دین با  36/62درصد ،بیشترین و رده
علوم دریایی ،با  0/01درصد کمترین و در کتابهای التین ردههای اقتصاد و مدیریت با
 41/94درصد بیشترین و کتابهای علوم دريانوردي با  0/02درصد كمترين كتاب را داشتند.
میانگین استفاده از کتابهای فارسی و عربی  2/32و کتابهای التین  0/51بوده است.
در کتابهای فارسي باالترين ميزان استفاده رده فناوري با  4/62درصد و كمترين ميزان
رده علوم دريانوردي با  0/35بوده است .در کتابهای التيني ،باالترين ميزان استفاده رده
حقوق با ميانگين  1/49درصد و كمترين ميزان ردههای علوم دريانوردي ،پزشكي و موسيقي
بودهاند كه اص ً
ال امانت نرفتهاند .همچنين مشخص شد حدود  60درصد عناوين فارسي و
عربي و نزديك به  87درصد از عناوين کتابهای التيني اص ً
ال مورد استفاده قرار نگرفتند.
در نهايت مشخص شد ميانگين استفاده از کتابهای فارسي و عربي بهطور معناداري بيشتر
از کتابهای التيني است ،درحالي كه اختالف معناداري بين ميانگين استفاده از کتابهای
ردههای موضوعي مختلف وجود ندارد.
موسوی و تاجالدینی ( )1388طی پژوهشی به بررسي کتابهای کتابخانه مرکزی دانشگاه
شهید باهنر کرمان ،پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده پرداختند .در کتابهای فارسی ،رده
فلسفه و دین با  21/97درصد بیشترین؛ و رده علوم دريانوردي با  0/03درصد کمترین سهم و در
کتابهای التین ردههای علوم با  51/79درصد بیشترین و علوم دريانوردي و موسيقي با 0/05
درصد کمترین میزان منابع را در مجموعه داشتند .بررسي ميانگين استفاده نشان داد در کتابهای
فارسي رده فناروي با  3/79باالترين و رده علوم نظامي با  0/35كمترين ميزان استفاده را داشتهاند.
در کتابهای التين رده فناوري با  1/49بيشترين و درمقابل هيچيك از کتابهای رده موسيقي،
علوم نظامي و علوم دريانوردي به امانت نرفتهاند .همچنین مشخص شد که میانگین استفاده از
درحالی است که تفاوت

کتابهای فارسی بهطور معناداری بیشتر از کتابهای التین است و این
معناداری میان استفاده از کتابهای ردههای موضوعی مختلف وجود ندارد.
وار ِوك )1990( 1در پژوهشي ديگر ،به بررسی نیازهای اطالعاتی روستانشینان امریکا
و نقش کتابخانههای عمومی با هدف تعیین عالیق جامعه مورد پژوهش پرداخت و تعداد
 3500پرسشنامهدرمیاناستفادهکنندگانبزرگسال(حداقل17ساله)کتابخانههایعمومیتوزیع
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و جمعآوری كرد .وی دريافت كه اخبار ملی ( 13716امتیاز) ،اخبار محلی ( 13431امتیاز)،
کتابهای پرفروش 13397( 1امتیاز) و برنامههای آموزشی ( 13313امتیاز) پرمراجعهترین و
سرمایهگذاری و تجارت محلی ( 9717امتیاز) مسائل حقوقی ( 9879امتیاز) کاریابی و تغییر شغل
( 9911امتیاز) کممراجعهترین موضوعات بودند .کتابهای مرجع ( 14828امتیاز) و کتابهای
پرفروش ( 14181امتیاز) موضوعاتی بودند که باالترین میزان عالقه و تجارت محلی (9932
امتیاز) و مسائل حقوقی ( 10208امتیاز) کمترین عالقه را به خود اختصاص دادند.
ي كـ ه از استفادهكنندگا ن كتابخانههاي
ج يك نظرسنج 
خ )1377( 2نيز در نتايـ 
استـلما 
ن درصد
ي چند ناحي ه از روسي ه در سا ل  ١٩٩٤انجا م گرفته بود نشان داد ك ه بيشتري 
عموم 
ي بودهاند .داستانهاي
ن کتابهای جناي 
ت گرفت 
استفادهكنندگا ن (١٣درصد) عالقهمند به امان 
ي  5/8درصد
ي ماجرايي 6/2درصد ،کتابهای تاريخ 
ي با  7/4درصد ،داستانها 
ي تخيل 
علم 
ي قرار داشتند .کمترین درصد
ي بعد 
ي و ملودرا م با  5/1درصد در ردهها 
ي عشق 
و رمانها 
بین موضوعات مورد عالقه نيز عبارت بودند از خاطرات جنگ جهانی دوم با  0/2درصد و
داستانهای ترسناک و کتابهای محیط زیست با  0/7درصد.
ت بين
ي امان 
ت الگوها 
اوتنسمن 3و همکاران ( )1995با هدف بررسی زمين ه مشابه 
ي در ميان شعب كتابخانههاي
ف موضوع 
ي مختل 
ت مقولهها 
ي و ميزا ن امان 
ي عموم 
كتابخانهها 
ي بزرگساال ن در
عمومي ايندياناپوليس 4انجا م دادند .نتایج نشا ن داد ك ه کتابهای داستان 
ش ميزا ن امانت
ن پژوه 
ت را داشته است .در اي 
ن ميزا ن امان 
میان موضوعات مختلف باالتري 
ي تخيليو
ي علم 
ي وسترن ،داستانها 
ي اسرارآميز ،داستانهاي 
کتابهای مربوط ب ه ماجراها 
خو
ل ميدادند .کتابهای تاري 
ي را تشكي 
ت بعد 
ب چهار اولوي 
ي ب ه ترتي 
زبا ن و زبانشناس 
ص داده بودند.
ت را ب ه خـود اختصا 
ن ميــزا ن امـان 
خ امــريكـا كمتــريـ 
تـاري 
در حال حاضر ،انتخاب و تهیه منابع کتابخان ه عمومى کتابخانه ملی متکی به قانون
واسپاری است و سایر راههای فراهمآوری همچون مبادله ،اهدا و خرید نقش کمی در آن ایفا
میکنند .گرچه در این شیوه مجموعهسازی بهدلیل نداشتن حق انتخاب اولیه ،نوعی اجبار در
انتخاب حاصل میشود اما باتوجه به محدودیتهای موجود در نگهداری منابع و عالقهمندی
مراجعان به موضوعات خاص میتوان در تعداد نسخهها و نیز وجین مجموعه در این مخزن
دستورالعملهای مد ّونی را تنظیم كرد .از آنجا که کتابخانه عمومی همانند دیگر بخشهای
کتابخانه ملی میزبان مراجعان زيادي در سطح تحصیالت کارشناسی به باال ،پژوهشگران و
محققان است ،بررسى میزان استفاده از مجموعه این کتابخانه به تفکیک مقولههاى موضوعى
الزم است تا عالیق و نیازهای مطالعاتى آنان را مشخص كند .از آنجا که تاكنون تحلیل
مجموعه کتابخانه عمومی ،بهصورت علمی و مستند صورت گرفته پژوهش حاضر برآن شد

1. Best Sellers
2. Stelmakh
3. Ottensmann
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تا به ارزيابي و تحليل اين مجموعه از نظر پراكندگي موضوعي منابع؛ وضعيت امانت منابع؛
ويژگي جمعیتشناختي اعضا و نحوه استفاده از مجموعه بپردازد.

ششناسی
رو 

 .1متام کتابهای موجود در کتابخانه ملی
براساسمشخصاتکتابشناختیخوددارای
یک شامره مدرک منحرصبهفرد هستند .تغییر
درعنارصتوصیفیكتابشناختیمنجر به
اختصاص شامره مدرکهای مجزا برای هرکتاب
خواهد شد .درصورتی که کتابها دارای جلد
و نسخههای متعدد باشند همه آنها تحت یک
شامره مدرک منظور میشوند.
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در این پژوهش ،از روش تحلیل مجموعه که از تکنیکهای ارزیابی کتابخانه است در کنار
شیوههای تحلیل مبتنی بر کاربر و مبتنی بر امانت استفاده شده است .برای گزارشگیری
از نرمافزار کتابخانه ملی (رسا) استفاده و آمار مجموعه کتابخانه تا اول مهرماه سال 1391
برحسب مدرک 1محاسبه شد.
براساس نظام مورد استفاده در كتابخانه عمومي (نظام ردهبندی  ،)LCردههای مختلف،
بهعنوان مقولههای موضوعی در  229رده اصلی و فرعی بررسی و در نهایت بهدلیل تعدد
بسیار ،بهجز ردههای گسترش زبان فارسی(BBR ، DSR، LGR، BP، KMHو  )PIRهمه آنها
تحت ردهاصلی محاسبه شدند.
در این پژوهش نمونهگیری انجام نشده و تمام مجموعه موردنظر بهصورت جداگانه
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .کتابهای التین به دلیل تعداد بسیار اندک و نیز اعضای
غیرفعال (معلق) بهدلیل عدم امکان دسترسی به کتابخانه از جامعه پژوهش حذف شدند.
کلیه آمار از فرمهای گزارشگیری مختلف در زیر منوهای مرتبط نرمافزار رسا استخراج
و پس از تصفیه اطالعات اضافی در نرمافزارهای  Notepad++ v6.5.1و Microsoft Excel 2010
در قالب چکلیستهای رایانهای مرتب شده و سپس باتوجه به فیلدهای مشترک در هریک
از چکلیستها ،با یکدیگر مرتبط و همسانسازی شدند و درنهایت اطالعات آنها برای
استخراج آمارهای نهايي به شرح ذيل ترکیب شدند:
 111979 .1مدرک ،متشکل بر  165467نسخه؛
 68691 .2مورد امانت طی  18ماه از فروردین  1390تا شهریور ماه 1391؛
 51262 .3نفر عضو بهعنوان اعضای فعال از  122142نفر عضو کتابخانه (هر عضوی که
حتی یک روز در این بازه زمانی به کتابخانه دسترسی داشته است مورد بررسی قرار گرفته است).
ضعف برنامه جامع کتابخانه ملی (رسا) در ارائه گزارشات تخصصی؛ کندی نرمافزار در
ارائه گزارشات قطعی و اعالم خطای سیستمی مکرر در حین گزارشگیری؛ ارائه خروجیهای
نامفهوم برای بازخوانی در سایر نرمافزارهای کاربردی؛ عدم ارائه گزارشات تخصصی براساس
ت در دریافت گزارشهای موجود بهخصوص برای
فیلدهای مورد انتظار؛ وجود محدودی 
جستجوهایی با تعداد باالی مدرک؛ تعداد باالی اعضای معلق در کتابخانه ملی و حجم نسبت ًا
قابل توجه ورود اطالعات اشتباه و نيز كم بودن پيشينه تحقيق بهروز و با گستردگي موردنظر
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در منابع ايراني و خارجي ازجمله محدوديتهاي موجود در اين پژوهش بودند.

یافت هها

منودار  .1توضیع فراوانی کتاب های موجود در مخزن بر اساس رده های موضوعی
دادهها در نمودار  1نشان میدهد که ردههای موضوعی )BP( ،با اختصاص  19945مدرک
و  17/81درصد؛ ( )PIRبا  14329مدرک و  12/80درصد و ( )Bبا  11458مدرک و 10/23
درصد باالترین و ردههای ( )Vبا  15مدرک و  0/01درصد؛ ( )LGRبا  70مدرک و 0/06
درصد و ( )E-Fبا  85مدرک و  0/08درصد ،کمترین موجودی را از نظر تعداد فراوانی در
مخزن کتابخانه عمومی دارا هستند.

منودار  .2میانگین میزان امانت کتاب های موجود در مخزن بر اساس رده های موضوعی
نمودار  2نشان میدهد که رده ( )Jبا داشتن میانگین  2.10باالترین میزان استفاده و
بعد از آن ردههای ( )Kبا میانگین  1/34و ( )E-Fبا میانگین  1/28در رتبههای بعدی قرار
دارند .در مقابل کمترین میزان استفاده مربوط به ردههای ( )LGR)، (BPو ( )Sبهترتیب با
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میانگینهای 0/23 ،0/14و  0/32است .همچنین نتایج نشان میدهد ،میانگین استفاده کل
کتابهای مجموعه  0/61است.
دادههاي نمودار  3و  4نشان میدهد که ردههای موضوعی )LGR( ،با  88/57درصد و
( )BPبا  87/15درصد و ( )Vبا  86/67درصد باالترین و ردههای ( )Jبا  25/09درصد)G( ،
با  39/03درصد و ( )E-Fبا  40درصد ،کمترین میزان کتابهای به امانتنرفته را دارا هستند.
همچنين  74/83درصد کل کتابها در بازه زمانی موردنظر حتی یک بار به امانت نرفتهاند.
دادههاي نمودار  5نيز نشان ميدهد كه  52/22درصد کتاب-ها یک بار 45/61 ،درصد بین 2
تا  10بار و  2/17درصد کتابها بیش از  20بار استفاده شده است .باالترین مراجعه به یک
کتاب نیز  92بار است.

منودار .3فراوانیکتابهای به امانت نرفته درکل

منودار .4فراوانی کتاب های به امانت نرفته در هر یک از رده های موضوعی
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منودار .5فراوانیمراجعهمجددبهکتابهایبهامانترفته
دادههاي جمعيتشناختي اعضا و وضعيت عضويت آنها در نمودار  6و  ،7نمايان است.
همانطور كه مالحظه ميشود تنها  42درصد معادل  51262نفر اعضاي كتابخانه داراي كارت
فعال بوده و از اين تعداد  29240نفر معادل  57/04درصد زن و  22022نفر معادل 42/96
درصد را مردان تشكيل ميدهند.

منودار  .7جنسیت اعضاء

منودار  .6وضعیت اعتبار اعضاء

دادههاي آماري منعكس شده در نمودار  8بيان ميكند كه در ميان اعضاي فعال در دوره
زماني مورد پژوهش 97/24 ،درصد اعضا معادل  49848نفر را افراد عادي بدون شرايط
عضويت خاص تشكيل ميدهند .مابقي اعضاي داراي شرايط ويژه و خاص ،در بين اعضا
هستند.
همچنين  41/78درصد اعضاي فعال را دانشجويان فوقليسانس؛  29/89درصد ليسانس
و  9/99درصد را اعضاي داراي مدرك تحصيلي فوقليسانس تشكيل ميدهند .بيش از 6/74
درصد اعضا را اعضاي داراي مدارك تحصيلي باالتر از فوقليسانس و نيز  2/78درصد داراي
مدرك پايينتر از ليسانس هستند (نمودار .)9
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منودار  .8رشایط ویژه اعضاء

منودار  .9میزان تحصیالت اعضاء
باتوجه به ميزان تحصيالت و شرايط ويژه اعضاي سطوح دسترسي ،نتايج نشان ميدهد
 56/17درصد اعضا داراي سطح دسترسي خاص؛  43/69درصد سطح دسترسي عام و 0/14
درصد سطح دسترسي ويژه به منابع كتابخانه ملي را دارا هستند (نمودار .)10
در مجموع 17/43 ،درصد اعضاي فعال حداقل يك بار از كتابخانه عمومي كتاب به
امانت بردهاند و  82/57درصد حتي يك بار براي دريافت كتاب از كتابخانه عمومي مراجعه
نکردهاند .در اين ميان  17/72درصد استفادهکنندگان از مجموعه فقط یک بار 62/06 ،درصد
( 10 - 2نوبت) و  11/79درصد ( 20 - 11نوبت) از مجموعه کتابخانه عمومی درخواست
امانت داشتهاند 8/44 .درصد نيز بیش از  20بار کتاب به امانت گرفتهاند .فعالترین عضو
کتابخانه نیز در اين بازه زمانی  165کتاب به امانت گرفته است.
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ميزان سرانه امانت در نمودار  13مشخص ميكند كه سرانه امانت در بازه زماني مورد
نظر  1/34بوده است .ردههای ( )Hبا  )PIR( ، 0/193با  0/141و ( )Pبا  0/140باالترین و در
مقابل ردههاي ( )V) (LGRبا سرانه امانت صفر و ( )E-Fبا  0/002کمترین سرانه امانت کتاب
بهازای جمعیت مشمول را دارا هستند.

منودار  .10سطوح دسرتسی اعضاء

منودار  .11وضعیت امانت اعضاء

منودار  .12فراوانی مراجعه مجدد اعضای فعال برای دریافت امانت

منودار  .13رسانه امانت به ازای هر یک از مراجعان در ردههای موضوعی
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منودار .14میزان امانت در هر ماه
همانطور كه نمودار  14نشان ميدهد باالترين ميزان امانت در بازه زماني موردنظر
بهترتيب مربوط به ارديبهشت  1391با  7/10درصد ،دي  1390با  7/06درصد و آذر 1390
با  6/80درصد بوده است .همچنين شهريور ،فروردين و مرداد ماه  1390بهترتيب با 4/02
درصد 4/23 ،درصد و  4/50درصد كمترين ميزان درخواست مراجعان را طي  18ماه به خود
اختصاص دادهاند.
از نظر درخواستهاي پاسخ داده نشده ،داده نشان داد كه در ارديبهشت ماه  1390با
 12/72درصد بيشترين و در شهريورماه  1391با  5/15درصد شاهد كمترين درخواستهای
بدون پاسخ در كتابخانه عمومي هستيم .درمجموع  18ماه انجام پژوهش مشخص شد8/96 ،
درصد از مجموع كل درخواستها ترتيباثر داده نشدهاند (نمودار .)15

منودار .15وضعیت درخواستهای امانت رد شده(پاسخ داده نشده)
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نتايج همچنين نشاندهنده كاهش ميزان اين شاخص از  11/61درصد در فروردين ماه
 1390به  5/15درصد در شهريورماه  1391است (نمودار )16

منودار .16روند تغییرات در درخواستهای امانت رد شده طی مدت زمان انجام پژوهش
از نظر همبستگی میان تعداد کتابها با تعداد امانت در هر رده ،نتایج آزمون ضریب
همبستگی پیرسون و اسپیرمن بهترتیب مقدار  = 0r/812و نیز  = 0r/948را نشان میدهد که
باتوجه به فرمول ( ≥ +1ضریب همبستگی پیرسون = )-1 ≥ rو سوگیری این مقادیر به سمت
( )+1حاكي است بین تعداد کتابها در ردههای موضوعی مختلف با تعداد امانت آنها همبستگی
مثبت و نسبت ًا قوی وجود دارد (نمودار  .)17در میزان همبستگی میان تعداد کتابها با ميانگين
امانت در هر رده ،آزمونهاي فوق به-ترتیب مقدار  = r-0/343و نیز  = r-0/165را نشان میدهد
که باتوجه به سوگیری این مقادیر به سمت ( )-1حاكي است بین تعداد کتابها در ردههای
موضوعی مختلف با تعداد امانت آنها همبستگی منفی و نسبت ًا ضعیف وجود دارد (نمودار.)18

منودار .17آزمون میزان همبستگی تعداد کتاب با تعداد امانت

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

نتايج نشان ميدهد كه بيش از نيمي از کتابهای مخزن با بيش از  50/35درصد به کتابهای
زیرمجموعه دو رده كلي ( Bفلسفه ،روانشناسی و دین) و ( Pزبان و ادبيات) اختصاص يافته
است که با تحقیقات رداد ( ،)1378باجالن ( ،)1380سلیمانی ( ،)1385موسوی و تاجالدینی
( )1388همخوانی دارد و با نتایج واروک ( ،)1995ناهمخوان است.
بررسي انتشارات كشور در طي سالهاي  1385تا پايان شش ماهه اول سال  1391نيز
نشانگر آن است كه بيش از  48/98درصد حجم کتابهای نوشته و منتشرشده در ايران در
همين دو رده متمركز شده است.
نيل مجموعه به سوي منابع و مجموعه اسالمي و ايراني براساس بخشي از سياستهای
كالن كتابخانه ملي در گردآوري اين منابع قابل پيشبيني بود .اما درنهايت مقايسه ميزان پيشينه
و كمينه مجموعه در بسیاری از ردههای موضوعی نشاندهنده عدم توازن الزم در مجموعه
کتابخانهاست.
مقایسه میان میانگین امانت مشخص کرد که سه رده اول اين شاخص جزو ردههایی
هستند که از مجموعه  26رده مورد بررسی از نظر تعداد موجودی ،بهترتیب در رتبههای ،17
 19و  24جدول فراوانی قرار گرفتهاند ،درعوض رده موضوعی دین اسالم ( )BPکه از نظر
موجودی در رتبه اول قرار گرفته است کمترین میزان استفاده را به نسبت تعداد منابع در اختیار
دارد .بر اين اساس پایین بودن میزان مراجعه به منابع مرتبط به ایرانشناسی و اسالمشناسی
در مجموعه کمی تأمل برانگیز بهنظر میرسد .همچنين اين موضوع نشان ميدهد انتخاب
کتابهای مجموعه بیشتر از آنکه براساس نیازهای واقعی مراجعان باشد بیشتر با هدف رشد
مجموعه بوده است .نكته قابل توجه میانگین پایین امانت در کل مجموعه ( )0/61درمقایسه
با پژوهشهای داخلی و خارجي دارای مقدار بسیار کم و قابل تأملی است.
در شاخص كتابهاي استفادهنشده نشان داده شد که فقط در چهار رده موضوعی بیش
از  50درصد منابع استفاده شده است .در این بخش از نتایج تحلیلها نیز ،همانند نتایج قبلی
درصد کتابهای استفادهنشده ( 74/83درصد) در کل مجموعه درمقایسه با پژوهشهای
داخلی دارای مقدار زياد و قابل تأملی است.
بررسی اعضای فعال استفادهكننده ،نشانگر عالقه کم مراجعان برای استفاده از منابع
کتابخانه و بررسی سرانه امانت نیز نشاندهنده آمار پایین  1/34بود .امتیاز پایین به معنی
نارسایی مجموعه در ارتباط با عالیق جمعیت مورد خطاب تلقی میشود.
درخواست امانت در ماههاي برگزاري امتحانات پايان ترم دانشجويان و برگزاري
آزمونهاي تحصيالت تكميلي با رشد همراه بوده است .بررسي نقاط كمينه اين نمودار
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حاكي از آن است كه ميزان درخواست مراجعان در ايام منتهي به پايان و شروع سال و نيز
اوقات فراغت تابستاني كاهش داشته و در كمترين حالت خود نسبت به ماههای همجوار
خود است .ميزان دسترسپذير بودن مجموعه نيز باتوجه به آمار بهدست آمده  96/11درصد
از برخی ارزشیابیهای صورتگرفته در کتابخانههای دانشگاهی در سطح دنیا ،قابل قبول به
نظر میرسد.
از آنجا كه بررسيهاي استفادهكنندگان بايد با دقت طرحريزي شود و ترجيح ًا اين
بررسي بايد بهصورت دورهاي و مستمر و در هر دو نوع متغير جامعهشناختي و روانشناختي
انجام شود .لذا پیشنهاد میشود نیازسنجی از استفادهکنندگان بهصورت ساالنه بهعمل آید تا
نسبت به وجین مجموعههای بالاستفاده اقدام شود و از طریق فعال کردن بخش مبادله و
اهدا با سایر کتابخانهها ازجمله نهاد کتابخانههای عمومی کشور به توازن موضوعی کتابخانه
عمومی پرداخته شود.
همچنين استفاده از بررسیهای استفادهکنندگان در برنامهریزی کتابخانه توسط مدیران
کتابخانه در دستور کار قرار گیرد .شاخصهای مديريت مجموعه مانند انتخاب هدفمند،
ارزيابي دورهاي مستمر و وجين به سوي ایجاد توازن در مجموعه کتابخانه عمومی کتابخانه
ملی براساس نیازهای واقعی مراجعان در اولويت قرار گیرد و تدوین آییننامه جامع
مجموعهسازي در كتابخانه عمومي براي انتخاب ،مبادله کتابهای مازاد و وجین مجموعه
آغاز شود.
نكتهديگرقابلذكرتبلیغدرخصوصخدماتکتابخانهعمومیازطریقسایتکتابخانهملیو
رسانههای جمعی مانند صدا و سیمای جمهوری اسالمی است كه ميتواند آگاهي
كاربران و استفادهكنندگان از اين كتابخانه را ارتقاء بخشد.
همچنين با توجه به خلط معنايي كتابخانه عمومي با رسالت و مأموريت كتابخانه ملي،
پیشنهاد میشود نام کتابخانه عمومی کتابخانه ملی ایران به کتابخانه امانی ملی تغییر یابد.
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