شناسائینیازهایاطالعاتیومیزانرضایتمراجعهکنندگان
کتابخـانههایسازمانکتابخـانهها،موزههاومرکزاسنادآستانقدسرضوی
مهدی خادمیان | اعظم خواجه نامقی

چڪیده
هدف :نیازهـای اطالعـاتی و میزان رضایت جامعـه کتابخانههای سازمان
کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ( 41کتابخانه) را از نظر
مراجعهکنندگان،کتابداران،ومسئوالنکتابخانههابررسیشناسائیشدهاست.
روش /رویكرد پژوهش :دادهها با استفاده از سه پرسشنامه محقق ساخته
گردآوری شده است .حجم منونه مربوط به مراجعه کنندگان ،با استفاده از
جدول مورگان تعیین شد و در مورد کتابداران و مسئوالن کتابخانهها همه
جامعهموردبررسیقرارگرفت.
یافتهها :بیشرت مراجعهکنندگان ،زن (حدود  60درصد) و دارای تحصیالت
دانشگاهی (حدود 40درصــد) و آموزشگاهی (حدود 60درصــد) هستند.
مراجعهکنندگان بیشرتین نیاز خود را به کتاب؛ و در بین انواع کتابها ،به
کتابهای درسی و کمکدرسی اعالم کردهاند .در بین موضوعها ،بهترتیب
داستانورمان،رایانهواینرتنت،دینیومذهبیعمومی،شعرونرث،ریاضیات،
فیزیک،وشیمیدراولویتقراردارند.همچنین،بهترتیب،ازکیفیتکتابها
و سپس ،کم ّیت یعنی تعداد نسخهها ،و در انتها جامع بودن موضوعی
کتابهارضایتدارند.بیشرتمسئوالنکتابخانههامردودارایمدرکتحصیلی
کارشناسی کتابداری هستند .نسبت کتابداران زن و مرد تقریباً مساوی است
و تقریباً نیمی از آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی کتابداری هستند.
مسئوالن و کتابداران ،در بین انواع کتابها ،بیشرتین نیاز را به کتابهای
کمک درسی و درسی؛ و در بین موضوعها بیشرتین نیاز را به داستان و رمان،
رایانه و اینرتنت ،فیزیک و ریاضیات ذکر کردهاند.
نتیجهگیری:دانشآموزانودانشجویانمراجعاناصلیکتابخانههاهستندو
بایدنیازهایاطالعاتیآنهادراولویتقرارگیرد.مقایسهنظرمراجعهکنندگان
با کتابداران و مسئوالن کتابخانهها نشان میدهد که بین نظر آنها تفاوت
اندکی وجود دارد .هر کتابخانه از جامعه و ویژگی خاصی برخوردار است و
نیازمندتدوینخطمشیویژهایاست.

ڪلیدواژهها
سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ،نیازهای اطالعاتی ،رضایت مراجعهکنندگان ،کتابخانههای عمومی
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شناسائینیازهایاطالعاتی
ومیزانرضایتمراجعهکنندگان
کتابخـانههایسازمانکتابخـانهها،
1
موزههاو مرکزاسنادآستانقدسرضوی
مهدی خادمیان | 2اعظم خواجه نامقی

3

دریافت 1389/8/11 :پذیرش1389/11/18 :

مقدمه

در حال حاضر ،انتخاب کتاب برای هریک از کتابخانههای سازمان کتابخانهها ،موزهها و
مرکز اسناد آستان قدس رضوی توسط مسئوالن تاالرها و کتابخانهها یا نماینده آنها (در مورد
کتابخانههای برونشهری توسط مسئول کتابخانههای برونشهری سازمان) بهصورت متمرکز
در بخش سفارش و فراهمآوری مواد در جلسه کمیته انتخاب کتاب انجام میشود .کتابهای
قرار گرفته شده در جلسه کمیته انتخاب کتاب ،کتابهای تازه انتشاریافتهای هستند که از دو
طریق در این کمیته قرار میگیرند :الف) تکنسخههای تازه منتشرشده ارسالي توسط کارگزاران
طرف قرارداد با سازمان ،ب) نسخههای ارسال شده توسط وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی
در قالب قانون واسپاری .افراد حاضر در جلسه ،با توجه به شناختي شخصی که از نیازهای
اطالعاتی جامعه کتابخانههایشان دارند ،کتابهای مناسب را انتخاب میکنند .روند فعلی
انتخاب کتاب ،یعنی انتخاب سلیقهای کتابها توسط مسئوالن کتابخانهها ،ابهامات و سؤاالتی
را برای مسئوالن سازمان ،کتابداران بخش سفارش ،و خود انتخابکنندگان بهوجود آورده
است .بههمین دلیل ،شیوه فعلی انتخاب کتاب مورد نقد قرار گرفته و شیوههای جایگزین برای
آنها مطرح شده است .ازاینرو ،پژوهش حاضر قصد دارد با شناسایی اولویتهای موضوعی،
نوع و زبان منابع اطالعاتی مورد نیاز جامعه کتابخانهها -از نظر مراجعه کنندگان ،کتابداران ،و
مسئوالن کتابخانهها و مقایسه آنها با یکدیگر -به برخی از این سؤالها پاسخ دهد.

.1مقالهحارضازطرحپژوهشیمصوب
سازمانکتابخانهها،موزههاومرکزاسنادآستان
قدسرضویبامشاورهاستادمحرتمجنابآقای
دکرتفتاحیاستخراجشدهاست.
.2دانشجویدكرتیكتابداریواطالعرسانی
دانشگاهشهیدچمراناهواز(نویسندهمسئول)
Mahdik55@gmail.com
.3کارشناسخدماتاجتامعیاداره
بهزیستیمشهد
Khajehnameghi@gmail.com
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در طول چند دهه اخیر ،پژوهش در زمینه مجمـوعهگستری یکی از عرصههای فعال
در علوم کتابداری و اطالعرسانی بوده است .نخستین مطالعات تجربی پیرامون نیاز و استفاده
از اطالعات به سالهای 1920مربوط میشود .این تحقیقات در زمان جنگ جهانی دوم و
دهه 1960به اوج خود رسیدند و باالخره از سال  1971به بعد ،مطالعات نظاممند در زمینه
نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان از کتابخانهها بهصورت مطالعهای بینالمللی در آمد ( قربانی،
 .)1379بررسی نوشتارها نشان داد پژوهشی که مشابه پژوهش حاضر باشد انجام نشده است،
اما پژوهشهایی وجود داشتند که تاحدودی مرتبط بودند در ادامه بهطور مختصر به آنها اشاره
میشود.
رداد ( ،)1378با استفاده از پرسشنـامه بررسی میزان استفـاده از کتابهای موجود در
کتابخانههـای مرکزی و وابستـه آستان قدس رضوی در شهر مشهـد ،دریافت که موضوعات
ادبیات ،علوم عملـی ،و دین بهترتیب ،پراستفادهترین؛ و موضوعـات هنر و زبان بهترتیب،
کماستفادهترین کتابهای موجود در کتابخانههای مورد بررسی هستند.
مجدی ( ،)1380با استفاده از پرسشنامه ،وضعیت و عملکردکتابخانه مرکزی آستان
قدس رضوی را مورد بررسی قرار داد و دریافت که میزان رضایت مراجعهکنندگان از تأمین
نیازهای اطالعاتی بهوسیله مجموعه کتابخانهها  48درصد است.
ت مراجعهکنندگان کتابخانه
آهنگری ( ،)1381با استفاده از پرسشنامه عوامل مؤثر بر رضای 
مرکزی آستان قدس رضوی را مورد بررسی قرار داد و دریافت که میزان رضایت مراجعهکنندگان
از تأمین نیازهای اطالعاتی بهوسیله مجموعه این کتابخانهها 70درصد میباشد.
ساالری ( ،)1382در نظرسنجیای که با استفاده از پرسشنامه در بخش جوانان اداره
کتابخانه عمومی سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی انجام داد،
اولویتهای موضوعی کتابهای مورد نیاز مراجعهکنندگان جوان این بخش را شناسایی کرد.
این اولویتهای موضوعی عبارتاند از :کتابهای درسی ،علمی ،فنی ،داستانی ،روانشناسی،
مذهبی ،و تاریخی.
سردارشیبانی ( ،)1383با هدف نشان دادن نقش کتابخانههای آستان قدس رضوی در بر
آورده کردن نیازهای اطالعاتی دانشآموزان و دانشجویان شهر مشهد ،با استفاده از پرسشنامه،
به بررسی نیازهای اطالعاتی این دو گروه ،منابع اطالعاتی مورد نیازشان ،همخوانی مجموعه
کتابخانهها با نیازها ،و دالیل مراجعه آنها به کتابخانه مرکزی و  15کتابخانه وابسته شهر مشهد
پرداخت .یافتههای پژوهش نشان داد که مجموعه کتابخانههای مورد بررسی نیازهای بخش
بزرگی از مراجعان دانشآموز و دانشجو ( نزدیک به  80درصد) را در حد متوسط و بیشتر
برآورده میکند .مجموعه کتابخانهها با نیازهای اطالعاتی دانشآموزان در مقایسه با دانشجویان
همخوانی بیشتری دارد .مهمترین نیاز اطالعاتی هر دو گروه نیازهای مذهبی -اعتقادی است،
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ولی مهمترین دلیل مراجعه آنها به کتابخانه استفاده از منابع آموزشی است.
دو پژوهش انجام شده توسط سردارشیبانی و ساالری شباهت بیشتری با پژوهش حاضر
دارند .البته ،در این پژوهشها شناسایی اولویتهای موضوعی مراجعهکنندگان بهطور محدود
(فقط در کتابخانهها و مراجعـهکنندگانی خاص) و بهعنوان یک موضوع جنبی در کنار دیگر
موضوعات پژوهش مطرح بوده است و گستردگی و جامع بودن پژوهش حاضر را ندارند.
پژوهشهای انجام شده توسـط آهنگری ( )1381و مجـدی ( )1380فقط به بررسـی میزان
رضایت مراجعه کنندگان از نظر تأمین نیازهای اطالعاتیشان بهوسیله مجمـوعه کتابخانهها
پرداختهاند و موضوعات و اولویتهای موضوعی مورد نیاز مراجعه کنندگان و نیازهای
اطالعاتی آنها بررسی و شناسایی نشده است .پژوهش انجام شده توسط رداد ( )1378اگرچه
با قصد شناسـایی نیازهای اطالعـاتی انجـام نشده و ابزار گـردآوری آن نیز پرسشنامه نیست،
بهطور غیرمستقیم میتواند از طریق شناسایی میزان استفاده (پراستفادهترین و کماستفادهترین
موضوعات) به شناسایی نیازهای اطالعاتی مراجعهکنندگان کمک کند.
پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور ،که تا حدودی مشابه موضوع پژوهش
حاضر هستند ،به بررسی نیازهای اطالعاتی جامعهای خاص (پزشکان ،اعضای هیئت علمی،
دانشجویان) پرداخته و تأکید برخی از آنها بر رفتار اطالعیابی بوده است که نسبت به مفهوم
بررسی نیازهای اطالعاتی ،مفهومی گستردهتر محسوب میشود .در بین پژوهشهای انجام
شده در ایران ،پژوهشی که تا حدودی با موضوع پژوهش حاضر شباهت دارد ،توسط قربانی
( )1379بر روی نیازهای اطالعاتی دانشآموزان دبیرستانهای مشهد در سال تحصیلی -1378
 1379انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که در بین گروههای چهارگانه نیازهای اطالعاتی
(یعنی نیازهای فردی ،آموزشی و تحصیلی ،سیاسی و اجتماعی ،و مذهبی و معنوی) نیازهای
فردی و مذهبی و معنوی ،از نظر دانشآموزان دبیرستانی ،اولویت اول را دارا بوده و نیازهای
آموزشی و تحصیلی و سیاسی و اجتماعی در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند .همچنین ،از
نظر معلمان ،نیازهای مذهبی و معنوی اولویت اول ،و نیازهای سیاسی و اجتماعی و نیازهای
آموزشی و تحصیلی و فردی بهترتیب ،در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند .یافتههای پژوهش
نشان داد که بین نظر دانشآموزان و معلمان درباره نیازهای اطالعاتی دانشآموزان تفاوت
معنیداری وجود دارد و متغیرهایی چون جنسیت و ناحیه تحصیلی دانشآموزان بر نظرآنها
درباره نیازهای اطالعاتیشان مؤثر است (مرادیمقدم.)1382 ،
مرور نوشتـارهای مربوط به این پژوهـش آشکار نمود که بیشتر پژوهـشها ،با استفاده
از پرسشنامه ،به بررسی یک جامعه واحد و خاص (دانشجویان ،پزشکان ،و اعضای هیئت
علمی) پرداختهاند تا یک جامعه گسترده مانند جامعه کتابخانه عمومی و بهطور کلی به
بررسی نیازهای اطالعاتی یا رفتار اطالعیابی مراجعهکنندگان از جهت نوع کتابخانه یا مرکز
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اطالعرسانی مورد استفاده ،نوع منابع اطالعاتی مورد استفاده ،و هدف و انگیزه مطالعه آنها
پرداخته شده است .بهجزپژوهشهای انجام شده توسط سردار شیبانی ( )1383و ساالری
( )1382بقیه پژوهشها اولویتبندی موضوعی نیازهای اطالعاتی مراجعهکنندگان کتابخانه
را  -که مورد توجه این پژوهش بوده است -مورد توجه قرار ندادهاند.

روش پژوهش

این پژوهش پیمایشـی و از نوع توصیفـی است .جامعه پژوهش از سه گروه تشکیل میشود:
الف) تمامی مراجعهکنندگان کتابخانهها و تاالرهای وابسته به سازمان کتابخانهها ،موزهها و
مرکز اسناد آستان قدس رضوی ( 41کتابخانه) بدون هیچ محدودیت سنی ،شغلی ،تحصیلی ،و
جنسیتی ،که عضو کتابخانهاند و برای مطالعه در داخل تاالرهای کتابخانهها یا امانت گرفتن منابع
اطالعاتی به این کتابخانهها مراجعه میکنند؛ ب) تمامی کتابداران شاغل در کتابخانههای مورد
بررسی؛وج)مسئوالنکتابخانههايموردبررسي.باتوجهبهکثرتمراجعهکنندگانکتابخانههاو
همچنین بهمنظور تسریع و تسهیل انجام پژوهش ،نمونه پژوهش ( 8095نفر) این گروه ،با توجه
به آمارهای موجود درباره تعداد مراجعهکنندگان هر کتابخانه که عضویت خود را در سال 1385
تمدید کرده بودند ،و با استفاده از فرمول آماری مربوط به تعیین حجم نمونه (جدول مورگان)
مشخص شد .در مورد گروه کتابداران و مسئوالن کتابخانهها ،نمونهگیری انجام نشد و کل جامعه
آماری (با اولویت افراد دارای تجربه بیشتر و مؤثرتر) مورد نظرخواهی قرار گرفت .گردآوری
دادهها بهوسیله سه پرسشنامه محقق ساخته جداگانه انجام شد ،که جهت اظهارنظر در اختیار
مراجعهکنندگان ( 5161نفر) و کتابداران ( 131نفر) و مسئوالن ( ۴۱نفر) هریک از کتابخانهها قرار
گرفت .روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی مورد بررسی قرار گرفت ،به این صورت که
حدود  20پرسشنامه تکثیر و در اختیار کتابداران و مسئوالن درگیر در مسئله پژوهش و برخی
افراد صاحب فکر در سازمان قرار داده شد و نظرات اصالحی آنها در پرسشنامه نهایی اعمال شد.
پایایی پرسشنامه نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ ( ) r= ۰/۸۰مورد بررسی قرار گرفت.

یافتههایپژوهش

دادههای حاصل از پاسخگویی مراجعهکنندگان هریک از کتابخانهها بهطور جداگانه ،با استفاده
از نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس .و آمار توصیفی (فراوانی و درصد) ،بهترتیب اولویت الف)
کتابخانهها و تاالرهای کتابخانه مرکزی ( 10کتابخانه و تاالر ) ،ب) کتابخانههای درون شهری
( 16کتابخانه) ،و ج) کتابخانههای برون شهری ( 15کتابخانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار
میگیرد .از آنجا كه ارائه همه جدولهايي كه در طرح اصلي پژوهش براي تجزيه و تحليل
دادهها مورد استفاده قرار گرفتهاند ( 378جدول) امكانپذير نيست ،فقط بهعنوان نمونه۲ ،
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جدول از  ۹جدول مربوط به کتابخانه شیخ مجتبی قزوینی (انصار) ارائه و تجزيه و تحليل
ميشود و یافتههای مربوط به سایر کتابخانهها بدون ارائه جدولهای مربوط بهطور مختصر
ارائه میشود .الزم به ذکر است که در این پژوهش منظور از اصطالح کمیت :تعداد نسخههای
هر عنوان کتاب موجود درکتابخانه؛ منظور از کیفیت :باال بودن سطح علمی و فنی هریک از
عناوین موجود در کتابخانه براساس معیارهای مراجعهکنندگان؛ و منظور از جامع بودن :کامل
بودن عناوین موجود در کتابخانه در موضوع خاص مورد نیاز مراجعهکنندگان است.
موضو عها

میزاننیاز

کم

هیچ

زیاد

متوسط

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

داستان و رمان

26

11/2

38

16/4

66

28/4

102

44/0

رایانه و اینرتنت

35

15/1

46

19/8

75

32/3

76

32/8

شعر و نرث

33

14/2

50

21/6

84

36/2

65

28/0

طراحی و نقاشی

78

33/6

43

18/5

47

20/3

64

27/6

موسیقی

64

27/6

54

23/3

50

21/6

64

27/6

ریاضیات

65

28/0

62

26/7

42

18/1

63

27/2

دینی و مذهبی عمومی

23

9/9

49

21/1

103

44/4

57

24/6

فیزیک

78

33/6

45

19/4

53

22/8

56

24/1

پزشکی و بهداشتی عمومی

64

27/3

56

24/1

59

25/4

53

22/8

شیمی

82

35/3

45

19/4

52

22/4

52

22/4

ورزشی

50

21/6

60

25/9

74

31/9

47

20/3

روانشناسی و خانوادگی

58

25/0

69

29/7

63

27/2

42

18/1

پزشکیوبهداشتیتخصصی

92

39/7

59

25/4

44

19/0

37

15/9

دینی و مذهبی تخصصی

62

26/7

64

27/6

72

31/0

34

14/8

عکاسی

89

38/4

67

28/9

42

18/1

34

14/7

تاریخی

76

32/8

73

31/5

54

23/3

29

12/5

اقتصادی

91

39/2

72

31/0

47

20/3

22

9/5

جغرافیایی

94

40/5

77

33/2

41

17/7

20

8/6

سیاسی

87

37/5

69

29/7

60

25/9

16

6/9

زبانشناسی

85

36/6

80

34/5

52

22/4

15

6/5

حقوقی

101

43/5

68

29/3

51

22/0

12

5/2

کشاورزی

128

55/2

62

26/7

33

14/2

9

3/9

فلسفه

126

54/3

67

28/9

33

14/2

6

2/6

جدول 1

توزیع فراوانی پاسخهای داده شده
توسطمراجعهکنندگانبراساس
اولویت موضوعی مورد نیاز
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جدول ۱نشان میدهد که در مقیاس زیاد ،مراجعهکنندگان بیشترین نیاز را بهترتیب به
موضوعات داستان و رمان ( 44/0درصد) ،رایانه و اینترنت ( 32/8درصد) ،وشعر و نثر (28/0
درصد) دادهاند و بقیه موضوعها در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند .با توجه به سطح تحصیالت
مراجعهکنندگان و نوع کتابخانه اولویت موضوعی تعیین شده قابل توجیه است.
میزاننیاز

جدول 2

توزیع فراوانی پاسخهای داده
شده به انواع رضایتمندی

کم

هیچ

زیاد

متوسط

نوع رضایت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کم ّیت

34

14/7

103

44/4

89

38/4

6

2/6

کیفیت

24

10/3

72

31/0

115

49/6

21

9/1

جامع بودن

45

19/4

92

39/7

83

35/8

12

5/2

جدول ۲نشان میدهد که در مقیاس زیاد ،مراجعه کنندگان بهترتیب از کیفیت کتابها
( 9/1درصد) و سپس جامعیت موضوعی کتابها ( 5/2درصد) و کمیّت کتابها (2/6
درصد) رضایت دارند .بهنظر میرسد کیفیت ،تعداد نسخهها ،و جامعیت موضوعی کتابها
نیاز مراجعهکنندگان را بهنحو مطلوبی برآورده نمیکند.

الف) کتابخانهها و تاالرهای کتابخانه مرکزی ( 10کتابخانه و تاالر)
 .1کتابخانه تخصصی موزه

بیشتر پاسخگویان زن ( 58/8درصد) و دارای تحصیالت دانشگاهی( 70/6درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  64/7درصد به منابع اینترنتی و الکترونیکی و کمترین نیاز با صفر
درصد به منابع مرجع اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات طراحی و نقاشی و
رایانه و اینترنت ( 58/8درصد) ،تاریخی ( 52/9درصد) ،عکاسی و شعر و نثر ( 35/3درصد)،
و موسیقی ( 29/4درصد) اولویت بیشتری داده شده است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت
کتابهای تهیه شده (  35/3درصد) و سپس ،کمیّت و جامع بودن موضوعی کتابها (17/6
درصد) رضایت دارند.

 .2کتابخانه تخصصی تاریخ -ساختامن بنیاد پژوهشها

بیشتر پاسخگویان زن ( 62/2درصد) و دارای تحصیالت دانشگاهی ( 78/4درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  64/9درصد به کتاب وکمترین نیاز با  13/5درصد به کتابهای
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کمکدرسی و منابع سمعی و بصری اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات
تاریخی ( 40/5درصد) ،رایانه و اینترنت ( 29/7درصد) ،و دینی و مذهبی عمومی ،عکاسی
و موسیقی ( 27/0درصد) اولویت بیشتری داده شده است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از جامع
بودن موضوعی کتابهای تهیه شده با  29/7درصد و سپس کمیّت کتابها ( 27/0درصد) و
کیفیت کتابها (  16/2درصد) رضایت دارند.

 .3تاالر محققان

بیشتر پاسخگویان زن ( 63/2درصد) و دارای تحصیالت دانشگاهی ( 94/7درصد) هستند.
بیشترین نیاز با  86/0درصد به کتاب و کمترین نیاز با  13/5درصد به منابع سمعی و بصری
اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات تاریخی ( 40/4درصد) ،دینی و مذهبی
تخصصی (33/3درصد) ،و دینی و مذهبی عمومی ( 31/6درصد) اولویت بیشتری داده شده
است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابهای تهیه شده ( 45/6درصد) و سپس جامع بودن
موضوعی کتابها ( 26/3درصد) و کمیّت کتابها (  17/5درصد) رضایت دارند.

 .4تاالر قفسه باز آقایان

بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی ( 70/2درصد) هستند .بیشترین نیاز با
 63/5درصد به کتاب و کمترین نیاز با  8/7درصد به مجالت الکترونیکی اعالم شده است.
همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات رایانه و اینترنت و دینی و مذهبی عمومی ( 26/9درصد)،
ریاضیات ( 23/1درصد) ،و داستان و رمان ( 20/2درصد) اولویت بیشتری داده شده است.
پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها (  33/7درصد) و سپس ،جامع بودن موضوعی
کتابها ( 26/9درصد) و کمیّت کتابها ( 24/0درصد) رضایت دارند.

 .5گردش آقایان

بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی ( 74/7درصد) هستند .بیشترین نیاز با
 66/8درصد به کتاب و کمترین نیاز با  12/7درصد به کتابهای مرجع اعالم شده است.
همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات رایانه و اینترنت ( 31/3درصد) ،ریاضیات ( 24/0درصد) و
دینی و مذهبی عمومی ( 18/7درصد) اولویت بیشتری داده شده است .پاسخگویان ،بهترتیب،
از کیفیت کتابها ( 24/0درصد) و سپس جامع بودن موضوعی کتابها ( 13/3درصد) ،و
کمیّت کتاب ها ( 8/0درصد) رضایت دارند.
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 .6تاالر قفسه باز بانوان

بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی( 61/3درصد) هستند .بیشترین نیاز با
 72/4درصد به کتاب و کمترین نیاز با  11/0درصد به مجالت الکترونیکی اعالم شده است.
همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان ( 34/8درصد) ،شعر و نثر ( 29/3درصد) ،و
دینی و مذهبی عمومی ( 27/7درصد) اولویت بیشتری داده شده است .پاسخگویان ،بهترتیب،
از کیفیت کتابها ( 23/8درصد) و سپس جامع بودن موضوعی کتابها ( 14/4درصد) ،و
کمیّت کتابها ( 6/1درصد) رضایت دارند.

 .7گردش بانوان

بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی( 73/5درصد) هستند .بیشترین نیاز با
 64/8درصد به کتاب و کمترین نیاز با  13/6درصد به مجالت الکترونیکی اعالم شده است.
همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان ( 38/6درصد) ،شعر نثر ( 32/7درصد) ،و
دینی و مذهبی عمومی ( 32/1درصد) اولویت بیشتری داده شده است .پاسخگویان ،بهترتیب،
از کیفیت کتابها ( 13/0درصد) و سپس ،جامع بودن موضوعی کتابها ( 8/0درصد) ،و
کمیّت کتابها ( 4/3درصد) رضایت دارند.

 .8جوانان و نوجوانان دخرت

بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت آموزشگاهی ( 82/3درصد) هستند .بیشترین نیاز
با  53/9درصد به کتاب و کمترین نیاز با  7/5درصد به مجالت الکترونیکی اعالم شده است.
همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان ( 49/1درصد) ،دینی و مذهبی عمومی
و شعر و نثر ( 31/4درصد) و ریاضیات ( 30/0درصد) اولویت بیشتری داده شده است.
پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 15/4درصد) و سپس جامع بودن موضوعی
کتابها ( 15/0درصد) و کمیّت کتابها ( 5/1درصد) رضایت دارند.

 .9جوانان و نوجوانان پرس

بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت آموزشگاهـی ( 79/3درصـد) هستند .بیشترین
نیاز با  56/4درصد به کتابهای درسـی و کمترین نیاز با  5/0درصـد به ماهنامه و فصلنامه
اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضـوعات ورزشی ( 37/9درصـد) ،دینی و مذهبی
عمـومی( 32/9درصـد) و رایانه و اینترنت ( 30/0درصـد) اولویت بیشتری داده شده است.
پاسخگـویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتـابها ( 24/3درصـد) و سپس جـامع بودن موضوعی
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کتابها (24/3درصد) و کمیّت کتابها ( 17/9درصد) رضایت دارند.

 .10تاالر جغرافیا

بیشتر پاسخگویان زن ( 80/4درصد) و دارای تحصیالت دانشگاهی ( 88/9درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  69/6درصد به کتاب و کمترین نیاز با  16/1درصد به روزنامه
و هفتهنامه اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب به موضوعات جغرافیایی ( 80/4درصد)،
تاریخی ( 42/9درصد) و رایانه و اینترنت ( 35/7درصد) اولویت بیشتری داده شده است.
پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 32/1درصد) و سپس جامع بودن موضوعی
کتابها ( 25/0درصد) و کمیّت کتابها ( 12/5درصد) رضایت دارند.

ب) کتابخانههای درونشهری ( 16کتابخانه)
.11کتابخانهگوهرشاد

تمامی مراجعهکنندگان این کتابخانه مرد هستند .بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت
آموزشگاهی ( 44/1درصد) هستند .بیشترین نیاز با  57/8درصد به کتاب درسی و کمترین نیاز
با  7/8درصد به ماهنامه و فصلنامه اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات دینی
و مذهبی عمومی ( 34/3درصد) ،رایانه و اینترنت ( 30/4درصد) و دینی و مذهبی تخصصی
( 26/5درصد) اولویت بیشتری داده شده است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها
( 17/6درصد) و سپس ،جامع بودن موضوعی کتابها (14/7درصد) و کمیّت کتابها (9/8
درصد) رضایت دارند.

.12کتابخانهسیار

بیشتر پاسخگویان زن ( 64/7درصد) و دارای تحصیالت آموزشگاهی ( 52/9درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  79/4درصد به کتاب و کمترین نیاز با  5/9درصد به ماهنامه و
فصلنامه اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات رایانه و اینترنت ( 38/2درصد)،
داستان و رمان (29/4درصد) و شعر و نثر ( 17/6درصد) اولویت بیشتری داده شده است.
پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 70/6درصد) و سپس جامع بودن موضوعی
کتابها (38/2درصد) و کمیّت کتابها ( 32/4درصد) رضایت دارند.

 .13کتابخانه مسجد بزرگ امام رضا(ع)  -شهرک بوعلی

نسبت پاسخگویان بین دو جنس مرد و زن تقریب ًا یکسان است ( 50/6درصد مرد و

113

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره88

مهدیخادمیان | اعظمخواجهنامقی

 49/4درصد زن) و بیشتر دارای تحصیالت دانشگاهی ( 72/5درصد) هستند .بیشترین نیاز
را با  51/1درصد به کتاب و کمترین نیاز با  6/9درصد به کتابهای مرجع اعالم شده است.
همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان ( 45/4درصد) ،ریاضیات (29/9درصد)
و شیمی ( 28/2درصد) ولویت بیشتری داده شده است .پاسخگویان ،بهترتیب از کیفیت
کتابها ( 19/0درصد) و سپس ،جامع بودن موضوعیکتابها ( 13/2درصد) و کمیّت
کتابها ( 8/6درصد) رضایت دارند.

.14کتابخانهمسجدالرضا-کوهسنگی

بیشتر پاسخگویان زن ( 70/7درصد) و دارای تحصیالت دانشگاهی ( 70/0درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  56/7درصد به کتاب و کمترین نیاز با  13/3درصد به کتابهای
مرجع اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،موضوعات داستان و رمان ( 36/0درصد) ،رایانه
و اینترنت ( 33/5درصد) و شعر و نثر ( 24/0درصد) اولویت بیشتری داده شده است.
پاسخگویان ،به ترتیب ،از کیفیت کتابها ( 10/7درصد) و سپس جامع بودن موضوعی
کتابها ( 6/0درصد) و کمیّت کتابها ( 4/7درصد) رضایت دارند.

 .15کتابخانه مجتمع امام خمینی(ره) – خواجهربیع

نسبت پاسخگویان بین دو جنس مرد و زن تقریب ًا یکسان است ( 51/7درصد زن و
 48/3درصد مرد) و اکثریت دارای تحصیالت دانشگاهی ( 79/9درصد) هستند .بیشترین نیاز
با  68/5درصد به کتابهای درسی و کمترین نیاز با  7/4درصد به کتابهای مرجع اعالم
شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان ( 47/0درصد) ،ورزشی (40/9
درصد) و شیمی ( 38/3درصد) اولویت بیشتری داده شده است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از
کیفیـت کتابها ( 14/1درصد) و سپـس جامع بودن موضوعـی کتابهـا ( 11/4درصد) و
کمیّت کتابها ( 9/4درصد) رضـایت دارند.

 .16کتابخانه حسینیه امام رضا(ع)  -میدان شهدا

بیشتر پاسخگویان زن ( 59/4درصد) و دارای نوع تحصیالت آموزشگاهی (66/3
درصد) هستند .بیشترین نیاز با  65/3درصد به کتابهای درسی و کمترین نیاز با  7/9درصد
به کتابهای مرجع اعالم شده است ..همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان (33/7
درصد) ،رایانه و اینترنت ( 28/7درصد) ،وشیمی ( 25/7درصد) اولویت بیشتری داده شده
است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها (  23/8درصد)و سپس ،جامع بودن موضوعی
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کتابها (14/9درصد) و کمیّت کتابها ( 10/9درصد) رضایت دارند.

 .17کتابخانه مسجد جواداالمئه(ع)  -بلوار وکیلآباد

بیشتر پاسخگویان زن ( 83/8درصد) و دارای تحصیالت آموزشگاهی ( 64/4درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  59/7درصد به کتابهای کمک درسی و کمترین نیاز با  7/3درصد
به کتابهای مرجع اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان (48/7
درصد) ،رایانه و اینترنت ( 28/8درصد) ،و ریاضیات ( 28/3درصد) اولویت بیشتری داده
شده است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 23/0درصد) و سپس ،جامع بودن
موضوعی کتابها ( 16/2درصد) و کمیّت کتابها(  8/9درصد) رضایت دارند.

 .18کتابخانه امام صادق(ع)  -خیابان دانشگاه

نسبت پاسخگویان بین دو جنس مرد و زن تقریب ًا یکسان است ( 52/2درصد زن و
 44/9درصد مرد) و بیشتر دارای تحصیالت دانشگاهی ( 86/0درصد) هستند .بیشترین نیاز
با  63/5درصد به کتاب و کمترین نیاز با  10/7درصد به ماهنامه و فصلنامه اعالم شده است.
همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات رایانه و اینترنت ( 42/7درصد) ،داستان و رمان (28 /7
درصد) ،و ریاضیات ( 24/2درصد) اولویت بیشتری داده شده است .پاسخگویان ،بهترتیب،
از کیفیت کتابها ( 36/5درصد) و سپس ،جامع بودن موضوعی کتابها ( 24/2درصد) و
کمیّت کتابها ( 18/0درصد) رضایت دارند.

.19کتابخانهشیخعباستربتی-خواجهربیع

نسبت پاسخگویان بین دو جنس مرد و زن تقریب ًا یکسان است ( 51/6درصد زن و 48/4
درصد مرد) و بیشتر دارای تحصیالت آموزشگاهی ( 55/3درصد) هستند .بیشترین نیاز با
 58/1درصد به کتاب و کمترین نیاز با  6/0درصد به مجالت الکترونیکی اعالم شده است.
همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان ( 41/4درصد) ،دینی و مذهبی عمومی (31/6
درصد) ،و شعر و نثر ( 31/2درصد) اولویت بیشتری داده شده است .پاسخگویان ،بهترتیب،
از کیفیت کتابها ( 24/2درصد) و سپس ،جامع بودن موضوعی کتابها ( 12/6درصد) و
کمیّت کتابها ( 9/8درصد) رضایت دارند.

 .20کتابخانه پیغمرب اکرم(ص)  -رضا شهر

بیشتر پاسخگویان زن ( 62/0درصد) و دارای تحصیالت آموزشگاهی ( 59/6درصد)
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هستند .بیشترین نیاز با  55/6درصد به کتاب وکتاب کمکدرسی و کمترین نیاز با  8/2درصد
به کتابهای مرجع اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان (42/7
درصد) ،رایانه و اینترنت ( 39/2درصد) ،و فیزیک ( 31/6درصد) اولویت بیشتری داده شده
است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 27/5درصد) و سپس ،جامع بودن موضوعی
کتابها ( 16/4درصد) و کمیّت کتابها ( 8/2درصد) رضایت دارند.

 .21کتابخانه امام سجاد(ع)  -بلوار سجاد

بیشتر پاسخگویان زن ( 61/0درصد) و دارای تحصیالت آموزشگاهی ( 50/8درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  67/8درصد به کتابهای درسی و کمترین نیاز با  10/2درصد به
کتابهای مرجع اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان (45/8
درصد) ،شعر و نثر ( 28/8درصد) و طراحی و نقاشی ( 27/1درصد) اولویت بیشتری داده
شده است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 22/0درصد) و سپس ،جامع بودن
موضوعی کتابها ( 13/6درصد) و کمیّت کتابها ( 8/5درصد) رضایت دارند.

 .22کتابخانه مسجد زینبیه -چهارراه میدان بار

بیشتر پاسخگویان زن ( 90/1درصد) و دارای تحصیالت آموزشگاهی ( 63/8درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  65/8درصد به کتاب و کمترین نیاز با  9/9درصد به کتابهای مرجع
اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان ( 54/6درصد) ،شعر و
نثر ( 39/4درصد) ،و موسیقی ( 30/3درصد) اولویت بیشتری داده شده است .پاسخگویان،
به ترتیب ،از کیفیت کتابها ( 17/1درصد) و سپس ،جامع بودن موضوعی کتابها (11/8
درصد) و کمیّت کتابها ( 8/6درصد) رضایت دارند.

 .23کتابخانه شیخ هاشم قزوینی -بلوار  22بهمن

نسبت پاسخگویان بین دو جنس مرد و زن تقریب ًا یکسان است ( 51/7درصد زن و48/3
درصدمرد)وبیشتردارایتحصیالتدانشگاهی( 53/4درصد)هستند.بیشتریننیازبا 61/8درصد
به کتاب و کمترین نیاز با  10/1درصد به کتابهای مرجع اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب،
به موضوعات داستان و رمان ( 41/2درصد) ،شعر و نثر ( 30/7درصد) و رایانه و اینترنت (29/4
درصد) اولویت بیشتری داده شده است .بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 18/9درصد) و سپس ،جامع
بودن موضوعی کتابها ( 13/4درصد) و کمیّت کتابها ( 7/1درصد) رضایت دارند.
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 .24کتابخانه شیخ مجتبی قزوینی (انصار)  -کوی طالب

بیشتر پاسخگویان زن ( 69/0درصد) و دارای تحصیالت آموزشگاهی ( 65/1درصد)
هستند .بیشترین نیاز را با  68/5درصد به کتاب کمکدرسی و کمترین نیاز را با  9/1درصد
به کتابهای مرجع اعالم کردهاند .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان (44/0
درصد) ،رایانه و اینترنت ( 32/8درصد) ،و شعر و نثر ( 28/0درصد) اولویت بیشتری اعالم
شده است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 9/1درصد) و سپس ،جامع بودن
موضوعی کتابها ( 5/2درصد) و کمیّت کتابها ( 2/6درصد) رضایت دارند.

 .25کتابخانه مسجد قبا  -بلوار خیام

بیشتر پاسخگویان زن ( 77/8درصد) و دارای تحصیالت دانشگاهی( 53/1درصد)
هستند .بیشترین نیاز را با  65/4درصد به کتابهای درسی و کمترین نیاز را با  12/3درصد
کتابهای مرجع اعالم کردهاند .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان (45/7
درصد) ،رایانه و اینترنت ( 29/6درصد) ،و شعر و نثر ( 27/2درصد) اولویت بیشتری داده
شده است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت و جامع بودن موضوعی کتابها بهطور مشترک
با  17/3درصد و کمیّت کتابها با  9/9درصد رضایت دارند.

 .26محمدیه -طالب

بیشتر پاسخگویان زن ( 81/7درصد) و دارای تحصیالت آموزشگاهی( 85/1درصد)
هستند .بیشترین نیاز با 54/3درصد به کتاب و کمترین نیاز با 10/3درصد به مجالت الکترونیکی
اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان ( 53/7درصد) ،دینی و مذهبی
عمومی ( 34/7درصد) روانشناسی و خانوادگی ( 33/1درصد) اولویت بیشتری داده شده است.
پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 23/4درصد) و سپس ،جامع بودن موضوعی کتابها
( 13/7درصد) و کمیت کتابها ( 5/7درصد) رضایت دارند.

ج)کتابخانههای برونشهری( 15کتابخانه)
 .27کتابخانه شهید آیتالله مدرس -کاشمر

بیشتر پاسخگویان زن ( 61/6درصد) و دارای تحصیالت دانشگاهی ( 58/9درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  51/8درصد به کتاب و کمترین نیاز با  16/1درصد به مجالت
الکترونیکی اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان ( 33/9درصد)،
دینی و مذهبی عمومی ( 32/1درصد) و رایانه و اینترنت ( 30/4درصد) اولویت بیشتری داده
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شده است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 25/9درصد) و سپس جامع بودن
موضوعی کتابها ( 16/1درصد) و کمیّت کتابها ( 6/3درصد) رضایت دارند.

 .28کتابخانه مسجد امام رضا(ع)  -رسخس

بیشتر پاسخگویان زن ( 73/9درصد) و دارای تحصیالت آموزشگاهی ( 59/9درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  61/3درصد به کتاب و کمترین نیاز با  12/0درصد به کتابهای مرجع
اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان ( 51/4درصد) ،دینی و
مذهبی عمومی ( 45/1درصد) ،و شعر و نثر ( 34/5درصد) اولویت بیشتری داده شده است.
پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها با  33/4درصد و سپس ،جامع بودن موضوعی
کتابها ( 23/9درصد) و کمیّت کتابها ( 16/2درصد) رضایت دارند.

 .29کتابخانه آستان مبارک حسیننب موسیالکاظم (ع) -طبس

نسبت مراجعهکنندگان بین دو جنس مرد و زن یکسان است و بیشتر دارای تحصیالت
آموزشگاهی( 70/7درصد)هستند.بیشتریننیازبا 65/0درصدبهکتابهایکمکدرسیوکمترین
نیاز با  11/0درصد به ماهنامه و فصلنامه اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات
ریاضیات و داستان و رمان ( 48/0درصد) ،شیمی ( 46/0درصد) و فیزیک ( 43/0درصد) اولویت
بیشتری داده شده است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 20/0درصد) و سپس ،جامع
بودن موضوعی کتابها (13/0درصد) و کمیّت کتابها ( 6/0درصد) رضایت دارند.

 .30کتابخانه امام رضا(ع)  -بیرجند

نسبت پاسخگویان بین دو جنس مرد و زن تقریب ًا یکسان است ( 51/1درصد زن و
 48/9درصد مرد) و بیشتر دارای تحصیالت دانشگاهی ( 63/4درصد) هستند .بیشترین نیاز
با  60/8درصد به کتابهای درسی و کمترین نیاز با  12/4درصد به کتابهای مرجع اعالم
شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات رایانه و اینترنت ( 37/6درصد) ،داستان و رمان
( 31/7درصد) و شعر و نثر ( 22/6درصد) اولویت بیشتری داده شده است .پاسخگویان،
بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 28/0درصد) و سپس ،جامع بودن موضوعی کتابها (15/1
درصد) و کمیّت کتابها ( 9/1درصد) رضایت دارند.

.31کتابخانهآیتاللهجلیلی-کرمانشاه

نسبت پاسخگویان بین دو جنس مرد و زن تقریب ًا یکسان است ( 53/6درصد زن و46/4
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درصد مرد) و بیشتر دارای تحصیالت آموزشگاهی ( 54/6درصد) هستند .بیشترین نیاز با
 60/8درصد به کتابهای کمک درسی و کمترین نیاز با  14/4درصد به نشریات ادورای
اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات رایانه و اینترنت ( 44/3درصد) ،دینی و
مذهبی عمومی ( 41/2درصد) ،و موسیقی ( 33/0درصد) اولویت بیشتری داده شده است.
پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 23/7درصد) و سپس ،جامع بودن موضوعی
کتابها (11/3درصد) و کمیّت کتابها ( 7/3درصد) رضایت دارند.

 .32کتابخانه هرندی -کرمان

بیشتر پاسخگویان زن ( 60/5درصد) و دارای تحصیالت دانشگاهی ( 64/5درصد)
هستند .بیشترین نیاز را با  73/3درصد به کتاب و کمترین نیاز با  13/4درصد به ماهنامه و
فصلنامه اعالم کردهاند .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان ( 37/8درصد) ،دینی
و مذهبی عمومی ( 37/2درصد) ،و شعر و نثر ( 29/7درصد) اولویت بیشتری داده شده است.
پاسخگویان ،به ترتیب ،از کیفیت کتابها ( 34/9درصد) و سپس ،جامع بودن موضوعی
کتابها ( 26/7درصد) و کمیّت کتابها ( 18/0درصد) رضایت دارند.

 -33کتابخانه ملی ملک  -تهران -پارک شهر

بیشتر پاسخگویان زن ( 86/4درصد) و دارای تحصیالت دانشگاهی ( 90/9درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  86/4درصد به کتاب و کمترین نیاز با  18/2درصد به منابع سمعی
و بصری اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات تاریخی ( 54/5درصد) ،رایانه
و اینترنت ،طراحی و نقاشی ،داستان ،رمان ،و جغرافیایی ( 31/8درصد)؛ و دینی و مذهبی
عمومی ( 27/3درصد) اولویت بیشتری داده شده است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از جامع بودن
موضوعی کتابها ( 27/3درصد) و سپس ،کیفیت کتابها ( 18/2درصد) و کمیّت کتابها
( 9/1درصد) رضایت دارند.

 .34کتابخانه آیتالله سیدمحمدتقی حکیم  -تهران -نیاوران

بیشتر پاسخگویان زن ( 62/0درصد) و دارای تحصیالت دانشگاهی ( 47/1درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  62/4درصد به کتاب و کمترین نیاز با  18/8درصد به کتابهای مرجع
و روزنامه و هفتهنامه اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات رایانه و اینترنت
( 44/7درصد) ،ریاضیات ( 36/5درصد) ،و موسیقی و داستان و رمان ( 32/9درصد) اولویت
بیشتری داده شده است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 29/4درصد) و سپس،
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کمیّت کتابها ( 25/9درصد) و جامع بودن موضوعی کتابها ( 24/7درصد) رضایت دارند.

 .35کتابخانه مروج  -یزد

بیشتر پاسخگویان زن و دارای نوع تحصیالت دانشگاهی ( 52/6درصد) هستند .بیشترین
نیاز با  57/9درصد به کتابهای درسی و کمترین نیاز با صفر درصد به کتابهای مرجع
اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان ( 52/6درصد) و ورزشی
و شعر و نثر ( 31/6درصد) و دینی و مذهبی عمومی ( 26/3درصد) اولویت بیشتری داده
شده است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از جامع بودن موضوعی کتابها ( 26/3درصد) و سپس،
کمیّت کتابها ( 15/8درصد) و کیفیت کتابها (10/5درصد) رضایت دارند.

 .36کتابخانه وزیری  -یزد

بیشتر پاسخگویان مرد ( 65/0درصد) و دارای تحصیالت دانشگاهی ( 47/0درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  55/0درصد به کتابهای درسی و کمترین نیاز را با  13/0درصد به
مجالت الکترونیکی اعالم کردهاند .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات دینی و مذهبی عمومی
( 32/0درصد ) ،رایانه و اینترنت ( 31/0درصد ) و ورزشی ( 28/0درصد) اولویت بیشتری
داده شده است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 32/0درصد) و سپس ،جامع بودن
موضوعی کتابها ( 23/0درصد) و کمیّت کتابها ( 16/0درصد) رضایت دارند.

.37کتابخانهجواداالمئه-رفسنجان

بیشتر پاسخگویان مرد ( 71/9درصد) و دارای تحصیالت دانشگاهی ( 59/4درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  71/9درصد به کتابهای کمکدرسی و کمترین نیاز با  15/6درصد
به کتابهای مرجع ،مجالت الکترونیکی و پایگاههای اطالعاتی اعالم شده است .همچنین،
بهترتیب ،به موضوعات رایانه و اینترنت و شیمی ( 37/5درصد ) ،ریاضیات و داستان و رمان
(34/4درصد) ،و دینی و مذهبی عمومی ( 31/3درصد) اولویت بیشتری داده شده است.
پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 34/4درصد) و سپس ،جامع بودن موضوعی
کتابها ( 21/3درصد) و کمیّت کتابها ( 18/8درصد) رضایت دارند.

 .38کتابخانه مرتضوی – رفسنجان

بیشتر پاسخگویان زن ( 76/4درصد) و دارای تحصیالت دانشگاهی ( 58/2درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  74/5درصد به کتابهای کمک درسی و کمترین نیاز با  7/3درصد
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به مجالت الکترونیکی اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان
( 47/3درصد) ،رایانه و اینترنت و شعر و نثر ( 40/0درصد) و دینی و مذهبی عمومی (36/4
درصد) اولویت بیشتری داده شده است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 36/4
درصد) و سپس ،جامع بودن موضوعی کتابها (  21/8درصد) و ک ّمیت کتابها ( 14/5
درصد) رضایت دارند.

 .39کتابخانه علیبن موسیالرضا(ع)  -رفسنجان -امینشهر

بیشتر پاسخگویان مرد ( 57/0درصد) و دارای تحصیالت آموزشگاهی( 63/0درصد)
هستند .بیشترین نیاز با 60/0درصد به کتابهای درسی و کمترین نیاز با 15/0درصد به مجالت
الکترونیکی اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات دینی و مذهبی عمومی (57/0
درصد) ،داستان و رمان ( 43/0درصد) ،و ورزشی ( 41/0درصد) اولویت بیشتری داده شده
است .پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 44/0درصد) و سپس ،جامع بودن موضوعی
کتابها ( 23/0درصد) و کمیّت کتابها ( 22/0درصد) رضایت دارند.

 .40کتابخانه آیتالله محمدتقی بروجردی -بروجرد

بیشتر پاسخگویان زن ( 58/0درصد) و دارای تحصیالت آموزشگاهی ( 52/2درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  67/0درصد به کتاب و کمترین نیاز با  17/0درصد به ماهنامه و
فصلنامه اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان ( 46/4درصد)،
رایانه و اینترنت ( 37/5درصد ) ،و شعر و نثر ( 37/1درصد) اولویت بیشتری داده شده است.
پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها ( 21/4درصد) و سپس ،جامع بودن موضوعی
کتابها (  9/8درصد) و کمیّت کتابها ( 7/1درصد) رضایت دارند.

 .41کتابخانه عالمه شیخ شوشرتی -شوشرت

بیشتر پاسخگویان زن ( 61/2درصد) و دارای تحصیالت آموزشگاهی ( 50/9درصد)
هستند .بیشترین نیاز با  68/1درصد به کتابهای درسی و کمترین نیاز با  15/6درصد به
کتابهای مرجع اعالم شده است .همچنین ،بهترتیب ،به موضوعات شیمی ( 55/2درصد)،
ریاضیات ( 53/4درصد) ،و شعر و نثر ( 51/8درصد) اولویت بیشتری داده شده است.
پاسخگویان ،بهترتیب ،از کیفیت کتابها (  25/9درصد) و سپس ،جامعیت موضوعی کتابها
( 10/3درصد) و کمیّت کتابها (  6/9درصد) رضایت دارند.
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مسئوالنکتابخانهها

از  41کتابخانه مورد بررسی 39 ،مسئول پرسشنامه مربوط را تکمیل و عودت دادند .یافتههای
بهدست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که از نظر جنسیت بیشتر مطلق مسئوالن
کتابخانهها ( 82/0درصد) مرد هستند .بیشتر مسئوالن ( 64/0درصد) دارای مدرک تحصیلی
کتابداری هستند .همچنین بیشتر مسئوالن ( 74/0درصد) دارای سطح تحصیالت کارشناسی
هستند .نیمی از مسئوالن کتابخانهها ( 51/0درصد) دارای سابقه کار ده سال و بیشتر هستند.
از نظر موقعیت مکانی کتابخانهها بهترتیب با  38/0درصد نزدیک مدرسه و  25/6درصد در
موقعیتهای غیرآموزشگاهی و دانشگاهی 23/0 ،درصد نزدیک مدرسه علمیه 12/5 ،درصد
نزدیک دانشگاه قرار دارند .مسئوالن بهترتیب بیشترین نیاز را با  77/5درصد به کتابهای
کمکدرسی و پس از آن بهطور مساوی به کتابهای مرجع (  60/0درصد) و کتابهای
درسی ( 60/0درصد) دادهاند .مسئوالن کتابخانهها ،عدم شناخت کافی کتابداران انتخابکننده
کتاب از نیازهای مراجعهکنندگان را با  62/5درصد اولین عامل تأثیرگذار منفی بر انتخاب
کتاب تعیین کردهاند و پس از آن ،به محدود بودن انتخاب به فقط کتابهای جلسه کمیته
انتخاب با ( 55/5درصد) و محدود بودن زمان بررسی کتابها با ( 52/5درصد) در رتبههای
بعدی تأثیرگذاری منفی بر انتخاب کتاب اشاره کردهاند .همچنین ،مسئوالن میزان موافقت
با شیوه فعلی انتخاب کتاب را متوسط ( 65/0درصد) تعیین کردهاند .مسئوالن کتابخانهها
بیشترین نیاز را بهترتیب به موضوعات داستان و رمان ( 77/5درصد) ،رایانه و اینترنت (67/5
درصد) و فیزیک ( 65/0درصد) دادهاند.

کتابدارانکتابخانهها

از  41کتابخانه مورد بررسی 131 ،کتابدار به پرسشنامه مربوط پاسخ دادند .یافتههای بهدست
آمده از تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد که از نظر جنسیت نسبت کتابداران زن با 51/8
درصد و مرد با  48/5درصد تقریب ًا مساوی است .نیمی از کتابداران ( 53/4درصد) دارای
مدرک تحصیلی کتابداری هستند .همچنین ،تقریب ًا نیمی از کتابداران ( 53/5درصد) دارای
سطح تحصیالت کارشناسی هستند .کتابداران دارای سابقه کار  10سال و بیشتر ( 26/0درصد)
و  7-4سال سابقه کار ( 23/7درصد) بیشتر را به خود اختصاص دادهاند .کتابداران (تقریب ًا
مشابه با نظرات مسئوالن کتابخانهها) بهترتیب ،بیشترین نیاز را با  78/8درصد به کتابهای
کمکدرسی 76/3 ،درصد کتابهای درسی و  48/9درصد کتابهای مرجع اعالم کردهاند.
کتابداران (متفاوت با نظر مسئوالن کتابخانهها) عدم اجازه خرید مستقیم با  61/8درصد اولین
عامل تأثیرگذار منفی بر انتخاب کتاب و پس از آن ،عدم شناخت کافی کتابداران انتخابکننده
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کتاب از نیازهای مراجعهکنندگان با ( 51/6درصد) و عدم انگیزه کافی کتابداران با (45/0
درصد) در رتبههای بعدی قرار دارند .اما کتابداران (مشابه نظر مسئوالن کتابخانهها) میزان
موافقت با شیوه فعلی انتخاب کتاب را متوسط ( 42/7درصد) تعیین کردهاند .کتابداران (تقریب ًا
مشابه با نظر مسئوالن کتابخانهها) بیشترین نیاز را بهترتیب ،به موضوعات داستان و رمان (84/0
درصد) ،رایانه و اینترنت ( 74/0درصد) ،و ریاضیات ( 68/7درصد) اعالم کردهاند.

کتابخـــانههای داخلکتابخـــانهمرکـــزی

بیشرتیندرصد
مراجع هکنندگان

بیشرتیندرصد
مراجعهکنندگاناز
نظرنوعتحصیالت

بیشرتینمنبع
مورد نیاز

بیشرتین
زبان مورد
نیاز

بیشرتین
موضوع مورد
نیاز

بیشرتین
نوع رضایت

کتابخانه
تخصصی
موزه

زن

دانشگاهی

منابعاینرتنتی

فارسی

طراحی و
نقاشی/رایانه
و اینرتنت

کیفیت

کتابخانه
تخصصی
تاریخ

زن

دانشگاهی

کتاب

فارسی

تاریخی

جامع بودن

تاالر
محققان

زن

دانشگاهی

کتاب

فارسی

تاریخی

کیفیت

تاالرقفسه
باز آقایان

مرد

دانشگاهی

کتاب

فارسی

رایانه و
اینرتنت/دینی
و مذهبی
عمومی

کیفیت

گردشآقایان

مرد

دانشگاهی

کتاب

فارسی

رایانه و
اینرتنت

کیفیت

تاالرقفسه
باز بانوان

زن

دانشگاهی

کتاب

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

گردشبانوان

زن

دانشگاهی

کتاب

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

جوانان و
نوجوانان
دخرت

زن

آموزشگاهی

کتاب

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

جوانان و
نوجوانان
پرس

مرد

آموزشگاهی

کتاب درسی

فارسی

ورزشی

کیفیت

تاالر
جغرافیا

زن

دانشگاهی

کتاب

فارسی

جغرافیایی

کیفیت

جدول 3

مقایسهکتابخانههایداخلکتابخانه
مرکزی،درونشهری(مشهد)
و برونشهری
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بیشرتیندرصد
مراجعهکنندگان

بیشرتیندرصد
مراجعهکنندگاناز
نظرنوعتحصیالت

بیشرتین
منبعمورد
نیاز

بیشرتین
زبان مورد
نیاز

کتابخانهگوهرشاد

مرد

آموزشگاهی

کتاب
درسی

فارسی

کتابخانه سیار

زن

آموزشگاهی

کتاب

فارسی

حوزه و نام کتابخانه

کتابخــــــانههایدرونشهــــــری-مشهـــد

ادامهجدول 3

مقایسهکتابخانههایداخل
کتابخانهمرکزی،درونشهری
(مشهد)وبرونشهری
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بیشرتین
موضوع
مورد نیاز
دینی و
مذهبی
عمومی
رایانه و
اینرتنت

بیشرتین
نوع
رضایت
کیفیت
کیفیت

کتابخانهمسجدبزرگ
امامرضا(ع)

زن /مرد

دانشگاهی

کتاب

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

کتابخانهمسجدالرضا

زن

دانشگاهی

کتاب

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

کتابخانهمجتمع
امامخمینی(ره)

زن /مرد

دانشگاهی

کتاب
درسی

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

کتابخانهحسینیه
امام رضا(ع)

زن

آموزشگاهی

کتاب
درسی

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

کتابخانهمسجد
جواد االمئه(ع)

زن

آموزشگاهی

کتاب
کمک
درسی

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

کتابخانه
امام صادق(ع)

زن /مرد

دانشگاهی

کتاب

فارسی

رایانه
واینرتنت

کیفیت

کتابخانهشیخ
عباستربتی

زن /مرد

آموزشگاهی

کتاب

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

کتابخانه
پیغمرباکرم(ص)

زن

آموزشگاهی

کتاب

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

کتابخانه
امام سجاد(ع)

زن

آموزشگاهی

کتاب
درسی

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

کتابخانه
مسجد زینبیه

زن

آموزشگاهی

کتاب

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

کتابخانهشیخ
هاشم قزوینی

زن/مرد

دانشگاهی

کتاب

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

کتابخانهشیخمجتبی
قزوینی (انصار)

زن

آموزشگاهی

کتاب
کمک
درسی

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

کتابخانهمسجدقبا

زن

دانشگاهی

کتاب
کمک
درسی

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت
و جامع
بودن

آموزشگاهی

کتاب

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

کتابخانهمحمدیه

زن
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بیشرتیندرصد
مراجعهکنندگان

بیشرتیندرصد
مراجعهکنندگاناز
نظرنوعتحصیالت

بیشرتین
منبعمورد
نیاز

بیشرتین
زبان مورد
نیاز

بیشرتین
موضوع
مورد نیاز

بیشرتین
نوع
رضایت

کتابخانه شهید
آیت الله
مدرسکاشمر

زن

دانشگاهی

کتاب

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

کتابخانهمسجدامام
رضا (ع) -رسخس

زن

آموزشگاهی

کتاب

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

کتابخانهآستانمبارک
حسینبنموسی
الکاظم(ع)-طبس

زن /مرد

آموزشگاهی

کتاب
کمک
درسی

فارسی

ریاضیات
و داستان
و رمان

کیفیت

کتابخانهامامرضا(ع)
-بیرجند

زن /مرد

دانشگاهی

کتاب
درسی

فارسی

رایانه و
اینرتنت

کیفیت

کتابخانهآیتالله
جلیلی-کرمانشاه

زن /مرد

آموزشگاهی

کتاب
کمک
درسی

فارسی

رایانه و
اینرتنت

کیفیت

کتابخانههرندی-
کرمان

زن

دانشگاهی

کتاب

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

کتابخانه ملی ملک -
تهران -پارک شهر

زن

دانشگاهی

کتاب

فارسی

تاریخی

جامع
بودن

کتابخانهآیتالله
سید محمد
تقی حکیم -
تهران  -نیاوران

زن

دانشگاهی

کتاب

فارسی

رایانه و
اینرتنت

کیفیت

کتابخانه مروج  -یزد

مرد

دانشگاهی

کتاب
درسی

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

کتابخانه وزیری  -یزد

مرد

دانشگاهی

کتاب
درسی

فارسی

کتابخانهجواد
االمئه(ع)  -رفسنجان

مرد

دانشگاهی

دینی و
مذهبی
عمومی
دینی و
مذهبی
عمومی

جامع
بودن

کتابخانهمرتضوی-
رفسنجان

زن

دانشگاهی

حوزه و نام کتابخانه

کتابخــانه های بـــرون شهــــری

کتابخانهعلیبن
موسیالرضا(ع)-
رفسنجان  -امین شهر
کتابخانهآیتالله
محمدتقیبروجردی
 بروجردکتابخانهعالمهشیخ
شوشرتی-شوشرت

کتاب
کمک
درسی
کتاب
کمک
درسی

فارسی

کیفیت

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

مرد

آموزشگاهی

کتاب
درسی

فارسی

دینی و
مذهبی
عمومی

کیفیت

زن

آموزشگاهی

کتاب

فارسی

داستان و
رمان

کیفیت

زن

آموزشگاهی

کتاب
درسی

فارسی

شیمی

کیفیت

ادامهجدول 3

مقایسهکتابخانههایداخلکتابخانه
مرکزی،درونشهری(مشهد)
و برونشهری
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مهدیخادمیان | اعظمخواجهنامقی

نتیجهگیری

بررسـی کلی تمـامی کتابخـانههای وابسته به سازمـان نشان میدهد که بیشتر مراجعـهکنندگان
زن (بهجز چند مورد کتابخانه برونشهری شامل کتابخانههای وزیری و مروج یزد و جواداالئمه
رفسنجان و علیبن موسیالرضا(ع) رفسنجان -امینشهر) و دارای تحصیالت دانشگاهی و
آموزشگاهی هستند و در بین انواع منابع اطالعاتی میزان نیاز به کتاب در اولویت قرار دارد و در
بین انواع کتابها ،کتابهای درسی و کمکدرسی از اهمیت خاصی برخوردار هستند و زبان
فارسی نیز در اولویت اول و سپس زبان انگلیسی و عربی قرار دارند .در بین موضوعات نیز
داستان و رمان ،رایانه و اینترنت ،دینی و مذهبی عمومی ،شعر و نثر ،و موضوعات ریاضیات،
فیزیک ،و شیمی در اولویت قرار دارند .مراجعهکنندگان ،بهترتیب ،بیشتر از کیفیت کتابها
و سپس ،کمیّت یعنی تعداد نسخهها و جامع بودن موضوعی کتابها رضایت دارند .بیشتر
مسئوالن کتابخانهها مرد و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی کتابداری هستند .نسبت کتابداران
زن و مرد تقریب ًا مساوی است و تقریب ًا نیمی از آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی کتابداری
هستند .مسئوالن و کتابداران در بین انواع کتابها بیشترین نیاز را به کتابهای کمک درسی
و درسی دادهاند و در بین موضـوعات ،بهترتیب ،بیشترین نیـاز را به داستـان و رمـان ،رایانه
و اینترنت ،و فیزیـک و ریاضیـات اعـالم کردهاند .مقایسـه نظر مراجعهکنندگان با کتابداران و
یدهد و حاکی از این است که
مسئوالن کتابخانه بهطور نسبی تفاوت اندک بین آنها را نشان م 
کتابداران و مسئوالن کتابخانهها تا حدودی از نیازهای مراجعهکنندگان آگاهی دارند .مقایسه
یافتههای این پژوهش با پژوهشهای مشابه انجام شده توسط سردار شیبانی ( )1383و ساالری
( )1382نشان میدهد که نتایج این پژوهش تقریب ًا با آنها همخوانی دارد.

منابع

آهنگری ،علی (« .)1381بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت مندی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس
رضوی» .پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،آستان قدس رضوی ،مرکز آموزش ضمن خدمت.

رداد ،ایرج (« .)1378بررسی گرایشهای موضوعی استفادهکنندگان کتابخانه مرکزی و کتابخانههای اقماری آستان
قدس رضوی در مشهد» .پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرساني ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه

تربیتمدرس.

ساالری ،محمود ( .)1382نظرسنجی از بخش جوانان اداره کتابخانه عمومی .مشهد :سازمان کتابخانهها ،موزهها
و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

سردار شیبانی ،سعید ( .)1383نقش کتابخانههای آستان قدس رضوی در برآورده کردن نیازهای اطالعاتی
دانشآموزان و دانشجویان شهر مشهد .مشهد :سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس
رضوی.
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شناسائینیازهایاطالعاتیو
میزانرضایتمراجعهکنندگان...
قربانی ،ولی (« .)1379بررسی نیاز های اطالعاتی دانشآموزان دبیرستانهای مشهد و ارزیابی مجموعه کتابخانهها
در برآوردن این نیازها در سال تحصیلی  .»1379 -1378پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی،

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد.

مجـدی ،علـیاکبر( .)1380بررسـی وضعیت و عملکـرد کتابخانه مـرکزی آستان قـدس رضـوی .مشهد:
مؤسسه خدمات مشاورهای جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی.

مرادیمقدم ،حسین (« .)1382بررسی نیازهای اطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در
سال تحصیلی ،82-81بمنظور تعیین اولویتهای خدماتی کتابخانههای دانشگاه» .پایاننامه کارشناسی ارشد

کتابداری و اطالعرسانی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
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