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 چکیده 
در  «مرن  کتاب»  رح ياجرا يپ در ها کتابخانه يپسند مراجعه يبررس منظور بهاين پژوهش  :هدف

 . انجام شده استهاي عمومي شهر مشهد  کتابخانه
. به روش پيمايشي انجرام شرده اسرت    وپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي است  :روش پژوهش

 مکتابخان 8در « کتاب من»کنندگان از  رح  کتابداران شالل و استفاده تماميآماري پژوهش  جامعم
 569تعرداد   ،اي و بر مبناي جردول مورگران و کرجسري    گيري  بقه وش نمونهمنتخب بود که با ر

 .شدندکتابدار، به عنوان حجم نمونه انتخاب  76کننده و  مراجعه
 کننردگان دربرارة   هاي پرژوهش نشران داد هرم کتابرداران و هرم مراجعره       يافته :های پژوهش یافته

 ي داشتند.مثبتنظر  ،پسندتر شدن مجموعه مراجعه
در دراز « کتاب مرن » رح  يکه اجرا رفتگ يجهنت توان يدست آمده مه ب يها يافتهاز  یاری: گ نتیجه

کاربران خواهرد برود، از لحرا      يازهايمجموعه با ن يشترب يحال که موجب سازگار ينمد ؛ در ع
خواهرد   وجودبه  يشتريب يسازگار يزن يعموم يها کتابخانه ياستهايمجموعه با س يتناسب موضوع

 آمد.
هراي عمرومي،    هاي عمومي، نهاد کتابخانره  ، مراجعه پسندي، کتابخانه«کتاب من» رح  :ها واژهكلید

 مشهد. 
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 لهئمس بیانمقدمه و 

 مباحا   در اصالي  فراینادهای  و اساساي  هایاولویت از یکي عنوان به سازی مجموعه

 کيفاي  و يکم ا  رشاد  باا  کتابخاناه  غناای  ،طبيعاي  طاور  به .است مطرز کتابداری حرفه

 ناام  باا  خااص  دانشاي  مناساآ،  ای مجموعاه  به دستيابي برای. »یابد مي تداوم موعهمج

 یا  (. 1832 دیااني، ) «اسات  نيااز  ماورد  کتابخاناه  ماواد  آوری فاراهم  و سازی مجموعه

 از یکاي  ،نتيجاه  در. شوند مند بهره آن از بتوانند خوانندگان که است آن خوب، مجموعة

 نيااز  و کتابخاناه  اهاداف  به توجه با اطالعاتي بعمنا کتابخانه، گردآوری هر مهم  وظایف

 .است انتخاب سازی، مجموعه در گام ترین  مهم ،اساس این بر. است کننده استفاده جامعة

 کتابخانه توجه ی  برای کتاب ترین مناسآ و بهترین ميان تفاوت به باید انتخاب این در

 کساني نياز با آن مناسبت هبلک نيست کتاب خوبي فقط بودن، بهترین مالک زیرا ،داشت

 ،بناابراین (. 1832 ساينایي، ) اسات  آماده  وجاود  به آنها نياز رفع برای کتابخانه که است

 تار  هماهناگ  کننادگان  استفاده عالیق و نيازها با مجموعه هرچه بپذیریم که استمنطقي 

 . شاناخت یافات  خواهاد  افازایش  آناز  وری بهره نتيجه در و مجموعه از استفاده باشد،

 ةتهي و کشور مختلف مناطق در کنندگان استفاده مطالعاتي نيازهای و موضوعي های زمينه

 پيوندی موجآ و سازد مي ممکن را کارآمدتر ای مجموعه ایجاد آنها، نياز اساس بر منابع

 در را ها کتابخانه امر این .گردد مي ها کتابخانه در کنندگان استفاده و ها مجموعه بين مداوم

 و عماومي  هاای  آگااهي  ارتقاای  و رشاد  از اسات  عبارت هک ،شانبنيادی لترسا ایفای

 مناابع  اساالمي،  انقاالب  از پاس  در ساالهای . کناد  ماي  یااری  ملي، فرهنگ بزرگداشت

 عماومي  هاای  کتابخاناه  امناای  تهيئا  توساط  و متمرکز صورت به عمومي های کتابخانه

 امناای  تئا هي المي،اسا  ارشااد  و فرهناگ  وزارت باين  اگرچاه . شاد  مي تهيه و انتخاب

 باه  کننادگان  مراجعاه  و کتابداران عمومي، های کتابخانه تشکيالت عمومي، های کتابخانه

 ارتبااب  این ،دارد وجود سازی مجموعه برای ارتباب نوعي اداری اهداف و سيستم لحاظ

 هاای  کتابخاناه  امناای  تئا هي و اساالمي  ارشااد  و فرهناگ  وزارت زیرا نيست ثمربخش

 نيازهااای کمتاار ،ای کتابخانااه منااابع ساافارش و تهيااه زینش،گاا در کشااور عمااومي

 شاود  ماي  ایجاد هایي مجموعه امر، این نتيجة در .کنند مي لحاظ را نهایي کنندگان استفاده
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 از یکاي  کاه  کتابخاناه  به افراد مراجعة رو این از و نيست مخاطبان نياز کنندة منعکس که

 .است ندکا است، جامعه در مطالعه و خواندن ترویج مراکز

 هاای  کتابخانه در «من کتاب» طرز اندازی راه مشکل، این بر غلبه راهکارهای از یکي

 اسااس  بار  عمومي های کتابخانه کتابهای از بخشي تأمين ،طرز این هدف. است عمومي

 مورد کتاب نبودن موجود صورت در که شکل بدین است؛ مراجعان و اعضا درخواست

 درخواسات  پيوساته  صاورت  به توانند مي اعضا ضویت،ع محل عمومي ةکتابخان در نياز

 و تهياه  کتاب کوتاه فرصتي در و کنند ارسال کشور عمومي های کتابخانه نهاد به را خود

 هايچ  آن اجرای با که است این طرز این اصلي هدف. شود ارسال نظر مورد کتابخانه به

 کننادگان مراجعه ةعمد مشکالت از یکي نتيجه در و نماند پاسخ  بي کتاب برای تقاضایي

 برطارف  حادی  تاا  آنهاسات،  نيااز  مورد منابعیا نبود  کمبود که عمومي های کتابخانه به

 1833 ساال  از و کشاور  استان 12 در آزمایشي صورت به 1836 سال از طرز این. شود

 درخواساتهای  باه  آن چاارچوب  در و دهشا  اجارا  کشاور  عمومي هایکتابخانه تمام در

 .است دهش داده پاسخ زیادی

 یشو افازا  پساندی  همراجع یشطرز افزا ینا يهدف اصل تر گفته شد، که پيش چنان

 ةطارز مجموعا   یان ا یباا اجارا   روديانتظار ما  ،یگرد يانبه ب است.استفاده از مجموعه 

 يالؤد. اماا سا  یای یشآن استفاده از مجموعه افزا پي در و پسندتر شده ها مراجعه کتابخانه

باه هادف   اسات   تهتوانس« کتاب من»طرز  یااست که آ یناشود  يمطرز م جا ینکه در ا

  ؟یابددست  ،خود که به آن اشاره شد
 

 پژوهش مباحث نظری و پیشینة

 ینعمومي، به ا یها اهميت کتابخانه یرشبا پذ ،از پيروزی انقالب اسالمي ایران پس

ر ساطم  د يشاتری ب يفاي و ک يکم ا  يشارفتهای ها توجه زیادی شد و شاهد پ نوع کتابخانه

 یهاا  کتابخاناه  ي،انقالب اسالم يروزیاول بعد از پ ة. در دهيمهست يعموم یها کتابخانه

و  یميمناابع کام ارزش و قاد    یموجود در مجموعه و جداسااز  بعمنا يبا بررس يعموم

خاوان،  کتاب ةجامع ياطالعات يازهایتالش کردند تا بر اساس ن ،منابع مناسآ یگزینيجا
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در  يارائاه مناابع ساالم و ارزشا     ،صاورت  ینباد  .ساامان دهناد  ها را  کتابخانه مجموعة

 یهاا  در دساتور کاار کتابخاناه    ،یميو ناساالم و قاد   يمنابع انحراف یشها و پاال کتابخانه

 افازایش  ،يعماوم  یهاا  هاا در کتابخاناه   برناماه این  جرایاقرار گرفت. هدف از  يعموم

از انقالب  پسچند دهه  یندر طول ا ،(. البته1831نژاد،  ين)ام بودها  تعداد منابع کتابخانه

 یهاا  که به مجموعه کتابخانه يمنابع ي،کم  یشتالش شده است تا افزون بر افزا ،ياسالم

 يعماوم  یهاا  جامعاه و مخاطباان کتابخاناه    یهايازن یپاسخگو شود، يافزوده م يعموم

 باشد.  

 (1833) «ياا ن يمو فها  يرزادیشاهم »و  (1822) «یآباد فتم يو صالح يلمحمد اسماع»

سفارش  یاانتخاب و  يه،ته یبرا ينمدو  مشي خط یانامه  یينآ گونه يچهکه  کنند يمعنوان 

مناابع توساط    ای از عماده  بخشوجود ندارد و  يعموم یها کتابخانه هایمنابع در واحد

بار اسااس    شود کاه  يم يهکشور به صورت متمرکز ته يعموم های نهکتابخا یامنا تئيه

 ي،موضاوع  يتخصص یهاخرید متمرکز و مستمر، کارگروه یل برامورد اعما ياستهایس

کتابهاا در   ،هاا  گاروه  یان ا یياد أت ي. در پا کنناد  يما  یياد أو ت یيمناسآ را شناسا هایباکت

پوشاش نهااد ارساال     زیرهای  نسخه خریداری و به کتابخانه 8222تا  81بين  شمارگاني

هااد  ن يار، اخ یدر ساالها  يهاای عماوم   کتابخاناه  يد. با توجه باه گساترش کم ا   نشو مي

 يعموم یها کتابخانه یبرارا کتاب  ةيانتخاب و ته يفةهای عمومي کشور که وظ کتابخانه

باه طاوری کاه     ،خریدار کتاب در کشور تبدیل شده اسات  ینتر ، به بزرگبر عهده دارد

ميلياارد ریااال رساايده   182بااه باايش از  1822ميازان خریااد متمرکاز منااابع طااي ساال    

 (.1821های عمومي کشور، خانه)نهاد کتاب1است

 یارتقاا  یعادم تمرکاز بارا    ياستاز س يرویپ سازی، و مجموعه آوری در کار فراهم

 یاد حضاور در خر  یاز انحصار حاصل از فشار ناشران برا يریو جلوگ یا فرهنگ منطقه

 ________________________________________________________  

 1821های عمومي کشور. ویرایش اردیبهشت  ه. آشنایي با خرید منابع در نهاد کتابخان 1

 قابل دسترس در آدرس اینترنتي  

http://www.iranpl.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText 
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کشاور   يعموم یها (. نهاد کتابخانه1833 يرزادی و نقشينه،است )شهم یضرور ،متمرکز

باه هار کتابخاناه     ،متمرکاز  صاورت باه   یاد در کنار خرتا مکان را فراهم سازد ا ینا یدبا

 ياه خود را ته يکاربران محل يازمورد ن یآن بتوانند کتابها نتا مسئوال يردتعلق گ یاعتبار

رفاع  »عناوان   باا  (1861اني )ی ا است کاه د  یمورد ینآنها قرار دهند. ا يارو در اخت کنند

مطارز سااخته    ،«يعماوم  یهاا  ده کنندگان از کتابخاناه استفا یبرا يو مال يمکان يضتبع

و  يعادالناه امکاناات فرهنگا    یاع به عنوان مسائول توز  دولت» دارد که يدکأت ی. وتاس

مناابع را   ینحاال پرکااربردتر   ينو در عا  ترین ياصل ي،ت  ت  افراد اجتماع ينب يعلم

و  یا کتابخاناه  یانجمنهاا  دهاد.  یال و تحو يهانتخاب، ته يعموم یها همه کتابخانه یبرا

امکاان را   یان هار منطقاه، ا   يو علما  يفرهنگ يازهایبه ن یانکتابداران به عنوان پاسخگو

 يهآنها مشخص کرده است، انتخاب، ته يمحل هایيازسنجيرا که ن يتا منابع خاص يابندب

 .  «ندیفزايبخود  يمحل ةو به مجموع

 يااز مناابع موجاود و ن   يانمانطباق  يزانم یادیتا حد ز تواند ياست که م ياستيس ینا

کااربران   يازهاای انطبااق مناابع باا ن    یرا بارا  یيکارهاا تاوان راه  ميبرد. بکاربران را باال 

 : ، از جملهبرشمرد

 يکااربران محلا   يااز مناابع ماورد ن   ياه و ته ینشگز برایمناسآ  يمش خط تهيه 

 ها کتابخانه

 يمحل ازهایيسنجش ن یبرا يعموم یها کتابداران موجود در کتابخانه آموزش 

 يکااربران محلا   يازبر اساس ن یساز مجموعه یمستقل برا یا بودجه اختصاص 

 (.1822 آبادی،فتميو صالح يلاسماع )محمد

از  .جامعاه باشاد   يازهاای ن یپاسخگو یدبا يعموم یها در کتابخانه یا منابع کتابخانه

 يازهاای بار حساآ ن   یمنابع با توجه به دو اصال مخاطاآ محاور    یشافزا یدبا ،رو ینا

کاه   یيهاا  . تجرباه يردصورت گ يفرهنگ یمتناسآ با ارزشها یمخاطبان و ارزش محور

 یسااز  که افازون بار مجموعاه    دهد ينشان م ،دست آمده است بهمختلف  یدر کشورها

 سابآ  گيرد مي اعضا شکل درخواستي کتاب اساس بر که مکمل سازیمتمرکز، مجموعه

تاازه   یز فوری مراجعه کننده بارای کتابهاا  برآوردن نيا شود: نخست: مي دو هدفتحقق 
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باه مجموعاه کاه بسايار ماورد اساتفاده قارار         يیهاناوشدن عناضافه دوم: منتشر شده و 

موفقيات اجارای ایان روش ترکيباي در     (. Ward, Wray and Debus, 2228) گيرناد  مي

کتابخاناه عماومي   در از وجاود طرحاي    «آلان و همکااران  ». عمل نيز اثبات شده اسات 

به اجرا در آمده است و حاصل اجرای  1223از سال دهند که گزارش مي 1س کرینتوما

 بر وو تحویل آن به کاار منابع ، دریافت فوری انبه کاربر شدهگسترش خدمات ارائه  آن

 ,Allen, Ward, Wray and Debus) بوده اسات درخواستي  یميزان امانت باالی کتابها

2228) . 

درخواساتي وجاود    یطرز خرید کتابهاا  ةرا و ادارمتغيرهای زیادی در گسترش، اج

کم یا زیاد خاود، عوامال    ةبا توجه به هزین تواند يم ،مند است هکه عالق یا د. کتابخانهدار

باالقوه،   ةمعيارهاای انتخااب، تعاداد، تهيا     ،خود را )به عنوان مباال  مشيموجود در خط

م کنااد و خاادمات حااداکبر هزینااه، رونااد کااار( باارای باارآوردن نيازهااای محلااي تنظااي

 يعماوم  هاای  کتابخاناه  ي،طرحا  ينآميزی را به کاربرانش ارائه دهد. مشابه چنا  موفقيت

دنباال   یکه اگار فارد   اند هرا فراهم آورد يالتي، تسههابااز کت يبرخ یدخر بارةدر يااسترال

مشخصاات کتااب را باه     تواناد  ي، مداردوجود ن يعموم یها باشد که در کتابخانه يکتاب

حاق   یان ا ،صاورت  یان در ا .یدنما یداریرا خر آنها بدهد تا  از کتابخانه کين یمسئوال

 يناولا  کاه کتاب را به کتابخاناه داده محفاوظ اسات     یدخر يشنهادکه پ يکس يناول یبرا

 (.1813ی،باشد )احمدکتاب  ةيرندامانت گ

بار اسااس    ساازی مجموعاه  یکشور در راستا يعموم یها نهاد کتابخانه يزن یراندر ا

قارار داده  کاار خاود    یطارز را در راساتا   ینچند ،يعموم یها کاربران در کتابخانه يازن

در ساال  « کتااب مان  »و طرز  «يمطالعات يرس»، طرز «کتاب برتر»از جمله: طرز  ؛است

ای با توجه به نياز و درخواسات عضاو   انداز که منابع کتابخانه با این چشم طرحي 1836

 ،اجرایاي  فرایندبرای طراحي  ،های کل کشورکتابخانه کل منابع نهاد ةدر ادار ،تهيه گردد

باه   سااخت مجموعاه  سيساتمي هوشامند بارای    « نکتاب م»طرز  ،در واقع .شروع شد

 ________________________________________________________  

1. Thomas Crane Public Library. 
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شاروع   ةنقط .راهبردی در راستای اهداف انقالب اسالمي استصورت تعاملي با نگاهي 

، افراد باا  هدر این چرخ. اعالم نياز از طرف کتابخانه است ، «کتاب من»گردش کار طرز 

را به شان نياز محل سکونت یا محل کار خود، ةترین کتابخان ی نزدحضوری به  مراجعة

کتابخانااه در صااورت وجااود کتاااب مااورد نياااز . نماینااد مساائول کتابخانااه اعااالم مااي

، «کتااب مان  » ةیاا از طریاق ادار   دهاد  ماي را به او تحویل  آن  ،مجموعهکننده در  مراجعه

این طرز سعي شده است تا با تمرکز اطالعاات   در .نماید يدام مکتاب اق يننسبت به تأم

اربر از طریاق  کا های عمومي کشور در ی  آرشايو هوشامند،    کتابخانه ةبان  کتاب هم

در  آناز وجاود   ،سایت آرشيو بتواند به سادگي با جستجوی کتاب مورد نيااز خاود   وب

ساایت   طارز دارای یا  وب  کتابخاناه در ایان    . هرهای کشور اطالع یابد کتابخانه ةهم

ایجااد و در   «کتااب مان  » ةتوساط مادیر ادار   خواهد بود که بدون نياز به طراحي جادا،  

عماومي و   یهاا  با هدف تقویت کتابخانه« کتاب من»طرز  .گيرد اختيار کتابخانه قرار مي

شاود. باا    اجارا ماي   يهاای عماوم   جذب بيشتر مخاطبان تحصيالت تکميلي در کتابخانه

ماناد و یکاي از    پاساخ نماي   رز، در نظر هايچ تقاضاایي بارای کتااب باي     اجرای این ط

مناابع ماورد نيااز    یا نباود  که کمبود و  يهای عموم مراجعان به کتابخانه ةمشکالت عمد

 .شود است، برطرف مي
 

 پژوهش ةپیشین

 یتقاضاا  اسااس  بر یساز مجموعه خود پژوهش در( 2228) 1«باسید و یرا وارد،»

 یکتابهاا  دیا خر گرید وجوه ای و هيته و سفارش روش دو ند آنهادرا بررسي کر کاربران

 سانجش  باه  و کردند يبررس یا کتابخانه نيب امانت قیطر از را کاربران درخواست مورد

 کتااب  هر یبرا يمصرف نهیهز برگشت، زمان مانند جنبه، نیچند از هاروش نیا ياثربخش

 یسااز  مجموعه یبرا روش دو يررسب به آنها ،نيهمچن. پرداختند کاربران یمندتیرضا و

 باه  هاا آن. پرداختناد  «1پردو» و «2نيسیمد -نيسکانسیو» دانشگاه دو در تقاضا حسآ بر

 ________________________________________________________  
1. Ward, Wray and Debus. 

2. University of  Wisconsin-Madison. 
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 مناساآ  يروشا  ،کاربر يدرخواست کتاب اساس بر یساز مجموعه که دنديرس جهينت نیا

 تاازه  یکتابهاا  یبارا  کنناده  مراجعاه  یفاور  ازين برآوردن هدف دو تحقق سبآ که است

 .شود يم مجموعه به پراستفاده یعنوانها افزودن و دهش منتشر

 ةکتااب باه واساط    یسااز  از مجموعه یا ( نمونه2212) 2«يلتونپرستون و هم هاگز،»

 یواوهاا  یالات دانشاگاه ا  یهاا  در کتابخانه را کننده استفاده کتاب توسط انتخاب وکتابدار 

 ينبا  تامانا  یاق طر کاه از  را کتابخاناه  یسااز  روناد مجموعاه   ،بررسي کردند. همچنين

 ياان آنهاا ب  بررسي نمودند. گرفت، يصورت م يکتاب درخواست یدجهت خر یاکتابخانه

کنندگان چنان  از کتابداران به استفاده یا انتخاب منابع کتابخانه يتداشتند که انتقال مسئول

 ةو در فلساف  یمدر پاارادا  ييار تغ یا  آن را باه عناوان    تاوان  يو مهم است که م اسياس

 .کرد قلمداد یا منابع کتابخانه یآور فراهم

 يطرز کتاب درخواسات  یابيبا هدف ارز ي( پژوهش2212) «و همکارانش 8اندرسون»

 یانمورد پژوهش آنها دانشجو ةدانشگاه پردو انجام دادند. جامع یدر دانشکده علوم هنر

 یمختلف دانشاکده باود. آنهاا بارا     یها گروه يعلم تئيه یو اعضا يليتکم يالتتحص

هام در ارتبااب باا     یات تراکنش استفاده کردند و در نها يلتحل وشاز ر ،داده یآور عجم

مرباوب باه کتابهاا نشاان داد      یآمارها به عمل آوردند.مصاحبه  ،ها ها از نمونهآن یترضا

 يشاتر کتابها ب یربا سا یسهدر مقا ،طرز به مجموعه اضافه شدند ینا طریقکه از  یيکتابها

 اند.   امانت رفته

( نيز پژوهشي با هدف به اثبات رسااندن موفقيات روش مشاتری    2212) 1«درشرای»

ایان پاژوهش اعضاای     ةانجام داد. جامعا  3سازی در دانشگاه بریگهام محور در مجموعه

و ميازان امانات    . شرایدر به این نتيجه رسيد کاه قيمات  بودنددانشگاه بریگهام  ةکتابخان

→ ______________________________________________________  
1. Purdue University. 

2. Hodges, Preston & Hamilton. 

8. Anderson. 

1. Schroeder. 

3. Brigham Young University. 
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تاوان تنهاا باه ایان      فقيت نيستند و نميتنها ابزارهای سنجش مو ،کتاب و نسبت این دو

ای به تنهایي  سازی کتابخانه برای مجموعه روش مشتری محور موارد بسنده کرد. تکيه بر

   .کنندگوناگون برای خریداری استفاده  هایها باید از روش ن نيست و کتابخانهممک

در  یسااز  خاود باه روناد مجموعاه     پاژوهش در  ياز ن (1831) «یانو فرهاد بيگدلي»

 يجاه نت یان مراجعان پرداختناد و باه ا   یاهبر نظر يدکأخوزستان با ت يعموم یها کتابخانه

و مراجعاان از   گيارد  يمراجعان صورت نما  يازهایبر اساس ن یساز که مجموعه يدندرس

شد کاه   نتيجه گرفته ينهمچن پژوهش ینندارند. در ا یترضا یساز مجموعه يروند فعل

 یبارا  - یا متمرکاز ماواد کتابخاناه    ياة ته ینشزباا گا   يوزارت فرهنگ و ارشاد اساالم 

توجاه  آناان   هاای کنندگان و نظر مراجعه يازهایبه ن -سراسر کشور يعموم یها کتابخانه

 .ندارد

انطبااق مجموعاه مناابع     يازان م يبررسا باه  ( 1838) «عطار يخش» در پژوهشي دیگر

 اعضاا  يااز ن تهاران باا   یشاهردار  یهنر يوابسته به سازمان فرهنگ يعموم یها کتابخانه

 فنااوری  یعنه تنها خود را با روند رشد سار  يعموم یها که کتابخانه یافتدر پرداخت و

عادالناه و متناساآ باا     يزدر آنها ن تابک یعتوز يبلکه حت ،اند اطالعات هماهنگ نساخته

 یبار مبناا   يزمناطق و ن يو آموزش يفرهنگ ي،امکانات اجتماعو  یطشرا يتي،عوامل جمع

 يااز وجاه باا ن   يچباه ها   یساز مجموعه ياستهایاعضا صورت نگرفته و ساز  يسنج يازن

 اعضا مطابقت نداشته است.

 يبررسا »در پژوهشاي باا عناوان     (1833) «ياا ن يمو فه يرزادیشهم» ،رابطه يندر هم

کاه   يدندرسا  يجاه نت یان باه ا  «کشاور  يعماوم  یهاا  کتابخاناه  یسااز  مجموعاه  يتوضع

مشکالت  ،. در واقعگيرد يصورت نم يه درستب ي،عموم یها کتابخانهدر  یساز مجموعه

يست؛ ایان  ن يکاران انتخاب منابع اطالعاتاندر و ... مدنظر دست يزبان ي،بوم يایي،جغراف

 يازهاای کننادگان ن  و مراجعه نگيردصورت  يبه درست يزشناسيانتا باع  شده است  امر

   نشوند. ها جذب کتابخانه يجهو در نت يافتهخود را در کتابخانه ن ياطالعات

ای اعضا  ياطالعاات  يازهاای نبا رویکارد نيازسانجي،    (1832) «زاده یسپهر و حجاز»

 که انجام دادناد،  ای يبا نظرسنج. آنها کردند يبررس راشهر زاهدان  يعموم یها کتابخانه
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باید باه   يعموم ةدارند و کتابخان يازموضوعات ن يشترکه اعضا به ب يدندرس يجهنت ینبه ا

 يجااهدر نت خاادمات دهااد؛گوناااگون  یااقو عال يازهاااز افااراد بااا نا ای گسااترده ياافط

کتابخانه فراهم  یاعضا یتتا رضا يرداعضا صورت گ يازن متناسآ با یدبا یساز مجموعه

 برطرف شود. آنان ياطالعات يازو ن

مجموعاه   ياان انطبااق م  يازان منياز  ( 1822) «یآبااد  فاتم  يو صالح يلمحمد اسماع»

کااربران و   یادگاه از درا کااربران   ياطالعاات  يازهایرمان و نشهر ک يعموم یها کتابخانه

ها،  کتابخانه نمسئوال يزکه کاربران و ن يدندرس يجهنت ینبه ا کردند. آنان يبررسکتابداران 

کارده و   یاابي در ساطم متوساط ارز   يو کم ا  يفيها را از نظر ک منابع موجود در کتابخانه

کاربران را برآورده  ياطالعات يازهاین يمتوسط معتقدند منابع موجود تنها توانسته در حد

 یمناابع بارا   یانتخااب و گاردآور   ةاز نحاو  مشخص شد که مراجعاان  ،. همچنينسازد

کااربران و مناابع    ياطالعاات  يازهاای ن ينندارند و معتقدند ب يچندان یتها رضا کتابخانه

 دو وجود ندارد. ینا يانم يو انطباق مطلوب هست يخأل بزرگ جودمو
 

 نوشتار مرور از نتاجاست

 در یسااز  مجموعاه  کاه  کارد  اشااره  تاوان  يما  نکته نیا به پژوهش ةنيشيپ يبررس با

. سات ين کننادگان  مراجعاه  یازهاا ين باا  متناساآ  رانیا ا يعماوم  یها کتابخانه از یاريبس

 یهاا  کتابخاناه  مجموعه يابیارز ها،پژوهش در دهد يم نشان کشور از خارج در ها يبررس

 نیا ا باه  کاه  يپژوهشا  هر در اما است؛ نگرفته قرار بح  مورد تردهگس طور به يعموم

 ،یا کتابخانااه نيباا اماناات قیااطر از نااهیهز در یيجااو صاارفه ،شااده پرداختااه موضااوع

 نظار  در يمهما  یارهاا يمع ،امانات  زانيا م شیافازا  و کاربر ازين اساس بر یساز مجموعه

 روناد  از کااربران  از یارشام  يبا  تعداد دهد يم نشان ها يبررس ،نيهمچن. اند شده گرفته

 يدسترسا  همانناد  یيامادها يپ زیارا  ،هساتند  يناراضا  متمرکاز  صورت به کتاب انتخاب

 از یادیا ز تعداد ماندن استفاده بدون از،ين مورد ياطالعات مواد به کنندگان مراجعه نداشتن

 باه  را اساتفاده  بادون  یکتابهاا  دیا خر ليدل به ه،یسرما رفتن هدر به و مجموعه یهاکتاب

 بار  ياطالعات منابع منسجم یآور جمع ةنيزم در يطرح تا است الزم ،نیبنابرا. دارد بالدن
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 جاه ينت تاوان يما  نهيشا يپ مارور  يبررس با. دیدرآ اجرا به کنندگان مراجعه یازهاين اساس

 ،يعماوم  یهاا  کتابخاناه  در یسااز  مجموعاه  در «مان  کتااب » طارز  به توجه که گرفت

 .  باشد داشته زیادی تياهم تواند يم

 
 اهداف

هاا در پاي اجارای طارز      پساندی کتابخاناه   بررسي مراجعه ،هدف کلي این پژوهش

برای پاژوهش در   ،آید فرعي که در ذیل مي هایف، هدبرای این منظور است.« کتاب من»

 نظر گرفته شده است:

های افرادی کاه باا   از طریق دیدگاه« کتاب من». سنجش موفقيت و پيشرفت طرز 1

 تند؛طرز در ارتباب هس

 ؛«کتاب من»ندگان در پي اجرای طرز . بررسي ميزان رضایتمندی مراجعه کن2

زان ها، به عاالوه تشاخيص ميا    ایجاد تحول در کتابخانه دهندة . بررسي عوامل نشان8

 .مطالعه فرهنگ در توسعة« کتاب من»تأثير طرز 
 

 پژوهش فرضیة

هاای   در کتابخاناه « مان  کتااب »با اجارای طارز    ،کنندگان به نظر کتابداران و مراجعه

 .ندا پسندتر شده ها مراجعه کتابخانه ةعمومي، مجموع
 

 روش

هاا، یا     گاردآوری داده  حيا  نحاوة  از و  کااربردی  ،پژوهش حاضر از نظر هدف

هاای ایان    هآوری داد توصيفي از نوع مقطعي است. از آنجا که جماع  -پژوهش پيمایشي

گيارد، پژوهشاي از ناوع    م ماي ( انجاا 1822-1833مقطع زماني خاص ) ی پژوهش در 

بااب   3 کتاباداران و اعضاای   ،پاژوهش حاضار   ةپيمایشي توصيفي مقطعي است. جامعا 

کتااب  »عمومي شهر مشهد است که در ميزان سافارش کتااب از طریاق طارز      کتابخانة

   .اند کتابخانه عمومي استان خراسان رضوی رتبه باالتری را کسآ کرده 28در ميان  ،«من
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 و کتابااداران دگاهیااد يبررساا و هاادف بااه يابيدساات یباارا زياان پااژوهش نیااا در

دو  از طارز،  نیا ا یاجارا  باا  مجموعاه  شادن  پساندتر  مراجعاه  باارة در کنندگان استفاده

 یاعضاا  از ينظرسانج  جهات  اعضاا  ةپرسشانام  .شاد  اساتفاده  ساخته محقق پرسشنامه

 و بااز  يقا يتلف یسؤالها نوع از «من کتاب» طرز از تیرضا زانيم خصوص در کتابخانه

 یساؤالها  باه  مرباوب  بخش و يتی هو اطالعات بخش دو شامل که. دیگرد يطراح بسته

 هاای  گویاه  که ،است بسته سؤال 3 شامل ،یپسند مراجعه بخش هایسؤال .است پژوهش

 کاامالً » تاا « مخاالفم  کاامالً » از ليکارت  ای گزیناه  3 مقياس اساس بر سؤال هر با مرتبط

 در کتاباداران  از ينظرسانج کاه بارای   نياز   کتابداران مهپرسشنا .شد یگذار نمره« موافقم

 .اسات از دو بخاش تشاکيل شاده    ن مجموعه است، پسندتر شد ميزان مراجعه خصوص

 یتعاداد  دوم بخاش  و «مان  کتااب » طرز پسندی مراجعه زانيم خصوص در اول بخش

 کاه  اسات  بسته سؤال 16 شامل اول، بخش هایسؤال. است طرز خصوص در باز سؤال

 تاا « مخاالفم  کامالً» از ،ليکرت ای گزینه 3 مقياس اساس بر سؤال هر با مرتبط یهاگویه

 .شد گذاری نمره «موافقم کامالً»

 شاده  نوشاته  های همقال و ها نامه پایان یرو بر یاريبس مطالعات ابتدا، پژوهشاین  در

 در اساتفاده  ماورد  مهام   متغيرهاای  و مفااهيم  کامل طور به تا آمد عمل به حوزه نیا در

 بررسي برای مناسبي هایسؤال بتوانيم تا گردد روشن آنها گيریاندازه چگونگي و تحقيق

 ياد أیت باه  پرسشانامه  ساؤاالت،  ةتهيا  از پاس  .کنيم طراحي يپژوهش هایسؤال و فرضيه

 هاای هیا گو یيمحتاوا  و یصاور  اعتباار  صاورت،  نیا ا به و رسيد یکتابدار متخصصان

 .گرفت قرار يبررس مورد پرسشنامه

که آلفای کرونباخ معموالً شاخص مناسبي برای سنجش قابليت اعتماد ابازار   آنجااز 

(؛  221-222:  1831گيری و هماهنگي دروناي مياان عناصار آن اسات )خااکي،       اندازه

قابليت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در این تحقيق باا ایان آزماون ارزیاابي شاده کاه       

 آورده شده است. 1اطالعات مربوب به این آزمون در جدول 

ها ضرایآ آلفای کرونباخ برای متغيرهای پژوهش مطرز در پرسشنامه .1جدول   

 ضريب آلفا سرفصل سؤاالت رديف
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 3268/2 کتابداران 2

 1132/2 اعضا 8

 آیضار  يوقت معمول طور به و  ی و صفر نيب است یعدد کرونباخ یآلفا آیضر

. شاود  يما  دیيا أت نظر، مورد ابزار یيایپا د،باش فاصله نیا سوم دو از باالتر آمده دست به

 پرسشانامه،  دو هار  یهاقسمت يتمام هایبیضر ،جدول این اطالعات به توجه با ،نیبنابرا

 .است شده دیيتأ
 

  ها یافته

باه   ؛امانت و درخواست کتاب اسات  يزانم ی،پسند مالک مراجعه ،که گفته شد چنان

مجموعاه کتابخاناه    ،یاباد  یشب افازا امانت و درخواسات کتاا   يزانکه هرچه م امعن ینا

ای بين اعضا و کتابداران توزیع شاد  پرسشنامه ،برای این منظور .شود ميپسندتر  اجعهمر

 نمایش داده شده است.   2در جدول  آنکه اطالعات آماری به دست آمده از 
 

 اعضا یدگاهاز د

واسات  اول پرسشانامه، ميازان درخ   ةگویا  2گویه است که  3اعضا شامل  ةپرسشنام

 کند. يمميزان امانت کتاب را بررسي  ،های بعدی سنجد و گویه يمکتاب را 

 
ها پسندتر شدن مجموعه ارتباب با مراجعه در اعضافراواني و درصد پاسخ : 2جدول   

ف
ردی

 

 ها  گويه

ي
ار

 آم
ص

اخ
ش

 

 طيف ارزيابي

 ميانگين
انحراف 

 معيار
 کامالً

 مخالفم
 مخالفم

نظری 

 ندارم
 موافقم

 کامالً

 وافقمم
 پاسخ بي

1 
قابل قبول بودن زمان 

 سفارش تا دریافت

 1 3 32 32 132 68 فراواني
88/2 228/2 

 8/2 2/2 2/18 8/16 2/12 3/11 درصد

2 

منصرف شدن به دليل 

مطلع شدن از تأخير 

 دریافت کتاب

 3 13 32 112 126 22 فراواني

36/2 221/2 
 1/1 3 1/22 3/82 2/81 3/3 درصد

 312/2 33/8 3 81 226. 61 31 1 فراوانياز  پسافزایش امانت  8



   __________________________ 7شماره  71جلد  – رساني / كتابداري و اطالع 081

 1/1 6/3 1/31 1/11 1/11 1/1 درصد استفاده از طرز

1 
رفع نيازهای اطالعاتي 

 در کتابخانه عمومي

 2 31 136 11 36 16 فراواني
32/8 263/1 

 6/2 3/13 3/31 2/12 3/13 1/1 درصد

3 
یش ميزان مراجعه افزا

 تفاده از طرزاز اس پس

 2 121 116 32 16 11 فراواني
26/8 218/2 

 6/2 3/23 3/13 1/11 1/1 8 درصد

6 
ی هاکتابامانت دیگر 

 سفارش داده شده

 2 22 131 36 11 2 فراواني
23/8 331/2 

 6/2 1/21 31 3/13 8 3/2 درصد

 مرتفع کردن تمامي نيازها 1
 11 11 36 62 32 13 فراواني

12/8 162/1 
 8/21 1/11 3/28 6/16 1/22 2/1 درصد

3 
در  کتابهادستيابي به 

 کمترین زمان

 2 18 121 32 13 11 فراواني
21/8 223/1 

 2 2/11 3/23 1/21 6/21 18 درصد
 

کاه ميازان درخواسات کتااب را      2و  1هاای   دهد گویه نشان مي 2اطالعات جدول 

قابال قباول    ةا به خود اختصاص داده است. گویر 8تر از  یينپاکند، ميانگيني  يمارزیابي 

تاا ایان   « مان  کتاب»دهد طرز  يمنشان  28/2بودن زمان سفارش تا دریافت با ميانگين 

زمان تحویل کتاب به عضو جلآ  بارةکنندگان را در زمان نتوانسته است رضایت مراجعه

 36/2انگين باا ميا   کتااب  یافتدر يرمطلع شدن از تأخ يلبه دل ،منصرف شدن ةوید. گکن

ير در دریافات  تاأخ  بارةکنندگان با دانش قبلي در نيز بيانگر این حقيقت است که مراجعه

 باارة درای مببات   ، کاه ایان خاود نکتاه    اناد  نشاده منصارف   آنکتاب نسبت به سفارش 

دسات آماده نشاان      ههاای با  پسندی مجموعه کتابخانه است. عالوه بر این، یافته مراجعه

کنندگان را در ارتباب باا ميازان امانات مجموعاه      ي که نظر مراجعهیها  دهد دیگر گویه يم

 ،ذکر اسات  شایان. اند دادهبه خود اختصاص را  8جویا شده بود، تماماً ميانگين باالتر از 

را به  ميزانبيشترین  23/8ی سفارش داده شده با ميانگين کتابهادر این بين، امانت دیگر 

 21/8در کمترین زمان، باا مياانگين    هاکتاببي به دستيا ةخود اختصاص داده است و گوی

های آماری ایان جادول    ترین مرتبه را به خود اختصاص داده است. با تکيه بر داده یينپا

پساندتر شادن    کننادگان در ارتبااب باا مراجعاه     توان به این نتيجه رسيد کاه مراجعاه   مي
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ود نيز ایان گفتاه را تأیياد    ش يمي دارند. آزمون آماری که در ادامه بيان مببتمجموعه نظر 

 کند.مي

پساند   و مراجعاه  اعضاا  یتمراجعه رضا ة، درباراعضا یدگاهکه متغير د توجه به آن با

دارای توزیاع نرماال اسات، از     ،«مان  کتااب »طرز  یبا اجرا يعموم یها شدن کتابخانه

 ای برای پاسخ به فرضيه استفاده خواهد شد.   ی  نمونه ی tآزمون پارامتری
 

 مجموعهپسند شدن  مراجعه ةباراعضا، در یدگاهد یا نمونه ی  ی tنتایج آزمون .3جدول 

 مقدار آماره رديف

 61/8 ميانگين 1

 122/2 انحراف معيار 2

 t 821/11آماره  3

 213 درجه آزادی 4

 2221/2 داریاسطم معن 3
 

 ةاعضاا، درباار   یادگاه متغيار د  ياانگين ، مدشاو  يه ما شااهد م 8 در جادول کاه   چنان

باا   61/8« مان  کتااب »طارز   یبا اجرا يعموم یها کتابخانهمجموعه پسند شدن  راجعهم

و ساطم   821/11معاادل   یا نموناه  ی یا  t. مقادار آمااره   اسات  122/2 يارانحراف مع

فارو   05.0 در ساطم  بنابراین، 2221/2معادل  یا نمونه ی ی tداری آزمون امعن

 کتااب »طارز   یمعتقدند که با اجارا  یعني اعضا ؛پذیریم يصفر را رد و فرو مقابل را م

 .پسندتر شده است مراجعه يعموم یها کتابخانهمجموعه  ،«من
 

 كتابداران یدگاهاز د

نظار   ،پسندتر شدن مجموعاه کتابخاناه   مجموعه بارةکنندگان درعالوه بر نظر مراجعه

 ،در باين کتاباداران    شانامه با توزیاع پرس  .جویا شدتوان  مينيز در این مورد را کتابداران 

های حاصال از ایان بررساي در جادول زیار مشااهده        یافته گردید.نيز بررسي  آناننظر 

 شود. يم
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ها پسندتر شدن مجموعه مراجعه بارةدرنظر کتابداران فراواني  فراواني و درصد .4جدول   

ف
ردی

 

 ها گویه

 يابیارز یها فيط

 ميانگين
 انحراف
 معيار

 کامالً

 مخالفم
 خالفمم

نظری 

 ندارم
 موافقم

 کامالً

 موافقم
 بي پاسخ

1 
تأثير استفاده از این طرز 

 در افزایش منابع

 2 3 16 1 1 2 فراواني
26/8 122/2 

 2 2/12 3/61 1/13 3/8 2 درصد

2 
موفقيت طرز در برطرف 

 کردن کمبودهای کتابخانه

 2 6 11 3 1 2 فراواني
26/8 118/2 

 2 1/28 3/38 2/12 3/8 2 درصد

8 
پاسخگویي نيازهای 

 کاربران

 1 8 1 16 11 1 فراواني
33/2 122/1 

 3/8 3/11 1/13 1/28 8/12 3/8 درصد

1 
سازی منابع کتابخانه  غني

 علوم نساني ةدر حوز

 1 2 11 1 2 2 فراواني
11/8 26/2 

 3/8 2 1/63 1/13 1/1 1/1 درصد

3 
سازی منابع کتابخانه  غني

 علوم اجتماعي ةدر حوز

 2 2 13 3 2 1 فراواني
38/8 311/2 

 2 2 2/62 2/12 1/1 3/8 درصد

6 
سازی منابع کتابخانه  غني

 علوم عملي ةدر حوز

 2 8 13 3 2 1 فراواني
63/8 283/2 

 2 3/11 1/31 2/12 1/1 3/8 درصد

1 
سازی منابع کتابخانه  غني

 علوم نظری ةدر حوز

 2 2 11 6 2 1 فراواني
18/8 111/2 

 2 1/1 1/63 1/28 2 3/8 درصد

3 

دستيابي به هدف 

و پاسخ  ازهاينشناسایي 

 به نياز

 2 2 18 3 1 2 فراواني

16/8 232/2 
 2 1/1 32 3/82 3/8 1/1 درصد

2 
افزایش استقبال در 

 استفاده از کتابخانه

 2 2 12 3 1 2 فراواني
28/8 262/1 

 2 1/1 3/83 3/82 1/13 1/1 درصد
 

اسات.   8بااالتر از   ،های مربوب دهد ميانگين بيشتر گویه يمنشان  1اطالعات جدول 

ترین حد را به خود  یينپا 33/2با ميانگين  کاربران يازهاین یيپاسخگوگویه  ،از این بين

 يات موفقو  مناابع  یشطرز در افزا یناستفاده از ا يرتأثهای  اختصاص داده است و گویه

بااالترین حاد را باه خاود      ،26/8با ميانگين  کتابخانه یردن کمبودهاطرز در برطرف ک
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توان به این نتيجاه   های آماری این جدول مي ي کلي به دادهبا نگاهاختصاص داده است. 

پسندتر شدن مجموعه،  در ارتباب با مراجعه ،کنندگان رسيد که کتابداران نيز مانند مراجعه

 کند. شود نيز این گفته را تأیيد مي يمادامه بيان  زمون آماری که درد. آي دارنمببتنظر 

 یهاا  پسندتر شادن کتابخاناه   مراجعه ةکتابداران دربار یدگاهکه متغير د با توجه به آن

 یtدارای توزیع نرماال اسات، از آزماون پاارامتری      ،«من کتاب»طرز  یبا اجرا يعموم

 .ای برای پاسخ به فرضيه استفاده خواهد شد ی  نمونه
 

 مجموعهپسندتر شدن  مراجعه ةبارکتابداران، در یدگاهد یا نمونه ی  یtنتایج آزمون  .3 جدول

 مقدار آماره رديف

 66/8 ميانگين 1

 611/2 انحراف معيار 2

 t 22/1آماره  3

 28 درجه آزادی 4

 2221/2 داریسطم معنا 3

 

 ةدرباار  کتاباداران،  یادگاه متغيار د  ياانگين ، مشاود  مشاهده ماي  3جدول درکه  چنان

باا انحاراف    66/8« مان  کتاب»طرز  یبا اجرا يعموم یها پسندتر شدن کتابخانه مراجعه

 tاری آزمون ادو سطم معن 22/1معادل  یا نمونه ی ی  t. مقدار آمارهاست 611/2 يارمع

فارو صافر را رد    05.0در سطم  ،نابراینب است. 2221/2معادل  یا نمونه ی ی 

 ،«مان  کتااب »طارز   ییعناي کتاباداران معتقدناد باا اجارا      ؛پذیریم يبل را مو فرو مقا

 اند. پسندتر شده مراجعه يعموم یها کتابخانه

 

 گیری نتیجه و بحث

قابال قباول    يزانم ،کتابخانه یاعضا یدگاهاز د که مشخص شد ها امهنپرسش يبررس اب

ن منصارف  يازا م يولا  ؛کتاب کمتر از حد متوساط اسات   یافتزمان سفارش تا در نبود

شاد.   يانکمتر از حد متوسط ب يزکتاب ن یافتدر يرمطلع شدن از تأخ يلشدن اعضا به دل
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در عين  .اعضا یسفارش برا یافتزمان دربخش نبودن  مورد نشاني است از رضایت ینا

اجارای  پرداختاه و از   یاق طر ینو درخواست کتاب از ا ارش، اعضا همچنان به سفحال

 دارند. یتطرز رضا

 یادگاه نشان داد د ها یافته .امانت کتاب است يزانپرسشنامه مربوب به م یگرد ةیگو 6 

 يازهاای از اساتفاده از طارز، رفاع ن    پسامانت  یشافزا يزانکتابخانه نسبت به م یاعضا

مراجعاه بعاد از اساتفاده از طارز،      يازان م یشافازا  ي،عموم ةاعضا در کتابخان ياطالعات

 و يازهاا ن ياعضا، مرتفع شدن تمام یگرده از طرف دسفارش داده ش یکتابها یگرامانت د

 باه بيااني دیگار،    .در حاال افازایش اسات    ،زمان متوساط  ینبه کتابها در کمتر يابيدست

مناابع   یآور فاراهم  بارای مناساآ   يا اقادام ر« کتاب مان »طرز  یاجرا ،کنندگان استفاده

 یاجارا  ةاند، اما نحاو  هکردتلقي  يعموم یها کنندگان کتابخانه استفاده يازهایمتناسآ با ن

و تالش مسئوالن برای کاهش ایان کاساتيها،    هاآندارای کاستيهایي است که توجه به آن 

   .دهد افزایش مي طرز را یاجراموفقيت امکان 

حاکي از آن اسات  مجموعه  یپسند مراجعه يزانم ةباردرکتابداران  ةابراز شد هاینظر

طارز در برطارف کاردن     يات منابع، موفق یشاطرز در افز یناستفاده از ا يرتأث يزانمکه 

منااابع کتابخانااه در  یساااز  يکاااربران، غناا يازهاااین یيکتابخانااه، پاسااخگو یکمبودهااا

 یيشناسا یعنيبه هدف طرز  يابيدست ي،عمل ی،نظر اعي،اجتم ي،موضوعات علوم انسان

باه   اساتقبال اعضاا نسابت    یشآنها و افازا  يازبه ن یيکنندگان و پاسخگو مراجعه يازهاین

باا  اعالم کرد کاه   توان يم ،. بر این اساساز حد متوسط است يشترب ،استفاده از کتابخانه

ه با  یها یافتهاز  ،نيمجموعه کتابخانه مراجعه پسندتر شده است. همچن ،رزط ینا یاجرا

در دراز « کتااب مان  »طارز   یکه اجارا  گرفت يجهنت توانيبخش، م یندست آمده در ا

کاربران خواهد بود،  يازهایمجموعه با ن يشترب یآ سازگارحال که موج ينمدت؛ در ع

ساازگاری   ياز ن يعماوم  یهاا  کتابخاناه  ياستهایمجموعه با س ياز لحاظ تناسآ موضوع

 خواهد آورد.  به وجودبيشتری 

هار دو گاروه اعضاا و     یدگاهطرز از دنسبي  يتدر مجموع نشانگر موفق ها یافته این

 يادی و نقاش کل  يات است. باا در نظار گارفتن اهم    يسمورد برر یها کتابداران کتابخانه
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فرهناگ   یجبار تارو   يمببت يرتأث« کتاب من»مستمر افراد از طرز  ةمطالعه، چنانچه استفاد

از  یکاي طارز باه    یناکه گرفت  يجهنت توان يم ،اقشار جامعه داشته باشد ينمطالعه در ب

زان گاردش  يم رود يانتظار م« کتاب من»طرز  یبا اجرا شده است. ی خود نزد هدفهای

 نيکساون »ها مانناد  پژوهش يه در برخک چنان يعموم یها در کتابخانه يزو امانت کتاب ن

 یشافازا  - یاد ( مشاخص گرد 2212) «يلتونهاگز، پرستون و هم»( و 2212) «و ساندرز

 . یابد

 
 منابع
 .11-18(. 82)6های عمومي در استراليا. پيام کتابخانه. (.کتابخانه1813احمدی، محمود ) -
(، 8،1)6های عمومي استان اردبيل. پيام کتابخاناه،   (. بررسي وضعيت کتابخانه1813اماني، غفور ) -

122-126. 
 انقاالب  پيروزی از پس سال سي در عمومي های کتابخانه وضع (. بررسي1831ناهيد ) نژاد، امين -

 . 12-12(. 181کليات. ) ایران. کتاب ماه اسالمي
هاای عماومي خوزساتان دربااره      (. نظر مراجعان کتابخانه1831فرهادیان ) زو بهرو بيگدلي، زهرا -

 .213-221(، 2)86ها با نيازهای اطالعاتي آنان. مجله علوم اجتماعي و انساني،  تناسآ مجموعه
 نویسي. تهران: بازتاب. نامه پایان رویکرد با تحقيق روش .(1831غالمرضا ) خاکي، -

های عمومي در ایران بعد از انقالب. نشر دانش،  های کتابخانه ف(. هد1861دیاني، محمدحسين ) -
2(1 ،)13-21. 
ها. اهواز، دانشاگاه شاهيد    آوری در کتابخانه سازی و فراهم مجموعه (.1832دیاني، محمدحسين ) -

 چمران.

هاای عماومي شاهر     بررسي نگرش اعضای کتابخاناه  .(1832زاده ) حجازیشيما  و سپهر، فرشته -
های عمومي در رفع نيازهای اطالعااتي آناان. مجلاه کتابادار،      خصوص نقش کتابخانهزاهدان در 

 www.ketabdar.org(. قابل دسترس در آدرس اینترنتي 1)2

های عمومي استان  نيازسنجي منابع اطالعاتي در کتابخانه (.1833جواهری )مریم  و ّاری، بهزاد ست -
 .283-213. 63اردبيل. فصلنامه کتاب،

 کتآ تدوین و مطالعه سازمان (. تهران،1ها )ج سازی در کتابخانه(. مجموعه1813، علي )سينایي -

 ها )سمت(. دانشگاه انساني علوم
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هااای عرضااي و  هااای ناشااي از سياساات (. دشااواری1833نقشااينه )نااادر  و شااهميرزادی، طيبااه -
 (.2، 1)11راهکارهای مقابله برای تأمين منابع اطالعاتي. اطالع رساني،

های عمومي  سازی کتابخانه (. بررسي وضعيت مجموعه1833)نيا  فاطمه فهيم و هميرزادی، طيبهش -
 .186 -111، 11کشور. فصلنامه کتاب، 

های عماومي   (. بررسي ميزان انطباق مجموعه منابع کتابخانه1838شيخ عطار، فرید الدین محمد ) -
ناماه کارشناساي ارشاد     عضاا. پایاان  وابسته به سازمان فرهنگي هنری شهرداری تهاران باا نيااز ا   

 رساني. دانشگاه آزاد اسالمي. کتابداری و اطالع
سازی در (. نگاهي به وضعيت مجموعه1822آبادی ) صالحي فتم و زهرا محمد اسماعيل، صدیقه -

-23(، 2)13های عمومي شهر کرمان. کتااب مااه،    های عمومي، مطالعه موردی :کتابخانه کتابخانه
123. 
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