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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to determine the users expectations of the public 

libraries of Kermanshah in the technology age. 

 

Methodology:  The present study is a descriptive-analytical study using a researcher-made 

questionnaire. The statistical population included all the members of public libraries in 

Kermanshah. A simple random sampling method was used and 377 subjects were selected as 

the sample size based on the Cochran formula. 

 

Findings: In the technology age, users expect the dimensions of staff and librarians and 

technology to be at a desirable (above average) level. The expectations of users in the 

dimensions of resources, innovation, entrepreneurship and reference services are at an 

unsatisfactory (less than average) level and the expectations of outsourcing are modest. 

Comparison of the average rankings showed that the highest expectations were obtained from 

the viewpoint of users in the dimensions of librarians and staff and technology services, 

respectively. Friedman test results showed that users' expectations of public library services 

differed in importance and priority. 

 

Conclusion: Libraries have poor performance in attracting different classes and have not been 

able to meet their expectations in the technology age. 
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Expectations. 
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 چکیده

شژژ ر  یعمژژوم ی اانتظژژارات کژژاردران از تژژدمات کتاد انژژ رک و د زانیژژم نیژژیتعپژژهو ش ضا ژژر دژژا  ژژد   هدددپ پددژوه :

 ی صورت گرفت  است.کرمانشاه در عصر فناور

 

اسژژتداده از پرسشژژنام  مساژژه سژژاتت  ان ژژا   دژژا و دژژ  روپ پیمایشژژی و دژژوده یکژژاردرد ایژژن پژژهو ش  : پددژوه  کددار روش

سژاده و دژر  یتصژادف یریگشژاه دژود کژ  دژا روپ نمونژ شژ ر کرمان یعمژوم ی اکتاد انژ  یاعضژا یژۀکل یآمژار ۀ. جامعژ  استگرفت
 .عنوان ض م نمون  انت اب شدندندر د  733فرمول کوکران تعداد  یمبنا

 

از متوسژژ ب دژژرآورده  شژژتری)د یدر سژژ م م لژژود یانتظژژار کژژاردران از ادعژژاد کارکنژژان و کتادژژداران و فنژژاور یدر عصژژر فنژژاور :هایافتدده

و تژژدمات مرجژژو در ضژژد نژژام لوب )کمتژژر از ضژژد متوسژژ ب و  ینیو کژژارآفر یادعژژاد منژژادو، نژژوآور شژژده اسژژت. انتظژژارات کژژاردران در
در ادعژژاد  بیژژ ا نشژژان داد از نظژژر کژژاردران دژژ  ترترتبژژ  نیانگیژژم ۀسژژیدژژوده اسژژت. ماا یدر ضژژد متوسژژ  یانتظژژارات از تژژدمات جژژانب

نشژژان داد کژژ   دمنیژژآزمژژون فر جیانتظژژارات دژژرآورده شژژده اسژژت. نتژژا زانیژژم نیشژژترید ،یکتادژژداران و کارکنژژان و تژژدمات فنژژاور
 متداوت دودند. گریکدیدا  تیو اولو تیاز نظر ا م یعموم ی اانتظارات کاردران از تدمات کتاد ان 

 

ر عصژژر درا اند انتظژژارات آنژژان اند و نتوانسژژت داشژژت  یدی ا در جژژ ب ااشژژار م تلژژر عملکژژرد  ژژعکتاد انژژ  گیری:بحددو و نتی دده

 .ندیدرآورده نما یدر ضد م لود یفناور

 

 کاردران. ای، درک و انتظارکتاد ان  فناوری،تدمات کرمانشاه، عصر عمومی  ایکتاد ان  کلیدی:های واژه

 

ی  ای عمژژومدررسژژی درک و انتظژژار کژژاردران از تژژدمات کتاد انژژ  .ب1044) سژژیروس و مژژرادی، مسمژژود ،اکبژژری ؛صژژالم ،رضیمژژی اسددتداد:

        .ب55-86)ب، 2)9 ،تدمات اطالعاتیمنادو و  مدیریت .عصر فناوری در ش ر کرمانشاه

-------------------------- 
(DOI): 10.30473/mrs.2023.66348.1547 

 یمنادو و تدمات اطالعات تیریمدفصلنام  
 ب55-86) ،1041 تادستانب، 70 یاپی، )پدو  شماره، ن م سال

                   ب19/46/1041)تاریخ دریافت: 
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 مقدمه
گسترده از مروزه با توجه به پيشرفت سریع فناوری و استفاده ا

، های اجتماعيشبکه ها وهای همراه، تبلتاینترنت، تلفن
ها در کتابخانهبيان داشته است  (2415) 1طور که ماسيسهمان

یری در برابر این پذانعطاف ،اندگرفته معرض تغييرات جدیدی قرار
هم  هاکتابخانهی موفق است و هانسازماتغييرات از مشخصات 

خود را هایي که کتابخانهتوان گفت يمنيستند.  مستثنااز این امر 
و  بپردازند ارائه خدمات جدید کنند، به سازگاربا تغيير زمانه 
 نيازهای جدید به يیپاسخگو برایتر به منابع را دسترسي آسان
بيان  2يکر و ایوانزب توانند به بقای خود ادامه دهند.مي فراهم کنند

و تغيير شکل قالب اطالعات از  شدن يجهان دارند تأثيراتمي
 دسترسي، ، به تغيير شيوةایچندرسانه و شکل چاپي به دیجيتال

 (؛2415انجاميده است )بيکر و ایوانز،  اطالعات توزیع و بازیابي
های عمومي را در کاربران کتابخانه تغيير ذائقۀ که این تغييرات،

ها و انتظارات کاربران ها و خدمات کتابخانهبر فعاليت اشته وپي د
 تغيير و نيز کتابداران نقش خدمات تأثير گذاشته و موجب تغيير از

 اکنون. اندشده هاکتابخانه عمومي خدمات سنتي ارائه شکل
شناخت انتظارات نوین کاربران از  ها باو کتابخانه کتابداران
 جدید فناوری ابزارهای از تفادههای اطالعاتي و اسفناوری
این  که باشند؛ داشته کاربران با ترینزدیک بسيار ارتباط توانندمي

شود ه کتابخان منابع از بيشتر نهایت به استفادهر تواند دامر مي
 (.2415، 4گيزولفي)

 کاربران انتظارات با را خود نتوانند هاکتابخانه که يصورت در 
 به کامل نحو به را خود رسالت انستنخواهند تو کنند، سازگار
 الکترونيکي ابزارهای سود به است يجه ممکندرنتبرسانند،  انجام
 .شوند خارج ميدان از حتي وشده  رانده حاشيه به اینترنت و

عمدة دارد عصر دیجيتال با دو ویژگي بيان مي ،3آئبو
توسعه و رشد روزافزون  های شخصي وگسترش استفاده از رایانه

(، با 2445شود )آئبو، رنت و سهولت استفاده از آن شناخته مياینت
 ی دسترسي به اطالعاتو دگرگوني شيوه هاتوجه به این ویژگي

 عملکرد بهبود ها جهتکتابخانه کاربران، انتظارات رفتن باال نيز و
 ایجاد نيازمند ،نيازهای نسل مؤثرتر به پاسخگویي و سازماني
بازنگری برای  هایيیافتن شيوه و خود هایمأموریت در تغييراتي
 ارائه خدمات از کاربران انتظارات و شناسایيهای خود فعاليت
 هایفناوری از استفاده کاربران تا ؛(2415، 5هرنون)هستند  شده

                                                                      
1. Massis 

2. Baker & Evans 

3. Gisolfi 

4. Aabø 

5. Hernon 

 هاکتابخانه از استفاده شدن کم و اعضا ریزش سبب دیجيتال،
 تأمين يعموم هایکتابخانه هدف خدمات اینکه به توجه با. نشود
در صورت شناسایي دقيق و صحيح  است، کاربران نيازهای

ها و نهادهای ها کتابخانهانتظارات آنان و منابع مورد نياز آن
 را خود موقع خدماتگيری درست و بهتوانند با تصميممتولي مي

 نموده و بتوانند هماهنگ کنندهمراجعه انتظارات و نيازها با
 کنند. ارائه آنان تری بهمناسب خدماتي

 ها بهانتظارات کاربران از کتابخانه ۀپژوهش درزمين
 مشکالت و نيازها از تا کندمي کمک ها و کتابدارانکتابخانه
 خدماتي بتوانند آگاهي این با و باشند داشته بهتری درک کاربران
 در مجموعه مدیران به و کنند ارائه آنان به مفيدتر و ترمناسب
 و پژوهشگران موردنياز منابع نوع دربارة ندهآی هایگذاریسياست
 پژوهش نتایج آن بر عالوه. رسانند یاری مفيدتر خدمات ارائه
 باعث مسئوالن توجه صورت در که بود خواهد نکاتي بيانگر
عصر  در هاکتابخانه بهتر بازدهي آن تبعبه و شده خدمات بهبود
 صرع در شده احساس مشکل .داشت خواهد پي در را فناوری
 این جدید هایفناوری از روزافزون استفاده به توجه با کنوني
 حفظ را خود اهميت و نقش توانندمي چگونه هاکتابخانه که است
 در و کرده شناسایي را مخاطبان جدید و متنوع انتظارات و کنند
 مسائل به توجه کنند؟ با تالش آنان نيازهای برآوردن جهت
 از کاربران انتظارات بررسي به پژوهش این ذکرشده،
 پرداخته است. فنّاوری عصر در عمومي هایکتابخانه
 

 پیشینة پژوهش
انتظارات کاربران از  حوزةهای انجام شده در با توجه به پژوهش

 و گودیني (، زارع،1466زاده )بيگي و حسن ها محمدکتابخانه
(، 1495، انصاری، فاميل روحاني و مرادی )(1493) ریاحي
نشان دادند که اکثر ( 2413) 3و کایااوغلو (2412) 8نرانگاناتا

درسي  مطالعۀها دارای مدرک دیپلم بوده و برای کاربران کتابخانه
بيگي و  های محمداند. همچنين پژوهشبه کتابخانه مراجعه کرده

( 1495انصاری، فاميل روحاني و مرادی ) ( و1466زاده )حسن
ترین بعد منابع ضعيف های عمومي بعدنشان داد در کتابخانه
 (1494) نثاری درم و و در پژوهش نوروزی ارزیابي شده است؛

منابع کتابخانه توانسته انتظارات حداقلي کاربران را تأمين نمایند. 
 (، محمد1495های انصاری، فاميل روحاني و مرادی )پژوهش

نشان ( 1494) نثاری درم و نوروزی ( و1466زاده )بيگي و حسن
 اند.بران خدمات کارکنان و کتابداران را بهتر ارزیابي کردهدادند کار

                                                                      
. Ranganathan 

. KAyaoğlu 
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-و کامران طرقي، صنعت (1493) ریاحي و گودیني پژوهش زارع،

نشان دادند با باال رفتن سن، سطح ( 1341جو و نوکاریزی )
 هایتحصيالت و استفاده از اینترنت ميزان استفاده از کتابخانه

( 2412) 1پژوهش واکاری مقابل نقطۀاما در  کاهش یافته است؛
 تمایل کردندمي استفاده اینترنت بيشتر از که کاربراني داد نشان
 .داشتند عمومي هایکتابخانه از استفاده برای هم بيشتری

 (1495همچنين نتایج پژوهش انصاری، فاميل روحاني و مرادی )
نشان داد باال رفتن سن باعث استفاده کمتر از کتابخانه شده 

نشان داد بين سطح تحصيالت و درک و  (2444) 2است. زیا
ای وجود دارد. پژوهش غفاری و انتظار کاربران تفاوت عمده

 (، یوسف1492) (، مرادیان تمجيد، غفاری و زارعي1494کراني )
انصاری، فاميل روحاني و  ،(1493) جو صنعت تبریز و نجدی زاده

( 1341جو و نوکاریزی )( و کامران طرقي، صنعت1495مرادی )
ها در برخي موارد حداقل انتظار کاربران را نشان داد کتابخانه
اند اما خدمات ارائه شده با انتظار آنان فاصله تأمين کرده

 توجهي داشته است. قابل
( نشان داد درک 2413) 4در مقابل پژوهش آدامو و نتوکا

مواد دیجيتال و  روه کاربران و کتابداران دربارةعمومي هر دو گ
بخش بوده است. ها رضایتبع الکترونيک و خدمات کتابخانهمنا

کاربران از مواد دیجيتالي و دسترسي به منابع الکترونيک نظير 
های اطالعاتي آنالین رضایت داشتند و وب، وای فای و پایگاه

 انتظارات آنان تأمين شده بود. مرادیان تمجيد، غفاری و زارعي
های مورد بررسي تابخانه( در پژوهش خود ضعف مشهود ک1492)

 اند. پژوهش کایااوغلوها دانستهشنيداری آن -را در منابع دیداری
 را هاکتابخانه به مراجعه عدم دالیل نشان داد کاربران (2413)

 به نبودن نزدیک اینترنت، از استفاده راحتي وقت، کمبود
 ذکر هاکتابخانه خدمات از اطالع عدم و عمومي هایکتابخانه
  .اندکرده

در پژوهش خود نشان  (2411) 3محمود و سفيق رحمان،
 مرجع مجموعه با را خود کلي رضایت دهندگانپاسخ دادند اگرچه
 بسيار زمينه این در امکانات و خدمات از اما دادند، کتابخانه نشان
 ارائه برای کتابخانه در که داشتند انتظار کاربران. بودند ناراضي
 شود گرفته بهره مطلوب نحوبه طالعاتيا هایفناوری از خدمات
 خدمات کيفيت از هاآن رضایت عدم باعث مسئله این نبود و

 5نتایج پژوهش نزیوو .بود بررسيد مور هایکتابخانه در مرجع

                                                                      
. Vakkari 

. Xia 

. Adamou & Ntoka 

. Rehman, Shafique & Mahmood 

. Nzivo 

 چاپي منابع بيشتر خوانندگان ترجيح نشان داد که (2412)
 از استفاده و پژوهش کلير طوبه و خواندن و است؛( هاکتاب)
 به مراجعه برای کاربران توجهد مور اهداف از اطالعاتي بعمنا

( نشان دادند کاربران 2414) 8دوو و ایوانز .است بوده کتابخانه
خدمات مبتني بر فناوری اطالعات و مجازی در  ارائۀخواستار 
نشان دادند خدمات  (2415) 3واليا و ها هستند. کائورکتابخانه
با عصر دیجيتال نبوده و  های عمومي دهلي متناسبکتابخانه

ها متناسب با عصر دیجيتال سازی کتابخانهاقداماتي برای جذاب
 صورت نگرفته است.
 دهديمشده نشان  های انجامبندی پيشينهبررسي و جمع

 شده انجام یهاپژوهش از کدامچيهشده در  های بررسيکتابخانه
 ضعف .است نشده نيتأم کاربران انتظارات حداکثری سطح
خدمات  و الکترونيکي خدمات بخش منابع، در بيشتر مشهود
با  است؛ شنيداری بوده -و قسمت دیداری هاکتابخانه فناورانۀ

اطالعات  فناوری بر وجود انتظار باالی کاربران از خدمات مبتني
انتظارات آنان  هاکتابخانهی مختلف هابخشمثبت آن بر  ريتأثو 

جستجوها نشان داد در مورد  در این زمينه برآورده نشده است؛
های عمومي با سنجش انتظارات کاربران از خدمات کتابخانه

های رویکرد انتظارات جدید کاربران در عصر فناوری پژوهش
های انتظارات و وجود خأل در پژوهش اندکي صورت گرفته
ی هایفناوربر گسترش  ديتأکهای عمومي با کاربران از کتابخانه
 .نوین، مشهود بود

 

 روش کار پژوهش
پيمایشي صورت  روش به و کاربردی نوع از حاضر پژوهش

استفاده از پرسشنامه محقق  های پژوهش نيز باگرفته است. داده
منابع، خدمات مرجع، فناوری،  مؤلفۀ 8 از متشکل ساخته

 85 کتابداران و کارکنان، خدمات جانبي و نوآوری و کارآفریني و
ی آماری این پژوهش متشکل از کليه جامعۀتدوین گردید.  گویه،
ها های عمومي شهر کرمانشاه بود که تعداد آنکتابخانه کاربران

های استان کرمانشاه طبق اعالم واحد آمار اداره کل کتابخانه
فرمول کوکران  نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از 21411
 تصادفي گيرینمونه نفر برآورد شد که با استفاده از روش 433
ها با استفاده از تحليل داده و و در پایان تجزیه تعيين گردید؛ ساده
 تکميل شده انجام گرفت. پرسشنامۀ 454

برای تعيين روایي پرسشنامه، پس از مطالعه دقيق سؤاالت 
آوری پژوهش و مطالعه مقدماتي در سایر تحقيقات و جمع

                                                                      
. Du & Evans 

. Kaur & Walia 
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ل نظران و اعماای و مشورت با صاحباطالعات کتابخانه
مورد د و شسؤاالت پرسشنامه طراحي  هاآناصالحات پيشنهادی 

 قرار گرفت. یيدأت

نفر از کاربران  34برای تعيين پایایي، ابتدا پرسشنامه در بين 
طور تصادفي آماری بودند، به های عمومي که عضو جامعۀتابخانهک

محاسبه گردید، که این امر  68/4و ضریب آلفای کرونباخ  اجرا شد؛
 و هیتجزاست. در  هادادهابزار گردآوری  قبولقابليانگر پایایي ب
اسميرنف نشان داد متغيرها  –کولموگروف Z آزمون هاداده ليتحل

های پژوهش از توزیع نرمال برخودار نيستند لذا برای بررسي فرضيه
 های آماری ناپارامتریک استفاده گردید.از آزمون
 

 ي پژوهشهافرضيه
 شناختيمتغيرهای جمعيت با کتابخانه به راجعهم دفعات . بين1

 دارد. وجود معنادار رابطه

های عمومي و متغيرهای . بين انتظارات کاربران از کتابخانه2
 جمعيت شناختي رابطه معنادار وجود دارد.

 را فناوری عصر در کاربران انتظارات عمومي، هایکتابخانه . منابع4
 کند.مي برآورده

 کاربران انتظارات کتابداران، و کارکنان توسط شده ارائه خدمات .3
 کند.مي برآورده را فناوری عصر در

های عمومي انتظارات شده در کتابخانه . خدمات جانبي ارائه5
 از استفاده نبي کند.کاربران در عصر فناوری را برآورده مي

 رابطۀ عمومي هایکتابخانه از ميزان استفاده و های نوینفناوری
 دارد. وجود اداریمعن
 انتظارات عمومي هایکتابخانه . خدمات نوآوری و کارآفریني3

 کند.مي برآورده را فناوری عصر در کاربران
 عصر در کاربران انتظارات عمومي هایکتابخانه . خدمات مرجع6

 کند.مي برآورده را فناوری
 

 هاي پژوهشیافته
متغيرهاي  بررسی رابطه بين دفعات مراجعه به کتابخانه و

 شناختیجمعيت

حاوی داده های مربوط به توزیع فراواني ميزان استفاده  1جدول 
کنندگان به آن ها ها برحسب جنسيت مراجعهکاربران از کتابخانه

 مي باشد.

 

 مقایسه توزیع فراواني ميزان استفاده کاربران از کتابخانه برحسب جنسيت .1جدول 

 ميزان استفاده

 جنس

 جمع کل چند بار در سال چند بار در ماه بار در هفتهيک ر در هفتهبا چند هرروز
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 144 133 2/6 12 8/11 13 1/8 9 6/24 45 4/54 33 زن

 144 244 3/9 19 4/13 29 6/14 26 8/26 56 43 89 مرد

 144 454 9/6 41 1/14 38 8/14 43 8/28 94 9/34 134 جمع کل

42/4=p                  3=df                          83/11=2x 

 
و  زنان (%4/54، )دهدنشان مي 1های جدول دادهطور که همان
 اعالم داشتند که هرروز از کتابخانه استفاده  مردان (43%)

فراواني توزیع  داری بينااز نظر آماری تفاوت معن و کنندمي
ميزان استفاده از کتابخانه در افراد مورد مطالعه برحسب جنس 

ی بيشتر دارامعن طوربهعبارتي زنان به (.p=42/4مشاهده شد )

 بينبنابراین  .اندکردهاستفاده  هاکتابخانهاز مردان از خدمات 
 شناختيمتغيرهای جمعيت و کتابخانه به مراجعه دفعات
 .دارد وجود معنادار رابطه

 
 

 

 توزیع فراواني ميزان استفاده کاربران از کتابخانه برحسب سن مقایسۀ .2جدول 

 ميزان استفاده 

 سن

 جمع کل چند بار در سال چند بار در ماه بار در هفتهيک چندبار در هفته هرروز

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 144 25 4 4 12 4 24 5 24 5 36 12 سال 13-3

 144 183 4/3 3 3/14 13 4/3 12 4/42 54 3/35 35 سال 23-15

 144 133 3/18 23 5/12 16 9/14 24 1/24 29 6/48 54 سال 33-25

سال و  35
 بيشتر

4 8/13 8 4/45 4 4 6 1/33 4 4 13 144 

 144 454 9/6 41 1/14 38 8/14 43 8/28 94 9/34 134 جمع کل

441/4p<                     12=df                          35/39=2x 
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 3-13( افراد دارای سن %36)، دهديمنشان  2 نتایج جدول

اعالم داشتند سال و بيشتر  35( افراد دارای سن %8/13سال و )

و این تفاوت از نظر کنند که هرروز از کتابخانه استفاده مي

توان گفت با يمدر نتيجه (. >441/4pدار بود )اآماری معن

 افزایش سن ميزان استفاده از کتابخانه کاهش یافته است.

 

 توزیع فراواني ميزان استفاده کاربران از  مقایسۀ .3جدول 

 کتابخانه برحسب سطح تحصيالت

 ميزان استفاده

 
 تحصيالت

 جمع کل چند بار در سال چند بار در ماه بار در هفتهيک چندبار در هفته هرروز

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 144 23 4 4 2/22 8 1/11 4 1/11 4 8/55 15 زیر دیپلم

 144 134 6/5 14 11 19 3/14 16 4/26 39 5/33 33 دیپلم

 دیپلم فوق
 و ليسانس

23 2/26 24 5/24 6 3/9 16 2/21 15 8/13 65 144 

 ليسانس فوق
 و دکتری

23 5/31 21 4/42 6 4/12 4 8/3 8 2/9 85 144 

 144 454 9/6 41 1/14 38 8/14 43 8/28 94 9/34 134 جمع کل

442/4=p                      12=df                          49/41=2x 
 

( افااراد بااا %8/55) دهااد،نشااان مااي 4طور کااه جاادول همااان
تحصاايالت دیااپلم، افااراد بااا  (%5/33تحصاايالت زیااردیپلم، )

 (%5/31یپلم و ليساانس و )دفاوق( افراد با تحصايالت 2/26%)
اعاالم داشاتند کاه يساانس و دکتاری لفوقافراد با تحصيالت 

و این تفاوت از نظار آمااری کنند هرروز از کتابخانه استفاده مي
(. بنابراین، بيشترین تعداد افرادی که هار p=442/4دار بود )امعن

؛ افراد با سطح تحصيالت دیپلم اندنمودهمراجعه  روز به کتابخانه
دليال اساتفاده کام افاراد باا  رسديم، همچنين به نظر اندبوده

خصوصاااد دانشااجویان در دسااترس بااودن  تحصاايالت باااالتر
این گاروه  یاستفادهی دانشگاهي و تخصصي برای هاکتابخانه
 است.را برآورده ساخته  هاآنکه ظاهراد نيازهای اطالعاتي  است

 

 

 کاربران از ةتوزیع فراواني ميزان استفاد مقایسۀ .4جدول 

 کتابخانه برحسب دسترسي به اینترنت در منزل 

 ميزان استفاده     

 
 اينترنت

 جمع کل چند بار در سال چند بار در ماه بار در هفتهيک چندبار در هفته هرروز
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 144 39 1/8 4 4 4 1/8 4 3/42 18 1/55 23 خير

 144 441 4/9 26 4/15 38 4/11 43 8/25 33 5/46 118 بلي

 144 454 9/6 41 1/14 38 8/14 43 8/28 94 9/34 134 جمع کل

41/4=p                  3=df                          88/12=2x 
 

( افرادی که در %1/55) دهد،شان مين 3طور که جدول همان

( افرادی که %5/46منزل به اینترنت دسترسي نداشتند و )

که این  اندکردهه از کتابخانه استفاد هرروزدسترسي داشتند، 

(. در نتيجه افرادی p=41/4دار بود )اتفاوت از نظر آماری معن

بيشتر از کساني که  اندنداشتهکه در منزل به اینترنت دسترسي 

ی عمومي هاکتابخانهاز  اندداشتهدر منزل به اینترنت دسترسي 

 .اندکردهاستفاده 
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 های عمومي برحسب جنسيت. مقایسه ميانگين نمره انتظارات کاربران از خدمات کتابخانه6 جدول

 ميانگين جنس متغير
انحراف 

 استاندارد

 ويتنی -نتيجه آزمون من

z p 

 منابع
 53/4 69/2 مرد

16/4 68/4 
 81/4 63/2 زن

خدمات 
 مرجع

 86/4 64/2 مرد
45/1 16/4 

 34/4 98/2 زن

 فناوری
 59/4 46/4 مرد

49/4 34/4 
 36/4 43/4 زن

کتابداران 
 و کارکنان

 82/4 83/4 مرد
93/1 45/4 

 33/4 38/4 زن

خدمات 
 جانبي

 34/4 15/4 مرد
68/1 48/4 

 33/4 96/2 زن

نوآوری و 
 رینيکارآف

 33/4 99/2 مرد
36/1 46/4 

 85/4 68/2 زن

 

هاي عمومی و ارتباط بين انتظارات کاربران از کتابخانه

 متغير هاي جمعيت شناختی

دهد، ميانگين ویتني نشان مي -طور که نتيجه آزمون منهمان

از طرق شده  در خصوص خدمات ارائه انتظارات کاربراننمره 

داری اطور معنبه زناننسبت به  مردانکتابداران و کارکنان در 

ولي در سایر خدمات کتابخانهو نيز ( p=45/4بيشتر است )

مورد  مردان و زنان انتظاراتداری بين اهای عمومي تفاوت معن

مردان به خدمات  عبارتيبه(. <45/4p) مطالعه مشاهده نشد

های عمومي توسط کتابداران و کارکنان در کتابخانه شده ارائه

اند ولي نمرات مردان و زنان همره بيشتری نسبت به زنان دادن

 اری نداشت.اددر خصوص سایر خدمات تفاوت معن

 
 های عمومي برحسب سنميانگين نمره انتظارات کاربران از خدمات کتابخانه مقایسۀ .5 جدول

 ميانگين سن متغير
انحراف 

 استاندارد

 واليس -آزمون کروسکال  نتيجۀ
2x p 

 نابعم

 81/4 42/4 سال 13-3

24/46 441/4< 
 59/4 45/4 سال 23-15

 54/4 86/2 سال 33-25

 15/4 59/2 سال و بيشتر 35

خدمات 
 مرجع

 83/4 94/2 سال 13-3

81/13 442/4 
 86/4 44/4 سال 23-15

 88/4 62/2 سال 33-25

 63/4 45/2 سال و بيشتر 35

 فناوری

 36/4 48/4 سال 13-3

98/4 23/4 
 33/4 42/4 سال 23-15

 84/4 33/4 سال 33-25

 43/4 41/4 سال و بيشتر 35

کتابداران 
و 
 کارکنان

 89/4 85/4 سال 13-3

 33/4 36/4 سال 23-15 32/4 62/2

 83/4 58/4 سال 33-25
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 ميانگين سن متغير
انحراف 

 استاندارد

 واليس -آزمون کروسکال  نتيجۀ
2x p 

 59/4 69/4 سال و بيشتر 35

خدمات 
 جانبي

 62/4 48/4 سال 13-3

65/3 16/4 
 39/4 93/2 سال 23-15

 86/4 11/4 سال 33-25

 68/4 42/4 سال و بيشتر 35

نوآوری و 
 کارآفریني

 81/4 43/4 سال 13-3

13/13 444/4 
 84/4 63/2 سال 23-15

 33/4 94/2 سال 33-25

 94/4 91/2 سال و بيشتر 35

 
دهد، مي نشانواليس  -کروسکالآزمون  ۀطور که نتيجهمان

های کتابخانهدر خصوص خدمات  انتظاراتميانگين نمره 
عمومي در ابعاد منابع، خدمات مرجع و نوآوری و کارآفریني در 

داری دارد اسن تفاوت معن برحسبافراد مورد مطالعه 
(45/4p<ولي در سایر ابعاد تفاوت معن )اری مشاهده نشد اد
(45/4p>). 

یک از کدامر مربوط به داابرای تعيين اینکه تفاوت معن
( دودوبهویتني )مقایسه  -از آزمون من استهای سني گروه

استفاده شد که نتيجه آزمون مذکور نشان داد که ميانگين نمره 
سال   23 تا 15انتظارات در خصوص منابع در افراد دارای سن 

سال، بيشتر است همچنين  33تا  25 سني  نسبت به افراد رده
 25 سال نسبت به افراد دارای سن 13تا  3 در افراد دارای سن

 .استداری بيشتر امعن طوربهسال  33تا 
یافته است یشافزاتوان گفت هرچه سن يمدرنتيجه 

 انتظارات کاربران از منابع کمتر برآورده شده است.
از خدمات مرجع  همچنين ميانگين نمره انتظارات کاربران

بت به سایر افراد مورد سال و بيشتر نس 35در افراد دارای سن 
سال نسبت به افراد  33تا  25 مطالعه و در افراد دارای سن 

 (.>45/4pداری کمتر بود )امعن طوربهسال  23تا 15
سال  35توان گفت انتظارات رده سني باالی يمنتيجه  در
ی سني کمتر برآورده شده و نيز انتظارات رده هاردهاز دیگر 
یعني با ؛ سال برآورده شده است 23تا  15 کمتر از  33-25

 سن کاربران انتظارات آنان کمتر برآورده شده است. باال رفتن
ميانگين نمره دیدگاه در خصوص نوآوری و کارآفریني در 

سال و  23تا  15سال نسبت به افراد  13تا  3افراد دارای سن 
(. درنتيجه >45/4pداری بيشتر بود )امعن طوربهسال  33تا  25
ی عمومي در بعد منابع هاکتابخانهن گفت چون توايم

را بيشتر برآورده  سال 13تا  3و سال  23تا  15انتظارات افراد 
توان نتيجه گرفت که کيفيت منابع يمطور ینالذا  اندکرده
سال به باالتر به  25سال و  23تا  15ی سني هاگروهبرای 

این ی عمومي در جهت رفع هاکتابخانهمراتب کمتر است و 
 نقيصه باید به کيفيت منابع خود بيفزایند.

 
 های عمومي برحسب سطح تحصيالتميانگين نمره انتظارات کاربران از خدمات کتابخانه مقایسۀ .5جدول 

 ميانگين تحصيالت متغير
انحراف 

 استاندارد

 واليس -آزمون کروسکال ۀنتيج
2x p 

 منابع

 83/4 69/2 زیر دیپلم

16/26 441/4< 
 53/4 43/4 یپلمد

 38/4 33/2 دیپلم و ليسانسفوق

 56/4 82/2 ليسانس و دکتریفوق

 خدمات مرجع

 84/4 48/4 زیر دیپلم

99/4 28/4 
 83/4 93/2 دیپلم

 83/4 93/2 دیپلم و ليسانسفوق

 62/4 31/2 ليسانس و دکتریفوق

 441/4 41/18 49/4 53/4 زیر دیپلم فناوری
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 ميانگين تحصيالت متغير
انحراف 

 استاندارد

 واليس -آزمون کروسکال ۀنتيج
2x p 

 53/4 23/4 لمدیپ

 84/4 34/4 دیپلم و ليسانسفوق

 52/4 55/4 ليسانس و دکتریفوق

کتابداران و 
 کارکنان

 36/4 49/4 زیر دیپلم

31/5 14/4 
 34/4 59/4 دیپلم

 84/4 59/4 دیپلم و ليسانسفوق

 33/4 32/4 ليسانس و دکتریفوق

 خدمات جانبي

 52/4 69/2 زیر دیپلم

53/3 48/4 
 64/4 43/4 دیپلم

 34/4 96/2 دیپلم و ليسانسفوق

 36/4 25/4 ليسانس و دکتریفوق

نوآوری و 
 کارآفریني

 39/4 93/2 زیر دیپلم

32/13 442/4 
 88/4 66/2 دیپلم

 33/4 62/2 دیپلم و ليسانسفوق

 34/4 15/4 ليسانس و دکتریفوق

 
دهد، نشان ميواليس  -کروسکالآزمون  ۀطور که نتيجهمان

های کتابخانهدر خصوص خدمات  انتظاراتميانگين نمره 
عمومي در ابعاد منابع، فناوری و نوآوری و کارآفریني در افراد 

داری دارد اسطح تحصيالت تفاوت معن برحسبمورد مطالعه 
(45/4p<ولي در سایر ابعاد تفاوت معن )داری مشاهده نشد ا
(45/4p>). 

یک از کدامدار مربوط به ابرای تعيين اینکه تفاوت معن
ویتني )مقایسه  -از آزمون من استهای تحصيلي گروه
آزمون نشان داد که ميانگين  ( استفاده شد که نتيجۀدودوبه

نمره دیدگاه در خصوص منابع در افراد دارای تحصيالت دیپلم 
داری امعن طوربهیپلم و باالتر دفوقنسبت به افراد با تحصيالت 

که  طورهمانتوان گفت يم(. در نتيجه >45/4p) استبيشتر 
به  کنندهمراجعهدر باال هم توضيح داده شد بيشترین افراد 

و  اندبودهی سني نوجوانان هاگروهی عمومي بين هاکتابخانه
که این افراد دارای مدرک دیپلم هستند و تنها از یيازآنجا

کنند يمبرای کنکور استفاده سالن مطالعه جهت آمادگي 
 ها بيشتر برآورده شده است.انتظارات آن

ميانگين نمره دیدگاه در خصوص خدمات فناوری در افراد 
يسانس و دکتری نسبت به افراد با لفوقدارای تحصيالت 

تحصيالت دیپلم و همچنين ميانگين نمره دیدگاه در خصوص 
يسانس لفوقت نوآوری و کارآفریني در افراد دارای تحصيال
یپلم و ليسانس، دفوقنسبت به افراد با تحصيالت دیپلم، 

عبارتي در بعد (. به>45/4p) استداری بيشتر امعن طوربه
يسانس و دکتری بيشتر از سایرین لفوقفناوری انتظارات افراد 

 ؛ وبرآورده شده است و کتابخانه در این زمينه موفق بوده است
آفریني انتظارات افراد دارای مدرک نيز در بعد نوآوری و کار

یپلم و دفوقيسانس بيشتر از افراد دارای مدارک دیپلم، لفوق
 ليسانس برآورده شده است.

 

 (4با نمره نظری ) های عمومي در بعد منابع در عصر فناوریاز خدمات کتابخانه انتظارات کاربران مقایسۀ .5جدول 
 دارياسطح معن درصد تعداد سطح متغير

 منابع
 81 213 و کمتر 4

441/4< 
 49 148 4بيشتر از 

 
منابع کتابخانه هاي عمومی در ارتباط با برآوردن نياز هاي 

 کاربران

فراواني ، دهدمينشان  یانتيجه آزمون دوجملهطور که همان

های نسبي کاربراني که به انتظارات خود از خدمات کتابخانه
اند )نمره نامطلوب( داده ترو کم 4نمره عمومي در بعد منابع 
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)نمره  4بيشتر از نمره  نسبت به کاربراني که به این خدمات
به(. >441/4pداری بيشتر بود )امعن طوربهاند، مطلوب( داده
های عمومي در انتظارات کاربران از خدمات کتابخانهعبارتي 

از حد  کمترمطلوبي )نادر حد بعد منابع در عصر فناوری 
 ورده شده است.برآمتوسط( 

 
 

 

 شده توسط کارکنان و کتابداران  انتظارات کاربران از خدمات ارائه ۀمقایس .5 جدول

 (4) ینظر مرهان ب های عمومي در عصر فناوریکتابخانه
 دارياسطح معن درصد تعداد سطح متغير

کتابداران و 
 کارکنان

 22 36 و کمتر 4
441/4< 

 36 232 4بيشتر از 

 
در ارتباط  شده توسط کارکنان و کتابداران  ئهخدمات ارا

 با انتظارات کاربران در عصر فناوري

فراواني ، دهدمينشان  یاآزمون دوجمله ۀنتيجطور که همان
کارکنان و  از طریقشده  نسبي کاربراني که به خدمات ارائه

)نمره مطلوب(  4بيشتر از نمره های عمومي کتابداران کتابخانه
 و کمتر 4نمره سبت به کاربراني که به این خدمات اند نداده

 بيشتر بود داریامعن طوربهاند، )نمره نامطلوب( داده

(441/4p<.) انتظارات عبارتي از دیدگاه افراد مورد مطالعه، به
های عمومي در عصر کاربران از کارکنان و کتابداران کتابخانه

یعني ؛ از حد متوسط( است بيشتردر حد مطلوبي )فناوری 
با برقراری ارتباط مناسب با  اندتوانستهي خوببهکتابداران 

 کاربران در سطح مطلوبي انتظارات آنان را برآورده سازند.

 

 

 (4با نمره نظری ) های عمومي در عصر فناوریانتظارات کاربران از خدمات جانبي کتابخانه مقایسۀ .16 جدول

 

 
هاي عمومی در خدمات جانبی ارائه شده در کتابخانه

 ارتباط با برآوردن نياز کاربران

فراواني ، دهدمينشان  یاآزمون دوجمله ۀنتيجطور که همان
های شده در کتابخانه نسبي کاربراني که به خدمات جانبي ارائه

اند نسبت به )نمره مطلوب( داده 4بيشتر از نمره عمومي 

)نمره نامطلوب(  و کمتر 4نمره کاربراني که به این خدمات 

دار نبود ااند، بيشتر بود ولي این تفاوت از نظر آماری معنداده
(48/4=p.) 

های شده در کتابخانه عبارتي خدمات جانبي ارائهبه
عصر فناوری را در حد متوسطي عمومي انتظارات کاربران در 

 کند.برآورده مي

 

 های عمومي در بعدمقایسه انتظارات کاربران از خدمات کتابخانه .11جدول 

 (4با نمره نظری ) های نوین در عصر فناوریفناوری 

 دارياسطح معن درصد تعداد سطح متغير

 های نوینفناوری
 22 38 و کمتر 4

441/4< 
 36 233 4بيشتر از 

 

هاي عمومی در ارتباط با هاي نوين در کتابخانهفناوري

 برآوردن انتظارات کاربران

فراواني ، دهدمينشان  یاآزمون دوجمله ۀنتيجطور که همان
های عمومي در بعد نسبي کاربراني که به خدمات کتابخانه

اند نسبت )نمره مطلوب( داده 4های نوین نمره بيشتر از فناوری
و کمتر )نمره نامطلوب(  4نمره که به این خدمات به کاربراني 

 (.>441/4pداری بيشتر بود )امعن طوربهاند، داده
انتظارات کاربران عبارتي از دیدگاه افراد مورد مطالعه، به 

 دارياسطح معن درصد تعداد سطح متغير

دمات خ
 شده ارائهجانبي 

 35 153 و کمتر 4
48/4 

 55 194 4بيشتر از 
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در حد مطلوبي های نوین در عصر فناوری در بعد فناوری
توان گفت يم؛ لذا برآورده شده استاز حد متوسط(  بيشتر)

ی عمومي در این مورد عملکرد قابل قبولي هابخانهکتا
 .اندداشته

 

 (4) یبا نمره نظر های عمومي در بعد نوآوری و کارآفریني در عصر فناوریانتظارات کاربران از خدمات کتابخانه مقایسۀ .12ل جدو

 دارياسطح معن درصد تعداد سطح متغير

 نوآوری و کارآفریني
 81 213 و کمتر 4

441/4< 
 49 148 4بيشتر از 

 

خدمات نو آوري و کاار آفرينای در ارتبااط باا بارآوردن 

 انتظارات کاربران

فراواناي ، دهادمينشان  یانتيجه آزمون دوجملهطور که همان
های عمومي نماره نسبي کاربراني که به خدمات مرجع کتابخانه

ن اند نسبت به کاربراني که به ایا)نمره نامطلوب( داده و کمتر 4

 طوربااهانااد،  )نمااره مطلااوب( داده 4بيشااتر از نمااره خاادمات 
 انتظارات کاربران ازبه عبارتي (. p=441/4داری بيشتر بود )امعن

در حاد های عماومي در عصار فنااوری کتابخانه خدمات مرجع
 بوده و برآورده نشده است.از حد متوسط(  کمترمطلوبي )نا

 

 (4با نمره نظری ) های عمومي در عصر فناوریدمات مرجع در کتابخانهانتظارات کاربران از خ مقایسۀ .13جدول 

 دارياسطح معن درصد تعداد سطح متغير

 خدمات مرجع
 59 248 و کمتر 4

441/4 
 31 133 4بيشتر از 

 
 خدمات مرجع و برآوردن انتظار کاربران در عصر فناوري

اواناي فر، دهادمينشان  یاآزمون دوجمله ۀنتيجطور که همان
های عمومي نماره نسبي کاربراني که به خدمات مرجع کتابخانه

اند نسبت به کاربراني که به ایان )نمره نامطلوب( داده و کمتر 4
داری امعن طوربهاند، )نمره مطلوب( داده 4بيشتر از نمره خدمات 
 (. p=441/4بيشتر بود )
ای هاکتابخاناه خدمات مرجع انتظارات کاربران ازعبارتي به
از حد متوساط(  کمترمطلوبي )نادر حد در عصر فناوری عمومي 

 بوده و برآورده نشده است.
 

 گیريبحث و نتیجه
 طياف کاه عماومي هایکتابخاناه کتابخاناۀ جامعاۀ به توجه با

 و تحصايالت ساطح ماذهب، جنسايت، سن، با افراد از وسيعي
 انتظاارات دقياق شناسایي گيردمي دربر را متفاوت کاری زمينه
 رساانيخدمات برای و است مشکل و پيچيده بسيار امری هاآن
 و انتظاارات به توجه عدم زیرا است، فراواني اهميت دارای بهتر
 عادم و افاراد دفاع باعاث است ممکن آنان اصلي هایخواست
 تغييارات باه توجاه باا بنابراین شود؛ مراکز این به هاآن مراجعه
 و بررساي نترنات،ای نقاش شادن برجساته و فنااوری در سریع
 نياز برآوردن و شناسایي جهت کاربران انتظارات و درک ارزیابي
 . یابدمي اهميت خدمات شدن محور کاربر و آنان

نتایج پژوهش نشان داد بيشترین تعداد افرادی که هار روز 
ی مجارد باا تحصايالت هااخانم؛ اندنمودهبه کتابخانه مراجعه 

اده مداوم این گاروه از افاراد، که دليل اصلي استف اندبودهدیپلم 
استفاده از سالن مطالعه جهت مطالعه کتب درساي خاود بارای 

و آزمون سراسری بوده اسات و باا توجاه باه  آمادگي امتحانات
ر های عماومي هام بيشاتنتایج انتظارات این گروه از کتابخاناه
کمتر مقاطع تحصيلي و سانين  برآورده شده است. علت استفادة

های کتابخاناهبارآورده شادن انتظاارات آناان از  باالتر و کمتار
تر و های تخصصاايآنااان بااه کتابخانااه عماومي شاااید مراجعااۀ

های دانشاگاهي باه دليال امکاناات بيشاتر و خادمات کتابخانه
رود کاه انتظاار ماي؛ لذا نامحدودتر و اشتغاالت کاری بوده باشد

و  های عمومي برای جذب این افراد، بر کيفيت خدماتکتابخانه
 منابع خود بيفزایناد. نتاایج ایان بخاش باا پاژوهش کایاااوغلو

(، زارع، گااودیني و 1466زاده )بيگااي و حساان، محمااد(2413)
( و 1495انصااری، فاميال روحااني و مارادی ) (،1493) ریاحي

( که بياان داشاتند 1341جو و نوکاریزی )کامران طرقي، صنعت
معيات شاناختي بين ميزان استفاده از کتابخاناه و متغيرهاای ج

 است. مسوه رابطه وجود دارد،
تارین علات عادم عنوان مهمکاربران، کمباود وقات را باه

 اناد؛ کاه باا پاژوهشهای عمومي ذکر کردهاستفاده از کتابخانه
توانااد بااه علاات تااأثير و و مي همسااو اساات (2413) کایااااوغلو



 56                                                                 ... درک و انتظار کاربران از خدمات کتابخانه های عمومي يبررس و همکاران: رحيمی

 

های دیگاار یااا نهادینااه نشاادن اسااتفاده از اسااتفاده از رسااانه
ها در بين افاراد جامعاه و یاا عادم اطاالع از خادمات کتابخانه
های عماومي های عمومي باشد. در این زمينه کتابخانهکتابخانه
های مختلف به معرفي خدمات خود باه توانند از طریق رسانهمي
کمترین ميزان اساتفاده از کتابخاناه را  های هدف بپردازند.گروه

کمتار آناان  دليل مراجعاۀ درسمي نظربه، انددار داشتهزنان خانه
ها برای این قشر و عدم جذاب و مناسب نبودن خدمات کتابخانه

 برآورده کردن انتظارات آنان توساط کتابخاناه باشاد یاا اینکاه
دار رساني خادمات خاود بارای زناان خاناهها در اطالعکتابخانه

-ضعيف عمل کرده باشند، که با پژوهش کامران طرقي، صنعت

( همسو نيست، زیرا آنان بيان داشتند که 1341)جو و نوکاریزی 
بين زنان و مردان در ميزان استفاده از کتابخانه اختالفي وجاود 

 ندارد.
از حد  کمتر) يمطلوبنادر حد  انتظارات کاربران در بعد منابع

طوری که کمترین ميازان بارآورده شادن به است بوده متوسط(
باا  نتایج این بخاش؛ انتظارات کاربران در این بخش بوده است

انصاری، فاميل  ( و1466زاده )های محمدبيگي و حسنپژوهش
 و ( همسو بود. اما در پژوهش ناوروزی1495روحاني و مرادی )

مناابع کتابخاناه توانساته انتظاارات حاداقلي  (1494) نثاریدرم
ای منابع جزء بسيار مهم هار کتابخاناهکاربران را تأمين نمایند. 

-در فاراهم کاربرانتوجهي به انتظارات بيشود که محسوب مي

کااربران باه کتابخاناه شاود.  مراجعۀتواند باعث عدم آوری، مي
متمرکاز و  ساازیمجموعه از اساتفادة توان گفت با توجه بهمي

دخالت ندادن نظرات کاربران و کتابداران و نيز عادم اساتفاده از 
ا ساازی تقاضامجموعه ساازی ماننادهای ناوین مجموعهشيوه
اند در نباوده و نتوانساته برخاوردار کاافي تناوع ، مناابع از1بنياد

برآوردن انتظارات کاربران باا عالیاق متفااوت عملکارد خاوبي 
 داشته باشند.
 مطلاوبي نحاوباه کتابداران و کارکنان از کاربران انتظارات
 هایشاااخ  ميااان در ميااانگين باااالترین و شااده باارآورده
های این بخش یافته .است داده اختصاص خود به را شدهبررسي

(، 1495هااای انصاااری، فامياال روحاااني و ماارادی )بااا پژوهش
( 1494) نثااریدرم و نوروزی ( و1466زاده )محمدبيگي و حسن
رسد با توجه به اینکه اکثر کتابداران نظر ميهمسو بوده است. به

های مارتبط باا های عمومي باا رشاتهاستخدامي نهاد کتابخانه
اند در انجاام وظاایف شاغلي خاود ه به استخدام درآمدهکتابخان

 اند.موفق بوده
بيشتر از  اندنداشتهافرادی که در منزل به اینترنت دسترسي 

                                                                      
. Patron- Driven Acquisition 

از  اندداشااتهکساااني کااه در مناازل بااه اینترناات دسترسااي 
 زارع،پاژوهش باا  اناد؛ کاهکردهی عمومي اساتفاده هاکتابخانه
 مقابل پژوهش نقطۀدر  همسو بود اما (1493) ریاحي و گودیني
 استفاده اینترنت بيشتر از که کاربراني داد نشان( 2412) واکاری
 هایکتابخاناه از اساتفاده بارای هام بيشاتری تمایل کردندمي

آن اسات کااربران نيازمناد  ةهنددنشانداشتند، این امر  عمومي
و در دسترس بدون محدودیت مکااني و زمااني  روزبهاطالعات 
باید خود را با نيازهای روز تطبيق دهند  هاابخانهکتهستند. پس 

شاید بتوان گفت در ایران افرادی که به اینترنت دسترسي دارند 
اند، لاذا نيااز اطالعااتي ها را مناسب خود ندانستهمنابع کتابخانه

 اماا در جامعاۀ اناد.خود را با اساتفاده از اینترنات برطارف کرده
سد فرهنگ درست اساتفاده رنظر ميپژوهش خارجي واکاری به
تا حد امکاان  اییابي و نيز سواد رسانهاز کتابخانه و رفتار اطالع
کاه اطالعاات نحویشده اسات، بهه به افراد جامعه آموزش داد
اند و نهایتااد اندازه کاافي معتبار ندانساتهموجود در اینترنت را به

تر یعناي برای پاسخگویي به نيازهاای اطالعااتي، منباع موثاق
 اند.را برگزیده تابخانهک

شااده در خاادمات جااانبي ارائهنتااایج پااژوهش نشااان داد 
های عمومي انتظارات کاربران در عصار فنااوری را در کتابخانه

؛ لاذا کند و در حد مطلوبي نبوده اساتحد متوسطي برآورده مي
های عمومي در جهت تقویت و گسترش رود کتابخانهانتظار مي
هااای مختلااف ق برگاازاری کالسگونااه خاادمات از طریاااین

گویي هاای نقاشاي و قصاهفرهنگي، برگزاری کالس -آموزشي
 آورند.عملبرای کودکان تالش بيشتری به
در بعااد هااای عمااومي کتابخانااه انتظااارات کاااربران از

از حاد  بيشتردر حد مطلوبي )های نوین در عصر فناوری فناوری
ایاان مااورد ی عمااومي در هاکتابخانااه ؛ وبااوده اسااتمتوسااط( 

های رساد در کتابخاناهنظر ميبه .اندداشتهعملکرد قابل قبولي 
تحت وب سامان،  افزارنرمها و یفناوربا استفاده از این عمومي 

امکان رزرو، تمدیاد و جساتجوی مناابع در خاارج از کتابخاناه 
است که راحتاي کااربران را در پاي داشاته  شدهفراهمي خوببه

انتظارات کاربران بوده اسات. در بعاد طبع پاسخگوی به است و
يسانس و دکتاری لفوقفناوری انتظارات افراد دارای تحصيالت 

بيشتر از سایرین برآورده شده اسات و کتابخاناه در ایان زميناه 
در بعد نوآوری و کارآفریني انتظاارات افاراد  و ؛موفق بوده است
م، يسانس بيشتر از افراد دارای مادارک دیاپللفوقدارای مدرک 

شاید به دليل تسلط  ؛ کهیپلم و ليسانس برآورده شده استدفوق
هاا در یفناورهای نوین و استفاده از این یفناوردر  هاآنبيشتر 

 کتابخانه باشد.
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در بعد نوآوری و کارآفریني در  انتظارات کاربراننتایج نشان داد 
 باوده و از حاد متوساط( کمتارمطلوبي )ناادر حد عصر فناوری 
ی هاکتابخاناه خأل ةدهندنشانتواند يم ؛ کهنشده است برآورده

ی عماومي هاکتابخانهرود يمعمومي در این زمينه باشد، انتظار 
توجه بيشتری را به امر کارآفریني و ناوآوری داشاته باشاند. باا 

ماا و وجاود جمعيات بااالی  ۀجامعاتوجه باه توزیاع جمعيتاي 
ل بيکاااری، کردگان آماااده ورود بااه بازارکااار و معضاايلتحصاا
تواناد باا ایجااد و يمیک مکان  عنوانبهی عمومي هاکتابخانه

برقراری رابطه بين نياروی کاار و کارآفریناان در پيشابرد امار 
 ی را ایفا نمایند.مؤثرکارآفریني نقش 
 عمومي یهاکتابخانه در مرجع خدمات از کاربران انتظارات

 باوده( متوساط حاد از کمتار) نامطلوبي حد در فناوری عصر در
 وقات، کمباود و فنااوری عصار به توجه با گفت توانمي. است
 باا کتابخاناه محال در مرجاع مناابع از استفاده برای افراد اکثر
 ایجااد مشاکل ایان از رفاتبرون راهبرد اند،بوده مواجه مشکل
 در. اسات مجاازیصاورت به کاربران و کتابدار بين تعامل بستر
 از مثال الکترونياک خادمت یاک ایجااد باا توانمي زمينه این
 فاوری نيازهای کردن برطرف در کاربران مشکل بپرس کتابدار
 از بخاش این هاییافته. کرد برطرف حدودی تا را آنان مرجع و

 نشاان که( 2411) محمود و سفيق رحمان، پژوهش با پژوهش
 .بود همسو هستند ناراضي مرجع خدمات از کاربران بودند داده

 

 راهکارها
های این پژوهش مي تاوان پيشانهادهای پژوهشاي فتهبراساس یا
به صورت پيشنهاد های مدیریتي در سطح کاالن ارائاه زیر را ارائه 
  کرد:

 هاای ناوین را باا یفناورسطح خادمات  ی عموميهاکتابخانه
استفاده از خدماتي مانناد از کتابادار بپارس افازایش دهناد و 

ساریع و دقياق باه  طورتدابيری بيندیشند تا کاربران بتوانند به
 منابع الکترونيکي دسترسي یابند.

  جلسااات مختلااف بحااث و گفتگااو باارای کارآفرینااان در
ي باا راحتباهمندان ها برگزار شود تا اعضا و عالقهکتابخانه

 برقرار کنند. کارآفرینان ارتباط

 رساني در مورد خادمات های عمومي در کنار اطالعکتابخانه
ها باه دار به کتابخانهنان خانهاقداماتي برای جذب ز موجود

 عمل آورند.
 رساني جااری و اشااعه رساني مانند آگاهياز خدمات اطالع

تارین دساتاوردهای فنااوری گزینشي اطالعات که از مهم
 ها استفاده گردد.اطالعات هستند در کتابخانه

 بار های عماومي عاالوهبا توجه به ترجيح کاربران کتابخانه
 ع الکترونيکي توجه بيشتری نشان دهند.منابع چاپي به مناب

 :پيشنهادهای اجرایي در سطح خرد 

 های عماومي، ساازی کتابخاناهانتخاب منابع و مجموعه در
 نظرات کاربران و کتابداران دخالت داده شود.

 عمومي هایکتابخانهش پژوه آماری این ۀجامع کهازآنجایي 
 و هاستانا سایر در که شودمي پيشنهاد کرمانشاه بوده شهر
هاای مشاابهي پاژوهش نيز دانشگاهي هایکتابخانه در یا
 انجام شود. مورد

  ی هاکتابخاناهدر این پاژوهش انتظاار کااربران از خادمات
ي قرار گرفات. بادیهي بررس موردعمومي در عصر فناوری 

 ماورداین موضوع را از دیدگاه کتابداران نياز  توانيماست 
 .قراردادي بررس
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