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بررسى نيازهاى اطالعاتى دانش آموزان عشاير كوچندۀ ايل قشقايى 
استان فارس، طايفة عمله، تيرۀ صفى خانى: ارائة الگويى جهت تأمين 

خدمات كتابخانه اى
هاجر صالحى ده پادكانى1
دكتر رؤيا برادر2
دكتر سعيد رضايى شريف آبادى3

مقدمه
جامعة  تحقيق  اين  در  بررسى  مورد  جامعة 
عشاير  زندگى  شيوۀ  است.  كوچنده  عشاير 

چكيده
هدف از اين پژوهش بررسى نيازهاى اطالعاتى دانش آموزان عشاير كوچنده و ارائة الگويى 
جهت تأمين خدمات كتابخانه اى به  منظور پاسخگويى به نيازهاى اطالعاتى اين جامعه است. 
جامعة آمارى اين پژوهش شامل 60 نفر از دانش آموزان عشاير كوچندۀ ايل قشقايى استان 
فارس، طايفة عمله، تيرۀ صفى خانى از دبيرستان دخترانة شبانه روزى مالك اشتر و آموزشگاه 
پژوهش  اين  در  اندازه گيرى  ابزار  مى باشند.  شيراز  شهر  بهشتى  شهيد  شبانه روزى  پسرانة 
پرسشنامة محقق ساخته است. روش تحقيق پيمايشى توصيفى و روش آمارى در اين پژوهش 
موضوعات  و  مطالب  به  نياز  كه  داشته اند  اظهار  دانش آموزان  بيشتر  است.  توصيفى  آمار 
غيردرسى دارند و از ميان مطالب و موضوعات غيردرسى، موضوعات فرهنگى و ورزشى 
را بيشتر از بقية موضوعات مورد نياز مى دانند. در نهايت، با توجه به نيازهاى اطالعاتى بيان 
شده و نيز وسايل و تجهيزات موجود برای دسترسى به اطالعات به ارائة الگويى جهت تأمين 

خدمات كتابخانه اى براى دانش آموزان مورد مطالعه پرداخته شده است.

كليدواژه ها
خدمات  صفى خانى،   عمله،  قشقايى،  عشاير،  و  ايالت  دانش آموزان،  اطالعاتى،  نيازهاى   

كتابخانه اى.

متقدم ترين  از  يكى  كوچندگى  با  توأم 
واپسين  از  كه  است  اجتماعى  حيات  اشكال 
انسان ها  اجتماعى  زندگى  شكل گيرى  دوران 
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و  فراز  گذاشتن  سر  پشت  با  و  گشته  آغاز 
پيدا  استمرار  امروز  به  تا  تاريخى  فرودهاى 
كرده است. عشاير كوچندۀ ايران حدود 2 در 
صد (1304089نفر) از جمعيت كل كشور را 

دربرمى گيرد (ظاهرنسب، 1386).
جوامع  جمعيتى  بارز  ويژگى هاى  از  يكى 
تحصيلى  پيشرفت  و  سواد  ميزان  گوناگون 
اجتماعى  عقب ماندگى  معيارهاى  از  يكى  و 
كتابخوانى  و  باسوادى  ميزان  بودن  پايين 
است. از آنجا كه محروميت زدايى فراگير در 
كسب  و  درست  آموزش  با  جز  جامعه  هر 
توليد  افزايش  منظور  به  تخصص  و  مهارت 
و  تحصيلكرده  قشر  مشاركت  و  بهره ورى 
كارآمد در امور اجتماعى، سياسى و، اقتصادى 
عشاير  پرورش  و  آموزش  نمى آيد؛  به دست 
و  تعليم  قبال  در  را  بزرگى  مسئوليت  سيار 
تربيت فرزندان اين جامعه برعهده دارد. زيرا 
ارتقاى  و  روانى  و  روحى  سالمتى  به هرحال 
معلومات و مهارت هاى علمى جوانان كشور، 
كه جوانان عشاير هم جزئى از آنان مى باشند، 
سهم  جامعه  عقب ماندگى  يا  پيشرفت  در 

بسزايى دارد (ظاهرنسب، 1386).
ارائة  براى  تالش  پژوهش  اين  هدف 
كتابخانه اى  خدمات  تأمين  منظور  به  الگويى 
و  آموزش  به  كمك  در  بتواند  كه  است 
به  عشايرى  دانش آموزان  دستيابى  و  پرورش 
تأمين  كند.  ايفا  مؤثری  نقش  اطالعاتى  مواد 
خدمات كتابخانه اى به عنوان بخشى از تالش 
سامان يافته براى توسعة انسانى و همسو كردن 
برنامه هاى  با  كوچ نشين  جوامع  در  تحول 

توسعة ملى مى تواند مفيد فايده باشد. 

پيشينة پژوهش
ايام  قديم ترين  از  عشاير،  دربارۀ  مطالعه   
جغرافيا  كتاب هاى  در  و  بوده  توجه  مورد 
و  كشور  مختلف  مناطق  و  شهرها  تاريخ  و 
عمدۀ  مى خورد.  چشم  به  سفرنامه ها  بعضى 
بحث  جمعيت  اين  دربارۀ  محققان  مطالعات 
از خصوصيات ظاهرى زندگى ايلى و شرح و 
بيان سنت ها و آداب و رسوم مردم است. ولى 
بررسى  مورد  در  چندانى  تحقيقات  تاكنون 
خدمات  تأمين  و  عشاير  اطالعاتى  نيازهاى 
نگرفته  صورت  قشر  اين  براى  كتابخانه اى 
اين  مشابه  زمينه هاى  در  است.پژوهش هايى 
مرور  اختصار  به  كه  گرفته  صورت  زمينه 

مى شود.
خود  پايان نامة  در   (1354) حقيقى طلب 
كتابخانه هاى  گسترش  و  «پيدايى  باعنوان 
تهية  هدف  با  ايران»  و  جهان  در  روستايى 
گسترش  و  پيدايى  باب  در  پژوهشى  رسالة 
و  ايران  روستاهاى  در  سيار  كتابخانه هاى 
كتابخانة  اهميت  قبيل  از  مباحثى  به  جهان 
سيار،  كتابخانه هاى  خدمات  روستايى،  سيار 
و  سازمان  جهان بينى،  و  ذهنى  آمادگى هاى 
ارتباط  وسايل  سيار،  كتابخانة  انسانى  نيروى 
سيار،  كتابخانة  مجموعة  شناخت  جمعى، 
سيار  كتابخانه هاى  آموزشى  اثرات  ارزشيابى 
و، ويژگى هاى يادگيرى و شيوۀ كتاب رسانى 
نوجوانان  و  كودكان  فكرى  پرورش  كانون 
به روستاييان و عشاير پرداخته است. اسدى 
«ارائة  باعنوان  پايان نامه اى  در   ،(1356)
در  كتابخانه  خدمات  گسترش  براى  الگويى 
براى  الگويى  ارائة  به  ايران»  روستايى  مناطق 
روستايى  كتابخانه هاى  خدمات  گسترش 
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اجتماعى  شرايط  و  نيازها  به  توجه  با  ايران، 
روستايى  كتابخانه هاى  نظام  مى پردازد.  ايران 
ايران در مقايسه با نظام كتابخانه هاى روستايى 
غنا،  جامائيكا،  نروژ،  انگليس،  هند،  آمريكا، 
گرفته  قرار  بررسى  مورد  شوروى  روسيه  و 
بيشتر  در  كه  داد  نشان  بررسى  نتايج  است. 
خدمات  توسعة  بررسى  مورد  كشورهاى 
كتابخانه هاى روستايى از سوى مقامات دولتى 
مركزى (شهرى) انجام شده است. وى معتقد 
است كه الگوى پيشنهادى براى كتابخانه هاى 
برخوردار  خصوصيات  اين  از  بايد  روستايى 
روستايى  مردم  اكثر  دسترس  در   (1 باشد: 
باشد؛ 2) با شرايط و زندگى روزمرۀ جامعة 
كتاب،  توزيع   (3 باشد؛  هماهنگ  روستايى 
فيلم، و مواد ديدارى شنيدارى به نحوى باشد 
كه دسترس پذيرى به آنها امكان پذير باشد؛ 4) 
به  دسترسى  با  همسان  آموزش  به  دسترسى 
نياز  مورد  انسانى  نيروى   (5 باشد؛  كتابخانه 
براى كتابخانة روستايى بايد از آموزش الزم 
روستايى  6)كتابخانه هاى  و  باشد؛  برخوردار 
مردم  با  بيشتر  ارتباطى  ابزارهاى  داراى  بايد 
با  پايان نامه اى  در   ،(1380) قربانى  باشند. 
عنوان «بررسى نيازهاى اطالعاتى دانش آموزان 
توانايى  ارزيابى  و  مشهد  شهر  دبيرستانى 
مجموعة كتابخانه ها در برآوردن اين نيازها» با 
در نظر گرفتن هرم نيازهاى مزلو و هدف هاى 
الگويى  ارائة  به  متوسطه،  آموزش  نظام  كلى 
از نيازهاى اطالعاتى دانش آموزان دبيرستانى 
الگو  اين  از  استفاده  با  سپس  و  پرداخته 
اولويت نيازهاى اطالعاتى از ديدگاه دبيران و 
دانش آموزان را تعيين نموده است و به ارزيابى 

دبيرستانى  كتابخانه هاى  مجموعة  توانايى 
است.  شده  پرداخته  نيازها  اين  برآوردن  در 
بين  كه  كرد  مشخص  پژوهش  اين  يافته های 
نظرات معلمان و دانش آموزان دربارۀ نيازهای 
معني داری  تفاوت  دانش آموزان  اطالعاتي 
دانش آموزان  نظرات  همچنين،  دارد.  وجود 
از  آنها  اطالعاتي  نيازهای  دربارۀ  دبيرستاني 
نيست  مستقل  آنها  تحصيل  ناحية  و  جنس 
تأثير  دانش آموزان  نظرات  بر  متغيرها  اين  و 
دارند. در ادامه، بررسي مجموعة كتابخانه های 
بين  كه  داد  نشان  پژوهش  مورد  دبيرستاني 
و  دانش آموزان  اطالعاتي  نيازهای  اولويت 
در  كتابخانه ها  اين  منابع  مجموعة  توانايي 
ندارد  وجود  همخواني  نيازها،  اين  برآوردن 
و منابع اطالعاتي موجود در اين كتابخانه تا 
اطالعاتي  نيازهای  پاسخگوی  زيادی  حدود 
مطرح شده توسط دانش آموزان نيست. كاظمى 
(1369)، در پايان نامة خود با عنوان «توانايى ها 
عشاير  پرورش  و  آموزش  ناتوانى هاى  و 
معرفى  به  ابتدا  اسالمى»  انقالب  تا  آغاز  از 
ويژگى هاى زندگى عشايرى مى پردازد، سپس 
از آموزش و پرورش عشايرى قبل و بعد از 
توسط  كتابخانه اى  خدمات  تأمين  انقالب؛ 
انقالب؛  از  قبل  عشايرى  پرورش  و  آموزش 
ايلى،  زندگى  بر  پرورش  و  آموزش  تأثير 
اقتصاد ايل، بهداشت ايل، فرهنگ عشاير، و 
نگرش افراد ايل؛ و ارتباط آموزش عشاير با 
به  منجر  كه  عواملى  و  علل  و  اسكان  مسئلة 
عشاير  تعليمات  كار  ادامة  در  موفقيت  عدم 

بعد از انقالب شد صحبت مى كند.
با  كه  پژوهشى  در   ،(1992) پاترسن4 
4. Patterson
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حمايت كتابخانة كنگرۀ آمريكا به انجام رسيده 
عنوان  با  مى باشد،  دستنامه  يك  شكل  به  و 
رسيدگى  و  آموزش  قبيله اى:  «كتابخانه هاى 
به خدمات كتابخانه اى براى قبايل آمريكايى» 
به  خدمات رسانى  وضعيت  تا  است  درصدد 
بهبود  را  آمريكايى  بومى  قبايل  كتابخانه هاى 
بخشد و همكارى هاى بين كتابخانه اى را بين 
كتابخانه هاى قبيله اى گسترش و توسعه دهد. 
مواد  از  فهرستى  خود  پژوهش  پايان  در  وى 
ارائه  را  خدمات رسانى  دستورالعمل هاى  و 
كتابخانه ها  اين  در  مى توانند  كه  است  كرده 
آتاتى5 (1999)،  گيرند.    قرار  استفاده  مورد 
با  كتابخانه اى  «خدمات  عنوان  با  تحقيقى  در 
در  عشايرى  چوپانان  براى  شتر  از  استفاده 
و  اطالع رسانى  براى  شتر  از  استفاده  به  كنيا» 
مناطق  در  عشايرى  شبانان  به  خدمات  ارائة 
عدم  راه،  دورى  است.  كرده  اشاره  روستايى 
دسترسى به كتابخانه هاى عمومى و روستايى، 
راه ها  بودن  صعب العبور  روستاها،  پراكندگى 
و شرايط سخت آب و هوايى در كنيا، باعث 
را  طرح  اين   كشور  اين  ملى  كتابخانة  شد 
گذارد.   اجرا  به  كشور  اين  از  مناطقى  در 
امر  در  شتر  از  استفاده  كارآيى  ميزان  تعيين 
شمال  استان هاى  شبانان  به  اطالع رسانى 
شرقى كشور كنيا، دريافت بهترين شيوه هاى 
طراحى  شبانان،  از  اطالعاتى  خدمات  ارائة 
روش هاى مناسب اطالع رسانى و تعيين نوع 
نيازهاى  برآوردن  براى  اطالعات  شكل  و 
اصلى  اهداف  از  عشايرى  شبانان  اطالعاتى 
اين تحقيق به حساب مى آيد. وى در نهايت 
كتاب  حمل  كه  است  رسيده  نتيجه  اين  به 

توسط وسايل غيرموتورى (در اينجا استفاده 
از شتر به عنوان يك كتابخانة سيار)جايگزين 
و  است  ديگر  كتابخانه هاى  براى  مناسبى 
برآوردن  براى  مهم  وسيلة  يك  همچنين 
نيازهاى اطالعاتى شبانان عشايرى به حساب 
مى آيد. در و آكرويد6 (2001) در تحقيقى با 
نام «كتابخانه هاى قبيله اى: ايجاد پلى به شاخة 
كتابخانه هاى  وضعيت  مورد  در  ديجيتال» 
قبيله اى نيومكزيكو و اهميت برخوردار بودن 
در  آنها  مى گويند.  فناورى  از  كتابخانه ها  اين 
ايالت  كتابداران  از  تن  چند  با  كه  سفرى 
به  داشتند  قومى  كتابخانه هاى  به  نيومكزيكو 
اين نتيجه رسيدند كه اين كتابخانه ها از اهميتى 
حياتى براى جامعة استفاده كننده برخوردارند. 
در و آكرويد و ديگر همكارانشان، يك سال 
با افراد پير و جوان قبايل، كه به كتابخانه هاى 
در  مى كردند،  مراجعه  نيومكزيكو  قومى 
افراد  اين  اطالعاتى  نيازهاى  تا  بودند  ارتباط 
و  آنها  فرهنگ  با  و  بشناسند  خوبى  به  را 
انتظارشان از فناورى آشنا شوند و بعد از آن 
برنامه اى با عنوان «دسترسى به فناورى براى 
آمريكايى هاى بومى» در كتابخانه هاى قبيله اى 

نيومكزيكو به اجرا گذاشتند.
پيشينه  قسمت  در  كه  تحقيقاتى  مرور  با 
بحث  خالى  جاى  بيشتر  شد  آورده  ايران  در 
عشاير  اطالعاتى  نيازهاى  بررسى  زمينة  در 
خاص  كتابخانه اى  خـدمات  تـأميـن  يـا  و 
اكثر  در  همچنين  مى شود.  احساس  عشاير 
تأثير  به  پيشينه  در  استناد  مورد  پژوهش هاى 
بهبود  در  ارتباطات  فناورى  و  اطالعات 
معيـشت، مـوفقيـت، و پـيشرفت اجتـماعى 
5. Atuti 6. Dorr & Akeroyd
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كه  شده  اشاره  اطالعات  از  محروم  جوامع 
خدمات  تأمين  زمينة  در  پژوهش  ضرورت 
دسترسى  فراهم آورى  منظور  به  كتابخانه اى، 

عشاير به اطالعات را آشكارتر مى سازد.

پرسش هاى اساسى تحقيق
عشاير  دانش آموزان  اطالعاتى  نيازهاى   •
طايفة  فارس،  استان  قشقايى  ايل  كوچندۀ 

عمله، تيرۀ صفى خانى چيست؟
خدمات  تأمين  جهت  مناسب  الگوى   •
كتابخانه اى براى دانش آموزان عشاير كوچنده 
تيرۀ  عمله،  طايفة  فارس،  استان  قشقايى  ايل 

صفى خانى چيست؟

اهداف پژوهش
دانش آموزان  اطالعاتى  نيازهاى  تعيين   •
فارس،  استان  قشقايى  ايل  كوچندۀ  عشاير 
ارائة  منظور  به  صفى خانى  تيرۀ  عمله،  طايفة 

الگويى جهت تأمين خدمات كتابخانه اى.
دانش آموزان  كنونى  وضعيت  تعيين   •
فارس،  استان  قشقايى  ايل  كوچندۀ  عشاير 
طايفة عمله، تيرۀ صفى خانى از نظر دسترسى 

به اطالعات.
نياز  مورد  اطالعاتى  مواد  تعيين   •
قشقايى  ايل  كوچندۀ  عشاير  دانش آموزان 
صفى خانى  تيرۀ  عمله،  طايفة  فارس،  استان 

جهت رفع نياز اطالعاتى ايشان.
نياز  مورد  وسايل  و  تجهيزات  تعيين   •
قشقايى  ايل  كوچندۀ  عشاير  دانش آموزان 
صفى خانى  تيرۀ  عمله،  طايفة  فارس،  استان 

جهت دسترسى به اطالعات.
مواد  امانت دهى  شيوه هاى  تعيين   •

عشاير  دانش آموزان  به  نياز  مورد  اطالعاتى 
طايفة  فارس،  استان  قشقايى  ايل  كوچندۀ 

عمله، تيرۀ صفى خانى در محل زندگيشان.
جهت  مناسب  انسانى  نيروى  تعيين   •
تأمين خدمات كتابخانه اى براى دانش آموزان 
فارس،  استان  قشقايى  ايل  كوچندۀ  عشاير 

طايفة عمله، تيرۀ صفى خانى.
• تعيين سازمان يا سازمان هايى كه تأمين 
خدمات كتابخانه اى براى دانش آموزان عشاير 
طايفة  فارس،  استان  قشقايى  ايل  كوچندۀ 
عمله، تيرۀ صفى خانى را مورد حمايت قرار 

مى دهند.

روش پژوهش
 پژوهش از نوع كاربردى و روش آن پيمايشى 

توصيفى است.

جامعة آمارى
كلية دانش آموزان عشاير كوچندۀ طايفة عمله، 
دخترانة  دبيرستان  يك  از  صفى خانى  تيرۀ 
شبانه روزى عشايرى با نام مالك اشتر و يك 
آموزشگاه شبانه روزى پسرانة عشايرى با نام 
شهيد بهشتى در شيراز به عنوان جامعة آمارى 
انتخاب شدند. از اين دو مدرسه 60 نفر متعلق 
به طايفة عمله، تيرۀ صفى خانى مى باشند كه 
انتخاب  پژوهش  جامعة  به عنوان  نفر   هر60 

شدند.

ابزار تحقيق
ساخته  محقق  پرسشنامة  از  تحقيق  اين  در 
استفاده شده است. پرسشنامه پس از طراحى 
مورد  جامعة  ميان  در  آن  روايى  سنجش  و 
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بررسى به صورت كاغذى توزيع گرديد. اين 
پرسشنامه شامل 14 سؤال بسته است.

پايايى و روايى ابزار تحقيق
با توجه به اينكه پايايى در مورد خصيصه هايى 
مورد بحث قرار مى گيرد كه جنبة غيرعينى داشته 
باشد و از آنجا كه سؤاالت اين پرسشنامه همه 
جنبة عينى دارد و خصيصة ذهنى يا غيرعينى 
را مورد سنجش قرار نمى دهد، به پاسخ هاى 
داده شده مى توان اطمينان كرد و نياز به تعيين 
ابزار  روايى  از  اطمينان  براى  نيست.   پايايى 
پژوهش از نظرات استادان راهنما و مشاور و 
سه نفر از اعضاى هيئت علمى گروه كتابدارى 
و اطالع رسانى دانشكدۀ علوم تربيتى دانشگاه 

الزهرا و دو متخصص آمار استفاده شد.

شيوۀ تجزيه و تحليل داده ها
در بخش توصيف جامعة آمارى و شناسايى 
(فراوانى  توصيفى  آمار  از  آن  ويژگى هاى 
استفاده  اكسل  نرم افزار  از  و  درصد)  و 
بخش  اين  در  ديگر،  به عبارت  است.  شده 
گردآورى داده هاى گردآمده با تنظيم جداول 
توزيع فراوانى خالصه شده و با كمك نمودار 

نمايش داده مى شوند.

ويژگى هاى جمعيت شناسى
بيـن  مطالعه  مـورد  آزمودنى هاى  سنى  دامنـة 
20-14 سال مى باشد و اكثريت آزمودنى هاى 
درصد   60 هستند.  ساله   15 مطالعه  مورد 
آزمودنى هاى مورد مطالعه دختر و 40 درصد 
آزمودنى هاى  از  درصد   75 هستند.  پسر  آنها 
مورد مطالعه در پايه هاى اول تا سوم دبيرستان 

و 25 درصد از آنها در دورۀ پيش دانشگاهى به 
تحصيل اشتغال دارند. 

يافته هاى تحقيق
 با توجه به اولين پرسش اساسى اين پژوهش 
دانش آموزان  اطالعاتى  «نيازهاى  بر  مبنى 
فارس،  استان  قشقايى  ايل  كوچندۀ  عشاير 
طايفة عمله، تيرۀ صفى خانى چيست؟» برمبناى 
مطالعه،  مورد  دانش آموزان  اكثريت  نظرات 
به  دانش آموزان  مطالعة  براى  نياز  مورد  منابع 
دو بخش منابع درسى و غيردرسى قابل تقسيم 
است و نياز به برخوردارى از منابع و مطالب 
غيردرسى بيشتر احساس مى گردد و در ميان 
موضوعات  غيردرسى،  موضوعات  و  مطالب 
فرهنگى، ورزشى، اجتماعى، مذهبى، و سياسى 

به ترتيب اولويت اهميت قرار دارد.

جدول 1. توزيع فراوانى آزمودنى هاى مورد مطالعه 
برحسب نياز اطالعاتى آزمودنى ها به موضوعات درسى و 

غيردرسى
درصد فراوانىفراوانىموضوعات
2338/3درسى

3761/7غيردرسى
60100تعداد كل

جدول 2. توزيع فراوانى آزمودنى هاى مورد مطالعه 
برحسب نياز اطالعاتى آزمودنى ها به موضوعات غيردرسى

 موضوعات
 درصدفراوانىغيردرسى

فراوانى
 درصد فراوانى

تجمعى
1915/9615/96مذهبى
2319/3235/28اجتماعى
2823/5258/8ورزشى
1714/2873/08سياسى
3226/89100فرهنگى
119100تعداد كل
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محقق از جمع بندى كلية يافته هاى پژوهش 
در پاسخ به دومين پرسش اساسى تحقيق  مبنى 
براينكه «الگوى مناسب جهت تأمين خدمات 
كتابخانه اى براى دانش آموزان عشاير كوچندۀ 
تيرۀ  عمله،  طايفة  فارس،  استان  قشقايى  ايل 

صفى خانى چيست؟»  استفاده كرده است.

و  داده ها  تحليل  و  تجزيه  جمع بندى 
يافته هاى پژوهش

مى دهد  نشان  پژوهش  محدود  پيشينة  مرور 
نيازهاى  بررسى  حوزۀ  در  پژوهشى  تاكنون 
خدمات  تأمين  و  كوچنده  عشاير  اطالعاتى 
نگرفته  صورت  قشر  اين  براى  كتابخانه اى 
است. بنابراين، يافته هاى اين پژوهش به عنوان 
در  مى تواند  حوزه  اين  در  پژوهش  نخستين 

پژوهش هاى گستردۀ آتى راهگشا باشد.
منابع مورد نياز براى مطالعة دانش آموزان به 
دو بخش منابع درسى و غيردرسى قابل تقسيم 
است. با توجه به نظر اكثر دانش آموزان، نياز 
به برخوردارى از منابع  و مطالب غيردرسى 
دليل  بتوان  شايد  مى گردد.  احساس  بيشتر 
زمينة  در  اطالعاتى  منابع  كمبود  را  آن  عمدۀ 
منابع غيردرسى مناسب براى اين دانش آموزان 
ديدگاه  از  دانست.  مدارس  كتابخانه هاى  در 
دانش آموزان مورد مطالعه، در ميان مطالب و 
فرهنگى،  موضوعات  غيردرسى،  موضوعات 
به  سياسى  و  مذهبى،  اجتماعى،  ورزشى، 

ترتيب اولويت اهميت قرار دارد.
در هـر كتـابـخانه اى، كتـابـدار بـه عنوان 
به  كاربران  جذب  انسانى  نيروى  مهم ترين 
مى شود.  محسوب  اطالعاتى  منابع  سمت 
يك  خصوصيات  و  ويژگى ها  همگرايى 

مهم  كاربران  نظر  در  كه  آنچه  با  كتابدار 
براى  دروازه اى  مى تواند  مى گردد،  محسوب 
مراجعة دوباره به كتابخانه و استفاده از منابع 
آن باشد. كتابخانة مورد نياز دانش آموزان مورد 
مطالعه كتابخانه اى است كه كتابدار آن، بنا به 
نظر دانش آموزان، از نظر معلومات عمومى در 
سطح بااليى باشد و از نظر قدرت انتخاب، يا 
به عبارت بهتر مجموعه سازى، متناسب با نياز 
اطالعاتى دانش آموزان عمل كند و به  اخالق 
حرفـه اى پـايـبند بـاشد. در كتـابـخانةمدرسة 
به عنوان  فردى  مطالعه،  مورد  دانش آموزان 
كتابدار به فعاليت مشغول است، اما رضايت 
نياز  شدن  برآورده  درمورد  دانش آموزان 
كتابدار  و  كتابخانه  سوى  از  آنان  اطالعاتى 
حد  در  سؤاالت  به  پاسخگويى  در  مدرسه 
دو  از  مى توان  را  مشكل  اين  است.  متوسط 
جنبه مورد نظر قرار داد: 1)كتابدار معلومات 
كافى دربارۀ ارائة خدمات به دانش آموزان را 
نداشته است، و 2) منابع اطالعاتى فراهم شده 
شناخت  عدم  و  كتابخانه  بودجة  به  توجه  با 
نياز كاربران توسط كتابدار، نتوانسته رضايت 

آنها را جلب نمايد. 
مـهم تـريـن  دانـش آمـوزان  ديـدگاه  از 
قابل  خوب،  كتابخانة  يك  خصوصيت 
در  آنها  درحالى كه  است،  آن  بودن  دسترس 
از  ييالق  و  قشالق  در  خود  زندگى  محل 

وجود كتابخانه بى بهره بوده اند.
كتابخانه   نوع  هر  براى  مجموعه سازى  در 
نياز  با  متناسب  بايد  اطالعاتى  منابع  و  مواد 
كتابخانه  آن  به  مراجعه كنندگان  استفادۀ  و 
تأمين گردد. بنابر اظهارنظر دانش آموزان مورد 
مطالعه، كتاب، نوار كاست، اينترنت، روزنامه، 
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ترتيب  آموزشى(به  فشردۀ  لوح  و  نشريه، 
اولويت) مورد نياز آنهاست كه به اين ترتيب 
اولويت  به  بايد  كتابخانه ها  نوع  اين  كتابدار 
منابع مطرح شده و نياز اطالعاتى دانش آموزان 
عشاير توجه نمايد. براى استفاده از بعضى از 
اين مواد و منابع اطالعاتى مانند لوح فشرده، 
تجهيزات  از  بايد  اينترنت  و  كاست،  نوار 
صوت   ضبط  و  كامپيوتر  مانند  وسايلى  و 
دانش آموزان  اظهارنظر  طبق  بود.  برخوردار 
نوار  پخش  و  ضبط  دستگاه  مطالعه،  مورد 
كاست از ميزان استفادۀ بااليى برخوردار است. 
دانش آموزان  اين  براى  كاست  نوار  بنابراين، 
در محل زندگى شان قابل استفاده است، ولى 
به دليل اينكه در محل زندگى (چادر) امكان 
كتابخانه  نيست،  فراهم  اينترنت  به  دسترسى 
بايد چند دستگاه كامپيوتر، به نسبت جمعيت 
اختيار  در  كوچنده،  عشاير  دانش آموزان  كل 
داشته باشد تا دانش آموزان بتوانند در كتابخانه 

از اينترنت بهره جويند.
هر تيره داراى ييالق و قشالق مشخصى 
است. بنابراين، بهره گيرى از امكانات پست و 
مخابرات در منطقة ييالقى و قشالقى نيز بايد 
باشد.  يكسان  تيره  يك  بنكوهاى  همة  براى 
ولى يافته ها نشان مى دهد كه همة دانش آموزان 
و  پست  امكانات  از  بهره گيرى  در  تيره  اين 
هم  با  قشالقى  و  ييالقى  منطقة  در  مخابرات 
از  حاكى  مى تواند  امر  اين  نيستند.  يكسان 
پراكندگى چادرهاى بنكوهاى اين تيره باشد. 
با وجود اين، اكثر دانش آموزان مورد مطالعه 

اظهار كرده اند كه در منطقة ييالقى از دسترسى 
به امكانات پست و مخابرات بى بهره  اند، ولى 
در منطقة قشالقى به ادارۀ پست و مخابرات 

دسترسى دارند.
تحليل  از  آمده  به دست  نتايج  به  توجه  با 
بهينه سازى  جهت  پيشينه ها،  مرور  و  يافته ها 
نظر  از  مطالعه،  مورد  آزمودنى هاى  وضعيت 
دسترسى به اطالعات، الگويى پيشنهاد مى شود 

كه شامل موارد زير است:
1. حمايت سازمانى  و نيروى انسانى 

منطقة  در  كتابخانه  عدم  به  توجه  با   
ييالقى و قشالقى7 محل زندگى دانش آموزان 
كتابخانه اى  كه  مى شود  پيشنهاد  مطالعه  مورد 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  حمايت  با  عمومى، 
اسالمى، ادارۀ كل پست استان فارس، ادارۀكل 
و  آموزش  اداره كل  فارس،  استان  مخابرات 
امور  ادارۀكل  فارس،  استان  عشاير  پرورش 
فكرى  پرورش  كانون  فارس،  استان  عشاير 
كتابخانه هاى  نهاد  و  نوجوانان،  و  كودكان 

عمومى كشور در اين دو منطقه داير شود.
دانش آموزان  نظر  به  كتابخانه  اين  كتابدار 
شخصى است كه خصوصيت عمده اش توانايى 
تهية كتاب و ديگر مواد اطالعاتى مناسب و 
داشتن اطالعات عمومى باالست. شخصى كه 
دانش آموزان وقتى نياز اطالعاتيشان را بازگو 
كنند، بتواند متناسب با نياز اطالعاتى آنها مواد 
اطالعاتى تهيه كند و به خوبى پاسخگوى نياز 

اطالعاتى آنان باشد. محقق توصيه مى كند:
كارشناسى  مدرک  حداقل  با  كتابدارى   •
مركزى،  بخش  چهاردانگه،  دهستان  سده،  آبادى  اطراف  ييالقشان  عمله  طايفة  از  صفى خانى  تيرۀ  خانوارهاى  اكثريت   .7
شهرستان  فراشبند،  بخش  فراشبند،  دهستان  يك،  خانى  و  نوجين  آبادى هاى  قشالقشان  و  فارس  استان  اقليد،  شهرستان 

فيروزآباد، استان فارس مى باشد.
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كتابدارى براى اين كتابخانه درنظر گرفته شود 
كه مسلط به فرهنگ عشاير كوچنده باشد و 

ترجيحًا از ميان ايل انتخاب شود؛
به  مربوط  فعاليت هاى  همة  به  مسلط   •
انتخاب  يعنى  باشد.  كتابخانه  مجموعه سازى 
دانش آموزان،  اطالعاتى  نياز  با  مناسب  مواد 
به  دانش آموزان  دستيابى  امكان  فراهم آورى 
مواد اطالعاتى مورد نياز و ارزشيابى مواد به 
مجموعه  داشتن  نگه  روزآمد  و  زنده  منظور 

(سينايى، 1378، ص4)؛
• داراى روابط عمومى باال براى برقرارى 
پاسخگويى  و  دانش آموزان  با  مؤثر  ارتباط 
بهينه به نياز اطالعاتى ايشان باشد و به اخالق 

حرفه اى خود بسيارمتعهد و پايبند باشد؛ و
• داراى اطالعات عمومى باال باشد.

2. مجموعه سازى
موضوعات  به  مطالعه  مورد  آزمودنى هاى 
غيردرسى  موضوعات  ميان  از  و  غيردرسى، 
ورزشى  و  فرهنگى  موضوعات  به  بيشتر 
كه  درحالى  است  اين  مى كنند.  نياز  احساس 
درصد بااليى از اين دانش آموزان نيز دارا بودن 
كتاب ها با موضوعات متنوع را از خصوصيات 
بنابراين،  مى دانند.  خوب  كتابخانة  يك  برتر 
به  كتاب  تهية  و  انتخاب  در  مى شود  توصيه 
تنوع  به  كتابخانه  اين  مجموعه سازى  منظور 
موضوعى كتاب ها اهميت داده شود و در عين 
حال سهم بيشترى به موضوعات فرهنگى و 

ورزشى اختصاص داده شود. 
كاست  نوارهاى  كتاب،  مى شود  توصيه 
آموزشى و يا قصه هاى مخصوص نوجوانان، 

در  آموزشى  فشردۀ  لوح  و  نشريه،  روزنامه، 
داده  جاى  كتابخانه  اطالعاتى  منابع  مجموعة 
شود و سهم بيشترى به كتاب و نوار كاست 
تعلق گيرد. با توجه به اينكه اكثر دانش آموزان 
هستند  همراه  تلفن  داراى  كه  كرده اند  اظهار 
پيشنهاد مى شود كتاب هاى صوتى و ديجيتالى 
روى  بر  مى توانند  كه  آموزشى  فيلم هاى  و 
مجموعة  در  شود،  بارگذارى  همراه  تلفن 
منابع اطالعاتى اين كتابخانه جاى داده شود. 
از آنجا كه همة تلفن هاى همراه اين قابليت 
تلفن  دستگاه  چند  مى شود  توصيه  ندارند  را 
ديـجيتالى  و  صـوتى  كتـاب هاى  كه  همـراه 
براى  هستند  بارگذارى  قابل  آنها  روى  بر 
امانت به دانش آموزان در مجموعة تجهيزات 
به  همچنين،  شود.  گنجانده  كتابخانه ها  اين 
اينترنت  به  افراد  دسترسى  برقرارى  منظور 
چند دستگاه كامپيوتر، به نسبت جمعيت كل 
دانش آموزان عشاير كوچندۀ ايل مورد بررسى 
تهيه شود تا دانش آموزان بتوانند در كتابخانه 
اينكه  به  توجه  با  شوند.  متصل  اينترنت  به 
به صورت  وب  درشبكة  كتاب ها  از  بسيارى 
الكترونيكى وجود دارد، توصيه مى شود چند 
دستگاه كتابخوان الكترونيكى8 نيز براى امانت 
اين  تجهيزات  مجموعة  در  دانش آموزان  به 
كتابخانه قرار داده شود تا دانش آموزان بتوانند 
به سهولت كتاب هاى الكترونيكى را در محل 

زندگيشان (چادر) مطالعه نمايند.

3. حفاظت و نگهدارى
براى باال بردن عمر كتاب ها توصيه مى شود 
شوند.  صحافى  علمى  روش  به  كتاب ها 
8. E-book reader
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همچنين خورجين ها و كيسه هاى مخصوص 
حمل كتاب ها و ديگر مواد اطالعاتى طورى 
طراحى شوند كه در هنگام برف و باران، آب 
به  مهم تر،  همه  از  نكند.  نفوذ  آنها  داخل  به 
جلد كتاب و يا ديگر مواد اطالعاتى، برگه يا 
الزم  توصيه هاى  كه  شود  چسبانده  برچسبى 
براى استفادۀ بهتر از آن مادۀ اطالعاتى و حفظ 

آن را به دانش آموز يادآورى كند.

4. اشاعة اطالعات
نياز  كتابخانه اى  به  دانش آموزان   بيشتر 
دارند كه هميشه در دسترس باشد. براى اينكه 
كتابخانه در دسترس باشد الزم است شركت 
مخابرات استان فارس دو يا سه خط تلفن به 
كتابخانه واگذار كند تا دانش آموزان بتوانند از 
طريق تلفن ثابت، همگانى، و تلفن همراه  با 

كتابخانه در تماس باشند.
توصيه مى شود اين كتابخانه با سازمان صدا 
و سيماى جمهورى اسالمى ايران، به منظور 
و  كتاب  معرفى  مخصوص  برنامه هاى  تهية 
اطالع رسانى در زمينة عالقه مندى هاى عشاير 
به عمل  را  الزم  همكارى هاى  ايران  كوچندۀ 

آورد.
پيشنهاد مى شود به منظور پاسخگويى بهتر 
به نيازهاى اطالعاتى آزمودنى هاى مورد مطالعه، 
كارگاه هاى آموزشى متناسب با نياز اطالعاتى 

اين دانش آموزان در كتابخانه داير شود.
ادارۀ  از  شاخه اى  است  الزم  همچنين 
حضور  كتابخانه  اين  در  فارس  استان  پست 
فعال داشته باشد تا مواد اطالعاتى مورد نياز 
ادارۀ  نزديك ترين  از  عشايرى  دانش آموزان 
به  آى.سى.تى.  دفتر  يا  و  مخابرات  يا  پست 

محل زندگى (چادر) دانش آموزان مورد مطالعه 
رسانده شود. نحوۀ دقيق كار به اين شكل است 
كه دانش آموز عشايرى با تلفن كتابخانه تماس 
حاصل مى كند و يا به كتابخانه مراجعه كرده 
نياز اطالعاتى خود را بازگو مى نمايد، كتابدار 
مواد  دانش آموز  اطالعاتى  نياز  با  متناسب 
پست  به  و  مى كند  تهيه  را  مناسب  اطالعاتى 
نزديك ترين  به  را  آن  تا  مى سپارد  كتابخانه 
آى.سى. دفاتر  يا  و  مخابرات  و  پست  ادارۀ 

تى. مناطق ييالقى و قشالقى زندگى عشايرى 
با  كتابخانه  كار  ساعات  است  الزم  برساند. 
داشته  هماهنگى  پستى  مراكز  كار  ساعات 
در  مطالعه  مورد  آزمودنى هاى  اكثر  باشد. 
امكانات  داراى  قشالق،  در  زندگيشان،  محل 
مى توان  بنابراين،  هستند؛  مخابرات  و  پست 
مواد اطالعاتى مورد نياز را به ادارۀ پست و 
يا مخابرات محل زندگيشان در قشالق پست 
كرد و از آنجا نيز تحويل گرفت. براى رساندن 
مواد اطالعاتى به ييالق، كه از ادارۀ پست و 
مخابرات بى بهره اند و همچنين مسير كوچ، به 
اين شيوه اقدام مى شود كه مواد اطالعاتى مورد 
داراى  آبادى  يا  دهستان  نزديك ترين  به  نياز 
آى.سى. دفاتر  يا  و  مخابرات  يا  پست  ادارۀ 

دانش آموزان  تا  مى شود  رسانيده  است،  تى. 
از  را  درخواستى شان  اطالعاتى  مواد  بتوانند 

آنجا تحويل بگيرند و به آنجا تحويل دهند.
مطابق اطالعات به دست آمده از ادارۀكل 
امور عشاير استان فارس، اكثر خانوارهاى تيرۀ 
ذيل  در  كه  مكان هايى  از  معموالً  صفي خاني 

نام برده مى شوند در هنگام كوچ مى گذرند:
موسقان،  فراشبند،  يك  خانى  و  نوجين 
باالده، كهمره سرخى(مسير شيراز– كازرون)، 
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دوراهى  كوهك،  دو  شيراز،  سيمان  كارخانة 
خياره،  تنگ  سپيدان)،  شيراز–  (مسير  بيضا 
درود زن)،  سد  (مسير  بيضا  كوشك  روستاى 
روستاى درودزن، دشت چاهو، دشت بكان، 
بند  و  سفيد،  رودخانة  سده،  ميخقلو،  گردنه 

بهرام.

جدول3. وجود ادارات پست و مخابرات و مراكز آى.سى.تى. 
در مسير كوچ

ادارۀ ادارۀ پست
مخابرات

دفتر 
آى.سى.تى.

***نوجين
***خانى يك
*باالده

*دوكوهك
***كوشك بيضا
*درودزن
***دشت بكان

***سده
منبع: ادارۀ كل پست و مخابرات استان فارس

مطابق اطالعات به دست آمده از ادارۀكل 
از  فارس  استان  مخابرات  كل  ادارۀ  و  پست 
مكان هايى كه در باال ذكر شد نوجين و خانى 
دفتر  و  مخابرات  و  پست  ادارۀ  داراى  يك 
آى.سى.تى.،  دفتر  داراى  باالده  آى.سى.تى.، 
روستاى  آى.سى.تى.،  دفتر  داراى  دوكوهك 
مخابرات  و  پست  ادارۀ  داراى  بيضا  كوشك 
داراى  درودزن  روستاى  آى.سى.تى.،  دفتر  و 
دفتر آى.سى.تى.، دشت بكان داراى ادارۀ پست 
و مخابرات و دفتر آى.سى.تى.، و آبادى سده 
داراى ادارۀ پست و مخابرات و دفتر آى.سى.تى. 

مى باشد. بنابراين، كسانى كه در مسير كوچ و 
يا ييالق و قشالق محل زندگيشان از امكانات 
پست و مخابرات بهره مند نيستند مى توانند از 
نزديك ترين روستا و آبادى به محل زندگيشان 
(چادر) كه داراى دفتر آى.سى.تى. و يا ادارۀ 
اطالعاتى  مواد  است،  مخابرات  و  پست 
همانجا  به  و  بگيرند  تحويل  را  درخواستى 

تحويل دهند. 

نتيجه گيرى
جامعة عشايرى ايران بيش از 2 درصد جمعيت 
كل كشور را تشكيل مى دهد و اين جمعيت 
مولدترين و خودكفاترين بخش جامعه است 

(سهرابى، 1373، ص228).
افكار  به  آزاد  دسترسى  اينكه  به  توجه  با 
براى  الزم  شرط  يك  به عنوان  اطالعات–  و 
اصول  اندازۀ  به  مسئول–  شهروندان  وجود 
و  ضرورى  بشر  حقوق  و  برابرى  و  آزادى 
و  ص44)   ،1967 (ايستوود9،  است  اساسى 
و  مواد  از  استفاده  سوادآموزى  استمرار  براى 
منابع كتابخانه اى الزامى و حتى تنها راه چاره 
است. بر طبق بررسى هاى انجام شده تاكنون 
در زمينة نيازهاى اطالعاتى عشاير و يا تأمين 
تحقيقات  آنها،  براى  كتابخانه اى  خدمات 
چندانى در ايران صورت نگرفته است و سعى 
پژوهشگر برآن بوده تا  با توجه به نيازهاى 
اطالعاتى بيان شده از طريق پرسشنامه و نيز 
دسترسى  برای  موجود  تجهيزات  و  وسايل 
تأمين  جهت  الگويى  ارائة  به  اطالعات  به 
مورد  دانش آموزان  براى  كتابخانه اى  خدمات 

مطالعه پرداخته شود.
9. Eastwood 
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