
مركز اسناد آستان  و ها ها، موزه سازمان كتابخانه بررسي خدمات بخش آرشيو مطبوعات
  كنندگان ستفادهديدگاه ااز  قدس رضوي

  ١زاده طاهره مهاجر
  ٢زهرا بختياري

  ٣عنبران جعفر درباغ

  چكيده

ات فعلي بخش كنندگان و ميزان رضايت آنها از نحوه ارائه خدم تحقيق حاضر به منظور آگاهي از نظرات استفاده     
روش تحقيـق، پيمايـشي توصـيفي و ابـزار مـورد      . آرشيو مطبوعات و شناسائي راهكارهاي مناسب انجام گرفته اسـت       

ها از  براي تجزيه و تحليل يافته. كه ميان جمعيت نمونه از مراجعان بخش توزيع گرديدبود دو پرسشنامه شامل استفاده 
  .استفاده شد SPSSرافزا و نرم آمار توصيفي

  .وعات در سطح بااليي رضايت دارنددهندگان از خدمات بخش آرشيو مطب پاسخ
هـاي فـشرده نمايـه يـا اينترنـت       امكان جستجوي موضوعي مقاالت از طريـق لـوح        ي نبود   رضايتنامهمترين داليل   

م شـده  اعـال %) ۲/۴۹( مهمترين دليل نارضايتي كمبود ميز و صـندلي  ،در تاالر مطبوعات روز آقايان   . بوده است %)۱۶(
الزم به ذكر است كـه بـيش از   . ذكر شده است%) ۳/۳۷( امانت ندادن مطبوعات ،است و در تاالر مطبوعات روز بانوان  

در . يابنـد   دسترسـي مـي  اطالعات مورد نياز خـود اظهار داشتند كه به   دهندگان تاالرهاي آرشيو مطبوعات،       پاسخ% ۷۰
  .يان شده استپايان، چند پيشنهاد جهت افزايش رضايت مراجعان ب

  مقدمه

 باشدداشته  نيز اهميت »ميزان دانايي اجتماعي«نار شاخصهاي اقتصادي و جمعيتي كه در كاست اي توسعه يافته  جامعه
اي، مطبوعات به ويژه مجالت علمي و تخصصي، بخاطر انعكـاس مطالـب        ن جامعه ادر چن  .)۳۰،  ۱۳۷۴حسيني پاكوهي،   (

تـر،   هاي پيچيده علمي و فني، چاپ و توزيع سريعتر، دسترسي آسـان  ق از موضوع  هاي تخصصي و دقي     بكر و تازه، تحليل   
هاي فني، اهميت و جذابيت بيشتري از نظر خوانندگان دارد و از نظر كارهـاي          معرفي آخرين پژوهشها، انتقادها و بررسي     

  ).۶۵، ۱۳۷۷سلطاني،  (تابهاي علمي، كاربرد بيشتري داردپژوهشي نيز نسبت به ك
م كه منبع اصـلي اطالعـات علمـي، مطبوعـات و بـه ويـژه مجـالت علمـي و تخصـصي اسـت، لـذا هـر نظـام                    داني  مي
 هـا روي  نامـه  هـا و چكيـده   نامـه  رساني به تهيه نمايه ترين، سريعترين و بيشترين خدمات اطالع      رساني براي ارائه دقيق     اطالع
ز اسناد آستان قدس رضوي، عالوه بـر فـراهم آوردن   ها و مرك  ها، موزه   بخش آرشيو مطبوعات سازمان كتابخانه    . آورد مي

هـا و فهرسـت مقـاالت     نامـه  ها، چكيده نامه امكان دسترسي فيزيكي به تعداد بسيار زيادي نشريه ادواري، با استفاده از نمايه      
در . هـد د ارائه مـي ) دانشجو، طلبه، محقق(رساني را به گروههاي مختلف مراجعان   مكتوب به زبان فارسي، خدمات اطالع     

پردازند و شيوه  كنندگان مي بخش از طريق انجام مصاحبه به تشخيص نيازهاي اطالعاتي استفاده   اين  اين راستا، كتابداران    
ايـن بخـش سـعي دارد در آينـده بـا اسـتفاده از منـابع        . دهنـد  هـا را بـه آنهـا آمـوزش مـي            نامه  ها و چكيده    استفاده از نمايه  

                                                        
 رساني، رئيس بخش آرشيو مطبوعات كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي كارشناس علوم كتابداري و اطالع -۱
  رساني، كتابدار بخش آرشيو مطبوعات كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي كارشناس علوم كتابداري و اطالع -۲
 و مطبوعات كتابخانه مركزيرساني، كتابدار بخش آرشي كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطالع -۳



هاي مجالت تمام متن در اينترنت و تهيه پرينت  ها و سايت  ه مجله نمايه و ديگر نشريه     هاي فشرد   الكترونيكي از جمله لوح   
  .آنها ، اطالعات بيشتر و سريعتري را به مراجعان ارائه نمايد

  مسأله تحقيق

 و ها دفـاتر پيـشنهاد   ، ۱۳۷۹ش در سـال  كننـدگان دربـاره نحـوه ارائـه خـدمات بخـ       به منظور آگاهي از نظرات استفاده  
) تاالرهاي آرشيو مطبوعات بانوان و آقايـان، و تاالرهـاي مطبوعـات روز بـانوان و آقايـان          ( را در تاالرهاي بخش      هاانتقاد
بـه  .  شدمديريت كتابخانه ارائهو به بندي  در دفاتر فوق، دستهنوشته شده  هاي و انتقاد  ها پيشنهاد هشت ماه بعد  .  گرفت قرار

  : گرفت در بخش انجامر زيمديريت كتابخانه، تغيير و تحوالت دستور
  بخشكاركنان افزايش تعداد  -۱
   در دو نوبت كاريارائه خدمات در تاالرهاي بخش -۲
  ارائه آخرين شماره مجالت علمي در تاالر آرشيو مطبوعات آقايان -۳
   اي ادواري بعد از انقالب اسالميه دريافت آرشيو نشريهبراي نامه  حذف معرفي -۴

كننـدگان بـراي بهبـود خـدمات تاالرهـا       اسـتفاده هايي از سوي     و پيشنهاد  هانتقادعلي رغم اين فعاليتها، باز هم شاهد ا       
تـر   كنندگان به طور جدي اين امر، بخش آرشيو مطبوعات را بر آن داشت تا خدمات فعلي بخش را از نظر استفاده   . بوديم

  .مورد بررسي قرار دهد

  هدف و فايده تحقيق

  .سب، براي بهبود و توسعه خدمات بخش آرشيو مطبوعات استهدف اصلي اين تحقيق، شناسايي راهكارهاي منا
  :فوايد تحقيق حاضر عبارتند از

   در بخش آرشيو مطبوعاتتشخيص نارسائيهاي موجود در نظام ارائه خدمات -۱
   ارتقاء كيفيت و كميت خدمات، اصالح نارسائيها،بهبودايجاد زمينه  -۲
  يشتر بر آنها و ايجاد زمينه رشد و ارتقاء كيفي امورشناسايي فعاليتهاي كارا و ثمر بخش به منظور تأكيد ب -۳
  تر و كاراترارائه خدمات مؤثربراي زمينه تشويق و دلگرمي كاركنان مبتكر و خالق ايجاد  -۴

  هاي تحقيق پرسش

  :مطرح شددر چارچوب مسأله زير هشت سؤال 
  دهند؟ مراجعان بخش آرشيو مطبوعات را بيشتر چه گروههايي تشكيل مي -۱
  كننده به بخش آرشيو مطبوعات چقدر است؟ ر يك از گروههاي مراجعهسهم نسبي ه -۲
  ميزان رضايت مراجعان از خدمات بخش چقدر است؟ -۳
  كداميك از خدمات بخش آرشيو مطبوعات بيشترين ميزان رضايت را در مراجعان ايجاد كرده است؟ -۴
  داليل عدم رضايت مراجعان از خدمات بخش چيست؟ -۵
   پاسخگوي نيازهاي مراجعان است؟بيشتر چه نوع نشريات ادواري -۶
  ند؟باي دسترسي مياطالعات مورد نياز خود ميزان به مراجعان تا چه  -۷
  چه عواملي موجب افزايش رضايت مراجعان از خدمات بخش آرشيو مطبوعات است؟ -۸



  روش تحقيق

ها طي دو  ن پرسشنامهاي. ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه است. تحقيق، از روش پيمايشي توصيفي استفاده شد      در اين   
ايـن دو پرسـشنامه   توسـط صـاجبنظران،   هـا   پرسـشنامه با انجام يك بررسي مقدماتي و سپس با مالحظه      . شدتوزيع  مرحله  

تاالرهـاي آرشـيو   در  پرسش باز براي بررسي نظرات مراجعان ۴ پرسش بسته به همراه  ۴۰با  پرسشنامه اول   . اصالح گرديد 
تاالرهـاي مطبوعـات روز بـانوان و    در  پرسش بـاز  ۳ پرسش بسته به همراه ۱۶با شنامه دوم مطبوعات بانوان و آقايان و پرس    

  . توزيع شدآقايان

  حجم نمونه

، آمـار مـراجعين در    ۱۳۸۰شدن بخش آرشيو مطبوعات از اول ارديبهشت نوبتي  تعيين جامعه آماري به علت دو       براي  
 گرديد و بر حسب دو نوع تاالر موجـود، حجـم نمونـه بـه شـرح       تعيين۱۳۸۰محدوده زماني سه ماه از ارديبهشت الي تير      

  .ذيل بدست آمد

  تاالرهاي آرشيو مطبوعات بانوان و آقايان) الف

سـپس  .  شـد  حـذف هـا  ي تكراري هر ماه از ميان برگه  هاي درخواست نشريات از مخزن آرشيو، اسام        با مالحظه برگه  
حجم نمونه با استفاده از جدول تعيـين  .  براي يك هفته بدست آيد هفته تقسيم شد تا ميانگين مراجعان    ۱۳عدد حاصله بر    

  .برگزيده شدبه شرح جدول زير ) ۶۷، ۱۳۷۸دياني، (اندازه مورد نياز براي نمونه انتخابي 



  حجم نمونه مراجعان تاالرهاي آرشيو مطبوعات) الف(جدول 
در سه  كل مراجعان  

  ماه
N1  

در  غير تكراري مراجعان
  ماه سه

N2  

در يك  مراجعان ينميانگ
  هفته
N3  

  اندازه نمونه
S  

تاالر آرشيو مطبوعات 
  ۳۲  ۳۳  ۴۳۲  ۹۱۶  بانوان

تاالر آرشيو مطبوعات 
  ۵۶  ۶۳  ۸۲۳  ۱۶۰۲  آقايان

  تاالرهاي مطبوعات روز بانوان و آقايان) ب

جعـان دو  سرشماري مـراجعين در يـك روز، ميـانگين مرا    با  آمار واقعي مراجعان تاالرهاي فوق در دست نبود،         چون  
فـرض بـر ايـن بـود كـه در ايـن       زيـرا   تقسيم شد، ۴مجموع ميانگين سه ماه مراجعان بر عدد        .  محاسبه شد  تاالر در هر ماه   

به عبارت ديگر، فردي كه ممكن .  مراجعان غيرتكراري باشند۴/۱تاالرها نيز مانند تاالرهاي آرشيو مطبوعات، نزديك به    
. ر مطبوعات روز آمده باشد فقط يك بار در آن ماه جـزء آمـار محـسوب گـردد    است در طول يك ماه چندين بار به تاال      

 هفته تقسيم نموده تا ميانگين مراجعان در يك هفته بدست ۱۳ را بر عدد ۴حاصل تقسيم ميانگين مراجعان سه ماه بر عدد       
ه شده از جامعه، براي هـر يـك از   حجم نمونه با استفاده از جدول تعيين اندازه مورد نياز براي نمونه انتخابي برگزيد         . آيد

  :اين دو تاالر به شرح ذيل است
  حجم نمونه مراجعان تاالرهاي مطبوعات روز) ب(جدول 

ميانگين كل مراجعان   
  در سه ماه

N1  

ميانگين مراجعان غير تكراري 
  در سه ماه

N2  

ميانگين مراجعان در 
  يك هفته

N3  

اندازه 
  نمونه

S  
تاالر مطبوعات روز 

  ۱۰۳  ۱۳۹  ۱۸۱۱  ۷۲۴۶  بانوان

تاالر مطبوعات روز 
  ۲۱۷  ۵۰۷  ۶۶۰۰  ۲۶۴۰۰  آقايان

براي تاالر آرشيو مطبوعات پرسشنامه  ۵۶ عدد براي تاالر آرشيو مطبوعات بانوان و    ۳۲شامل  ( پرسشنامه   ۸۸در نهايت   
مطبوعـات روز   عـدد بـراي تـاالر    ۲۱۷ عدد براي تاالر مطبوعـات روز بـانوان و    ۱۰۳شامل  ( عدد پرسشنامه    ۳۲۰ و   )آقايان
  . در نظر گرفته شد)آقايان

هـاي   كليـه پرسـشنامه  . توزيـع شـد   ۱۵/۶/۸۰ الي ۸/۶/۸۰هاي مربوط به تاالرهاي آرشيو مطبوعات از مورخه     پرسشنامه
الزم به ذكر است يك عدد پرسشنامه مربـوط بـه تـاالر آرشـيو مطبوعـات بـانوان        . توزيع شده در اين تاالرها دريافت شد      

 عـدد پرسـشنامه   ۳۳ پرسـشنامه،  ۳۲هـاي تحقيـق بجـاي     زه نمونه تكثير و توزيع شده است، لذا در نتايج يافته    زيادتر از اندا  
  .داريم

 عــدد ۱۰۳از .  توزيــع گرديــد۴/۶/۸۰ الــي ۲۷/۵/۸۰هــاي مربــوط بــه تاالرهــاي مطبوعــات روز از مورخــه  پرســشنامه
 عـدد پرسـشنامه مربـوط    ۲۱۷ت داده شده اسـت، و از   عدد برگش۱۰۲پرسشنامه توزيع شده در تاالر مطبوعات روز بانوان        

  . عدد برگشت داده شد۱۹۱به تاالر مطبوعات روز آقايان 
 عدد پرسشنامه تاالرهاي مطبوعـات  ۸۸ها، نتايج به طور كلي، بر حسب     الزم به ذكر است كه در تجزيه و تحليل داده         

كـه در جـاي خـود ذكـر     ) ۸ و ۷( به جـز در دو جـدول   اند  عدد پرسشنامه مطبوعات روز تهيه و ارائه شده  ۲۹۳آرشيوي و   
  . خواهند شد



   بر اساس پرسشهاي تحقيقها تجزيه و تحليل داده

  دهند؟ مراجعان بخش آرشيو مطبوعات را بيشتر چه گروههايي تشكيل مي -۱
  كننده به بخش آرشيو مطبوعات چقدر است؟ سهم نسبي هر يك از گروههاي مراجعه -۲

ــه) ۲ و ۱(جــداول  ــه شــده در پاســخ ب ــن دو پرســش تهي ــد  اي ــشترين درصــد ) ۱(براســاس آمارهــاي جــدول  . ان ، بي
و  %)۱۹(و كارشناسـي ارشـد   %) ۳۳(در سطوح كارشناسـي  %) ۶۷(دهندگان تاالرهاي آرشيو مطبوعات را دانشجويان   پاسخ

  .دهند تشكيل مي%) ۶۱( سال ۲۵ تا ۲۰و در سنين %) ۵۶(در رشته علوم انساني 
، %) ۲۹(آمـوزان   دانـش دهندگان تاالرهاي مطبوعـات روز را پـس از     بيشترين درصد پاسخ    ،)۲(طبق آمارهاي جدول    

و در رتبـه بعـدي سـنين    %) ۴۴( سـال  ۲۵ تا ۲۰ و در سنين  %)۲۷(و كارشناسي %) ۴۴(و در سطوح ديپلم    %) ۲۳(دانشجويان  
  .باشد مي%) ۳۴(ر دهندگان بيكا نكته قابل توجه تعداد پاسخ. دهند تشكيل مي%) ۳۸( سال ۲۰زير 



  كننده به تاالرهاي آرشيو مطبوعات فراواني و فراواني نسبي گروههاي مراجعه) ۱(جدول 

داد  شغل
تع

صد  
در

  

داد  ميزان تحصيالت
تع

صد  
در

  

داد  رشته تحصيلي
تع

صد  
در

  

داد  سن
تع

صد  
در

  

  ۲  ۲   سال۲۰از   كمتر  ۲  ۲  پزشكي  ۱  ۱  زير ديپلم  ۶۷  ۶۰  دانشجو
  ۶۱  ۵۴   سال۲۰-۲۵  ۰  ۰  زشكيپيراپ  ۷  ۶  ديپلم  ۷  ۶  طلبه
  ۲۷  ۲۴   سال۲۵-۳۰  ۱  ۱  دامپزشكي  ۶  ۵  كارداني  ۱۱  ۱۰  محقق
  ۷  ۶   سال۳۰-۴۰  ۱۵  ۱۳  فني و مهندسي  ۳۳  ۲۹  كارشناسي  ۰  ۰  محصل

  ۳  ۳   سال۴۰بيش از   ۷  ۶  علوم پايه  ۱۹  ۱۷  كارشناسي ارشد  ۱  ۱  استاد دانشگاه
        ۲  ۲  كشاورزي  ۱  ۱  دكترا  ۱  ۱  مدرس حوزه

        ۵۶  ۵۰  علوم انساني  ۳۴  ۳۰   پاسخ بي  ۹  ۸  كارمند
        ۵  ۴  علوم اسالمي        ۰  ۰  دار خانه

        ۷  ۶  هنر        ۱  ۱  آزاد
        ۶  ۵  بي پاسخ        ۲  ۲  جوياي كار

  ۱۰۰      ۱۰۰      ۱۰۰      ۱۰۰    جمع

  



  كننده به تاالرهاي مطبوعات روز فراواني و فراواني نسبي گروههاي مراجعه) ۲(جدول 

داد  شغل
تع

صد  
در

  

داد  يزان تحصيالتم
تع

صد  
در

  

داد  سن
تع

صد  
در

  

  ۳۸  ۱۱۰   سال۲۰زير   ۱۵  ۴۳  زير ديپلم  ۲۹  ۸۵  محصل
  ۴۴  ۱۲۹   سال۲۰-۲۵  ۴۴  ۱۲۸  ديپلم  ۲۳  ۶۸  دانشجو
  ۱۴  ۴۲   سال۲۵-۳۰  ۱۱  ۳۱  كارداني  ۳  ۸  طلبه

  ۳  ۹   سال۳۰-۴۰  ۲۷  ۷۹  كارشناسي  ۰  ۰  كارمند
  ۳  ۱  ل سا۴۰بيش از   ۲  ۶  كارشناسي ارشد  ۹ *۲۶  هيأت علمي

  ۷  ۲  بي پاسخ  ۷  ۲  دكترا  ۱  ۱  دار خانه
        ۱  ۴   پاسخ بي  ۱  ۴  آزاد
              ۳۴  ۹۹  بيكار
  ۱۰۰      ۱۰۰      ۱۰۰    جمع

  اند  نفر به اين پرسش پاسخ مثبت داده۲۶تعداد *

  ميزان رضايت مراجعان از خدمات بخش چقدر است؟ -١

و ) ۵/۲و ميـانگين  % ۴/۴۹با رضايت زياد (مطبوعات با توجه به سنجش ميزان رضايت كلي مراجعان تاالرهاي آرشيو      
، ميزان رضايت مراجعان از خدمات بخش آرشيو مطبوعات در سطح بـااليي قـرار     ) ۴ و   ۳(كليه موارد مندرج در جداول      

  .دارد

  كداميك از خدمات آرشيو مطبوعات بيشترين ميزان رضايت را در مراجعان ايجاد كرده است؟ -٢

  :دو نوع تاالر بخش به شرح ذيل استكيك پاسخ اين سوال به تف

  تاالرهاي آرشيو مطبوعات) الف

قـب تـاالر، كتابـدار مخـزن و     اارائه خدمات در تاالرهاي آرشيو مطبوعات رابطه تنگاتنگي با كتابدار تاالر، مأمور مر          
طبوعـات از  كننـدگان تاالرهـاي آرشـيو م       شـود اسـتفاده     مـشخص مـي   ) ۳(همانگونه كـه از جـدول       . مجموعه مخزن دارد  

و ) ۶۵۱/۲و ميـانگين  % ۶۳بـا رضـايت زيـاد    (، نحوه برخورد آنها  )۶۸/۲و ميانگين   % ۳۷با رضايت زياد    (كتابداران تاالرها   
و ميـانگين  % ۳۶با رضـايت زيـاد   (، از كتابداران مخزن )۴۸۰/۲و ميانگين % ۴۷با رضايت زياد    (راهنمايي مناسب مراجعان    

بـا رضـايت   (و دقت در ارائه صحيح منابع درخواستي  )۶۵۲/۲و ميانگين % ۵۴ضايت زياد   با ر (و نحوه برخورد آنها     ) ۵۶/۲
بـودن مجموعـه    و غنـي ) ۵۲/۲و ميـانگين  % ۵۵با رضـايت زيـاد     (و از مأموران مراقب تاالرها      ) ۶۸۱/۲و ميانگين   % ۵۷زياد  

بـا  (از خـدمات فتـوكپي و اسـكن    دهنـدگان   پاسـخ . اند رضايت بااليي داشته%) ۴/۴۹با رضايت متوسط    (آرشيو مطبوعات   
  .اند نيز رضايت زياد داشته) ۶۷۷/۲و ميانگين % ۳۲رضايت 

  تاالرهاي مطبوعات روز) ب

مـشخص اسـت ايـن    ) ۴(كننـدگان تاالرهـاي مطبوعـات روز منـدرج در جـدول       همانگونه كه از نحوه پاسخ مراجعـه    
و ميـانگين  % ۴۳بـا رضـايت زيـاد    (يفت صـبح  مراجعان رضايت خوبي از نحوه برخورد كتابداران تـاالر بخـصوص در شـ      

و ) ۴۳/۲و ميـانگين  % ۵۱با رضـايت زيـاد   ( مراجعان از ساعات كار تاالرهاي مطبوعات روز ،همين طور . اند  داشته) ۴۰۲/۲
  .اند رضايت بيشتري داشته) ۳۵۹/۲و ميانگين % ۳۲با رضايت زياد (همكاري جهت تهيه زيراكس نشريات ادواري 



  ايت مراجعان از خدمات بخش چيست؟داليل عدم رض -٣

  تاالرهاي آرشيو مطبوعات) الف

و اينكـه حتـي   %) ۴/۴۹و متوسط % ۴/۴۹با رضايت زياد   (علي رغم رضايت كلي مراجعان تاالرهاي آرشيو مطبوعات         
 دهندگان به سوال مربوط به داليل عدم رضايت از خـدمات  پاسخ% ۲/۷۴يك نفر ناراضي از خدمات وجود نداشته است،        

دهندگان فوق از خدمات  توان چنين توجيه نمود كه پاسخ  اين ميزان پاسخگوئي به اين سوال را مي       . اند  بخش جواب داده  
  .مايل به توسعه و بهبود نظام ارائه خدمات هستندّا  ام ،فعلي بخش ناراضي نيستند

  :مهمترين داليل عدم رضايت مراجعان تاالرهاي آرشيو مطبوعات عبارتند از) ۵( در جدول هاي مندرج طبق داده
كمبـود   ونامـه  درخواسـت معرفـي  ، هاي فشرده نمايه يا اينترنـت  عدم امكان جستجوي موضوعي مقاالت از طريق لوح  

  .نشريات خارجي
  ي آرشيو مطبوعاتميزان رضايت مراجعان از برخورد و عملكرد كتابداران تاالرها) ۳(جدول 

  ميانگين  پاسخ بي  كم  متوسط  زياد  هاي سؤال گويه
   ۴۹  رضايت از ماموران مراقب تاالرها

۵۵ %  
۳۴  
۳۸%  

۴  
۵%  

۲  
۲%  ۵۲/۲  

  ۳۳  رضايت از كتابداران تاالرها
۳۷%  

۸  
۹%  

۳  
۳%  

۴۵  
۵۱%  ۶۸/۲  

  ۵۶  برخورد مناسب كتابداران تاالرها
۶۳%  

۲۵  
۲۸%  

۲  
۲%  

۶  
۷%  ۶۵۱/۲  

  ۳۰  ها تفاده از نمايهآموزش شيوه اس
۳۴%  

۲۱  
۲۴%  

۱۸  
۲۰%  

۲۰  
۲۳%  ۱۷۴/۲  

  ۴۲  راهنمايي مناسب مراجعان تاالرها
۴۷%  

۲۷  
۳۰%  

۶  
۷%  

۱۴  
۱۶%  ۴۸۰/۲  

  ۲۲  استفاده از رايانه در تاالرها
۲۵%  

۲۶  
۲۹%  

۱۸  
۲۰%  

۲۳  
۲۶%  ۰۹۰/۲  

  ۲۰   شناخت منابع موجود
۲۳%  

۳۵  
۳۹%  

۹  
۱۰%  

۲۵  
۲۸%  ۱۷۲/۲  

  ۱۹  نبودن منبعتوجيه مراجعان در صورت 
۲۱%  

۳۴  
۳۸%  

۱۵  
۱۷%  

۲۱  
۲۴%  ۰۵۹/۲  

  ۱۳  ها ها و كتابخانه ارجاع و راهنمايي به ساير بخش
۱۵%  

۳۱  
۳۵%  

۱۹  
۲۱%  

۲۶  
۲۹%  ۹۰۵/۱  

  ۳۱  رضايت از كتابداران مخزن
۳۶%  

۱۲  
۱۴%  

۱  
۱%  

۴۴  
۴۹%  ۵۶/۲  

  ۴۸  برخورد مناسب كتابداران مخزن
۵۴%  

۱۸  
۲۰%  

۳  
۳%  

۲۰  
۲۳%  ۶۵۲/۲  

  ۴۶  كار كتابداران مخزنحضور در محل 
۵۲%  

۱۷  
۱۹%  

۳  
۳%  

۲۳  
۲۶%  ۶۵۲/۲  

  ۵۱  دقت در ارائه صحيح منابع درخواستي 
۵۷%  

۱۴  
۱۶%  

۴  
۵%  

۲۰  
۲۳%  ۶۸۱/۲  

  ۴۳  همكاري جهت فتوكپي
۴۸%  

۱۴  
۱۶%  

۳  
۳%  

۲۹  
۳۳%  ۶۶۷/۲  

  ۴۰  غني بودن مجموعه آرشيو مطبوعات
۹/۴۴%  

۴۴  
۴/۴۹%  

۴  
۵/۴%  

۱  
۱%  ۳۰/۲  

  ۳۱  رساني بخش رضايت از خدمات اطالع
۳۵%  

۳۲  
۳۶%  

۲  
۲%  

۲۴  
۲۷%  ۴۴۶/۲  

  ۲۸  رضايت از خدمات فتوكپي و اسكن
۳۲%  

۱۶  
۱۸%  

۶  
۷%  

۳۹  
۴۴%  ۶۷۷/۲  

  ۴۴  ميزان رضايت كلي از خدمات بخش
۴/۴۹%  

۴۴  
۴/۴۹%  ۰  ۱  

۱%  ۵/۲  

  ميزان رضايت مراجعان از برخورد و عملكرد كتابداران تاالرهاي مطبوعات روز) ۴(جدول 



  ميانگين  پاسخ بي  كم  متوسط  زياد  لهاي سؤا گويه

  ۱۲۷  )شيفت صبح(نحوه برخورد كتابداران تاالر
۴۳%  

۱۰۲  
۳۵%  

۲۵  
۶%  

۳۹  
۱۳%  ۴۰۲/۲  

  ۱۰۰  )شيفت بعدازظهر روزهاي زوج( نحوه برخورد كتابداران تاالر
۳۴%  

۱۰۰  
۳۴%  

۱۶  
۵/۵%  

۷۷  
۵/۲۶%  ۳۸۹/۲  

  ۹۵  )شيفت بعدازظهر روزهاي فرد( نحوه برخورد كتابداران تاالر
۳۲%  

۹۵  
۳۲%  

۱۷  
۶%  

۸۶  
۲۹%  ۳۷۷/۲  

  ۵۴  وسعت فضاي مطالعه نشريات ادواري
۱۸%  

۹۵  
۳۲%  

۹۲  
۳۱%  

۵۲  
۱۸%  ۸۴/۱  

  ۸۸  ها نحوه چيدن ميز و صندلي
۳۰%  

۱۱۷  
۴۰%  

۵۹  
۲۰%  

۲۸  
۱۰%  ۱۸/۲  

  ۵۷  ها به صورت فعلي در تاالر مطبوعات روز آقايان استفاده از مبل
۲۰%  

۴۹  
۱۷%  

۷۴  
۲۵%  

۱۱۳  
۳۹%  ۹۰/۱  

  ۸۳  ها وه چيدن قفسهنح
۲۸%  

۱۳۱  
۴۵%  

۵۵  
۱۹%  

۲۴  
۸%  ۱۰۴/۲  

  ۶۵  نحوه چيدن مطبوعات
۲۲%  

۱۳۴  
۴۶%  

۶۹  
۲۴%  

۲۵  
۹%  ۹۸۵/۱  

  ۱۵۰  )۳۰/۱۹ الي ۳۰/۷(ساعات كار تاالر 
۵۱%  

۸۸  
۳۰%  

۳۴  
۱۲%  

۲۱  
۷%  ۴۳/۲  

  ۸۶  تعداد نشريات موجود در تاالر
۲۹%  

۱۳۸  
۴۷%  

۴۳  
۱۵%  

۲۶  
۹%  ۱۶۱/۲  

  ۷۲  روزآمد بودن نشريات
۲۵%  

۱۱۳  
۳۹%  

۶۰  
۲۱%  

۴۸  
۱۶%  ۱۷۱/۲  

  ۶۸  سكوت تاالر
۲۳%  

۱۱۹  
۴۱%  

۷۶  
۲۶%  

۳۰  
۱۰%  ۹۷۰/۱  

  ۹۴  همكاري تاالر در ارائه نشريات جهت زيراكس
۳۲%  

۹۶  
۳۳%  

۱۹  
۷%  

۸۴  
۲۹%  ۳۵۹/۲  

  ۷۳  هاي مختلف ها و آگهي ارائه اطالعيه
۲۵%  

۱۱۵  
۳۹%  

۳۸  
۱۳%  

۶۷  
۲۳%  ۱۵۵/۲  

   از خدمات تاالرهاي آرشيو مطبوعاتداليل عدم رضايت مراجعان) ۵(جدول 
  درصد  تعداد  هاي سؤال گويه

  %۱۶  ۱۴  ينترنت ا يا  نمايهCDعدم امكان جستجوي موضوعي مقاالت از طريق 
  %۱  ۱  درخواست كارت دانشجويي يا كارت شناسايي معتبر

  %۱۲  ۱۱   نامه درخواست معرفي
  %۱  ۱  عدم همكاري كتابدار تاالر

  %۱  ۱  خزنعدم همكاري كتابدار م
  %۲  ۲  برخورد نامناسب كتابدار يا مامور مراقب

  %۵  ۴  سرعت كند تحويل منابع مورد درخواست
  %۹  ۸  هاي مورد نظر عدم وجود مجالت و روزنامه
  %۷  ۶  ها قبل از صحافي عدم ارائه مجالت و روزنامه



  %۱  ۱  نامساعد بودن فضاي مطالعه
  %۱۲  ۱۱  كمبود نشريات خارجي

  %۶  ۵  مطبوعات روز ومطبوعات آرشيوي بانوانادغام تاالر 
  %۱  ۱  ساير موارد
  %۲۶  ۲۳  بي پاسخ

يكي از خدمات مهم بخش آرشيو مطبوعات تهيه فتوكپي و اسكن نشريات ادواري براي مراجعان است داليـل عـدم        
ت از فتـوكپي پاسـخ   به داليل عـدم رضـاي  % ۸/۳۴دهندگان  از بين پاسخ. شود رضايت مراجعان از اين خدمات نيز بيان مي      

بيانگر اين است كه مهمترين علت نارضـايتي  ) ۶(جدول . اند به داليل عدم رضايت از اسكن جواب داده % ۷/۳۳اند و     داده
در خـصوص اسـكن صـفحات    . كنندگان از خدمات فتوكپي مجالت، طـوالني شـدن زمـان تهيـه فتـوكپي اسـت               استفاده

  . استروزنامه، مهمترين دليل نارضايتي، قيمت اسكن



  داليل عدم رضايت مراجعان از خدمات فتوكپي و اسكن در تاالرهاي آرشيو مطبوعات) ۶(جدول 
  درصد  تعداد  هاي سؤال گويه  

  %۶  ۵  محدويت تعداد صفحات مورد فتوكپي
  %۳  ۳  خراب بودن دستگاه فتوكپي

  %۶  ۵  هاي فتوكپي شده عدم كيفيت برگه
  %۸  ۷  طوالني شدن زمان تهيه فتوكپي

  %۶  ۵  عدم وجود يك نفر متصدي تهيه فتوكپي
  %۶  ۵  عدم تهيه فتوكپي رنگي

كپي
فتو

  

  %۲/۶۵  ۵۸  بي پاسخ 
  %۷  ۶  در انتظار ماندن مراجعان جهت رسيدن نيروي خدماتي به منظور همراهي تا محل اسكن

  %۵  ۴  عدم تهيه اسكن در بعدازظهرها
  %۱۴  ۱۲  قيمت اسكن

  %۵  ۴  اسكن شدههاي  عدم كيفيت برگه
  %۵  ۴  عدم تهيه اسكن رنگي

كن
اس

  

  %۳/۶۶  ۵۹  بي پاسخ

  تاالرهاي مطبوعات روز) ب

  .شود در ذيل داليل عدم رضايت مراجعان از تاالرهاي مطبوعات روز به تفكيك تاالرهاي آقايان و بانوان بيان مي
  :عبارت است از) ۷(در جدول  مندرج »تاالرهاي مطبوعات روز آقايان«مهمترين داليل نارضايتي مراجعان از 

  % ۲/۴۹كمبود ميز و صندلي با  -
  %۶/۲۴تردد مراجعان با  -

  :عبارت است از) ۸(هاي جدول   طبق داده»تاالرهاي مطبوعات روز بانوان«مهمترين داليل نارضايتي مراجعان از 
  % ۳/۳۷امانت ندادن مطبوعات با  -
  %۸/۹كمبود ميز و صندلي با  -

  كنندگان از تاالر مطبوعات روز آقايان  استفادهداليل عدم رضايت) ۷(جدول 
  درصد  تعداد  هاي سؤال گويه

  ۶/۲۴  ۴۷  تردد مراجعان
  ۲/۴۹  ۹۴  كمبود ميز و صندلي

  ۷/۴  ۹  امانت ندادن مطبوعات
  ۲/۴  ۸  قرار داشتن تاالر در سالن كتابخانه

  ۶/۲  ۵  عدم امكان مطالعه كتب درسي در تاالر
  ۶/۱  ۳   از مخزن آرشيو مطبوعاتدور بودن تاالر مطبوعات روز

  ۳/۷  ۱۴  ساير موارد
  ۸/۵  ۱۱  بي پاسخ

  ۱۰۰  ۱۹۱  جمع

  كنندگان از تاالر مطبوعات روز بانوان داليل عدم رضايت استفاده ) ۸جدول 
  درصد  تعداد  هاي سؤال گويه



  ۹/۲  ۳  همجواري اين تاالر با بخش پژوهش
  ۲  ۲  ادغام اين تاالر با تاالر آرشيو مطبوعات

  ۸/۹  ۱۰  مبود ميز و صندليك
  ۳/۳۷  ۳۸  امانت ندادن مطبوعات

  ۹/۶  ۷  ارائه كارت شناسايي به هنگام ورود
  ۹/۴  ۵  عدم امكان مطالعه كتب درسي در تاالر
  ۹/۳  ۴  بازرسي وسائل شخصي هنگام خروج

  ۱  ۱  )شيفت صبح(نحوه برخورد مامور مراقب 
  ۱  ۱  )شيفت بعدازظهر(نحوه برخورد مامور مراقب 

  ۹/۲  ۳  ساير موارد
  ۵/۲۷  ۲۸  بي پاسخ

  ۱۰۰  ۱۰۲  جمع

  بيشتر چه نوع نشريات ادواري پاسخگوي نيازهاي مراجعان است؟ -٤

بيـشترين ميـزان پاسـخگوئي بـه     % ۲۷هـاي فارسـي بـا     و روزنامـه % ۶۱مجالت فارسي بـا     ) ۹(هاي جدول     براساس داده 
  .هستندرا دارا نيازهاي اطالعاتي مراجعان در تاالرهاي آرشيو مطبوعات 

هـاي هـر روز بـا     مراجعان تاالرهاي مطبوعات روز به ترتيب براي استفاده از روزنامـه ) ۱۰(هاي جدول  با توجه به داده 
  .كنند به اين تاالرها مراجعه مي% ۲۲هاي تابلوي اعالنات با  و آگاهي از اطالعيه% ۲۷، مجالت عمومي با % ۴۲

  :يزه مراجعه آنها به ترتيب الويت عبارت است ازمهمترين انگ) ۱۱(هاي جدول  طبق داده
  %)۴۶(اطالع يافتن از آخرين اخبار روز  -۱
  %)۳۰(هاي استخدامي  اطالع از آگهي -۲
  %)۲۷(مطالعه مطالب ورزشي  -۳
  %)۲۶(مطالعه مطالب اجتماعي و فرهنگي  -۴

  
  ميزان پاسخگويي منابع به نيازهاي اطالعاتي مراجعان) ۹(جدول 

  رصدد  تعداد  هاي سؤال گويه
  ۶۱  ۵۴  مجالت فارسي
  ۶  ۵  مجالت عربي

  ۶  ۵  مجالت انگليسي، فرانسه و آلماني
  ۲۷  ۲۴  هاي فارسي روزنامه
  ۰  ۰  هاي عربي روزنامه
  ۰  ۰  آلماني هاي انگليسي، فرانسه و روزنامه
  ۱  ۱  بي پاسخ

  



  ميزان استفاده مراجعان ازخدمات تاالرهاي مطبوعات روز) ۱۰(جدول 
  ميانگين  پاسخ بي  كم  متوسط  يادز  هاي سؤال گويه

  ۱۲۴  هاي هر روز روزنامه
۴۲%  

۱۰۸  
۳۷%  

۴۰  
۱۴%  

۲۱  
۷%  ۳۰۹/۲  

  ۲۰  هاي ماه جاري روزنامه
۷%  

۹۳  
۳۲%  

۱۲۰  
۴۱%  

۶۰  
۲۱%  ۵۷۱/۱  

  ۶  هاي ماه قبل روزنامه
۲%  

۴۶  
۱۶%  

۱۷۰  
۵۸%  

۷۱  
۲۴%  ۲۶۱/۱  

  ۵۲  ها نامه هفته
۱۸%  

۱۱۱  
۳۸%  

۶۶  
۲۳%  

۶۴  
۲۲%  ۹۳/۱  

  ۷۹  مجالت عمومي
۲۷%  

۱۰۹  
۳۷%  

۴۸  
۱۶%  

۵۷  
۲۰%  ۱۳۱/۲  

  ۵۵  پيك سنجش
۱۹%  

۵۱  
۱۷%  

۱۰۳  
۳۵%  

۸۴  
۲۹%  ۷۷/۱  

  ۶۳  هاي تابلوي اعالنات  ها و آگهي اطالعيه
۲۲%  

۶۶  
۲۳%  

۱۰۳  
۳۵%  

۶۱  
۲۱%  ۸۳/۱  

  ۲۵  ها ها و آگهي تهيه فتوكپي از نمونه اطالعيه
۹%  

۴۵  
۱۵%  

۱۴۳  
۴۹%  

۸۰  
۲۷%  ۴۵/۱  

  تاالرهاي مطبوعات روزانگيزه مراجعان به ) ۱۱(جدول 
  درصد  تعداد  هاي سؤال گويه

  ۴۶  ۱۳۵  اطالع يافتن از آخرين اخبار روز
  ۲۲  ۶۳  مطالعه مطالب سياسي

  ۱۳  ۳۹  مطالعه مطالب اقتصادي
  ۲۶  ۷۵  مطالعه مطالب اجتماعي و فرهنگي

  ۲۷  ۸۰  مطالعه مطالب ورزشي
  ۳۰  ۸۷  هاي استخدامي اطالع از آگهي

  ۲۰  ۵۷  پركردن اوقات فراغت
  ۵  ۱۴  عدم امكان استفاده از ساير تاالرها

  ۲۰  ۵۸  همه موارد
  ۳  ۹  ساير موارد

  نمايند؟ مراجعان تا چه حد اطالعات مورد نياز خود را كسب مي -٥

شود كـه   شوند، مشخص مي  بلي شروع مياهايي كه ب هاي مربوط به گزينه و جمع درصد پاسخ   ) ۱۲(با مالحظه جدول    
هـاي   ولي با توجه بـه داده . نمايند ن تاالرهاي آرشيو مطبوعات، اطالعات مورد نياز خود را كسب مي         دهندگا  پاسخ% ۸/۷۰

  .يابند دست مي» تا حد متوسط«دهندگان تاالرهاي مطبوعات روز به اطالعات مورد نياز خود  پاسخ) ۱۳(جدول 

  فراواني ودرصد فراواني نسبي يافتن اطالعات مورد جستجو) ۱۲(جدول 
  درصد  تعداد  ي سؤالها گويه

  ۲/۲۹  ۲۶  خواستم يافتم بلي، دقيقا آنچه را مي
  ۵/۲۲  ۲۰  هايي بلي، با محدوديت



  ۱/۱۰  ۹  ديگري يافتم بلي، دقيقا آنچه را در جستجويش بودم پيدا نشد ولي اطالعات مفيد
  ۹  ۸  خواستم نبودند بلي، آنچه را در جستجويش بودم يافتم، ولي واقعا آنچه را مي

  ۵/۲۲  ۲۰  اي ازهتا اند
  ۲/۲  ۲  خير

  ۵/۴  ۴  بي پاسخ
  ۱۰۰  ۸۹  جمع

  ميزان كسب اطالعات در تاالرهاي مطبوعات روز) ۱۳(جدول 
  بي پاسخ  كم  متوسط  زياد  هاي سؤال گويه

  ۷۱  ها نامه ها و هفته روزنامه
۲/۲۴%  

۱۸۸  
۲/۶۴%  

۳۲  
۹/۱۰%  

۲  
۷/۰%  

  ۶۳  مجالت عمومي
۵/۲۱%  

۱۷۹  
۱/۶۱%  

۳۹  
۳/۱۳%  

۱۲  
۱/۴%   

  چه عواملي موجب افزايش رضايت مراجعان از خدمات بخش آرشيو مطبوعات است؟ -٦

الزم به ذكر است كه پيشنهادات تحقيق حاضر، در اصل پاسخ به سوال آخر است كه بـر حـسب دو نـوع تـاالر بيـان                 
  .شوند مي

  عوامل موثر در افزايش رضايت مراجعان از خدمات تاالرهاي آرشيو مطبوعات) الف

  برخورد مناسب كتابداران تاالرها و كتابداران مخزن و مأموران مراقب تاالرها با مراجعاناستمرار  -
  تهيه كسري نشريات ادواري و تكميل موجودي مجموعه آرشيو مطبوعات -
  هاي فشرده نمايه يا اينترنت برقراري امكان جستجوي موضوعي مقاالت از طريق نصب دوره كامل لوح -

   بيشترتهيه و ارائه نشريات خارجي -
  تعيين يك نفر به عنوان متصدي فتوكپي در بخش آرشيو مطبوعات جهت تسريع در تهيه فتوكپي -
  ها كاهش قيمت اسكن صفحات روزنامه -
  ها و مجالت به صحافي و دريافت سريع آنها تسريع در ارسال روزنامه -

  عوامل موثر در افزايش رضايت مراجعان از خدمات تاالرهاي مطبوعات روز) ب

  ر برخورد مناسب كتابداران تاالرها با مراجعاناستمرا -
  استمرار ساعات كاري تاالرها و عدم كاهش آن -
  استمرار همكاري كتابداران تاالرها جهت تهيه زيراكس نشريات  -
  رفع كمبود ميز و صندلي در تاالرها -
  بخانه نباشدتغيير مكان تاالر مطبوعات روز آقايان به جايي كه در محل تردد مراجعان و كارمندان كتا -
  يات ادواري در تاالر مطبوعات روزامكان امانت دادن نشر -
  ها و مجالت عمومي و ورزشي نامه تهيه و ارائه سريع هفته -
خدامي، نتايج مسابقات هاي است ها، آگهي تعيين يك نفر به عنوان متصدي تهيه، نصب و نگهداري انواع اطالعيه     -

  . در تابلوهاي اعالنات بخشها و آزمون



  گيري هنتيج

بيـشتر از تاالرهـاي   %) ۳۳(در مقطع كارشناسـي  %) ۶۷(شود دانشجويان  هاي تحقيق مشخص مي     بر اساس پرسش   -
بيـشتر از تاالرهـاي   %) ۴۴(بـا مـدرك ديـپلم    %) ۲۹(آموزان    و دانش %) ۳۴(آرشيو مطبوعات و افراد جوياي كار       

 .نمايند مطبوعات روز استفاده مي
، دقـت  %)۶۳(الرهاي آرشيو مطبوعـات از نحـوه برخـورد كتابـداران تاالرهـا      بيشترين ميزان رضايت مراجعان تا  -

%) ۴/۴۹(و غنـي بـودن مجموعـه آرشـيو مطبوعـات      %) ۵۷(كتابداران مخزن در ارائه صـحيح منـابع درخواسـتي           
بيشترين ميزان رضايت مراجعان تاالرهاي مطبوعات روز مربوط به ساعات كاري تاالرهـاي مطبوعـات    . باشد  مي

 .است%) ۵۱(روز 
مهمترين دليل عدم رضايت مراجعان تاالرهاي آرشيو مطبوعات عـدم امكـان جـستجوي موضـوعي مقـاالت از               -

مهمترين دليـل نارضـايتي مراجعـان تاالرهـاي مطبوعـات      . باشد مي%) ۱۶(هاي فشرده نمايه يا اينترنت  طريق لوح 
مراجعـان تاالرهـاي مطبوعـات روز بـانوان     و مهمترين دليل نارضايتي     %) ۳/۴۹(روز آقايان كمبود ميز و صندلي       

 .است%) ۳/۳۷(امانت ندادن مطبوعات 
بيشتر مراجعان تاالرهاي آرشيو مطبوعات جهت پاسخگوئي به نيازهاي اطالعاتي خود بيشتر از مجالت فارسـي             -

%) ۴۲(هـاي جـاري    نمايند، در حالي كه مراجعان تاالرهـاي مطبوعـات روز بيـشتر از روزنامـه              استفاده مي %) ۶۱(
 .نمايند استفاده مي

اطالعات مورد نيـاز خـود را   %) ۷۰بيش از (توان ادعا نمود بيشتر مراجعان تاالرهاي آرشيو مطبوعات        در كل مي   -
دسـت  » تـا حـد متوسـط   «نمايند، ولي مراجعان تاالرهاي مطبوعات روز به اطالعات مـورد نيـاز خـود                كسب مي 

  .يابند مي

  منابع و مآخذ

  .۳۰ ص ،)۷۴بهار (، ۸، شرهيافت ،»نگاهي به نخستين نشريه علمي ايران«ا حسيني پاكوهي، عليرض
-۶۸، صـص )۷۸پاييز  (۳ ، ش۲، س رساني  كتابداري و اطالع  ،  »حجم نمونه در پژوهشهاي پيمايشي    « ،حسيندياني، محمد 
۶۷.  
 .۶۵-۶۶ ص ص،)۷۷بهار  (۱، ش۹، سفصلنامه كتاب، »آشنايي با مجالت كتابداري ايران« ، شيفته سلطاني،


