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 چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان همخوانی منابع  هدف:

استفاده های مطالعه با نیازهای اطالعاتی موجود در ایستگاه

 در شهر بوشهر انجام شده است. کنندگان آنها

روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نظر هدف  روش:

ها، مشاهده و پرسشنامه . ابزار گردآوری دادهکاربردی است

محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش مراجعان و 

مرکز  2در « های مطالعهایستگاه»کنندگان از طرح استفاده

گیری در دسترس و بر مبنای منتخب بود که با روش نمونه

کننده به عنوان نفر مراجعه 3۰۰فرمول عمومی کوکران، تعداد 

 SPSSافزار ها با استفاده از نرمه انتخاب شدند. دادهحجم نمون

های توصیفی میانگین، فراوانی، انحراف معیار و شاخص 18

 تجزیه و تحلیل شدند.

کنندگان از های پژوهش نشان داد که مراجعهیافته ها:یافته

Abstract 
 

Purpose: The present study aimed to 

consider the compliance of available 

resources in study stations with people 

information needs in Bushehr municipality. 

 

Method: This is a descriptive and applied 

study. Data were collected using researcher 

made questionnaire. The statistical 

population of the study was the users of the 

study stations in two selected centers which 

selected by sampling method and based on 

Cochran's general formula 3۰۰ participants 

filled out questinnaire. Descriptive statistics 

such as frequency, standard deviation, and 

mean were analyzed using SPSS 18 

software. 

Findings: Data anlysis showed that the 

respondents were satisfied at low and 
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های مطالعه جود در ایستگاهخدمات ارائه شده و منابع مو

های نین وجود کتابدارند. همچ کم و در حد متوسط رضایت

رسانی و تبلیغات را عامل مهمی و نقش اطالع جدید و روزآمد

  کنندگان دانستند.در استقبال مراجعه

توان نتیجه گرفت که های به دست آمده میاز یافته نتایج:

های مطالعه به لحاظ تناسب موضوعی مجموعه ستگاهطرح ای

کنندگان همخوانی ندارد و توجه با نیازهای اطالعاتی مراجعه

کنندگان هنگام گزینش منابع، در دراز مدت به نیاز مراجعه

موجب همخوانی بیشتر مجموعه با نیازهای اطالعاتی مراجعان 

 خواهد شد.

های اطالعاتی، های مطالعه، نیازایستگاه ها:کلیدواژه

 های عمومی بوشهرکتابخانه

 

intermediate level to the services provided 

and the available resources at the study 

stations. Also, they believed the existence of 

new and up-to-date books as a major factor 

in the increased use of readers from study 

stations and advertising has been an 

important factor in welcoming the visitors. 

 

Results: According to the results, it seems 

that the acquired resources in study stations 

in Bushehr municipality do not compatible 

with user's information needs and paying 

attention to the respondents needs, in the 

long run, cause more consistency to needs 

of the customer. 

 

Keywords: Study station, Information 

Needs, Boushehr Municipality. 

 

 

 مقدمه و بیان مسأله

عصر حاضر به عصر اطالعات مشهور است. الزمه حیات و بقا در این جامعه در گرو به کارگیری 

بنابراین با آگاهی و ای است بسیار پیچیده و ناموزون؛ اطالعات است. مبادله اطالعات در جامعه پدیده

تری آن را مورد استفاده قرار داد توان به شكل اثر بخششناخت هر چه بیشتر در این زمینه می

نیازمند شهروندانی  یافته امروز(. جامعه توسعه1392رجوی،  ونژاد، نجفقلی زاده،وایقان، حسنزادهصادق)

اشد. اهمیت این امر تا بدان حد است که برای ارزیابی بمیمهارت استفاده از اطالعات  آگاه و مسلط به

های ارزیابی توسعه یک جامعه، میزان سواد و مطالعه شهروندان و مصرف کاالهای فرهنگی از بهترین مؤلفه

 (.139۰سیدعلوی و عربلو، شود )محسوب می

آگاهی و های رشد و بالندگی هر کشور و ابزار اصلی افزایش سطح کتابخوانی یكی از شاخص

دانش تک تک افراد جامعه است. افزایش سطح آگاهی و دانش افراد جامعه موجب بهبود نگرش و رفتار 

ها و استعدادهای نهفته آنان در راستای پیشرفت جامعه و توسعه فرهنگی است. آنان و شكوفا شدن توانایی

فكر و اندیشه صحیح و درست الزمه توسعه همه جانبه یک کشور، داشتن مردمی آگاه، با شعور و دارای 

 است. بنابراین بایستی فرهنگ کتابخوانی در جامعه ترویج پیدا کند.

های عمومی، ترویج فرهنگ کتابخوانی در ایران است. طبق بیانیه ترین وظیفه نهاد کتابخانهاصلی

ت )ایفال/ های عمومی، ایجاد و تقویت عادت مطالعه در افراد اسایفال یكی از وظایف اصلی کتابخانه
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آوری و امكان دسترسی آسان به منابع مختلف برای های عمومی با فراهم(. کتابخانه199۴، 1یونسكو

قشر، سن و جنس( و با ارائه خدمات متنوع نقش مهمی در افزایش سرانه مطالعه دارد  اعضای خود )از هر

 (. 139۴زاده، راینی و نوکاریزی، )هاشم

های عمومی به منظور کمک به افزایش سرانه مطالعه و کمک به در این راستا نهاد کتابخانه

های ها، طرح ایستگاههایی را ارائه کرده است؛ که یكی از این طرحسازی گردش اطالعات طرحروان

برای  آنهاکننده به هایی وجود دارد که افراد مراجعههای مطالعه در مراکز و سازمانمطالعه است؛ ایستگاه

 پذیر نمودنتواند با دسترسهای مطالعه میکنند. ایستگاهخود فرصتی را به انتظار سپری میانجام کارهای 

های عمومی کاری جهت افزایش سرانه مطالعه از سوی نهاد کتابخانهمطابق با نیاز افراد به عنوان راه منابع،

سازی صحیح، مطابق با نیاز وعههای مطالعه به مجممطرح شود. بنابراین، استفاده از منابع موجود در ایستگاه

مطالعه براساس نیازسنجی مراجعان به های سازی ایستگاهپس باید مجموعهبستگی دارد.  هکنندافراد مراجعه 

رسانی نیازسنجی اطالعات ای، صورت گیرد. زیرا نخستین اصل در فرایند اطالعخاص منطقه طور عام، و

تری گزینش شده و حاصل کار تر انجام شود منابع مناسبکاربران است. به هر میزان نیازسنجی درست

کند که فرهنگ مطالعه (. این روش کمک می139۰شكوهیان و زبردست، تر خواهد بود )رضایت بخش

 گیرد.در بین مردم رواج پیدا نموده و اطالعات بیشتر در دسترس افراد جامعه قرار 

ین طرح مطلوب نبوده است. شاید بتوان دلیل آن را توجه دهد استقبال مردم از اارزیابی اولیه نشان می

کنند و ساعتی از وقت خود را به اطالعات مردمی دانست که روزانه به آنجا مراجعه می نكردن به نیازهای

های مطالعه تا چه میزان با کنند. از طرف دیگر مشخص نیست منابع موجود در ایستگاهانتظار سپری می

و قشرهای مختلف همخوانی دارد؛ چرا که جامعه دارای افرادی با نیازهای متنوع  نیازهای مردم جامعه

، بحث های مطالعه بایستی مدنظر قرار گیردمهمترین مسأله که در طرح ایستگاه رسدبه نظر میاست. 

. گزینش درست و به هنگام منابع موجود استها سازی منابع موجود در ایستگاهمجموعه گزینش منابع و

های مطالعه در سازی منابع موجود در ایستگاهاساس نیازهای بالفعل و بالقوه مراجعان را باید در مجموعهبر

سازی منابع رو، گزینش و مجموعهاز این است.نظر گرفت. زیرا جامعه دارای افرادی با نیازهای مختلف 

های ده است در هر کجا که کتابرسد. تجربه نشان دامتناسب با نیاز افراد جامعه امری ضروری به نظر می

رو شده است مناسب با نیاز مردم به سهولت در اختیار افراد قرار گرفته باشد با استقبال چشمگیر آنان روبه

 (.1385)احمدی فصیح، 

                                                 
1. IFLA/UNESCO 
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های مطالعه به طور کلی هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه

رود با اجرای این پژوهش، جعان آنها در شهر بوشهر است، به بیان دیگر انتظار میبا نیازهای اطالعاتی مرا

آیا رضایت دارند و  ی مطالعههاکنندگان از منابع موجود در ایستگاهشود که تا چه اندازه مراجعه مشخص

  ؟با نیازهای اطالعاتی آنها همخوانی داردمنابع تهیه شده 

 

 های پژوهشپرسش

 های زیر مطرح شد:پرسشمسئله  برای یافتن پاسخ

 ؟استهای مطالعه کدام ترین موضوعات منابع ارائه شده در ایستگاهعمده .1

 های مطالعه با نیازهای اطالعاتی مردم همخوانی دارد؟به چه میزان منابع اطالعاتی ایستگاه .2

 ند؟شناختی دارهای جمعیتویژگیکنند چه مراجعه میهای مطالعه به ایستگاه افرادی که .3

 های مطالعه کدام است؟ ایستگاه یهاکتاب استفاده بیشتر از مؤثر برعوامل ظاهری و محتوایی  .۴

 های مطالعه کدام است؟ترین عوامل استقبال یا عدم استقبال مردم از طرح ایستگاهمهم .5

 

 پیشینه پژوهش

ا پژوهش های فراوانی در دسترس نیست تنهدرباره طرح ایستگاه مطالعه به شكل خاص، پژوهش

( با هدف شناخت دیدگاه کاربران در مورد 139۴مشابهی توسط حریری، اباذری و نصیری شفتی )

کارآمدی طرح ایستگاه مطالعه به عنوان اقدامی در جهت توسعه فرهنگی و اجتماعی از دیدگاه کاربران در 

ژوهش آنها نشان داد های پایستگاه مستقر شهر تهران انجام شد. یافته 9نفر در  1۴۴ شهر تهران روی

قرار تر از متوسط های مطالعه از نظر دسترسی و تجهیزات، مدیریت و منابع مطالعاتی در حد پایینایستگاه

های مطالعه همچنین فرهنگ عمومی جامعه و کمبود وقت عواملی تأثیرگذار در استفاده از ایستگاه دارند.

های عمومی برای آگاهی ها به ویژه کتابخانه ینه کتابخانههایی در زمبودند. با این حال در ادامه به پژوهش

 شود.از وضعیت منابع و امكانات مطالعاتی موجود در کشور اشاره می

 استنباط پژوهشگر از پیشینه پژوهش

باشد. نخستین گام برای تعیین نیازهای اطالعاتی افراد، نیازسنجی در ارتباط با نیازهای مورد عالقه می

که جامعه به شهروندانی با سطح آگاهی باال نیاز دارد؛ وجه به اهمیت توسعه فرهنگی جوامع و اینامروزه با ت

های مسئوالن از اهمیت بیشتتری برختوردار   ریزیتوجه به نیازهای شهروندان و مبنا قرار دادن آنها در برنامه

های مطالعه انجام نشده است؛ ههای ایستگاهای زیادی در ارتباط با موضوعرو، پژوهشگردیده است. از این
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سازی منابع انتختابی  ها با نیاز جامعه فاصله زیادی دارند و مجموعهرسد که در ایران هنوز پژوهشبه نظر می

هتایی را  هتای عمتومی کشتور کتتاب    باشد و ختود نهتاد کتابخانته   های مطالعه براساس نیاز افراد نمیایستگاه

دهتد و ایتن امتر نیازمنتد     های مربوطته قترار متی   قرارگیری ایستگاه براساس آنچه خود تعیین کرده در محل

 دهی پژوهش به سمت نیاز جامعه الزم است.های بیشتری برای جهتپژوهش

 

 پژوهش روش

ها، یک پژوهش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده

های این پژوهش در یک مقطع زمانی خاص )بهار هآوری دادتوصیفی از نوع مقطعی است. جمع -پیمایشی

های مطالعه در شهر بوشهر است که ( انجام گرفت. جامعه پژوهش حاضر، مراجعان ایستگاه1395و تابستان 

 های مطالعه استفاده کرده باشند، است.بار از ایستگاهحداقل یك

پرسشنامه دارای از مشاهده حضوری و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.  هاگردآوری دادهبرای 

عوامل و ( پرسش 3)شناختی، تعیین رویكردهای موضوعی مطابق با نیاز مراجعان های جمعیتبخش ویژگی

پنج  براساس طیف بود که (گویه11)طرحاز استقبال  ، عوامل(گویه 18) هاظاهری و محتوایی کتاب

  درجه بندی شده بود.لیكرت ای گزینه

ماهه، هر ماه بر  3های مطالعه، در دوره ها در ایستگاهی موضوعی کتابابتدا برای تعیین رویكردها

 های الزم صورت گرفت.های مطالعه، بررسیها و منابع موجود در ایستگاهروی موضوع

 عناصر میان درونی هماهنگی گیریاندازه برای مناسبی شاخص کرونباخ آلفای ضریب که ازآنجا

 آلفای ضریب کمک به پژوهش این در استفاده مورد پرسشنامه ییپایا بنابراین است، پرسشنامه یک

 .است ذکرشده 1برای هر یک از ابعاد پرسشنامه در جدول  کرونباخ

 
 ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش . 1جدول 

 آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش

 /.659 عوامل استقبال و عدم استقبال

 ./856 عوامل ظاهری و محتوایی

 

دست آمده برای هر یک از ه همانطور که از جدول فوق مشخص است میزان آلفای کرونباخ ب

دهنده همبستگی درونی بین متغیرها و این موضوع نشان قبول بودتحقیق محاسبه شد، قابل  هایشاخص
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یا پایایی  توان گفت که تحقیق از قابلیت اعتماد وبرای سنجش مفاهیم مورد نظر است و بدین ترتیب می

ها، نتایج با استفاده از آمار توصیفی )فراوانی، آوری پرسشنامهبعد از جمع. الزم برخوردار بوده است

میانگین، انحراف معیار( و همچنین جهت بررسی رابطه سن، جنس، سطح تحصیالت و محل سكونت با 

استفاده شد. البته در مورد سن و سطح تحصیالت با استنباطی  های مطالعه از آمارمیزان رضایت از ایستگاه

های اند گروهداشته 5های جدول، فراوانی مورد انتظار کمتر از درصد از خانه 2۰توجه به اینكه بیش از 

گروه شدند )دیپلم و زیر دیپلم، کاردانی و  3گروه تبدیل به  ۷مختلف تحصیلی در یكدیگر ادغام و 

دسته )کم و خیلی کم،  3مندی به دسته رضایت 5د و باالتر( و همچنین کارشناسی، کارشناسی ارش

های مطالعه، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( تبدیل شد. برای توصیف میزان رویكردهای موضوعی ایستگاه

، جنس از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. فراوانی استفاده شد. و توزیع سننیازهای اطالعاتی مردم از 

ها و عوامل استقبال براساس طیف لیكرت محاسبه شد. ین برای تعیین عوامل ظاهری و محتوایی کتابهمچن

 انجام شد. SPSSافزار آماری ها با استفاده از نرمتحلیل داده

 

 های پژوهشیافته

 

 های مطالعه کدام است؟ارائه شده در ایستگاه اتموضوعترین عمده اول: پرسش

های ها و عناوین کتابماهه موضوع 3دوره  اول پژوهش در یکبرای یافتن پاسخ پرسش 

فیپا و  که براساسها مشاهده کتاباز نتایج حاصل  کنترل شد.ای روش مشاهده به های مطالعهایستگاه

سیاهه وارسی شامل عنوان،  ،ها درج شده بودهای موضوعی فارسی که در برخی کتاببراساس سرعنوان

موضوعات ترین عمده. عی، گروه سنی و نوع کتاب توسط پژوهشگر تنظیم شد، رویكرد موضوهاموضوع

عنوان  19عنوان کتاب(، کودکان ) 25ادبیات ) عبارت بود از:های مطالعه به ترتیب ها در ایستگاهکتاب

 عنوان کتاب(. 1عنوان کتاب(، فناوری ) 16عنوان کتاب(، تاریخ ) 18کتاب(، مذهب )

 

 های مطالعه با نیازهای اطالعاتی مردم همخوانی دارد؟منابع اطالعاتی ایستگاه به چه میزان دوم: پرسش

 2ها در جدول دوم پژوهش مبنی بر همخوانی منابع موجود با نیاز مراجعان، داده پرسشدر پاسخ به 

حیطه موضوعی )ادبیات  8ی با پرسشدر پرسشنامه،  پرسشیی به این پاسخگوبرای  نشان داده شده است.

پزشكی و تغذیه،  )شعر، طنز، رمان و داستان(، کودکان، مذهبی و تاریخ )جنگ(، کامپیوتر و فناوری،
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، سرگرمی و روانشناسی( طرح شد که مراجعان به ترتیب اهمیت از شناسیورزشی و هنری، جغرافیا، مردم

 .(ترین اهمیتپایین 8و عدد باالترین اهمیت  1عدد ) توانستند انتخاب کنندمی 8تا  1

 
 .1395تبه و اهمیت در سال های مطالعه به ترتیب ربه ایستگاه های موضوعی مورد نیاز مراجعینحوزه  .2جدول

 انحراف معیار میانگین رتبه حوزه موضوعی رتبه

 ۴۴/2 58/5 پزشكی و تغذیه 1

 19/2 29/5 ادبیات )شعر، طنز، رمان و داستان( 2

 96/1 86/۴ روانشناسی ۳

 31/2 85/۴ کودکان ۴

 9۰/1 ۷۴/۴ ورزشی و هنری ۵

 ۰3/2 8۴/3 شناسی و سرگرمیجغرافیا، مردم 6

 ۴1/2 5۴/3 امپیوتر و فناوریک 7

 89/1 32/3 مذهبی و تاریخ )جنگ( 8

 

های حوزه پزشكی و تغذیه، درصد از مراجعان کتاب 3/59شود مشاهده می 2چنانكه در جدول 

درصد از مراجعان  3/۴9های حوزه ادبیات )شعر، طنز، رمان و داستان(، درصد از مراجعان کتاب 3/5۴

، 3/26رگرمی شناسی و س، جغرافیا، مردم۷/2۷، ورزشی و هنری 3/31های روانشناسی، کودکان کتاب

های مذهبی، تاریخ )جنگ( را رده آخر از نظرسنجی قرار درصد کتاب ۰/2۴و  ۰/26کامپیوتر و فناوری 

با پاسخ پرسش یک پژوهش نشان دهنده عدم همخوانی موضوعات  2های جدول دادهمقایسه  دادند.

 های اعالم شده از سوی مخاطبان است.کابهای ایستگاههای مطالعه با نیاز

 

شناختی )سن، های جمعیتهای مطالعه براساس ویژگیتوزیع میزان مراجعان به ایستگاه سوم: پرسش

 جنس، سطح تحصیالت، بومی یا غیر بومی بودن( به چه صورت است؟

های کننده از ایستگاهشناختی مراجعان استفادههای جمعیتسوم مبنی بر ویژگی پرسشای پاسخ به بر

نفر  1۷۴درصد( و  ۴2نفر مرد ) 126دهد که نشان می 3جدول  ارائه شده است. 3ها در جدول مطالعه، داده

سال و باالترین سن  12کننده ترین سن استفادهپاییندرصد( در پژوهش شرکت کردند.  58زن )

 3/۴1سطح کارشناسی های مطالعه در باشد. تحصیالت بیشتر مراجعان به ایستگاهسال می 6۴کننده استفاده

نفر(،  52درصد ) 3/1۷نفر(، دیپلم  ۷3درصد ) 3/2۴نفر( و پس از آن کارشناسی ارشد  12۴درصد )



 1396زمستان ، 2، شماره 1سال                                                کردستاندانشگاه های خواندن، فصلنامه پژوهش   92 صفحه

نفر( و در نهایت  11درصد ) ۷/3نفر(، دکتری و باالتر 18درصد ) 6نفر(، زیر دیپلم 21درصد ) ۷ کاردانی

 نفر( بود.  1درصد ) 3/۰تحصیالت حوزوی

 
 .1395در سال  شخصات جمعیت شناختیهای مطالعه بر حسب مبه ایستگاه توزیع فراوانی مراجعان . ۳جدول

 رصدد فراوانی )تعداد( نوع متغیّر متغیّر

 سن

 3/6 19 سال 2۰کمتر از 

29- 2۰ 13۴ ۷/۴۴ 

39- 3۰ 1۰8 36 

 13 39 و باالتر ۴۰

 جنسیت
 58 1۷۴ زن

 ۴2 126 مرد

 تحصیالت

 6 18 زیر دیپلم

 3/1۷ 52 دیپلم

 ۷ 21 کاردانی

 3/۴1 12۴ کارشناسی

 3/2۴ ۷3 کارشناسی ارشد

 ۷/3 11 دکتری و باالتر

 3/۰ 1 تحصیالت حوزوی

 سکونت
 ۴5 135 بومی

 55 165 غیر بومی

 

و در شهر بوشهر سكونت  ندهای مطالعه در شهر بوشهر غیر بومی بوداز ایستگاهکنندگان بیشتر استفاده

 نفر( ساکن شهر بوشهر بودند.  135درصد ) ۴5نفر( و  165درصد ) 55ندارند 

 

های مطالعه کدام ایستگاه یهاکتاب استفاده بیشتر از مؤثر برعوامل ظاهری و محتوایی  چهارم: پرسش

 است؟ 

های جدید، اندازه مناسب ه مراجعان عوامل ظاهری را همچون وجود کتابدهد کنشان می ۴جدول 

آرایی مناسب و ها، عنوان جذاب و گویا، صفحهها، تعداد صفحات کتابها، صحافی مناسب کتابکتاب
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هایی متناسب با تمام سنین همراه با تنوع ها، وجود کتابجالب روی جلد کتاب جذاب، وجود تصاویر

تواند در بیت و کیفیت ظاهری را از عوامل اصلی ظاهری به ترتیب انتخاب نمودند که میها و جذاکتاب

 استفاده هر چه بیشتر افراد نقش مهمی داشته باشد. 

 
 مطالعه هایایستگاه یهاکتاباستفاده ازعوامل ظاهری  بارهنگرش مراجعان در .۴جدول 

S گویه 
کامالً موافق و موافق. تعداد 

 )درصد(

کامالً مخالف و مخالف. 

 تعداد )درصد(

نظری ندارم. 

 تعداد )درصد(

S1 (3/3) 1۰ (1۰/۰) 3 (6/95) 28۷ های جدیدوجود کتاب 

S2 (۷/9) 29 (۷/3) 11 (۷/86) 26۰ هااندازه مناسب کتاب 

S۳ 
های قابل درک موضوع

 هاکتاب
218 (۷/۷2) 33 (۰/11) ۴9 (3/16) 

S۴ 
ساده و روان بودن متن 

 هاکتاب
21۷ (3/۷2) 2۷ (۰/9) 56 (۷/18) 

S۵ (۷/25) ۷۷ (۰/12) 36 (2/62) 186 هاصحافی مناسب کتاب 

S6 (۰/18) 5۴ (۰/2۰) 66 (۰/6۰) 18۰ هاتعداد صفحات کتاب 

S7 
عنوان جذاب و گویای 

 هاکتاب
1۷۴ (۰/58) ۷۷ (۷/25) ۴9 (3/16) 

S8 
آرایی مناسب صفحه

 هاکتاب
151 (5/5۰) 5۷ (۰/19) 91 (3/3۰) 

 

از جمله عوامل محتوایی که برایشان خیلی مهم بود عواملی مانند اینكه محتوای  ،5براساس جدول 

کننده باشد، محتوا با سطح و موقعیت اجتماعی آنها متناسب ی استفادههاها و عالقهها متناسب با تجربهکتاب

ها از محتوای قدیمی برخوردار نباشد های جدید و به روز باشد، کتابها دارای موضوعباشد، کتاب

های قابل درک ها ساده و روان باشد، دارای موضوعشود(، محتوای کتابهای تاریخی هم شامل می)کتاب

ها از محتوایی عمیق برخوردار باشد تا هنگام استفاده خواننده حس کنجكاوی لف باشد، کتاببا سنین مخت

 و عالقه او را بر انگیزاند.
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 های مطالعهایستگاه یهاکتاباستفاده از عوامل محتوایی  بارهنگرش مراجعان در .۵جدول 

S گویه 
کامالً موافق و موافق. 

 تعداد )درصد(

 کامالً مخالف و مخالف.

 تعداد )درصد(

نظری ندارم. 

 تعداد )درصد(

S1 
ها برای تمام جذابیت کتاب

 گروه سنی
159 (۰/53) 9۴ (3/31) ۴۷ (۷/15) 

S2 

ها برای ایجاد محتوای کتاب

حس کنجكاوی و 

 مندیعالقه

156 (1/52) 82 (۴/2۷) 61 (3/2۰) 

S۳ 
جذابیت تصاویر جلد 

 هاکتاب
1۴2 (3/۴۷) ۷۴ (۷/2۴) 8۴ (۰/28) 

S۴ (3/22) 6۷ (۰/3۰) 91 (3/۴۷) 1۴2 های جذاب و گویاموضوع 

S۵ 

ها متناسب با محتوای کتاب

ها و عالیق تجربه

 کنندگاناستفاده

1۴2 (3/۴۷) 9۰ (۰/3۰) 68 (۷/22) 

S6 (۷/9) 29 (۷/۴۴) 13۴ (۷/۴5) 13۷ هاتنوع کتاب 

S7 
جذابیت و کیفیت ظاهری 

 هاکتاب
136 (3/۴5) 88 (۴/29) 86 (3/25) 

S8 

هایی متناسب با کتاب

موقعیت و سطح اجتماعی 

 کنندگاناستفاده

128 (6/۴2) 1۰۰ (3/33) ۷2 (۰/2۴) 

S9 (۰/2۴) ۷2 (6/35) 1۰۷ (3/۴۰) 121 هاقدیمی بودن کتاب 

S10 
های جدید و موضوع

 هاروزآمد کتاب
1۰۰ (3/33) 123 (۰/۴1) ۷۷ (۷/25) 

 

 های مطالعه کدام است؟یا عدم استقبال مردم از طرح ایستگاه ترین عوامل استقبالمهم پنجم: پرسش

نفر(، عالقه  2۷۷درصد ) ۴/92رسانی و تبلیغات اطالعکنندگان دهد که شرکتنشان می 6جدول 

و نفر(،  265صد )در 3/88نفر(، تلف نشدن وقت هنگام زمان انتظار  2۷۴درصد ) 3/91شخصی خود فرد 

  .اندی مطالعه بیان نمودههامؤثر در استقبال از ایستگاه املوعرا به عنوان فرهنگ خانواده 

نفر(، گذراندن اوقات فراغت در زمان  2۴2درصد ) 6/8۰ دهدنشان می 6های جدول داده مچنینه

نفر(، افزایش  182درصد ) 8/6۰ ،هامكان مناسب ایستگاهنفر(،  2۴۴درصد ) ۴/81 ،انتظار و سرگرمی
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های اجتماعی موبایلی، وجود شبكهنفر(  215درصد ) ۷/۷1 ،اطالعات شخصی در زمینه موضوعی خاص

های الكترونیک در تلفن همراه( و فاده از منابع الكترونیک )کتابهای گروهی، استاستفاده از رسانه

از  یا عدم استقبال استقبال دلیلرا به عنوان فرهنگ ضعیف حاکم بر جامعه در ارتباط با امر کتابخوانی 

 . بیان نمودندمطالعه های ایستگاه

 
 ٭ی مطالعههاعوامل اثرگذار بر استفاده از ایستگاه بارهنگرش مراجعان در .6جدول 

Q گویه 
کامالً موافق و موافق. 

 تعداد )درصد(

کامالً مخالف و مخالف. 

 تعداد )درصد(

نظری ندارم. 

 تعداد )درصد(

Q1 (۰/۷) 21 (۰/۷) 2 (۴/92) 2۷۷ رسانی و تبلیغاتاطالع 

Q2 (۰/5) 15 (۷/3) 11 (3/91) 2۷۴ عالقه شخصی 

Q۳ (۷/3) 11 (۰/8) 2۴ (3/88) 265 مانع از تلف شدن وقت 

Q۴ 
گذراندن اوقات فراغت و 

 سرگرمی
2۴۴ (۴/81) 38 (6/12) 18 (۰/6) 

Q۵ (3/12) 3۷ (۰/۷) 21 (6/8۰) 2۴2 فرهنگ خانواده 

Q6 
افزایش اطالعات شخصی در 

 زمینه خاص موضوعی
215 (۷/۷1) ۴1 (6/13) ۴۴ (۷/1۴) 

Q7 (۷/22) 68 (۴/16) ۴9 (8/6۰) 182 مكان مناسب 

Q8 

استفاده از منابع الكترونیک 

های الكترونیک در )کتاب

 تلفن همراه(

1۰8 (۰/36) 129 (۰/۴3) 63 (۰/21) 

Q9 (3/19) 58 (6/۴9) 1۴9 (۰/31) 93 های گروهیاستفاده از رسانه 

Q10 (۷/15) ۴۷ (۰/55) 165 (3/29) 88 فرهنگ جامعه 

Q11 
های اجتماعی استفاده از شبكه

 مبتنی بر موبایل
69 (۰/23) 1۷3 (۷/5۷) 58 (3/19) 

کنندگان، جمع درصدهای هتر ستطر کمتتر از    دلیل عدم پاسخ به تمامی موارد توسط کلیه شرکته ب ٭

 باشد.نفر می 3۰۰و تعداد کمتر از  1۰۰

های مطالعه )عوامل با عوامل مؤثر بر استفاده آنها از ایستگاهدر مورد نگرش مراجعان در ارتباط 

رسانی و تبلیغات است که تبلیغات مؤثر در راستای کتابخوانی استقبال(، بیشترین امتیاز مربوط به نقش اطالع

ی تواند گام مؤثری در جهت استفاده بیشتر عموم و در نتیجه با استقبال قابل توجههای مطالعه میو ایستگاه
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نفر( کامالً موافق و موافق بودند که عالقه شخصی دلیل بر  2۷۴درصد افراد ) 3/91شود. رو به رو می

های مطالعه بیشتر استفاده کنند های مطالعه است و خودشان دوست دارند از ایستگاهاستفاده آنها از ایستگاه

های شوند به سمت آنها رفته و از کتابمیهای مطالعه ایستگاهدارای  مراکزبر همین اساس زمانی که وارد 

کنندگان معتقد بودند که وجود نفر( از شرکت 265درصد افراد ) 3/88کنند. همچنین ایستگاه استفاده می

تلف شدن وقت داشته باشد و آنها زمانی که منتظر هستند جلوگیری از تواند نقش مهمی در ها میایستگاه

 شود.ها سرگرم کرده و مانع از تلف شدن وقت میایستگاه هایخود را با کتاب

 

 گیریبحث و نتیجه

های مطالعه اهمیت دارد بحث نیازسنجی اطالعاتی مراجعان به اندازی ایستگاهمسأله مهمی که در راه

های محمد اسماعیل و باشد که در پژوهشسازی منابع موجود در آنها میهای مطالعه و مجموعهایستگاه

ریزان ( نیز مشاهده شد. بنابراین مسئوالن و برنامه2۰۰6(، اوزبورن و گورمن )139۰آبادی )صالحی فتح

ای را که در قالب طرح فرهنگی کشور اگر با نیاز افراد جامعه آگاهی داشته باشند و بتوانند مجموعه

نیاز افراد جامعه باشد؛ این امر کنند، متناسب با اندازی میهای عمومی متفاوت راهایستگاه مطالعه در مكان

چنانكه درک نیازهای تواند مقدمات مناسبی را برای افزایش فرهنگ مطالعه ایجاد نماید. می

ریزی برای ارائه خدمات مناسب است و سازی و برنامهکنندگان همواره کلیدی برای مجموعهاستفاده

آوری اطالعات درباره غیر رسمی برای جمعهای رسمی و توانند از روشریزان میکتابداران و برنامه

مراجعان استفاده کنند و از اطالعات گردآوری شده برای انتخاب مواد و خدمات متناسب با نیازهای 

 مراجعان، استفاده کنند.

اند که عدم رضایت کاربران ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیده1392اسفندیاری مقدم و دیگران )

های مطالعه نیز همین گونه رسد در خصوص ایستگاهشود. به نظر میومی نیز مشاهده میهای عمدر کتابخانه

کنندگان از جمله عواملی است که های موضوعی مورد عالقه استفادهاست. شناخت نیازها و زمینه

بع کنندگان و مجموعه مناکند و موجب پیوند قوی میان استفادهپذیر میسازی کارآمدتر را امكانمجموعه

تواند در نهایت کنندگان میهای استفادهشود. عدم شناخت نیازها و بی توجهی به عالقهاطالعاتی می

ها را از ایفای رسالت بنیادینشان در رشد و ارتقای های مطالعاتی را فاقد بازده مطلوب کرده و آنمجموعه

 (.13۷8 های عمومی و اعتالی فرهنگ ملی باز دارد )حریری،آگاهی

های موجود در های دیگر این پژوهش نشان داد که توجه به عوامل ظاهری در انتخاب کتابتهیاف

ایستگاه مطالعه از جمله جذابیت ظاهر، رنگ جلد و عنوان گویا و جذاب و همچنین توجه به عوامل 
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ی در تواند نقش مهمهایی متناسب با تمام سنین و عالیق افراد میها همچون وجود کتابمحتوایی کتاب

این ( مؤید 2۰۰۰نتایج پژوهش اسوارتز و هندریكز ) .های مطالعه داشته باشداستقبال و استفاده از ایستگاه

ها در ظاهری و محتوایی کتاب امر است. آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که توجه به عوامل

 انتخاب کتاب نقش مهمی در جذب خواننده دارد.

های مطالعه در حد متوسط و های پژوهش این بود که میزان رضایت مراجعان از ایستگاهفتهاز دیگر یا

های مطالعه چه از لحاظ ظاهری و مكانی و چه از نظر منابعی که دهد که ایستگاهکم بود و این امر نشان می

ی، اباذری و در خود جای داده سلیقه خوانندگان را در نظر نگرفته است که این امر در پژوهش حریر

 ( بررسی شده است.139۴نصیری شفتی )

 

 پیشنهادها

های این ای مطالعه را مورد توجه قرار دهند و با رفع کاستیهمسئوالن و مدیران فعالیت ایستگاه .1

های مطالعه، این اقدام فرهنگی مؤثر را با کیفیت بهتر و ها و بهبود شرایط و امكانات ایستگاهایستگاه

 استفاده کارآمدتر ادامه دهند.

بخشی نهایت رضایت های مطالعه باید نیازهای مراجعان را برآورده سازد و دراز آنجا که طرح ایستگاه .2

ای یک نظرسنجی با تنوع سنی و تحصیلی شود به صورت دورهآنان را به همراه داشته باشد پیشنهاد می

توان با ها مشخص شده و از نظرهای مثبت کاربران نیز استفاده شود. میمختلف انجام شود تا کاستی

آوری نظرات مراجعان ه را برای جمعهای مطالعه زمیننصب صندوق انتقادات و پیشنهادات در ایستگاه

 فراهم کنند.

هایی که شود از کتابپیشنهاد می بودند،های مطالعه غیر بومی با توجه به اینكه بیشتر مراجعان ایستگاه .3

های پردازد در لیست کتابای استان بوشهر میهای گردشگری، فرهنگ منطقهبه شناسایی جاذبه

 نجانده شود.های مطالعه گانتخابی ایستگاه

 

 منابع:
های ایران (. کیفیت خدمات کتابخانه1392شندی، مسعود و نوروزی، یعقوب )مقدم، علیرضا؛ رزمیاسفندیاری

(، 2) ۷۴. رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداری و اطالعکوآل در ایران(. های مدل لیب)بررسی پژوهش

191-2۰8. 
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های آموزشگاهی و نقش کتابخانه در ایجاد عادت تابخانهایجاد و گسترش ک(. 1385احمدی فصیح، صدیقه )
 تهران: چاپار. -آموزان.مطالعه در دانش

های (. بررسی میزان استفاده از مجموعه کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج به تفكیک مقوله13۷8حریری، نجال )

 .35 -2۷(، 3) 9، فصلنامه پیام کتابخانه. 13۷۷موضوعی در سال 

(. بررسی طرح ایستگاه مطالعه به عنوان اقدامی در 139۴شفتی، رکسانا )اباذری، زهرا و نصیریحریری، نجال؛ 

 .1۷6-163، 1. پژوهش نامه علوم اجتماعیجهت توسعه فرهنگی و اجتماعی از دیدگاه کاربران. 

رسانی العها و مراکز اط(. خدمات اشاعه اطالعات گزیده در کتابخانه139۰شكوهیان، حسن و زبردست، مریم )

، 91. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعاتایران: مقایسه با هدف ارائه الگوی مناسب. 

99-11۷. 

اطالعات و جریان اطالعات در (. 1392رجوی، اعظم ) و نژادزاده محمد و نجفقلیزاده وایقان، علی؛ حسنصادق
 تهران: کتابدار. -.هاسازمان

های عمومی استان (. بررسی میزان رضایت مراجعین از خدمات کتابخانه1388وند، سامان )عبدخدا، هیوا و را

 (.3) 21، ماهنامه ارتباط علمیکردستان در سه ماهه سوم. 

های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در (. بررسی تأثیر کتابخانه139۰عربلو، حمید و سیدعلوی، بالل )

 .۷8-69، (۷) 31. لنامه مطالعات مدیریت شهریفصترویج فرهنگ کتابخوانی. 

های سازی در کتابخانه(. نگاهی به وضعیت مجموعه139۰آبادی، زهرا )محمداسماعیل، صدیقه و صالحی فتح

 .1۰5-98(، 2) 15. کتاب ماهعمومی، مطالعه موردی: کتابخانه عمومی شهر کرمان. 

های عمومی وابسته به نهاد خدمات کتابخانه (. ارزیابی کیفیت1388زاده، محمد )محمدبیگی، فاطمه و حسن

رسانی و تحقیقات اطالعهای عمومی کشور در شهر قزوین با استفاده از ابزار لیب کوال. کتابخانه
 .29 -۷(، 56) 15. های عمومیکتابخانه

فاده از بندی موانع جوانان در است(. شناسایی و اولویت1391مؤتمنی، علیرضا؛ همتی، امین و مرادی، هادی )

های رسانی و کتابخانهاطالع تحقیقاتهای عمومی: مطالعه موردی شهرستان سمنان. خدمات کتابخانه
 .383 -363(، ۴) 18. عمومی

های عمومی شهرستان (. نقش کتابخانه139۴راینی، حكیمه و نوکاریزی، محسن )زاده، محمدجواد؛ دهقانیهاشم

-21۷(، 2) 21. های عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالعکرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران. 
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