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چڪیده
هدف:اینپژوهشبررسینیازهایاطالعاتیورفتاراطالعیابیدبیرانمقطع
متوسطهدردبیرستانهایشهراندیمشكمیباشد.
روش/رویکردپژوهش :نوع تحقیق توصیفی و روش آن پیامیشی است و
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه میباشد .جامعه مورد تحقیق شامل531
نفراز دبیران دبیرستانهای دولتی آموزش و پرورش شهر اندیمشك در سال
تحصیلی  1388 -1387بوده است .ازتعداد  531نفر برطبق جدول كرجسی
ومورگان 240نفربهصورتمنونهگیریتصادفیانتخابشدند.تجزیهوتحلیل
دادهها با کمک نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس .صورت گرفت.
یافتهها:یافتههانشاندادکهبیشرتینهدفوانگیزهدبیرانازجستوجوی
اطالعات باالبردنمعلوماتعمومیمیباشد.مهمترینمنبعرسمیکسب
اطالعات دبیران ،کتاب میباشد .اکرثیت قریببهاتفاق دبیران کتابهای
درسی را جوابگوی نیازهای اطالعاتی خود منیدانند .دبیران منابع چاپی را
جهترفعنیازهایاطالعاتیخودبرمنابعغیرچاپیترجیحمیدهند.مهمترین
مشكل در جریان اطالعیابی دبیران ،کمبود وقت میباشد .دبیران نقش
اینرتنت را در تأمین نیازهای اطالعاتی خود مؤثر میدانند و مهمترین دلیل
عدم استفاده از اینرتنت را ،نداشنت وقت کافی عنوان کردهاند .از نظر دبیران
مهمترینکمبوددرکتابخانهمحلکار،غنینبودنمنابعکتابخانهبودهاست.
مهمتریناولویتدبیرانجهتاستفادهازمنابعاطالعاتیمختلف،باالبردن
اطالعاتتخصصیمیباشد.
نتیجهگیری :با آنکه اینرتنت بهعنوان مهمترین منبع الکرتونیکی برای رفع
نیازهای اطالعاتی دبیران ذکر شده است ،اما ضعف مراکز در ایجاد مراکز
اینرتنتیبهعنواننکتهضعفمهمیدراینمراکزتلقیمیشود.دراینزمینه
استفاده از اینرتنت در کتابخانهها و وجود سیستم کامپیوتری جهت استفاده
دبیرانتوصیهمیگردد.

ڪلیدواژهها
نیازهای اطالعاتی ،رفتار اطالعیابی ،دبیران مدارس ،کتابخانه محل کار ،اینرتنت
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دریافت 1388/4/21 :پذیرش1388/10/13 :

مقدمه

مدارس ،انسانساز و حتي سرنوشتساز هستند ،ما مديران و معلمان بايد بیش از ساير
شهروندان دريابيم و باور كنيم كه قرن معاصر با استيالي يكپارچگي جهان دست به گريبان
است و تنشهاي ديرپايي را با خود بههمراه خواهد آورد كه بايد بر آن غلبه كرد؛ تنشهايي
مانند جهاني شدن و محلي ماندن ،همگاني شدن و انفرادي ماندن ،سنتگرايي و نوگرايي،
مالحظات كوتاهمدت و بلندمدت ،رقابت و برابري فرصتها ،توسعه نامحدود دانش و ظرفيت
محدود بشر در جذب آن ،و معنويات و ماديات .بديهي است كه در اين زمينه يادگيري در
طول زندگي يكي از راههای پيروزي در رويارويي با چالش قرن  21است .یادگیری قلب
آموزش و پرورش است و تحريك و هدايت آن وظيفه مديران و معلمان در همه دورههای
آموزش (شعارينژاد  .)1384امروزه ،عالوه بر افزايش ك ّمي منابع علمي ،شكلهاي مختلف
اطالعات نيز دستخوش تحول گرديده است .ازآنجا كه يكي ازاهداف توليد و انتشار اطالعات،
تأمين نيازهاي اطالعاتي استفادهكنندگان است ،كسب اطالعات درباره استفادهكنندگان میتواند
در شناخت نيازها و رفع مشكالت آنها در جستوجوي اطالعات مؤثر واقع شود .مراكز
اطالعرسانی ،با بررسي رفتار اطالعیابی استفادهكنندگان ،میتوانند اطالعات مورد نياز را ،بهطور
مؤثر ،در اختيار آنها قرار دهند (ياريزنگنه  .)1381هدف پژوهش حاضر ،بررسي نيازهاي
اطالعاتي دبيران متوسطه و چگونگي دستيابي به اطالعات و شناخت مشكالت آنها در دستيابي

 .1دانشیار كتابداری و اطالعرسانی دانشگاه
شهیدچمراناهواز
.2دانشجویكارشناسیارشدكتابداری
واطالعرسانی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
علوموتحقیقاتخوزستان(نویسندهمسئول)
iraj20082000@yahoo.com
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4. Paisly
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به اطالعات است .یافتههای این پژوهش میتواند اهمیت و نقش خدمات اطالعرسانی و لزوم
ایجاد و توسعه کتابخانههای دبیرستانی را برای مسئوالن مربوط مشخص کند و در طراحی و
ایجاد نظام اطالعرسانی مناسب برای دبیران مفید واقع شود.
دیانی ( ،)1365در پژوهشی به نام «روشهای کسب و اشاعه اطالعات توسط اعضای
هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران» دریافت كه كتاب مهمترین منبع
اطالعاتی جامعه تحقیق محسوب میشود و كتابخانه شخصی و کتابخانه دانشگاه از مهمترین
مراکز کسب اطالعات هستند.
طاهری ( ،)1373تحقیقی با عنوان «نقش منابع کمک آموزشی در رفع نیازهای اطالعاتی
معلمان بینش اسالمی سطح متوسطه شهر تهران» انجام داد .نتایج این پژوهش نشان داد در
مدارسی که از معلمان بینش اسالمی مجرب برخوردارند ،مسائل و مشکالت عقیدتی و اخالقی
کمتری بین دانشآموزان وجود دارد.
مکیزادهتفتی ( ،)1376به بررسی نیازهای اطالعاتی اساتید محقق در دانشگاه شیراز
پرداخت.یافتههانشانمیدهدمهمترینانگیزهجستوجویاطالعات،بهدستآوردناطالعات
در زمینه تحقیق و تدریس است.
بردستانيگناوه(،)1383پژوهشيباعنوان«بررسيرفتاراطالعیابیمهندسانوكارشناسان
شاغل در ادارات شركت ملي نفت مناطق نفتخيز جنوب اهواز» انجام داد كه نتايج نشان داد آنها
براي جست وجوي اطالعات از دو روش رسمي و غيررسمي استفاده میکنند و مهمترين راه
رسمي ،استفاده از كتابخانه مركزي شركت است.
آذرنگ و عینی ( ،)1383به بررسی نیازهای اطالعاتی مدیران وکارشناسان سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش پرداختند .یافتههای پژوهش نشان میدهد
كه جامعه مورد پژوهش اطالعات را بیشتر برای روزآمدکردن اطالعات تخصصی خود كسب
میکنند.
داودی ( ،)1385با بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالعیابی دبیران متوسطه شهرستان
مسجد سلیمان به این نتیجه رسید که هدف و انگیزه دبیران از جستوجوی اطالعات افزایش
کارآیی در تدریس و کسب اطالعات مورد عالقه بوده است.
ذاكرمشفق(،)1386بابررسینیازهایاطالعاتیورفتاراطالعیابیدبیرانمتوسطهشهرستان
اهواز در پژوهشی نشان داد که هدف و انگیزه دبیران از جستوجوی اطالعات ،افزايش معلومات
عمومي و افزايش کارآیی در تدریس بوده است.
پيزلي ،)1968(4برخي مطالعات مربوط به سالهای  1966و  1967را پيرامون جمعآوري
اطالعات و نيازهاي اطالعاتي دانشمندان و متخصصان مورد بررسي قرار داد و نتيجه گرفت
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كه دانشمندان در محيط سياسي و فرهنگيِ سازمان رسمي خود كار میکنند و تحت تأثير
مقررات و عملكرد آن قرار ميگيرند و همین مسئله سبب ایجاد نيازهاي اطالعاتي مختلف در
آنان میشود.
الين ،)1971( 5به بررسي نيازهاي اطالعاتي دانشمندان علوم در انگلستان پرداخت.
يافتههای اين پژوهش نشان داد كه اكثريت جامعه مورد بررسي نشريات ادواري را مورد
استفاده قرار ميدهند.
مجید ( ،)2000در پژوهشی به بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالعیابی متخصصان
مالزیایی پرداخت .نتایج پژوهش نشان میدهد که دانشمندان  16درصد ،و استادان دانشگاهها
 9/3درصد از وقت خود را صرف مطالعه و بررسی متون میکنند .در خصوص منابع رسمی
اطالعات ،مجالت و مقاالت نقد و بررسی در رتبه اول اهمیت قرار دارند.
عبداهلل ( ،)2002در تحقيقي با عنوان بررسي رفتار اطالعیابی دانشجويان آفريقايي در
كتابخانه مالزي دريافت كه استفاده از منابع اطالعاتي مانند كتاب ،نشريات ،و اينترنت بيشترين
استفاده را دارند .اين منابع جهت انجام تكاليف درسي ،فعالیتهای پروژهاي ،و نوشتن مقاالت
تحقيقي مورد استفاده قرار گرفتهاند.
فرانسیس ،)2005( 6در بررسی رفتار اطالعیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم
ن نشان داد كه اعضای هیئت علـمی کتابهای درسی ،مجالت
اجتماعی سنتآگوستی 
تخصصی ،و کنفرانسها را مهمترین منابع برای کارهای پژوهشی دانستهاند.
مقصود ( ،)2008در پژوهشي به بررسي كاربرد شبكههای عمومي و رفتار اطالعیابی
دانشجويان در مسائل بحران سياسي در پاكستان پرداخت و دريافت كه كاربرد وبسايتهاي
شبكه عمومي وسيلهاي براي گسترش آزادي بيان و دموكراسي است و دانشجويان اين
دانشگاهها ،از اين طريق ،اطالعات بيشتري در مورد حقوق سياسي بهدست میآورند.
مكري ،)2008( 7با انجام پژوهشي به بررسي رفتار اطالعیابی وكالي در حال تحصيل
براساس مدل اليس در دانشگاه لندن پرداخت .براساس اين تحقيق مشخص شد اطالعیابی،
ميان وكاليي كه به منابع الكترونيكي دسترسي دارند بيشتر است .استفاده از منابع مرجع و
نشريات ادواري نيز يكي از راههای تكميل اطالعات وكالي در حال تحصيل میباشد.

روشپژوهشوجامعهپژوهش

تحقيق حاضر از نوع توصيفي است و با استفاده از روش پيمايشي انجام گرفته است .در
پژوهش حاضر ،كليه دبيران مقطع متوسطه شهرستان انديمشك در سال تحصيلي -1387
 531( 1388نفر) جامعه آماري را تشكيل ميدهند .از تعداد  531نفر ،برطبق جدول كرجسي و

5. Line
6. Francis
7. Makri
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مورگان 240 ،نفر بهصورت نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .پس از انتخاب دبیرستانهای
مورد نظر ،که هم دخترانه و هم پسرانه بودند ،پرسشنامهها توزیع گردید .ابزار گردآوری
اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامه بود .این پرسشنامه دارای  35سؤال بسته و  3سؤال باز
بود .تجزيه و تحليل پاسخهای بهدست آمده از پرسشنامهها بهوسيله نرمافزار اس.پي.اس.اس.
صورت گرفت.

تجزیهوتحلیلیافتههایپژوهش

دراينقسمت،يافتههایاستخراجشدهازپرسشنامههایدريافتيموردبررسيقرارميگيرد.نکته
مهمی که در این بررسی مشخص شد آن است که کتابهاي درسی در بیش از  95/83درصد
جامعه مورد تحقیق تأمینکننده نیازهای اطالعاتی نيست و نیاز به کتابخانهها بهخوبی احساس
میشود .ضعف کتابخانههای آموزشگاهی را میتوان از استفاده بیشتر دبیران از کتابخانههای
شخصی دریافت؛ زیرا اگر کتابخانههای محل کار غنی باشند و بتوانند نیازهای اطالعاتی دبیران
را تأمین نمایند ،نیاز به کتابخانه شخصی و سایر کتابخانهها کمتر احساس میشود.
مرد

جنسیت

گزینه

مجموع

زن

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

بله

6

4/5

1

0/9

7

2/92

خیر

123

93/2

107

99/1

230

95/83

پاسخ نداده

3

2/3

-

-

3

1/25

كل

132

100

108

100

240

100

شاخصهایآماری

جدول 1

تأمیننیازهایاطالعاتی
دبیران بهوسیله کتابهای درسی
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x 2= 2/74

240

100
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همانطوركه در جدول  1مشاهده میشود ،بهطور كلي 95/83 ،درصد دبيران معتقدند
کتابهای درسی بهتنهايی نمیتوانند نيازهای اطالعاتی دبيران را تأمين نمايند؛ و 2/92
درصد نيز معتقدند که کتابهای درسی بهتنهايی میتوانند نيازهای اطالعاتی دبيران را تأمين
نمايند .بين دبيران زن و مرد ،از لحاظ ارزيابی تأمين نيازهای اطالعاتی صرف ًا بهوسيله کتاب،
تفاوت معنیداری وجود ندارد ( p =0/09و  .) x2 = 2/74بهعبارت ديگر ،دبيران زن و مرد،
درخصوص سؤال فوق ،وضعيت تقريب ًا مشابهی دارند ،يعني هر دو گروه دبيرا ِن زن و مرد
معتقدند كتابهاي درسي نمیتوانند بهتنهايي جوابگوي نيازهاي اطالعاتي دبيران باشند.
براساس جدول  ،2هدف و انگیزه اصلی دبیران از کسب اطالعات ،افزایش معلومات
عمومی بوده است و پس از آن روزآمد کردن اطالعات تخصصی و فعالیتهای آموزشی،
پژوهشی مطرح شده است .نکته قابل ذکر در این زمینه ،توجه کمتر دبیران به شرکت در
سمینارها ،ارائه گزارش ،و انتشارات است .دلیل این مسئله میتواند کم بودن یا نبودن انگیزه
کافی باشد؛ پس باید انگیزه کافی در جهت انجام تحقیقات ،ارائه گزارش و انتشار مطالب
علمی در دبیران ایجاد شود.
دبیران مرد

مجموع

دبیران زن

گزینه
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

روزآمدكردناطالعاتتخصصی

80

61

75

70

155

65

انجامفعالیتهایپژوهشی

47

36

50

47

97

41

انجامفعالیتهایآموزشی

70

53

69

64

139

58

انتشارآثارعلمی

29

22

23

22

52

22

باال بردن معلومات عمومی

89

68

72

67

161

67

آمادگی برای پاسخگویی به خدمات مشورتی

56

43

25

24

81

34

تهیهگزارش

32

25

43

40

75

32

ارائهسمینار

20

16

15

14

35

15

سایر موارد

4

3

0

0

4

2

جدول 2

انگیزه و هدف دبیران از
جستوجوی اطالعات علمی
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همانطور كه در جدول  2آمده است :باال بردن معلومات عمومی ،با  67درصد بيشترين
انگيزه دبيران در جستوجوی اطالعات علمی بوده است .و ساير موارد (مانند سرگرمی و
کنجکاوی و )...با  2درصد کمترين مورد انگيزه دبيران در جستوجوی اطالعات علمی
میباشد (از آنجا که دبیران جامعه مورد تحقیق اجازه داشتند بیش از یک گزینه را انتخاب
کنند ،مجموع درصدها ازصددرصد بیشتراست).
اولویت اول منابع رسمی کسب اطالعات دبیران ،کتاب و پس از آن مجالت میباشد
و بههمین دلیل باید به تأمین این منابع اطالعاتی در کتابخانههای آموزشگاهی پرداخت .در
اولویتهای بعدی از مواد سمعی بصری ،مقاالت نقدو بررسي ،گزارش علمی و دايرهالمعارفها
میتوان نام برد .از نظر منابع غیررسمی کسب اطالعات نیز ،مشورت با همکاران در اولویت است
و پس از آن ،ارتباط با متخصصان و تجارب شخصي قرار دارند.
دبیران مرد

مجموع

دبیران زن

گزینه

جدول 3

منابعرسمیاطالعاتی
مورد نیاز دبیران

30

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کتاب

103

78

96

89

199

83

مجالت داخلی یا خارجی

58

44

48

45

106

45

مقاالت نقد و بررسی

37

28

33

31

70

30

گزارشهایتحقیقی

39

30

25

24

64

27

چکیدهنامهها

19

15

11

11

30

13

پایاننامهها

21

16

14

13

35

15

دایرةاملعارف

39

30

24

23

63

27

مواد سمعی و برصی

42

32

41

38

83

35

سایر موارد

10

8

5

5

15

7
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منودار 1

ارزیابی پاسخ دبیران بر حسب
منابع رسمی اطالعات مورد نیاز

همانطور كه در جدول  3و نمودار  1مشاهده میشود ،کتاب با  83درصد بيشترين منبع
رسمی اطالعاتی دبيران بوده است و ساير موارد (مانند کاتالوگها و بروشورها) با  7درصد
کمترين منابع رسمی اطالعاتی دبيران میباشد (ازآنجا که دبیران جامعه مورد تحقیق اجازه
داشتند بیش از یک گزینه را انتخاب کنند ،مجموع درصدها از صد بیشتراست).
طبق جدول  ،4اولويت اول دبيران براي استفاده از اشكال مختلف اطالعات در درجه اول،
استفاده از منابع چاپي است.
دبیران مرد

مجموع

دبیران زن

گزینه
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

اطالعاتچاپی

87

65/9

83

76/9

170

71

اطالعاتغیرچاپی

40

30/3

20

18/5

60

25

بدون پاسخ

5

3/80

5

4/6

10

4

كل

132

100

108

100

240

100

جدول 4

شاخصهای آماری

p =0/03

df = 1

240

100

عالقه دبیران به اشکال
مختلفاطالعات
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همانطور كه در جدول  4نشان داده شده است؛ بهطور كلي 71 ،درصد دبيران عالقه
بيشتری به اطالعات چاپی (مکتوب) و  25درصد دبيران نيز عالقه بيشتری به اطالعات
غيرچاپی (ديجيتالی) داشتهاند .بين دبيران زن و مرد از لحاظ عالقه بيشتر به اشکال اطالعات
تفاوت معنیداری وجود دارد ( p =0/03و  .)x2 = 4/39بهعبارت ديگر ،عالقه بيشتر به
اطالعات چاپی در دبيران زن و مرد وضعيت مشابهی ندارد و دبيران مرد عالقه بيشتري براي
استفاده از اطالعات چاپي از خود نشان دادهاند و ارزيابي آنها براي استفاده از اين اطالعات
بهتر است.
بيشتر دبیران ،اینترنت را در اطالعیابی خود مؤثر میدانند و از میان منابع الکترونیکی،
اینترنت بیشترین استفاده را دارد .آنها نیاز به اینترنت را در محل کار خود بهخوبی احساس
کرده و داليل عدم استفاده از آن را کمبود وقت ،عدم آشنايي و عدم دسترسي به اینترنت
عنوان کردهاند.
دبیران مرد

مجموع

دبیران زن

گزینه

جدول 5

ارزیابی دبیران از نقش اینترنت
درتأمیننیازهایاطالعاتی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

ارزیابی مؤثر نقش اینرتنت

99

75

96

88/9

195

81/3

ارزیابی غیر مؤثر
نقشاینرتنت

23

17/43

9

8/33

32

13/3

بدون پاسخ

10

7/57

3

2/77

13

5/4

كل

132

100

108

100

240

100

شاخصهای آماری

p =0/02

df =1

240

100

همانطور كه در جدول  5مشاهده میشود 81/3 ،درصد دبيران نقش اينترنت را در
تأمين نيازهای اطالعاتی خود مؤثر و  13/3درصد دبيران نيز نقش اينترنت را غيرمؤثر ارزيابی
نمودهاند  .بين ارزيابی دبيران زن و مرد درباره نقش اينترنت در تأمين نيازهای اطالعاتی تفاوت
معنیداری وجود دارد ( p =0/02و .) x2= 4/92بهعبارت ديگر ،ارزيابی دبيران زن و مرد درباره
نقش اينترنت در تأمين نيازهای اطالعاتی وضعيت مشابهی ندارد و دبيران زن ارزيابي باالتري
نسبت به مردان دارند و معتقدند كه اينترنت میتواند در تأمين نيازهاي اطالعاتي آنها نقش
مؤثري داشته باشد.
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منودار 2

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

طبق نمودار ،2نداشتن وقت کافی ( 30/83درصد) و نداشتن کامپیوتر شخصی (2/08
درصد) بهترتیب بیشترین و کمترین دالیل عدم استفاده از شبکه اینترنت نزد دبیران میباشد.
همانطور که در نمودار  3مشاهده میشود ،بهطور كلي ،باال بردن اطالعات تخصصي
( 67درصد) و ساير موارد ( 5درصد) بهترتيب ،بيشترين و کمترين موارد استفاده از منابع
اطالعاتی مختلف از نظر دبيران میباشد (ازآنجا که دبیران جامعه مورد تحقیق اجازه داشتند
بیش یک گزینه را انتخاب کنند ،مجموع درصدها از صد بیشتر است).

منودار 3

ارزیابی پاسخ دبیران بر حسب موارد
استفادهازمنابعاطالعاتیمختلف
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نتیجهگیریوپیشنهادات

در این تحقیق ،نیازهای اطالعاتی دبیران ،دبيرستانهاي شهرستان انديمشك مورد بررسی قرار
گرفت و رفتار اطالعیابی ،انگیزهها ،اهداف ،و مشکالت آنها برای اطالعیابی مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج مهم پژوهش حاضر را بهطور خالصه میآوریم :نکته مهمی که در این
بررسیها مشخص شد آن است که کتابهاي درسی ،در غالب موارد تحقیق ،تأمینکننده
نیازهای اطالعاتی نيست و نیاز به کتابخانهها بهخوبی احساس میشود .در این مورد نتیجه
تحقیق حاضر با نتایج بسیاری از تحقیقهای انجام شده در این زمینه از جمله تحقیقات،
مکیزاده ( ،)1376بردستانی ( ،)1383آذرنگ و عینی( ،)1383داودی ( ،)1385و ذاکرمشفق
( )1386مشابه میباشد .بنابراین ،باید به تقویت کتابخانههای آموزشگاهی پرداخت .ضعف
کتابخانههای آموزشگاهی را میتوان از استفاده بیشتر دبیران از کتابخانههای شخصی دریافت،
زیرا اگر کتابخانههای محل کار غنی باشند و بتوانند نیازهای اطالعاتی دبیران را تأمین نمایند،
نیاز به کتابخانه شخصی و سایر کتابخانهها کمتر احساس میشود .هدف و انگیزه اصلی دبیران
از کسب اطالعات ،افزایش معلومات عمومی بوده است و پس از آن ،روزآمد کردن اطالعات
تخصصی و فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی مطرح شده است .نکته قابل ذکر در این زمینه،
توجه کمتر دبیران به شرکت در سمینارها ،ارائه گزارش ،و انتشارات است .دلیل این مسئله
میتواند کم بودن یا نبودن انگیزه کافی در این مورد باشد .در پژوهشهایی که جامعه مورد
بررسی آنها اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی هستند ،روزآمد کردن
اطالعات و افزایش معلومات به منظور تدریس و انجام کارهای آموزشی و پژوهشی و ارائه
مقاالت انگیزه اصلی جستوجوی اطالعات عنوان شده است .مکیزاده ( ،)1376این مطلب
ی که در مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی ،انجام
را در تحقیق خود نشان داده است .درصورت 
فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی ،بهعنوان مهمترین انگیزه و هدف جست وجوی اطالعات
مطرح شده است .پژوهشهای بردستاني( )1383و آذرنگ و عيني ( ،)1383این مطلب را
نشان میدهند .نتایج تحقیق حاضر در این زمینه با یافتههای حاصل از تحقیق داودی ()1385
و ذاكرمشفق ( )1386همخوانی نزدیکی دارد ،بهطوریکه افزایش کارآیی در تدریس ،کسب
اطالعات مورد عالقه ،افزایش معلومات عمومی و دستیابی به اطالعات روزآمد ،اولویتهای
مهم در جستوجوی اطالعات دبیران شهرهاي مسجدسلیمان ،اهواز ،و انديمشك بوده است.
مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات داودی و ذاكرمشفق نشان میدهد که مهمترین
اولویتها در هر سه تحقیق ،مربوط به کسب اطالعات عمومی یا تخصصی ،و درنتیجه ،بهبود
امر تدریس و فعالیتهای آموزشی وپژوهشی است .از اطالعات بهدست آمده چنین استنباط
میشود که هدف و انگیزه کسب اطالعات بیشتر ،رسیدن به اهداف سازمانی و شغلی است تا
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اهداف فردی .بر این اساس ،میتوان به تجهیز و توسعه هرچه بیشتر کتابخانههای آموزشگاهی
برای تحقق این امر اهتمام ورزید .اولویت اول منابع رسمی کسب اطالعات دبیران ،کتاب و
پس از آن مجالت میباشد و به همین دلیل باید به تأمین این منابع اطالعاتی در کتابخانههای
آموزشگاهی پرداخت .در اولویتهای بعدی ،میتوان از مواد سمعی بصری ،مقاالت نقد و
بررسي ،گزارشهاي علمی و دايرهالمعارفها نام برد .نتایج این تحقیق با یافتههای داودی
( )1385و ذاکرمشفق ( )1386در این زمینه همخوانی دارد .دبیران از منابع چاپی ،بهمراتب بیش
از منابع غیرچاپی استفاده میکنند .براساس این نتایج مشخص میشود که با وجود خدمات
گسترده و متنوع منابع الکترونیکی و خصوص ًا اینترنت ،هنوز هم استفاده از منابع چاپی در
اولویت قرار دارد .نتایج بهدست آمده از این تحقیق با نتایج پژوهشهای مکیزاده (،)1376
بردستانی ( ،)1383آذرنگ و عینی ( ،)1383و بسیاری از پژوهشهای دیگر در این زمینه از
جمله تحقيقات داودي ( )1385و ذاكرمشفق ( )1386همخوانی دارد .آنها نیاز به اینترنت را در
محل کار بهخوبی احساس کرده و داليل عدم استفاده از آن را کمبود وقت ،عدم آشنايي ،و
عدم دسترسي عنوان کردهاند .یکی از مشکالت مطرح شده در این زمینه ،عدم آشنایی افراد با
اینترنت است که با توجه به اهمیت آموزش استفادهکنندگان و لزوم آشنایی آنها با مهارتهای
اطالعیابی در منابع چاپی و الکترونیکی ،باید نسبت به آموزش افراد از طریق برگزاری دورههای
آموزش کامپیوتر و اینترنت اقدام نمود .کسانی که به مهارتهای اطالعیابی دست یافته باشند در
جستوجوی مستقل اطالعات توانمند خواهند بود .درواقع ،افرادی که توانمندی برخورداری
از مهارتهای اطالعیابی را داشته باشند ،افراد باسواد اطالعاتی محسوب میشوند .واقعیتی که
در این مورد وجود دارد آن است که بسیاری از دبیرستانها فاقد کتابخانه مناسب و قابلقبولی
هستند و حتی امکانات اولیه کتابخانهای را نیز بهدرستی نمیتوان در آنجا پیدا کرد .با این
حال ،در چنین کتابخانههایی ،وجود اینترنت و امکانات الکترونیکی میتواند یک بحث جنبی
و دور از واقعیت تلقی گردد .قدر مسلم آن است که درصورت ایجاد چنین امکاناتی در
دبیرستانها ،میتوان در اطالعیابی و حتی آموزش ،تغییرات اساسی ایجاد نمود و در جهت
توسعه جامعه آموزشی کشور گام مهمی برداشت .نتايج حاصل ازاين تحقيق بانتايج بهدست
ق همخواني دارد .در هر سه تحقيق ،نقش اينترنت درتأمين
آمده از تحقيقات داودي و ذاکرمشف 
نيازهاي اطالعاتي دبيران مؤثر تشخيص داده شده است .همچنين ،مشكالت عنوان شده در هر
سه تحقيق ،نداشتن وقت كافي و عدم آشنايي با اينترنت عنوان شده است .دلیل استفاده دبیران
از منابع اطالعاتی بهترتیب اولویت ،افزایش اطالعات تخصصی ،تکمیل منابع درسی ،افزایش
اطالعات عمومی ،بهعنوان منابع درسی ،و در آخرین اولویت تفریح و سرگرمی بوده است.
نتایج حاصل از این پژوهش با یافتههای بهدست آمده از تحقیقات طاهری ( ،)1373داودی
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( ،)1385و ذاکرمشفق ( )1386همخوانی دارد.در همه تحقیقات ،بيشتر دبیران ،برای افزایش
اطالعات تخصصی خود از منابع اطالعاتی استفاده میکنند .از نظر دبیران ،کتابخانه مطلوب
باید دارای شرایط خاصی باشد ،ازجمله موارد مهم مطرح شده در پاسخ سؤال باز شماره  ،37به
داشتن فضای کافی برای مطالعه ،روزآمد بودن منابع ،وجود منابع کافی در زمینههای موضوعی
و تخصصی ،وجود تجهیزات رفاهی مناسب و قابل قبول ،استقرار کتابخانه در محیطی آرام و
محلی مناسب و سرسبز با نور و تهویه مناسب ،داشتن کتابدار متخصص و عالقهمند ،وجود
سیستمهای کامپیوتری و اینترنت در کتابخانه ،تجهیز کتابخانه به مواد سمعی و بصری و وسایل
تکثیر ،و عدم محدودیت ساعات کار میتوان اشاره کرد .به نظر میرسد که در بسیاری از
دبیرستانها ،کتابخانه در محلی بسیار متروک و نامناسب قرار گرفته است ،همین امر سبب عدم
توجه و عدم ایجاد انگیزه در دبیران و دانشآموزان در استفاده از کتابخانه میشود .اين مطلب
در پاسخ دبيران به پرسشهای باز پرسشنامهها ديده میشود .بنابراين ،پیشنهاد میشود که محلی
مناسب با امکانات و تجهیزات قابل قبول به این مکان اختصاص یابد .بهنظر میرسد که یکی
از مشکالت دبیرستانها ،غنینبودن مجموعه کتابخانههای آموزشگاهي است ،كه اين مطلب
نيز توسط دبيران ذكر شده است .الزم است کتابهای جدید و کافی در تمام موضوعات،
بهخصوص ،زمینههای تخصصی و کتابهای مرجع بهطور منظم تهیه شوند .دبيران حاضر
در پژوهش ،در پاسخ به پرسشهای باز پرسشنامه برضرورت ایجاد کمیته دائمی کتابخانههای
آموزشگاهی در سازمان آموزش و پرورش ،با حضور متخصصان کتابداری و نمایندگان دبیران
استان ،بهمنظور برنامهریزی جهت غنیسازی کتابخانههای آموزشگاهی ،نظارت و بررسي آنها
برای پویاسازی بیشتر کتابخانهها ،و پشتیبانی از تصمیمات این کمیته توسط مسئوالن سطح
باالتر آموزش و پرورش استان تأكيد ورزيدهاند .شايسته است كه موضوع تشكيل اين كميته
مورد توجه مسئوالن قرار گيرد .دبيران دبيرستانهاي شهرستان انديمشك بر ارائه سیستمهای
جدید اداره کتابخانهها و توسعه محیط داخلی کتابخانهها براي ارائه خدمات بهتر توسط كتابخانه
تأكيد داشتهاند .پيشنهاد میشود كه از نرمافزارهاي جديد كتابداري براي اداره كتابخانههای
دبيرستاني استفاده شود .استفاده از کتابدار متخصص جهت ارائه پاسخهای دقیق و اطالعات
کافی ،در پاسخهای دبيران مشاهده میشود ،لذا ضروري است كه به اين مهم توجه كافي شود.
یكي از مواردي كه در پاسخهای دبيران مشاهده میشود ،افزایش ساعات کار کتابخانههای
آموزشگاهی برای استفاده بیشتر دبیران و دانشآموزان است .بنابراين ،ضروري است كه در اين
زمينه تصميمات مقتضي درجهت افزايش ساعات كار كتابخانههای آموزشگاهي اتخاذ گردد.
ایجاد انگیزه در دبیران جهت شرکت در فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی ،جلب نظر آنان
در همکاری جدی با کتابخانه ،برآوردن خواستهها و نیازهای آموزشی و رفاهی آنان ،ترتیب
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شرکت فعال آنان در انتخاب و گزینش مواد کتابخانهای و آموزش آنان از طریق شرکت در
کالسهای ضمن خدمت ،از موارد مهم درجهت ارتقاي ساعات مطالعه و افزایش کارآیی
دبیران هستند .ازجمله موارد ذكر شده توسط دبيران ،تجهیز کتابخانههای آموزشگاهی از طریق
کتابهاي اهدایی توسط سازمان آموزش و پرورش ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اولیاي
دانشآموزان ،کمک سازمانهای دیگر و خیّرین کتابخانهساز است كه در اين زمينه مسئوالن
میتوانند ترتيبي دهند كه از موارد ذكر شده در جهت غنيسازي كتابخانههای آموزشگاهي
استفاده شود.

منابع

آذرنگ ،عبدالحسين؛ عینی ،اكرم (« .)1383بررسی نیازهای اطالعاتی مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش» .فصلنامه کتاب.)2( 15 ،

بردستانیگناوه ،مرضيه (« .)1383رفتار اطالعیابی متخصصان شاغل در ادارات شرکت ملی نفت مناطق
نفتخیز جنوب – اهواز» .فصلنامه كتاب.)1( 15 ،

داودی ،سلطانعلي (« .)1385بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالعیابی دبیران مقطع متوسطه شهرستان
مسجدسلیمان» .پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی ،واحد علوم و تحقیقات اهواز.

دیانی ،محمدحسين (« .)1365روشهای کسب واشاعه اطالعات علمی توسط اعضای هیأت علمی دانشکده
کشاورزی دانشگاه شهید چمران» .گروه کتابداری دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی[ .42،طرح
تحقیقاتی]

ذاكرمشفق ،مريم (« .)1386بررسي نيازهاي اطالعاتي و رفتار اطالعيابي دبيران مقطع متوسطه شهرستان اهواز».
پایاننامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطالعرسانی ،واحد علوم و تحقيقات اهواز.

شعارینژاد ،علياكبر (« .)1384تكنولوژي آموزشي يا تكنولوژي آموزش و پرورش» .ماهنامه آموزشي رشد
تكنولوژي.20 ،
طاهری ،حسن (« .)1373نقش منابع كمك آموزشي در رفع نيازهاي اطالعاتي معلمان بينش اسالمي مقطع
متوسطه شهر تهران» .پایاننامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطالعرسانی ،دانشكده علوم انساني ،دانشگاه
تربيت مدرس.
مکیزادهتفتی ،بي بي فاطمه (« .)1376بررسی نیازهای اطالعاتی اساتید محقق در دانشگاه شیراز» .پایاننامه
کارشناسی ارشد کتابداری واطالعرسانی ،دانشگاه شیراز.
یاریزنگنه ،مرضيه (« .)1381بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالعیابی اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج
فارس» .پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی ،واحد علوم و تحقیقات اهواز.

Abdoulaye, K. (2002). "Information – seeking behavior of African students in Malaysia : A research study". Information Development, 18(3): 191-195.

37

مجله مطالعات ایرانی ڪتابداری واطالع رسانی | شامره 86

عبدالحمیدمعرفزاده
ایرجصادقینسب

Francis, Hannah (2005). "The information-seeking behavior of social science facuity at the university of the west Indies, St. Augustine campus". The Journal Of Academic Librarianship,
31(1): 67-72.
Line, Maurice B. (1971). "The information user and needs of social scientists: An overview of
infross". Aslib Procedings, 23 (8): 412-434.
Majid,Shaheen; Ali Anwar, Mumtaz; Eisenshitz, Tamara S. (2000). "Information needs and information seeking behavior of agricultural scientists in Malaysia". Library & Information Science Rasearch, 22(2):145-163.
Makri, S. (2008). "Investigating the information-seeking behaviour of academic lawyers: from ellis
model to design". Information Processing and Management, 44: 613-634.
Maqsood, Ahmad (2008)."Use of social networks and information seeking behavior of students
during political crises in pakistan :Acase study". The international information library Review, 40:142-147.
Paisly, W. J. (1968). "Information needs and uses". Annual Review of information science And
Technology. Chicago: Encyclopedia Britanica.

38

86 مجله مطالعات ایرانی ڪتابداری واطالع رسانی | شامره

