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 چکیده

 هدف: هدف این پژوهش رضایت سنجی از خدمات ارائه شده در تاالر محققان جهت تسهیل امر تحقیق برای اعضا و مراجعان این تاالر است.

محققان و پژوهشگران تاالر  ،دست آمده انجام گرفته است. جامعه پژوهشه های بشناسی: این پژوهش با روش پیمایشی و تحلیل دادهروش

 دست آمد.ه پرسشنامه ب 58نسخه پرسشنامه تهیه و توزیع گردید که از این تعداد  011محققان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی هستند. 

کافی ندارند و برای ارتقای از امکانات الکترونیکی ارائه شده در تاالر رضایت ها مشخص شد که محققان از تحلیل یافته :گیریها و نتیجهیافته

رضایت نسبی دارند. با نصب  رریزی کرد ولی از امکانات فیزیکی و رفاهی و همچنین قوانین موجود در تاال سطح امکانات الکترونیکی باید برنامه

رنتی آگاهی دارند ولی نسبت به خروج الکترونیکی موافقند. همچنین از برخی خدمات تاالر مانند راهنمایی کتابدار، خدمات اینتو سامانه ورود 

ها آگاهی کافی ندارند  نامه ها و پایان بعضی از خدمات مانند ارائه خدمات مشاور پژوهشی، تکثیر منابع اطالعاتی، پاسخگویی تلفنی، استفاده از طرح

ند از این خدمات رضایت داشته و از ا  هفاده کردکه از مشاور پژوهشی تاالر است کسانی رسانی بیشتری انجام شود.ها اطالع و نیاز است در این زمینه

 اند.  بودهضی اعملکرد کتابداران نیز ر

 

 سنجی، تاالر محققان، اعضا، خدمات، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضویرضایتها: کلیدواژه

 

 

---------------------- 

 ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه سازمان کتابخانه
 .02-26صص.  ،0931یز و زمستان یپا ،00 -01شماره  ،01دوره  الکترونیکی شمسه،نشریه 
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 مقدمه

مند در راستای توسعه دانش  پژوهش در هر موضوع، به هر گونه و در هر سطحی که انجام شود، تالشی منسجم و نظام

های ممکن  سروکار داریم. پژوهش کوششی است برای یافتن بهترین راهکار ها آنهایی است که با  موجود درباره موضوع

 (.0930، های تحقیق و پژوهش در ایران چالش) های زندگی برای حل مشکالت موجود در عرصه

های  های مربوط به توسعه از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات به نحوی به گسترش فعالیت موفقیت در تمام فعالیت

پایدار در هر کشور به شمار  هبستگی دارد. پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعپژوهشی 

. اگر پژوهشی صورت نگیرد، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد. (0932اله، )فتح آید می

این رو یکی از عوامل اساسی  برخوردار نخواهد بود. ازبدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط الزم 

پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است. اصوالً پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با 

گذاری در بخش پژوهش است. حجم وسیع  سرمایه هکشورهای پیشرفته در نتیج هتحقیقات علمی دارد و رشد و توسع

 (.0930آفریند، )پژوهش دانش نو می صنعتی گویای این واقعیت است هعلمی در کشورهای توسعه یافتهای  پژوهش

رسانی  اطالعرا از بزرگترین مراکز  آن توان میها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی که  ها، موزه سازمان کتابخانه

نیاز و مکانی آرام و  امکانات و خدمات مورد االیّام جهت پیشبرد اهداف پژوهش با فراهم نمودناز قدیم ،کشور دانست

 .استهای پژوهشی آنان  رسان پژوهشگران در به ثمر رساندن فعالیتیاری ،مناسب جهت مطالعه و تحقیق محققان

 ودر این میان، تاالر محققان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بارزترین نمونه اهداف این کتابخانه عظیم است 

پژوهشگران از سراسر کشور که جهت استفاده از منابع اطالعاتی کمیاب این کتابخانه و استفاده از  همه روزه پذیرای

. اعضای این تاالر را دانشجویان باشدمی ،نمایندرسانی مناسب این تاالر به آن مراجعه میامکانات و خدمات اطالع

نخبگان دانشگاهی و پژوهشگران  همچنین مؤلفان و باشند و نامه می ارشد و دکتری که در حال تدوین پایان کارشناسی

 دهند. تشکیل می

 

 تاریخچه تاالر محققان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

بار ایجاد شده است. با ایجاد اتاق محققان منابع مرجع  برای اولین 0966بخش مخزن در مرداد ماه  کناراتاق محققان در 

خدمات مرجع  ،رسانی به محققان و اعضا اتاق محققاندر اتاق محققان جمع شده و همراه با خدمات ،تکراری در مخزن

گردید. اتاق محققان و مرجع در یک محل بوده و مراجعان و اعضای آن را محققان و پژوهشگران تشکیل نیز ارائه می

ها به ساختمان فعلی کتابخانه، اتاق  جایی بخش با افتتاح ساختمان کتابخانه جدید و جابه 0910در سال اند.  دادهمی

شد و برطبق روال قبل خدمات بخش مخزن چاپی ایجاد گردید و منابع مرجع نیز در آن نگهداری می کنارمحققان نیز در 

 گردید.عمومی و خدمات مرجع یک جا  ارائه می
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 ت خدمات مرجع ارائه شده در این دوره عبارتند از:اکلی

 اوره مطالعاتیارائه خدمات مش -

 انجام مصاحبه مرجع -

 راهنمایی در استفاده از کتب مرجع تا دستیابی به پاسخ صحیح -

 ها و مراکز دیگر  تهیه منابع مرجع مورد نیاز مراجعان از بخش -

استفاده از متخصصان موضوعی در انتخاب و انجام مناسبات خارجی جهت تهیه منابع اطالعاتی مورد نیاز به  -

 ی خارجی.ها زبان

 ترجمه متون و منابع مرجع انگلیسی برای مراجعان -

 ارائه خدمات کپی از منابع مرجع -

متر  0111مرجع و تاالر محققان در فضایی نزدیک به  تاالر محققان به محل فعلی منتقل و تاالر 0951در سال 

توانستند عالوه بر استفاده از  مربع ادغام گردید. البته در ماهیت خدمات تغییری صورت نگرفت. مراجعان به این تاالر می

ی التین و همچنین مجموعه مرجع فارسی و عربی و ها کتابتمامی مجموعه مخزن اصلی کتابخانه از مجموعه غنی 

 دواستفاده از خدمات اینترنت با قراردادن  0950صورت قفسه باز بهره گیرند. از سال ه انگلیسی موجود در تاالر محققان ب

ققان برای اعضای تاالر با اجرای قوانینی خاص محقق شد. عضویت تاالر شامل کسانی که دارای  ایستگاه در تاالر مح

 (. 0959ساله...،  28شد )گزارش عملکرد ارشد و دکتری و یا  معادل حوزوی آن مقاطع بودند می مدرک کارشناسی

 های انجام شده توسط کتابداران تاالر محققان عبارت بود از: فعالیت

 رسانی در موضوعات مختلف برای محققان، کتابرسانی  به  مراجعان  از محل  قفسه کتاب؛اطالع  -

 کمک و  راهنمایی  مراجعان  جهت  استفاده  از کتب مرجع فارسی و التین؛ -

 رسانی تلفنی؛اطالع  -

د االت مرجع مراجعان و بررسی منظم مجموعه کتب التین و مرجع از جهت تازگی و روزآمؤپاسخگویی به س  -

 بودن موضوعات؛ 

توسط متخصص موضوعی و پژوهشی به صورت  0959ارائه خدمات مشاوره پژوهشی و مطالعاتی، که از سال   -

 گردد.ثابت در نوبت صبح به محققان و پژوهشگران ارائه می

تفاده در حال حاضر تاالر محققان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی متشکل از دو تاالر بانوان و آقایان، جهت اس

نامه خود اساتید، پژوهشگران، مؤلفان، مترجمان و دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد که در حال تدوین  پایان

تـوانند  ی مخزن اصلی میها کتاباستفاده از  شده است. اعضا عالوه بر باشند و دانشجویان دوره دکتری در نظر گرفتهمی

باشد، نامه میعنوان پـایـان 8130 نسخه کتاب  مرجع )فارسی و عربی( و  8181از مجـموعـه غنی این تاالر کـه شامل 
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ی عطف زرد، علوم غریبه و ها کتابی کمیاب، ها کتابی چاپی نفیس، ها آنقراستفاده نمایند. همچنین امکان استفاده از 

 پی وجود دارد. ... با هماهنگی الزم در جنب مخزن چا

های اطالعاتی حوزه اسالمی که ند از منابع الکترونیکی شامل بانکتوان میمنابع چاپی، محققان این تاالر  عالوه بر

 نیز استفاده نمایند.  استدر تاالر کتابخانه جامع الکترونیک )جنب تاالر محققان( 

 

 شورای محققان

ارشد در سطح دانشگاهی و  دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسیعضویت در این تاالر به صورت خاص از در گذشته 

افزون  گرفت. اما با توجه به افزایش روزبا پذیرش مدارک و ارائه فرم تقاضای عضویت انجام می ؛حوزوی و نویسندگان

یند آبررسی فرالتحصیالن تحصیالت تکمیلی و محدودیت امکانات تاالر محققان و همچنین لزوم  تعداد دانشجویان و فارغ

متشکل از تعدادی از  شورای پژوهششورایی تحت عنوان  0936های در حال انجام این تاالر در شهریورماه پژوهش

که به بررسی مدارک و سوابق پژوهشی محققان متقاضی عضویت در این شد مدیران و کارشناسان خبره سازمان تشکیل 

باشد که  معموالً به صورت  های متقاضیان  عضویت  میبه تعداد پروندپردازد. جلسات شورای محققان با توجه  تاالر می

 گردد. هفتگی  تشکیل می

 

  31ه تا شهریور ما 36عملکرد شورای محققان از مهرماه   .0جدول 

 

 

 

 

 

جلسه تشکیل شـده اسـت    95 ،ماه  مشخص است، از بدو ایجاد شورای پژوهش تا شهریور 0همانطور که از جدول 

 311با توجـه بـه بررسـی سـوابق از ایـن تعـداد        .استشده پرونده پژوهشی پرداخته  0001که در این جلسات به بررسی 

ند با توجه به مستندات پژوهشی گذشته توان میبنابراین این متقاضیان  ؛مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفته است ،پرونده

نماینـد.  خود و برنامه پژوهشی ارائه شده آنان برای آینده با مدت زمان معینی از امکانات و خدمات تاالر محققان اسـتفاده  

پرونده پژوهشی با توجه به سابقه و برنامه آینده ارائه شده مورد پذیرش قرار نگرفتند. پژوهشـگران پـس از    201همچنین 

 باشند. اتمام کار پژوهشی اعالم شده، موظف به ارائه گزارش پژوهشی آن می

 

 

اعضا ثابت و 

 متغیر

پرونده های مورد  تعداد جلسات

 بررسي

 تأیید نشده تأیید شده

 311 0001 95 نفر 01

 011دکتری: 

 051کارشناسی ارشد: 201

 21نویسنده: 
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 خدمات تاالر محققان

 اینگونه برشمرد: توان میمهمترین خدمات این تاالر را 

 پاسخگویی تلفنی به سؤاالت مرجع؛ .0

 راهنمایی کتابداران تاالر در یافتن منابع؛ .2

 درخواست کتاب از مخزن چاپی؛ .9

 سیمرغ و جستجوی اینترنتی؛ افزار  نرمراهنمایی و آموزش کتابداران تاالر جهت استفاده از  .0

 یکی؛راهنمایی و آموزش کتابداران تاالر جهت استفاده از منابع مرجع چاپی و الکترون .8

 ارائه خدمات تکثیر منابع اطالعاتی کتابخانه؛ .6

 های اطالعاتی اسالمی و اینترنت نیمه بهاء؛های اطالعاتی، بانک دسترسی به پایگاه .1

 گیری از  اینترنت وایرلس تاالر؛ امکان استفاده از رایانه شخصی و بهره .5

 ؛ «پرسش از کتابدار»استفاده از خدمات   .3

 موجود در تاالر محققان؛ های نامهاستفاده از پایان .01

 ارائه خدمات مشاوره پژوهشی؛ .00

ی عطف زرد، علوم غریبه، درسی و ... با ها کتابی کمیاب، ها کتابی چاپی نفیس، ها آنقرامکان استفاده از  .02

 کسب مجوز از رئیس اداره کتابخانه عمومی؛ 

 ازمان؛های آموزشی مؤثر و مورد نیاز پژوهشگران با همکاری آموزش سبرگزاری کالس .09

 ی درخواستی پژوهشگران از بازار به صورت ویژه و با هماهنگی رئیس تاالر محققان؛ها کتابتهیه و خرید  .00

 تاپ برای پژوهشگران؛ امکان استفاده از میزهای انفرادی و کمد لب .08

 ها(؛ تسهیالت رفاهی )شامل توزیع چای، استفاده از تلفن داخل شهری، دسترسی به روزنامه .06

 (03الی  5:08( و روزهای تعطیل )از ساعت 22الی 1:08روزانه به صورت تمام وقت )از ساعت ارائه خدمات  .01

 

 خدمات مشاور پژوهشي

یابی، تدوین طرح، پرسشنامه، روش تحقیق، در زمینه موضوع پژوهشی، مشاوره خدمات از توانندمی محققان تاالر اعضا

این خدمات شامل موارد ذیل  .استفاده نمایند ارزیابی منابع و ...مآخذشناسی، شیوه استناد به منابع مختلف، شناخت و 

 باشد: می

انتخاب عنوان  ،شناسایی منابع معتبر مربوط به موضوعمشاوره در تعیین و تبیین موضوع و مسئله پژوهش،  .0

 پژوهش، تعریف مفاهیم و اصطالحات پژوهش؛
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علمی شامل تدوین طرح، تهیه کتابشناسی های روش تحقیق، آئین نگارش راهنمائی و آموزش در زمینه .2

نویسی، نحوه ارجاع و نامهها، انواع نگارش علمی، تدوین پیشنهاد پژوهش، پایانبرداری، تهیه پانویسمقدماتی، یادداشت

 کتابخانه؛ افزار  نرماستناددهی، جستجو در 

جستجو در موتورهای جستجو و راهنمایی، معرفی منابع قابل بازیابی از طریق اینترنت و آموزش نحوه  .9

 های اطالعاتی علمی؛ پایگاه

ای اطـالعـاتـی ه هاسـاس پـایـگـا جسـتـجو، گـردآوری و تـدویـن سیـاهه منابع موجود در کـتـابخانه بـر .0

 سیمرغ؛ ای کتابخانهافـزار نـرم

نترنت و جستجو در جستجو، گردآوری و ارائه منابع و پیشینه پژوهش بر اساس نتایج موتورهای جستجوی ای .8

 اطالعات علمی در اینترنت؛ ایه هپـایـگـا

)این  های علوم انسانی نظیر ادبیات، تاریخ و ... استفاده از مشاوره اساتید مجرب دانشگاهی در برخی رشته .6

گیرد، برخی  خدمات با تعیین وقت از طرف مشاوران عزیز در برخی روزهای هفته به صورت مشخص و معین صورت می

 دهند(؛ ساتید به صورت افتخاری این وقت را در اختیار پژوهشگران قرار میاز ا

 های آینده این قسمت قرار دارد. طراحی و راه اندازی سایت اختصاصی تاالر محققان نیز در برنامه .1

 

 هدف پژوهش

توسط به بررسی میزان رضایت مراجعان و اعضای تاالر محققان از خدمات علمی و حمایتی ارائه شده در این پژوهش 

باشد و به منظور  دهنده خدمات تاالر میبا توجه به اهداف و راهبردهای تاالر محققان که جهت .پرداخته شده است تاالر

ها و مرکز  ها، موزه ر پژوهش در سازمان کتابخانهباالبردن سطح کیفی و کمی این خدمات و کمک به رشد و بالندگی ام

بررسی  این پژوهش جهتهای گذشته  مطابق با سال 0936ماه  در اسفند ؛اسناد آستان قدس رضوی و توسعه کشور

 است. انجام شده توسط تاالرمیزان رضایت مراجعان و اعضای تاالر محققان از خدمات علمی و حمایتی ارائه شده 

 

  پژوهششناسي روش

به روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. پرسشنامه بر اساس خدمات ارائه و این پژوهش کاربردی است 

گویه  06بخش با  6ای در شده در تاالر محققان تنظیم شده است. به منظور دست یافتن به اهداف پژوهش، پرسشنامه

ن آگاهی از ارائه خدمات مختلف، خدمات خاص )مشاور پژوهشی( و که شامل مشخصات فردی، امکانات، خدمات، میزا

نفر از مراجعان و اعضای تاالر محققان در چندین نوبت صبح و بعدازظهر توزیع  011عملکرد کتابداران تهیه و در بین 

 پرسشنامه پاسخ داده شد. 58گردید که از این تعداد، 
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 ها یافته

 گردد: ها در ادامه ارائه میه، یافتهاز پرسشنامبا بررسی اطالعات برگرفته 

 بخش اول: اطالعات فردی

 پاسخگویان برحسب جنسیت .2جدول 

 درصد فراواني عنوان

 01.16 01 مرد

 82.30 08 زن

 011 58 جمع

 

درصد را  01.0نفر معادل  01درصد آقایان و  82.3نفر معادل  58دهد که پاسخگویان شامل  نشان می ،0جدول 

 دهند. بانوان تشکیل می

 پاسخگویان بر حسب نوع مراجعه .9جدول 

 درصد فراواني عنوان

 30.1 15 عضو

 2.0 2 میهمان

 8.3 8 بدون پاسخ

 011 58 جمع

 

نفر نیز به  8اند و   درصد میهمان بوده 2.0نفر معادل  2درصد عضو و  30.1نفر معادل  15دهد  نشان می ،9جدول 

 اند.  این پرسش پاسخ نداده

 پاسخگویان بر حسب کد عضویت  .0جدول 

 درصد فراواني عنوان

 90.5 21 0کد 

 83 81 2کد 

 9.8 9 91کد 

 3.8 8 بدون پاسخ

 011 50 جمع

 

 2درصد کد  83نفر معادل  81و  0درصد کد  90.5نفر معادل  21نفر پاسخگو،  58دهد از تعداد  نشان می ،0جدول 

 اند.  نفر نیز به این پرسش پاسخ نداده 8اند و   بوده 91درصد کد  9.8نفر معادل  9و 
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 . سطح تحصیالت پاسخگویان8جدول 

 درصد فراواني عنوان

 60.2 82 کارشناسی ارشد

 23.0 28 دکتری

 1 6 حوزوی

 2.0 2 بدون پاسخ

 011 59 جمع

 

نفر معادل  28درصد کارشناسی ارشد،  1/62نفر معادل  82دهد که تحصیالت پاسخگویان،  نشان می ،8جدول 

 به این پرسش پاسخ نداده اند.نیز نفر  2دهند.  درصد را حوزوی تشکیل می 1.2نفر معادل  6 دکتری، و درصد 91.0

 

 از مراجعه به تاالر محققان. هدف 6جدول 

 درصد فراواني عنوان

 02.5 62 تحقیق

 23 02 پایان نامه

 20.0 98 مرجع 

 0.0 6 سایر

 011 008 جمع

 

نامه،  درصد پایان 23درصد تحقیق،  02.5دهد که هدف از مراجعه به تاالر از دید پاسخگویان  نشان می ،6جدول 

درصد هم سایر موارد )مواردی مانند اینترنت، فضای آرام، تألیف مقاله، تدوین  0.0درصد استفاده از کتب مرجع و  20.0

علت افزایش تعداد فراوانی در این پرسش، امکان انتخاب همزمان چند گزینه جهت  الزم به ذکر است. بوده استکتاب( 

 پاسخگویی می باشد.

 

 مراجعه به تاالر در ماه. میزان 1 جدول

 درصد فراواني عنوان

 2.0 2 بار 9کمتر از 

 3.0 5 بار 01تا  9

 91.6 92 بار 21تا  01

 05.2 00 بار 21بیشتر از 

 2.0 2 بدون پاسخ

 011 58 جمع
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بار به  9درصد کمتر از  2.0نفر معادل  2دهد که میزان استفاده از خدمات تاالر در طول ماه   نشان می ،1جدول 

بار و  21تا  01درصد بین  95.6نفر معادل  92بار،  01تا  9درصد بین  3.6نفر معادل  5تاالر محققان مراجعه داشته اند، 

 کنند.  بار استفاده می 21درصد بیشتر از  03.0نفر معادل  00

 

 بخش دوم: امکانات و خدمات

در این قسمت میزان رضایت مراجعان از امکانات و تجهیزات و خدمات متنوع موجود در تاالر محققان مورد بررسی قرار 

چهار شاخص رضایت از امکانات الکترونیکی، رضایت از امکانات فیزیکی، رضایت از امکانات رفاهی و رضایت از  .گیرد می

 بررسی سطح رضایت مراجعین در نظر گرفته شده است.قوانین جهت 

 

 . رضایت از امکانات و خدمات ارائه شده در تاالر محققان5جدول 

خیلي  عنوان ردیف

 زیاد

خیلي  کم تاحدودی زیاد

 کم

بدون 

 پاسخ
 3.0 9.3 00.1 00.6 98.0 1.5 افزار کتابخانه های جستجو در نرم رضایت از تعداد رایانه 0

 2.0 0.5 1.2 09.0 99.1 01.5 کتابخانهافزار  نرممیزان آشنایی با  2

رضایت از نوبت انتظار )فاصله زمان بین درخواست تا  9
 تحویل منابع(

06.3 95.6 90.3 5.0 0.2 2.0 

 - 3.0 1.0 21.0 00.1 00.5 رضایت از فضا )وسعت سالن( 0

 - 5.2 1.0 25.2 95.5 01.6 رضایت از سیستم تهویه مطبوع 8

 - 9.8 0.1 06.8 05.2 21.0 رضایت از نور 6

 - 5.2 01.6 28.3 96.8 00.5 رضایت از سکوت 1

 - 0.3 1.0 99.9 93.8 00.5 رضایت از نحوه چینش میزهای انفرادی 5

رضایت اجرای سطح تحصیالت برای پذیرش اعضای تاالر  3
 محققان

28.3 06.3 05.8 0.3 9.1 - 

 0.1 9.3 1.5 92.8 00.2 00.1 تاالر محققان رضایت از آیین نامه 01

 2.0 9.6 9.6 01.5 00 00 (22تا  1رضایت از ارائه خدمات تاالر ) 00

 2.0 6 01.5 08.1 96.0 90.9 (03تا  5ساعت خدمات در روزهای تعطیل ) 02

 - 0.2 09.0 91.5 98.0 02.2 رضایت از روزآمدی منابع 09

 - 3.3 01.9 00.0 05.8 3.3 انفرادیرضایت از تعداد میزهای  00

 8.5 6.9 00.9 95.5 91 09.5 پتا پرضایت از تعداد کمدهای ل 08

 1 03 21.9 21.5 23.0 9.5 پتا پرضایت از زمان واگذاری ل 06

 00 21.8 21.8 92.3 21.8 8.8 و جریمه دیرکرد اپت پرضایت از روش کنترل ل 01

 هر در نسخه پنج) شیفت هر های درخواست رضایت تعداد 05
 (شیفت

00.9 91.1 26 00.9 1.5 3.0 

 9.2 0.3 6.0 02.2 02.1 90.0 موافقت با نصب سامانه الکترونیکی ورود و خروج اعضا 03

 میزهای پذیرایی، مثل) تاالر جانبی خدمات رضایت از ارائه 21
 (شود نمی ارائه دیگر تاالرهای در آنچه هر و انفرادی

09.9 00.6 22.3 3.6 3.6 2.0 

  1.12 01.88 25.86 91.3 06.11 میانگین
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درصـد مراجعـان از امکانـات و تجهیـزات      51متوسـط   دهد به طورنشان می 5جدول در آوری شده  ی جمعها پاسخ

موجود در تاالر محققان رضایت دارند. تاالر محققان با توجه به مراجعان و اعضا آن )که همـه از طبقـه فرهیختـه جامعـه     

شـب و روزهـای تعطیـل از    01تـا   1:08باشند(، اهداف تاالر و همچنین ساعات ارائه این خدمات )همه روزه از ساعت  می

بعدازظهر( در کنار ارائه خدمات، امکاناتی را برای اعضا فراهم نموده است که شـامل: امکانـات الکترونیکـی     1تا  5ساعت 

های اطالعاتی و...( تجهیزات )میز انفرادی، طبقه، کمد لب تـاپ و  اهفای رایگان، پایگهای جستجو، اینترنت، وای)سیستم

 باشد. ...( امکانات رفاهی )دستگاه آب سردکن، پذیرایی چای، تهویه و ...( می

های موجود در تاالر محققان، این موارد به طور خاص نیز مورد توجه قـرار گرفتـه   باتوجه به اهمیت بررسی شاخص 

 دهد. نتیجه این بررسی ها را نشان می 00تا   5است که جدول 

 

 . مقایسه رضایت از امکانات الکترونیکی موجود در تاالر به تفکیک آقایان و بانوان3جدول 

 جمع خیلي کم کم متوسط زیاد خیلي زیاد عنوان

 بانوان
 01 6 05 00 9 2 فراوانی

 011 08 08 21.8 1.8 8 درصد

 آقایان
 08 6 03 02 1 0 فراوانی

 011 09.9 02.2 26.1 08.6 2.2 درصد

 جمع
 58 02 91 29 01 9 فراوانی

 011 00.0 09.8 21.0 00.5 9.8 درصد

 

 61درصد از امکانات الکترونیکـی رضـایت دارنـد و     01.5درصد و آقایان  02.8شود بانوان   همانطور که مشاهده می

های اطالعاتی و الکترونیکی رضایت ندارند. با توجه به گسترش فناوریدرصد از آقایان از امکانات  88.8درصد از بانوان و 

تجهیزات الکترونیکی و نیاز محققان و پژوهشگران به استفاده از این امکانات جهت پیشبرد امر پـژوهش، تـاالر محققـان    

روز و دسترسـی بـه   کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نیاز به توجه بیشتر جهت فراهم نمودن امکانات و تجهیزات به 

 های اطالعاتی دارد.پایگاه

 

 . مقایسه رضایت از امکانات فیزیکی موجود در تاالر به تفکیک آقایان و بانوان01جدول 

 جمع خیلي کم کم متوسط زیاد خیلي زیاد عنوان

 بانوان
 01 1 6 00 00 6 فراوانی

 011 1 08 98 98 08 درصد

 آقایان
 08 0 0 00 21 6 فراوانی

 011 5.3 2.2 90.0 00.0 09.9 درصد

 جمع
 58 0 1 25 90 02 فراوانی

 011 0.1 5.2 92.3 01 00.0 درصد
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درصد آقایان از امکانات فیزیکی تاالر رضایت  85.0درصد بانوان و  81شود  مشاهده می 01همان طور که در جدول 

درصد آقایان  25درصد بانوان و  98درصد آقایان از امکانات فیزیکی تاالر رضایت ندارند و  00.0درصد بانوان و 08دارند و 

ر تاالر همچون نور، تهویه، سکوت و ...، به طـور  از امکانات فیزیکی تاالر رضایت متوسط دارند. امکانات فیزیکی موجود د

اما جهت کنترل بیشتر به خصوص در مورد تهویه و سکوت بایـد تمهیـداتی در    ؛متوسط مورد رضایت مراجعان بوده است

نظر گرفته شود. سیستم تهویه متمرکز در کتابخانه معموالً باعث نامناسب بودن شرایط هوایی و درجـه حـرارت در تـاالر    

صدای بیـرون )بلنـدگوهای داخـل حـرم، عملیـات       و ها در تاالر باعث انتقال سر ود. همچنین دوجداره نبودن پنجرهش می

گـردد. در نظـر گـرفتن     های مذهبی و...( به داخل تاالر و برهم خوردن نظم و سکوت مورد نیـاز مـی  ساخت و ساز، هیئت

د مشکالت این قسمت را توان میهایی است که حل ها، راهسیستم تهویه خاص در تاالر و همچنین دوجداره نمودن پنجره 

 برطرف نماید.

 . مقایسه رضایت از امکانات رفاهی موجود در تاالر به تفکیک آقایان و بانوان00جدول 

 جمع خیلي کم کم متوسط زیاد خیلي زیاد عنوان

 بانوان
 01 2 6 01 3 1 فراوانی

 011 8 02.8 02.8 22.8 01.8 درصد

 آقایان
 09 9 8 06 08 0 فراوانی

 011 1 00.6 91.2 90.3 3.9 درصد

 جمع
 59 8 01 99 20 00 فراوانی

 011 6 02 93.5 25.3 09.9 درصد

 

درصد آقایان از امکانات رفاهی تـاالر رضـایت   01.8درصد بانوان و  01شود  مشاهده می 00همان طور که در جدول 

درصد  91.2درصد بانوان و  02.8 .آقایان از امکانات فیزیکی تاالر رضایت ندارنددرصد  05.6درصد بانوان و  00.2دارند و 

از امکانات فیزیکی تاالر رضایت متوسط دارند. امکانات رفاهی درنظر گرفته شده در تاالر همچون میز انفرادی، نیز آقایان 

ادی رضایت مراجعان را باعث شـده اسـت.   تاپ، پذیرایی چای )در سه نوبت(، دستگاه آب سردکن و ... تا حدود زیپکمد ل

امکانات رفاهی بیشتر هستند که  امّا با توجه به ساعت طوالنی حضور مراجعان در محیط تاالر محققان، خواستار خدمات و

 تر قرار گیرد.با توجه به اهداف و کارکردهای تاالر و در نظر گرفتن لزوم حفظ نظم و آرامش مورد بررسی دقیقبایست می
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 . مقایسه رضایت از قوانین موجود در تاالر به تفکیک آقایان و بانوان02جدول 

 جمع خیلي کم کم متوسط زیاد خیلي زیاد عنوان

 بانوان
 01 1 8 0 29 5 فراوانی

 011 1 02.8 01 81.8 21 درصد

 آقایان
 08 0 9 5 29 01 فراوانی

 011 2.2 6.1 01.5 80.0 22.2 درصد

 جمع
 58 0 5 02 06 05 فراوانی

 011 0.2 3.0 00.0 80.0 20.2 درصد

 

درصد آقایان از قوانین تاالر رضایت دارنـد   19.9درصد بانوان و  11.8شود  مشاهده می ،02همان طور که در جدول 

از قوانین نیز درصد آقایان  01.5درصد بانوان و  01 .درصد آقایان از قوانین تاالر رضایت ندارند 5.3درصد بانوان و 02.8و 

 تاالر رضایت متوسط دارند.

ها در هر محیط اجتماعی با هدف ایجاد نظم و آرامش و همچنین استفاده بهینه از خـدمات ارائـه   نامه قوانین و آیین 

نامـه عمـومی تـاالر    همچـون آیـین   ؛های متفاوتی تـدوین شـده اسـت   نامهشوند. در تاالر محققان نیز آیینمی وضعشده 

تاپ، که با در نظر گرفتن شرایط مورد نیاز جهـت انجـام پـژوهش     پنامه کمد لامه میزهای انفرادی، آییننمحققان، آیین

 برای خدمات متنوع ارائه شده در تاالر محققان در نظر گرفته شده است.

 

 خروج الکترونیکیو . میزان موافقت با نصب سیستم ورود 09جدول 

خیلي  عنوان

 زیاد

 خیلي کم کم متوسط زیاد

 9 9 8 01 00 فراوانی بانوان

 1.1 1.1 02.5 09.6 25.2 درصد

 0 2 8 05 01 فراوانی آقایان

 2.9 0.1 00.6 00.3 93.8 درصد

 0 8 01 98 25 فراوانی جمع

 0.3 6.0 02.2 02.1 90.0 درصد

 

درصـد از آقایـان موافـق نصـب سیسـتم       89.8درصـد بـانوان و    86.0شود  مشاهده می ،09طور که در جدول  همان

عضـو بـه تـاالر و همچنـین      سیستم ورود و خروج با هدف جلوگیری از ورود افراد غیـر  الکترونیکی ورود و خروج هستند.

ارگیری سیستم ورود و خروج بررسی میزان مراجعه اعضا به تاالر مورد بررسی قرار گرفته که در این نظرسنجی در مورد قر

د با استفاده از شماره عضویت اعضا برنامه حضور آنـان در تـاالر را   توان میدر ورودی تاالر پرسش شده است. این سیستم 

 مشخص نماید. 
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 آگاهی از خدمات تاالر محققان .00جدول 

بدون  اصال تا حدودی کامال عنوان ردیف

 پاسخ
 00 01.3 93.0 02.1    سؤاالت به تلفنی پاسخگویی 0

 کتاب،) کتابخانه در موجود مدارک و اسناد یافتن در تاالر کتابداران راهنمایی 2
 ... (و پژوهشی طرح نامه، پایان

09.9 06.9 01 8 

 8 00.9 91.8 80.9 کتابخانهافزار  نرم از استفاده در تاالر کتابداران راهنمایی 9

 ها، نامه واژه مانند) مرجع منابع از استفاده در تاالر کتابداران راهنمایی 0
 ...( و ها المعارف دایره

95.0 00.0 21.8 00 

 01 01.9 05 90.1                کتابخانه اطالعاتی منابع از تکثیر 8

 5 01.0 90.2 85.0 ( بها نیمه صورته ب) اینترنت خدمات از استفاده 6

 00 69.0 26.5 3.3        پژوهشی مشاوره خدمات ارائه 1

 5 22.0 03.0 25.6 تاالر پژوهشی های طرح و ها نامه پایان از استفاده 5

 

با توجه به ارائه خدمات متنوع در تاالر محققان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضـوی، میـزان آگـاهی مراجعـان از     

از راهنمـایی  مراجعـان  شود  مشاهده می ،00وجود این خدمات نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همان طور که در جدول 

 اند.  افزار، استفاده از خدمات اینترنت اطالع کاملی داشته کتابداران در یافتن اسناد، راهنمایی در مورد نرم

گیرد که با توجه  انجام میرسانی  اطالعبرای استفاده بیشتر و آگاهی مراجعان از خدمات متنوع تاالر محققان همواره 

 رسانی باید در سطح وسیعتری انجام گردد. گفت که این اطالع توان میی به این بررس

 

 . میزان استفاده از خدمات مشاوره پژوهشی تاالر08جدول 

 خیلي کم کم متوسط زیاد خیلي زیاد عنوان

 5 2 0 0 2 فراوانی بانوان

 81.0 00.9 1.0 1.0 00.9 درصد

 3 9 0 9 1 فراوانی آقایان

 86.9 05.5 6.9 05.5 1 درصد

 01 8 2 0 2 فراوانی جمع

 86.1 06.1 6.1 09.9 6.1 درصد

 

زمانی که محققان و پژوهشـگران بـه   ابتدای خدمات مشاوره پژوهشی در تاالر محققان همواره وجود داشته است از 

از امکانات موجود جهـت  اند کتابداران با هدف کمک به امر تحقیق به سئواالت آنان پاسخ داده و  کتابخانه مراجعه داشته

با توجه به افزایش تعداد مراجعان و همچنین لزوم همراهی بیشتر  0959و سال  51ند. در دهه کردپاسخگویی استفاده می

کتابداران با محققان و پژوهشگران و پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی آنان، به طور رسمی خدمات مشـاوره پژوهشـی در   

نویسـی  نویسـی، مقالـه   نامـه های پایـان شکل گرفت. این خدمات توسط کتابدار آشنا به شیوه تاالر محققان در نوبت صبح
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گیـرد.  های داخلی و خارجی انجـام مـی   های علمی معتبر با توجه به دسترسی به پایگاههمچنین متخصص در یافتن مقاله

باشد. همان طور که در تاالر محققان میتر به نیازهای پژوهشی مراجعان هدف از ارائه این خدمات  پاسخگویی تخصصی

اند امـا    ای تاالر استفاده نکرده درصد از آقایان از خدمات مشاوره 18.0درصد از بانوان و  10.0شود  مشاهده می 08جدول 

اند یعنی از این موضوع   ال پاسخ ندادهؤدرصد به این س 60.1نفر معادل  88تعداد این است که نکته مهم در این خصوص 

شود آگاهی ندارند. البته این مسئله نیز وجود دارد کـه گـاهی عـدم آشـنایی      که در تاالر خدمات مشاوره پژوهشی ارائه می

 ؛این خـدمات نشـوند   رائهاستفاده از این خدمات، متوجه ا بهشود با وجود نیاز  مراجعان با خدمات مشاور پژوهشی باعث می

دهی بیشتر به این خدمات از سوی مسئولین تاالر نیـز مـؤثر خواهـد    اولویت تر و گستردهرسانی  اطالعکه در این خصوص 

 بود.

 پژوهشی  های استفاده از خدمات مشاوره . حوزه06جدول 

 درصد فراواني عنوان ردیف
 02.1 6 مشاوره در امر مطالعه و هدایت سیر مطالعاتی و تحقیقاتی 0

 6.95 9 راهنمایی و آموزش در زمینه روش تحقیق و پژوهش 2

 02.11 6 ای کتابخانهراهنمایی و آموزش در زمینه منابع و مراجع  9

 6.95 9 راهنمای و آموزش در زمینه پایان نامه نویسی 0

 5.80 0 راهنمایی و آموزش در زمینه نحوه ارجاع و استناد دهی 8

 6.95 9 راهنمایی و آموزش در زمینه شیوه تدوین مقاله تحقیقی 6

 01.60 8 معرفی منابع قابل بازیابی از طرق اینترنتراهنمایی و  1

 01.60 8 راهنمایی و معرفی  مجالت هسته رشته 5

 5.80 0 های اطالعاتی موجود در موضوع تحقیق راهنمایی و معرفی پایگاه 3

 02.11 6 راهنمایی در دستیابی به مقاالت و منابع فارسی و التین در پایگاه مقاالت 01

 0.26 2 سایر 00

 

بررسی خدمات متنوع قابل ارائه از سوی مشاور پژوهشی نمایش داده شده است. همـان طـور کـه در     ، 06جدول  در

جدول مشخص است مشاوره در امر مطالعه و آموزش در زمینه روش تحقیق و راهنمایی در دستیابی به مقاالت فارسـی و  

 بقیه موارد مورد توجه است. التین بیشتر از

 

 میزان رضایت از مشاور پژوهشی تاالر .01جدول 

 خیلي کم کم متوسط زیاد خیلي زیاد عنوان

 2 1 2 0 0 فراوانی بانوان

 06.1 1 06.1 99.9 99.9 درصد

 1 9 0 1 9 فراوانی آقایان

 1 01.6 29.8 00.2 01.6 درصد

 2 9 6 00 1 فراوانی جمع

 6.3 01.9 21.1 91.3 20.0 درصد
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نمایش داده شده است.  01 جدول محققانی که از خدمات مشاوره پژوهشی تاالر استفاده کرده اند درمیزان رضایت 

درصد از بانوان از مشاور پژوهشی تاالر رضایت دارند البته به این  66.6درصد آقایان و  85.5همانطور که مشخص است 

اطالعی از مشاور پژوهشی تاالر  ،پاسخگویان درصد از 60.1نکته باید توجه داشت همانطور که در قسمت قبل ذکر شد 

ندارند. با توجه به عدم شناخت کافی مراجعان از این خدمات، رضایت از این خدمات در سطح باالیی قرار دارد که این امر 

 .استریزی و توجه بیشتر به این خدمات  لزوم برنامهنمایانگر 

 

 . میزان رضایت از عملکرد کتابداران05جدول 

خیلي  کم متوسط زیاد خیلي زیاد عنوان

 کم

 1 2 5 01 00  فراوانی بانوان

 1 8.9 20.0 00.1 25.3 درصد

 0 2 02 01 00 فراوانی آقایان

 2.9 0.1 21.3 93.8 28.6 درصد

 0 0 21 90 22 فراوانی جمع

 0.2 0.3 20.1 02 21.2 درصد

 

کتابداران تاالر محققان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی همواره با هدف فراهم آوردن محیطی آرام و دوستانه 

کمک به مراجعان و پژوهشگران در امر یافتن منابع اطالعاتی مناسب و مورد نیاز، کمک به  درهمراه با نظم و آرامش 

های مناسب استفاده ازمنابع اطالعاتی گوناگون، همراهی با استفاده از امکانات الکترونیکی موجود در تاالر، آموزش شیوه

عاتی مورد نیاز مراجعان، پیگیری تجهیزات و های پژوهشی، پیگیری منابع اطال محققان و پژوهشگران در انجام فعالیت

به موقع از اخبار تاالر محققان، در رسانی  اطالعامکانات مورد نیاز آنان، توجه به وضعیت تهویه هوا، نور و سکوت در تاالر، 

تابداران باشند. ک در حال فعالیت می ؛دسترس بودن مراجعان، توجه به برخورد صحیح با مراجعان و رعایت آداب اجتماعی

 باشند. در دو شیفت صبح و بعدازظهر در تاالر محققان حضور دارند و پاسخگوی نیازهای مراجعان می

درصد از آقایان از عملکرد کتابداران رضایت  68.0درصد بانوان و  19.6شود  مشاهده می ،05طور که در جدول  همان

 اند.  داشته

 

 گیرینتیجه

آستان قدس رضوی با هدف ایجاد فضا و مکانی آرام، متناسب با نیازهای اطالعاتی و تاالر محققان کتابخانه مرکزی 

در سطح حوزه در صورت داشتن  ها آنارشد و معادل  التحصیالن مقاطع دکتری، کارشناسیپژوهشی محققان و فارغ

ات متنوعی در این تاالر به است. با توجه به اهداف و وظایف تاالر محققان، خدمات و امکان شده شرایط عضویت، ایجاد
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گردد. خدمات دریافت کتاب و منابع اطالعاتی، ارائه امکانات مراجعان جهت کمک به تسهیل امر پژوهش ارائه می

الکترونیکی، خدمات مرتبط با ارائه تجهیزات، خدمات مشاوره پژوهشی، خدمات رفاهی و ... روزانه در تاالر محققان انجام 

 گیرد. می

اهمیت پژوهش و باالبردن سطح کیفی و کمی خدمات تاالر محققان همه ساله نظرسنجی از محققـان و  با توجه به 

 61مشـخص گردیـد:    0936گیرد.  در نظرسـنجی سـال   مراجعان تاالر در خصوص خدمات و امکانات این تاالر انجام می

و بـرای ارتقـای امکانـات الکترونیکـی بایـد       درصد از آقایان از امکانات الکترونیکی رضایت ندارند 88.8درصد از بانوان و 

درصـد   86.0 ریزی کرد ولی از امکانات فیزیکی و رفاهی و همچنین قوانین موجود در تاالر رضـایت نسـبی دارنـد.    برنامه

ـ  میدرصد از آقایان موافق نصب سیستم الکترونیکی ورود و خروج هستند. این سیستم  89.8بانوان و  د بـا اسـتفاده از   توان

 ه عضویت اعضا برنامه حضور آنان در تاالر را مدیریت نماید و مسئولین تاالر را در ارائه بهتر خدمات یاریگر باشد. شمار

 از بعضی خدمات تاالر مانند راهنمایی کتابدار، خدمات اینترنتی، خدمات با توجه به آمارها مشخص شد مراجعان

د ارائه خدمات مشاور پژوهشی، تکثیر منابع اطالعاتی، پاسخگویی رفاهی آگاهی دارند ولی نسبت به بعضی از خدمات مانن

بیشتری انجام شود. رسانی  اطالعها  ها آگاهی کافی نداشته و نیاز است در این زمینه نامه ها و پایان تلفنی، استفاده از طرح

اند و   ت ارائه شده رضایت داشتهند از خدماا  هکه از مشاور پژوهشی تاالر استفاده کرد کسانیدهد  میالبته آمارها نشان 

مشاوره در امر مطالعه و آموزش استفاده از منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه آستان قدس و آموزش در زمینه روش 

 بقیه موارد مورد توجه است. تحقیق و راهنمایی در دستیابی به مقاالت فارسی و التین بیشتر از

نهایت مراجعان تاالر محققان از عملکرد کتابداران از جملـه برخـورد و رفتـار     دست آمده دره با توجه به داده های ب

غیـره،  کتابداران، میزان راهنمایی آنان، در دسترس بودن و میزان تسـلط کتابـداران بـه مجموعـه، میـزان پاسـخگویی و       

 اند.   رضایت خوبی داشته

هـای صـورت   ینـد پـژوهش  آنیاز به بررسی بیشتر فربا توجه به افزایش تعداد متقاضیان عضویت در تاالر محققان و 

های پژوهشی متقاضیان از مهرماه تر پرونده گرفته توسط اعضا و مراجعان این تاالر، شورای پژوهش با هدف بررسی دقیق

پرونـده پژوهشـی پرداختـه     0001جلسه که تشکیل شده است به بررسی  95سال گذشته تشکیل شده است که در طول 

تواننـد بـا توجـه بـه     مورد آن مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفته بنابراین ایـن متقاضـیان مـی    311تعداد است. از این 

های گذشته خود و برنامه پژوهشی ارائه شده آنان برای آینده با مدت زمـان معینـی از امکانـات و خـدمات تـاالر       پژوهش

مـورد پـذیرش قـرار     ؛به سابقه و برنامه آینده ارائـه شـده  پرونده پژوهشی با توجه  201محققان استفاده نمایند. همچنین 

ارشـد و دکتـری و همچنـین افـزایش تقاضـای       نگرفتند. این آمارها نشان دهنده افزایش پژوهشگران مقاطع کارشناسـی 

هـای صـحیح و دقیـق جهـت اسـتفاده حـداکثری از ایـن نیـروی         عضویت در تاالر محققان است که باید با برنامه ریزی

 در کتابخانه آستان قدس رضوی تالش نمود.پژوهشی 
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