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  ...تحلیل عاملی موانع استفادۀ مطلوب دانشجویان از خدمات 

 
 

  
تحلیل عاملی موانع استفادۀ مطلوب دانشجویان از خدمات 

 م کشاورزی و منابع طبیعی گرگانکتابخانه در دانشگاه علو
  

  1زاده دکتر ابوالقاسم شریف
   2دکتر محمدرضا محبوبی

  چکیده 
این پژوهش با هدف بررسی محدودیتها و موانع فراروی اسـتفادۀ مطلـوب دانـشجویان از                

بـه   .خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، انجـام گرفتـه اسـت               
جامعه آماری تحقیق، تمـامی    . سی، این تحقیق بر مبنای راهبرد پیمایش استوار است        شنا  لحاظ روش 

شـود    دانشجویان عضو کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را شامل می             
)3400N= .(            حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران محاسـبه)310n= (    و از تکنیـک

ابـزار  .  گرفته شـده اسـت      ها، بهره   طبق با انتساب متناسب برای گزینش تصادفی نمونه       نگیری م   نمونه
هـا و اطالعـات مـورد نیـاز،           آوری داده   ای محقق ساخته بوده که برای جمع        این تحقیق، پرسشنامه  

نظران کتابداری    روایی پرسشنامه بر پایۀ نظرهای گروهی از صاحب       . مورد استفاده قرار گرفته است    
 30بـرای   ) 76/0(رسانی کشور تأمین شده و پایایی آن نیز با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ                عو اطال 

هـای    بـرای تجزیـه و تحلیـل داده       . پرسشنامه تکمیل شده در طی مطالعۀ راهنما، محرز شده اسـت          
بـر حـسب ضـریب    . بهـره گرفتـه شـده اسـت    EXCEL  وSPSSافزارهای  گردآوری شده، از نرم

ها حـاکی از آن اسـت کـه           یافته. بندی موانع و محدودیتها پرداخته شده است        تغییرات، به اولویت  
تحلیـل  . از خدمات کتابخانه مرکزی، در حد متوسـط اسـت         %) 75(سطح رضایت بیشتر پاسخگویان     

هـا، بـه      عاملی موارد محدودیت دانشجویان در استفاده از کتابخانه مرکزی با رویکرد پـاالیش داده             
گیـری از خـدمات    شـرایط بهـره  ) 2منـابع موجـود در کتابخانـه    ) 1نامهای استخراج هفت عامل به  

برنامـه زمـانی کـار      ) 5تسهیالت و فضای کتابخانه     ) 4کیفیت خدمات ارائه شده     ) 3کتابخانه مرکزی   
واریانس % 21/77اند   هم رفته توانسته    منجر شده است که روی       دانشجویی) 7آموزشی و   ) 6کتابخانه  

  .کل را تبیین نمایند
، تحلیـل   نظرهـای دانـشجویان    نقطه  ای،    کتابخانه دانشگاهی، خدمات کتابخانه   : ها  کلیدواژه

 .عاملی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .رگاناستادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ. 1
 .استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 2
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  مقدمه
   مـدارک    بیـشترین    که   و دانشگاهی، جایی     تخصصی  های   شک، کتابخانه   بدون

 و نظــایر آن در   و شـنیداری  ، مـواد دیــداری  هــا  از کتـاب، ادواری   کـشور اعــم  علمـی 
   نظـام    اجـزای   تـرین  انـد، از مهـم      آمـده   در آنهـا گـرد       و فنـون     علوم  ف مختل  های    زمینه
ینـد  ا در فر    کـه    نیـست    پژوهـشگری   آیند و هیچ     می   شمار   کشور به    علمی  رسانی  اطالع

). 1374 ،  علیدوستی( نیاز باشد     ها بی    کتابخانه  این   از خدمات      خود، از استفاده    پژوهش
شـود، بلکـه هـر        گاهی فقط به امر پژوهش محـدود نمـی        های دانش   البته، نقش کتابخانه  

کتابخانه دانـشگاهی بـه واسـطۀ گـردآوری منـابع علمـی و تخصـصی نظیـر کتابهـای                    
و فـضای مناسـبی کـه بـرای یـادگیری و مطالعـه فــراهم       ... درسـی، کمـک درسـی و    

آورد، نقش مهمی در پیشبرد هدفهای آموزشی هر واحد دانشگاهی بر عهده دارد               می
  ). 1377ی، بیگدل(

   فراهم نمـودن امکـان دسترسـی مـستقیم کـاربران بـه اطالعـات و تأکیـد بـر                    
هـا و مراکـز    تـرین وظـایفی اسـت کـه بنیـاد کتابخانـه        نیازهای اطالعاتی آنان، از مهـم     

بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر     ). 1385حــری، (رســانی بــر آن اســتوار اســت     اطــالع
باشـند    ای هیئت علمی و دانشجویان می     های دانشگاهی اعض    کنندگان کتابخانه   استفاده

و با توجه به نقش و اهمیتـی کـه آنهـا در پیـشرفت آمـوزش و پـژوهش دارنـد، بایـد                        
ای و ارائه خدمات، بر اساس تأمین نیازهای آموزشی           انتخاب و گزینش مواد کتابخانه    

سـاز تحقـق    توانـد زمینـه     حلهـایی کـه مـی       از جمله راه  . و پژوهشی آنها صورت پذیرد    
ای مـؤثر واقـع       بـرداری از منـابع کتابخانـه        ن سیاستی شود و در حـل مـشکل بهـره          چنی

بـر  . ها و نیازهای اطالعاتی کاربران آنهاسـت        گردد؛ آگاهی از وضع موجود کتابخانه     
هایی تدوین کرد کـه در جهـت مرتفـع سـاختن              توان برنامه   اساس چنین مطالعاتی، می   

  ).1374گیلوری، (ید باشد نیازهای اطالعاتی این گروه از کاربران، مف
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های دانشگاهی به دلیل تسهیل دسترسـی دانـشجویان، اعـضای هیئـت               کتابخانه
هــای  علمـی و پژوهنـدگان دانـشگاهی بـه منــابع اطالعـات و دانـش مـستند در حـوزه        

تخصصی و علمی، نقش مهمی در پیشبرد آموزش و پـژوهش و در کـل، عملکـرد و                  
از آنجـا کـه     ). 1377پریـرخ،   (نماینـد      ایفـا مـی    ها و مراکز پژوهشی     وری دانشگاه   بهره

تـرین عوامـل در    کننـدگان بـه کتابخانـه یکـی از مهـم            بررسی میزان رضـایت مراجعـه     
ــدف    ــه ه ــه در دسترســی ب ــت کتابخان ــزان موفقی ــناخت می ــر  هایش ــورد نظ  اســت م

)Niyonsenga and Bizimana, 1996(     شـود  مـی ، در ایـن تحقیـق بـه آن پرداختـه .
بخانه مرکزی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعـی گرگـان،            بهبود خدمات کتا  

گیـری از سـازوکارهای    مستلزم ارزیابی مسائل و مشکالت مرتبط با هر مؤلفـه و بهـره            
اینکـه   اسـت از      بـوده  له مورد نظر در ایـن تحقیـق عبـارت         ئ مس ،بنابراین. مناسب است 

ت دارنـد، چـه عوامـل       ای دانـشگاه رضـای      دانشجویان تا چه حد از خـدمات کتابخانـه        
در از خـدمات کتابخانـه      بازدارنده یا محدودیتهای فراروی استفاده مـؤثر دانـشجویان          

اسـتفاده   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگـان وجـود دارد و جهـت بهبـود              
هـای    منابع اطالعاتی مورد نظر، شیوه    از کتابخانه از سوی دانشجویان از لحاظ        مطلوب  

 کارکنـان کتابخانـه، امکانـات و تـسهیالت          تعامـل ای،    ای کتابخانـه  ارائه خدمات، فض  
  .توان پیش گرفت چه سازوکارهایی را می... موجود و 
  

  مروری بر پژوهشهای پیشین 
تاکنون پژوهشهای مختلف و متعددی در خصوص ابعـاد مختلـف مـدیریت و              

پـژوهش، بـه    در ادامه، بـا توجـه بـه موضـوع ایـن             . ها انجام شده است     توسعه کتابخانه 
برخـــی از تحقیقـــات صـــورت گرفتـــه در خـــصوص ابعـــاد مختلـــف مـــدیریتی و   

  . های دانشگاهی، اشاره شده است رسانی کتابخانه خدمات
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های دانشجویان خـارجی شـاغل        به مطالعۀ دیدگاه  ) 2009(»  و همکاران  1ژایو«
 هـای دانـشگاهی در   های چین در خصوص استفاده از کتابخانـه    به تحصیل در دانشگاه   

های وهان و پکن به منظور کسب بـازخورد           این پیمایش در دانشگاه   . اند  چین پرداخته 
ایـن تحقیـق در     . از انتظارهای دانشجویان مزبور از خدمات کتابخانه، انجام شده است         

هـا، دسترسـی الکترونیکـی و         های خدمات عمومی کتابخانه، سیاستها، مجموعـه        زمینه
) 2004 (2»لیــائو« همــین خــصوص،  در. محــیط کتابخانــه صــورت گرفتــه اســت    

های دانشگاهی  دار کتابخانه  را از مشکالت ریشه    3بندی پایین خدمات کاربران     اولویت
ها را یکـی از علـل اصـلی           در چین برشمرده و حاکم بودن فرهنگ سنتی در کتابخانه         

پـذیری اطالعـات، معرفـی نمـوده          توسعه نیافتگی خدمات کـاربران از جنبـه دسـترس         
ــت ــایج. اس ــژوهش نت ــیامیان« پ ــتفاده   ) 1378(» ص ــه و اس ــزان عالق ــصوص می در خ

ای دانشگاه علوم پزشـکی مازنـدران، نـشان داده            های دانشکده   دانشجویان از کتابخانه  
است روزآمد بودن مجموعه کتابخانه موجب گرایش بیشتر دانشجویان به اسـتفاده از             

هـای     کـه کتابخانـه    بیـانگر آن اسـت    ) 1382(» حکیمـی و طبـسی    «مطالعۀ   .شود  آن می 
تر و فضا و امکانـات        دانشگاهی شهر زاهدان از نظر مجموعه، از سطح استاندارد پایین         

آنها از نظر کیفی نامطلوب است و از نظر کمّی فاصله زیادی با استانداردهای داخلـی                
  . دارند

ــشان داد ) 1384(» ســلیمانی و پریــرخ«هــای تحقیــق  یافتــه ــابع مرجــع % 91ن من
هـای    منابع مرجـع تخصـصی التـین موجـود در کتابخانـه           % 23/85و  تخصصی فارسی   

هـای ایـن دانـشگاه        دانشگاه فردوسی مشهد روزآمد هستند؛ میزان جامعیـت کتابخانـه         
ها در    منابع مرجع تخصصی التین این کتابخانه     % 30باشد و     می% 61نسبت به بازار نشر     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jiao.  
2. Liao.  
3. low prioritizing of user service. 
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ــورد«راهنمــای  ــی شــده» والف ــد  معرف ــا بررســی ) 1384(» حکیمــی و صــمدزاده«. ان ب
های مورد مطالعه در هیچ       های دانشگاه سیستان و بلوچستان دریافتند کتابخانه        کتابخانه

کنندگان را برآورده سـازند؛ امـا         اند انتظارهای مراجعه    یک از ابعاد سروکوال نتوانسته    
نتــایج مطالعــه . انــد در ابعــاد فیزیکــی و محــیط، خــدمات کیفــی قابــل قبــولی داشــته 

هـای دانـشگاه مازنـدران، نـشانگر          هـای دانـشکده     درباره کتابخانه ) 1370(» پوراحمد«
کمبود فضا، بودجه، نیروی انسانی متخصص در اداره امور کتابداری، کمبود کتاب و         

بررسـی  . کننـدگان و نبـود سـازماندهی صـحیح اسـت            های مرتبط با نیاز استفاده      نشریه
 توسـط  اه علوم پزشکی زاهـدان کیفیت خدمات ارائه شده در کتابخانه مرکزی دانشگ   

نشان داد کتابخانه مـورد مطالعـه در هـیچ یـک از             ) 1384(» حکیمی و سوری نظامی   «
 . ابعاد کیفی خدمت، نتوانسته است انتظارهای کاربران خود را بر آورده کند

 هــایبررســی نظرکــه بــه ) 1387(» رمــضانی و همکــاران علــی «تحقیــق نتــایج 
کیفیـت    دانـشگاه علـوم پزشـکی کرمـان در مـورد     ت علمی و دانشجویانئاعضای هی

 ۀمیـانگین نمـر   اند، نـشان داد        پرداخته خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی     
در بـین ابعـاد     . باشـد   می 9 از حداکثر    13/6رضایت کلی از خدمات کتابخانه مرکزی       

 بـه ای، بیـشترین میـزان رضـایت بـه ترتیـب مربـوط               سه گانه کیفیت خدمات کتابخانه    
) 89/5 (»فـضای کتابخانـه   «و  ) 96/5 (»ثر بودن خدمات  ؤم«،  )98/5 (»کنترل اطالعات «

  .ه استبود
از دیـدگاه    نـشان داد  ) 1387(»  و همکـاران   صیادی تورانلـو  «های پژوهش    یافته

 ارتقای کیفیـت  ۀعد در زمیندانشجویان دانشگاه یزد، دسترسی به اطالعات، مهمترین بُ   
مچنین، نتایج حاکی از آن است که اولویـت سـایر ابعـاد        ه. ای است  خدمات کتابخانه 

ای به ترتیب شامل کنتـرل شخـصی، کتابخانـه بـه            در ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه    
 .باشد ثیرگذاری خدمات میأعنوان مکان و ت
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 های دانشگاه فردوسی از دیدگاه کـاربران و  سنجش کیفیت خدمات کتابخانه

نـشان  ) 1387(» فتـاحی  و   بابـا غیبـی   « توسـط    یب کوآل کتابداران با استفاده از ابزار ال     
ه شـده از    ئـ  بین انتظارهای دانـشجویان کارشناسـی ارشـد و خـدمات ارا            داده است که  

 بـین کیفیـت     همچنـین، . هـای مـذکور تفـاوت معنـاداری وجـود دارد           سوی کتابخانـه  
خدمات موجود از دیدگاه کتابداران و خدمات مورد انتظـار دانـشجویان کارشناسـی              

کوآل بر کیفیـت     ثیرگذاری هر یک از ابعاد الیب     أ از نظر اهمیت ت    ،رشد و کتابداران  ا
 .ها، تفاوت وجود دارد خدمات کتابخانه

ــو « ــرج پهل ــشک و ف ــا  )1388(» آخی ــدیریت   ب ــرد م ــت عملک ــنجش کیفی س
 بـه ایـن نتیجـه    EFQMاز مـدل  های دانشگاه شهید چمران اهـواز بـا اسـتفاده    کتابخانه
تـر   های مورد بررسی، در سطحی بسیار پایین       یریت در کتابخانه  که کیفیت مد  رسیدند  

، بخشها، روشها و سازوکارهای طراحـی       »توانمندسازها«عد  از متوسط قرار دارد و از بُ      
ینـدها  امشی، کارکنان، منـابع و مـشارکتها و فر         های رهبری، خط   شده مربوط به حوزه   

 فعالیـت   ، وضـعیت مطلـوب    %35معـادل   اند تنها با کیفیتـی       در حوزه مدیریت، توانسته   
قـرار   متوسـطی    نیز وضعیت اندکی بهتـر بـوده و در سـطح نـسبتاً            » نتایج«در بعد   . کنند

 بیـشتر از    ،200 از   2/122با کسب امتیـازی برابـر بـا         » نتایج مشتریان «فقط  . داشته است 
  . ه استحد متوسط ارزیابی شد
 خاطر نـشان سـاخت      توان  های پژوهشهای صورت گرفته، می         با توجه به یافته   

وری یک کتابخانه دانشگاهی که با مقاصد متفاوتی هماننـد اسـتفاده از کتابهـای                 بهره
درسی، استفاده از مواد کمک درسی، مطالعۀ مستقل، انجام تحقیق و نظـایر آن مـورد       

گیرد، عالوه بر عوامـل درونـی، نظیـر صـالحیت و رفتـار                استفاده دانشجویان قرار می   
 و کارکنان کتابخانه، وجود منابع، فضا و زیرساختها و سایر مواردی            شایسته کتابداران 

که به طور مستقیم به ساختار و کـارکرد کتابخانـه معطـوف هـستند، متـأثر از عوامـل                    
متعدد دیگری است کـه فراتـر از محـدودۀ سـاختاری و کـارکردی کتابخانـه بـوده و          

).  Nitecki,1996; Samson and Oelz, 2005(توان آنها را عوامل بیرونی نامید  می
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ریزی درسی و تحـصیلی، فراینـدهای تـدریس و            توان به برنامه    از جمله این عوامل می    
آموزش یا یاددهی و یادگیری و سبکهای مربوط، میزان اتکای دانشجویان و اعـضای          
هیئت علمی به کتابخانه، جایگـاه کتابخانـه در سـاختار و تـشکیالت دانـشگاه، میـزان                  

بنابراین، از یک   .  کتابخانه و نظایر آن، اشاره نمود      ۀ دانشگاه از توسع   حمایت مدیریت 
های دانشگاهی با     منظر سیستمی الزم است در جریان تحلیل کیفیت خدمات کتابخانه         

کنندگان، عالوه بر عوامل داخلی، نقـش عوامـل           محوریت میزان رضایتمندی استفاده   
ن یـک قـضاوت منطقـی و منـصفانه          بیرونی تأثیرگذار هم مد نظر قرار گیـرد تـا امکـا           

  . فراهم گردد
بندی پژوهشهای صورت گرفته      به منظور دستیابی به هدف این تحقیق، با جمع        

هــای نمایــانگر ابعــاد مختلــف خــدمات   و ادبیــات موضــوع، ابتــدا فهرســتی از گویــه 
بــدین منظــور، از . هــای دانــشگاهی و محــدودیتهای مربــوط اســتخراج شــد  کتابخانــه

، استانداردسـازی دیّـانی و      2، مقیـاس سـروکوال    1ای  دهی کتابخانه   تشاخصهای خدما 
فهرسـت اولیـه، پـس از       .  استفاده گردید  3های دانشگاهی ایران    استانداردهای کتابخانه 

بازنگری و تأیید روایی محتوایی و پایـایی، در قالـب پرسـشنامه تحقیـق بـرای کـسب                   
 از خـدمات کتابخانـه   نظرهای دانـشجویان در خـصوص محـدودیتهای اسـتفادۀ بهینـه       

  .  مرکزی دانشگاه، مورد استفاده قرار گرفت
  

   روش تحقیق
 بالفصل از نتایج حاصل و سازوکارهای پیشنهادی در  ۀبا توجه به امکان استفاد    
ای به دانشجویان در دانشگاه علوم کـشاورزی و منـابع             بهبود کیفیت خدمات کتابخانه   

 ۀ نـوع کـاربردی و از لحـاظ نحـو    تحقیـق حاضـر از لحـاظ هـدف از        طبیعی گرگـان،  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Library Services. 
2. SERVQUAL. 

  .1381تعاونی، . 3
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از میـان تحقیقـات توصـیفی نیـز         . اسـت ) غیـر آزمایـشی   (  توصیفی ،ها  گردآوری داده   
 که در ردۀ پارادایم تحقیقات کمّـی قـرار دارد،   ای  پرسشنامهپیمایشتحقیق حاضر از 

 در دانـشگاه علـوم کـشاورزی و        1387 -1388 و طـی سـال تحـصیلی         بهره برده است  
   .انجام گرفته است ،دانشگاهمرکزی کتابخانه گان و با تمرکز بر منابع طبیعی گر

ــرای گــرد،در ایــن تحقیــق ــاز آوری داده  ب پرســشنامه یــک  از ،هــای مــورد نی
طرح شده در سه بخـش       گویه یا پرسش   61ه است که شامل     استفاده شد ساخته    محقق

ع استفادۀ  موان) 3مشخصات استفاده از کتابخانه، و      ) 2مشخصات فردی و تحصیلی     ) 1
 ایـن پرسـشنامه در راسـتای        .مطلوب از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه بوده اسـت        

. هـای تحقیـق، تـدوین گردیـد         نگاشته  هدف کلّی تحقیق و بر پایه مبانی نظری و پیش         
مـدیر و کـادر کتابخانـه و گروهـی از            نظـر    بـه برای تعیین اعتبـار محتـوای پرسـشنامه         

رای این منظور، ابتدا یک فهرست جـامع از موانـع            ب . شد کارشناسان کتابداری رجوع  
استفاده از خدمات کتابخانه دانشگاه تهیه شـد و پـس از آگـاهی از هـدفها، قابلیتهـا و              

های مدیریت و کـادر ایـن کتابخانـه           ظرفیتهای کتابخانه مورد تحقیق و کسب دیدگاه      
بـرای   .نسبت به تعدیل اقتضایی پرسشنامه بـه صـورت نـسخه نهـایی مبـادرت گردیـد                

 مورد استفاده، ضریب آلفای کرونباخ برای بخـش          کسب اطمینان از پایایی پرسشنامه    
هــای نــشان دهنــدۀ موانــع اســتفاده مطلــوب  اصــلی پرســشنامه، یعنــی مجموعــه گویــه

 و نـشان داد     دسـت آمـد   ه  بـ % 76/0ایـن ضـریب     . دانشجویان از کتابخانه، محاسبه شد    
  .ابل قبولی قرار داردپایایی پرسشنامه مورد استفاده، در حد ق

عـضو کتابخانـه مرکـزی      دانشجویان   نفر از    3400شامل  جامعه آماری تحقیق      
 از فرمـول  ، تعیین حجم نمونهبرای. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی بوده است       

  :کوکران استفاده گردید
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n :  حجــم نمونــه  S:  جامعــه(انحــراف معیــار(   N: م جامعــهحجــ   d:  دقــت
   t =96/1احتمالی مطلوب  

بـا توزیـع    کـه    نفر بـرآورد گردیـد       315بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه       
بـا توجـه بـه      . کامـل شـده دریافـت گردیـد         پرسـشنامه  310  پرسشنامه، در نهایت   320

گیری   ها، از تکنیک نمونه     گیری و انتخاب نمونه     دسترسی به فهرست اعضا برای نمونه     
تجزیـه و   . استفاده شده است  ) برحسب رشته، جنس و مقطع    (ق با انتساب متناسب     طبنم

میــانگین  (بخــش آمــار توصــیفیگــردآوری شــده در دو اطالعــات هــا و  دادهتحلیــل 
) تحلیل عاملی مقیـاس    (آمار استنباطی و  ) ای، واریانس و محاسبه ضریب تغییرات       رتبه

  .ام رسیده است به انجEXCEL و SPSSافزارهای آماری با کمک نرم
  

  ها یافته
  توصیف محدودیتهای دانشجویان در استفادۀ مطلوب از کتابخانه مرکزیـ 

 فهرستی از موانعی که دانشجویان در استفاده از کتابخانه مرکـزی            1در جدول   
ای و    بـرای توصـیف ایـن موانـع، میـانگین رتبـه           . ، ارائه شده اسـت    ندست ه با آن روبرو  

بدین ترتیب،  . بندی موارد مزبور، محاسبه گردیده است      ضریب تغییرات برای اولویت   
  .موانع از بیشترین به کمترین فهرست شده است

  بندی موارد محدودیت دانشجویان در استفادۀ مطلوب از کتابخانهاولویت. 1جدول

انحراف   میانگین  موارد
  معیار

ضریب 
  رتبه  تغییرات

  1 390/0 02/1  62/2  کمبود منابع و کتابهای خارجی
  های مستقر در کتابخانه  محدودیت در استفاده از رایانه

  )کافی بودن تعداد، سرعت و کیفیت و چیدمان(
12/3 29/1 412/0 2 

 3 430/0 12/1 60/2  ها تعداد کتابها و منابع موجود در کتابخانه

 4 441/0 25/1 83/2  جدید نبودن کتابها و منابع موجود در کتابخانه

  های مناسب مطالعه   با شیوهآشنا نبودن دانشجویان
  )خوانی و نظایر آن تندخوانی، دقیق(

00/3 41/1 471/0 5 
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انحراف   میانگین  موارد
  معیار

ضریب 
  رتبه  تغییرات

  ها  های روز و آرشیو نشریه محدود بودن نشریه
  )ها نامه ها و هفته شامل روزنامه(

60/2 23/1 472/0 6 

 7 482/0 33/1 76/2  آشنایی کامل نداشتن دانشجویان با خدمات کتابخانه

 معرفی نکردن کتاب به عنوان منبع درسی از سوی تأکید بر جزوه و
  استادان

91/2 40/1 483/0 8 

 9 488/0 22/1 50/2  های تخصصی فارسی کمبود مجله

تعداد، چیدمان و (نامناسب بودن کمّیت و کیفیت میزها و صندلیها 
  )راحتی

97/2 46/1 493/0 10 

 11 505/0 38/1 74/2  ویاننبود امکان سفارش کتاب و منابع مورد نیاز از سوی دانشج

 12 508/0 23/1 43/2  های غیرفارسی ها و مجله محدود بودن نشریه

 13 511/0 36/1 66/2  ها و گزارشهای پژوهشی نامه دشواری دسترسی به پایان

 14 521/0 51/1 89/2  جریمه دیرکرد

 15 522/0 48/1 84/2  بندی نامناسب فضای سالن مطالعه وسعت و پارتیشن

 16 522/0 29/1 47/2   نداشتن کتابها و منابع تخصصیتنوع

  محدودیت در کپی و زیراکس منابع از کتابخانه 
  )تعداد، سرعت و کیفیت(

81/2 48/1 528/0 17 

  دشواری دسترسی و استفاده از منابع مرجع 
  )المعارفها ۀها و دایر همانند اطلس(

54/2 35/1 531/0 18 

 19 532/0 42/1 67/2   به مطالعه از سوی دانشجویاننبود تمایل و اختصاص وقت کافی

 20 535/0 48/1 76/2  نامناسب بودن زمان پایان کار کتابخانه

 21 552/0 46/1 64/2  محدودیت مدت زمان امانت کتاب

 22 553/0 41/1 54/2  تنوع نداشتن کتابها و منابع عمومی
همکاری های طرف  نبود امکان استفاده از خدمات سایر کتابخانه

 23 559/0 52/1 72/2  کتابخانه مرکزی

 24 567/0 42/1 50/2  توان امانت گرفت محدودیت تعداد کتاب و منابعی که می

 25 573/0 55/1 71/2  آرامش و سکوت در فضای کتابخانه
برای نمونه از طریق تلفن و (شرایط امکان استفادۀ غیرحضوری 

 26 611/0 63/1 67/2  )مدیدجهت رزرو و ت(از خدمات کتابخانه ) ایمیل

دما و تهویه، (نامناسب بودن شرایط فیزیکی فضای کتابخانه 
  )روشنایی

34/2 46/1 623/0 27 
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انحراف   میانگین  موارد
  معیار

ضریب 
  رتبه  تغییرات

 28 625/0 59/1 54/2  )شرایط و امکان و دفعات(تمدید کتابها و منابع امانتی 

باز بودن در ( محدودیت مربوط به روزهای کاری کتابخانه در هفته 
  )شنبه پنجروزهای تعطیل و 

59/2 63/1 629/0 29 

فاصله داشتن محل (موقعیت مکانی نامناسب کتابخانۀ مرکزی 
  )کتابخانه مرکزی از خوابگاه و کالسها

52/2 60/1 634/0 30 

ها و دشواری رفت و آمد در بین آنها جهت  چیدن نامناسب قفسه
  جستجوی کتاب

44/2 55/1 634/0 31 

  دشواری یافتن کتابها و منابع 
  )ها و رایانه دان، کتابدار، مراجعه به قفسه از طریق برگه(

57/2 64/1 637/0 32 

 33 646/0 49/1 31/2  ها بندی کتابها و نشریه نامناسب بودن دسته

 34 648/0 38/1 14/2  نظافت و بهداشت فضای کتابخانه

 35 651/0 50/1 31/2  روز وقفۀ زمانی نیم

ا از سوی مراجعان و ترتیب اثر دادن امکان ارائۀ انتقادها و پیشنهاده
  مدیریت به موارد مطرح شده

12/2 43/1 673/0 36 

 37 704/0 42/1 02/2  نحوه برخورد کادر کتابخانه و راهنماییهای آنها

 38 739/0 49/1 02/2  زمان شروع به کار

 39 888/0 81/1 03/2   عضویتۀشرایط و نحو

  
لـوب دانـشجویان از کتابخانـه       تحلیـل عـاملی محـدودیتهای اسـتفادۀ مط         ـ
  مرکزی

  از تحلیل  ،تحقیقدر این   . تواند با هدفهای متفاوتی انجام شود       تحلیل عاملی می  
این گونه تحلیل   هدف  . ده است ش استفاده   ،ها   با رویکرد تلخیص داده    عاملی اکتشافی 

، بر اساس یک ساختار      در تعداد محدودی عامل    ، تبیین تعداد زیادی از متغیرها     عاملی
توانـد از طریـق     هـا مـی    مناسب بـودن داده    .است های مشخص   در قالب مؤلفه  اصلی و   

، با توجه بـه نتـایج ایـن دو آزمـون          . ارزیابی شود  و بارتلت،    KMOآزمونهای آماری   
 584/1245 و مقـدار آزمـون بارتلـت         533/0 برابـر    KMO که مقـدار   شودمشاهده می 
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مناسـب  این نتـایج بیـانگر      .  است باشد که این مقدار در سطح یک درصد، معنادار        می
بـا توجـه بـه     . اسـت   عـاملی   برای تحلیـل   های به کار گرفته شده    گویهبودن همبستگی   

به منظـور دسـتیابی     . توان استخراج کرد    مقدار ویژه بزرگتر از یک، هفت عامل را می        
هـای اولیـه، از روش چـرخش        به سـاختار مناسـبی از عاملهـای تـشکیل دهنـدۀ گویـه             

 درصـد   ،همراه با مقدار ویـژه     عاملهای استخراج شده  . تفاده شده است  واریماکس، اس 
   .باشند  می2 به شرح جدول ،واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها

  عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی. 2جدول

تجمعی درصد   درصد واریانس  مقدار ویژه  عاملها  ردیف
  واریانس

19/6  عامل اول  1  21/18  21/18  

45/4  عامل دوم  2  10/13  31/31  

99/3  عامل سوم  3  72/11  04/43  

82/3  عامل چهارم  4  23/11  27/54  

37/3  عامل پنجم  5  90/9  17/64  

56/2  عامل ششم  6  52/7  68/71  

88/1  عامل هفتم  7  53/5  21/77  
  

از % 21/18امـل،   تـرین ع    ، عامـل اول بـه عنـوان مهـم         2بر اساس نتـایج جـدول       
، بـه میـزان     45/4عامل دوم با مقدار ویـژه       . کند  واریانس عوامل را محاسبه و تبیین می      

این سه عامل در مجموع     . نماید  از واریانس را تبیین می    % 72/11و عامل سوم    % 10/13
 بـه میـزان     82/3عامـل چهـارم بـا مقـدار ویـژه           . کننـد واریانس را تفـسیر مـی     % 04/43
و عامـل هفـتم بـه میـزان     % 56/2، عامل ششم %90/9نس، عامل پنجم از واریا % 23/11
، مجمـوع واریـانس     طـور کلـی   ه  بـ . کند  از واریانس کل را محاسبه و تبیین می       % 53/5

بخش اعظم کل واریانس تبیین شده      . است% 21/77 شده توسط این هفت عامل       تبیین
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رزش و اهمیت این    توسط این هفت عامل،  به سه عامل اول مربوط است که نشانگر ا             
  . سه عامل نسبت به عاملهای بعدی است

گانه همراه با بار عاملی آنها های مربوط به هر یک از عوامل سه       گویه 3جدول  
های بارگذاری شده، عوامل هفتگانۀ استخراج شـده          با توجه به گویه   . دهدرا نشان می  

از خـدمات کتابخانـه     گیـری     شـرایط بهـره   ) 2منابع موجود در کتابخانـه      ) 1: به ترتیب 
برنامۀ زمـانی   ) 5تسهیالت و فضای کتابخانه     ) 4کیفیت خدمات ارائه شده     ) 3مرکزی  

  . است شده نامگذاری دانشجویی،) 7آموزشی و ) 6کار کتابخانه 
  

  و مقدار بار عاملی آنها هر یک از عوامل های بارگذاری شده درگویه .3جدول

   مقدار  هاگویه  نام عامل
  بار عاملی

605/0  تنوع نداشتن کتابها و منابع تخصصی  
614/0  ها های روز و آرشیو نشریه محدودیت نشریه  

  826/0  منابع و کتابهای خارجی
 903/0  جدید نبودن کتابها و منابع موجود در کتابخانه

 809/0  های تخصصی فارسی مجله

 832/0  های غیرفارسی ها و مجله نشریه

 667/0  دسترسی و استفاده از منابع مرجع

نابع موجود در م
  کتابخانه

 679/0  ها و گزارشهای پژوهشی نامه دسترسی به پایان

 550/0  توان امانت گرفت تعداد کتاب و منابعی که می

 789/0  مدت زمان امانت کتاب

 680/0  ویانامکان سفارش کتاب و منابع مورد نیاز از سوی دانشج

 751/0  )شرایط، امکان و دفعات(تمدید کتابها و منابع امانتی 

 702/0  جریمه دیرکرد

 693/0  امکان استفاده غیرحضوری از خدمات کتابخانه

شرایط 
گیری از  بهره

خدمات کتابخانه 
  مرکزی

ــه  هــای طــرف همکــاری   امکــان اســتفاده از خــدمات ســایر کتابخان
  کتابخانه مرکزی

846/0 
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   مقدار  هاگویه  نام عامل
  بار عاملی

 609/0  ای کتابخانهآرامش و سکوت در فض

هــا و راحتــی رفــت و آمــد در بــین آنهــا جهــت   نحــوه چیــدن قفــسه
  جستجوی کتاب

672/0 

 801/0  ها بندی کتابها و نشریه دسته

 717/0  )دما و تهویه، روشنایی(شرایط فیزیکی فضای کتابخانه 

 825/0  نظافت و بهداشت فضای کتابخانه

کیفیت خدمات 
 ارائه شده

 720/0  اییهای آنهانحوۀ برخورد کادر کتابخانه و راهنم

 693/0  بندی فضای سالن مطالعه وسعت و پارتیشن

 790/0  )تعداد، چیدمان و راحتی(کمیّت و کیفیت میزها و صندلیها 

 775/0  یافتن کتابها و منابع

 687/0  )تعداد، سرعت و کیفیت(کپی و زیراکس منابع از کتابخانه 
تسهیالت و فضای 

  کتابخانه
تعداد، سـرعت و کیفیـت و       (های مستقر در کتابخانه       هاستفاده از رایان  

  )چیدمان
693/0 

 637/0  زمان پایان کار کتابخانه

برنامه زمانی کار  754/0  محدودیت روزهای کاری کتابخانه در هفته
  کتابخانه

 850/0  روز وقفۀ زمانی نیم

 688/0  دانتأکید بر جزوه و معرفی نکردن به عنوان منبع درسی از سوی استا
 684/0  های مناسب مطالعه آشنا نبودن دانشجویان با شیوه  آموزشی

 604/0  آشنایی کامل نداشتن دانشجویان با خدمات کتابخانه
 639/0  نبود تمایل و اختصاص وقت کافی به مطالعه از سوی دانشجویان  دانشجویی

  
  گیری و پیشنهادها نتیجه

ریـزی بـرای بهبـود        د برنامـه  مدیریت هر دانشگاه همچون یک سیـستم، نیازمنـ        
هـای آموزشـی، پژوهـشی، اداری، زیرسـاختی،           ها یا زیر مجموعه     مستمر تمامی مؤلفه  
یکی از ایـن  ). Decker and Hermelbracht, 2006(آن است ... خدماتی، رفاهی و 
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ها کتابخانه دانشگاه است که به گواه شواهد موجود، نقـش مهمـی را در تـأمین                   مؤلفه
 و دانش عمومی و تخصصی در جریان آموزش و پژوهش دانـشگاهی             منابع اطالعات 

شناسی، جهت    ای دانشگاه از طریق آسیب      بهبود مؤلفه خدمات کتابخانه   . برعهده دارد 
ــدبیر        ــور و ت ــدمات مزب ــوب از خ ــتفاده مطل ــدۀ اس ــدودیتهای بازدارن ــایی مح شناس

هش نیز بـا    این پژو . سازوکارهای مناسب برای بهبود کیفیت این خدمات ممکن است        
رود دستاوردهای حاصل، از  توجه به چنین ضرورتی به انجام رسیده است و انتظار می      

ای مورد توجه قرار گیرد       سوی مدیران دانشگاه جهت بهبود کیفیت خدمات کتابخانه       
و از این طریـق بهبـود کیفیـت آمـوزش و پـژوهش و در نتیجـه تعـالی دسـتاوردهای                      

کاربردی بودن این تحقیق، بر اساس نتایج بـه دسـت        با توجه به    . دانشگاه محقق گردد  
 رفـع  برایتوان  های حاصل در جریان پژوهش، پیشنهادهای زیر را می     آمده و آموخته  

محدودیتهای فراروی استفادۀ مطلوب دانشجویان از کتابخانه مرکـزی پیـشنهاد نمـود             
هادهای زیـر بـا     پیـشن . ریزی و تأمین اعتبارهای مورد نیـاز اسـت          برنامهکه خود نیازمند    

بنـدی    مفهـومی پـژوهش، دسـته       توجه به تحلیل عاملی صورت گرفته و نیز چـارچوب         
  ). 1شکل (شده است 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الگوی مفهومی تحلیل عاملی محدودیتهای دانشجویان در استفاده از کتابخانه مرکزی. 1شکل 

 

کنندۀ عوامل تبیین
محدودیتهای استفاده از 

 کتابخانه 

 کیفیت خدمات ارائه شده

 آموزشی

 برنامه زمانی کار کتابخانه

 دانشجویی

گیری از  شرایط بهره
 خدمات 

 منابع موجود در کتابخانه

 تسهیالت و فضای کتابخانه
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افـزایش مـستمر موجـودی       :از طریـق    تقویـت منـابع موجـود در کتابخانـه         ـ
هـای تحـصیلی دایـر در سـطح           و تنوع کتابهـای تخصـصی متناسـب بـا رشـته           ) ادتعد(

سـازی تخصـصی،     های آموزشی از طریق سیاست مجموعه       دانشگاه با هماهنگی گروه   
های آموزشی و سفارشهای      مین منابع کارشناسی ارشد بر اساس نظرخواهی از گروه        أت

 شامل کتابهای درسی،    و تنوع کتابهای عمومی   ) تعداد(دانشجویی، افزایش موجودی    
هـای عمـومی بـا         درسی و کتابهای مرتبط با مطالعـات آزاد در حـوزه            کتابهای کمک 

های مورد عالقه     کنندگان در خصوص حوزه     نظرخواهی از دانشجویان و سایر مراجعه     
هـای آموزشـی از طریـق         آنها،  تقویت موجودی کتابهای خارجی با هماهنگی گـروه         

و نمایندگیهای انتـشارات معتبـر خـارجی، ارائـه          ) تخفیفجهت دریافت   (ها    نمایشگاه
ــه،  هــای روز بــرای مطالعــه دانــشجویان و توســعه آرشــیو نــشریه  نــشریه هــای کتابخان
هـای تخصـصی فارسـی و غیرفارسـی از طریـق خریـد و تکمیـل                   بخشی به مجلـه     تنوع

ق های اخیر هـر مجلـه و خریـد حـ            آرشیو نشریات موجود همراه با تهیه بهنگام شماره       
های آموزشـی،     های تازه منتشر شده با هماهنگی و نظرخواهی از گروه           اشتراک نشریه 

نـام و پیگیـری دریافـت        هـای همایـشهای علمـی از طریـق ثبـت             مقالـه   تأمین مجموعـه  
هـا و گزارشـهای         نامـه   های همایش، توسـعه و تـسهیل اسـتفاده از پایـان             مجموعه مقاله 

کترونیکی کتابخانه مرکزی و خدمات مربـوط،       پژوهشی و منابع مرجع، توسعۀ منابع ال      
همانند امکان تکثیر لوحهای فشرده و تشویق اهدای کتاب، بـویژه از سـوی جامعـه و                 

  . اعضای هیئت علمی و نیز دانشجویان به کتابخانه مرکزی
بخـشی و تـسهیل و        دهی کتابخانه مرکـزی از طریـق تنـوع          توسعه خدمات ـ  

تـسهیل شـرایط و نحـوۀ عـضویت،         : از طریـق   ارتقای کیفیت خدمات مـورد انتظـار      
کاهش زمان بین عضویت تا صدور کارت عضویت، افزایش تعـداد کتـاب و منـابعی               

پـذیری در تعـداد منـابع بـرای امانـت در مـورد               توان امانـت گرفـت و انعطـاف         که می 
اعضای منظم و کتابهای کمتر مـورد سـفارش،  افـزایش مـدت زمـان امانـت کتـاب،                    
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پذیری در مـدت زمـان    منبع برای یک دورۀ زمانی معیّن و انعطافتمدید خودکار هر  
امانت منابع در مورد اعضای منظم و کتابهای کمتر مورد سـفارش، تـسهیل شـرایط و                 
امکان سـفارش کتـاب و منـابع مـورد نیـاز از سـوی دانـشجویان، برگـزاری جلـسات                     

خـدمات  توجیهی برای دانشجویان ورودی در ابتدای هر سال تحصیلی در خـصوص             
رسـانی بـه        ، خبرنامـه و اطالعیـه جهـت آگـاهی           کتابخانه مرکزی، انتشار دسـتورالعمل    

هــای آموزشــی در خــصوص خــدمات   اعــضای هیئــت علمــی و گــروه ودانــشجویان
گیـری از خـدمات       کتابخانه، تسهیل استفاده از تلفن و پـست الکترونیکـی بـرای بهـره             

سازی امکان امانـت منـابع از سـایر     اهم، فر)برای نمونه رزرو و تمدید کتاب(کتابخانه  
ــه ــه (هــا  کتابخان ــین کتابخان ــز  ) ای خــدمات ب ــد غــدیر و نی از طریــق طرحهــایی همانن
این مهم بـویژه در     . های دیگر   های همکاری دو جانبه و چندجانبه با کتابخانه         توافقنامه
  . )Bashirullah and Jayaro, 2006(تواند مؤثر واقع شود  سازی می مجموعه
بنـدی فـضای      بـازنگری در پارتیـشن     :از طریـق   وسعۀ فضا و محیط کتابخانه    تـ  

سالن مطالعه، تهیه و چیدمان میز و صندلی طبق استانداردهای آرگونومیکی به تعـداد              
ها برای رفت و آمد و جـستجوی          ای که فضای بین قفسه      ها به شیوه    کافی، چیدن قفسه  
امش و سکوت در فضای کتابخانـه،        چیدمان میز امانت، تأمین آر     ؛کتاب مناسب باشد  

با توجه به برهم زدن نظـم کتابهـا از سـوی            (ها به طور منظم       بندی کتابها و نشریه     دسته
، کنترل دمـا، تهویـه و تـأمین نـور و روشـنایی اسـتاندارد در فـضای                   )کنندگان  مراجعه

کتابخانه، کنتـرل نظافـت و بهداشـت فـضای کتابخانـه، اسـتقرار کمـد و قفـسه بـرای                     
هـای مـستقر در کتابخانـه و          اری وسایل همراه مراجعان و چیدمان مناسب رایانـه        نگهد

  . نصب عالیم راهنمای الزم در فضای کتابخانه
نیازسنجی و برآورد   : از طریق  داشت کارکرد مدیریت و کادر کتابخانه       بهینهـ  

ه نیروی انسانی مورد نیاز به قدر کفایت با تعریف وظایف شغلی معـیّن بـرای کتابخانـ                
ه ئـ های آموزش ضـمن خـدمت، ارا      در دوره   مرکزی، تسهیل مشارکت کادر کتابخانه    
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و ) مـدیریت مـشارکتی   (مشّوقها و پاداشهای مناسب، مـشورت و نظرخـواهی از آنهـا             
، اعـالم یـک پـست    )Zhu, 2009(دهی در کتابخانه  نظارت مستمر بر کیفیت خدمات

یــا نــصب صــندوق ) اضــرپرســشنامه تحقیــق ح(الکترونیکــی، پرســشنامه نظرســنجی 
کنندگان برای ارتقای کیفیـت       گیری از نظرهای مراجعه     پیشنهادها و انتقادها و نیز بهره     

 خدمات کتابخانه و پیگیری شکایتهای احتمالی آنها توسط مدیریت کتابخانه و تأمین           
  .بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز کتابخانه از طریق کار دانشجویی

هـای تحلیـل       چنانچـه یافتـه    :انشجویان مراجعه کننده  بهینه داشت کارکرد د   ـ  
گیری مطلوب دانـشجویان از کتابخانـه    های اساسی بهره عاملی نشان داد یکی از مؤلفه 

مرکزی رفتار و عملکرد خود آنهاست، آشنایی آنهـا بـا منـابع و خـدمات، ضـوابط و                   
م مقررات واحدهای مختلف کتابخانه مرکزی، رعایـت سـکوت و آرامـش در هنگـا              

دادن به موقـع      نظیر پس (استفاده از کتابخانه، رعایت نظم و قوانین و مقررات کتابخانه           
، نگهــداری صــحیح از کتابهــا و منــابع امــانتی از کتابخانــه و )کتــاب و عــدم دیرکــرد

گیــری مطلــوب  برخــورد مؤدبانــه دانــشجویان عــضو بــا کــادر کتابخانــه، الزمــۀ بهــره
توان در طی برگزاری جلـسات     این موارد را می   . دانشجویان از کتابخانه مرکزی است    

توجیهی آشنایی با خدمات کتابخانـه بـرای دانـشجویان تـازه وارد یـا اعـضای جدیـد              
از طریـق پـست     (نامـه و اعطـای آن بـه اعـضا             کتابخانه یا از طریق تهیـۀ یـک آگـاهی         

یه و  ته. کنندگان رساند   یا نصب آن در فضای کتابخانه، به اطالع مراجعه        ) الکترونیکی
ارسال فهرست کتابها و منابع جدید کتابخانه مرکزی به دانـشجویان و اعـضای هیئـت             

در ایـن   . تواند باعث جلب نظر آنهـا بـه اسـتفاده آگاهانـه از کتابخانـه شـود                  علمی می 
  :    شود خصوص، سازوکارهای زیر پیشنهاد می

ر  اختصاص وقت کافی به مطالعـه و رغبـت دانـشجویان بـه مطالعـه، از دیگـ                  -
.  است کـه نقـش مهمـی در اسـتفادۀ مطلـوب آنهـا از خـدمات کتابخانـه دارد                    یمسائل
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تردید، اگر دانـشجویان رغبتـی بـه اسـتفاده از کتابخانـه و در کـل، مطالعـه نداشـته            بی
در ایـن خـصوص،     . تواند راهگشا باشـد     باشند، حتی وجود یک کتابخانه غنی نیز نمی       

هـای مناسـب     آموزشـی آشـنایی بـا شـیوه       هـای     راهکارهایی همانند برگزاری کارگـاه    
یـابی،    و نیز سواد اطالعاتی و رفتار اطـالع       ) خوانی و نظایر آن     تندخوانی، دقیق (مطالعه  

 به جای جزوه بـه دانـشجویان بـه عنـوان               انتخاب اعضای فعال کتابخانه، معرفی کتاب     
پیـشنهاد  ) بخشی به منابع موجـود در کتابخانـه         با اولویت (منبع درسی از سوی استادان      

شود اعضای هیئت علمی با هماهنگی مـدیریت   در این خصوص، پیشنهاد می . شود  می
گـردی    کتابخانه، حداقل یک ساعت از کالس درس خود را در طول ترم به کتابخانه             
  .    و جستجو و معرفی منابع مرتبط در فضای کتابخانه مرکزی، اختصاص دهند

بایـد بـر مبنـای     ت کتابخانـه مرکـزی   ریزی برای توسعه خـدما     هرگونه برنامه  -
در این راستا، عالوه بر نیازسنجی مـستمر در مـورد منـابع مـورد                .پژوهش استوار باشد  

 بررسـی  ،سـنجی مـستمر در مـورد کیفیـت خـدمات ارائـه شـده             نیاز اعـضا و رضـایت     
هـای   ریـزی بـرای آمـوزش شـیوه         های کنونی مطالعه در بین دانشجویان و برنامـه          شیوه

هماننـد نـشریه،    (هـای آموزشـی و انتـشار مـواد آموزشـی               برگزاری کارگـاه   مطالعه با 
ریـزی بـرای ارتقـای        با همکاری مدیریت کتابخانه، ارزیابی و برنامه      ) خبرنامه و جزوه  

یابی دانشجویان دانشگاه علـوم کـشاورزی و          جایگاه کتابخانه مرکزی در رفتار اطالع     
اه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    ارزیابی کتابخانه دانشگ   منابع طبیعی گرگان،  

ریزی بـرای رسـیدن بـه         های دانشگاهی ایران و برنامه      بر اساس استانداردهای کتابخانه   
ای و    تدوین سند راهبردی توسعه خدمات کتابخانه      استانداردهای مزبور و تالش برای    

   .شود پیشنهاد می، رسانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اطالع
تـوان اشـاره داشـت کـه          در پایان، با توجه به ماهیت عوامل استخراج شده مـی          

هماننـد راهبـرد    (بسیاری از محـدودیتهای شناسـایی شـده، هماننـد عوامـل آموزشـی               
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خـارج از    )... کمبـود وقـت، بـی عالقگـی و           نظیـر (و دانشجویی   ) مدار  تدریس جزوه 
یــن رو، در تحلیــل عملکــرد از ا. اســتمرکــزی کتابخانــه مــدیریت و کــادر کنتــرل 

کتابخانه مرکزی دانشگاه باید به این واقعیت توجه شود که کتابخانه مرکـزی بخـشی               
. های مختلف هم پیوندی تشکیل شده است        از سیستم دانشگاه است که خود از مؤلفه       

از منظر سیستمی، کیفیت خدمات کتابخانه مرکـزی دانـشگاه متـأثر از عوامـل متعـدد             
و بیرونــی ) ه ســاختار، ظرفیــت و کارکردهــای کنــونی کتابخانــهدر محــدود(درونــی 

فراسوی ظرفیت و قلمرو کتابخانه و ناشی از جایگاه کتابخانه در مجموعه دانشگاه و              (
بنابراین، ارتقای کیفیت خدمات    . است) های دانشگاه   پیوند و تعامل آن با دیگر مؤلفه      

های سیـستم دانـشگاه       ر مؤلفه و توسعه ظرفیت کتابخانه مرکزی، نیازمند همکاری سای       
ــشجویی، معاونــت آموزشــی، اعــضای هیئــت علمــی و    اعــم از امــور فرهنگــی و دان
دانشجویان، معاونت پژوهشی و فناوری، معاونت توسعه و پشتیبانی، روابط عمـومی و             

ــر  ــسئوالندیگ ــر اســت م ــودن    .  ام ــرف نم ــرای برط ــه ب ــازوکارهایی ک ــی از س برخ
استفاده مطلوب از کتابخانه مرکزی برشمرده شـد،        به منظور   محدودیتهای دانشجویان   

هـا،   مـشی  خـط (و کـارکردی  ) تشکیالت، زیرساختها و منابع (در چارچوب ساختاری    
کنـونی ایـن کتابخانـه قابلیـت اجرایـی دارنـد و برخـی دیگـر،                 ) ها و فرایند امور     رویّه

طح رسـانی در سـ      نگـر بـرای توسـعۀ خـدمات کتابخانـه و اطـالع              نیازمند طرحی آینده  
  .دانشگاه هستند

  
  منابع

  

مقایــسه ســنجش کیفیــت «). 1387(فتــاحی اهللا   و رحمــت نجمــه،بابــا غیبــیـــ 
کتابداران بـا اسـتفاده از    های دانشگاه فردوسی از دیدگاه کاربران و خدمات کتابخانه
، 44، مسلـسل    )11 (4،  1387زمـستان   ،  کتابداری و اطالع رسـانی    . »ابزار الیب کوآل  

255-274. 
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فـصلنامه  . »هـای دانـشگاهی     آموزش استفاده از کتابخانه   «). 1377(لی، ز    بیگد ـ 
  .59 -49: صص. دوره نهم، شماره سوم و چهارم. کتاب

مـروری بـر    : های دانشگاهی   نقش آموزشی کتابخانه  «). 1377(ـ پریرخ، مهری    
سال اول، شـماره سـوم،   . رسانی کتابداری و اطالع. »گیری مباحث عمده و روند شکل    

  .55-36: صص
. ها در تحقق جوامع اطالعاتی و معرفتی        نقش کتابخانه ). 1385( حری، عباس    ـ 

  .8-1: سال چهلم، دفتر چهل و پنجم، صص. مجله کتابداری
بررسی کیفیـت خـدمات انجـام شـده     «). 1384( حکیمی، رضا و غ صمدزاده    ـ 

. رسـانی   عفـصلنامه کتابـداری و اطـال      . »های دانشگاه سیستان و بلوچـستان       در کتابخانه 
  .99-89: صص. جلد هشتم، شماره اول

یفیت خدمات ارائه شـده در      ک«). 1384 (سوری نظامی و زهره     رضا ،حکیمیـ  
 7 ;1384زمـستان     طبیـب شـرق    .»کتابخانه مرکـزی دانـشگاه علـوم پزشـکی زاهـدان          

)4:(267-273.  

هـای    مقایسۀ وضـعیت موجـود کتابخانـه      «). 1382(طبسی  . ـ حکیمی، رضا و ع    
فـصلنامه کتـاب، دوره     . »های دانشگاهی ایران    اهی زاهدان با استاندارد کتابخانه    دانشگ

  .58-52: چهاردهم، شماره دوم، صص
ــ ارزیــابی کتابهــای مرجــع چــاپی و «). 1384(و مهــری پریــرخ .  ســلیمانی، م ـ

های دانشگاه فردوسی مشهد از نظر روزآمدی، اعتبـار، جامعیـت و    تخصصی کتابخانه 
  .32 -9: رسانی، شماره اول، جلد هشتم، صص کتابداری و اطالع. »تعادل موضوعی

شناسایی و   «).1387( جمالی و رضا    منصوری؛ حسین    حسین ،صیادی تورانلو ـ  
: مـوردی  مطالعـه (ای بـا رویکـرد فـازی     بنـدی ابعـاد کیفیـت خـدمات کتابخانـه      رتبـه 



  
  2 شماره14رسانی ـ جلد  کتابداری و اطالع  /152

 

، مسلسل  )4 (1387،11زمستان    کتابداری و اطالع رسانی    .»)های دانشگاه یزد   کتابخانه
44 ،211-238. 

منـدی و اسـتفادۀ دانـشجویان از          بررسـی میـزان عالقـه     «). 1378(ـ صیامیان، ح    
نـشریه کتابخانـه    . »)سـاری (ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران        های دانشکده  کتابخانه

  .87-69: ملی جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه کتاب، دوره دهم، شماره چهارم، ص
بررسـی نظـرات اعـضای هیـات      «). 1387( و دیگـران     حمیـده  ،علی رمـضانی  ـ  

کیفیت خـدمات کتابخانـه    علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد
 پاییز و زمـستان    ،های توسعه در آموزش پزشکی     گام. »مرکزی دانشگاه علوم پزشکی   

1387 ،5) 2( ،113-119.  
   تخصـصی   هـای    کتابخانه  ماتخد   وری   بهره  افزایش« ).1374 (س،   علیدوستیـ  

شـماره  . ، نمـا  مجله الکترونیکی مرکز اطالعات و مدارک علمی ایـران        .  »و دانشگاهی 
  http://www.irandoc.ac.ir : ، قابل بازیابی به صورت برخط دوره اول،اول

سـنجش کیفیـت    « .)1388 (آخیـشک  و سمیه سـادات       عبدالحسین ،فرج پهلو ـ  
»  EFQMاز مدل  دانشگاه شهید چمران اهواز با استفادههای  کتابخانه عملکرد مدیریت
  .45 مسلسل ،)1(12 ؛1388بهار  ،رسانی کتابداری و اطالع

فـصلنامه  . »رسانی و تغییـر رونـد خـدمات مرجـع          اطالع«). 1374(ـ گیلوری، ع    
  .85-69: کتاب، صص
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