
 

 

 

مطالعه رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت کاربران کودک و 

 1های عمومی استان آذربایجان غربینوجوان کتابخانه

 3نژادالهام قربان، 2یغفار یدسع

 شناسیمطالعات دانش

 512تا  53ص ، 97 تابستان، 51شماره ، چهارمسال 

 23/12/97تاريخ دريافت: 

 51/10/97تاريخ پذيرش:
 چکیده

های عمومی جهت جذب کودکان و نوجوانان در استان هدف پژوهش بررسی وضعیت ارتباطات در کتابخانه
نیز جزء  هدف ازنظرتوصیفی و از نوع همبستگی و  -پیمايشی ، روش پژوهش .استبوده  یغرب يجانآذربا

های اعضای فعال کودک و نوجوان کتابخانه نفر 53111. جامعه آماری شامل بودکاربردی  هایپژوهش
با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. در  موردنیازهای . دادهبود آذربايجان غربیعمومی استان 

استان انتخاب شد و سپس به روش ی عمومی در سطح کتابخانه 9، هابندی کتابخانهگیری بر اساس درجهنمونه
 هموردمطالعهای عمومی پرسشنامه بین اعضای فعال کودک و نوجوان کتابخانه 211تعداد ، ایتصادفی طبقه

 -5آوری گرديد. پرسشنامه شامل دو بخش پرسشنامه جمع 230 درنهايتتوزيع و  آذربايجان غربیدر استان 
 ،مجموعه، فضا و تجهیزات، یفنّاور، )نیروی انسانی ایعاملی کیفیت خدمات کتابخانه 7پرسشنامه 

پرسشنامه رضايت کاربران کودک و نوجوان از خدمات  -2خدمات( ، هابرنامهارتباطات و ، ريزیبرنامه
تحلیل شد و از آزمون آماری ضريب همبستگی ، spss-16آماری  افزارنرمبا استفاده از  هاداده. استکتابخانه 
 نتايج حاصل بیانگر اين بود که بین کیفیت وضعیت استفاده گرديد. تحلیل واريانس و t آزمون، پیرسون

استان آذربايجان غربی با میزان رضايت  موردمطالعههای عمومی وضعیت ارتباطات( در کتابخانهخدمات )
اد از دی وجود دارد. همچنین نتايج پژوهش نشان معنادارهمبستگی  هاکتابخانهاعضای کودک و نوجوان اين 

د دارد. نتايج وجو هاآنها جهت جذب ارتباطات در اين کتابخانه، گويان در سطح نسبتاً متوسطیديدگاه پاسخ
اطات يکی از . ارتبکندمی تأکیدهای عمومی پژوهش حاضر بر اهمیت توجه بیشتر به ارتباطات در کتابخانه

 ت.های عمومی تعیین شده اسبه کتابخانهبر میزان رضايت و جذب کودکان و نوجوانان  تأثیرگذارعوامل 

 جوانانکودکان و نو، رضایت، کیفیت خدمات، های عمومیکتابخانه آذربایجان غربی،: واژگان کلیدی

                                                           

ی برای ی عمومهاکتابخانهبررسی وضعیت خدمات »با عنوان  کارشناسی ارشد نامهيانپامقاله حاضر برگرفته از  5.

 است. «کودکان و نوجوانان در استان آذربايجان غربی

 قم نور یامدانشگاه پ شناسی. استاديار گروه علم اطالعات و دانش2

.3  شناسی دانشگاه پیام نور قمارشد علم اطالعات و دانش یکارشناس، elham2011pa@gmail.com 
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 مقدمه

ارزش و اهمیت ، گروه و افراد، موسسه، عواملی که در سرنوشت هر سازمان ترينمهماز 

با افراد و  هاآنچگونگی ارتباط ، کنداساسی دارد و آن را در رسیدن به اهداف ياری می

ر ای است که دسروکار دارند؛ همچنین با افکار عمومی جامعه هاآنهايی است که با سازمان

، گروه ،اين ارتباط پیوسته و مفید باشد به همان اندازه آن فرد هرقدرکنند. آن فعالیت می

 در رسیدن به اهداف خود موفق خواهند بود. غیرهسازمان و 

رين خدمات تی گستردههايی هستند که در راستای ارائهموسسه، های عمومی نیزبخانهکتا

ند ارتباط نیازم، هاآنآورده کردن انتظارات های انسانی و برترين گروهکتابداری برای وسیع

د و دستاور، تجربه، و مراکز يا افراد هستند تا از دانش هاسازمانو مناسب با ديگر  مؤثر

 های خود استفاده کنند.نان برای مقاصد و برنامهتولیدات آ

، کنندی خدمات میارائه هاآنهای عمومی به های انسانی که کتابخانهگروه ازجمله

ی درازی در خدمت به کودکان های عمومی سابقهباشند. کتابخانهمی نوجوانانکودکان و 

در جذب کودکان و  مؤثرینقش ، های عمومی همچنین(. کتابخانه5375، 5کمبلدارند )

. دارند هاآناوقات فراغت  پر کردننیازهای اطالعاتی و ، فرهنگ، نوجوانان و ارتقای علم

خاص قرار گیرند. بر اساس  موردتوجهکودکان قشر حساسی از جامعه هستند که بايد 

گذاری اول زندگی پايه هایسالاساس و زيربنای شخصیت انسان در ، های دينیآموزه

؛ اردی زندگی فرد دعمیقی بر آينده تأثیرهای دوران کودکی و نوجوانی شود و آموختهمی

مشارکتی  هایبرنامه یبه ايجاد ارتباط و توسعه تواندیم، عمومی یيک کتابخانه، بنابراين

هايی که ازمانسو  هامدارس و مراکز بهداشت و کودکستان، هابین کتابخانه با ساير کتابخانه

بررسی اطالعات و نیازهای فرهنگی جامعه دارند اقدام کند.  سروکارو نوجوانان با کودکان 

رقیب  محلی با هم مؤسساتکه  دهدیمنشان ، هاآنو تالش برای مطابقت منابع کتابخانه با 

با ی عمومی انهکنند. کتابخبلکه به سود کودکان و نوجوانان با يکديگر همکاری می، نیستند

 تواندیم، منطقه و نیز مدارس مربوطه وپرورشآموزشايجاد ارتباط نزديک و تنگاتنگ با 

                                                           

1. Campbell 
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ان در آن کتابخانه میسر شود و کتابخانه نیز در آموزدانششرايطی فراهم آورد تا عضويت 

هد. را ياری د هاآنان و معرفی منابع گوناگون آموزدانشی پژوهشپاسخگويی به سؤاالت 

های کتابخانه کهدرحالی کنندیممدارس همکاران مهمی هستند و از فرايند آموزش حمايت 

نقش در  ترينمهمی آزاد در ارتباط هستند و هر دو دارای عمومی با خودآموزی و مطالعه

اندن ها جهت شناسارتباط با رسانه، تند. همچنینگرايش کودکان و نوجوانان به مطالعه هس

است.  رمؤثالعاده فوق هاآنای مربوط به کودکان و نوجوانان در جذب های کتابخانهفعالیت

ها و استفاده از همکاری و مشارکت از طرفی ارتباط با خود کودکان و نوجوانان و خانواده

توجه ، راينبناب؛ استهای کتابخانه بسیار مهم خدمات و برنامه، در ترويج و تبلیغ منابع هاآن

آن روی  تأثیرگذاریهای عمومی در جذب کودکان و نوجوانان و به اهمیت کتابخانه

دارد تا در های عمومی را وامیکتابخانه، روانی و اجتماعی آنان، های مختلف جسمیجنبه

داشته  ایو مراکز فرهنگی تالش گسترده هاسازمانبا ساير  مؤثری ايجاد ارتباطات زمینه

های عمومی جهت جذب کودکان و نوجوانان میزان ارتباطات در کتابخانه، باشند. درنتیجه

 .ابديیماهمیت بیشتری 

های انهکند و کتابخامروزه اطالعات نقش اساسی در توسعه و پیشرفت کشورها ايفا می

ح ی اساسی ارتقاء سطوظیفه، رسانیاطالعبخشی از زيرساخت  عنوانبهتوانند عمومی می

زاده سویمو، فردانش عمومی و تثبیت عادت به مطالعه در جامعه را بر عهده بگیرند. )فهیمی

 (5357، و سالکی

عمومی بايد شرايطی را فراهم کنند که کودکان از  یهاکتابخانه، برای پیشبرد اين هدف

رای مطالعه انگیز بشار از کتاب و فضايی شوقهمواره با محیطی سر، سالیبزرگخردسالی تا 

ه هستند که کتاب و کودک را ب یارهیزنجعمومی حلقه مهمی از  یهاکتابخانهروبرو باشند. 

 (5356، کمال و پوالدی) .دهندیمهم پیوند 

ها وظیفه دارند برای هر چه پربارتر کردن اوقات فراغت مسئوالن اين کتابخانه، بنابراين

 هایالقیتخکنند و کتابخانه را به کانون فرهنگی برای بروز  ريزیبرنامهوجوانان کودکان و ن

 (5395، ثريا و اياغعلمی و فنی کودکان و نوجوانان مبدل کنند. )قزل، هنری، ادبی
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نیز با جداسازی بخش کودکان و نوجوانان در تمام  آذربايجان غربیدر استان  

به کودکان و نوجوانان  رسانیخدماتی عمومی تالش شده است تا گستره یهاکتابخانه

نون اما تاک؛ های عمومی فراهم شودهای جذب کودکان به کتابخانهارتقاء داده شود و زمینه

 ها برای کودکان در استان آذربايجانای برای ارزيابی وضعیت خدمات اين کتابخانهمطالعه

 غربی صورت نگرفته است.

وضعیت ارتباطات( در خدمات )ی بین کیفیت حاضر نیز با بررسی رابطه پژوهش

ن و میزا آذربايجان غربیهای عمومی جهت جذب کودکان و نوجوانان در استان کتابخانه

ها انجام شده است تا با آشکار شدن نقاط از خدمات ارائه شده در اين کتابخانه هاآنرضايت 

های عمومی های آتی کتابخانهريزیو برنامه هاگذاریسیاستدر تدوين ، ضعف و قوت

 در ادامه بیان شده است. اهداف پژوهش مدنظر قرار گیرد.

ربی های عمومی استان آذربايجان غبین وضعیت خدمات کتابخانه یرابطهتعیین  هدف کلی:

از خدمات ارائه شده در اين  هاآنبرای کودکان و نوجوانان و سنجش میزان رضايت 

 .هانهکتابخا

میزان رضايت کاربران کودک و سنجش  5بین وضعیت ارتباطات یرابطهتعیین  هدف پژوهش:

 .5391های عمومی استان آذربايجان غربی در سال و نوجوان از اين وضعیت در کتابخانه

 در ادامه بیان شده است: های پژوهشپرسش

 یهاکتابخانهمیزان رضايت کاربران کودک و نوجوان از وضعیت خدمات  پرسش اصلی:

 عمومی استان آذربايجان غربی برای کودکان و نوجوانان تا چه حد است؟

میزان رضايت کاربران کودک و نوجوان از وضعیت ارتباطات در  پرسش فرعی:

 های عمومی استان آذربايجان غربی تا چه حد است؟کتابخانه

 روش

وصیفی ت -پیمايشی ، های گردآوری دادههدف کاربردی و بر اساس شیوه برحسب وهشپژاين 

اعضای فعال کودک و نوجوان  یهیکلآماری شامل  یجامعهو از نوع همبستگی است. 

                                                           

1. Communications 
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 ربیآذربايجان غهای عمومی کشور در استان های عمومی زير پوشش نهاد کتابخانهکتابخانه

های عمومی کشور در سال کل نهاد کتابخانه یادارهاز سوی  شدهاعالماست. بر طبق آمار 

ی عمومی نهادی مستقل وجود دارد. اعضای کتابخانه 67در استان آذربايجان غربی  5391

 .را تشکیل دادند موردپژوهشی که جامعهبودند نفر  53111در حدود  هاآنکودک و نوجوان 

ای لذا نمونه، جامعه وجود نداشت یهمهبررسی  ی آماری و اينکه امکانبا توجه به حجم جامعه

نفر از میان  211کتابخانه و  67کتابخانه از  9، که از اين میان جهت توزيع پرسشنامه انتخاب شد

تا  5سنی  یردهدر  موردمطالعههای نفر بود. اعضای فعال کودک و نوجوان کتابخانه 53111

های عمومی تحت پوشش نهاد در استان آذربايجان کتابخانه ای که برای. نمونههستندسال  50

 های عمومی استان است.معرف تمامی کتابخانه، غربی انتخاب شد

 67ی آماری از میان در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و جامعه

ها نهابخاکت بندیدرجهکتابخانه بر اساس  9، ی عمومی در سطح استان آذربايجان غربیکتابخانه

باشند( انتخاب شده است. و روستايی می 9تا  3، مرکز استان، صورتبدينها کتابخانه یدرجه)

 صورتهبيک طبقه در نظر گرفته شده است و از هر طبقه يک کتابخانه  عنوانبههر درجه 

های هدفمند انتخاب شد. سپس کل حجم نمونه به نسبت جمعیت در میان طبقات )کتابخانه

د تا از هر کتابخانه پاسخگو انتخاب ش یاطبقه( تقسیم شد و به شکل تصادفی مطالعهمورد

 .شده توزيع گردندنفر اعضای انتخاب 211در بین  هاپرسشنامه درنهايت

 های عمومی نهادی ی آماری اعضای فعال کودک و نوجوان کتابخانهنمونه .1جدول 

 آذربایجان غربیاستان  موردمطالعه

 تعداد نمونه نام کتابخانه کتابخانه یدرجه

 11 مرکزی ارومیه مرکزی استان

 01 شهید باهنر ارومیه 3

 31 پانزده خرداد خوی 0

 31 مرکزی چايپاره 1

 31 امیرکبیر شوط 6

 21 ا... شیخ عزيزا... خسروی تکابآيت 7

 51 رسول ا...)ص( سردشت 5



88 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
51 ،

ار 
به

79
 

 

 تعداد نمونه نام کتابخانه کتابخانه یدرجه

 51 عالمه جعفری چالدران 9

 51 رضای چايپارهامام  روستايی

 211 کتابخانه 9 جمع

ای و میدانی استفاده شده است. جهت جهت گردآوری اطالعات از دو روش کتابخانه

ز ا هادادهای و جهت گردآوری از روش کتابخانه پژوهشتدوين مبانی نظری و پیشینه 

 یی آماری با استفاده از پرسشنامه از روش میدانی استفاده شده است. در مرحلهجامعه

مطرح  ای از معیارهایای به متغیرهای مناسب توجه شد و سیاههی کتابخانهبا مطالعه، نخست

ارتباطات  برای ارتقاءرا مقوله  بندی کلی و جوزف که چنددر متون و معیارهای دسته

میزان  ،استخراج شد. سپس با استفاده از دو بخش کرده استعمومی معرفی  هایکتابخانه

جهت جذب کودکان و نوجوانان و میزان  موردمطالعههای وضعیت ارتباطات کتابخانه

ه ها محقق شدوضعیت رضايت اعضای کودک و نوجوان از اين وضعیت در اين کتابخانه

موضوعی پژوهش حاضر به شکل پنج و ماهیت  پژوهشبا عنايت به اهداف  سؤاالتاست. 

ی پرسشنامه 211ای طراحی شده است. از بین گیری رتبهای و بسته و در سطوح اندازهگزينه

 دهندگان بیشتر نوجوانان بودند.پرسشنامه عودت داده شد. پاسخ 230، شدهعيتوز

وسط از پرسشنامه ت بخش وضعیت ارتباطات کتابخانه جهت جذب کودکان و نوجوانان

اخته شده س، ایهای نظری سنجش وضعیت ارتباطات کتابخانهبا توجه به زمینه پژوهشگر

ها توسط اعضای کودک و نوجوان کتابخانه شدهادراکسنجش میزان  منظوربهاست که 

 1ای و بر اساس مقیاس فاصله، گیری پرسشنامهبود. سطح اندازه سؤال 0که شامل  است

 اين بخش در جهت مثبت تنظیم شده است. سؤاالت. استای لیکرت درجه

بود که در آن برای  سؤال 50شامل  بخش میزان رضايت اعضای کودک و نوجوان

، یبعد زيرساختار، حفظ و گسترش اعضای کودک و نوجوان، سنجش سه بعد )بعد جذب

 1گیری پرسشنامه ترتیبی و بر اساس مقیاس بعد عضوگرايی( استفاده شد. سطح اندازه

اين پرسشنامه در جهت مثبت تنظیم شده است. اين پرسشنامه  سؤاالت. است لیکرت یادرجه

د تا خواسته ش هاآنها تکمیل گرديد و از نیز توسط کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه
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کند از بخش کودکان و نوجوانان صدق می هاآنرا تا حدی که در مورد رضايت  هاگويه

مشخص  استهای مثبت برای گويه 1تا  5ت به ترتیب از ای لیکردرجه 1در طول مقیاس 

فته است؛ قرار گر مورداستفادهکه در اين پرسشنامه  مؤلفهناظر بر سنجش هر  سؤاالتکنند. 

( 1 – 5 سؤاالتحفظ و گسترش اعضای کودک و نوجوان )شامل ، : جذباستبدين شرح 

 (.50-5 سؤاالتگرايی )شامل ( و عضو7 – 6 سؤاالتزيرساختاری )شامل 

 هاافتهی

 جنسیت برحسب یانگوپاسختوزیع فراوانی  .2جدول 

 آماره

 وضعیت جنسی
 درصد فراوانی

 51.5 559 زن

 59.2 01 مرد

 511 230 جمع کل

 2/59دختر و ، دهندگاندرصد از کل پاسخ 5/51 های جدول بیانگر اين است کهيافته

ن به دهندگااين به اين معنا است که اکثر پاسخ ؛ کهمرد بودند، دهندگاندرصد از پاسخ

 اند.ها از جنسیت زن بودهپرسشنامه

 تحصیالت برحسبگویان توزیع فراوانی پاسخ .3جدول 

 آماره

 مقطع تحصیلی
 درصد فراوانی

 3.1 9 چهارم ابتدايی

 25.7 69 پنجم ابتدايی

 51.2 31 ششم ابتدايی

 02.2 97 هفتم ابتدايی

 51.0 20 هشتم ابتدايی

 511 230 جمع
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طلب است بیانگر اين م، گوياندر رابطه با وضعیت تحصیلی پاسخ شدهاستخراجهای آماره

درصد دارای  7/25و گويان دارای مقطع تحصیلی چهارم ابتدايی درصد از پاسخ 1/3که 

درصد  2/02، درصد دارای مقطع تحصیلی ششم ابتدايی 2/51، مقطع تحصیلی پنجم ابتدايی

 اند.درصد دارای مقطع تحصیلی هشتم بوده 0/51دارای مقطع تحصیلی هفتم و 

 های توصیفی میزان ارتباطات از ديدگاه پاسخگويانآماره

 یارتبه یریگاندازهگويه در سطح  0از ، برای سنجش میزان ارتباط از ديدگاه اعضا

انگر باال بودن میزان بی 21ای استفاده شده بود که در آن نمره طیف پنج گزينه صورتبه

 .استارتباطات 

 7/51ها آمده از مجموع گويه به دستمیانگین ، 0در جدول  پژوهشهای با توجه به يافته

پس نتیجه برآورد میانگین ، است 52که نمره  21تا  0های با توجه به میانگین نمره، است

ات از ديدگاه ست که ارتباطها برابر است که بیانگر اين اپاسخگويان تقريباً با متوسط نمره

 پاسخگويان در سطح نسبتاً متوسطی وجود دارد.

 های توصیفی میزان ارتباطات از دیدگاه کودکان و نوجوانان عضوآماره .4جدول 

 مد میانه میانگین
انحراف 

 معیار
 واريانس

دامنه 

 تغییرات

حداقل 

 آماره

حداکثر 

 آماره
 تعداد

7/51 51 51 96/2 75/5 50 1 59 230 

 های مرتبط با میزان ارتباطات از ديدگاه پاسخگوياندر تحلیل توصیفی هر يک از گويه

 نتايج زير حاصل شد:

ياد های زياد و خیلی زدرصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه شماره يک گزينه 6/06حدود  -

که اين امر بیانگر اين مطلب است که اين تعداد از پاسخگويان اعتقاد  کرده بودندرا انتخاب 

 .شودیمبروشور برای تبلیغات استفاده ، تا اندازه زيادی پوستر هاآنکه در کتابخانه  اندداشته

های زياد و خیلی زياد را گزينه، درصد از پاسخگويان در پاسخ به گزينه دوم 6/09 -

اند که دهد که اين دسته از پاسخگويان اعتقاد داشتهکه اين امر نشان می کرده بودندانتخاب 

 باط دارد.ارت هابرنامهکتابخانه در سطح بااليی با مدرسه جهت انجام تکالیف درسی و اجرای 
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م و های کدرصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه سوم با عالمت زدن روی گزينه 5/19 -

اندازه کمی از همکاری کودکان و نوجوانان در ترويج و تبلیغ خیلی کم اظهار داشتند که تا 

 .شودیماستفاده  خوانیکتابترويج  یهابرنامه

درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه چهارم با عالمت زدن روی گزينه متوسط  6/01 -

جهت شناساندن بخش  یجمعارتباط یهارسانهاظهار داشتند که تا حدی از مطبوعات و 

د اندرصد از پاسخگويان نیز اعتقاد داشته 7/39و  شودیمنوجوان کتابخانه استفاده کودک و 

جهت شناساندن بخش کودک و  یجمعارتباط یهارسانهکه در سطح پايینی از مطبوعات و 

 .شودیمنوجوان کتابخانه استفاده 

 های میزان ارتباطتوزیع فراوانی گویه .5جدول 

 آماره هاگويه
خیلی 

 کم
 کم

 تا

 حدی
 زياد

خیلی 

 زياد
 جمع

رفی برای مع غیرهبروشور و ، طراحی پوستر

بط های مرتخدمات و برنامه، و تبلیغ منابع

 با کودکان و نوجوانان

 320 55 95 76 30 51 فراوانی

 511 7/7 9/35 1/32 1/50 0/6 درصد

ارتباط با مدرسه شما جهت انجام تکالیف 

يج تروهای مرتبط با درسی و اجرای برنامه

 مطالعه

 320 51 59 50 65 05 فراوانی

 511 0/6 5/5 9/31 5/29 1/21 درصد

استفاده از همکاری کودکان و نوجوانان 

 های بخشجهت ترويج و تبلیغ فعالیت

 کودکان و نوجوانان

 230 5 32 65 75 69 فراوانی

 511 0 7/53 5/26 3/31 1/29 درصد

های استفاده از مطبوعات و رسانه

تلويزيون و ، )راديو یجمعارتباط

های محلی( جهت شناساندن بخش نشريه

 کودک و نوجوان کتابخانه به جامعه

 320 56 31 91 16 37 فراوانی

 511 5/6 5/52 6/01 9/23 5/51 درصد
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رای ب هاکتابخانهتوصیفی میزان رضايت اعضای کودک و نوجوان از خدمات  یهاآماره

 کودکان و نوجوانان

سترش گ ،حفظ ،برای ارزيابی و سنجش متغیر میزان رضايت از سه بعد )جذب درمجموع

 اين متغیر، اعضای کودک و نوجوان و زير ساختاری و عضوگرايی( استفاده شده بود

گويه در سطح سنجش ترتیبی و در قالب طیف لیکرت و به شکل  50متشکل از  درمجموع

با دامنه  یافاصلهمتغیری  یارتبهی هاگويهع زدن طراحی شده بود که بعد از جم یانهيگز 1

بیانگر بسیار  50بیانگر بسیار باال بودن میزان رضايت و نمره  71نمره ، آمد به دستنمره  16

، 55-0با توجه به جدول ، استاستان  موردمطالعه یهاکتابخانهپايین بودن میزان رضايت در 

 هامرهنباالتر از متوسط ، موردمطالعهجامعه چنین عنوان کرد که سطح رضايت در  توانیم

 .(1/02)میانگین= است

 توصیفی مربوط به میزان رضایت یهاآماره. 6جدول 

 مد میانه میانگین
انحراف 

 معیار
 واريانس

دامنه 

 تغییرات

حداقل 

 آماره

حداکثر 

 آماره
 تعداد

1/02 00 35 9/5 0/79 02 22 60 230 

 ی مرتبط با میزان رضايت نتايج زير حاصل شد:هاگويهدر تحلیل توصیفی هر يک از 

یلی زياد های خدرصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه شماره يک با انتخاب گزينه 9/00 -

ايت رض موردمطالعههای عضوگیری کتابخانه ینحوهاند که از شرايط و و زياد اظهار داشته

 زيادی دارند.

و کم  های خیلی کمبا انتخاب گزينه، گويه دومدرصد از پاسخگويان در پاسخ به  6/37 -

 جهت جذب اعضا مطلوب است. رسانیاطالعاند که تا حدودی اظهار داشته

اد و های خیلی زيبا انتخاب گزينه، درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه سوم 5/73 -

 اند که هنگام تعامل با کتابداران احساس آرامش زيادی دارند.زياد اظهار داشته

ياد و های خیلی زبا انتخاب گزينه، درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه چهارم 7/10 -

 خدمت دارند. یارائهاند که کتابداران تمايل و اشتیاق زيادی به زياد اظهار داشته
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ح با انتخاب گزينه متوسط در سط، درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه پنجم 9/07 -

 .است موردتوجه هاآننیازها و عاليق  اند کهمتوسطی اظهار داشته

اند که میزان کمی اظهار داشته، درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه ششم 2/06 -

 مربوط به ارتباط کتابداران با اعضا وجود دارد. یهاتیفعال

کم و کم  های خیلیبا انتخاب گزينه، درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه هفتم 5/65 -

 اند که در سطح پايینی سیستمی جهت ارتباط با کودکان و نوجوانان وجود دارد.داشتهاظهار 

زياد و  های خیلیبا انتخاب گزينه، درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه هشتم 1/12 -

 .کنندیمرفتار  مؤدبانهو  يیروگشادهبا  هاآناند که کتابداران با زياد اظهار داشته

د و زياد های خیلی زيابا انتخاب گزينه، ان در پاسخ به گويه نهمدرصد از پاسخگوي 5/35 -

 اند که از خدمات مرجع رضايت زيادی دارند.اظهار داشته

و کم  های خیلی کمبا انتخاب گزينه، درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه دهم 2/01 -

و خدمات در سطح  اهبرنامه یارائهاند که از مشارکت کودکان و نوجوانان در اظهار داشته

 .شودیمکمی استفاده 

کم و  های خیلیبا انتخاب گزينه، درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه يازدهم 2/37 -

سمی ج یهايیناتواناو خدمات برای کودکان و نوجوانان با  هابرنامهاند که کم اظهار داشته

 به میزان کمی وجود دارد.

زياد  های خیلیبا انتخاب گزينه، گويه دوازدهم درصد از پاسخگويان در پاسخ به 0/35 -

که احساس  شودیماند که با اعضای کودک و نوجوان طوری برخورد و زياد اظهار داشته

 تنها عضو اين کتابخانه هستند. کنندیم

ی کم و های خیلبا انتخاب گزينه، درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه سیزدهم 5/05 -

ه منابع مخصوص کودکان و نوجوانان در سطح کمی از طريق لیست يا اند ککم اظهار داشته

 .گرددیممعرفی  هاآنوبالگ به 

م و کم های خیلی کبا انتخاب گزينه، درصد از پاسخگويان در پاسخ به گويه چهاردهم 1/00 -

 کاربران کودک و نوجوان برای کتابخانه بااهمیت نیست. یهمهاند که مشکل اظهار داشته
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 های میزان رضایتتوزیع فراوانی گویه .7 جدول

 آماره هاگويه
 خیلی

 کم
 کم

تا 

 حدی
 زياد

 خیلی

 زياد
 جمع

عضوگیری در بخش  ینحوه میزان رضايت شما از شرايط و

 کودکان و نوجوانان در چه حدی است؟

 320 05 60 55 03 1 فراوانی

 511 1/57 0/27 6/30 0/55 5/2 درصد

جهت جذب اعضا )تبلیغات از طريق وبالگ يا  رسانیاطالع

( یرهغتابلوها يا بنرهای تبلیغاتی و بروشورهای راهنما و ، سايتوب

 تا چه اندازه برای شما مطلوب است؟

 320 22 33 95 05 01 فراوانی

 511 0/9 5/50 9/35 1/21 5/57 درصد

 نید؟کمیهنگام تعامل با کتابداران تا چه اندازه احساس آرامش 
 230 56 551 15 9 3 فراوانی

 511 5/26 07 5/25 5/3 3/5 درصد

 کتابداران تا چه اندازه تمايل و اشتیاق به ارائه خدمت دارند؟
 320 56 552 61 39 2 فراوانی

 511 5/6 9/07 5/27 7/56 9/1 درصد

ازه های تنیازها و عاليق شما در ارائه منابع و خدمات )تهیه کتاب

 ست؟ا موردتوجه( از سوی مسئولین تا چه اندازه غیرهو  منتشرشده

 230 57 95 552 5 6 فراوانی

 511 3/7 9/35 9/07 0/3 6/2 درصد

هايی مربوط به ارتباط کتابداران با اعضای تا چه میزان فعالیت

 کودک و نوجوان در کتابخانه وجود دارد؟

 230 - 25 515 67 35 فراوانی

 511 - 52 2/06 6/25 2/53 درصد

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

 کتابخانه وجود دارد؟

 230 9 50 65 93 11 فراوانی

 511 5/3 6 5/29 7/39 0/25 درصد

 است؟ انهمؤدبرويی و رفتار کتابداران با شما تا چه اندازه با گشاده
 230 12 75 63 39 9 فراوانی

 511 2/22 3/31 9/26 7/56 5/3 درصد

ه گويی بمیزان رضايت شما از خدمات مرجع )زمان و نحوه پاسخ

 ( تا چه حدی است؟غیرههای شما و پرسش

 230 25 65 51 61 1 فراوانی

 511 52 5/26 2/30 6/21 5/2 درصد

تا چه میزان از مشارکت کودکان و نوجوانان در ارائه خدمات و 

 شود؟استفاده می هاآنها به برنامه

 230 31 29 76 11 00 فراوانی

 511 51 0/52 1/32 0/25 5/55 درصد

ها و خدمات بخش کودکان و تا چه میزان امکان استفاده از برنامه

نايان و نابی، های جسمی )معلولیننوجوانان برای افراد دچار ناتوانی

 ( وجود دارد؟غیره

 230 55 05 55 15 36 فراوانی

 511 7/0 1/21 6/37 5/25 0/51 درصد

شود با اعضای کودک و نوجوان طوری تا چه میزان سعی می

برخورد شود که احساس کنند تنها عضو بخش کودکان و 

 نوجوانان هستند؟

 230 35 19 65 12 35 فراوانی

 511 2/53 2/21 5/26 2/22 2/53 درصد

 230 55 05 77 09 09 فراوانی
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 آماره هاگويه
 خیلی

 کم
 کم

تا 

 حدی
 زياد

 خیلی

 زياد
 جمع

تا چه میزان منابع مخصوص کودکان و نوجوانان در کتابخانه )از 

 ود؟ش( به شما معرفی میغیرهطريق نمايش لیست و وبالگ و 
 511 7/7 1/57 9/32 9/21 9/21 درصد

تا چه میزان مشکل اعضای کودک و نوجوان برای کتابداران 

 اهمیت دارد؟

 230 55 27 92 61 39 فراوانی

 511 7/0 1/55 3/39 5/27 7/56 درصد

پس از  برای آزمون اين فرضیه. روابط بین متغیرها و نتايج تحلیل استنباطی چند متغیره

استفاده شده  رسونیپ r معناداریی متغیر مربوطه از آزمون هاگويهالزم بر روی  یهاشيرايو

 یمعناداردر سطح  کهآمده از اين آزمون بیانگر اين است  به دستاست. نتايج 

(115/1=sig) ،( 316/1متغیرهای میزان ارتباط و میزان رضايت به میزان=r با هم رابطه دارند )

است که  316/1بین دو متغیر  یرابطهتحلیل کرد که شدت همبستگی  گونهنيا توانیمو 

( بوده و سطح از نوع مستقیم )مثبت، متغیر مذکورو نوع همبستگی بین دو  نسبتاً متوسط است

که بیانگر  ( استα=11/1) پژوهش( کمتر از آلفای sig=115/1محاسبه شده نیز ) یمعنادار

در اين مطالعه  موقتی صورتبهبنابراين فرضیه ، معنادار بودن رابطه بین دو متغیر مذکور است

یزان رضايت م، گفت که میزان ارتباط توانیممطابق با اين نتايج  درنتیجه، شودیم ديیتأ

ه و هر چ دهدیمقرار  تأثیررا تحت  موردمطالعه یهاکتابخانهاعضای کودک و نوجوان در 

 یهاکتابخانهمیزان رضايت اعضای کودک و نوجوان در ، اين وابستگی بیشتر باشد

 .کندیمبه طرف مثبت سیر  موردمطالعه

 آزمون همبستگی میزان ارتباط و میزان رضایت .8جدول 
 متغیر مستقل

 متغیر وابسته
 میزان رضايت

 ارتباط

 316/1 شدت

 115/1 یمعنادار

 230 تعداد
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 گیرینتیجه و بحث

)از  7/51در متغیر میزان ارتباط از ديدگاه اعضا  هاگويهآمده از مجموع  به دستمیانگین 

قريباً در سطح ت، بیانگر اين است که ارتباط از ديدگاه اعضا که است( 21و حداکثر  0حداقل 

 وجود دارد.متوسطی 

، اگسترش اعض، حفظ، برای ارزيابی و سنجش متغیر میزان رضايت از سه بعد )جذب

زان رضايت آمده میانگین می به دستبر اساس نتايج ، زيرساختاری و عضوگرايی( استفاده شد

چنین  توانیمکه  است( 71و حداکثر  50)از حداقل  1/02 موردمطالعه یهاکتابخانهدر 

 هامرهنبرابر با متوسط ، موردمطالعهعمومی  یهاکتابخانهعنوان کرد که میزان رضايت در 

 .(1/02است )میانگین=

( با r=316/1به میزان )، (Sig=115/1) یمعنادارمیزان ارتباط و میزان رضايت در سطح 

زان رضايت را می، گفت که میزان ارتباط توانیممطابق با اين نتايج  درنتیجههم رابطه دارند. 

؛ کندیمر میزان رضايت به طرف مثبت سی، و هر چه ارتباط بیشتر باشد دهدیمقرار  تأثیرتحت 

 .شودیم ديیتأاين فرضیه ، بنابراين

 پیشنهادها

ناداری مع یرابطهکه بین میزان ارتباط و میزان رضايت  دهدیماين مطالعه نشان  یهاافتهي

 یاتابخانهککیفیت خدمات  تأثیرگذاريکی از عوامل ، ارتباط کهنياوجود دارد. با توجه به 

 تعیین شده است در اين رابطه موارد هاآنبرای کودکان و نوجوانان بر میزان رضايت 

 :شودیمزير پیشنهاد  کاربردی

کالیف و انجام بهتر ت خوانیکتابمشارکت و ارتباط با مدارس جهت برگزاری مسابقات  -

 (ارتباط آموزشیان )آموزدانشدرسی 

هت انجام ج غیرهو  هامهدکودک، کان مانند بهزيستیدمرتبط با کو مؤسساتارتباط با  -

 (فرهنگی مشترک )ارتباط فرهنگی یهابرنامه

ساير  اوقات فراغت و، قانونی، شغلی، با امور اجتماعی ینوعبهکه  يیهاسازمانارتباط با  -

 (یاحرفهامور نوجوانان درگیرند )ارتباط 
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مرتبط با کودکان و نوجوانان در کتابخانه در قالب  غیرهو  هابرنامه، خدمات، تبلیغ منابع -

 ارسال به مراکز مرتبط با آنان غیرهبروشور و ، پوستر

 وردنیازمجهت شناخت منابع و خدمات  غیره مراکز مرتبط با کودکان معلول و ارتباط با -

 آنان و معرفی موارد موجود در کتابخانه

خود کودکان و نوجوانان در تبلیغات و ترويج  هایو پیشنهاد هایهمکاراستفاده از  -

 کتابخانه یهاتیفعال

بخش کودک و نوجوان و ها جهت شناساندن و رسانه مطبوعات یهاتیظرفاستفاده از  -

 ای مرتبطخدمات کتابخانه

 به کارکنان هامهارتارتباطی گذاشته شود. اين  هایمهارت هایکالس، برای کارکنان -

رار کنند و بهتر با کاربران کتابخانه ارتباط برق مؤثریکند تا بتوانند به نحو کتابخانه کمک می

 بپردازند. هاآنی خدمات به به ارائه

 های پژوهشیپیشنهاد

 یهاتابخانهکوضعیت ارتباطات در ، از متون شدهبرگرفتهپژوهش حاضر بر پايه معیارهای  -

عمومی جهت جذب کودکان و نوجوانان را مورد ارزيابی قرار داده است؛ انجام 

از معیارهای ديگر توجه  هرکدامکشور به  یهاکتابخانهمجزا در  طوربهکه  يیهاپژوهش

 .رسدیمر مطلوب به نظ، کنند

 وجوانانو نو پیشنهادهای کودکان  هایمندعالقههايی که با در نظر گرفتن انجام پژوهش -

ارتقای  به شناسايی راهکارهای عملی برای، هستند هاکتابخانهواقعی اين  کنندگاناستفادهکه 

 عمومی بپردازد. یهاکتابخانهوضعیت بخش کودک و نوجوان 

 یهاهکتابخانو خدمات جانبی بخش کودک و نوجوان  هابرنامهانجام پژوهشی با موضوع  -

 عمومی. یهاکتابخانهآن در جذب کودکان و نوجوانان به  تأثیرعمومی و 

خدمات اينترنتی به  یارائه یهاچالشانجام پژوهشی با موضوع شناسايی راهکارها و  -

 عمومی. یهاکتابخانهکودکان و نوجوانان در 
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هاد عمومی توسط ن یهاکتابخانهکه برای بخش کودک و نوجوان  بررسی مجموعه منابعی -

 و تطابق آن با استانداردهای موجود در اين زمینه. شودیمعمومی کشور ارسال  یهاکتابخانه

 عمومی با یهاکتابخانهدر جذب کودکان و نوجوانان به  تأثیرگذاربررسی عوامل  -

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. یهاکتابخانهاز تجارب  گیریبهره

جانبی بخش کودک و نوجوان در  یهابرنامهبررسی میزان سودمندی اجرای خدمات و  -

 ان.آموزدانشارتقای وضعیت تحصیلی 

 منابع

 53-55، سن خوان 2155های عمومی ايفال مقاالت کتابخانه(. 2155) .اجالس ساالنه ايفال
ی تهايفال. ويراس یالمللنیب: گزيده مقاالت هفتاد و هفتمین همايش 2155 ،آگوست

موسسه انتشارات ، های عمومی کشورحسین مختاری معمار. تهران: نهاد کتابخانه

 کتاب نشر.

های ی کتابخانهدرآمدی بر مطالعه و نقش خدمات ويژه(. 5353) .حسن، اشرفی ريزی
 ن: چاپار.. تهراعمومی در توسعه فرهنگ مطالعه

 . اردبیل: غفور امانی.مجموعه مقاالت کتابداری(. 5353) .غفور، امانی

. تهران: ی کتاب و کتابداریی مقاالت دربارهمجموعه(. 5310) .نيآفرنوش، انصاری

 انتشارات توس.

ايفال و يونسکو برای توسعه. گروه  های عمومی: رهنمودهای(. خدمات کتابخانه5356) .ايفال

 ايفال به سرپرستی فیلیپ جیل. ترجمه علی شکويی. تهران: چاپار.کاری 

آموزشگاهی و رهنمودهايی  یهاکتابخانه(. نقش و اهمیت 5375) .فهیمه، یالحوائجباب

کودکان. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت کتابخانه و مرکز اسناد  یهاکتابخانهبرای 

 .وپرورشآموزشوزارت 

ترويج خواندن. ويراستار مسعود میرعاليی.  یهاوهیش(. رويکردها و 5356) .کمال، پوالدی

 تهران: موسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاريخ ادبیات کودکان.
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کودکان و نوجوانان در استان  یهاکتابخانه(. بررسی وضعیت 5355) .اهللتيعنا، جزايری

 .37-36، 16، کتاب ماه، خوزستان

پارکر. مترجم علی  (. ويراستار جی استفن5352) .توسعه کتابخانه ريزیبرنامهاز  يیهاجنبه

 شکويی. تهران: چاپار.

ايفال/ يونسکو برای توسعه.  عمومی: رهنمودهای یهاکتابخانه(. خدمات 5353) .فیلیپ، جیل

 تهران: چاپار.ويراسته حسین مختاری معمار. . يیشکوترجمه علی 

 بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت. یامقدمه(. 5357) .محمدرضا، حافظ نیا

. تهران: روشنگران هاجنبهو  هایژگيو(. ادبیات کودکان و نوجوانان: 5353) .بنفشه، حجازی

 و مطالعات زنان.

و فرايندها.  هانظام، رسانیاطالعارتقای میزان مطالعه:  هایراهالف(.  5351) .عباس، حری

 تهران: کتابدار.

«. المللیبینرهنمودهای »علمی  یهانگارشاسناد در  یهاوهیشب(.  5351) .عباس، حری

 تهران: دانشگاه تهران.

عمومی برای کودکان و نوجوانان. کتاب ماه  یهاکتابخانه(. نقش 5356) .مهرناز، خراسانچی

 .20-25، 56فروردين ، کودک و نوجوان

علوم تربیتی. تهران: دانشگاه پیام و  شناسیروانتحقیق در  یهاروش(. 5352) .علی، دالور

 نور.

ترجمه منصوره . نقش تعامل کتابخانه و کودک در رشد آن دو (.5371) .ماريل، دومیری بل

کتابخانه : تهران، (5991اوت  26ـ  21)ترکیه:  91 در گزيده مقاالت ايفال .شجاعی

 .ملی جمهوری اسالمی ايران

. تهران: رسانیاطالعکتابداری و  یدانشنامه (.5355) .فروردين، راستین و پوری، سلطانی

 .فرهنگ معاصر

در کودکان.  خوانیکتاب یزهیانگايجاد  یهاکانون. (5353) .سوسن، عباسی هرمزی

 .67، 13-12شماره ، 5353بهار و تابستان ، فصلنامه پیام کتابخانه
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 ،فصلنامه پیام کتابخانهعمومی.  یهاکتابخانه. خدمات و اهمیت (5352) .نوراله، عبداللهی

 .25-51، (0و  3)53

تهران: نشر  .آن یهاروشخدمات عمومی کتابخانه و  (.5379) .نسرين دخت، عماد خراسانی

 .کتابدار

، 62، کودک و نوجوان(ماه )(. کتابخانه و کودکان و نوجوانان. کتاب 5355) .سعید، غفاری

26-25. 

کودکان و نوجوانان و ترويج خواندن: مواد و خدمات  اتیادب (.5350) .ثريا، قزل اياغ
. تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم برای کودکان و نوجوانان یاکتابخانه

 (.)سمت هادانشگاهانسانی 

فاطمه میرخان.  یترجمه. (5997) .کودکان در کشورهای اسکانديناوی و ايفال یهاکتابخانه

 .5377بهار . 29. فصلنامه پیام کتابخانه

علی  یترجمه. عمومی یهاکتابخانهو خدمات  هانظامتوسعه (. 5375) .یساچ. ، کمبل

 عمومی. یهاکتابخانهشکويی. تهران: دبیرخانه هیأت امنای 

(. برنامه کتابخانه کودکان و نوجوانان کتابخانه 5359) .الکس، باربارا ای. بی.؛ لمیس، گوبین

. 2119عمومی ايفال  یهاکتابخانهگزيده مقاالت (. در 56-70عمومی جکسون ويل )ص 

 عمومی کشور. یهاکتابخانه: نهاد تهرانمجید نبوی و بهروز رسولی.  یترجمه

 یاهکتابخانهبر  تأکیدکودکان با  یهاکتابخانه(. سیر تحول 5371) .حمید، حسنی

 .01 (،30)6، پیام کتابخانهآموزشگاهی. 

 . تهران: قو.درآمدی بر کتابداری(. 5376) .حسین، مختاری معمار

 . تهران: سمت.داریو کتاب خانهکتاب(. 5379) .علی، مزينانی

ه کل امور ادار، خوانیکتابو  هاکتابخانه یتوسعهمعاونت ، های عمومی کشورنهاد کتابخانه 

. عمومی یهاکتابخانه یاداره یهادستورالعمل یمجموعه(. 5391) .هاکتابخانه

 تهران: موسسه انتشارات کتاب نشر.

همین: )ن .دانشگاه الزهرا رسانیاطالعدانشجويی کتابداری و ، همايش سراسری انجمن علمی

ت گزيده مقاالو راهکارها:  هایتوانمند، عمومی کشور؛ تنگناها یهاکتابخانه(. 5357
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؛ . تهران: چاپاردانشگاه الزهرا )س( رسانیاطالعنهمین همايش سراسری کتابداری و 

 عمومی کشور. یهاکتابخانهنهاد 

برای کودکان و نوجوانان در کتابخانه عمومی  يیهاطیمح(. ايجاد 2119) .گنزالو، يارزان

. ترجمه بهروز 2119 عمومی ايفال یهاکتابخانهگزيده مقاالت (. در 501-521)ص 

 عمومی کشور. یهاکتابخانهرسولی. تهران: نهاد 

 (. کودک و مطالعه. تهران: نشر کتابدار.5353) .محمد، خندان و جواد، يغمايی
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