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چکیده
هدف پژوهش بررسی وضعیت ارتباطات در کتابخانههای عمومی جهت جذب کودکان و نوجوانان در استان
آذربايجان غربی است .روش پژوهش ،پیمايشی  -توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر هدف نیز جزء
تحقیقات کاربردی است .جامعه آماری شامل  53000نفر اعضای فعال کودک و نوجوان کتابخانههای عمومی
استان آذربايجان غربی است .دادههای موردنیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد .در
نمونهگیری بر اساس درجهبندی کتابخانهها 9 ،کتابخانهی عمومی در سطح استان انتخاب شد و سپس به روش
تصادفی طبقهای ،تعداد  210پرسشنامه بین اعضای فعال کودک و نوجوان کتابخانههای عمومی موردمطالعه
در استان آذربايجان غربی توزيع و درنهايت  230پرسشنامه جمعآوری گرديد .پرسشنامه شامل دو بخش -5
پرسشنامه  7عاملی کیفیت خدمات کتابخانهای (نیروی انسانی ،تکنولوژی ،فضا و تجهیزات ،مجموعه،
برنامهريزی ،ارتباطات و برنامهها ،خدمات)  -2پرسشنامه رضايت کاربران کودک و نوجوان از خدمات
کتابخانه است .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  ،spss-16تحلیل شد و از آزمون آماری ضريب همبستگی
پیرسون ،آزمون  tو تحلیل واريانس استفاده گرديد .نتايج حاصل بیانگر اين بود که بین کیفیت وضعیت
خدمات (وضعیت ارتباطات) در کتابخانههای عمومی موردمطالعه استان آذربايجان غربی با میزان رضايت
اعضای کودک و نوجوان اين کتابخانهها همبستگی معنیداری وجود دارد .همچنین نتايج پژوهش نشان داد
از ديدگاه پاسخگويان در سطح نسبتاً متوسطی ،ارتباطات در اين کتابخانهها جهت جذب آنها وجود دارد.
نتايج پژوهش حاضر بر اهمیت توجه بیشتر به ارتباطات در کتابخانههای عمومی تأکید مینمايد .ارتباطات
يکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان رضايت و جذب کودکان و نوجوانان به کتابخانههای عمومی تعیین شده
است.

واژگان کلیدی :آذربایجان غربی ،کتابخانههای عمومی ،کیفیت خدمات ،رضایت ،کودکان و نوجوانان
 .5مقاله حاضر برگرفته از پاياننامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی وضعیت خدمات کتابخانههای عمومی برای
کودکان و نوجوانان در استان آذربايجان غربی» است.
 .2استاديار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه پیام نور قم
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مقدمه
از مهمترين عواملی که در سرنوشت هر سازمان ،موسسه ،گروه و افراد ،ارزش و اهمیت
اساسی دارد و آن را در رسیدن به اهداف ياری میکند ،چگونگی ارتباط آنها با افراد و
سازمانهايی است که با آنها سروکار دارند؛ همچنین با افکار عمومی جامعهای است که در
آن فعالیت میکنند .هرقدر اين ارتباط پیوسته و مفید باشد به همان اندازه آن فرد ،گروه،
سازمان و غیره در رسیدن به اهداف خود موفق خواهند بود.
کتابخانههای عمومی نیز ،موسسههايی هستند که در راستای ارائهی گستردهترين خدمات
کتابداری برای وسیعترين گروههای انسانی و برآورده کردن انتظارات آنها ،نیازمند ارتباط
مؤثر و مناسب با ديگر سازمانها و مراکز يا افراد هستند تا از دانش ،تجربه ،دستاورد و
تولیدات آنان برای مقاصد و برنامههای خود استفاده کنند.
ازجمله گروههای انسانی که کتابخانههای عمومی به آنها ارائهی خدمات میکنند،
کودکان و نوجوانان میباشند .کتابخانههای عمومی سابقهی درازی در خدمت به کودکان
دارند (کمبل .)5375 ،5کتابخانههای عمومی همچنین ،نقش مؤثری در جذب کودکان و
نوجوانان و ارتقای علم ،فرهنگ ،نیازهای اطالعاتی و پر کردن اوقات فراغت آنها دارند.
کودکان قشر حساسی از جامعه هستند که بايد موردتوجه خاص قرار گیرند .بر اساس
آموزههای دينی ،اساس و زيربنای شخصیت انسان در سالهای اول زندگی پايهگذاری
میشود و آموختههای دوران کودکی و نوجوانی تأثیر عمیقی بر آيندهی زندگی فرد دارد.
بنابراين ،يک کتابخانهی عمومی ،میتواند به ايجاد ارتباط و توسعهی برنامههای مشارکتی
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

بین کتابخانه با ساير کتابخانهها ،مدارس و مراکز بهداشت و کودکستانها و سازمانهايی که
با کودکان و نوجوانان سروکار دارند اقدام کند .بررسی اطالعات و نیازهای فرهنگی جامعه
و تالش برای مطابقت منابع کتابخانه با آنها ،نشان میدهد که مؤسسات محلی با هم رقیب
نیستند ،بلکه به سود کودکان و نوجوانان با يکديگر همکاری میکنند .کتابخانهی عمومی با
ايجاد ارتباط نزديک و تنگاتنگ با آموزشوپرورش منطقه و نیز مدارس مربوطه ،میتواند
1. Campbell
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شرايطی فراهم آورد تا عضويت دانش آموزان در آن کتابخانه میسر شود و کتابخانه نیز در
پاسخگويی به سؤاالت تحقیقی دانش آموزان و معرفی منابع گوناگون آنها را ياری دهد.
مدارس همکاران مهمی هستند و از فرايند آموزش حمايت میکنند درحالیکه کتابخانههای
عمومی با خودآموزی و مطالعه ی آزاد در ارتباط هستند و هر دو دارای مهمترين نقش در
گرايش کودکان و نوجوانان به مطالعه هستند .همچنین ،ارتباط با رسانهها جهت شناساندن
فعالیتهای کتابخانهای مربوط به کودکان و نوجوانان در جذب آنها فوقالعاده مؤثر است.
از طرفی ارتباط با خود کودکان و نوجوانان و خانوادهها و استفاده از همکاری و مشارکت
آنها در ترويج و تبلیغ منابع ،خدمات و برنامههای کتابخانه بسیار مهم است .بنابراين ،توجه
به اهمیت کتابخانههای عمومی در جذب کودکان و نوجوانان و تأثیرگذاری آن روی
جنبههای مختلف جسمی ،روانی و اجتماعی آنان ،کتابخانههای عمومی را وامیدارد تا در
زمینهی ايجاد ارتباطات مؤثر با ساير سازمانها و مراکز فرهنگی تالش گستردهای داشته
باشند .درنتیجه ،میزان ارتباطات در کتابخانههای عمومی جهت جذب کودکان و نوجوانان
اهمیت بیشتری میيابد.
امروزه اطالعات نقش اساسی در توسعه و پیشرفت کشورها ايفا میکند و کتابخانههای
عمومی میتوانند بهعنوان بخشی از زيرساخت اطالعرسانی ،وظیفهی اساسی ارتقاء سطح
دانش عمومی و تثبیت عادت به مطالعه در جامعه را بر عهده بگیرند( .فهیمیفر ،موسویزاده
و سالکی)5357 ،
برای پیشبرد اين هدف ،کتابخانههای عمومی بايد شرايطی را فراهم کنند که کودکان از
خردسالی تا بزرگسالی ،همواره با محیطی سرشار از کتاب و فضايی شوقانگیز برای مطالعه
هم پیوند میدهند( .پوالدی ،کمال)5356 ،
بنابراين ،مسئوالن اين کتابخانه ها وظیفه دارند برای هر چه پربارتر کردن اوقات فراغت
کودکان و نوجوانان برنامهريزی کنند و کتابخانه را به کانون فرهنگی برای بروز خالقیتهای
ادبی ،هنری ،علمی و فنی کودکان و نوجوانان مبدل کنند( .قزلاياغ ،ثريا)5395 ،

سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

روبرو باشند .کتابخانههای عمومی حلقه مهمی از زنجیرهای هستند که کتاب و کودک را به
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در استان آذربايجان غربی نیز با جداسازی بخش کودکان و نوجوانان در تمام
کتابخانههای عمومی تالش شده است تا گسترهی خدماترسانی به کودکان و نوجوانان
ارتقاء داده شود و زمینههای جذب کودکان به کتابخانههای عمومی فراهم شود .اما تاکنون
مطالعهای برای ارزيابی وضعیت خدمات اين کتابخانهها برای کودکان در استان آذربايجان
غربی صورت نگرفته است.
پژوهش حاضر نیز با بررسی رابطهی بین کیفیت خدمات (وضعیت ارتباطات) در
کتابخانههای عمومی جهت جذب کودکان و نوجوانان در استان آذربايجان غربی و میزان
رضايت آنها از خدمات ارائه شده در اين کتابخانهها انجام شده است تا با آشکار شدن نقاط
ضعف و قوت ،در تدوين سیاستگذاریها و برنامهريزیهای آتی کتابخانههای عمومی
مدنظر قرار گیرد .اهداف پژوهش در ادامه بیان شده است.
هدف کلی :تعیین رابطهی بین وضعیت خدمات کتابخانههای عمومی استان آذربايجان غربی
برای کودکان و نوجوانان و سنجش میزان رضايت آنها از خدمات ارائه شده در اين
کتابخانهها
هدف پژوهش :تعیین رابطهی بین وضعیت ارتباطات 5و سنجش میزان رضايت کاربران کودک
و نوجوان از اين وضعیت در کتابخانههای عمومی استان آذربايجان غربی در سال .5391
پرسشهای پژوهش در ادامه بیان شده است:
پرسش اصلی :میزان رضايت کاربران کودک و نوجوان از وضعیت خدمات کتابخانههای
عمومی استان آذربايجان غربی برای کودکان و نوجوانان تا چه حد است؟
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

پرسش فرعی :میزان رضايت کاربران کودک و نوجوان از وضعیت ارتباطات در
کتابخانههای عمومی استان آذربايجان غربی تا چه حد است؟
فرضیهی اصلی :بین کیفیت خدمات کتابخانههای عمومی استان آذربايجان غربی برای
کودکان و نوجوانان و میزان رضايت آنها از خدمات ارائه شده در اين کتابخانهها رابطهی
معناداری وجود دارد.

1. Communications
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فرضیهی فرعی :بین ارتباطات مؤثر و میزان رضايت کاربران کودک و نوجوان رابطهی
معناداری وجود دارد.

روش
اين تحقیق برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوهی گردآوری دادهها ،پیمايشی -
توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعهی آماری شامل کلیهی اعضای فعال کودک و
نوجوان کتابخانههای عمومی زير پوشش نهاد کتابخانههای عمومی کشور در استان
آذربايجان غربی است .بر طبق آمار اعالمشده از سوی ادارهی کل نهاد کتابخانههای عمومی
کشور در سال  5391در استان آذربايجان غربی  67کتابخانهی عمومی نهادی مستقل وجود
دارد .اعضای کودک و نوجوان آنها در حدود  53000نفر میباشند که جامعهی
موردپژوهش هستند .با توجه به حجم جامعهی آماری و اينکه امکان بررسی همهی جامعه
وجود نداشت ،لذا نمونهای که از اين میان جهت توزيع پرسشنامه انتخاب شد 9 ،کتابخانه از
 67کتابخانه و  210نفر از میان  53000نفر بود .اعضای فعال کودک و نوجوان کتابخانههای
موردمطالعه در ردهی سنی  5تا  50سال میباشند .نمونهای که برای کتابخانههای عمومی
تحت پوشش نهاد در استان آذربايجان غربی انتخاب شد ،معرف تمامی کتابخانههای عمومی
استان است.
در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و جامعهی آماری از میان 67
کتابخانهی عمومی در سطح استان آذربايجان غربی 9 ،کتابخانه بر اساس درجهبندی کتابخانهها
(درجهی کتابخانهها بدينصورت ،مرکز استان 3 ،تا  9و روستايی میباشند) انتخاب شده است.
هدفمند انتخاب شد .سپس کل حجم نمونه به نسبت جمعیت در میان طبقات (کتابخانههای
موردمطالعه) تقسیم شد و به شکل تصادفی طبقهای از هر کتابخانه پاسخگو انتخاب شد تا

درنهايت پرسشنامهها در بین  210نفر اعضای انتخابشده توزيع گردند.

سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

هر درجه بهعنوان يک طبقه در نظر گرفته شده است و از هر طبقه يک کتابخانه بهصورت
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جدول  .1نمونهی آماری اعضای فعال کودک و نوجوان کتابخانههای عمومی نهادی موردمطالعه استان
آذربایجان غربی
درجهی کتابخانه

نام کتابخانه

تعداد نمونه

مرکزی استان

مرکزی ارومیه

10

3

شهید باهنر ارومیه

00

0

پانزده خرداد خوی

31

1

مرکزی چايپاره

31

6

امیرکبیر شوط

30

7

آيتا ...شیخ عزيزا ...خسروی تکاب

20

5

رسول ا(...ص) سردشت

51

9

عالمه جعفری چالدران

51

روستايی

امام رضای چايپاره

50

جمع

 9کتابخانه

210

جهت گردآوری اطالعات از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .جهت
تدوين مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش کتابخانهای و جهت گردآوری دادهها از جامعهی
آماری با استفاده از پرسشنامه از روش میدانی استفاده شده است .در مرحلهی نخست ،با
مطالعهی کتابخانهای به متغیرهای مناسب توجه شد و سیاههای از معیارهای مطرح در متون و
معیارهای دستهبندی کلی و جوزف که چند مقوله را برای ارتقاء ارتباطات کتابخانههای
عمومی معرفی کرده است استخراج شد .سپس با استفاده از دو بخش ،میزان وضعیت
ارتباطات کتابخانههای موردمطالعه جهت جذب کودکان و نوجوانان و میزان وضعیت
رضايت اعضای کودک و نوجوان از اين وضعیت در اين کتابخانهها محقق شده است.
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

سؤاالت با عنايت به اهداف تحقیق و ماهیت موضوعی پژوهش حاضر به شکل پنج گزينهای
و بسته و در سطوح اندازهگیری رتبهای طراحی شده است .از بین  210پرسشنامهی توزيعشده،
 230پرسشنامه عودت داده شد .پاسخدهندگان بیشتر نوجوانان بودند.
بخش وضعیت ارتباطات کتابخانه جهت جذب کودکان و نوجوانان از پرسشنامه توسط
محقق با توجه به زمینههای نظری سنجش وضعیت ارتباطات کتابخانهای ،ساخته شده است
که بهمنظور سنجش میزان ادراکشده توسط اعضای کودک و نوجوان کتابخانهها است که
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شامل  0سؤال بود .سطح اندازهگیری پرسشنامه ،فاصلهای و بر اساس مقیاس  1درجهای
لیکرت است .سؤاالت اين بخش در جهت مثبت تنظیم شده است.
بخش میزان رضايت اعضای کودک و نوجوان شامل  50سؤال بود که در آن برای
سنجش سه بعد (بعد جذب ،حفظ و گسترش اعضای کودک و نوجوان ،بعد زيرساختاری،
بعد عضوگرايی) استفاده شد .سطح اندازهگیری پرسشنامه ترتیبی و بر اساس مقیاس 1
درجهای لیکرت است .سؤاالت اين پرسشنامه در جهت مثبت تنظیم شده است .اين پرسشنامه
نیز توسط کودکان و نوجوانان عضو کتابخانهها تکمیل گرديد و از آنها خواسته شد تا گويه
ها را تا حدی که در مورد رضايت آنها از بخش کودکان و نوجوانان صدق میکند در طول
مقیاس  1درجهای لیکرت به ترتیب از  5تا  1برای گويههای مثبت است مشخص کنند.
سؤاالت ناظر بر سنجش هر مؤلفه که در اين پرسشنامه مورداستفاده قرار گرفته است؛ بدين
شرح است :جذب ،حفظ و گسترش اعضای کودک و نوجوان (شامل سؤاالت )1 – 5
زيرساختاری (شامل سؤاالت  )7 – 6و عضوگرايی (شامل سؤاالت .)50-5

یافتهها
جدول  .2توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت
آماره

فراوانی

درصد

زن

559

50.5

مرد

01

59.2

جمع کل

230

500

وضعیت جنسی

درصد از پاسخدهندگان ،مرد بودند .که اين به اين معنا است که اکثر پاسخدهندگان به
پرسشنامهها از جنسیت زن بودهاند.
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جدول  .3توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیالت
آماره

فراوانی

درصد

چهارم ابتدايی

9

3.1

پنجم ابتدايی

69

25.7

ششم ابتدايی

31

51.2

هفتم ابتدايی

97

02.2

هشتم ابتدايی

20

50.0

جمع

230

500

مقطع تحصیلی

آمارههای استخراجشده در رابطه با وضعیت تحصیلی پاسخگويان ،بیانگر اين مطلب است
که  3/1درصد از پاسخگويان دارای مقطع تحصیلی چهارم ابتدايی و  25/7درصد دارای
مقطع تحصیلی پنجم ابتدايی 51/2 ،درصد دارای مقطع تحصیلی ششم ابتدايی 02/2 ،درصد
دارای مقطع تحصیلی هفتم و  50/0درصد دارای مقطع تحصیلی هشتم بودهاند.
آمارههای توصیفی میزان ارتباطات از ديدگاه پاسخگويان
برای سنجش میزان ارتباط از ديدگاه اعضا ،از  0گويه در سطح اندازهگیری رتبهای
بهصورت طیف پنج گزينهای استفاده شده بود که در آن نمره  20بیانگر باال بودن میزان
ارتباطات است.
با توجه به يافتههای تحقیق در جدول  ،0میانگین به دست آمده از مجموع گويهها 50/7
است ،با توجه به میانگین نمرههای  0تا  20که نمره  52است ،پس نتیجه برآورد میانگین
پاسخگويان تقريباً با متوسط نمرهها برابر است که بیانگر اين است که ارتباطات از ديدگاه
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79
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پاسخگويان در سطح نسبتاً متوسطی وجود دارد.
جدول  .4آمارههای توصیفی میزان ارتباطات از دیدگاه کودکان و نوجوانان عضو
میانگین

میانه

مد

50/7

50

50

انحراف
معیار
2/96

واريانس
5/75

دامنه

حداقل

حداکثر

تغییرات

آماره

آماره

50

1

59

تعداد
230

مطالعه رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت کاربران کودک ...

در تحلیل توصیفی هر يک از گويههای مرتبط با میزان ارتباطات از ديدگاه پاسخگويان
نتايج زير حاصل شد:
 حدود  06/6درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه شماره يک گزينههای زياد و خیلیزياد را انتخاب کرده بودند که اين امر بیانگر اين مطلب است که اين تعداد از پاسخگويان
اعتقاد داشتهاند که در کتابخانه آنها تا اندازه زيادی پوستر ،بروشور برای تبلیغات استفاده
میشود.
  09/6درصد از پاسخگويان در پاسخ به گزينه دوم ،گزينههای زياد و خیلی زياد راانتخاب کرده بودند که اين امر نشان میدهد که اين دسته از پاسخگويان اعتقاد داشتهاند که
کتابخانه در سطح بااليی با مدرسه جهت انجام تکالیف درسی و اجرای برنامهها ارتباط دارد.
  19/5درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه سوم با عالمت زدن روی گزينههای کم وخیلی کم اظهار داشتند که تا اندازه کمی از همکاری کودکان و نوجوانان در ترويج و تبلیغ
برنامههای ترويج کتابخوانی استفاده میشود.
  00/6درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه چهارم با عالمت زدن روی گزينه متوسطاظهار داشتند که تا حدی از مطبوعات و رسانههای ارتباطجمعی جهت شناساندن بخش
کودک و نوجوان کتابخانه استفاده میشود و  39/7درصد از پاسخگويان نیز اعتقاد داشتهاند
که در سطح پايینی از مطبوعات و رسانههای ارتباطجمعی جهت شناساندن بخش کودک و
نوجوان کتابخانه استفاده میشود.
جدول  .5توزیع فراوانی گویههای میزان ارتباط

طراحی پوستر ،بروشور و  ...برای معرفی و
تبلیغ منابع ،خدمات و برنامههای مرتبط با
کودکان و نوجوانان
ارتباط با مدرسه شما جهت انجام تکالیف
درسی و اجرای برنامههای مرتبط با ترويج
مطالعه

کم

حدی

زياد

فراوانی

51

30

76

95

55

320

درصد

6 /0

50/1

32/1

35/9

7 /7

500

فراوانی

05

65

50

59

51

320

درصد

20/1

29/5

31/9

5 /5

6 /0

500
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گويهها

آماره

خیلی

کم

تا

زياد

خیلی

جمع
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گويهها

آماره

استفاده از همکاری کودکان و نوجوانان
جهت ترويج و تبلیغ فعالیتهای بخش
کودکان و نوجوانان
استفاده از مطبوعات و رسانههای
ارتباطجمعی

(راديو،

تلويزيون

خیلی
کم

کم

تا

زياد

حدی

خیلی
زياد

جمع

فراوانی

69

75

65

32

5

230

درصد

29/1

30/3

26/5

53/7

0

500

فراوانی

37

16

91

30

56

320

و

نشريههای محلی) جهت شناساندن بخش

درصد

51/5

23/9

52/5

00/6

6 /5

500

کودک و نوجوان کتابخانه به جامعه

آمارههای توصیفی میزان رضايت اعضای کودک و نوجوان از خدمات کتابخانهها برای
کودکان و نوجوانان
در مجموع برای ارزيابی و سنجش متغیر میزان رضايت از سه بعد (جذب ،حفظ ،گسترش
اعضای کودک و نوجوان و زير ساختاری و عضوگرايی) استفاده شده بود ،اين متغیر در
مجموع متشکل از  50گويه در سطح سنجش ترتیبی و در قالب طیف لیکرت و به شکل 1
گزينهای طراحی شده بود که بعد از جمع زدن گويه های رتبهای متغیری فاصلهای با دامنه
 16نمره به دست آمد ،نمره  70بیانگر بسیار باال بودن میزان رضايت و نمره  50بیانگر بسیار
پايین بودن میزان رضايت در کتابخانههای موردمطالعه استان است ،با توجه به جدول ،55-0
میتوان چنین عنوان کرد که سطح رضايت در جامعه موردمطالعه ،باالتر از متوسط نمرهها
است (میانگین=)02/1
جدول  .6آمارههای توصیفی مربوط به میزان رضایت
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79
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میانگین

میانه

مد

02/1

00

35

انحراف
معیار
5 /9

واريانس
79/0

دامنه

حداقل

حداکثر

تغییرات

آماره

آماره

02

22

60

تعداد
230

در تحلیل توصیفی هر يک از گويه های مرتبط با میزان رضايت نتايج زير حاصل شد:

مطالعه رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت کاربران کودک ...

  00/9درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه شماره يک با انتخاب گزينههای خیلی زيادو زياد اظهار داشتهاند که از شرايط و نحوهی عضوگیری کتابخانههای موردمطالعه رضايت
زيادی دارند.
  37/6درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه دوم ،با انتخاب گزينههای خیلی کم و کماظهار داشتهاند که تا حدودی اطالعرسانی جهت جذب اعضا مطلوب است.
  73/5درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه سوم ،با انتخاب گزينههای خیلی زياد وزياد اظهار داشتهاند که هنگام تعامل با کتابداران احساس آرامش زيادی دارند.
  10/7درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه چهارم ،با انتخاب گزينههای خیلی زياد وزياد اظهار داشتهاند که کتابداران تمايل و اشتیاق زيادی به ارائهی خدمت دارند.
  07/9درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه پنجم ،با انتخاب گزينه متوسط در سطحمتوسطی اظهار داشتهاند که نیازها و عاليق آنها موردتوجه است.
  06/2درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه ششم ،اظهار داشتهاند که میزان کمیفعالیتهای مربوط به ارتباط کتابداران با اعضا وجود دارد.
  65/5درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه هفتم ،با انتخاب گزينههای خیلی کم و کماظهار داشتهاند که در سطح پايینی سیستمی جهت ارتباط با کودکان و نوجوانان وجود دارد.
  12/1درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه هشتم ،با انتخاب گزينههای خیلی زياد وزياد اظهار داشتهاند که کتابداران با آنها با گشادهرويی و مؤدبانه رفتار میکنند.
  35/5درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه نهم ،با انتخاب گزينههای خیلی زياد و زياداظهار داشتهاند که از خدمات مرجع رضايت زيادی دارند.
اظهار داشتهاند که از مشارکت کودکان و نوجوانان در ارائهی برنامهها و خدمات در سطح
کمی استفاده میشود.
  37/2درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه يازدهم ،با انتخاب گزينههای خیلی کم وکم اظهار داشتهاند که برنامهها و خدمات برای کودکان و نوجوانان با ناتوانايیهای جسمی

سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79
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به میزان کمی وجود دارد.
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  35/0درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه دوازدهم ،با انتخاب گزينههای خیلی زيادو زياد اظهار داشتهاند که با اعضای کودک و نوجوان طوری برخورد میشود که احساس
میکنند تنها عضو اين کتابخانه هستند.
  05/5درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه سیزدهم ،با انتخاب گزينههای خیلی کم وکم اظهار داشتهاند که منابع مخصوص کودکان و نوجوانان در سطح کمی از طريق لیست يا
وبالگ به آنها معرفی میگردد.
  00/1درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه چهاردهم ،با انتخاب گزينههای خیلی کمو کم اظهار داشتهاند که مشکل همهی کاربران کودک و نوجوان برای کتابخانه بااهمیت
نیست.
جدول  .7توزیع فراوانی گویههای میزان رضایت
گويهها

آماره

میزان رضايت شما از شرايط و نحوهی عضوگیری در بخش فراوانی
کودکان و نوجوانان در چه حدی است؟

کم
1

03

حدی
55

60

زياد
05

320

درصد

500 57/1 27/0 30/6 55/0 2/5

اطالعرسانی جهت جذب اعضا (تبلیغات از طريق وبالگ يا فراوانی

22

320

درصد 9/0 50/5 35/9 20/1 57/5

500

56

230

وبسايت ،تابلوها يا بنرهای تبلیغاتی و بروشورهای راهنما و  )...تا
چه اندازه برای شما مطلوب است؟

00

05

95

33

فراوانی

3

9

15

550

درصد

5/3

3/5

25/5

07

500 26/5

فراوانی

2

39

61

552

56

320

درصد

6/5 07/9 27/5 56/7 0/9

500

نیازها و عاليق شما در ارائه منابع و خدمات (تهیه کتابهای تازه فراوانی

57

230

7/3 35/9 07/9

500

هنگام تعامل با کتابداران تا چه اندازه احساس آرامش میکنید؟
کتابداران تا چه اندازه تمايل و اشتیاق به ارائه خدمت دارند؟
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6

5

درصد

2/6

3/0

تا چه میزان فعالیتهايی مربوط به ارتباط کتابداران با اعضای فراوانی

35

67

منتشرشده و  )...از سوی مسئولین تا چه اندازه موردتوجه است؟
کودک و نوجوان در کتابخانه وجود دارد؟
کتابخانه وجود دارد؟

552

95

505

25

-

230

درصد 06/2 25/6 53/2

52

-

500

50

9

230

6

3/5

500

75

12

230

تا چه میزان سیستمی جهت ارتباط با اعضای کودک و نوجوان در فراوانی

رفتار کتابداران با شما تا چه اندازه با گشادهرويی و مؤدبانه است؟

94

خیلی

کم

تا

زياد

خیلی

جمع

10

93

65

درصد 29/5 39/7 25/0
فراوانی
درصد

9

39

63

500 22/2 30/3 26/9 56/7 3/5

مطالعه رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت کاربران کودک ...

گويهها

آماره

میزان رضايت شما از خدمات مرجع (زمان و نحوه پاسخگويی به فراوانی
پرسشهای شما و  )...تا چه حدی است؟

25
52

500

31

230

51

500

05

55

230

درصد 20.1 37.6 25.5 51.0

0.7

500

19

35

230

درصد

 )...وجود دارد؟

تا چه میزان سعی میشود با اعضای کودک و نوجوان طوری فراوانی
برخورد شود که احساس کنند تنها عضو بخش کودکان و
نوجوانان هستند؟

00

10

76

29

36

35

15

12

55

65

05

55

230

درصد 57.1 32.9 20.9 20.9

7.7

500

27

55

230

درصد 55.1 39.3 27.5 56.7

0.7

500

تا چه میزان مشکل اعضای کودک و نوجوان برای کتابداران فراوانی
اهمیت دارد؟

26/5 30/2 21/6 2/5

درصد 500 53.2 21.2 26.5 22.2 53.2

تا چه میزان منابع مخصوص کودکان و نوجوانان در کتابخانه (از فراوانی
طريق نمايش لیست و وبالگ و  )...به شما معرفی میشود؟

1

60

50

65

درصد 52/0 32/1 25/0 55/5

تا چه میزان امکان استفاده از برنامهها و خدمات بخش کودکان و فراوانی
نوجوانان برای افراد دچار ناتوانیهای جسمی (معلولین ،نابینايان و

کم

حدی

زياد

230

تا چه میزان از مشارکت کودکان و نوجوانان در ارائه خدمات و فراوانی
برنامهها به آنها استفاده میشود؟

خیلی

کم

تا

زياد

خیلی

جمع

09
39

09
61

77
92

روابط بین متغیرها و نتايج تحلیل استنباطی چند متغیره .برای آزمون اين فرضیه پس از
ويرايشهای الزم بر روی گويه های متغیر مربوطه از آزمون معناداری  rپیرسون استفاده شده
است .نتايج به دست آمده از اين آزمون بیانگر اين است که در سطح معنیداری
( ،)sig=0.005متغیرهای میزان ارتباط و میزان رضايت به میزان ( )r=0.306با هم رابطه دارند
و میتوان اينگونه تحلیل کرد که شدت همبستگی رابطهی بین دو متغیر  0.306است که
نسبتاً متوسط است و نوع همبستگی بین دو متغیر مذکور ،از نوع مستقیم (مثبت) بوده و سطح
معنادار بودن رابطه بین دو متغیر مذکور است ،بنابراين فرضیه بهصورت موقتی در اين مطالعه
تأيید میشود ،درنتیجه مطابق با اين نتايج میتوان گفت که میزان ارتباط ،میزان رضايت
اعضای کودک و نوجوان در کتابخانههای موردمطالعه را تحت تأثیر قرار میدهد و هر چه
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اين وابستگی بیشتر باشد ،میزان رضايت اعضای کودک و نوجوان در کتابخانههای
موردمطالعه به طرف مثبت سیر میکند.
جدول  .8آزمون همبستگی میزان ارتباط و میزان رضایت
متغیر مستقل
متغیر وابسته
ارتباط

میزان رضايت

شدت

0.306

معنیداری

0.005

تعداد

230

بحث و نتیجهگیری
میانگین به دست آمده از مجموع گويه ها در متغیر میزان ارتباط از ديدگاه اعضا ( 50.7از
حداقل  0و حداکثر  )20است که بیانگر اين است که ارتباط از ديدگاه اعضا ،در سطح تقريباً
متوسطی وجود دارد.
برای ارزيابی و سنجش متغیر میزان رضايت از سه بعد (جذب ،حفظ ،گسترش اعضا،
زيرساختاری و عضوگرايی) استفاده شد ،بر اساس نتايج به دست آمده میانگین میزان رضايت
در کتابخانههای موردمطالعه ( 02.1از حداقل  50و حداکثر  )70است که میتوان چنین عنوان
کرد که میزان رضايت در کتابخانههای عمومی موردمطالعه ،برابر با متوسط نمرهها است.
(میانگین=)02.1
میزان ارتباط و میزان رضايت در سطح معنیداری ( ،)Sig=0.005به میزان ( )r=0.306با
هم رابطه دارند .درنتیجه مطابق با اين نتايج میتوان گفت که میزان ارتباط ،میزان رضايت را
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

تحت تأثیر قرار میدهد و هر چه ارتباط بیشتر باشد ،میزان رضايت به طرف مثبت سیر میکند.
بنابراين ،اين فرضیه تأيید میشود.

پیشنهادها
يافتههای اين مطالعه نشان میدهد که بین میزان ارتباط و میزان رضايت رابطهی معناداری
وجود دارد .با توجه به اينکه ارتباط ،يکی از عوامل تأثیرگذار کیفیت خدمات کتابخانهای
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برای کودکان و نوجوانان بر میزان رضايت آنها تعیین شده است در اين رابطه موارد
کاربردی زير پیشنهاد میشود:
 مشارکت و ارتباط با مدارس جهت برگزاری مسابقات کتابخوانی و انجام بهتر تکالیفدرسی دانش آموزان (ارتباط آموزشی)
 ارتباط با مؤسسات مرتبط با کودکان مانند بهزيستی ،مهدکودکها و غیره جهت انجامبرنامههای فرهنگی مشترک (ارتباط فرهنگی)
 ارتباط با سازمانهايی که بهنوعی با امور اجتماعی ،شغلی ،قانونی ،اوقات فراغت و سايرامور نوجوانان درگیرند (ارتباط حرفهای)
 تبلیغ منابع ،خدمات ،برنامهها و  ...مرتبط با کودکان و نوجوانان در کتابخانه در قالبپوستر ،بروشور و  ...ارسال به مراکز مرتبط با آنان
 ارتباط با مراکز مرتبط با کودکان معلول و غیره جهت شناخت منابع و خدمات موردنیازآنان و معرفی موارد موجود در کتابخانه
 استفاده از همکاریها و پیشنهادهای خود کودکان و نوجوانان در تبلیغات و ترويجفعالیتهای کتابخانه
 استفاده از ظرفیتهای مطبوعات و رسانهها جهت شناساندن بخش کودک و نوجوان وخدمات کتابخانهای مرتبط
 برای کارکنان ،کالسهای مهارتهای ارتباطی گذاشته شود .اين مهارتها به کارکنانکتابخانه کمک میکند تا بتوانند به نحو مؤثری با کاربران کتابخانه ارتباط برقرار کنند و بهتر
به ارائهی خدمات به آنها بپردازند.

 پژوهش حاضر بر پايه معیارهای برگرفتهشده از متون ،وضعیت ارتباطات در کتابخانههایعمومی جهت جذب کودکان و نوجوانان را مورد ارزيابی قرار داده است؛ انجام
پژوهشهايی که بهطور مجزا در کتابخانههای کشور به هر کدام از معیارهای ديگر توجه
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کنند ،مطلوب به نظر میرسد.
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 انجام پژوهشهايی که با در نظر گرفتن عالقهمندیها و پیشنهادهای کودکان و نوجوانانکه استفادهکنندگان واقعی اين کتابخانهها هستند ،به شناسايی راهکارهای عملی برای ارتقای
وضعیت بخش کودک و نوجوان کتابخانههای عمومی بپردازد.
 انجام پژوهشی با موضوع برنامهها و خدمات جانبی بخش کودک و نوجوان کتابخانههایعمومی و تأثیر آن در جذب کودکان و نوجوانان به کتابخانههای عمومی.
 انجام پژوهشی با موضوع شناسايی راهکارها و چالشهای ارائهی خدمات اينترنتی بهکودکان و نوجوانان در کتابخانههای عمومی.
 بررسی مجموعه منابعی که برای بخش کودک و نوجوان کتابخانههای عمومی توسط نهادکتابخانههای عمومی کشور ارسال میشود و تطابق آن با استانداردهای موجود در اين زمینه.
 بررسی عوامل تأثیرگذار در جذب کودکان و نوجوانان به کتابخانههای عمومی بابهرهگیری از تجارب کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
 بررسی میزان سودمندی اجرای خدمات و برنامههای جانبی بخش کودک و نوجوان درارتقای وضعیت تحصیلی دانش آموزان.
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