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  چكيده

كتابخانه مركزي دانشگاه  مجموعه منابع اطالعاتي  ميزان تناسبهدف اين تحقيق تعيين : هدف
  .همدان با نيازهاي جامعه استفاده كننده است علوم پزشكي

توصيفي استفاده شده و ابزار گردآوري اطالعات  - در اين پژوهش از روش پيمايشي: روش
كليه اعضاي استفاده كننده از كتابخانه مركزي دانشگاه جامعه پژوهش شامل . پرسشنامه است

نفري بصورت تصادفي  345علوم پزشكي همدان مي باشد، كه از بين آن ها يك نمونه آماري 
  . جهت انجام پژوهش انتخاب شدند

درصد مراجعه كنندگان به كتابخانه مركزي،  9/40نتايج پژوهش نشان مي دهد كه  : هايافته
از اين كتابخانه استفاده مي  "اغلب اوقات"منابع اطالعاتي مورد نياز خود جهت دسترسي به 

هاي درصد جامعه استفاده كننده از كتابخانه مركزي دانشگاه ، ميزان تناسب كتاب 1/35. كنند
مهمترين عواملي .. ارزيابي نموده اند "زياد"فارسي موجود با نيازهاي اطالعاتي خود را در حد 

اسب بين مجموعه منابع اطالعاتي و نيازهاي استفاده كنندگان كتابخانه موثر كه در افزايش تن
روزآمد بودن منابع، تهيه منابع در موضوعات مختلف، توجه به درخواستهاي : اند عبارتند ازبوده

  .استفاده كنندگان، تهيه راهنماي استفاده از منابع جديد و تهيه انواع منابع به شكل الكترونيك
ازهاي ين تناسب مجموعه، كتابخانه مركزي، ،دانشگاه علوم پزشكي همدان :كليديهاي واژه

  اطالعاتي
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 مقدمه
گـاه اصـلي   ي، پابخشي از نظام آموزش عاليبه عنوان هاي دانشگاهي كتابخانه

شـوند و  مي ان محسوبيت علمي و دانشجورائه اطالعات مورد نياز اعضاي هيأا
ساالنه حجـم  . كنندعلمي ايفا مي انتقال اطالعاتآوري و ار مهم در گردينقشي بس
سازي، آوري، آمادهن، گرديهاي سنگز مدارك و اطالعات، با صرف هزينهانبوهي ا

گـردد و بـراي   اطالعاتي دستي و ماشيني ذخيـره مـي  هاي سازماندهي و در پايگاه
ي و ريـالي زيـادي صـرف شـده و     هـاي ارز ، هزينـه ن مدارك و اطالعاتيه ايته

ن يـ از ا .شـود ها منظور مييز براي نگهداري و حفاظت از آنهاي مضاعفي ننههزي
ازهـاي  يد بر نيكي مستقيم كاربران به اطالعات و تأفراهم كردن امكان دسترس ،رو

ها و مراكز است كه الزم است شالوده كتابخانهلي ترين مسائ، از مهماطالعاتي آنان
هـا و  ، كتابخانهنيبنابرا .)65، ص 1374لوري، يگ( رساني بر آن استوار گردداطالع

هي، بـه منظـور تحقـق اهـداف و     رساني دانشـگا ها و مراكز اطالعويژه كتابخانهبه
   بتواننــد  اي توانمنــد هســتند كــهمجموعــهاز داشــتن  ريهــاي خــود نــاگزرســالت

اي، شـتن چنـين مجموعـه   بـراي دا  .كننده باشندجامعه استفاده هايازيپاسخگوي ن
ابي قـرار گرفتـه و   يف مجموعه و خدمات ارائه شده مورد ارزيو كست كم يبامي

  .مشخص شود نقاط قوت و ضعف آن
             

 لهان مسئيب

سـطح   ينـد آمـوزش و پـژوهش و ارتقـا    يدر فرآهاي دانشگاهي نقش كتابخانه   
 ،هـا يـن كتابخانـه  ا .شناخته شـده اسـت   كامالًعلمي و فرهنگي جامعه دانشگاهي 

و  انيدانشـجو ژه يـ وين خـود و بـه  از به مراجعين گاه اصلي ارائه اطالعات مورديپا
ازهـاي  ين ،هاي دانشـگاهي كننده كتابخانهادهجامعه استف .شوندمحسوب مي دياسات

 آنـان نـه موضـوعي و رشـته علمـي     ين انتشـارات در زم يكه از آخرمختلفي دارند 
سطح  يارتقاپر كردن اوقات فراغت و براي ر موضوعي يغ تا منابع مختلفگرفته 

ها و مراكز ، كتابخانهنيبنابرا .شوداطالعاتي آنان را شامل ميو  اجتماعي فرهنگي،
اي متناسـب بـا   يـد مجموعـه  با ،فـاي نقـش خـود   يرساني دانشگاهي براي ااطالع
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كننده خود داشته باشند و همواره مجموعه خود را با فراهم استفادهازهاي جامعه ين
كننـده را فـراهم   يت جامعه اسـتفاده و رضا كرده ايد، پويكردن منابع اطالعاتي جد

  .ندينما
بـا مشـكالتي از   ك طـرف  ياز  ،هاي دانشگاهييژه كتابخانهوها و بهاما كتابخانه   
روند رو به رشـد   ت فضا وي، كاهش بودجه، محدودش حجم انتشاراتيل افزايقب
 تين رضـا يميازها و تأرفع نگر يو از طرف د مت منابع اطالعاتي روبرو هستنديق

محور اصلي وجودي آن واحد تلقي رساني كننده از كتابخانه و مركز اطالعاستفاده
 هـا و مراكـز  هـا بـراي احـداث كتابخانـه    گذاريهيها و سرماشود و همه تالشمي

گان دمات بهتر به مراجعه كننده منابع مختلف، به منظور ارائه خيرساني و تهاطالع
ها بـه عنـوان موجـوداتي رشـد     كتابخانهبه  رانگاناتان). 1384مرادي مقدم، (است 

اي هـاي كتابخانـه  تيـ ه فعاليكنندگان به منزله هسته مركزي كلابنده، و به استفادهي
از يـ د در جهت برآوردن نيها باكند كه همه تالشد مييكن اصل تأينگرد و بر امي

     ). 1373ساها، (رديكنندگان صورت پذاستفاده
از مشكالت  كاهش برخيهاي فناوري اطالعات در جهت شرفتيهر چند پ   

ز وجود دارند كه براي ياما هنوز مشكالتي ن ،اندها آمدهبه مدد كتابخانهالذكر فوق
ازهاي ين رسانيها و مراكز اطالعكتابخانه دي، بان مشكالتيبه حداقل رساندن ا

تا  و منابع علمي خود را همواره مورد بررسي قرار دهند كنندگاناطالعاتي استفاده
ن، يعموق  عباداهللا(نديرا فراهم نما پژوهشآموزش و  ،از براي مطالعهيمنابع مورد ن

1380 .(  
در مركز مجتمـع دانشـگاه قـرار     كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي همدان   

، پزشـكي رايـ هاي پزشكي و پدانشكدهبه عدم وجود كتابخانه در داشته و با توجه 
لـذا بـا    .ديـ نمافا مـي يدر دانشگاه ا خدمات اطالعاتيمنابع و نقش مهمي در ارائه 

-انتظـارات مراجعـه   بـرآوردن توجه به مطالب فوق و از آنجا كه هدف كتابخانـه  
كتابخانـه مركـزي    مجموعـه منـابع   زان تناسـب يم پژوهش حاضر،است،  كنندگان

تا  دينمابررسي ميرا  كنندهازهاي جامعه استفادهيهمدان با ن دانشگاه علوم پزشكي
ن يمدر تأكنندگان و نقاط قوت و ضعف مجموعه با مشخص شدن نظرات استفاده
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ت يدن بـه وضـع  يزي و اقـدامات الزم بـراي رسـ   يربرنامه ،آنان اطالعاتي ازهايين
   .رديصورت پذمطلوب 

  
  ده پژوهشيفاهدف و 

كتابخانـه   اطالعـاتي  مجموعـه منـابع   زان تناسـب يـ من ييتع پژوهش،ن يهدف ا   
ج ينتـا . اسـت  كنندهازهاي جامعه استفادهيهمدان با ن مركزي دانشگاه علوم پزشكي

ي اطالعـات زان تناسـب مجموعـه منـابع    يـ مبا مشخص نمودن تواند مي قين تحقيا
نقاط قوت و ضعف مجموعـه   مشخص نمودن، گانكنندازهاي استفادهيمذكور با ن

را ن امـر  زان و مسئواليربرنامه ،ازهاي استفاده كنندگان كتابخانه مركزيينن ييتعو 
ه و گردآوري منابع اطالعاتي مناسـب  يته افته،يص ينه بودجه تخصيدر مصرف به
 كننـدگان ازهاي استفادهين مجموعه منابع اطالعاتي و نيش تناسب بيبه منظور افزا

 .دياري نماي ،ترو ارائه خدمات مطلوب

 
 روش و جامعه پژوهش

ه يكلجامعه پژوهش شامل  .است استفاده شده شييمايروش پپژوهش از در اين    
كه  همدان است يمركزي دانشگاه علوم پزشك كننده از كتابخانهاعضاي استفاده

ري يگنمونه با استفاده ازن آنها يباشند كه از بمينفر  3440 شامل مجموعاً
  .ن شدييتعنفر  345 اي معادلنمونه حجمتصادفي، 

  
 ليه و تحليو روش تجز گردآوري اطالعاتابزار

 3بسـته و   پرسـش  14( پرسـش  17اي با ، از پرسشنامههاآوري دادهبراي جمع   
و پـس از  با مراجعه حضـوري بـه كتابخانـه    ها پرسشنامه .استفاده شد) باز پرسش
اطالعـات اسـتخراج شـده از     .آوري شـدند ع و جمـع يـ دهندگان توزه پاسخيتوج

ه و يـ تجزفي يو روش آمار توص SPSSها با استفاده از نرم افزار آماري پرسشنامه
  .ل شده استيتحل
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  پژوهشهاي پرسش
-ابخانه مركزي دانشگاه استفاده مـي زان از كتيچه م ،جامعه مورد بررسي  - 1

  ند؟ينما
در  طالعـاتي ااز انـواع منـابع    كيـ هـر   زان بهيچه م، مورد بررسي فرادا  - 2

 از دارند؟ينكتابخانه مركزي 
موجـود در   تنوع موضوعي منابع اطالعاتي زانيمورد بررسي، چه م افراد  - 3

 ؟داننديم ازهاي خوديرا متناسب با ن مركزي كتابخانه
زان پاسـخگوي  يـ چـه م  ،منابع اطالعـاتي موجـود در كتابخانـه مركـزي      - 4

 باشند؟كنندگان ميازهاي استفادهين
ازهـاي جامعـه   ين منـابع اطالعـاتي و ن  يش تناسب بيعواملي در افزاچه   - 5

 ثرند؟كننده مؤاستفاده
  

  كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي همدان
ب قـانون  يبا تصو 1364در سال  علوم پزشكي همدان دانشگاه يكتابخانه مركز   
از  ،يآورقـات و فـن  يتحق ،از وزارت علـوم  يعلوم پزشك يهادانشگاه يسازجدا

علـوم  بـا انتقـال كتـب و منـابع      همـدان منفـك و   ينايس يكتابخانه دانشگاه بوعل
-بخـش متشكل از  ومتر مربع  2000به وسعت  يين دانشگاه در فضايبه ا يپزشك

كتابخانـه   .خود را شروع كرده استت يطور رسمي فعالهس و بيسهاي مختلف تأ
-جه به عدم وجود كتابخانه دانشكدهدانشگاه قرار داشته و با تو مركزي در مجتمع
ار مهمـي در ارائـه خـدمات    ي، نقش بسـ پزشكيرايهاي پزشكي و پاي در دانشكده

مجموعـه   ،در حـال حاضـر   .ديـ نمافـا  مـي  يا انيو دانشـجو  اسـتادان  به اطالعاتي
 سـتم ياستفاده از سبا كتابخانه منابع مجموعه  .شودصورت باز اداره ميكتابخانه به 

، (LC)كتابخانــه كنگــره و  (NLM)كــا يامرپزشــكي كتابخانــه ملــي بنــدي رده
افـزار  بـا اسـتفاده از نـرم    و اطالعات منابع علمـي بندي شده ردهسي و ينوفهرست

تا زمـان انجـام    .باشنديره و قابل جستجو ميذخ ،پارس آذرخش ياجامع كتابخانه
 جلـد،  29320هـاي فارسـي موجـود در كتابخانـه     تعداد كل كتاب ،ق حاضريتحق
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 جلـد  3607هاي مرجع و تعداد كل كتاب جلد 16224ن يهاي التتعداد كل كتاب
ك و در قالب بانك يصورت الكترونفارسي صرفاً بهمجالت  ،1386از سال  .است

در دسـترس  ق شـبكه  ياز طره و يته )فهرستگان(ات فارسي كشور ينشراطالعات 
ن يو تعداد كل مجالت التـ  عنوان 82 كتابخانه ن چاپييمجالت التتعداد  .باشدمي

تال علوم پزشـكي  يجيباشد كه در قالب كتابخانه ملي دمي عنوان 5375ك يالكترون
 ,Elsevier, Blackwell, Ovid  جملــهمختلــف از  هــاي اطالعــاتيگــاهيو پا

Proquest, MD Consult   هـاي موجـود  نامـه انيتعداد پا .باشندمي قابل دسترس 
هـا و  ديسـي و  عنوان 473قاتي يهاي تحقعنوان، گزارش طرح 1877 در كتابخانه

   .دنباشنوان ميع 920ش از يهاي آموزشي بلميف
  
  رانينه پژوهش در ايشيپ

نظــرات  يبررســق خــود در خصــوص يــدر تحق) 1373(ملكــي نوجــه دهــي    
 افـت كـه  ي، دريد بهشـت يدانشـگاه شـه   يها ان در مورد خدمات كتابخانهيدانشجو
 يسطح علمـ  ي، توان كتابخانه در ارتقااتيمختلفي مانند روزآمد بودن نشرموارد 
م بـه  يق مراجعـه مسـتق  يـ به منابع از طر يابياز، دستيه كتب مورد نيان، تهيدانشجو
د در اكثر يه شده توسط اساتيو وجود نسخ متعدد از كتب توص كتابخانه يها قفسه

ن ياز مهمتـر  يكي. همراه نداشته استه ان را بيدانشجو خاطرت يرضا ،ها كتابخانه
  . روزآمد بوده است يش منابع علميزاان، افيارائه شده توسط دانشجو هايشنهاديپ

زان اسـتفاده  يـ ن ميشـتر يب كـه  دادنشان  )1373(منصور قناعي ق يهاي تحقافتهي   
 ياز مجالت علمـ  هاي كتابخانه مركزي، مربوط به استفادهان از مجموعهيدانشجو

، روزآمـد  يكتابداران متخصص و كـادر قـو   يريكارگبه. است يداخل يو تخصص
از يـ وتر با توجـه بـه ن  يد مانند كامپيجد يها يكردن مجموعه و استفاده از تكنولوژ

شنهاد شـده  يپ ياستفاده از كتابخانه مركز شيافزاستم و امكانات موجود جهت يس
  .است

ن روزآمد بودن مجموعه منابع يداري بكه ارتباط معناافت يدر) 1378(ان ياميص    
ان در اسـتفاده از آنهـا وجـود دارد و جهـت     يشـتر دانشـجو  يش بياطالعاتي و گرا
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، نيگـاه اطالعـاتي مـدال   يات و منـابع پزشـكي موجـود و پا   ينه از نشرياستفاده به
  .هاي آموزشي ضروري استبرگزاري دوره

ان يدانشـجو  ياطالعات يازهايندر خصوص خود  قيتحقدر  )1379(صفري راد    
 افتيدر ،ازهاين نين ايمها در تأ راز و نقش كتابخانهيدانشگاه ش يليالت تكميتحص

حـدود بـودن سـاعات كـار     ، مبـه اطالعـات   ين عوامل عـدم دسترسـ  يرتكه مهم
افـت اطالعـات از خـارج و موجـود     ي، محدود بودن امكانات جهت درها كتابخانه

بـه   يلـ يالت تكميان تحصـ يدانشـجو . باشـد مـي در كتابخانه  ياطالعاتنبودن منبع 
 .كننـد  ياسـتفاده مـ   يا انـه يو را ياطالعات از هر دو منبـع چـاپ   يمنظور جستجو

ن يمتـأ  ها را از نظرهاي دانشكدهان مورد بررسي، نقش كتابخانهيدانشجو ،نيهمچن
    .اندابي كردهين متوسط و كم ارزيازهاي اطالعاتي خود، بين

زه و هدف ين انگيترنشان داد كه مهم) 1380(ن يعباداهللا عموقق يج تحقينتا   
و  يانتشار آثار علم ،يپژوهش يانجام كارها ،اطالعات يوان از جستجيپاسخگو

 يازهاين نيمها نشان داد كه در تأ افتهي ،نيهمچن. باشد يم يدرس يها انجام پروژه
ن نقش را دارند و پس از يترها مهم دانشكده يها كتابخانه ،انيپاسخگو ياطالعات

خود  ياطالعات يازهاين نيمدانشگاه جهت تأ يان از كتابخانه مركزيآن دانشجو
  .كنند ياستفاده م

 ياطالعات يازهايت نين اولوينشان داد كه ب) 1380( يقربانق يهاي تحقافتهي   
ن يدر برآوردن ا رستانييي دبها كتابخانه مجموعه منابع ييموزان و تواناآ دانش

  .وجود ندارد يازها، همخوانين
در  نشان داد كه منابع اطالعاتي موجود )1384(مقدم پژوهش مرادي       

أت يازهاي اطالعاتي اعضاي هيبا ن ،د چمران اهوازيهاي دانشگاه شهكتابخانه
حداكثر ا يو  "كم"خواني در اكثر موارد زان هميم .خواني چنداني نداردعلمي هم

ازهاي يها نتوانسته نن منابع و خدمات كتابخانهيبوده است و بنابرا "متوسط"
  .ن كنديماطالعاتي آنها را تأ

حاكي از آن است كه ز ين )1387( محمدي و دوستدارهاي پژوهش افتهي   
ازهاي يدرصد ن 50ش از ينتوانسته به ب )ع( مركزي دانشگاه امام صادقكتابخانه 
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روز نبودن به عواملي همچون. لي پاسخ دهديالت تكميان تحصيدانشجواطالعاتي 
ت ساعات كار كتابخانه، عدم توجه به انتشارات علمي، يمنبع اطالعاتي، محدود

 ،...ان و يهاي دانشجوعدم توجه به خواست كي،يعدم توجه به انتشارات الكترون
   .اندل بودهين امر دخيدر ا

  
  كشورنه پژوهش در خارج از يشيپ

ل يبخشي و كارآمدي منابع، دالموضوعات اثر  )1995( 1مك كارتيق يدر تحق   
استفاده از  ييثر بر بهبود كاراؤتي استفاده از كتابخانه و عوامل ميا نارضايت يرضا
درصد  86 ،هاي پژوهشافتهيبر اساس . ، مورد بررسي قرار گرفتمنابع

- ه نمودهيستم باز را توصيمنابع و سم به يجاد امكان دسترسي مستقيان ايدانشجو
  .اند
هاي دانشگاهي و نقش آنها در ، به بررسي بخش امانت كتابخانه)1998( 2انگي   
كند كه فقر مجموعه ان ميياو ب .كنندگان پرداختتفادهازهاي اطالعاتي اسين نيمتأ

تي ياعامل اصلي نارض ،ازهاي مراجعانيمنابع اطالعاتي و ناتواني آن در برآوردن ن
  .باشدكننده ميجامعه استفاده

 ،ان مورد بررسييداد كه همه دانشجونشان  )1999( 3موگانق يج تحقينتا   
تري رود از منابع محدودآنچه كه انتظار مينسبت به  ،لييصرفنظر از رشته تحص

  . ندكنمي استفاده
 ابي مجموعه، در خصوصيكه ارز كندذكر مي در مقاله خود) 2005( 4اجي   

كه تا چه اندازه به اهداف نياز است و حتي ايآنچه كه هست، آنچه كه مورد ن
رسانان كتابداران و اطالع اريم، اطالعات كاملي در اختياافتهيسازي دست مجموعه
تواند مي كنندگانازهاي استفادهيو تناسب آن با ن بررسي مجموعه. دهدقرار مي
ه شكل مناسب منابع اطالعاتي يو ته ت مطلوب منابع مالي و انتخابيريباعث مد

  . شود
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  افته هاي پژوهشيل يه و تحليتجز
در قالـب  هـاي پـژوهش   مهاستخراج شده از پرسشـنا  يهاافتهي ،ن قسمتيدر ا   

  .رنديگمورد بررسي قرار مي ارائه و جداول آماري
درصد اسـتفاده كننـدگان از كتابخانـه     1/57، نشان مي دهد كه 1داده هاي جدول 

درصد اسـتفاده كننـدگان را مـردان تشـكيل مـي       2/41مركزي دانشگاه را زنان و 
  .دهند

توزيع فراواني استفاده كنندگان از كتابخانه مركزي بر حسب جنسيت: 1جدول   

  درصد  تعداد  تيجنس

  1/57 197 زن
  2/41 142 مرد
  7/1 6 پاسخبي

  100 345 جمع
 

كننده از كتابخانه درصد افراد استفادهدهد كه بيشترين نشان مي 2جدول         
سال قرار دارند و پس از  18-22در محدوده سني ) درصد 6/42(مركزي دانشگاه 

  .سال قرار دارند 23-27كنندگان نيز در محدوده سني درصد استفاده 3/22آن، 
     

  سنكنندگان از كتابخانه مركزي بر حسب توزيع فراواني استفاده: 2جدول 
  
  
  
  
  
  
  
كنندگان از كتابخانه درصد استفاده 2/74دهد كه نشان مي 3هاي جدول داده   

ت علمي و أكنندگان، عضو هياز استفادهدرصد  5/12، دانشجو مركزي دانشگاه
  .دهندل ميكنندگان را كارمندان و ساير موارد تشكيدرصد از استفاده 3/13

  درصد  تعداد  گروه سني

22-18 147 6/42  
27-23 77 3/22  
32-28 22 4/6  
37-33 35 1/10  
42-38 24 7  
  7/4 16 به باال43

  7 24 بي پاسخ
  100 345 جمع
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  كنندگان از كتابخانه مركزي بر حسب وضعيت شغليتوزيع فراواني استفاده: 3جدول 

  درصد  تعداد  ت شغلييوضع

 2/74 256 دانشجو
 5/12 43 لميعاتيعضو ه
 1/10 35 كارمند

 2/3 11 ر موارديسا
 100 345 جمع

     
-اين جدول نشان مي. تهيه شده است 4پژوهش، جدول  1براي پاسخ به پرسش 

كنندگان به كتابخانه مركزي، جهت دسترسي به منابع درصد مراجعه 9/40دهد كه 
 1/30 .كننداز اين كتابخانه استفاده مي "اغلب اوقات"اطالعاتي مورد نياز خود 

  .از كتابخانه مركزي استفاده مي كنند "گاهي"درصد افراد مورد بررسي نيز 
 

توزيع فراواني ميزان استفاده از كتابخانه مركزي جهت دسترسي به منابع اطالعاتي مورد نياز : 4جدول   
زان استفادهيم

از كتابخانه 
 مركزي

  درصد  تعداد

 5/16 57 شهيهم
 9/40 141 اغلب اوقات

 1/30 104 گاهي
 5/12 43 بندرت
 100 345 جمع

 
ن جدول نشان يا. تهيه شده است 5پژوهش، جدول  2در پاسخ به پرسش      
كنندگان از كتابخانه مركزي دانشگاه، به درصد استفاده 9/35دهد كه نياز مي

درصد، نياز  5/34و  "متوسط"هاي فارسي موجود در اين كتابخانه، در حد كتاب
-درصد از استفاده 4/37. انددانسته "زياد"هاي فارسي در حد كتابخود را به 

هاي انگليسي موجود در اين كنندگان از كتابخانه مركزي دانشگاه، به كتاب
- دهندگان، به كتابدرصد از پاسخ 8/36. نياز دارند "متوسط"كتابخانه، به ميزان 

نياز  "متوسط" هاي مرجع و مجالت فارسي موجود كتابخانه مركزي، به ميزان
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دهندگان، به مجالت انگليسي موجود در كتابخانه درصد از پاسخ 7/35. دارند
- درصد از افراد مورد بررسي، به پايگاه 38. نياز دارند "متوسط"مركزي، در حد 

 6/31. نياز دارند "متوسط"هاي اطالعاتي، جهت كسب اطالعات، به ميزان 
لكترونيك كتابخانه مركزي، در حد دهندگان نيز، به مجالت ادرصد از پاسخ

هاي موجود در دهندگان، به فيلمدرصد از پاسخ 4/35. نياز دارند "متوسط"
  .نياز دارند "بسيار كم"كتابخانه مركزي، به ميزان 

 
      هيك از انواع منابع اطالعاتي در كتابخانه مركزي دانشگا توزيع فراواني ميزان نياز به هر: 5جدول 

 ازينزانيم
 منابع اطالعاتي

  بي پاسخ  ار كميبس  كم متوسط اديز اديار زيبس
  درصد  تعداد  درصد تعداد  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  9/2  10  7/6 23  4/10  36 9/35 124 5/34 119 6/9 33 هاي فارسيكتاب
  7  24  6/11 40  4/17  60 4/37 129 3/22 77 3/4 15 سييهاي انگلكتاب
  8/5  20  4/6 22  5/14  50 8/36 127 7/28 99 8/7 27 هاي مرجعكتاب

  8/7  27  3/9 32  9/15  55 8/36 127 8/23 82 4/6 22 مجالت فارسي
  4/10  36  4/17 60  1/17  59 7/35 123 4/17 60 2 7 سييمجالت انگل

  3/13  46  1/15 52  8/25  89 5/27 95 3/13 46 9/4 17 قاتييهاي تحقطرح
  1/15  52  4/15 53  5/23  81 1/28 97 5/14 50 5/3 12 هانامهانيپا
  7/8  30  2/7 25  5/16  57 8/25 89 5/25 88 2/16 56 نترنتيا

  3/11  39  9/9 34  5/16  57 38 131 1/19 66 2/5 18 هاي اطالعاتيگاهيپا
  3/13  46  2/16 56  8/18  65 6/31 109 7/17 61 3/2 8 كيمجالت الكترون
  4/15  53  1/19 66  5/25  88 1/26 90 9 31 6/4 16 كيكتاب هاي الكترون

CD 1/15  52  6/24 85  9/20  72 4/26 91 11 38 2 7 ها  

  8/16  58  4/35 122  8/18  65 22 76 7/6 23 3/0 1 هالميف

 
كنندگان از كتابخانه درصد استفاده 7/41دهد كه نشان مي 6هاي جدول داده  

هاي فارسي موجود در موضوعي كتابمركزي دانشگاه، ميزان تناسب بين تنوع 
درصد از افراد مورد  1/37. دانندمي "متوسط"كتابخانه و نيازهاي خود را، در حد 

هاي انگليسي موجود در كتابخانه بررسي، ميزان تناسب بين تنوع موضوعي كتاب
-درصد از پاسخ 6/40. اندارزيابي نموده "متوسط"و نيازهاي خود را، در حد 

هاي مرجع موجود و نيازهاي ميزان تناسب بين تنوع موضوعي كتابدهندگان، 
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-درصد از استفاده 2/43و  6/42به ترتيب، . دانندمي "متوسط"خود را، در حد 
كنندگان، ميزان تناسب بين تنوع موضوعي مجالت فارسي و مجالت انگليسي 

 2/34 .اندابي نمودهارزي "متوسط"موجود در كتابخانه و نيازهاي خود را، در حد 
هاي درصد از افراد مورد بررسي، ميزان تناسب بين تنوع موضوعي پايگاه

 4/30. دانندمي "متوسط"اطالعاتي خريداري شده و نيازهاي خود را، در حد 
هاي موجود در  CDدهندگان، تناسب بين تنوع موضوعي پاسخدرصد از 

درصد نيز، ميزان  3/31. دانندمي "متوسط"كتابخانه و نيازهاي خود را، به ميزان 
هاي خود را، ازهاي موجود در كتابخانه و نيلمتناسب بين تنوع موضوعي في

  باشدز ميپژوهش ني 3پاسخگوي سوال  6جدول . دانندمي "بسيار كم"
  

 كنندگاناستفاده توزيع فراواني ميزان تناسب تنوع موضوعي منابع اطالعاتي كتابخانه با نيازهاي: 6جدول 
  تناسبزان يم

  ياطالعات منابع
  بي پاسخ  ار كميبس  كم متوسط اديز اديار زيبس
  درصد  تعداد درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  8/3  13 3/4  15  9 31 7/41 144 5/32 112 7/8 30  هاي فارسيكتاب
  5/5  19 4/10  36  4/19 67 1/37 128 3/22 77 2/5 18  سييهاي انگلكتاب
  9/4  17 5/5  19  3/13 46 6/40 140 4/26 91 3/9 32  هاي مرجعكتاب

  5/5  19 7/6  23  1/17 59 6/42 147 22 76 1/6 21  مجالت فارسي
  1/8  28 8/12  44  7/15 54 2/43 149 4/17 60 9/2 10  سييمجالت انگل

  1/10  35 4/15  53  6/22 78 2/34 118 2/14 49 5/3 12  داري شدهيهاي خرگاهيپا
CD 9/13  48 9/20  72  6/24 85 4/30 105 1/8 28 2 7  ها  

  4/15  53 3/31  108  27 93 4/19 67 1/6 21 9/0 3  هالميف

        
كنندگان از كتابخانه درصد از استفاده 1/35دهد كه نشان مي 7هاي جدول داده  

هاي فارسي موجود به نيازهاي اطالعاتي مركزي دانشگاه، ميزان پاسخگويي كتاب
كنندگان، ميزان درصد از استفاده 3/42. اندارزيابي نموده "زياد"خود را در حد 
 "متوسط"هاي انگليسي موجود به نيازهاي خود را در حد پاسخگويي كتاب

هاي مرجع موجود به درصد نيز، ميزان پاسخگويي كتاب 3/40. اندارزيابي نموده
درصد از جامعه مورد  5/32. دانارزيابي نموده "متوسط"نيازهاي خود را در حد 

بررسي، ميزان پاسخگويي مجالت فارسي موجود در كتابخانه مركزي به نيازهاي 
درصد نيز، ميزان پاسخگويي مجالت انگليسي  31و  "متوسط"خود را در حد 
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به . اندارزيابي كرده "متوسط"موجود در كتابخانه به نيازهاي خود را در حد 
درصد از افراد مورد بررسي، ميزان پاسخگويي  8/36درصد و  9/31ترتيب، 

هاي موجود در كتابخانه مركزي را به نامههاي تحقيقاتي و پايانگزارش طرح
درصد از جامعه مورد بررسي  3/31. اندارزيابي نموده "كم"نيازهاي خود، در حد 

نيز، ميزان پاسخگويي شبكه اينترنت دانشگاه به نيازهاي خود را در حد 
دهندگان، ميزان پاسخگويي درصد از پاسخ 29. اندارزيابي نموده "متوسط"

هاي اطالعاتي خريداري شده توسط دانشگاه را به نيازهاي خود در حد پايگاه
درصد از افراد مورد  5/36درصد و  31به ترتيب، . اندارزيابي نموده "متوسط"

مركزي به  هاي موجود در كتابخانهها و فيلم CDبررسي، ميزان پاسخگويي 
پاسخگوي سوال  7جدول . اندارزيابي نموده "بسيار كم"نيازهاي خود را در حد 

  .باشدپژوهش نيز مي 4
  

توزيع فراواني ميزان پاسخگويي انواع منابع اطالعاتي مورد بررسي به نيازهاي استفاده كنندگان: 7جدول   
   ميزان تناسب

  ياطالعات منابع
  بي پاسخ  بسيار كم  كم  متوسط زياد بسيار زياد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
  6/4  16  8/3  13  9/13  48  2/32 111 1/35 121 4/10 36 هاي فارسيكتاب
  7  24  1/10  35  8/18  65  3/42 146 4/17 60 3/4 15 هاي انگليسيكتاب
  7/6  23  4/6  22  9/15  55  3/40 139 6/24 85 1/6 21 هاي مرجعكتاب

  6/9  33  8/7  27  5/23  81  5/32 112 7/19 68 7 24 مجالت فارسي
  7/10  37  6/13  47  8/25  89  31 107 8/16 58 2 7 مجالت انگليسي

  8/12  44  5/14  50  9/31  110  29 100 9/9 34 2 7 يقاتيتحق يهاطرح
  6/13  47  2/14  49  8/36  127  2/25 87 2/7 25 9/2 10 هانامهانيپا
  3/9  32  5/12  43  2/16  56  3/31 108 2/21 73 6/9 33 نترنتيا

  3/11  39  22  76  4/19  67  29 100 7/15 54 6/2 9 هاي اطالعاتي خريداري شدهپايگاه

CD 9/13  48  31  107  5/27  95  20 69 1/6 21 4/1 5 ها  
  1/17  59  5/36  126  5/27  95  6/13 47 9/4 17 3/0 1 هافيلم

    
جدول اين . تهيه شده است 8پژوهش، جدول  5جهت پاسخگويي به پرسش  

آمد بودن روز"از كتابخانه مركزي،  كنندگاندرصد از استفاده 7/77هد كه نشان مي
ازهاي اطالعاتي خود ثر در افزايش تناسب بين منابع و نيرا از عوامل مؤ "منابع
تهيه منابع در موضوعات "درصد از افراد مورد بررسي نيز  3/58. انددانسته
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-ازهاي اطالعاتي خود مؤثر دانسته را در افزايش تناسب بين منابع و ني "مختلف
اند كه در اين را انتخاب نموده "ساير موارد"دهندگان نيز رصد پاسخد 5/5 .ند

عواملي چون راهنمايي پرسنل كتابخانه و تهيه و ارائه ليست منابع  ،خصوص
  .اندردهذكر كجديد تهيه شده را 

  
  كنندگانتوزيع فراواني عوامل مؤثر در افزايش تناسب بين منابع اطالعاتي با نيازهاي استفاده: 8جدول       

  *درصد   *تعداد   كنندگاناستفادهازهاي يو ن اطالعاتي ن منابعيش تناسب بيثر در افزاعوامل مؤ

  7/77  268 روزآمد بودن منابع
  3/58  201 مختلفه منابع در موضوعاتيته
  4/26  91 كيه انواع منابع به شكل الكترونيته
  6/53  185 نترنتيش دسترسي به ايافزا
  1/44  152 ديه راهنماي استفاده از منابع جديته

  7/46  161 كنندگانهاي استفادهتوجه به درخواست
  5/5  19 ر موارديسا

.نديرا انتخاب نما نهيگزك يش از ياند بدهندگان مجاز بودهپاسخ *  
 

  گيريجهينت
ك و تنگاتنگي با جامعه يارتباط نزد ،رسانيمراكز اطالعها و كتابخانهخدمات    

به  ،ن گونه مراكزيت وجود ايكه اهم به عبارت ديگركننده از آنها دارند استفاده
ت آنان يازهاي اطالعاتي مراجعان و رضايبه ن ييزان پاسخگويخدمات آنها و م

ها و مراكز تمامي خدمات كتابخانهده و عصاره يچك ،در واقع. است وابسته
  .كننده است، عرضه اطالعات به جامعه استفادهرسانياطالع

ت دادن به نظرات و يبررسي و بازنگري در مجموعه منابع اطالعاتي و اهم   
-رساني موفق به شمار مي، اصل مهم هر نظام اطالعكنندگانهاي استفادهخواسته

، كنندهي بدون در نظر گرفتن نقش استفادهرسانند و هر كتابخانه و مركز اطالعيآ
نظام اطالعاتي با هدف . تواند رسالت خود را به نحو كامل به انجام برساندنمي
-تيابد و تمامي فعاليكنندگان، سازمان مياستفادهازهاي يبرآورده ساختن ن ييانه
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دن به يدر جهت رس ،هاجموعه عملكردهاي آن اعم از خدمات، دستاوردها و م
  .رديگمين هدف صورت يا

ن منبع يتر، به عنوان مهمژه كتابخانه مركزي دانشگاهيوكتابخانه دانشگاهي، به   
، اي متوازند مجموعهيعلمي خود، بااطالعاتي آموزشي و پژوهشي جامعه 

هاي برنامهربوط و هماهنگ با اهداف و هاي مافته و جامع در رشتهيسازمان
ن اطالعات و مدارك يترد حاوي تازهين مجموعه بايا. دانشگاه فراهم آورد

  .ر چاپي باشديا غيموجود در اشكال مختلف چاپي 
كنندگان در خصوص تناسب مجموعه استفاده هايدگاهيبا بررسي نظرات و د   
اط قوت توان نقدانشگاهي، مي هايكتابخانهژه در يوازهاي اطالعاتي آنان، بهيبا ن

ارهاي علمي يك به معياي مناسب و نزدمجموعهو ضعف را مشخص نمود و 
مي، آموزشي و د و گام مهمي در راستاي تحقق اهداف عليرفته شده، تدارك ديپذ

به  ليدر ذ .باشدين راستا ميپژوهش حاضر تالشي در ا .پژوهشي برداشت
  :ميپردازيم ج پژوهشينتاخالصه  يبررس

محدوده سني كننده از كتابخانه مركزي دانشگاه، در صد افراد استفادهدر 6/42   
دانشگاه كنندگان از كتابخانه مركزي درصد استفاده 1/57 .سال قرار دارند 22-18

درصد  2/74 .ل مي دهنديكنندگان را مردان تشكاستفادهدرصد  2/41را زنان و 
-استفادهدرصد  5/12ي دانشگاه، دانشجو و كنندگان از كتابخانه مركزاستفاده

ن امر نشانگر لزوم توجه يا .باشندأت علمي دانشگاه مييعضو ه زيكنندگان ن
- در رشته انياز دانشجوير منابع مورد نيه متون درسي، آموزشي و سايشتر به تهيب

  .مي باشد هاي مختلف
كنندگان مراجعهدرصد  9/40توان گفت كه ، ميپژوهش 1 در پاسخ به پرسش   

اغلب "از خود يبه كتابخانه مركزي، جهت دسترسي به منابع اطالعاتي مورد ن
ز يدرصد افراد مورد بررسي ن 1/30. كنندمي ن كتابخانه استفادهياز ا "اوقات

توان گفت ضرورت ، ميكليبطور . كننداز كتابخانه مركزي استفاده مي "يگاه"
ان به يژه دانشجويوكنندگان و بهدادن استفادهسوق  به منظورزي يرتوجه و برنامه

     .باشدمحسوس مي شتر از منابع آن، كامالًيمراجعه به كتابخانه و استفاده ب
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 4/37درصد،  9/35 ،بيبه ترت توان گفت كه، ميپژوهش 2 پرسشدر پاسخ به    
كتابخانــه كننــدگان از درصــد اســتفاده 38و  درصــد 7/35 ،درصــد 8/36درصــد، 
مجـالت فارسـي،   سـي،  يهـاي انگل ، كتـاب هاي فارسـي دانشگاه، به كتاب مركزي

ن كتابخانــه، در حــد يــموجــود در ا هــاي اطالعــاتيگــاهيســي و پايمجــالت انگل
ن درصـد  يشـتر ياز بيـ زان نيـ م ،زيـ ر منـابع ن يدر خصوص سا .از دارندين "متوسط"

فقـر   ،)2005(نظـر اجـي   بـه  طبـق   .باشدكنندگان در حد متوسط و كم مياستفاده
عامل اصـلي   ،ازهاي مراجعانيمجموعه منابع اطالعاتي و ناتواني آن در برآوردن ن

-ميز ينرا فوق  گيريجهينت علت اصلي .باشدميكم مراجعان  استفاده وتي ينارضا
سازي كنندگان در مجموعهها و نظرات استفادهبه درخواستعدم توجه كافي توان 

  .دانست
كننـدگان از  درصـد اسـتفاده   7/41توان گفت ، ميپژوهش 3پرسشدر پاسخ به    

هـاي فارسـي   تنـوع موضـوعي كتـاب    نيزان تناسب بيزي دانشگاه، مكتابخانه مرك
 ،بيـ به ترت .دانندمي "متوسط"، در حد ازهاي خود رايبا ن ن كتابخانهيموجود در ا

از افـراد مـورد بررسـي،     درصـد  2/34درصد و  2/43درصد،  6/42، درصد 1/37
سي، مجـالت فارسـي، مجـالت    يهاي انگلتنوع موضوعي كتاب نيتناسب بزان يم

، در حـد  ازهـاي خـود را  يبـا ن  داري شـده يـ هاي اطالعـاتي خر گاهيسي و پايانگل
ن يشـتر يب ،ع منـابع اطالعـاتي  در تمامي انوا ،طور كليب. ابي نمودنديارز "متوسط"

ـ  يـ ، مكنندگاندرصد استفاده و  طالعـاتي تنـوع موضـوعي منـابع ا    نيزان تناسـب ب
ازمنـد  ين ،ن امـر يـ كـه ا  انـد ابي نمـوده يـ ارز »كـم «ا يو  »متوسط«ازهاي خود را، ين

د يـ ه منابع جديسازي منابع كتابخانه مركزي دانشگاه و تهبازنگري در امر مجموعه
بـه   كنندگانو توجه به نظرات استفاده ازيتر در موضوعات مختلف مورد نوعو متن
 ييپاسخگو ازهاي مراجعان وين منابع اطالعاتي و نيزان تناسب بيش ميافزا منظور
  .باشدآنان مي هايازيبه ن
-درصد جامعـه اسـتفاده   1/35گفت كه  توان، ميپژوهش 4 پرسشدر پاسخ به    

هاي فارسي موجود بـه  ي كتابيزان پاسخگوي، مكننده از كتابخانه مركزي دانشگاه
 3/42 ،بيـ بـه ترت  .انـد نمـوده ابي يـ ارز "اديـ ز"ازهاي اطالعاتي خود را در حد ين
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، كنندگان كتابخانه مركـزي هدرصد از استفاد 29و  درصد 31، درصد 5/32، درصد
-گاهيسي و پايسي، مجالت فارسي، مجالت انگليهاي انگلكتاب ييزان پاسخگويم

 .انـد ابي نمـوده يـ ارز "متوسـط "ازهاي خود را در حد يهاي اطالعاتي موجود به ن
ن يشتريب هاي فارسي،، به استثناي كتابدر تمامي انواع منابع اطالعاتي ،طور كليب

ازهـاي خـود را،   ين بـه منـابع اطالعـاتي    ييپاسخگوزان يكنندگان، مدرصد استفاده
و ) 1384(، مـرادي مقـدم  )1379(يصـفر  .انـد ابي نمـوده يارز» كم«ا يو » متوسط«

ج مشـابهي دسـت   يخـود بـه نتـا    هايپژوهشز در ين) 1387( محمدي و دوستدار
  .اندافتهي

درصـد از جامعـه    7/77  تـوان گفـت كـه   ، مـي پژوهش 5 پرسشدر پاسخ به     
ثر را از عوامل مـؤ  "وزآمد بودن منابعر"كننده از كتابخانه مركزي دانشگاه، استفاده
ر يسـا  ،سـپس . انـد ازهاي اطالعاتي خود دانسـته ين منابع و نيش تناسب بيدر افزا

 و نترنتيش دسترسي به ايه منابع در موضوعات مختلف، افزايته: عوامل از جمله
ازهـاي  ين ن منـابع و يش تناسب بيدر افزا كنندگاناستفادههاي توجه به درخواست
و ) 1373( قنـاعي منصـور  ، )1373( دهـي ملكـي نوجـه   .باشـند اطالعاتي مؤثر مي
و  بـاال يـاد شـده در   بر عوامـل   ،خود ژوهش پز در ين )1387( محمدي و دوستدار

-مودهد نيكه منابع كتابخانه تأيد در تهيان و اساتيافت نظرات دانشجوين دريهمچن
ن مجموعه منابع و يزان تناسب بيم شيافزا، ضمن عواملن يادقت و توجه به . اند
نه از يو استفاده به كنندگاناستفاده تيزان رضايم شيازهاي اطالعاتي، باعث افزاين

تحقق اهدافي اسـت كـه همـه    ن به معني يو اخواهد شد منابع اطالعاتي كتابخانه 
  .رساني به دنبال آن هستندها و مراكز اطالعكتابخانه

  
  شنهادهايپ
ري يگبه منظور بهرهاي مجموعه منابع اطالعاتي در فواصل دوره ارزيابي .1

   ؛كنندهاز استفادهيه منابع اطالعاتي متناسب با نياز بودجه موجود و تهحداكثر 
-ر منابع علمي در همه رشتهيهاي اطالعاتي و ساگاهيها، مجالت، پاه كتابيته. 2

 ؛هاي موجود در دانشگاه و متنوع بودن منابع اطالعاتي
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ان، يت علمي، دانشجوأياعضاي ه(كننده استفاده از نظرات جامعه استفاده. 3
 .اطالعاتي علميد انواع منابع يابي و خرينه ارزيدر زم... ) محققان، كارشناسان و 

هاي اطالعاتي علمي در كتابخانه گاهينترنت و پايش امكانات استفاده از ايافزا. 4
  ه؛مركزي دانشگا

ا در دسترس است يكي آنها وجود دارد يه و ارائه منابعي كه شكل الكترونيته. 5
-گاهيك و پايهاي الكترونك، كتابيل مجالت الكترونيك، از قبيبه شكل الكترون

  .اطالعاتي مختلفهاي 
ه منابع يمي، فرسوده و بالاستفاده و تهيني و حذف هر ساله منابع قديبازب. 6

مجموعه ييش كارايسازي و افزااستفاده جهت غنيراطالعاتي روزآمد و پ. 
ه يپزشكي در كل رسانيالن مجرب كتابداري و اطالعيالتحصاستفاده از فارغ. 7

 .هاي كتابخانه مركزي دانشگاهبخش
كنندگان از كتابخانه مركزي دانشگاه در خصوص مراجعان و استفاده ييراهنما. 8
ه بروشورها و راهنماها و يله تهيوسه افتن و استفاده از منابع كتابخانه مركزي، بي

  .رسانكتابدار و اطالع يين راهنمايهمچن
  هانوشتپي

1. Mc Carthy 
2. Young 
3. Maughan 
4. Agee 

  منابع
  .114-105): 12( 4 ام كتابخانه،يپفصلنامه . كنندگانبررسي رفتار استفاده). 1373(رنا ساها، كا
راز و يدانشگاه ش يليالت تكميان تحصيدانشجو ياطالعات يازهاين يبررس. )1379(راد، فاطمه  صفري

 ،رسانيكتابداري و اطالعرشد ا ياسنامه كارشنانيپا. ازهاين نين ايمها در تأ نقش كتابخانه
  .رازيدانشگاه ش

اي هاي دانشكدهان از كتابخانهيزان عالقمندي و استفاده دانشجويبررسي م ).1378(ان، حسن ياميص
  .74-69 ):4( 10فصلنامه كتاب،  ).ساري( دانشگاه علوم پزشكي مازندران

ز به منابع يدانشگاه تبر يليتكم التيان تحصيدانشجو يازهاين يبررس). 1380(ن، جعفر يعموق اهللاعباد
ارشد كتابداري  ينامه كارشناسانيپا. ازهاين آن نيمدانشگاه در تأ يها و نقش كتابخانه ياطالعات
  .رازيدانشگاه ش رساني،و اطالع
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 ييتوانا يابيشهر مشهد و ارز يرستانيآموزان دب دانش ياطالعات يازهاين يبررس. )1380( يول، يقربان
  .44-27 ):1( 4 ،يرسان و اطالع يكتابدارفصلنامه . ازهاين نيبرآوردن اها در انهمجموعه كتابخ

  .85-69: )4و 3( 6فصلنامه كتاب، . ر خدمات مرجعييرساني و تغاطالع). 1374(لوري، عباس يگ
ن يمدر تأ) ع( نقش كتابخانه مركزي دانشگاه امام صادق). 1387(ي يحيمحمدي، كورش؛ دوستدار، 

  .202-175، )48( 42كتابداري،  .لي آن دانشگاهيالت تكميان تحصياطالعاتي دانشجوازهاي ين
د چمران و يه شههاي مركزي دانشگات از كتابخانهيزان رضايبررسي م). 1384( نيمرادي مقدم، حس

  .158-145): 1( 16 ،فصلنامه كتاب. علوم پزشكي اهواز
دانشگاه  يها ان در مورد خدمات كتابخانهينظرات دانشجو يبررس). 1373(د ي، مجيده نوجه  يملك

-ارشد كتابداري و اطالع ينامه كارشناسانيپا. 73-72 يليسال دوم تحصميدر ن يد بهشتيشه
  .دانشگاه تهران رساني،

ل و يدرباره دال يارشد و دكتر يان كارشناسينظرات دانشجو يبررس). 1373( دي، جمشيمنصورقناع
-انيپا .يد بهشتيت مدرس، تهران و شهيترب يهادانشگاه يانه مركزاستفاده از كتابخ يچگونگ

  .دانشگاه تهران ،رسانيارشد كتابداري و اطالع ياسنامه كارشن
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