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چکیده
هدف: : پژوهش حاضر به منظور شناســایی عوامل مؤثر بر آشــنایی و بهره گیری دانشجویان از خدمات کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی مرکز آموزش 

شهید زمان پور و مرکز آموزش عالی امام خمینی انجام شده است.

روش شناسی پژوهش:  این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است و به روش پیمایش توصیفی انجام شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه 
پژوهشگرســاخته اســتفاده شده است. تعداد 319 نفر از دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی مراکز آموزشی جهاد کشاورزی استان تهران و البرز جامعه 

پژوهش را شکل داده است.

یافته ها:  نتایج پژوهش نشان داد که بیش از 10 درصد از دانشجویان 4 تا 6 بار در هفته و 40 درصد از دانشجویان، یک تا سه بار در هفته به کتابخانه مراجعه 
می کنند. بنابراین می توان گفت که میزان مراجعه بیش از نیمی از دانشجویان )51/1 درصد( به کتابخانه در وضعیت مناسبی قرار دارد. میزان مراجعه کمتر از 
نیمی از دانشــجویان )48/9 درصد( دو هفته یک بار یا ماهی یک بار گزارش شــده است. حدود 95 درصد از دانشجویان، کتب و نشریات فارسی را به عنوان 
مهم ترین منبع اطالعاتی ذکر کرده اند. منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه های موردمطالعه، نیازهای اطالعاتی دانشــجویان را در حد متوســط رفع می کند. 

دانشجویان از رفتار و نحوه برخورد کتابداران رضایت کامل دارند اما از راهنمایی و مشاوره کتابداران در بازیابی اطالعات رضایت ندارند.

نتیجه گیری:: با استناد به یافته های پژوهش، میزان مراجعه دانشجویان به کتابخانه شرایط مناسبی دارد. برگزاری دوره ها یا برنامه های "آموزش شیوه استفاده 
از کتابخانه" و "بهره گیری از کتابدار متخصص" می تواند مؤثرترین عامل در میزان استفاده از کتابخانه باشد.

کلیدواژه ها: خدمات کتابخانه ای، کتابخانه دانشگاهی، کتابخانه تخصصی، نیاز اطالعاتی، استفاده از کتابخانه، مرکز آموزش شهید زمان پور، مرکز 
آموزش عالی امام خمینی.

بررسی عوامل مؤثر بر بهره گیری دانشجویان از خدمات 
کتابخانه های مراکز آموزش شهید زمان پور و آموزش عالی امام خمینی )ره( 
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مقدمه

کتابخانه های دانشگاهی یکی از مهم ترین مراکز اطالع رسانی 
و اشــاعه دانش هســتند کــه اطالعــات موردنیاز دانشــجویان و 
پژوهشــگران را در زمینه هــای موضوعــی مختلــف تهیــه و در 
اختیــار آنان قرار می دهد. شــناخت مجموعه کتابخانه و خدمات 
اطالع رســانی رایج در کتابخانه ها و آگاهی از نیازهای اطالعاتی 
استفاده کنندگان، می تواند به مدیران کتابخانه ها کمک کند تا از 
نقاط قوت و ضعف خود آگاه شوند و برای رفع آن ها راهکارهای 
مناسبی را در پیش گیرند. استفاده حداکثری از منابع کتابخانه ای 

یکی از مهمترین اهداف هر کتابخانه است. 
مؤسســه آمــوزش عالی علمــیـ  کاربــردی و مهارتی جهاد 
کشــاورزی مســئولیت تدوین، برنامه ریزی و نظــارت بر اجرای 
دوره های عالی آموزش های علمیـ  کاربردی در مقاطع تحصیلی 
کاردانی، کارشناســی و کارشناسی ارشد در 62 مرکز و پردیس 
آموزش عالی در سراســر کشــور را بر عهده دارد. در این راستا 
مدیریت اطالع رســانی و کتابخانه مؤسســه آموزش عالی علمی 
ـ کاربــردی جهاد کشــاورزی بــا توجه به نقش مهــم و اثرگذار 
کتابخانه در فرآیند آموزش و پژوهش، مسئولیت سیاست گذاری، 
تعییــن اولویت ها، تخصیص و توزیع بودجه، تدوین آئین نامه ها و 
دستورالعمل های اجرایی در حوزه های فراهم آوری و نیازسنجی، 
سازماندهی و اشــاعه اطالعات، خدمات عمومی و نیز نظارت بر 
فعالیت های همه کتابخانه های مراکز آموزشــی تحت پوشش را 
بر عهده دارد. آگاهی از میزان آشــنایی دانشــجویان با فعالیت ها 
و خدمات کتابخانه، ابزارهای جســتجو و بازیابی اطالعات و نیز 
نیازهای اطالعاتی آنان، در تعیین اولویت ها و تدوین راهبردهای 
مجموعه سازی و فراهم آوری و بهبود ارائه خدمات اطالع رسانی 
کتابخانه ها به عنوان بازوی آموزشــی ســازمان تأثیر بسزایی دارد. 
دارابودن مجموعه هــای غنی و روزآمدکتابخانه ای، اســتفاده از 
نیروی انســانی متخصــص، بهره گیری از تجهیــزات کتابخانه ای 
روزآمــد و نیز ســاماندهی مناســب منابــع کتابخانــه ای ازجمله 
عواملی هســتند که در جذب مراجعین به کتابخانه نقش به سزایی 

دارنــد. با اســتفاده از شــاخص ها و معیارهای مختلــف می توان 
مجموعه کتابخانه، نیروی انسانی، وضعیت سازماندهی، خدمات 
اطالع رسانی، بودجه، ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها را ارزیابی 

کرد.
در زمینــه اســتفاده از خدمــات کتابخانه هــای تخصصــی و 
دانشگاهی و ارزیابی آن ها، تاکنون پژوهش های زیادی در ایران 
و ســایر کشورها انجام شده اســت. زارع و همکاران )1394( در 
مطالعه عوامل مؤثر بر استفاده از کتابخانه های عمومی کرمانشاه، 
به این نتیجه رســید که میزان اســتفاده کاربــران از کتابخانه های 
عمومی شــهر کرمانشــاه در وضعیت مطلوبی قــرار ندارد. عالوه 
بر آن میان متغیرهای "ســن"، "جنســیت"، "تحصیالت"، "اوقات 
فراغــت"، "اســتفاده از اینترنــت" و "فاصلــه محــل ســکونت با 
کتابخانــه" با میزان اســتفاده از کتابخانه رابطــه معناداری وجود 
داشت. اســفندیاری  مقدم و همکاران )1392(، با استفاده از مدل 
لیب کوآل کیفیت خدمات کتابخانه های ایران را بررسی کردند و 
دریافتند که در وضعیت فعلی، کتابخانه ها در همه ابعاد، خدمات 
مطلوب و آرمانی ارائه نمی دهند و در بسیاری از موارد از حداقل 
خدمــات برخوردارند و گاهــی با پایین ترین ســطح از خدمات 
پاســخگوی نیاز اطالعاتی کاربران هســتند. کیفیت خدمات در 
کتابخانه های دانشــگاهی و کتابخانه های تخصصی ازنظر کنترل 
اطالعــات، و در کتابخانه های عمومی در همــه مؤلفه ها ضعیف 
اســت. مؤتمنی و همکاران )1391( اولویت بنــدی موانع جوانان 
در اســتفاده از خدمات کتابخانه ها را بررســی کــرده و دریافتند 
که کمبود کتاب های موردنیاز، به روز نبودن منابع کتابخانه، نبود 
انگیزه و زمان کافی برای مطالعه و مناسب نبودن شرایط فیزیکی 
کتابخانه هــا، مهم تریــن مانع در مراجعه جوانان بــه کتابخانه های 
عمومی اســت. بیگدلی و همکاران )1390( در پژوهشــی به این 
نتیجه رســیدند که آگاهی دانشــجویان از خدماتی که کتابخانه 
ارائــه می دهد به میــزان 83 درصد، عالقه دانشــجویان به مطالعه 
و اســتفاده از کتابخانه با 76 درصد، دانــش و مهارت کتابداران 
در تشــخیص نیاز مراجعین و ســاکت بودن محیط ســالن مطالعه 
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به طور مســاوی با 70 درصد ازجمله عوامل مهمی اســت که در 
استفاده از کتابخانه مؤثر هســتند. شریف زاده و محبوبی )1390( 
در پژوهشــی، عوامل اســتفاده مطلوب دانشــجویان از خدمات 
کتابخانه در دانشــگاه علوم کشــاورزی و منابع طبیعی گرگان را 
بررســی کردند و به این نتیجه رسیدند که ســطح رضایت بیشتر 
پاسخ دهندگان )75 درصد( از خدمات کتابخانه مرکزی، در حد 
متوسط است. افکانه و شکوری شالدهی )1389( راه های ترغیب 
دانشجویان به مطالعه کتاب های غیردرسی را بررسی کردند. نتایج 
پژوهش نشــان داد کــه عواملی ازجمله روش تدریس اســتادان، 
برگزاری مســابقات کتاب خوانی، برگزاری نمایشــگاه کتاب و 
بررسی شــیوه های ارائه خدمات کتابخانه ای می تواند در هدایت 
دانشجویان به مطالعه کتب درسی یا غیردرسی نقش مؤثری داشته 
باشد. تفرشــی و کلخوران )1388( میزان آشــنایی و بهره گیری 
دانشجویان دانشــگاه آزاد اسالمی را بررسی کردند. آن ها به این 
نتیجه رسیدند که سبک آموزش استادان 58 درصد، عدم کفایت 
و روزآمــد نبودن منابع 57 درصد، نیــاز به آموزش بهره گیری از 
منابــع 75/3 درصد، و عــدم توانایی در اســتفاده صحیح از منابع 
49 درصــد، ازجمله مهم ترین دالیل مراجعه نکردن دانشــجویان 
به کتابخانه هســتند. یافته های پژوهش صیادی تورانلو و همکاران 
)1387( نیز نشان داد از دیدگاه دانشجویان دانشگاه یزد، دسترسی 
بــه اطالعــات، مهم ترین بعــد درزمینه ارتقــای کیفیت خدمات 
کتابخانه ای اســت. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اولویت 
سایر ابعاد در ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه ای به ترتیب شامل 
کنترل شــخصی، کتابخانه به عنوان مکان و تأثیرگذاری خدمات 
اســت. محمدبیگی )1386( در پژوهشی نتیجه می گیرد که تسلط 
کتابداران به مجموعه و ســایر منابع اطالعاتی مهم ترین عامل در 
جلب رضایت مراجعه کنندگان اســت. او همچنین اشاره می کند 
که محدودیت ســاعت کار کتابخانه مهم تریــن عامل نارضایتی 
مراجعیــن کتابخانه عمومی امام خمینی در شــهر قزوین اســت. 
اسدی )1385( در پایان نامه خود با عنوان بررسی میزان آشنایی و 
بهره گیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال از 

1. Einasto
2. Genoni
3. Francis

کتابخانه به این نتایج رسیده است: تصور می شود اکثر دانشجویان 
با نحوه استفاده از کتابخانه و منابع آن آشنا نیستند که باعث عدم 
بهره گیری مطلوب آن ها از کتابخانه می شــود. نتایج این پژوهش 
همچنین نشان داد که دانشجویان با فعالیت ها و بخش های مختلف 
کتابخانه دانشکده خود آشنایی ندارند و بیشترین دلیل آن ها برای 
مراجعه به کتابخانه، مطالعه درســی اســت. کتابداران نقش بسیار 
مهمی در آموزش دانشــجویان ایفا می کننــد و آموزش در زمینه 
شــیوه بهره گیری از کتابخانه، با همکاری کتابداران و اســتادان، 
نتایج چشــمگیری را به همراه خواهد داشــت. فقدان منابع کافی 
در کتابخانه ها، بیشــترین ســهم را در عدم مراجعه دانشجویان به 

کتابخانه ها دارد. 
در پژوهش هــای خارج از کشــور، ایناســتو1  )2009( تأثیر 
نظارت بر کیفیت خدمات کتابخانه ای ازسوی کاربران بر توسعه 
خدمات کتابخانه های دانشــگاهی در اســتونی را بررســی کرده 
اســت. خدمــات کتابخانــه ای در حوزه های محیــط، اطالعات، 
دسترســی و کارمندان، هر یک با داشــتن پنج تا نه معیار بررسی 
شــدند. او در پژوهش خود، بیشــترین تأکید پاســخ دهندگان را 
در ارتباط با کارایی کارمندان و دسترســی به اطالعات و محیط 
کتابخانه برشــمرده اســت. گنونی2  )2008( در پژوهشــی میزان 
استفاده از منابع چاپی در کتابخانه های دانشگاهی را بررسی کرد. 
نتایج پژوهش نشان داد که بیشتر کتابخانه ها در پی ایجاد خدمات 
واســپاری بین کتابخانه ای بودند تا بتوانند بــر غنای مجموعه های 
خود بیفزایند. برخی از کتابخانه ها به داشتن مجموعه های اشتراکی 
عالقه مند بودند. فرانســیس3  )2005( در مقاله خود با عنوان رفتار 
اطالع یابی اعضای هیئت علمی رشــته علوم اجتماعی در دانشگاه 
وست ایندینز نتیجه گرفت که 84/6 درصد از اعضای هیئت علمی 
از کتاب های درســی، 53/8 درصد از مجالت تخصصی و 42/3 
درصد نیز از تک نگاشــت ها در فرایند پژوهش استفاده می کنند. 
همچنین پایگاه های اطالعاتی ابســکو و امرالــد هرکدام با 19/5 

بررسی عوامل مؤثر بر بهره گیری دانشجویان از خدمات کتابخانه های مراکز آموزش شهید زمان پور و آموزش عالی امام خمینی )ره(
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درصــد بیشــترین مراجعه را داشــته اند. این اعضــاء، منابع اصلی 
دسترســی به اطالعات روزآمد را شــماره های جاری مجالت و 
جستجو در پایگاه های اطالعاتی عنوان کردند. چانگ1  )2005( 
در پژوهشی با عنوان "رضایت بخشی استفاده کنندگان از خدمات 
اینترنتی در کتابخانه های عمومی" دریافت که با ارزیابی رضایت 
از این خدمات در یک بررســی سه ماهه، بیشــتر پاسخگویان از 
جواب هایی که دریافت نموده اند، بسیار راضی بوده و فقط تعداد 
کمی از پاسخ دهندگان از این خدمات احساس نارضایتی داشتند 
کــه نتیجه آن پیشــنهاد هایی برای ارتقای ســطح خدمات مرجع 

دیجیتالی کتابخانه های عمومی دیجیتالی بود. 
رومانــوس2  )2004( در پِژوهشــی بــا عنــوان ارزیابی رفتار 
اطالع یابی متخصصان علوم اجتماعی و علوم انســانی در دانشگاه 
بوینس آیرس نتیجه گرفت که متخصصان هر دو گروه، از هر دو 
نوع منابع رسمی و غیررسمی در فرایند پژوهش استفاده می کنند، 
اما متخصصان علوم انســانی، مطالعه کتاب هــا را به مجله ترجیح 
می دادند و ترجیح متخصصان علوم اجتماعی بر استفاده از مجله ها 
بود. 31/4 درصد از متخصصان علوم اجتماعی طرفدار کتاب ها، 
40/5 درصد طرفدار مجله هــا و 82/2 درصد طرفدار هر دو منبع 
بودند. لیائــو3  )2004( اولویت بندی پایین خدمات کاربران را از 
مشکالت ریشــه دار کتابخانه های دانشگاهی در چین برشمرده و 
حاکــم بودن فرهنگ ســنتی در کتابخانه ها را یکی از علل اصلی 
توسعه نیافتگی خدمات کاربران از جنبه دسترس پذیری اطالعات 
معرفی کرده اســت. شــوانز4  )2002( در پژوهشی درباره عوامل 
مؤثر بر استفاده مراجعین از کتابخانه های عمومی شهر اسپوکن در 
شــرق واشنگتن، نتیجه گیری می کند که عواملی مانند مدیریت و 
ســازماندهی در کتابخانه ها، سیاست ها و روش های ارائه خدمات 
و محل قرار گرفتن کتابخانه در جذب مراجعین به کتابخانه مؤثر 
خواهد بود. کولن )2001( درباره رضایتمندی اســتفاده کنندگان 
از کتابخانه )دانشجوها( پژوهشی را انجام داد. این مقاله پژوهشی 
رابطــه میــان کیفیت خدمــت و رضایتمنــدی اســتفاده کننده و 
نیــز فاصله میان توقعــات اســتفاده کنندگان و ادراک مدیران را 

بررســی کرده است. نتایج این پژوهش نشان داد که میان توقعات 
استفاده کننده و خدمات کتابخانه فاصله چشمگیری وجود دارد. 
استفاده کنندگان، از کیفیت مجموعه  و وضعیت دسترسی به آن، 
فضای مطالعه، خدمات و تجهیزات و شــیوه برخورد کتابداران با 
مراجعه کنندگان راضــی نبودند. یافته ها بیانگر این مطلب بود که 
میان توقعات اســتفاده کنندگان و درک کتابداران از آن ها فاصله 
وجــود دارد و نگرش کتابداران به اهداف، همیشــه مطابق با نیاز 
اســتفاده کنندگان نبوده است. این دو شــکاف موجب نارضایتی 
اســتفاده کنندگان شده بود. مرســر5  )2000( در گزارشی به این 
نکته اشــاره می کند که 50 درصد از کســانی کــه از کتابخانه ها 
استفاده نمی کنند، هرگز به کتابخانه مراجعه نکرده اند، 19 درصد 
دیگر در ســطح بسیار پایینی اســتفاده می کنند و 10 درصد نیز به 
دلیل ضعف فرهنگ اجتماعی و عادات و رسوم قومی، استفاده از 

کتابخانه را خاص طبقه متوسط یا ضعیف جامعه می دانند.
با توجه به نــکات پیش گفته، این پژوهش درصدد پاســخ به 
این پرســش اســت که دانشــجویان مراکز آموزش عالی علمیـ  
کاربردی جهاد کشــاورزی اســتان تهران و البرز، تــا چه اندازه 
بــا خدمات کتابخانه ای آشــنا هســتند و به چه میــزان از آن بهره 
می برند؟ پژوهش حاضر نخســتین و تنها پژوهشــــی اســــت که 
عوامل مؤثر بر بهره گیری دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی 
همه رشــته های تحصیلی را در دو مرکز آموزش شهید زمان پور 
در اســتان تهــران و مرکز آمــوزش عالی امام خمینی در اســتان 
البرز بررســــی می کند. در این پژوهش ضمن بررســی خدمات 
کتابخانه های تخصصی و دانشــگاهی این دو مرکز آموزشی که 
زیرمجموعه ســازمان تحقیقــات، آموزش و ترویج کشــاورزی 
هســتند، سعی شده است راهکارهایی برای ارتقای توانمندی های 

دانشجویان در استفاده بهتر و مؤثرتر از کتابخانه ها ارائه شود.

1. Chang
2. Romanoos
3. Liao
4. Schwanz
5. Mercer
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روش شناسی پژوهش

ایــن پژوهش از نــوع کاربردی اســت و بــه روش پیمایش 
توصیفی انجام شــده اســت. برای گــردآوری داده های پژوهش 
از پرسشــنامه پژوهشگرساخته استفاده شــده است. برای سنجش 
روایی پرسشــنامه، ابتدا پرسشــنامه طراحی و در اختیار 20 نفر از 
اســاتید حوزه اطالع رسانی و دانش شناســی قرار گرفت. پس از 
بررســی و حذف و اضافه کردن برخی گویه ها، روایی پرسشنامه 
تأیید شــد. بــرای ســنجش پایایی پرسشــنامه، تعداد 20 نســخه 
پرسشنامه پیش آزمون در میان نمونه آماری توزیع و با استفاده از 
روش محاســبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه محاسبه 
شــد که مقدار ضریب آلفای حاصــل 785/. بود که باالتر از حد 
قابل قبول بوده و پایایی پرسشــنامه تایید شــد. در ارتباط با تعیین 
جامعه آماری پژوهش، با اســتعالم از مراکز آموزش شهید زمان 
پــور و مرکز آموزش عالی امام خمینی مشــخص شــد که تعداد 
1850 نفر دانشــجویان مقطع کاردانی و کارشناســی مشــغول به 

تحصیل هســتند. لذا بــا توجه به کثرت جامعــه آماری، از روش 
نمونه گیری طبقه ای تصادفی مبتنی بر جدول کرجسی و مورگان 
اســتفاده شد. بر اســاس این جدول، جامعه نمونه آماری پژوهش 
319 نفر تعیین شــد. پــس از جمع آوری پرسشــنامه ها، داده ها با 
اســتفاده از روش های آمار توصیفی، شــاخص مرکزی میانگین، 
میانه، نما، شــاخص پراکندگی واریانــس و انحراف معیار تحلیل 
شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس 

استفاده شده است.

یافته های پژوهش

در ایــن بخــش از تجزیه وتحلیل آمــاری، چگونگی توزیع 
نمونه هــای آماری براســاس متغیرهایی مانند جنســیت و ســطح 
تحصیالت و نیز تحلیــل وضعیت امکانات رفاهی کتابخانه، منابع 
مورداستفاده مراجعین، میزان رضایت از انواع خدمات کتابخانه ای 

و میزان مراجعه به کتابخانه بررسی شده است.

بررسی عوامل مؤثر بر بهره گیری دانشجویان از خدمات کتابخانه های مراکز آموزش شهید زمان پور و آموزش عالی امام خمینی )ره(

نمودار 1. فراوانی پاسخ دهندگان ازنظر جنسیت

همان گونه که از نمودار 1 می توان دریافت، پاســخ دهندگان 
)دانشجویان( موردمطالعه 54 درصد زن و 46 درصد مرد هستند.
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بر اســاس نتایج نمودار 2، جامعه موردمطالعه ازلحاظ ســطح 
تحصیــالت 33/5 درصــد در مقطع کاردانــی و 66/5 درصد در 

مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.

نمودار 2. فراوانی پاسخ دهندگان ازنظر مقطع تحصیلی

جدول 1. میزان مراجعه دانشجویان به کتابخانه

درصد فراوانی تجمعیدرصدفراوانیمیزان مراجعه به کتابخانه

43410/710/7 تا 6 بار در هفته

112940/451/1 تا 3 بار در هفته

7924/875/9دو هفته یک بار

7724/1100ماهی یک بار

319100جمع کل

مطابــق نتایــج جدول 1 مشــخص شــد کــه 10/7 درصد از 
دانشــجویان 4 تا 6 بار در هفته و 40 درصد از دانشــجویان، یک 
تا ســه بار در هفته به کتابخانه مراجعــه می کنند. بنابراین می توان 
گفت کــه میزان مراجعــه بیش از نیمــی از دانشــجویان )51/1 

درصد( به کتابخانه در وضعیت مناسبی قرار دارد و میزان مراجعه 
کمتر از نیمی از دانشــجویان )48/9 درصــد( دو هفته یک بار یا 

ماهی یک  بار است.

جدول 2. فراوانی و درصد پاسخ دهندگان ازنظر منابع اطالعاتی مورداستفاده

انحراف معیارمیانگیندرصد فراوانیفراوانینوع منبع اطالعاتی

23874/62/111/26پایان نامه ها

3191002/851/11کتاب های فارسی  

23874/61/721/07کتاب های التین 

30495/32/901/27نشریات فارسی 

26683/42/080/93منابع مرجع

27485/92/871/24مواد سمعی و بصری 

27586/22/911/31پایگاه های اطالعاتی آنالین

3/031/17میانگین کلی کفایت منابع
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بر اســاس نتایج جدول 2 کتاب های فارســی بــا 100 درصد 
استفاده و نشــریات فارسی با 95 درصد اســتفاده، نسبت به سایر 
منابع بیشترین استقبال و پایان نامه ها و کتاب های التین نیز کمترین 
استقبال را از ســوی دانشجویان داشــته اند. همچنین مطابق نتایج 

این جدول مشــخص می شــود که رضایت دانشجویان از کتب و 
نشــریات فارســی، مواد ســمعی و بصری و پایگاه های اطالعاتی 
آنالین اندکی باالتر از حد میانگین و در حد متوســط اســت، اما 

رضایت دانشجویان از کتب التین پایین تر از میانگین است.

بررسی عوامل مؤثر بر بهره گیری دانشجویان از خدمات کتابخانه های مراکز آموزش شهید زمان پور و آموزش عالی امام خمینی )ره(

جدول 3. دالیل نارضایتی دانشجویان در استفاده از شبکه اینترنت در کتابخانه

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیدلیل نارضایتی

123/83/8عدم آشنایی با اینترنت

321013/8عدم تسلط به زبان خارجی

16752/466/1خدمات رسانی نامناسب کتابخانه

7824/590/6نبود فرصت کافی

309/4100سایر موارد

319100جمع کل

نتایــج جــدول 3 نشــان می دهد کــه دلیل اصلــی نارضایتی 
دانشــجویان از شــبکه اینترنت کتابخانه، ارائه خدمات نامناسب 
ازسوی کتابخانه)52/4 درصد( است. زیرا همان طور که مشاهده 
می شــود، مواردی که مربوط به دانشجویان است درصد کمی از 

پاسخ ها را به خود اختصاص داده اند. اما خدمات رسانی نامناسب 
ازســوی کتابخانه، شاخصی است که به تنهایی نیمی از پاسخ ها را 

به خود اختصاص داده است.

جدول 4. دیدگاه پاسخ دهندگان در زمینه امکانات فیزیکی و رفاهی کتابخانه

انحراف معیارمیانگینامکانات

3/820/52فضا

3/760/54نور

3/590/97هوا

3/930/55صندلی

2/821/25آرامش و سکوت

3/930/37ساعات کار

چنانچه از نتایج ارائه شــده در جــدول 4 برمی آید، امکانات 
فیزیکی و رفاهی کتابخانه در حد متوسط به باال )با میانگین 3/93( 
است اما در حد عالی نیســت. نکته قابل توجه در زمینه آرامش و 
ســکوت کتابخانه این است که این گزینه کمترین نمره را کسب 

کرده است )2/82 درصد(، درحالی که یکی از مهم ترین معیارها 
در زمینه ســنجش امکانــات فیزیکی کتابخانه به شــمار می آید. 

بنابراین، الزم است در این مورد به درستی چاره اندیشی شود.
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جدول 5. دیدگاه پاسخ دهندگان در مورد کتابداران

نتایج ارائه شده در جدول 5 نشان می دهد که کتابداران شاغل 
در کتابخانه موردمطالعه، از حداقل ویژگی های الزم برخوردارند؛ 
زیرا میانگین نمرات کسب شــده در زمینه ویژگی های کتابداران، 
باالتر از حد میانگین )3/61( است. اما نکته قابل توجه این که این 

میانگین نمرات دریافت شــده از سوی پاســخ دهندگان در مورد 
راهنمایی و مشاوره کتابداران برای استفاده از مجموعه پایین تر از 

حد میانگین )2/88( است.

انحراف معیارمیانگیننظر دانشجویان در مورد کتابداران

3/610/94برخورد کتابداران

2/881/07استفاده از راهنمایی کتابداران

جدول 6. دیدگاه دانشجویان در زمینه مراجعه محدود به کتابخانه

درصدفراوانیدالیل محدودیت

14144/2کمبود منابع کتابخانه

15749/2عدم آشنایی کافی برای استفاده از منابع مرجع

13542/3عدم آشنایی کافی برای استفاده از فهرست موجودی کتابخانه

26482/8روزآمد نبودن منابع کتابخانه

26081/5محدودیت ساعات کار کتابخانه

9730/4سایر موارد

بر اســاس نتایج جــدول 6 مهم ترین دلیل دانشــجویان برای 
مراجعه محدود بــه کتابخانه، روزآمد نبودن منابع کتابخانه )264 
نفر با فراوانی 82/8 درصد( و محدودیت ســاعات کار کتابخانه 
)260 نفــر با فراوانی 81/5 درصد( ذکر شــده اســت. همچنین، 
دالیل دیگر نیز میزان نسبتاً باالیی را به خود اختصاص داده اند که 
نشان می دهد کتابخانه های مذکور برای ترغیب بیشتر دانشجویان 
برای مراجعه به کتابخانه باید در زمینه هایی مانند روزآمدی منابع 

موجود، برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی دانشجویان با 
اســتفاده از کتابخانه و افزایش ساعات کاری کتابخانه تجدیدنظر 

کنند.
نتایج مربوط به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر میزان استفاده 
دانشــجویان از خدمــات کتابخانه هــای دانشــگاهی و تخصصی 
مراکز آموزش شهید زمان پور و مرکز آموزش عالی امام خمینی 

در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 7. اولویت خدمات برای ایجاد رضایت بیشتر دانشجویان و ترغیب آن ها به استفاده از کتابخانه

انحراف معیارمیانگینعوامل مؤثر بر میزان استفاده دانشجویان از خدمات کتابخانه

36/493/63آموزش شیوه استفاده از کتابخانه

33/263/22استفاده از کتابدار متخصص

27/552/25آموزش شیوه های جستجوی اطالعات

26/243/46آموزش استفاده از پایگاه های اطالعاتی

24/923/48تهیه و تکمیل فهرست موجودی منابع کتابخانه

22/571/35پاسخگویی از طریق تلفن

17/931/12وجود راهنمای استفاده از منابع کتابخانه

12/542/87سایر موارد
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نتایج ارائه شــده در جدول 7 که بر اساس میانگین تنظیم شده 
است، نشــان می دهد که به ترتیب ازنظر دانشجویان موردمطالعه، 
بیشــترین شــاخص و خدماتی کــه در زمینه رضایــت و ترغیب 
دانشــجویان برای مراجعه به کتابخانه مؤثر اســت، آموزش شیوه 
استفاده از کتابخانه )با میانگین 36/49 درصد( و استفاده از کتابدار 
متخصص )با میانگین33/26 درصد( اســت؛ زیرا این دو شاخص 

بیشترین میانگین را نسبت به سایر شاخص ها کسب کرده اند.

بحث و نتیجه گیری

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که بیش از نیمی 
از دانشجویان در هر هفته بین یک تا شش بار از کتابخانه استفاده 
می کنند. به عبارت دیگر، میزان مراجعه آن ها به کتابخانه وضعیت 
مناســبی دارد و میزان مراجعه کمتر از نیمی از دانشجویان نیز دو 
هفته یک بار یا ماهی یک بار گزارش شده است. بنابراین، می توان 
گفت که به طورکلی میزان مراجعه دانشجویان مقاطع کاردانی و 
کارشناسی در دو مرکز آموزش شهید زمان پور و مرکز آموزش 
عالی امام خمینی، از شــرایط متوســطی برخوردار است. بررسی 
و مقایســه یافته های این پژوهش با نتایــج برخی از پژوهش هایی 
کــه در این زمینه در ایران و کشــورهای دیگر انجام شــده و در 
بخش پیشــینه ها به برخی از آن ها اشاره شده است، نشان می دهد 
که میزان مراجعه دانشــجویان به کتابخانه و استفاده آن ها از منابع 
کتابخانــه، در اغلب موارد با نتایــج پژوهش های دیگر همخوانی 
دارد. به عنوان مثــال، نتایج پژوهش بیگدلــی و همکاران )1390( 
نیز نشــان می دهد که عالقه دانشــجویان به مطالعه و اســتفاده از 
کتابخانه با 76 درصد، دومین عامل مؤثر در اســتفاده از کتابخانه 
محسوب می شــود. نتایج پژوهش شریف زاده و محبوبی )1390( 
سطح رضایت دانشجویان را در حد متوسط گزارش کرده است. 
در این زمینه نتایج پژوهش زارع )1394( و تفرشــی و کلخوران 
)1388( که بیش از 50 درصد نارضایتی کاربران را اعالم کردند، 

با نتایج حاصل از این مطالعه، متفاوت است.
 بــا توجه بــه این که اغلب پرســش های پژوهــش حاضر در 

طیــف لیکرت طراحی شــده و نمره هر گزینه بیــن 5-1 در نظر 
گرفته شده اســت، میانگین نمره دریافت شده برای هر آیتم 2/5 
محاســبه شده اســت. بنابراین، نتایج مربوط به گویه های سنجش 
میزان پاســخ گویی کتابخانه به نیازهای دانشــجویان نشان داد که 
توانایی مجموعه منابع اطالعاتی موجــود در کتابخانه های مرکز 
آموزش شــهید زمان پور و مرکز آموزش عالی امام خمینی، برای 
رفع نیازهای اطالعاتی دانشــجویان در حد متوسط است. بررسی 
رفتار اطالع یابی دانشجویان نیز نشان داد که اکثر دانشجویان )95 
درصد( از میان منابع مورداســتفاده، بــه ترتیب از منابع اطالعاتی 
فارسی مانند کتاب ها و نشریات فارسی، در حد متوسط و اندکی 
باالتــر از حد میانگین )بین 2/85 الی 2/91( و از کتاب های التین 
و پایان نامه هــا در حــد پایین تــر از حد میانگین )1/72( اســتفاده 
می کنند. درنتیجه، میزان رضایت دانشجویان از منابع التین پایین 
اســت. در این زمینه، یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش زارع 
)1394( و اسدی )1385( مطابقت بیشتری دارد. این مسئله ممکن 
اســت به علت عدم تسلط دانشجویان به زبان انگلیسی و یا به این 
دلیل باشد که در این مقاطع تحصیلی دانشجویان سروکار چندانی 
با منابع غیرفارسی ندارند. در ارتباط با راهنمایی کتابداران نیز باید 
عنوان کرد که متأسفانه کتابداران در زمینه کمک و راهنمایی به 
دانشــجویان ضعیف عمل کرده اند و دانشــجویان از این موضوع 
رضایت زیادی ندارند. در ارتباط با عدم رضایتمندی دانشجویان 
از کتابــداران یا کارکنان کتابخانه، نتایــج برخی از پژوهش های 
انجام شــده مانند بیگدلی )1390(، تفرشی و کلخوران )1388(، 
محمدبیگی )1386(، اســدی )1385(، ایناســتو )2009( و کولن 

)2001( با یافته های پژوهش حاضر همخوانی دارد.
در ارتباط با سنجش "برخورد کتابداران با مراجعین"  می توان 
چنین نتیجه گرفت که ازنظر پاســخگویان، برخورد کتابداران با 
مراجعین مناســب اســت به گونه ای که نمره مناسبی )یعنی 3/61( 
را دریافــت کرده اســت. اما درعین حال نتایج نشــان می دهد که 
اســتفاده از راهنمایی کتابداران نمره پایین تــری )یعنی 2/88( را 
کســب کرده است. این مسئله ممکن است ناشــی از پایین بودن 

بررسی عوامل مؤثر بر بهره گیری دانشجویان از خدمات کتابخانه های مراکز آموزش شهید زمان پور و آموزش عالی امام خمینی )ره(
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سواد اطالعاتی کتابداران یا دانشجویان باشد. این نتایج با یافته های 
بیگدلــی و همــکاران )1390( که دانش و مهــارت کتابداران را 
ازجمله مهم ترین عوامل مؤثر در استفاده از کتابخانه می دانستند و 
یا محمدبیگی )1386( که تسلط کتابداران به مجموعه و سایر منابع 
اطالعاتی را مهم ترین عامل در جلب رضایت مراجعه کنندگان ذکر 
کرده است و کولن )2001( که معتقد است درصورتی که نگرش 
کتابداران به اهداف مطابق با نیازهای اطالعاتی اســتفاده کنندگان 
نباشــد، موجب نارضایتی آن ها می شود، مشابهت بیشتری دارد. به 
نظر می رســد الزم است کتابخانه های موردبررســی، با برگزاری 
دوره های آموزش ضمن خدمت، سواد اطالعاتی کتابداران خود 
را افزایش دهند و با دادن انگیزه مناســب، کتابداران را در کمک 
بــه مراجعیــن ترغیب نمایند تــا از این طریق بتــوان میزان کمک  

کتابداران به مراجعه کنندگان را افزایش داد.
مهم تریــن عاملی که به عنــوان هدف اصلی ایــن پژوهش نیز 
مدنظر قرار گرفته، پاسخگویی به این پرسش است که چه عواملی 
بر استفاده دانشــجویان از کتابخانه های مرکز آموزش شهید زمان 
پور و مرکز آموزش عالی امام خمینی تأثیرگذار اســت؟ در پاسخ 
به این پرســش و براســاس اطالعات مندرج در جــدول 7، هفت 
عامل مشــخص و بر اســاس درجه اهمیت مرتب شــده اند که از 
آن میان، "آموزش شــیوه اســتفاده از کتابخانه"، مؤثرترین عامل 
در زمینه رضایت و ترغیب دانشــجویان بــرای مراجعه به کتابخانه 
است. پس ازآن "اســتفاده از کتابدار متخصص" و "آموزش شیوه 
جســتجوی اطالعات" نیز از عوامل مؤثر در اســتفاده از کتابخانه 
ذکر شــده اند. این نتایج نشــان می دهــد که ازنظر دانشــجویان، 
بحث های مربوط به آموزش چگونگی اســتفاده از کتابخانه تأثیر 
زیادی در رضایتمندی و ترغیب آن ها به مراجعه بیشتر به کتابخانه 
دارد. بــا توجه به نتایج آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش 
مشخص شد که کتابخانه های موجود در مراکز آموزشی یادشده، 
ازلحاظ متغیرهای موردمطالعه در وضعیت متوسطی به سر می برند. 
بنابراین، الزم اســت نقاط قوت و ضعف این کتابخانه ها شناسایی 
شــوند تا بتوان با رفع مشــکالت مربوط به نقاط ضعف و تقویت 

نقــاط قوت، برنامه ریزی مناســبی برای رفع مشــکالت مربوط به 
استقبال دانشــجویان از کتابخانه انجام شود. همچنین، نتایج نشان 
می دهــد که میانگین کلی کفایت منابع در حد متوســط اســت و 
الزم اســت تالش های بیشــتری در ایــن زمینه صــورت گیرد تا 
توانایــی کتابخانه در رفع نیاز اطالعاتی دانشــجویان افزایش یابد. 
در ارتبــاط با ضعیف بودن منابــع اطالعاتی کتابخانه و پایین بودن 
کیفیت خدمات کتابخانه ای، نتایج اغلب پژوهش های مورد استناد 
در پیشــینه پژوهشــی ازجمله زارع )1394(، اســفندیاری مقدم و 
همکاران )1392(، تفرشــی و کلخوران )1388(، اسدی )1385(، 
فرانســیس )2005( و مرســر )2000( با یافته هــای پژوهش حاضر 
همخوانی دارد. اما نتایج این پژوهش با پژوهش هایی که در زمینه 
عوامل و موانع مؤثر بر اســتفاده از کتابخانه ها انجام شده، متفاوت 
اســت. به عنوان مثال شوانز )2002( در پژوهشــی در مورد عوامل 
مؤثر بر استفاده مراجعین از کتابخانه به این نتیجه رسید که عواملی 
مانند مدیریت و سازماندهی در کتابخانه ها، سیاست ها و روش های 
ارائه خدمات و محــل قرار گرفتن کتابخانه در جذب مراجعین به 
کتابخانه مؤثر خواهد بود. عالوه بر آن با توجه به اهمیت اســتفاده 
از اینترنت در کتابخانه های امروزی، دانشــجویان »فقدان خدمات 
مناســب« را عامل اصلی نارضایتی اســتفاده از شــبکه اینترنت در 
کتابخانــه می دانند. در میــان عوامل فیزیکی نیز نبــود »آرامش و 
سکوت« در کتابخانه را از عوامل نارضایتی برشمرده اند. در مورد 
مشکالت مربوط به ســاعت کار کتابخانه، ارائه خدمات نامناسب 
و شــرایط فیزیکی کتابخانه، نتایج پژوهش های مؤتمنی )1391(، 
بیگدلــی )1390(، و محمدبیگــی )1386( نیز این مــوارد را تأیید 

می کند.
بــا اســتناد بــه یافته های پژوهــش، پیشــنهاد می شــود مراکز 
موردمطالعه، از طریق برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشــی، 
مهــارت دانشــجویان در اســتفاده از کتابخانــه را افزایش دهند. 
همچنیــن، کتابــداران متخصــص و مجــرب را بــه جــای افراد 
غیرمتخصــص به خدمــت گرفته و برای کتابــداران نیز دوره های 
آموزشــی ضمن خدمــت در زمینه نحــوه برخورد بــا مراجعین و 
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آموزش مهارت های کتابداری و نیز جســتجو و بازیابی اطالعات، 
برگزار کنند. همچنین غنی سازی و روزآمدسازی منابع اطالعاتی 
کتابخانه هــای موردمطالعه، تســهیل در دسترســی افــراد به کتب 
موردنیــاز، از دیگر پیشــنهادهایی اســت که می توان با اســتناد به 
یافته هــای تحقیق به آن ها اشــاره کرد. با توجه بــه این که بیش از 
50 درصد از دانشــجویان، »فقدان ارائه خدمات مناسب« را عامل 
اصلی نارضایتی اســتفاده از شــبکه اینترنت در کتابخانه می دانند، 
الزم اســت خدمات اســتفاده از اینترنت و شبکه و شیوه های نوین 
جســتجو و بازیابی اطالعــات در کتابخانه ارائه شــود. با توجه به 
اهمیت عوامل فیزیکی مانند »آرامش و سکوت« در یک کتابخانه، 
الزم اســت مســئولین مراکز آموزشی یادشــده تمهیدات الزم را 
برای فراهم سازی این مهم بیندیشــند. ازنظر دانشجویان مهم ترین 
علــل مراجعه محدود به کتابخانه »روزآمــد نبودن منابع کتابخانه« 
و »ســاعت کار محدود کتابخانه« معرفی شــده است. لذا، پیشنهاد 
می شود ســاعات کار کتابخانه افزایش یابد، منابع کتابخانه به روز 
شــده و کتاب های جدید منطبق با نیازهای دانشجویان خریداری 
شــود. به منظور ایجاد رغبت و رضایت بیشتر در دانشجویان برای 
اســتفاده از کتابخانه، نیاز اســت تا تمهیداتی ازجمله »پاسخگویی 
ازطریــق تلفن« و »وجــود راهنمای اســتفاده از منابــع کتابخانه«، 

اندیشیده شود.
در زمینــه ایجــاد عالقه بــه مطالعــه و افزایش میــزان مطالعه 
دانشــجویان، می تــوان به راهکارهــای ترغیبی و تشــویقی مانند 
برگــزاری مســابقات کتاب خوانی، برگزاری نمایشــگاه کتاب و 
تغییر در شیوه های ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان و بهبود 
یا تغییر در روش تدریس اســتادان اشاره کرد. همان طور که نتایج 
پژوهش افکانه و شــکوری شــالدهی )1389( نیز نشــان می دهد، 
پیشــنهاد مطالعــه کتاب های غیردرســی به دانشــجویان، از دیگر 

روش های تشویقی مؤثر است.
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Abstract
Purpose: The purpose of this study was to identify the factors affecting the familiarization and utilization of students from the 
specialized and academic libraries of Shahid Zamanpour Education Center and Imam Khomeini Higher Education Center.

Methodology: This research is an applied research and has been conducted through a survey method. A researcher-made 
questionnaire was used to collect information. The research community consists of 319 students of undergraduate educational 
centers.

Findings: The results show that more than 10 percent of students attend a library 6-4 times a week, and 40 percent of students 
attend a library 3-1 times a week. Therefore, more than half of the students (51.1%) have a good status in their library, and 
less than half (48.9%) of the students have reported their visits twice weekly or once monthly. About 95% of the students 
mentioned Persian books and publications as the most important source of information. The information sources in the 
studied libraries will meet the student's information needs moderately. Students are fully satisfied with the behavior of 
librarians, but librarians are not content with the advice and advice of retrieving information. 

Conclusion: According to the findings of the research, the rate of students' referral to the library is favorable. Organizing 
courses on subjects as "learning how to use a library" and "using expert librarians" can be the most influential factor in library 
use

Keywords: Applied and Scientific Higher Education Centers, Agricultural Jihad, Library Services, Academic Library, Special 
Library, Information Needs, Library Usage.
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