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ڪلیدواژه ها 

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، نیازهای اطالعاتی، رضایت مراجعه کنندگان، کتابخانه های عمومی

مهدی خادمیان   | اعظم خواجه نامقی

چڪیده

 هدف: نیازهـای اطالعـاتی و میزان رضایت جامعـه کتابخانه های سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی )41 کتابخانه( را از نظر 

مراجعه کنندگان، کتابداران، و مسئوالن کتابخانه  ها بررسی شناسائی شده است.

روش/ رویكرد پژوهش: داده ها 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 کتابخانه ها همه 

جامعه مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: بیشرت مراجعه  کنندگان، زن )حدود 60 درصد(  و دارای تحصیالت 
دانشگاهی )حدود 40 درصــد(  و آموزشگاهی )حدود 60 درصــد( هستند. 

مراجعه کنندگان بیشرتین نیاز خود را به کتاب؛ و در بین انواع کتاب ها، به 

کتاب های درسی و کمک درسی اعالم کرده اند. در بین موضوع ها، به ترتیب 

داستان و رمان، رایانه و اینرتنت، دینی و مذهبی عمومی، شعر و نرث، ریاضیات، 

فیزیک، و شیمی در اولویت قرار دارند. همچنین، به ترتیب، از کیفیت کتاب ها 

و سپس، کمّیت یعنی تعداد نسخه ها، و در انتها جامع بودن موضوعی 

کتاب ها رضایت دارند. بیشرت مسئوالن کتابخانه ها مرد و دارای مدرک تحصیلی 

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 کتاب ها، بیشرتین نیاز را به کتاب های 

کمک درسی و درسی؛ و در بین موضوع ها بیشرتین نیاز را به داستان و رمان، 

رایانه و اینرتنت، فیزیک و ریاضیات ذکر کرده اند. 

نتیجه گیری:   دانش آموزان و دانشجویان مراجعان اصلی کتابخانه ها هستند و 
باید نیازهای اطالعاتی آنها در اولویت قرار گیرد. مقایسه نظر مراجعه کنندگان 

با کتابداران و مسئوالن کتابخانه ها نشان می دهد که بین نظر آنها تفاوت 

اندکی وجود دارد. هر کتابخانه از جامعه و ویژگی خاصی برخوردار است و 

نیازمند تدوین خط مشی ویژه ای است. 

شناسائی نیازهای اطالعاتی و میزان رضایت مراجعه کنندگان

و مرکز اسناد آستان قدس رضوی  کتابخـانه های سازمان کتابخـانه  ها، موزه ها 
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مقدمه
 در حال حاضر، انتخاب کتاب برای هر یک از کتابخانه ها ی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی توسط مسئوالن تاالرها و کتابخانه ها یا نماینده آنها )در مورد 
کتابخانه های برون شهری توسط مسئول کتابخانه های برون شهری سازمان( به صورت متمرکز 
در بخش سفارش و فراهم آوری مواد در جلسه کمیته انتخاب کتاب انجام می شود. کتاب های 
قرار گرفته شده در جلسه کمیته انتخاب کتاب، کتاب های تازه انتشاریافته ای هستند که از دو 
طریق در این کمیته قرار می گیرند: الف( تک نسخه های تازه منتشرشده ارسالي توسط کارگزاران 
طرف قرارداد با سازمان، ب( نسخه های 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 کتابخانه هایشان دارند، کتاب های مناسب را انتخاب می کنند. روند فعلی 
انتخاب کتاب، یعنی انتخاب سلیقه ای کتاب ها توسط مسئوالن کتابخانه ها، ابهامات و سؤاالتی 
را برای مسئوالن سازمان، کتابداران بخش سفارش، و خود انتخاب کنندگان به وجود آورده 
است. به همین دلیل، شیوه فعلی انتخاب کتاب مورد نقد قرار گرفته و شیوه های جایگزین برای 
آنها مطرح شده است. از این رو، پژوهش حاضر قصد دارد با شناسایی اولویت های موضوعی، 
نوع و زبان منابع اطالعاتی مورد نیاز جامعه کتابخانه ها- از نظر مراجعه کنندگان، کتابداران، و 

مسئوالن کتابخانه ها و مقایسه آنها با یکدیگر- به برخی از این سؤال ها پاسخ دهد. 

1. مقاله حارض از طرح پژوهشی مصوب 

سازمان کتابخانه  ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 

قدس رضوی با مشاوره استاد محرتم جناب آقای 

دکرت فتاحی استخراج شده است. 

2. دانشجوی دكرتی كتابداری و اطالع رسانی 

دانشگاه شهید چمران اهواز)نویسنده مسئول(

Mahdik55@gmail.com 

3. کارشناس خدمات اجتامعی اداره

 بهزیستی  مشهد

Khajehnameghi@gmail.com 

مهدی خادمیان 2 | اعظم خواجه نامقی3

دریافت: 1389/8/11   پذیرش: 1389/11/18

شناسائی نیازهای اطالعاتی 
و میزان رضایت مراجعه کنندگان

 کتابخـانه های سازمان کتابخـانه  ها، 
و مرکز اسناد آستان قدس رضوی1 موزه ها 
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 در طول چند دهه اخیر، پژوهش در زمینه مجمـوعه گستری یکی از عرصه های فعال 
در علوم کتابداری و اطالع رسانی بوده است. نخستین مطالعات تجربی پیرامون نیاز و استفاده 
از اطالعات به سال های1920 مربوط می شود. این تحقیقات در زمان جنگ جهانی دوم و 
دهه1960 به اوج خود رسیدند و باالخره از سال 1971 به بعد، مطالعات نظام مند در زمینه 
نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان از کتابخانه ها به صورت مطالعه ای بین المللی در آمد ) قربانی، 
1379(. بررسی نوشتارها نشان داد پژوهشی که مشابه پژوهش حاضر باشد انجام نشده است، 
اما پژوهش هایی وجود داشتند که تاحدودی مرتبط بودند در ادامه به طور مختصر به آنها اشاره 

می شود.
رداد )1378(، با استفاده از پرسشنـامه بررسی میزان استفـاده از کتاب های موجود در 
کتابخانه هـای مرکزی و وابستـه آستان قدس رضوی در شهر مشهـد، دریافت که موضوعات 
ادبیات، علوم عملـی، و دین به ترتیب، پر استفاده ترین؛ و موضوعـات هنر و زبان به ترتیب، 

کم استفاده ترین کتاب های موجود در کتابخانه های مورد بررسی هستند.
 مجدی )1380(، با استفاده از پرسشنامه، وضعیت و عملکردکتابخانه مرکزی آستان 
قدس رضوی را مورد بررسی قرار داد و دریافت که میزان رضایت مراجعه کنندگان از تأمین 

نیازهای اطالعاتی به وسیله مجموعه کتابخانه ها 48 درصد است.
 آهنگری )1381(، با استفاده از پرسشنامه عوامل مؤثر بر رضایت  مراجعه کنندگان کتابخانه 
مرکزی آستان قدس رضوی را مورد بررسی قرار داد و دریافت که میزان رضایت مراجعه کنندگان 

از تأمین نیازهای اطالعاتی به وسیله مجموعه این کتابخانه ها 70 درصد می باشد. 
 ساالری )1382(، در نظر سنجی ای که با استفاده از پرسشنامه در بخش جوانان اداره 
کتابخانه عمومی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی انجام داد، 
اولویت های موضوعی کتاب های مورد نیاز مراجعه کنندگان جوان این بخش را شناسایی کرد. 
این اولویت ها ی موضوعی عبارت اند از: کتاب های درسی، علمی، فنی، داستانی، روان شناسی، 

مذهبی، و تاریخی. 
 سردارشیبانی )1383(، با هدف نشان دادن نقش کتابخانه های آستان قدس رضوی در بر 
آورده کردن نیاز های اطالعاتی دانش آموزان و دانشجویان شهر مشهد، با استفاده از پرسشنامه، 
به بررسی نیازهای اطالعاتی این دو گروه، منابع اطالعاتی مورد نیازشان، همخوانی مجموعه 
کتابخانه ها با نیازها، و دالیل مراجعه آنها به کتابخانه مرکزی و 15 کتابخانه وابسته شهر مشهد 
پرداخت. یافته های پژوهش نشان داد که مجموعه کتابخانه های مورد بررسی نیازهای بخش 
بزرگی از مراجعان دانش آموز و دانشجو ) نزدیک به 80 درصد( را در حد متوسط و بیشتر 
برآورده می کند. مجموعه کتابخانه ها با نیازهای اطالعاتی دانش آموزان در مقایسه با دانشجویان 
همخوانی بیشتری دارد. مهم ترین نیاز اطالعاتی هر دو گروه نیازهای مذهبی- اعتقادی است، 

مهدی خادمیان  | اعظم خواجه نامقی
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ولی مهم ترین 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 پژوهش ها شناسایی اولویت های موضوعی مراجعه کنندگان به طور محدود 
)فقط در کتابخانه ها و مراجعـه کنندگانی خاص( و به عنوان یک موضوع جنبی در کنار دیگر 
موضوعات پژوهش مطرح بوده است و گستردگی و جامع بودن پژوهش حاضر را ندارند. 
پژوهش های انجام شده توسـط آهنگری )1381( و مجـدی )1380( فقط به بررسـی میزان 
رضایت مراجعه کنندگان از نظر تأمین نیازهای اطالعاتیشان به وسیله مجمـوعه کتابخانه ها 
پرداخته اند و موضوعات و اولویت های موضوعی مورد نیاز مراجعه کنندگان و نیازهای 
اطالعاتی آنها بررسی و شناسایی نشده است. پژوهش انجام شده توسط رداد )1378( اگر چه 
با قصد شناسـایی نیازهای اطالعـاتی انجـام نشده و ابزار گـردآوری آن نیز پرسشنامه نیست، 
به طور غیر مستقیم می تواند از طریق شناسایی میزان استفاده )پر استفاده ترین و کم استفاده ترین 

موضوعات( به شناسایی نیازهای اطالعاتی مراجعه کنندگان کمک کند.
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور، که تا حدودی مشابه موضوع پژوهش 
حاضر هستند، به بررسی نیاز های اطالعاتی جامعه ای خاص )پزشکان، اعضای هیئت علمی، 
دانشجویان( پرداخته و تأکید برخی از آنها بر رفتار اطالع یابی بوده است که نسبت به مفهوم 
بررسی نیازهای اطالعاتی، مفهومی گسترده تر محسوب می شود. در بین پژوهش های انجام 
شده در ایران، پژوهشی که تا حدودی با موضوع پژوهش حاضر شباهت دارد، توسط قربانی 
)1379( بر روی نیازهای اطالعاتی دانش آموزان دبیرستان های مشهد در سال تحصیلی 1378- 
1379 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که در بین گروه های چهارگانه نیازهای اطالعاتی 
)یعنی نیازهای فردی، آموزشی و تحصیلی، سیاسی و اجتماعی، و مذهبی و معنوی( نیازهای 
فردی و مذهبی و معنوی، از نظر دانش آموزان 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 به ترتیب، در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند. یافته های پژوهش 
نشان داد که بین نظر دانش آموزان و معلمان درباره نیازهای اطالعاتی دانش آموزان تفاوت 
معنی داری وجود دارد و متغیر هایی چون جنسیت و ناحیه تحصیلی دانش آموزان بر نظرآنها 

درباره نیازهای اطالعاتیشان مؤثر است )مرادی مقدم، 1382(.
 مرور نوشتـارهای مربوط به این پژوهـش آشکار نمود که بیشتر پژوهـش ها، با استفاده 
از پرسشنامه، به بررسی یک جامعه واحد و خاص )دانشجویان، پزشکان، و اعضای هیئت 
علمی( پرداخته اند تا یک جامعه گسترده مانند جامعه کتابخانه عمومی و به طور کلی به 
بررسی نیازهای اطالعاتی یا رفتار اطالع یابی مراجعه کنندگان از جهت نوع کتابخانه یا مرکز 

شناسائی نیازهای اطالعاتی و
میزان رضایت مراجعه کنندگان ...
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اطالع رسانی مورد استفاده، نوع منابع اطالعاتی مورد استفاده، و هدف و انگیزه مطالعه آنها 
پرداخته شده است. به جزپژوهش های انجام شده توسط سردار شیبانی )1383( و ساالری 
)1382( بقیه پژوهش ها اولویت بندی موضوعی نیازهای اطالعاتی مراجعه کنندگان کتابخانه 

را - که مورد توجه این پژوهش بوده است- مورد توجه قرار نداده اند. 

روش پژوهش 
 این پژوهش پیمایشـی و از نوع توصیفـی است. جامعه پژوهش از سه گروه تشکیل می شود: 
الف( تمامی مراجعه کنندگان کتابخانه ها و تاالرهای وابسته به سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی )41 کتابخانه( بدون هیچ محدودیت سنی، شغلی، تحصیلی، و 
جنسیتی، که عضو کتابخانه اند و برای مطالعه در داخل تاالرهای کتابخانه ها یا امانت گرفتن منابع 
اطالعاتی به این کتابخانه ها مراجعه می کنند؛ ب( تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه های مورد 
بررسی؛ و ج( مسئوالن کتابخانه هاي مورد بررسي. با توجه به کثرت مراجعه کنندگان کتابخانه ها و 
همچنین به منظور تسریع و تسهیل انجام پژوهش، نمونه پژوهش )8095 نفر( این گروه، با توجه 
به آمارهای موجود درباره تعداد مراجعه کنندگان 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 کتابخانه ها، نمونه گیری انجام نشد و کل جامعه 
آماری )با اولویت افراد دارای تجربه بیشتر و مؤثر تر( مورد نظر خواهی قرار گرفت. گردآوری 
داده ها به وسیله سه پرسشنامه محقق ساخته جداگانه انجام شد، که جهت اظهارنظر در اختیار 
مراجعه کنندگان )5161 نفر( و کتابداران )131 نفر( و مسئوالن )41 نفر( هر یک از کتابخانه ها قرار 
گرفت. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی مورد بررسی قرار گرفت، به این صورت که 
حدود 20 پرسشنامه 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= 0/80 ( مورد بررسی قرار گرفت. 

یافته های پژوهش
 داده های حاصل از پاسخگویی مراجعه کنندگان هریک از کتابخانه ها به طور جداگانه، با استفاده 
از نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس. و آمار توصیفی )فراوانی و درصد(، به ترتیب اولویت الف( 
کتابخانه ها و تاالرهای کتابخانه مرکزی )10 کتابخانه و تاالر (، ب( کتابخانه های درون شهری 
)16 کتابخانه(، و ج( کتابخانه های برون شهری )15 کتابخانه( مورد تجزیه و تحلیل قرار 
می گیرد. از آنجا که ارائه همه جدول هایي که در طرح اصلي پژوهش براي تجزیه و تحلیل 
داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند )378 جدول( امکان پذیر نیست، فقط به عنوان نمونه، 2 
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جدول از 9 جدول مربوط به کتابخانه شیخ مجتبی قزوینی )انصار( ارائه و تجزیه و تحلیل 
مي شود و یافته های مربوط به سایر کتابخانه ها بدون ارائه جدول های مربوط به طور مختصر 
ارائه می شود. الزم به ذکر است که در این پژوهش منظور از اصطالح کمیت: تعداد نسخه های 
هر عنوان کتاب موجود درکتابخانه؛ منظور از کیفیت: باال بودن سطح علمی و فنی هر یک از 
عناوین موجود در کتابخانه براساس معیارهای مراجعه کنندگان؛ و منظور از جامع بودن: کامل 

بودن عناوین موجود در کتابخانه در موضوع خاص مورد نیاز مراجعه کنندگان است.

میزان نیاز

  موضوع  ها                

زیادمتوسطکمهیچ

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

2611/23816/46628/410244/0داستان و رمان

3515/14619/87532/37632/8رایانه و اینرتنت

3314/25021/68436/26528/0شعر و نرث

7833/64318/54720/36427/6طراحی و نقاشی

6427/65423/35021/66427/6موسیقی

6528/06226/74218/16327/2ریاضیات

239/94921/110344/45724/6دینی و مذهبی عمومی

7833/64519/45322/85624/1فیزیک

6427/35624/15925/45322/8پزشکی و بهداشتی عمومی

8235/34519/45222/45222/4شیمی

5021/66025/97431/94720/3ورزشی

5825/06929/76327/24218/1روان  شناسی و خانوادگی

9239/75925/44419/03715/9پزشکی و بهداشتی تخصصی

6226/76427/67231/03414/8دینی و مذهبی تخصصی

8938/46728/94218/13414/7عکاسی

7632/87331/55423/32912/5تاریخی

9139/27231/04720/3229/5اقتصادی

9440/57733/24117/7208/6جغرافیایی

8737/56929/76025/9166/9سیاسی

8536/68034/55222/4156/5زبان  شناسی

10143/56829/35122/0125/2حقوقی

12855/26226/73314/293/9کشاورزی

12654/36728/93314/262/6فلسفه

توزیع فراوانی پاسخ های داده شده 
توسط مراجعه کنندگان بر اساس

 اولویت موضوعی مورد نیاز

جدول 1
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جدول1 نشان می دهد که در مقیاس زیاد، مراجعه کنندگان بیشترین نیاز را به ترتیب به 
موضوعات داستان و رمان )44/0 درصد(، رایانه و اینترنت )32/8 درصد(، وشعر و نثر )28/0 
درصد( داده اند و بقیه موضوع ها در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. با توجه به سطح تحصیالت 

مراجعه کنندگان و نوع کتابخانه اولویت موضوعی تعیین شده قابل توجیه است.

جدول2 نشان می دهد که در مقیاس زیاد، مراجعه کنندگان به ترتیب از کیفیت کتاب ها 
)9/1 درصد( و سپس جامعیت موضوعی کتاب ها )5/2 درصد( و کمیّت کتاب ها )2/6 
درصد( رضایت دارند. به نظر می رسد کیفیت، تعداد نسخه ها، و جامعیت موضوعی کتاب ها 

نیاز مراجعه کنندگان را به نحو مطلوبی برآورده نمی کند.

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

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

درصد( رضایت دارند. 

2. کتابخانه تخصصی تاریخ- ساختامن بنیاد پژوهش ها 

 بیشتر پاسخگویان زن )62/2 درصد( و دارای تحصیالت دانشگاهی )78/4 درصد( 
هستند. بیشترین نیاز با 64/9 درصد به کتاب وکمترین نیاز با 13/5 درصد به کتاب های 

 میزان نیاز

نوع رضایت

زیادمتوسطکمهیچ

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

3414/710344/48938/462/6کمّیت

2410/37231/011549/6219/1کیفیت

4519/49239/78335/8125/2جامع بودن
توزیع فراوانی پاسخ های داده 
شده به انواع رضایت مندی 

جدول 2
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کمک درسی و منابع سمعی و بصری اعالم شده است. همچنین، به ترتیب، به موضوعات 
تاریخی )40/5 درصد(، رایانه و اینترنت )29/7 درصد(، و دینی و مذهبی عمومی، عکاسی 
و موسیقی )27/0 درصد( اولویت بیشتری داده شده است. پاسخگویان، به ترتیب، از جامع 
بودن موضوعی کتاب های تهیه شده با 29/7 درصد و سپس کمیّت کتاب ها )27/0 درصد( و 

کیفیت کتاب ها ) 16/2 درصد( رضایت دارند.

3. تاالر محققان 

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

موضوعی کتاب ها )26/3 درصد( و کمیّت کتاب ها ) 17/5 درصد( رضایت دارند. 

4. تاالر قفسه باز آقایان

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

کتاب ها )26/9 درصد( و کمیّت کتاب ها )24/0 درصد( رضایت دارند.

5. گردش آقایان

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

کمیّت کتاب ها )8/0 درصد( رضایت دارند.
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6. تاالر قفسه باز بانوان

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

کمیّت کتاب ها )6/1 درصد( رضایت دارند.

7. گردش بانوان

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

کمیّت کتاب ها )4/3 درصد( رضایت دارند.

8. جوانان و نوجوانان دخرت 

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

کتاب ها )15/0 درصد( و کمیّت کتاب ها )5/1 درصد( رضایت دارند.

9. جوانان و نوجوانان پرس

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

10. تاالر جغرافیا

بیشتر پاسخگویان زن )80/4 درصد( و دارای تحصیالت دانشگاهی )88/9 درصد( 
هستند. بیشترین نیاز با 69/6 درصد به کتاب و کمترین نیاز با 16/1 درصد به روزنامه 
و هفته نامه اعالم شده است. همچنین، به ترتیب به موضوعات جغرافیایی )80/4 درصد(، 
تاریخی )42/9 درصد( و رایانه و اینترنت )35/7 درصد( اولویت بیشتری داده شده است. 
پاسخگویان، به ترتیب، از کیفیت کتاب ها )32/1 درصد( و سپس جامع بودن موضوعی 

کتاب ها )25/0 درصد( و کمیّت کتاب ها )12/5 درصد( رضایت دارند.

ب( کتابخانه های درون شهری )16 کتابخانه( 
11. کتابخانه گوهرشاد

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

درصد( رضایت دارند.
 

12. کتابخانه سیار

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

کتاب ها )38/2درصد( و کمیّت کتاب ها )32/4 درصد( رضایت دارند.

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

نسبت پاسخگویان بین دو جنس مرد و زن تقریباً یکسان است )50/6 درصد مرد و 
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49/4 درصد زن( و بیشتر دارای تحصیالت دانشگاهی )72/5 درصد( هستند. بیشترین نیاز 
را با 51/1 درصد به کتاب و کمترین نیاز با 6/9 درصد به کتاب های مرجع اعالم شده است. 
همچنین، به ترتیب، به موضوعات داستان و رمان )45/4 درصد(، ریاضیات )29/9درصد( 
و شیمی )28/2 درصد( ولویت بیشتری داده شده است. پاسخگویان، به ترتیب از کیفیت 
کتاب ها )19/0 درصد( و سپس، جامع بودن موضوعی  کتاب ها )13/2 درصد( و کمیّت 

کتاب ها )8/6 درصد( رضایت دارند.

14. کتابخانه مسجد الرضا - کوهسنگی 

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

کتاب ها )6/0 درصد( و کمیّت کتاب ها )4/7 درصد( رضایت دارند.

15. کتابخانه مجتمع امام خمینی)ره( – خواجه ربیع 

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

کمیّت کتاب ها )9/4 درصد( رضـایت دارند.

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

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

17. کتابخانه مسجد جواداالمئه)ع( - بلوار وکیل آباد 

بیشتر پاسخگویان زن )83/8 درصد( و دارای تحصیالت آموزشگاهی )64/4 درصد( 
هستند. بیشترین نیاز با 59/7 درصد به کتاب های کمک درسی و کمترین نیاز با 7/3 درصد 
به کتاب های مرجع اعالم شده است. همچنین، به ترتیب، به موضوعات داستان و رمان )48/7 
درصد(، رایانه و اینترنت )28/8 درصد(، و ریاضیات )28/3 درصد( اولویت بیشتری داده 
شده است. پاسخگویان، به ترتیب، از کیفیت کتاب  ها )23/0 درصد( و سپس، جامع بودن 

موضوعی کتاب ها )16/2 درصد( و کمیّت کتاب ها) 8/9 درصد( رضایت دارند.

18. کتابخانه امام صادق)ع( - خیابان دانشگاه 

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

کمیّت کتاب ها )18/0 درصد( رضایت دارند.

19.کتابخانه شیخ عباس تربتی- خواجه ربیع 

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

کمیّت کتاب ها )9/8 درصد( رضایت دارند.

20. کتابخانه پیغمرب اکرم)ص( - رضا شهر 

بیشتر پاسخگویان زن )62/0 درصد( و دارای تحصیالت آموزشگاهی )59/6 درصد( 
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هستند. بیشترین نیاز با 55/6 درصد به کتاب وکتاب کمک درسی و کمترین نیاز با 8/2 درصد 
به کتاب های مرجع اعالم شده است. همچنین، به ترتیب، به موضوعات داستان و رمان )42/7 
درصد(، رایانه و اینترنت )39/2 درصد(، و فیزیک )31/6 درصد( اولویت بیشتری داده شده 
است. پاسخگویان، به ترتیب، از کیفیت کتاب ها )27/5 درصد( و سپس، جامع بودن موضوعی 

کتاب ها )16/4 درصد( و کمیّت کتاب ها )8/2 درصد( رضایت دارند.

21. کتابخانه امام سجاد)ع( - بلوار سجاد 

بیشتر پاسخگویان زن )61/0 درصد( و دارای تحصیالت آموزشگاهی )50/8 درصد( 
هستند. بیشترین نیاز با 67/8 درصد به کتاب های درسی و کمترین نیاز با 10/2 درصد به 
کتاب های مرجع اعالم شده است. همچنین، به ترتیب، به موضوعات داستان و رمان )45/8 
درصد(، شعر و نثر )28/8 درصد( و طراحی و نقاشی )27/1 درصد( اولویت بیشتری داده 
شده است. پاسخگویان، به ترتیب، از کیفیت کتاب ها )22/0 درصد( و سپس، جامع بودن 

موضوعی کتاب ها )13/6 درصد( و کمیّت کتاب ها )8/5 درصد( رضایت دارند.

22. کتابخانه مسجد زینبیه- چهارراه میدان بار 

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

درصد( و کمیّت کتاب ها )8/6 درصد( رضایت دارند.

23. کتابخانه شیخ هاشم قزوینی- بلوار 22 بهمن

نسبت پاسخگویان بین دو جنس مرد و زن تقریباً یکسان است )51/7 درصد زن و48/3 
درصد مرد( و بیشتر دارای تحصیالت دانشگاهی )53/4 درصد( هستند. بیشترین نیاز با 61/8 درصد 
به کتاب و کمترین نیاز با 10/1 درصد به کتاب های مرجع اعالم شده است. همچنین، به ترتیب، 
به موضوعات داستان و رمان )41/2 درصد(، شعر و نثر )30/7 درصد( و رایانه و اینترنت )29/4 
درصد( اولویت بیشتری داده شده است. به ترتیب، از کیفیت کتاب ها )18/9 درصد( و سپس، جامع 

بودن موضوعی کتاب ها )13/4 درصد( و کمیّت کتاب ها )7/1 درصد( رضایت دارند.
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24. کتابخانه شیخ مجتبی قزوینی )انصار( - کوی طالب 

بیشتر پاسخگویان زن )69/0 درصد( و دارای تحصیالت آموزشگاهی )65/1 درصد( 
هستند. بیشترین نیاز را با 68/5 درصد به کتاب کمک درسی و کمترین نیاز را با 9/1 درصد 
به کتاب های مرجع اعالم کرده اند. همچنین، به ترتیب، به موضوعات داستان و رمان )44/0 
درصد(، رایانه و اینترنت )32/8 درصد(، و شعر و نثر )28/0 درصد( اولویت بیشتری اعالم 
شده است. پاسخگویان، به ترتیب، از کیفیت کتاب ها )9/1 درصد( و سپس، جامع بودن 

موضوعی کتاب ها )5/2 درصد( و کمیّت کتاب ها )2/6 درصد( رضایت دارند.

25. کتابخانه مسجد قبا - بلوار خیام  

بیشتر پاسخگویان زن )77/8 درصد( و دارای تحصیالت دانشگاهی)53/1 درصد( 
هستند. بیشترین نیاز را با 65/4 درصد به کتاب های درسی و کمترین نیاز را با 12/3 درصد 
کتاب های مرجع اعالم کرده اند. همچنین، به ترتیب، به موضوعات داستان و رمان )45/7 
درصد(، رایانه و اینترنت )29/6 درصد(، و شعر و نثر )27/2 درصد( اولویت بیشتری داده 
شده است. پاسخگویان، به ترتیب، از کیفیت و جامع بودن موضوعی کتاب ها به طور مشترک 

با 17/3 درصد و کمیّت کتاب ها با 9/9 درصد رضایت دارند.

26. محمدیه- طالب 

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

)13/7 درصد( و کمیت کتاب ها )5/7 درصد( رضایت دارند.

ج( کتابخانه های برون شهری )15 کتابخانه(
27. کتابخانه شهید آیت الله مدرس- کاشمر 

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

28. کتابخانه مسجد امام رضا)ع( - رسخس

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

کتاب ها )23/9 درصد( و کمیّت کتاب ها )16/2 درصد( رضایت دارند.

 29. کتابخانه آستان مبارک حسیننب موسی الکاظم )ع(- طبس 

نسبت مراجعه کنندگان بین دو جنس مرد و زن یکسان است و بیشتر دارای تحصیالت 
آموزشگاهی )70/7 درصد( هستند. بیشترین نیاز با 65/0 درصد به کتاب های کمک درسی وکمترین 
نیاز با 11/0 درصد به ماهنامه و فصلنامه اعالم شده است. همچنین، به ترتیب، به موضوعات 
ریاضیات و داستان و رمان )48/0 درصد(، شیمی )46/0 درصد( و فیزیک )43/0 درصد( اولویت 
بیشتری داده شده است. پاسخگویان، به ترتیب، از کیفیت کتاب ها )20/0 درصد( و سپس، جامع 

بودن موضوعی کتاب ها )13/0درصد( و کمیّت کتاب ها )6/0 درصد( رضایت دارند.

30. کتابخانه امام رضا)ع( - بیرجند 

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

درصد( و کمیّت کتاب ها )9/1 درصد( رضایت دارند.

31. کتابخانه آیت الله جلیلی- کرمانشاه 

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

کتاب ها )11/3درصد( و کمیّت کتاب ها )7/3 درصد( رضایت دارند.

32. کتابخانه هرندی- کرمان 

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

کتاب ها )26/7 درصد( و کمیّت کتاب ها )18/0 درصد( رضایت دارند.

33- کتابخانه ملی ملک - تهران- پارک شهر 

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

)9/1 درصد( رضایت دارند.

34. کتابخانه آیت الله سیدمحمدتقی حکیم - تهران- نیاوران 

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

35. کتابخانه مروج - یزد 

بیشتر پاسخگویان زن و دارای نوع تحصیالت دانشگاهی )52/6 درصد( هستند. بیشترین 
نیاز با 57/9 درصد به کتاب های درسی و کمترین نیاز با صفر درصد به کتاب های مرجع 
اعالم شده است. همچنین، به ترتیب، به موضوعات داستان و رمان )52/6 درصد( و ورزشی 
و شعر و نثر )31/6 درصد( و دینی و مذهبی عمومی )26/3 درصد( اولویت بیشتری داده 
شده است. پاسخگویان، به ترتیب، از جامع بودن موضوعی کتاب ها )26/3 درصد( و سپس، 

کمیّت کتاب ها )15/8 درصد( و کیفیت کتاب ها )10/5درصد( رضایت دارند.

36. کتابخانه وزیری - یزد 

بیشتر پاسخگویان مرد )65/0 درصد( و دارای تحصیالت دانشگاهی )47/0 درصد( 
هستند. بیشترین نیاز با 55/0 درصد به کتاب های درسی و کمترین نیاز را با 13/0 درصد به 
مجالت الکترونیکی اعالم کرده اند. همچنین، به ترتیب، به موضوعات دینی و مذهبی عمومی 
)32/0 درصد (، رایانه و اینترنت )31/0 درصد ( و ورزشی )28/0 درصد( اولویت بیشتری 
داده شده است. پاسخگویان، به ترتیب، از کیفیت کتاب ها )32/0 درصد( و سپس، جامع بودن 

موضوعی کتاب ها )23/0 درصد( و کمیّت کتاب ها )16/0 درصد( رضایت دارند.

37. کتابخانه جواداالمئه- رفسنجان 

بیشتر پاسخگویان مرد )71/9 درصد( و دارای تحصیالت دانشگاهی )59/4 درصد(  
هستند. بیشترین نیاز با 71/9 درصد به کتاب  های کمک درسی و کمترین نیاز با 15/6 درصد 
به کتاب های مرجع، مجالت الکترونیکی و پایگاه های اطالعاتی اعالم شده است. همچنین، 
به ترتیب، به موضوعات رایانه و اینترنت و شیمی )37/5 درصد (، ریاضیات و داستان و رمان 
)34/4درصد(، و دینی و مذهبی عمومی )31/3 درصد( اولویت بیشتری داده شده است. 
پاسخگویان، به ترتیب، از کیفیت کتاب ها )34/4 درصد( و سپس، جامع بودن موضوعی 

کتاب ها )21/3 درصد( و کمیّت کتاب ها )18/8 درصد( رضایت دارند.

38. کتابخانه مرتضوی – رفسنجان 

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

درصد( رضایت دارند.

39. کتابخانه علی بن موسی الرضا)ع( - رفسنجان- امین شهر 

بیشتر پاسخگویان مرد )57/0 درصد( و دارای تحصیالت آموزشگاهی)63/0 درصد( 
هستند. بیشترین نیاز با60/0 درصد به کتاب های درسی و کمترین نیاز با 15/0 درصد به مجالت 
الکترونیکی اعالم شده است. همچنین، به ترتیب، به موضوعات دینی و مذهبی عمومی )57/0 
درصد(، داستان و رمان )43/0 درصد(، و ورزشی )41/0 درصد( اولویت بیشتری داده شده 
است. پاسخگویان، به ترتیب، از کیفیت کتاب ها )44/0 درصد( و سپس، جامع بودن موضوعی 

کتاب ها )23/0 درصد( و کمیّت کتاب ها )22/0 درصد( رضایت دارند.

40. کتابخانه آیت الله محمدتقی بروجردی- بروجرد 

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

کتاب ها ) 9/8 درصد( و کمیّت کتاب ها )7/1 درصد( رضایت دارند.

41. کتابخانه عالمه شیخ شوشرتی- شوشرت 

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

) 10/3درصد( و کمیّت کتاب ها ) 6/9 درصد( رضایت دارند.
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مسئوالن کتابخانه ها
از 41 کتابخانه مورد بررسی، 39 مسئول پرسشنامه مربوط را تکمیل و عودت دادند. یافته های 
به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که از نظر جنسیت بیشتر مطلق مسئوالن 
کتابخانه ها )82/0 درصد( مرد هستند. بیشتر مسئوالن )64/0 درصد( دارای مدرک تحصیلی 
کتابداری هستند. همچنین بیشتر مسئوالن )74/0 درصد( دارای سطح تحصیالت کارشناسی 
هستند. نیمی از مسئوالن کتابخانه ها )51/0 درصد( دارای سابقه کار ده سال و بیشتر هستند. 
از نظر موقعیت مکانی کتابخانه ها به ترتیب با 38/0 درصد نزدیک مدرسه و 25/6 درصد در 
موقعیت های غیرآموزشگاهی و دانشگاهی، 23/0 درصد نزدیک مدرسه علمیه، 12/5 درصد 
نزدیک دانشگاه قرار دارند. مسئوالن به ترتیب بیشترین نیاز را با 77/5 درصد به کتاب های 
کمک درسی و پس از آن به طور مساوی به کتاب های مرجع ) 60/0 درصد( و کتاب های 
درسی )60/0 درصد( داده اند. مسئوالن کتابخانه ها، عدم شناخت کافی کتابداران انتخاب کننده 
کتاب از نیازهای مراجعه کنندگان را با 62/5 درصد اولین عامل تأثیرگذار منفی بر انتخاب 
کتاب تعیین کرده اند و پس از آن، به محدود بودن انتخاب به فقط کتاب های جلسه کمیته 
انتخاب با )55/5 درصد( و محدود بودن زمان بررسی کتاب ها با )52/5 درصد( در رتبه های 
بعدی تأثیر گذاری منفی بر انتخاب کتاب اشاره کرده اند. همچنین، مسئوالن میزان موافقت 
با شیوه فعلی انتخاب کتاب را متوسط )65/0 درصد( تعیین کرده اند. مسئوالن کتابخانه ها 
بیشترین نیاز را به ترتیب به موضوعات داستان و رمان )77/5 درصد(، رایانه و اینترنت )67/5 

درصد( و فیزیک )65/0 درصد( داده اند.

کتابداران کتابخانه ها
از 41 کتابخانه مورد بررسی، 131 کتابدار به پرسشنامه مربوط پاسخ دادند. یافته های به دست 
آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که از نظر جنسیت نسبت کتابداران زن با 51/8 
درصد و مرد با 48/5 درصد تقریباً مساوی است. نیمی از کتابداران )53/4 درصد( دارای 
مدرک تحصیلی کتابداری هستند. همچنین، تقریباً نیمی از کتابداران )53/5 درصد( دارای 
سطح تحصیالت کارشناسی هستند. کتابداران دارای سابقه کار 10 سال و بیشتر )26/0 درصد( 
و 4-7 سال سابقه کار )23/7 درصد( بیشتر را به خود اختصاص داده اند. کتابداران )تقریبًا 
مشابه با نظرات مسئوالن کتابخانه ها( به ترتیب، بیشترین نیاز را با 78/8 درصد به کتاب های 
کمک درسی، 76/3 درصد کتاب های درسی و 48/9 درصد کتاب های مرجع اعالم کرده اند. 
کتابداران )متفاوت با نظر مسئوالن کتابخانه ها( عدم اجازه خرید مستقیم با 61/8 درصد اولین 
عامل تأثیر گذار منفی بر انتخاب کتاب و پس از آن، عدم شناخت کافی کتابداران انتخاب کننده 
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کتاب از نیازهای مراجعه کنندگان با )51/6 درصد( و عدم انگیزه کافی کتابداران با )45/0 
درصد( در رتبه های بعدی قرار دارند. اما کتابداران )مشابه نظر مسئوالن کتابخانه ها( میزان 
موافقت با شیوه فعلی انتخاب کتاب را متوسط )42/7 درصد( تعیین کرده اند. کتابداران )تقریبًا 
مشابه با نظر مسئوالن کتابخانه ها( بیشترین نیاز را به ترتیب، به موضوعات داستان و رمان )84/0 

درصد(، رایانه و اینترنت )74/0 درصد(، و ریاضیات )68/7 درصد( اعالم کرده اند.

مقایسه کتابخانه های داخل کتابخانه 
مرکزی، درون شهری )مشهد(

 و برون شهری

جدول 3
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- بیرجند 

دانشگاهیزن/ مرد
کتاب 
درسی

فارسی
رایانه و 
اینرتنت

کیفیت

کتابخانه آیت الله 
جلیلی-کرمانشاه

آموزشگاهیزن/ مرد
کتاب 
کمک 
درسی

فارسی
رایانه و 
اینرتنت

کیفیت

کتابخانه هرندی- 
کرمان

فارسیکتابدانشگاهیزن
داستان و 

رمان
کیفیت

کتابخانه ملی ملک - 
تهران- پارک شهر 

تاریخیفارسیکتابدانشگاهیزن
جامع 
بودن

کتابخانه آیت  الله
 سید محمد
تقی حکیم -

 تهران - نیاوران

فارسیکتابدانشگاهیزن
رایانه و 
اینرتنت

کیفیت

دانشگاهیمردکتابخانه مروج - یزد 
کتاب 
درسی

فارسی
داستان و 

رمان
کیفیت

دانشگاهیمردکتابخانه وزیری - یزد 
کتاب 
درسی

فارسی
دینی و 
مذهبی 
عمومی

جامع 
بودن

کتابخانه جواد 
االمئه)ع( - رفسنجان 

دانشگاهیمرد
کتاب 
کمک 
درسی

فارسی
دینی و 
مذهبی 
عمومی

کیفیت

کتابخانه مرتضوی - 
رفسنجان

دانشگاهیزن
کتاب 
کمک 
درسی

فارسی
داستان و 

رمان
کیفیت

کتابخانه علی  بن 
موسی  الرضا)ع( - 

رفسنجان - امین شهر
آموزشگاهیمرد

کتاب 
درسی

فارسی
دینی و 
مذهبی 
عمومی

کیفیت

کتابخانه آیت  الله 
محمد تقی بروجردی 

- بروجرد 
فارسیکتابآموزشگاهیزن

داستان و 
رمان

کیفیت

کتابخانه عالمه شیخ 
شوشرتی- شوشرت

آموزشگاهیزن
کتاب 
درسی

کیفیتشیمیفارسی

مقایسه کتابخانه های داخل کتابخانه 
مرکزی، درون شهری )مشهد(

 و برون شهری
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نتیجه گیری 
بررسـی کلی تمـامی کتابخـانه های وابسته به سازمـان نشان می دهد که بیشتر مراجعـه کنندگان 
زن )به جز چند مورد کتابخانه برون شهری شامل کتابخانه های وزیری و مروج یزد و جواداالئمه 
رفسنجان و علی بن موسی الرضا)ع( رفسنجان- امین شهر( 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 کتاب ها، کتاب های درسی و کمک درسی 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. مراجعه کنندگان، به ترتیب، بیشتر از کیفیت کتاب ها 
و سپس، کمیّت یعنی تعداد نسخه ها و جامع بودن موضوعی کتاب ها رضایت دارند. بیشتر 
مسئوالن کتابخانه ها مرد و دارای مدرک تحصیلی 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 کتاب ها بیشترین نیاز را به کتاب های کمک درسی 
و درسی داده اند و در بین موضـوعات، به ترتیب، بیشترین نیـاز را به داستـان و رمـان، رایانه 
و اینترنت، و فیزیـک و ریاضیـات اعـالم کرده اند. مقایسـه نظر مراجعه کنندگان با کتابداران و 
مسئوالن کتابخانه به طور نسبی تفاوت اندک بین آنها را نشان می د هد و حاکی از این است که 
کتابداران و مسئوالن کتابخانه ها تا حدودی از نیازهای مراجعه کنندگان آگاهی دارند. مقایسه 
یافته های این پژوهش با پژوهش های مشابه انجام شده توسط سردار شیبانی )1383( و ساالری 

)1382( نشان می دهد که نتایج این پژوهش تقریباً با آنها همخوانی دارد. 

منابع 
 آهنگری، علی )1381(. »بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت مندی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس 

رضوی«. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، آستان قدس رضوی، مرکز آموزش ضمن خدمت. 
 رداد، ایرج )1378(. »بررسی گرایش های موضوعی استفاده کنندگان کتابخانه مرکزی و کتابخانه های اقماری آستان 
قدس رضوی در مشهد«. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رساني، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه 

تربیت مدرس.
 ساالری، محمود )1382(.  نظرسنجی از بخش جوانان اداره کتابخانه عمومی. مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها 

و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. 
 سردار شیبانی، سعید )1383(.  نقش کتابخانه های آستان قدس رضوی در برآورده کردن نیازهای اطالعاتی 
دانش آموزان و دانشجویان شهر مشهد. مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 

رضوی. 
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 قربانی، ولی )1379(. »بررسی نیاز های اطالعاتی دانش آموزان دبیرستانهای مشهد و ارزیابی مجموعه کتابخانه ها 
در برآوردن این نیازها در سال تحصیلی 1378- 1379«. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی، 

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد. 
 مجـدی، علـی اکبر)1380(. بررسـی وضعیت و عملکـرد کتابخانه مـرکزی آستان قـدس رضـوی. مشهد: 

مؤسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی.
 مرادی مقدم، حسین )1382(. »بررسی نیازهای اطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در 
سال تحصیلی 81-82، بمنظور تعیین اولویتهای خدماتی کتابخانه های دانشگاه«. پایان نامه کارشناسی ارشد 

کتابداری و اطالع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

شناسائی نیازهای اطالعاتی و
میزان رضایت مراجعه کنندگان ...


