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ڪلیدواژه ها 

نیازهای اطالعاتی، رفتار اطالع یابی، دبیران مدارس، کتابخانه محل کار، اینرتنت 

چڪیده

هدف: این پژوهش بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالع یابی دبیران مقطع 
متوسطه در دبیرستان های شهر اندیمشك می باشد.

روش/رویکردپژوهش: نوع تحقیق توصیفی و روش آن پیامیشی است و 
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه  می باشد. جامعه مورد تحقیق شامل 531 

نفراز دبیران دبیرستان های دولتی  آموزش و پرورش شهر اندیمشك در سال 

تحصیلی 1387- 1388 بوده است. ازتعداد 531 نفر برطبق جدول كرجسی 

ومورگان240 نفر به صورت  منونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل 

داده ها با کمک نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس. صورت گرفت.

یافته ها: یافته ها نشان داد که بیشرتین هدف و انگیزه دبیران از جست وجوی 
اطالعات  باال بردن معلومات عمومی می باشد. مهم ترین منبع رسمی کسب 

اطالعات  دبیران، کتاب می باشد. اکرثیت قریب به اتفاق دبیران کتاب های 

درسی را جوابگوی نیازهای اطالعاتی خود منی دانند. دبیران منابع چاپی را 

جهت رفع نیازهای اطالعاتی خود برمنابع غیرچاپی ترجیح می دهند. مهم ترین 

مشكل در جریان اطالع یابی دبیران، کمبود وقت می باشد. دبیران نقش 

اینرتنت را در تأمین نیازهای اطالعاتی خود مؤثر می دانند و مهم ترین دلیل 

عدم استفاده از اینرتنت را، نداشنت وقت کافی عنوان کرده اند. از نظر دبیران 

مهم ترین کمبود در کتابخانه محل کار، غنی نبودن منابع کتابخانه بوده است. 

مهم ترین اولویت دبیران جهت استفاده از منابع اطالعاتی مختلف، باال بردن 

اطالعات تخصصی می باشد.   

 نتیجه گیری: با آنکه اینرتنت به عنوان مهم ترین منبع الکرتونیکی برای رفع 
نیازهای اطالعاتی دبیران  ذکر شده است، اما ضعف مراکز در ایجاد مراکز 

اینرتنتی به عنوان نکته ضعف مهمی در این مراکز تلقی می شود. در این زمینه 

استفاده از اینرتنت در کتابخانه ها و وجود سیستم کامپیوتری جهت استفاده 

دبیران توصیه می گردد. 

بررسی نیاز های اطالعاتی و رفتار اطالع یابی دبیران مقطع متوسطه
 در دبیرستان های شهرستان اندیمشك1

عبدالحمید معرف  زاده | ایرج صادقی نسب
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 مقدمه
مدارس، انسان ساز و حتي سرنوشت ساز هستند، ما مديران و معلمان بايد بیش از ساير 
شهروندان دريابیم و باور كنیم كه قرن معاصر با استیالي يكپارچگي جهان دست به گريبان 
است و تنش هاي ديرپايي را با خود به همراه خواهد آورد كه بايد بر آن غلبه كرد؛ تنش هايي 
مانند جهاني شدن و محلي ماندن ، همگاني شدن و انفرادي ماندن، سنت گرايي و نوگرايي، 
مالحظات كوتاه مدت و بلندمدت، رقابت و برابري فرصت ها، توسعه نامحدود دانش و ظرفیت 
محدود بشر در جذب آن، و معنويات و ماديات. بديهي است كه در اين زمینه يادگیري در 
طول زندگي يكي از راه های پیروزي در رويارويي با چالش قرن 21 است. يادگیری قلب 
آموزش و پرورش است و تحريك و هدايت آن وظیفه مديران و معلمان در همه دوره های 
آموزش )شعاري نژاد 1384(. امروزه، عالوه بر افزايش كّمي منابع علمي، شكل هاي مختلف 
اطالعات نیز دستخوش تحول گرديده است. ازآنجا كه يكي ازاهداف تولید و انتشار اطالعات، 
تأمین نیازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان است، كسب اطالعات درباره استفاده كنندگان می تواند 
در شناخت نیازها و رفع مشكالت آنها در جست وجوي اطالعات مؤثر واقع شود. مراكز 
اطالع رسانی، با بررسي رفتار اطالع يابی استفاده كنندگان، می توانند اطالعات مورد نیاز را، به طور 
مؤثر، در اختیار آنها قرار دهند )ياري زنگنه 1381(. هدف پژوهش حاضر، بررسي نیازهاي 
اطالعاتي دبیران متوسطه و چگونگي دستیابي به اطالعات و شناخت مشكالت آنها در دستیابي 

1. دانشیار كتابداری و اطالع رسانی دانشگاه 

شهید چمران اهواز

2. دانشجوی كارشناسی ارشد كتابداری 

واطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

علوم و تحقیقات خوزستان)نویسنده مسئول( 

 iraj20082000@yahoo.com

بررسی نیاز های اطالعاتی و رفتار اطالع یابی
 دبیران مقطع متوسطه

 در دبیرستان های شهرستان اندیمشك 

عبدالحمید معرف  زاده1|  ایرج صادقی نسب2
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به اطالعات است. يافته های اين پژوهش می تواند اهمیت و نقش خدمات اطالع رسانی و  لزوم 
ايجاد و توسعه كتابخانه های دبیرستانی را برای مسئوالن مربوط مشخص كند و در طراحی و 

ايجاد نظام اطالع رسانی مناسب برای دبیران مفید واقع شود.
ديانی )1365(، در پژوهشی به نام »روشهای كسب و اشاعه اطالعات توسط اعضای 
هیئت علمی دانشكده كشاورزی دانشگاه شهید چمران« دريافت كه كتاب مهمترين منبع 
اطالعاتی جامعه تحقیق محسوب می شود و كتابخانه شخصی و كتابخانه دانشگاه از مهمترين 

مراكز كسب اطالعات هستند.
طاهری )1373(، تحقیقی با عنوان »نقش منابع كمك آموزشی در رفع نیازهای اطالعاتی 
معلمان بینش اسالمی سطح متوسطه شهر تهران« انجام داد. نتايج اين پژوهش نشان داد در 
مدارسی كه از معلمان بینش اسالمی مجرب برخوردارند، مسائل و مشكالت عقیدتی و اخالقی 

كمتری بین دانش آموزان وجود دارد.
مكی زاده تفتی )1376(، به بررسی نیازهای اطالعاتی اساتید محقق در دانشگاه شیراز 
پرداخت. يافته ها نشان می دهد مهمترين انگیزه جست وجوی اطالعات، به دست آوردن اطالعات 

در زمینه تحقیق و تدريس است.
بردستاني گناوه )1383(، پژوهشي با عنوان »بررسي رفتار اطالع يابی مهندسان و كارشناسان 
شاغل در ادارات شركت ملي نفت مناطق نفتخیز جنوب اهواز« انجام داد كه نتايج نشان داد آنها 
براي جست وجوي اطالعات از دو روش رسمي و غیررسمي استفاده می كنند و  مهمترين راه 

رسمي، استفاده از كتابخانه مركزي شركت است.
آذرنگ و عینی )1383(، به بررسی نیازهای اطالعاتی مديران وكارشناسان سازمان پژوهش 
و برنامه ريزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش پرداختند. يافته های پژوهش نشان می دهد 
كه جامعه مورد پژوهش اطالعات را بیشتر برای روزآمدكردن اطالعات تخصصی خود كسب 

می كنند.
داودی )1385(، با بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالع يابی دبیران متوسطه شهرستان 
مسجد سلیمان به اين نتیجه رسید كه هدف و انگیزه دبیران از جست وجوی اطالعات افزايش 

كارآيی در تدريس و كسب اطالعات مورد عالقه بوده است. 
ذاكرمشفق )1386(، با بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالع يابی دبیران متوسطه شهرستان 
اهواز در پژوهشی نشان داد كه هدف و انگیزه دبیران از جست وجوی اطالعات، افزايش معلومات 

عمومي و افزايش كارآيی در تدريس بوده است.
پیزلي4)1968(، برخي مطالعات مربوط به سال های 1966 و 1967 را پیرامون جمع آوري 
اطالعات و نیازهاي اطالعاتي دانشمندان و متخصصان  مورد بررسي قرار داد و نتیجه گرفت  4. Paisly

عبدالحمید معرف زاده
ایرج صادقی نسب
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كه دانشمندان در محیط سیاسي و فرهنگِي سازمان رسمي خود  كار می كنند و تحت تأثیر 
مقررات و عملكرد آن قرار مي گیرند و همین مسئله سبب ايجاد نیازهاي اطالعاتي مختلف در 

آنان می شود.
الين5 )1971(، به بررسي نیازهاي اطالعاتي دانشمندان علوم در انگلستان پرداخت. 
يافته های اين پژوهش نشان داد كه اكثريت جامعه مورد بررسي نشريات ادواري را مورد 

استفاده قرار مي دهند.
 مجید )2000(، در پژوهشی به بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالع يابی متخصصان 
مالزيايی پرداخت. نتايج پژوهش نشان می دهد كه دانشمندان 16 درصد، و استادان دانشگاه ها 
9/3 درصد از وقت خود را صرف مطالعه و بررسی متون می كنند. در خصوص منابع رسمی 

اطالعات، مجالت و مقاالت نقد و بررسی در رتبه اول اهمیت قرار دارند.
 عبداهلل )2002(، در تحقیقي با عنوان بررسي رفتار اطالع يابی دانشجويان آفريقايي در 
كتابخانه مالزي  دريافت كه استفاده از منابع اطالعاتي مانند كتاب، نشريات، و اينترنت بیشترين 
استفاده را دارند. اين منابع جهت انجام تكالیف درسي، فعالیت های پروژهاي، و نوشتن مقاالت 

تحقیقي مورد استفاده قرار گرفته اند.
فرانسیس6 )2005(، در بررسی رفتار اطالع يابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم 
اجتماعی سنت آگوستین  نشان داد كه اعضای هیئت علـمی كتاب های درسی، مجالت 

تخصصی، و كنفرانس ها را مهمترين منابع برای كارهای پژوهشی دانسته اند.
مقصود )2008(، در پژوهشي به بررسي كاربرد شبكه های عمومي و رفتار اطالع يابی 
دانشجويان در مسائل بحران سیاسي در پاكستان پرداخت و دريافت كه كاربرد وب سايت هاي 
شبكه عمومي وسیله اي براي گسترش آزادي بیان و دموكراسي است و دانشجويان اين 

دانشگاه ها، از اين طريق، اطالعات بیشتري در مورد حقوق سیاسي به دست می آورند.
مكري7  )2008(، با انجام پژوهشي به بررسي رفتار اطالع يابی وكالي در حال تحصیل 
براساس مدل الیس در دانشگاه لندن پرداخت. براساس اين تحقیق مشخص شد اطالع يابی، 
میان وكاليي كه به منابع الكترونیكي دسترسي دارند بیشتر است. استفاده از منابع مرجع و 

نشريات ادواري نیز يكي از راه های تكمیل اطالعات وكالي در حال تحصیل می باشد.

روش پژوهش وجامعه پژوهش
 تحقیق حاضر از نوع توصیفي است و با استفاده از روش پیمايشي انجام گرفته است. در 
پژوهش حاضر، كلیه دبیران مقطع متوسطه شهرستان انديمشك در سال تحصیلي 1387- 
1388 )531 نفر( جامعه آماري را تشكیل مي دهند. از تعداد 531 نفر، برطبق جدول كرجسي و 

5. Line

6. Francis

7. Makri

بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار 
اطالع یابی دبیران مقطع متوسطه در ...
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مورگان، 240 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پس از انتخاب دبیرستان های 
مورد نظر، كه هم دخترانه و هم پسرانه بودند، پرسشنامه ها توزيع گرديد. ابزار گردآوری 
اطالعات در اين پژوهش، پرسشنامه بود. اين پرسشنامه دارای 35 سؤال بسته و 3 سؤال باز 
بود. تجزيه و تحلیل پاسخ های به دست آمده از پرسشنامه ها به وسیله نرم افزار اس.پي.اس.اس. 

صورت گرفت.

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
در اين قسمت، يافته های استخراج شده از پرسشنامه های دريافتي مورد بررسي قرار مي گیرد. نكته 
مهمی كه در اين بررسی مشخص شد آن است كه كتاب هاي درسی در بیش از 95/83 درصد 
جامعه مورد تحقیق تأمین كننده نیازهای اطالعاتی نیست و نیاز به كتابخانه ها به خوبی احساس 
می شود. ضعف كتابخانه های آموزشگاهی را می توان از استفاده بیشتر دبیران از كتابخانه های 
شخصی دريافت؛ زيرا اگر كتابخانه های محل كار غنی باشند و بتوانند نیازهای اطالعاتی دبیران 

را تأمین نمايند، نیاز به كتابخانه شخصی و ساير كتابخانه ها كمتر احساس می شود. 

       جنسیت

  گزینه

مجموعزنمرد

درصد فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

64/510/972/92بله

95/83 12393/210799/1230خیر

1/25 3--32/3پاسخ نداده

100 132100108100240كل

شاخص  های آماری

    p =0/09df = 1 x 2= 2/74 240100
 تأمین نیازهای اطالعاتی
 دبیران به وسیله کتاب های درسی

جدول 1

عبدالحمید معرف زاده
ایرج صادقی نسب
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همان طوركه در جدول 1 مشاهده می شود، به طور كلي، 95/83 درصد دبیران معتقدند 
كتاب های درسی به تنهايی نمی توانند نیازهای اطالعاتی دبیران را تأمین نمايند؛ و 2/92 
درصد نیز معتقدند كه كتاب های درسی به تنهايی می توانند نیازهای اطالعاتی دبیران را تأمین 
نمايند. بین دبیران زن و مرد، از لحاظ ارزيابی تأمین نیازهای اطالعاتی صرفاً به وسیله كتاب، 
تفاوت معنی داری وجود ندارد )p =0/09 و x2 = 2/74 (. به عبارت ديگر، دبیران زن و مرد، 
درخصوص سؤال فوق، وضعیت تقريباً مشابهی دارند، يعني هر دو گروه دبیراِن زن و مرد 

معتقدند كتاب هاي درسي نمی توانند به تنهايي جواب گوي نیازهاي اطالعاتي دبیران باشند. 
براساس جدول 2، هدف و انگیزه اصلی دبیران از كسب اطالعات، افزايش معلومات 
عمومی بوده است و پس از آن روزآمد كردن اطالعات تخصصی و فعالیت های آموزشی، 
پژوهشی مطرح شده است. نكته قابل ذكر در اين زمینه، توجه كمتر دبیران به شركت در 
سمینارها، ارائه گزارش، و انتشارات است. دلیل اين مسئله می تواند كم بودن يا نبودن انگیزه 
كافی باشد؛ پس بايد انگیزه كافی در جهت انجام تحقیقات، ارائه گزارش و انتشار مطالب 

علمی در دبیران ايجاد شود. 

گزینه

مجموعدبیران زندبیران مرد

درصد فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

8061757015565روزآمدكردن اطالعات تخصصی

473650479741انجام فعالیت  های پژوهشی

7053696413958انجام فعالیت های آموزشی

292223225222انتشار آثار علمی

8968726716167باال بردن معلومات عمومی

564325248134آمادگی برای پاسخ گویی به خدمات مشورتی

322543407532تهیه گزارش

201615143515ارائه سمینار

430042سایر موارد

 انگیزه و هدف دبیران از
 جست وجوی اطالعات علمی 

جدول 2

بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار 
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همان طور كه در جدول 2 آمده است: باال بردن معلومات عمومی، با 67 درصد بیشترين 
انگیزه دبیران در جست وجوی اطالعات علمی بوده است. و ساير موارد )مانند سرگرمی و 
كنجكاوی و...( با 2 درصد كمترين مورد انگیزه دبیران در جست وجوی اطالعات علمی 
می باشد )از آنجا كه دبیران جامعه مورد تحقیق اجازه داشتند بیش از يك گزينه را انتخاب 

كنند، مجموع درصدها ازصددرصد بیشتراست(.
اولويت اول منابع رسمی كسب اطالعات دبیران، كتاب و پس از آن مجالت می باشد 
و به همین دلیل بايد به تأمین اين منابع اطالعاتی در كتابخانه های آموزشگاهی پرداخت. در 
اولويت های بعدی از مواد سمعی بصری، مقاالت نقدو بررسي، گزارش علمی و دايره  المعارف ها 
می توان نام برد. از نظر منابع غیررسمی كسب اطالعات نیز، مشورت با همكاران در اولويت است 

و پس از آن، ارتباط با متخصصان و تجارب شخصي قرار دارند.

گزینه

مجموعدبیران زندبیران مرد

درصد فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

10378968919983کتاب

5844484510645مجالت داخلی یا خارجی

372833317030مقاالت نقد و بررسی

393025246427گزارش های تحقیقی

191511113013چکیده نامه ها

14133515 2116پایان نامه ها

393024236327دایرة املعارف

423241388335مواد سمعی و برصی

10855157سایر موارد
منابع رسمی اطالعاتی

 مورد نیاز دبیران 

جدول 3

عبدالحمید معرف زاده
ایرج صادقی نسب
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همان طور كه در جدول 3 و نمودار 1 مشاهده می شود، كتاب با 83 درصد بیشترين منبع 
رسمی اطالعاتی دبیران بوده است و ساير موارد )مانند كاتالوگ ها و بروشورها( با 7 درصد 
كمترين منابع رسمی اطالعاتی دبیران می باشد )ازآنجا كه دبیران جامعه مورد تحقیق اجازه 

داشتند بیش از يك گزينه را انتخاب كنند، مجموع درصدها از صد بیشتراست(.
طبق جدول 4، اولويت اول دبیران براي استفاده از اشكال مختلف اطالعات در درجه اول، 

استفاده از منابع چاپي است.

ارزیابی پاسخ دبیران بر حسب
 منابع رسمی اطالعات مورد نیاز

منودار 1

گزینه

مجموعدبیران زندبیران مرد

درصد فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

8765/98376/917071اطالعات چاپی

4030/32018/56025اطالعات غیرچاپی

 53/8054/6104بدون پاسخ

132100108100240100كل

شاخص  های آماری

p =0/03  df = 1  240100
عالقه دبیران به اشکال 

مختلف اطالعات

جدول 4

بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار 
اطالع یابی دبیران مقطع متوسطه در ...
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همان طور كه در جدول 4 نشان داده شده است؛ به طور كلي، 71 درصد دبیران عالقه 
بیشتری به اطالعات چاپی )مكتوب( و 25 درصد دبیران نیز عالقه بیشتری به اطالعات 
غیرچاپی )ديجیتالی( داشته اند. بین دبیران زن و مرد از لحاظ عالقه بیشتر به اشكال اطالعات 
تفاوت معنی داری وجود دارد )p =0/03 و x2 = 4/39(. به عبارت ديگر، عالقه بیشتر به 
اطالعات چاپی در دبیران زن و مرد وضعیت مشابهی ندارد و دبیران مرد عالقه بیشتري براي 
استفاده از اطالعات چاپي از خود نشان داده اند و ارزيابي آنها براي استفاده از اين اطالعات 

بهتر است.
بیشتر دبیران، اينترنت را در اطالع يابی خود مؤثر می دانند و از میان منابع الكترونیكی، 
اينترنت بیشترين استفاده را دارد. آنها نیاز به اينترنت را در محل كار خود به خوبی احساس 
كرده و داليل عدم استفاده از آن را كمبود وقت، عدم آشنايي و عدم دسترسي به اينترنت 

عنوان كرده اند. 

همان طور كه در جدول 5 مشاهده می شود، 81/3 درصد دبیران نقش اينترنت را در 
تأمین نیازهای اطالعاتی خود مؤثر و 13/3 درصد دبیران نیز نقش اينترنت را غیرمؤثر ارزيابی 
نموده اند . بین ارزيابی دبیران زن و مرد درباره نقش اينترنت در تأمین نیازهای اطالعاتی تفاوت 
معنی داری وجود دارد )p =0/02 وx2= 4/92 (. به عبارت ديگر، ارزيابی دبیران زن و مرد درباره 
نقش اينترنت در تأمین نیازهای اطالعاتی وضعیت مشابهی ندارد و دبیران زن ارزيابي باالتري 
نسبت به مردان دارند و معتقدند كه اينترنت می تواند در تأمین نیاز هاي اطالعاتي آنها نقش 

مؤثري داشته باشد. 

گزینه

مجموعدبیران زندبیران مرد

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

99759688/919581/3ارزیابی مؤثر نقش اینرتنت

 ارزیابی غیر مؤثر
2317/4398/333213/3نقش اینرتنت

107/5732/77135/4بدون پاسخ

132100108100240100كل

شاخص  های آماری

p =0/02 df =1 240100

ارزیابی دبیران از نقش اینترنت 
در تأمین نیازهای اطالعاتی 

جدول 5

عبدالحمید معرف زاده
ایرج صادقی نسب
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طبق نمودار2، نداشتن وقت كافی )30/83 درصد( و نداشتن كامپیوتر شخصی )2/08 
درصد( به ترتیب بیشترين و كمترين داليل عدم استفاده از شبكه اينترنت نزد دبیران می باشد.

همان طور كه در نمودار 3 مشاهده می شود، به طور كلي، باال بردن اطالعات تخصصي 
)67 درصد( و ساير موارد )5 درصد( به ترتیب، بیشترين و كمترين موارد استفاده از منابع 
اطالعاتی مختلف از نظر دبیران می باشد )ازآنجا كه دبیران جامعه مورد تحقیق اجازه داشتند 

بیش يك گزينه را انتخاب كنند، مجموع درصدها از صد بیشتر است(.

توزیع ارزیابی پاسخ دبیران بر حسب 
دالیل عدم استفاده از شبکه اینترنت

منودار 2

ارزیابی پاسخ دبیران بر حسب موارد 
استفاده ازمنابع اطالعاتی مختلف

منودار 3

بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار 
اطالع یابی دبیران مقطع متوسطه در ...



34
مجله مطالعات ایرانی ڪتابداری و اطالع رسانی | شامره 86 

نتیجه گیری وپیشنهادات
در اين تحقیق، نیازهای اطالعاتی دبیران، دبیرستان هاي شهرستان انديمشك مورد بررسی قرار 
گرفت و رفتار اطالع يابی، انگیزه ها، اهداف، و مشكالت آنها برای اطالع يابی مورد بررسی 
قرار گرفت. نتايج مهم پژوهش حاضر را به طور خالصه می آوريم: نكته مهمی كه در اين 
بررسی ها مشخص شد آن است كه كتاب هاي درسی، در غالب موارد تحقیق، تأمین كننده 
نیازهای اطالعاتی نیست و نیاز به كتابخانه ها به خوبی احساس می شود. در اين مورد نتیجه 
تحقیق حاضر با نتايج بسیاری از تحقیق های انجام شده در اين زمینه از جمله تحقیقات، 
مكی زاده )1376(، بردستانی )1383(، آذرنگ و عینی)1383(، داودی )1385(، و ذاكرمشفق 
)1386( مشابه می باشد. بنابراين، بايد به تقويت كتابخانه های آموزشگاهی پرداخت. ضعف 
كتابخانه های آموزشگاهی را می توان از استفاده بیشتر دبیران از كتابخانه های شخصی دريافت، 
زيرا اگر كتابخانه های محل كار غنی باشند و بتوانند نیازهای اطالعاتی دبیران را تأمین نمايند، 
نیاز به كتابخانه شخصی و ساير كتابخانه ها كمتر احساس می شود. هدف و انگیزه اصلی دبیران 
از كسب اطالعات، افزايش معلومات عمومی بوده است و پس از آن، روزآمد كردن اطالعات 
تخصصی و فعالیت های آموزشی، پژوهشی مطرح شده است. نكته قابل ذكر در اين زمینه، 
توجه كمتر دبیران به شركت در سمینارها، ارائه گزارش، و انتشارات است. دلیل اين مسئله 
می تواند كم بودن يا نبودن انگیزه كافی در اين مورد باشد. در پژوهش هايی كه جامعه مورد 
بررسی آنها اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراكز علمی و آموزشی هستند، روزآمد كردن 
اطالعات و افزايش معلومات به منظور تدريس و انجام كارهای آموزشی و پژوهشی و ارائه 
مقاالت انگیزه اصلی جست وجوی اطالعات عنوان شده است. مكی زاده )1376(، اين مطلب 
را در تحقیق خود نشان داده است. درصورتی  كه در مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی، انجام 
فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی، به عنوان مهمترين انگیزه و هدف جست و جوی اطالعات 
مطرح شده است. پژوهش های بردستاني)1383( و آذرنگ و عیني )1383(، اين مطلب را 
نشان می دهند. نتايج تحقیق حاضر در اين زمینه با يافته های حاصل از تحقیق داودی )1385( 
و ذاكرمشفق )1386( همخوانی نزديكی دارد، به طوری  كه افزايش كارآيی در تدريس، كسب 
اطالعات مورد عالقه، افزايش معلومات عمومی و دستیابی به اطالعات روزآمد، اولويت های 
مهم در جست وجوی اطالعات دبیران شهرهاي مسجدسلیمان، اهواز، و انديمشك بوده است. 
مقايسه نتايج پژوهش حاضر با نتايج تحقیقات داودی و ذاكرمشفق نشان می دهد كه مهمترين 
اولويت ها در هر سه تحقیق، مربوط به كسب اطالعات عمومی يا تخصصی، و درنتیجه، بهبود 
امر تدريس و فعالیت های آموزشی وپژوهشی است. از اطالعات به دست آمده چنین استنباط 
می شود كه هدف و انگیزه كسب اطالعات بیشتر، رسیدن به اهداف سازمانی و شغلی است تا 

عبدالحمید معرف زاده
ایرج صادقی نسب
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اهداف فردی. بر اين اساس، می توان به تجهیز و توسعه هرچه بیشتر كتابخانه های آموزشگاهی 
برای تحقق اين امر اهتمام ورزيد. اولويت اول منابع رسمی كسب اطالعات دبیران، كتاب و 
پس از آن مجالت می باشد و به همین دلیل بايد به تأمین اين منابع اطالعاتی در كتابخانه های 
آموزشگاهی پرداخت. در اولويت های بعدی، می توان از مواد سمعی بصری، مقاالت نقد و 
بررسي، گزارش هاي علمی و دايره المعارف ها نام برد. نتايج اين تحقیق با يافته های داودی 
)1385( و ذاكرمشفق )1386( در اين زمینه همخوانی دارد. دبیران از منابع چاپی، به مراتب بیش 
از منابع غیرچاپی استفاده می كنند. براساس اين نتايج مشخص می شود كه با وجود خدمات 
گسترده و متنوع منابع الكترونیكی و خصوصاً اينترنت، هنوز هم استفاده از منابع چاپی در 
اولويت قرار دارد. نتايج به دست آمده از اين تحقیق با نتايج پژوهش های مكی زاده )1376(، 
بردستانی )1383(، آذرنگ و عینی )1383(، و بسیاری از پژوهش های ديگر در اين زمینه از 
جمله تحقیقات داودي )1385( و ذاكرمشفق )1386( همخوانی دارد. آنها نیاز به اينترنت را در 
محل كار به خوبی احساس كرده و داليل عدم استفاده از آن را كمبود وقت، عدم آشنايي، و 
عدم دسترسي عنوان كرده اند. يكی از مشكالت مطرح شده در اين زمینه، عدم آشنايی افراد با 
اينترنت است كه با توجه به اهمیت آموزش استفاده كنندگان و لزوم آشنايی آنها با مهارت های 
اطالع يابی در منابع چاپی و الكترونیكی، بايد نسبت به آموزش افراد از طريق برگزاری دوره های 
آموزش كامپیوتر و اينترنت اقدام نمود. كسانی كه به مهارت های اطالع يابی دست يافته باشند در 
جست وجوی مستقل اطالعات توانمند خواهند بود. درواقع، افرادی كه توانمندی برخورداری 
از مهارت های اطالع يابی را داشته باشند، افراد باسواد اطالعاتی محسوب می شوند. واقعیتی كه 
در اين مورد وجود دارد آن است كه بسیاری از دبیرستان ها فاقد كتابخانه مناسب و قابل قبولی 
هستند و حتی امكانات اولیه كتابخانه ای را نیز به درستی نمی توان در آنجا پیدا كرد. با اين 
حال، در چنین كتابخانه هايی، وجود اينترنت و امكانات الكترونیكی می تواند يك بحث جنبی 
و دور از واقعیت تلقی گردد. قدر مسلم آن است كه درصورت ايجاد چنین امكاناتی در 
دبیرستان ها، می توان در اطالع يابی و حتی آموزش، تغییرات اساسی ايجاد نمود و در جهت 
توسعه جامعه آموزشی كشور گام مهمی برداشت. نتايج حاصل ازاين تحقیق بانتايج به دست 
آمده از تحقیقات داودي و ذاكرمشفق  همخواني دارد. در هر سه تحقیق، نقش اينترنت درتأمین 
نیازهاي اطالعاتي دبیران مؤثر تشخیص داده شده است. همچنین، مشكالت عنوان شده در هر 
سه تحقیق، نداشتن وقت كافي و عدم آشنايي با اينترنت عنوان شده است. دلیل استفاده دبیران 
از منابع اطالعاتی به ترتیب اولويت، افزايش اطالعات تخصصی، تكمیل منابع درسی، افزايش 
اطالعات عمومی، به عنوان منابع درسی، و در آخرين اولويت تفريح و سرگرمی بوده است. 
نتايج حاصل از اين پژوهش با يافته های به دست آمده از تحقیقات طاهری )1373(، داودی 

بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار 
اطالع یابی دبیران مقطع متوسطه در ...
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)1385(، و ذاكرمشفق )1386( همخوانی دارد.در همه تحقیقات، بیشتر دبیران، برای افزايش 
اطالعات تخصصی خود از منابع اطالعاتی استفاده می كنند. از نظر دبیران، كتابخانه مطلوب 
بايد دارای شرايط خاصی باشد، ازجمله موارد مهم مطرح شده در پاسخ سؤال باز شماره 37، به 
داشتن فضای كافی برای مطالعه، روزآمد بودن منابع، وجود منابع كافی در زمینه های موضوعی 
و تخصصی، وجود تجهیزات رفاهی مناسب و قابل قبول، استقرار كتابخانه در محیطی آرام و 
محلی مناسب و سرسبز با نور و تهويه مناسب، داشتن كتابدار متخصص و عالقه مند، وجود 
سیستم های كامپیوتری و اينترنت در كتابخانه، تجهیز كتابخانه به مواد سمعی و بصری و وسايل 
تكثیر، و عدم محدوديت ساعات كار می توان اشاره كرد. به نظر می رسد كه در بسیاری از 
دبیرستان ها، كتابخانه در محلی بسیار متروک و نامناسب قرار گرفته است، همین امر سبب عدم 
توجه و عدم ايجاد انگیزه در دبیران و دانش آموزان در استفاده از كتابخانه می شود. اين مطلب 
در پاسخ دبیران به پرسش های باز پرسشنامه ها ديده می شود. بنابراين، پیشنهاد می شود كه محلی 
مناسب با امكانات و تجهیزات قابل قبول به اين مكان اختصاص يابد. به نظر می رسد كه يكی 
از مشكالت دبیرستان ها، غنی نبودن مجموعه كتابخانه های آموزشگاهي است، كه اين مطلب 
نیز توسط دبیران ذكر شده است. الزم است كتاب های جديد و كافی در تمام موضوعات، 
به خصوص، زمینه های تخصصی و كتاب های مرجع به طور منظم تهیه شوند. دبیران حاضر 
در پژوهش، در پاسخ به پرسش های باز پرسشنامه برضرورت ايجاد كمیته دائمی كتابخانه های 
آموزشگاهی در سازمان آموزش و پرورش، با حضور متخصصان كتابداری و نمايندگان دبیران 
استان، به منظور برنامه ريزی جهت غنی سازی كتابخانه های آموزشگاهی، نظارت و بررسي آنها 
برای پوياسازی بیشتر كتابخانه ها، و پشتیبانی از تصمیمات اين كمیته توسط مسئوالن سطح 
باالتر آموزش و پرورش استان تأكید ورزيده اند. شايسته است كه موضوع تشكیل اين كمیته 
مورد توجه مسئوالن قرار گیرد. دبیران دبیرستان هاي شهرستان انديمشك بر ارائه سیستم های 
جديد اداره كتابخانه ها و توسعه محیط داخلی كتابخانه ها براي ارائه خدمات بهتر توسط كتابخانه 
تأكید داشته اند. پیشنهاد می شود كه از نرم افزارهاي جديد كتابداري براي اداره كتابخانه های 
دبیرستاني استفاده شود. استفاده از كتابدار متخصص جهت ارائه پاسخ های دقیق و اطالعات 
كافی، در پاسخ های دبیران مشاهده می شود، لذا ضروري است كه به اين مهم توجه كافي شود. 
يكي از مواردي كه در پاسخ های دبیران مشاهده می شود، افزايش ساعات كار كتابخانه های 
آموزشگاهی برای استفاده بیشتر دبیران و دانش آموزان است. بنابراين، ضروري است كه در اين 
زمینه تصمیمات مقتضي درجهت افزايش ساعات كار كتابخانه های آموزشگاهي اتخاذ گردد. 
ايجاد انگیزه در دبیران جهت شركت در فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی، جلب نظر آنان 
در همكاری جدی با كتابخانه، برآوردن خواسته ها و نیازهای آموزشی و رفاهی آنان، ترتیب 
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شركت فعال آنان در انتخاب و گزينش مواد كتابخانه ای و آموزش آنان از طريق شركت در 
كالس های ضمن خدمت، از موارد مهم درجهت ارتقاي ساعات مطالعه و افزايش كارآيی 
دبیران هستند. ازجمله موارد ذكر شده توسط دبیران، تجهیز كتابخانه های آموزشگاهی از طريق 
كتاب هاي اهدايی توسط سازمان آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اولیاي 
دانش آموزان، كمك سازمان های ديگر و خیّرين كتابخانه ساز است كه در اين زمینه مسئوالن 
می توانند ترتیبي دهند كه از موارد ذكر شده در جهت غني سازي كتابخانه های آموزشگاهي 

استفاده شود. 
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