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چکیده
هدف :کتابخانههای عمومی باید دارای انواع منابع و امکانات برای هر قشر و سن و با هر میزان تحصیالت باشند تا تمامی اقشار
جامعه بتوانند منابع مورد نیاز خود را در آنجا پیدا کنند .هدف پژوهش حاضر مطالعه عوامل موثر بر استفاده از کتابخانههای
عمومی در شهر کرمانشاه است.
روش :روش پژوهش حاضر پیمایشی بوده جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه کاربران کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه
تشکیل میدهند .دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است .روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات صاحب
نظران و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که آلفای  0/94حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه بود.
یافتهها :یافتهها نشان داد که میزان استفاده کاربران از کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد .بعالوه
این پژوهش نشان داده است که میان متغیرهای "سن"" ،جنسیت"" ،تحصیالت"" ،اوقات فراغت"" ،استفاده از اینترنت" و
"فاصله محل سکونت با کتابخانهها" با میزان استفاده از کتابخانههای عمومی رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :لزوم توجه به مکانیابی مناسب کتابخانههای عمومی در شهر کرمانشاه و نیز سیاستگذاری جهت اصالح ساختاری
و محتوایی کتابخانههای عمومی جذب افراد مختلف به ویژه بانوان و جوانان از مهمترین نتایج پژوهش حاضر بود.
کلیدواژهها :کتابخانههای عمومی ،کرمانشاه ،استفاده از کتابخانه
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مقدمه
اطالعات ،منبع حیاتی برای پیشرفت و نیروی اصلی حرکت جامعه و کشورهاست و کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی به عنوان
گنجینه دانش بشری و اطالعات از اهمیت خاصی برخوردارند .کتابخانهای موفق است که بتواند نیازهای مراجعان را بشناسد و در
جهت رفع آن گام بردارد .مراکز اطالعرسانی بدون در نظر گرفتن نقش استفادهکننده ،نمیتوانند به رسالت خود به طور کامل
بپردازند .کتابخانهها از مهمترین مراکزی محسوب میشوند که در آن شناخت جامعه بر اساس تنوع اطالعات مورد نیاز افراد
می تواند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد .کتابخانه محل تالقی افکار و نظرات عامه با صاحبنظران جامعه است و بنابراین میتواند
در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه نقش اساسی را ایفا نمایند.
از سویی دیگر کتابخانهها ی عمومی که با تمامی اقشار مردم در ارتباط هستند ،از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند.
کتابخانههای عمومی را دانشگاه مردم خواندهاند؛ دانشگاهی که مراجعه به آن هیچ محدودیت و تبصرهای ندارد .ارتقاء سرانه
آگاهی مردم ،توسعه مطالعه و بهبود وضعیت فرهنگی جامعه از اهداف مهمی هستند که کتابخانههای عمومی پیگیری میکنند و
اگر این پیش فرض را بپذیریم که شهروندان آگاه به مراتب از شهروندان ناآگاه بهترند ،میتوانیم به اهمیت کار کتابخانههای
عمومی پی ببریم .سابقه دسترسی همگانی و عمومی به کتابخانهها به قبل از قرن نوزدهم میالدی میرسد .در مشرق زمین و
تمدن اسالمی با شکلگیری کتابخانههایی که وقف عام بودند به نوعی دسترسی عمومی به کتابخانهها ممکن شد .ولی کتابخانه
عمومی به مفهوم واقعی آن از قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شکل گرفت و به رشد همه جانبه خود ادامه داد و اساساَ به دوره
کتاب چاپی و ظهور دموکراسی و گسترش تعلیمات عمومی در سطح جهان تعلق دارد .کتابخانه عمومی ،کتابخانهای است که از
منابع مالی دولتی شکل میگیرد و خدمات رایگان به تمام اقشار جامعه ارائه میکند و یکی از مهمترین نمادها و نهادهای جوامع
دموکراتیک امروزی محسوب میشود .در کتابخانه عمومی تمامی افراد بدون هیچگونه محدودیتی حق استفاده از منابع را دارند.
کتابخانههای عمومی یکی از ابزارهای اصلی توسعه فرهنگی در جوامع به حساب آورده میشوند و میتوانند در توسعه نیروی
انسانی نقش اساسی ایفاء کنند (مزینانی .)1379 ،کتابخانههای عمومی باید دارای انواع منابع برای هر قشر و سن و با هر میزان
تحصیالت باشند تا تمامی اقشار جامعه بتوانند منابع مورد نیاز خود را در آنجا پیدا کنند .این نوع کتابخانهها باید دارای انواع منابع و
رسانهها مثل کتاب ،جزوه ،نشریات ادواری و مواد دیداری و شنیداری و رسانههای الکترونیکی باشند و به تمامی اقلیتهای نژادی،
زبانی و قومی نیز منابع مورد لزوم و خاص را ارائه نمایند (مزینانی.)1379 ،
امروزه از یک سو به دلیل فراوانی مشکالت ،اوضاع اقتصادی نامناسب در سراسر جهان ،افزایش قیمت وسایل ،تجهیزات ،منابع
و سایر امکانات مورد نیاز کتابخانههای عمومی ،این کتابخانهها با مشکالت زیادی مواجه هستند و از سوی دیگر کاربران نیز با توجه
به مشغلههای فراوان روزمره و همچنین نبود وقت کافی جهت مراجعه به کتابخانه ،کتابخانههای عمومی را با چالشهای فراوانی
روبرو کرده است .کشور ایران و به تبع آن شهر کرمانشاه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بر اساس سخنرانی مقام معظم رهبری در
مهرماه سال  1390در جمع مردم کرمانشاه مبنی بر وجود مشکالت فرهنگی در کشور و به خصوص استان کرمانشاه ،این احتمال
وجود دارد که میزان مراجعه به کتابخانههای عمومی در این شهر پایین باشد .لذا این منطقه بیش از پیش به بررسی عواملی که باعث
استفاده یا عدم استفاده از کتابخانههای عمومی میشود نیازمند است .با توجه به موارد مذکور تحقیق حاضر بر آن است تا عوامل
تأثیرگذار بر استفاده و یا عدم استفاده کاربران کرمانشاهی از کتابخانههای عمومی را مورد بررسی قرار داده تا در این زمینه به
مسئوالن امر ،کتابداران و کتابخانههای عمومی این امکان را بدهد تا در پرتو یک برنامهریزی مدون ،هماهنگ و همه جانبه ،هرچه
بهتر در صدد برطرف کردن معایب و کاستیها و حرکت به سوی افقهای روشن فرهنگ و دانش برآیند .با توجه به مطالب
ارائهشده ،هدف کلی این پژوهش تعیین میزان استفاده و عوامل مرتبط با استفاده کاربران کرمانشاهی از کتابخانههای عمومی
میباشد .در نتیجه این پژوهش در صدد پاسخگویی به سواالت اساسی زیر است:
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.1

میزان استفاده کاربران کرمانشاهی از کتابخانههای عمومی چقدر است؟

.2

آیا بین سن و استفاده از کتابخانههای عمومی در بین کاربران کرمانشاهی رابطه معناداری وجود دارد؟

.3

آیا بین میزان تحصیالت و استفاده از کتابخانههای عمومی در بین کاربران کرمانشاهی رابطه معناداری وجود دارد؟

.4

آیا بین بین اوقات فراغت و استفاده کاربران کرمانشاهی از کتابخانههای عمومی رابطه معناداری وجود دارد؟

.5

آیا بین کاربری اینترنت و استفاده از کتابخانههای عمومی در بین کاربران کرمانشاهی رابطه معناداری وجود دارد؟

.6

آیا بین فاصله محل سکونت کاربران کرمانشاهی تا کتابخانه عمومی و استفاده آنان از کتابخانههای عمومی رابطه

معناداری وجود دارد؟
.7

آیا بین مردان و زنان در زمینه استفاده از کتابخانههای عمومی تفاوت معناداری وجود دارد؟

پیشینه پژوهش
در مورد بررسی عوامل استفاده از کتابخانههای عمومی در ایران مطالعات مختلفی صورت گرفته است که به صورت خاص به
بررسی یک طیف خاص از کاربران جامعه مانند :دانش آموزان ،دانشجویان ،بزرگساالن و نظایر آنها پرداخته شده است.
بهابادی ( )1375طی پیمایشی ،نقش دبیران و پیشرفت تحصیلی در ایجاد گرایش به مطالعه را در دانشآموزان پایه سوم متوسطه
دبیرستانهای شهر تهران مورد مطالعه قرار داد .نتایج بهدستآمده نشان داد که دانشآموزان رشته تجربی بیشتر از دانشآموزان سایر
رشتهها ،عدم گرایش به مطالعه از خود نشان داده و دو رشته دیگر یعنی ریاضی و ادبیات تمایل یکسانی در عدم گرایش به مطالعه
داشتند .دبیران در ایجاد گرایش به مطالعه در دانشآموزان رشتههای ریاضی فیزیک و ادبیات نقش چندانی نداشتهاند ،اما در مورد
دانشآموزان رشته تجربی نقش تعیینکنندهای را ایفا کردهاند.
زرسازی ( )1383در مطالعه خود «علل و عوامل عدم گرایش جوانان به مطالعه کتاب در شهر تهران» که به شیوه پیمایشی
صورت گرفت ،نشان داد که گروه سنی  10تا  20سال که قشر فعال و پویای کشور را تشکیل میدهند ،بیش از دیگران در اوقات
فراغت خود به تماشای تلویزیون میپردازند .به عبارت دیگر ،میتوان گفت فرهنگ شفاهی جایگزین فرهنگ دیداری و نوشتاری
شده و این خود به کاهش رغبت جامعه به استفاده از کتابخانهها کمک کرده است .
حصاری ( )1385در پژوهش پیمایشی با عنوان «بررسی نیازهای اطالعاتی زنان خانهدار در کتابخانههای عمومی شهر مشهد» بیان
میکند که در گروه نیازهای فردی ،به نظر زنان خانهدار ،کسب آگاهی و اطالعات در زمینه بهداشتی حائز اولویت اساسی است و
در گروه نیازهای آموزشی و تحصیلی ،زنان خانهدار نیاز به منابع علمی مانند کتب روانپزشکی ،پزشکی و  ...به عنوان اولویت برتر
نام بردهاند .بهطورکلی اولویت اول زنان خانهدار  216نفر (72درصد) در زمینه کسب اطالعات در زمینههای فردی ،اولویت دوم 78
نفر (26درصد) پاسخگویان در ارتباط با نیازهای دینی 48 ،نفر (16درصد) پاسخگویان در ارتباط با نیازهای آموزشی و  20نفر (6/7
درصد) پاسخگویان در ارتباط با نیازهای سیاسی و اجتماعی ذکر کردهاند .میزان استفاده زنان خانهدار مشهدی از کتابخانههای
عمومی به این صورت بیان شده است 122 :نفر ( 40/7درصد) خیلی استفاده میکنند 132 ،نفر ( 44درصد) تاحدی استفاده میکنند،
 24نفر ( 8درصد) کم استفاده میکنند و  18نفر ( 6درصد) اظهار داشتند که اصال استفاده نمی 
کنند.
کنعانی ( )1387در پژوهشی که به صورت پیمایشی با عنوان «مطالعه رفتار اطالعیابی مراجعان به کتابخانههای سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران در مناطق بیستگانه شهر تهران» به انجام رسانده به این نتایج دست یافته است که 57/84 :درصد از
مراجعهکنندگان را زنان تشکیل میدهند 57/07 ،درصد این مراجعهکنندگان در مقطع دبیرستان در حال تحصیل بودهاند .همچنین
 51/72درصد این جامعه بین  17تا  20سال قرار دارند ،بر اساس نتایج پژوهش متوسط مراجعه به این کتابخانهها  3/36درصد مرتبه
در ماه میباشد که  74/52درصد مراجعهکنندگان بیش از سه مرتبه در ماه به کتابخانهها مراجعه میکنند % 54/61.مراجعهکنندگان
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با هدف افزایش معلومات خود به کتابخانه مراجعه میکنند و  56/95درصد از نحوه استفاده از رایانه در امر بازیابی اطالعات آشنایی
دارند .همچنین متوسط مطالعه مراجعهکنندگان کمتر از یک ساعت در روز میباشد .
امیدخدا و سپهر ( )1388نتایج پژوهش خود را با عنوان "بررسی موضوعات مورد عالقه اعضای جوان کتابخانههای عمومی
شهر تهران جهت مطالعه در اوقات فراغت» به این صورت بیان کردهاند :بیشتر اعضا ( 39درصد) باهدف گذراندن اوقات فراغت به
کتابخانهها مراجعه میکنند .همچنین بررسی ریزتر یافتههای پژوهشی نشانگر آن است که در کل سطح شهر تهران خصوصاً در
حوزهی جنوب و مرکز ،کتابخانهها ،نقش اساسی در پرکردن اوقات فراغت کاربران جوان دارند .رُمان با توزیع فراوانی 44/2
درصد ،موضوعی است که بیش از سایر گزینهها مورد توجه و عالقهی کاربران میباشد .بعد از آن موضوعات ورزشی با 20/1
درصد ،موضوعات هنری با  15/1درصد و طنز با  13/6درصد در ردههای بعدی قرار دارند.
معرفزاده ( )1389در پژوهش پیمایشی که با عنوان «بررسی عوامل ترغیبکننده و بازدارنده مطالعه در میان مراجعان
کتابخانههای عمومی شهرستان ماهشهر» انجام داده است بیان میکند که از میان عوامل مؤثر بر مطالعه در میان مراجعان کتابخانههای
عمومی ،بین وضعیت کتابخانههای عمومی و تحصیالت افراد و نیز بین تحصیالت والدین و درآمد خانواده رابطه معنیداری وجود
دارد و این رابطه مثبت است ،ولی رابطه بین قیمت کتابها و استفاده از سایر رسانهها با مطالعه ،منفی میباشد .همچنین یافتهها نشان
داد که بین عوامل تاهل و جنسیت با مطالعه رابطه معنیداری وجود ندارد .به عالوه ،مطالعه حاضر نشان داد که نقش خانواده در
ترغیب فرزندان به مطالعه ،وجود کتابخانه در مدارس ،گنجاندن ساعاتی به عنوان ساعت مطالعه در برنامه درسی و به خصوص
اخالق خوب کتابداران کتابخانهها اهمیت بسیاری در ترغیب به مطالعه دارد .در مقابل نداشتن انگیزه ،کمبود وقت ،مناسبنبودن
کتابخانهها ،گرانی کتاب و جهتگیریهای جامعه به سمت مسائل اقتصادی باعث رکود مطالعه در جامعه به عنوان عوامل بازدارنده
مطالعه استنباط شده است.
موتمنی و همکاران ( )1391در پژوهشی با عنوان «شناسایی و اولویتبندی موانع جوانان در استفاده از خدمات کتابخانههای
عمومی :مطالعه موردی شهرستان سمنان» به این نتایج دست یافتند که با توجه به رتبهبندی صورتگرفته «کمبود کتابهای مورد نیاز
جوانان» مهمترین مانع حضور آنها در کتابخانهها دانسته شد .همچنین «بهروزنبودن منابع کتابخانه»« ،نبود انگیزه و زمان کافی برای
مطالعه» و «مناسبنبودن شرایط فیزیکی کتابخانهها» در رتبههای بعدی قرار گرفته است.
باقری و همکاران ( )1391در پژوهشی به بررسی «تاثیر مشاوره اطالعاتی بر بهبود رفتار اطالعیابی مراجعان به کتابخانههای
عمومی کشور :مطالعه موردی کتابخانه عمومی شهید توکلی فوالدشهر» پرداختند .نتایج پژوه آنها نشان داد که برگزاری جلسات
مشاوره اطالعاتی در کتابخانههای عمومی ،در بهبود دسترسی مراجعهکنندگان به منابع کتابخانهای ،در بهبود رفتار اطالعیابی
مراجعهکنندگان و بر نگرش مثبت آنان در مورد اهمیت برگزاری این جلسات تاثیر به سزایی داشته است.
عاصمی ( )1391در پژوهش پیمایشی با عنوان «عوامل موثر بر نیازهای اطالعاتی کاربران دبیرستانی کتابخانههای عمومی شهر
مشهد» به این نتایج دست یافته است که عوامل فردی و آموزشی بیشترین تاثیر را بر نیازهای اطالعاتی استفادهکنندگان از کتابخانهها
دارند .عوامل اجتماعی -اقتصادی در رتبههای بعدی این تاثیر قرار میگیرند و کمترین تاثیر مربوط به عوامل مذهبی است.
پیشینه پژوهش در خارج از ایران
اولین بررسیها در این حوزه در ایاالت متحده آمریکا و در دهه  1930انجام گرفت ( .)Lubans,1975از دهه  1940به بعد

اینگونه بررسیها در همان کشور به سرعت افزایش یافت (.)Von،1995

ویلسون ( )Wilson,2000تاریخ اولین بررسی

استفادهکنندگان در انگلستان را سال  1948میداند .از سال  1948به بعد کشورهای زیادی بررسی استفادهکنندگان را آغاز کردند.
از دهه  1960با افزایش بسیار این نوع بررسیها در جهان مواجه میشویم .افزون بر مرور این بررسیها توسط افراد مختلف از دهه
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 ،1970هر سال فصلی از کتاب بررسی ساالنه علوم و فنآوری اطالعات به مرور اینگونه تحقیقات اختصاص مییابد .هر ماه نیز در
مجلة  LISAشاهد خبر انتشار اینگونه بررسیها هستیم.
نتایج مطالعات اسمیت ( )Smith,1995نشان داد که نگرش خواندن ،بر رفتار خواندن ،انتخاب مواد خواندنی و همچنین بر
توسعه استفاده از کتابخانه توسط فرد تأثیر میگذارد .بزرگساالنی که دیدی مثبت نسبت به خواندن دارند ،وقت بیشتری را صرف
مطالعه روزانه و خواندن مطالب متنوع میکنند .بهبود نگرش خواندن موجب توسعه خواندن ،عادت خواندن ،بهبود درك مطلب و
مهارتهای تجزیه و تحلیل واژگان در خوانندگان میشود .آنان معتقدند اگر آموزش خواندن صرفاً بر مهارتها تأکید کند و هیچ
تالشی را در جهت ایجاد عالقه و نگرش مثبت نسبت به خواندن صورت ندهد ،نتیجة آن به وجود آمدن نسلی بدون خواننده و یا
باسوادان بیسواد خواهد بود.
کراشن ( )Krashen,1998بر پایه نتایج بررسی خود در زمینه رشد مطالعه در کودکان و نوجوانان و توسعه آن در میان اقشار
مختلف جامعه اظهار میدارد که برای رشد موفقیت دانشآموزان باید آنان در معرض موادی خواندنی قرار گیرند که از آنها لذت
ببرند .وی همچنین بیان میکند که نرخ وجود کتاب به ازای هر دانشآموز نیز یکی از موارد مهم در جلب رضایت فرد است .به
عالوه ،وجود کتابداران متخصص را نیز نباید نادیده گرفت.
کولن ( )Cullen,2001پژوهشی را در زمینه بررسی رضایتمندی استفادهکنندگان انجام داد .در این پژوهش ،رابطه میان
کیفیت خدمات و رضایت استفادهکنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت ،نتایج نشان داد فاصله چشمگیری میان توقعات استفادهکننده و
خدمات کتابخانهای وجود دارد.
کتابخانه دانشگاه لینگنان 1چین در سال  2002میالدی ،میزان رضایت استفادهکنندگان از خدمات کتابخانه خود را بررسی کرد.
یافتههای پژوهش مبتنی بر این موارد بود 59 :درصد از پاسخگویان از کیفیت خدمات مرجع کتابخانه رضایت داشتند .بیشترین
میزان رضایتمندی به امانت بین کتابخانهای معادل  30درصد اختصاص داشت ،نتایج این پژوهش نشان داد که میزان رضایت
مراجعان از خدمات کتابخانه مزبور نسبت به پنج سال گذشته افزایش داشته است.
چانگ ( )Chang,2005در پژوهشی تحت عنوان "رضایت بخشی استفادهکنندگان از خدمات سؤال و جواب اینترنتی در
کتابخانههای عمومی" دریافت که با ارزیابی رضایت از این خدمات در یک بررسی سه ماهه ( 12فوریه تا  11می) در سال 2002
میالدی ،بیشتر پاسخگویان از جوابهایی که دریافت نمودهاند ،بسیار راضی بوده و فقط تعداد کمی از پاسخدهندگان از این
خدمات احساس نارضایتی داشتند که نتیجه آن پیشنهاداتی برای ارتقاء سطح خدمات مرجع دیجیتالی کتابخانههای عمومی دیجیتالی
بود.
جمعبندی پیشینه 
ها
براساس مطالعات گذشته ،که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است ،مشخص شد که از یک سو عواملی مانند :جنسیت،
شغل ،سطح تحصیالت ،سن و نظایر آن تأثیر فراوانی بر مراجعه به کتابخانه و استفاده از آن دارد .از سوی دیگر پیشرفت ابزار و
وسایل ارتباط جمعی مانند :اینترنت ،تلفن همراه ،رایانه ،تلکس و امثال آنها باعث شده تا حد زیادی بر مراجعه استفادهکنندگان
تأثیرگذار باشد ،در برخی از بررسیها عدم استفاده و یا استفاده بسیار کم برخی از سنین مورد مطالعه رابطه معناداری دارد که شامل
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مطالعه عوامل موثر بر استفاده از کتابخانههای عمومی (مطالعه موردی کاربران کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه  /امین زارع ،یاسر کودینی ،عارف ریاحی

سنین  15تا  35سال دانش آموزان و دانشجویان (قشر فعال و پویای کشور) را شامل میشود ،که به طور معمول باید میزان مراجعه و
استفاده از کتابخانه بیشتری را نسبت به سایر افراد جامعه داشته باشند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاط هدف کاربردی و به روش پیمایشی-توصیفی صورت گرفته است .علت استفاده از این روش آن است
که به بررسی دادههای معاصر میپردازد .در این روش با توزیع پرسشنامه ،نظرات کاربران جمعآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامهای محقق ساخته مشتمل بر پرسشهای جمعیتشناختی و 39
پرسش با استفاده از طیف پنج مرحلهای لیکرت بوده است .روایی پرسشنامه ،توسط تعدادی از اساتید رشته علم اطالعات و
دانششناسی مورد بررسی قرار گرفته و به تایید رسیده است .برای محاسبه پایایی ابزار گردآوری دادهها نیز از ضریب آلفای
کرونباخ با سطح امنیت 95درصد و خطای  5درصد استفاده شد که آلفای  0/94بیانگر ضریب پایایی مطلوب برای پرسشنامه بوده
است .جامعه پژوهش را تمامی اعضای فعال کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه در سال  1394تشکیل دادهاند .حجم نمونه با استفاه
از فرمول کوکران محاسبه و  384نفر تعیین شد .از مجموع تعداد  384پرسشنامه که به صورت تصادفی توزیع شدند 351 ،پرسشنامه
تکمیل و عودت داده شده که از این تعداد  21پرسشنامه مخدوش یا ناقص تکمیل شده بودند و از آمار حذف گردیده و تعداد 330
پرسشنامه باقی ماند که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آمارههای توصیفی و استنباطی انجام
شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه  20و صفحه گسترده  Excelاستفاده شد.
یافتهها
جدول  .1مشخصات جمعیتشناختی پاسخدهندگان

جنسیت

فراوانی

درصد

مذکر (مرد)

169

51/5

مونث (زن)

161

48/5

کل

330

100

سن

فراوانی

درصد

20-10

210

63/7

300-21

95

28/8

40-31

16

4/8

50-41

9

2/7

کل

330

100

سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

زیردیپلم

18

5/5

دیپلم

118

35/8

فوق دیپلم

42

12/7

کارشناسی

116

35/2

کارشناسی ارشد و باالتر

36

10/8

کل

330

100

57

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال چهارم ،شماره  3و  ،4پیاپی 15و  ،16تابستان و پائیز 94

جدول  1نشاندهنده اطالعات جعیت شناختی پاسخ دهندگان است .همانگونه که در جدول مشخص است ،مردان بیشتر از
زنان بودند و گروه سنی  10الی  20سالهها بیشترین تعداد پاسخدهنده را به خود اختصاص داد .همچنین پاسخدهندگان دارای
مدرك دیپلم بیش از سایرین بودند.
جدول  .2فاصله تا کتابخانه ،اوقات فراغت و دسترسی به اینترنت

فاصله تا کتابخانه

فراوانی

درصد

کمتر از  500متر

64

19/4

 500تا  2500متر

104

31/5

 2500تا  4500متر

63

19/2

 4500متر و بیشتر

99

29/9

کل

330

100

اوقات فراغت دریک هفته

فراوانی

درصد

کمتر از  2ساعت

41

12/6

 2تا  4ساعت

32

9/7

 4تا  6ساعت

48

14/5

 6تا  8ساعت

39

11/8

 8ساعت و بیشتر

170

51/4

کل

330

100

دسترسی به اینترنت در یک هفته

فراوانی

درصد

کمتر از  2ساعت

153

46/4

 2تا  4ساعت

41

12/4

 4تا  6ساعت

38

11/5

 6تا  8ساعت

21

6/4

 8ساعت و بیشتر

77

23/3

کل

330

100

در پاسخ به پرسشی در مورد فاصله محل سکونت کاربران تا نزدیکترین کتابخانه عمومی ،اوقات فراعت و دسترسی آنان به
اینترنت مشخص شد که فاصله محل سکونت بیشتر کاربران با نزدیکترین کتابخانه عمومی  500تا  2500متر و اوقات فراغت بیش
از نیمی از پاسخدهندگان  8ساعت یا بیشتر از آن بود .مدت زمان کمتر از  2ساعت دسترسی به اینترنت در هفته با  46/4درصد بیش
از سایر گزینهها بود.
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مطالعه عوامل موثر بر استفاده از کتابخانههای عمومی (مطالعه موردی کاربران کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه  /امین زارع ،یاسر کودینی ،عارف ریاحی

سوال اول پژوهش :میزان استفاده کاربران از کتابخانههای عمومی کرمانشاه چگونه است؟

نمودار  .1میزان استفاده از کتابخانههای عمومی

نتایج نشان داد در مجموع پاسخهای ارائهشده از سوی پاسخدهندگان در ارتباط با استفاده از کتابخانه عمومی 37/48 ،درصد
گزینه خیلی کم 17/5 ،درصد گزینه کم 22/02 ،درصد گزینه متوسط 12/44 ،درصد گزینه زیاد و 9/92درصد گزینه خیلی زیاد را
انتخاب نمودهاند.
سوال دوم پژوهش :آیا بین سن و استفاده از کتابخانههای عمومی در بین کاربران کرمانشاهی رابطه معناداری وجود دارد؟
جدول  .3رابطه بین سن و استفاده از کتابخانههای عمومی

شاخص آماری
متغیر

رابطه بین سن و استفاده از
کتابخانه

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد کل نمونه

-0/324

0/000

330

نتیجه آزمون همبستگی نشان داد بین سن و استفاده از کتابخانههای عمومی رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به مقدار  rکه
( )-0/324و همچنین مقدار  )0/000( pمشخص شد که هرچه میزان سن باالتر میرود استفاده از کتابخانه کمتر میشود.
سوال سوم پژوهش :آیا بین میزان تحصیالت و استفاده از کتابخانههای عمومی در بین کاربران کرمانشاهی رابطه معناداری
وجود دارد؟ رابطه میان میزان تحصیالت و استفاده از کتابخانه
جدول  .4رابطه میان میزان تحصیالت و استفاده از کتابخانههای عمومی

شاخص آماری
متغیر

رابطه میان میزان تحصیالت
و استفاده از کتابخانه

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد کل نمونه

-0/498

0/000

330
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نتیجه آزمون همبستگی نشان داد بین میزان تحصیالت و استفاده از کتابخانههای عمومی رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به
مقدار  rکه ( )-0/498و همچنین مقدار  )0/000( pمشخص شد که هرچه میزان تحصیالت باالتر میرود استفاده از کتابخانهها
کمتر میشود.

سوال چهارم پژوهش :آیا بین اوقات فراغت و استفاده از کتابخانههای عمومی در بین کاربران کرمانشاهی رابطه معناداری
وجود دارد؟
جدول  .5رابطه بین اوقات فراغت و استفاده از کتابخانههای عمومی

شاخص آماری
متغیر

رابطه بین اوقات فراغت و
استفاده از کتابخانه

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد کل نمونه

-0/357

0/000

330

نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که بین اوقات فراغت و استفاده از کتابخانههای عمومی رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به
مقدار  rکه ( )-0/357و همچنین مقدار  )0/000( pمشخص شد که هرچه میزان اوقات فراغت باالتر میرود استفاده از
کتابخانه کمتر میشود.
سوال پنجم پژوهش :آیا بین کاربری اینترنت و استفاده از کتابخانههای عمومی در بین کاربران کرمانشاهی رابطه معناداری
وجود دارد؟
جدول  .6رابطه بین کاربری اینترنت و استفاده از کتابخانههای عمومی

شاخص آماری
متغیر

رابطه بین کاربری اینترنت و
استفاده از کتابخانه

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد کل نمونه

-0/622

0/000

330

نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که بین کاربری اینترنت و استفاده از کتابخانههای عمومی رابطه معناداری وجود دارد .با توجه
به مقدار  rکه ( )0/622و همچنین مقدار  )0/000( pمشخص شد که هرچه میزان استفاده از اینترنت باالتر میرود استفاده از
کتابخانه کمتر میشود.
سوال ششم پژوهش :آیا بین فاصله محل سکونت کاربران کرمانشاهی با کتابخانه عمومی و استفاده آنان از کتابخانههای
عمومی رابطه معناداری وجود دارد؟
جدول  .7رابطه بین فاصله محل سکونت تا کتابخانه و استفاده از کتابخانه

شاخص آماری
متغیر

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد کل نمونه

رابطه بین فاصله محل
سکونت تا کتابخانه و
استفاده از کتابخانه

-0/412

0/000
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اطالعات مندرج در جدول  7نشان می دهد که بین فاصله محل سکونت تا کتابخانه و میزان استفاده از کتابخانه توسط کاربران
کرمانشاهی رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش فاصله بین محل سکونت و کتابخانه ،میزان استفاده از کتابخانههای عمومی
کاهش مییابد.
سوال هفتم پژوهش :آیا بین مردان و زنان در زمینه استفاده از کتابخانههای عمومی تفاوت معناداری وجود دارد؟
جدول  .8تفاوت بین زنان و مردان در استفاده از کتابخانه

جنسیت

میانگین

انحراف استاندارد

زن

1/7

0/39

مرد

1/9

0/47

df

t

-6/9 328

سطح معنیداری

0/000

همانگونه که از جدول  8مشخص است سطح معنیداری آزمون بهدستآمده  0/000است تفاوت معناداری بین زنان و مردان
وجود مشاهده گردید.
نتیجهگیری
نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاکی از آن بود که میزان استفاده کاربران کرمانشاهی از کتابخانههای عمومی
پائین است و مردان بیش از زنان به کتابخانههای عمومی مراجعه میکنند .این نتایج با برخی از یافتههای معرفزاده ( )9831همسو و
بیشتربودن تعداد مراجعهکنندگان مرد نسبت به زنان با یافتههای کنعانی ( )6831غیرهمسو بوده است .لزوم برنامهریزی برای جذب
بانوان به کتابخانهها ی عمومی از جمله مواردی است که بر اساس نتایج پژوهش ضروری به نظر رسید .به عالوه افراد دارای مدرك
دیپلم بیش از سایرین از کتابخانههای عمومی استفاده میکنند که این امر احتماال میتواند ناشی از استفاده آنان از سالن مطالعه برای
آمادگی آزمون ورودی به دانشگاهها باشد .نتایج این پژوهش همچنین نشان داده است که هر چه سن کاربران باالتر میرود میزان
اشتیاق آنان برای مراجعه به کتابخانه عمومی کمتر میشود که این یافته نشاندهنده لزوم سیاستگذاری مناسب در مجموعهسازی
برای رفع نیازهای اطالعاتی افراد مسنتر است .همچنین با افزایش سطح تحصیالت میل به استفاده از کتابخانههای عمومی در بین
کاربران کرمانشاهی کاهش مییابد .این امر احتماالً میتواند ناشی از عدم رفع نیازهای اطالعاتی افراد دارای تحصیالت باالتر
توسط کتابخانههای عمومی یا دسترسی استفاده این افراد از دیگر کتابخانهها نظیر کتابخانههای دانشگاهی و تخصصی باشد.
همچنین افزایش اوقات فراغت رابطه معناداری با کاهش استفاده از کتابخانههای عمومی داشته است .این یافته میتواند زنگ
هشداری برای مسئولین و دست اندرکاران کتابخانههای عمومی باشد؛ زیرا این امر نشان میدهد که افراد کمتر مایلند تا اوقات
فراغت خود را صرف استفاده از کتابخانهها نمایند .با توجه به وجود رقبای جدی نظیر اینترنت و شبکههای اجتماعی ،جذابترشدن
محتوا ،ساختار ،وضعیت فیزیکی و موقعیت جغرافیایی کتابخانههای عمومی از مهمترین مسائلی است که میتواند باعث کاهش این
روند و گرایش هر چه بیشتر مردم به استفاده از کتابخانهها برای گذراندن اوقات فراغت شود .همانگونه که اشاره شد و نیز بر
اساس یافته های این پژوهش ،اینترنت همواره به عنوان یک رقیب جدی برای کتابخانهها مطرح بوده است .نتایج این پژوهش همسو
با چانگ ( )5002بوده است که نشان داده که باالرفتن میزان استفاده از اینترنت میتواند باعث کاهش استفاده از کتابخانهها شود.
یافته های این پژوهش همچنین نشان داد که هر چه فاصله محل سکونت کاربران با کتابخانههای عمومی بیشتر باشد ،میزان استفاده
آنان از کتابخانه کاهش خواهد یافت .این یافته میتواند ابزار مناسبی در دست تصمیم سازان کتابخانههای عمومی باشد تا در صدد
مکانیابی مناسبتر احداث کتابخانهها ی عمومی جدید باشند .از دیگر نتایج این پژهش وجود تفاوت معنادار بین زنان و مردان در
زمینه استفاده از کتابخانههای عمومی بوده است که با یافتههای برخی پژوهشها نظیر عاصمی( )1931و معرفزاده ( )9831همخوانی
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داشت .الزم به ذکر این پژوهش کنونی بر روی کاربران کتایخانههای عمومی در سطح شهر کرمانشاه انجام شد اما با رعایت احتیاط
علمی ،یافتههای آن احتماال قابل تعمیم به دیگر مناطق کشور نیز هست.
پیشنهادات
.1

مجموعهسازی مناسب کتابخانههای عمومی به منظور رفع نیازهای اطالعاتی اقشار و سنین مختلف

.2

انجام مطالعات مکانیابی کتابخانههای عمومی به منظور گزینش مناسبترین مکانها برای احداث کتابخانه

.3

برنامهریزی مناسب جهت سوقدادن افراد جامعه به صرف زمان فراغت در کتابخانههای عمومی

.4

تدوین سیاستهای منطقی و برگزاری دورههای آموزشی برای ایجاد توازن بین استفاده از اینترنت و کتاب چاپی

.5

درنظرگرفتن نیازهای گروههای خاص مراجعهکننده به کتابخانههای عمومی
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