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  22-1(: 1) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه

 1931، بهار 1شماره  ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی 

 

1اطالعاتی کودکاننگاهی به نیازهای  بزرگان کوچک و اطالعات:

 

4غالمرضا رجبی، *3، زیور صباغی نژاد2، منیجه شهنی ییالق1زاهد بیگدلی

 

 ، اهواز، ایراناستاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز .1

 ، اهواز، ایرانشهید چمران اهواز استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه .2

 یاستادیار گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران، دکترای تخصص .3

 ، اهواز، ایران علم اطالعات و  دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

 ، اهواز، ایرانلوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار گروه مشاوره، دانشکده ع .4

 اطالعات مقاله

 89/82/69 تاریخ پذیرش: 11/81/69 تاریخ دریافت:

 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و دسته بندی نیازهای اطالعاتی کودکان است. منظور از کودک، بر اساس پیمان نامه حقوق کودک، افراد : هدف

 سالگی است. 11تا سن 

بندی  این مقاله به شیوه مروری تحلیلی انجام گرفته است. در بخش اول به مرور پژوهشهای داخل و خارج از ایران که به دسته شناسی:روش

 نیازهای اطالعاتی کودکان پرداخته اند، توجه شده است و در بخش دوم، جمع بندی، پژوهشگران این اثر ارائه شده است.

(، دسته بندی جدیدی از نیازهای اطالعاتی کودکان ارائه کرده است. بر 1696نامه حقوق کودک )ژنو  هش حاضر بر اساس پیمانپژو ها:یافته

این اساس نیاز اطالعاتی زیر برای کودکان، قابل طرح است: نیازهای اطالعاتی مربوط به بقا و حیات، تأمین اجتماعی و ارتقاء کیفیت 

گیری از سوء استفاده؛ روابط شخصی و خانوادگی، دوست یابی؛ آزادی بیان و اندیشه؛ امور مذهبی؛ کتابها، زندگی؛ حمایت از خود، جلو

منابع اطالعاتی، رسانه ها و شبکه های اجتماعی؛ سالمت و بهداشت؛ آموزش اطالعات تخصصی؛ اوقات فراغت و سرگرمی؛ عزت نفس 

 و منزلت فردی و اجتماعی.

های عمومی، در  ت نیازهای اطالعاتی کودکان، می تواند کمک بزرگی به کتابداران، بویژه کتابداران کتابخانهتوجه به ماهی گیری:نتیجه

 راستای انتخاب منابع اطالعاتی ویژه این گروه از جامعه نماید. 

ودک کودکان، پیمان نامه حقوق کنیازهای اطالعاتی کودکان، استفاده کودکان از اطالعات، کودکان و اطالعات، اطالع یابی  ها:کلیدواژه
 ژنو

 نویسنده مسئول: *
 استناد به این مقاله: 

کتابداری و علم مطالعات .بزرگان کوچک و اطالعات .(8931) .غالمرضا ،رجبی؛ زیور ،صباغی نژاد ؛منیجه ،شهنی ییالق ؛زاهد ،بیگدلی

 22-8(: 8)88 ،اطالعات

                                                           
 . مقاله حاضر بخشی از رساله دکترای تخصصی علم اطالعات و دانش شناسی، می باشد.1
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 و بیان مسئله مقدمه

رفتار "و  "استفاده از اطالعات"، "جستجوی اطالعات"،  "ای اطالعاتینیازه"مفهوم ،  4 یرفتار اطالعاتی در برگیرنده

. همه افراد جامعه، در هر مقطعی، همواره با این جریان روبرو خواهند بود. همواره نیازهای  است "اطالع یابی

ردازند کنند که به جستجوی اطالعاتی بپضروری هستند، به دنبال آن سعی می عمدتاًاطالعاتی برای افراد ایجاد خواهد شد که 

نند یا کخود از این اطالعات در راستای رفع نیاز استفاده می که برای رفع نیازشان الزم است، پس از یافتن اطالعات موردنیاز

گیرند، و در کل این مسیر هر فرد نوعی از رفتار اطالع یابی را کار میه صورت کاربردی به عبارت دیگر این اطالعات را به ب

های فردی کارگیری مهارته ز این رو بکند. افرد اقدام به رفع نیاز اطالعاتی خود میه منحصرب ای گاهاًبه شیوهکند و دنبال می

 اقشار جامعه بسیار ضروری است. یدر اطالع یابی و استفاده از اطالعات برای همه

که  قاد به اینباشد، با اعت کودکان نیز از این گروه مستثنی نیستند. دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساعدت ویژه می

از جمله عواملی هستند که همواره حول محور کودک در حال حرکتند و کلیه امور، خانواده، دوستان، محیط، رسانه ها و ... 

یری، هدایت گدهند. از این رو نقش بسیار مهمی در شکلها، نیازها و سایر موارد مربوط به کودک را تحت تاثیر قرار میفعالیت

شد کند، از حمایت و مساعدت الزم برخوردار نیازهای کودکان برعهده دارند. کودک نیاز دارد در محیطی طبیعی ر تأمینو 

 ههایش را در جامعه بر عهده گیرد و برای زندگی فردی در اجتماع، آمادگی پیدا کند. بشود، به نحوی که بتواند مسئولیت

 ،اهکه طی آن انسان فرایندی استعبارت دیگر کودک برای زندگی در جامعه به اجتماعی شدن نیاز دارد. اجتماعی شدن 

 گیرند تا بتوانند مطابق با فرهنگ یک جامعه عمل کنندهای اجتماعی را فرا میهای حاکم بر جامعه و گروهها و سبکوشر

. الکین و هندل در ادامه توضیح می دهند، زمانی که صحبت از اجتماعی شدن کودکان باشد، ()

 رسمی حضور خواهند داشت.  رسمی یا غیربسیاری از بزرگترها در این فرایند به شکلی 

 هزیرساخت اجتماعی شدن و ایجاد آمادگی در کودک و هر عضو دیگری از جامعه، کسب اطالعات است. اطالعات ب

رایط، ن درد، درک بهتر از شیابی، تسکیانجام امور، حل یک مشکل، موقعیت کردنعنوان یک کاالی فکری، برای تسهیل 

(، )گیرد. چن و هرنون دگی افراد، مورد استفاده قرار میارد مربوط به زنگیری و سایر موتصمیم

 کنند:اطالعات را بدین صورت تعریف  می

ای رسمی یا غیر رسمی ها و آثار تخیلی ذهنی که به شیوهها، حقایق، دادههمه دانش، ایده"

"شود و در هر قالب و شکل ظاهری بین افراد رد و بدل می

ه برای یابند کهایی میکند که افراد خودشان را در موقعیتدارند که نیاز اطالعاتی زمانی بروز پیدا میدر ادامه اظهار می

به شکلی از اطالعات/دانش نیاز دارند. کودکان با داشتن اطالعات الزم در زمینه مفاهیم و  رد شدن از آن موقعیت ضرورتاً

 های مختلف مواجه شدن با مسائل، کسبو اجتماعی، امکان شناخت بیشتر مسائل، بررسی راهاصول پایه در زندگی فردی 

ه ب بینی نشده، ارتقاء بخشیدن کیفیت زندگی، داشتن یک زندگی بهتر را خواهند داشت که نهایتاًآمادگی برای مسائل پیش

) اظهارات چن و هرنونعبارت دیگر بنا به ه استقالل بیشتر کودک در زندگی کمک خواهد نمود. ب

 شود.  ها فراهم میهای مختلف با کمک اطالعات برای آن ، امکان رد شدن از موقعیت(

دو پیش فرض اصلی را در خصوص نیازهای اطالعاتی کودکان، بیان می   (،) دروین و نیالن

یید این دو پیش فرض أضمن ت(، )اند. سپس والتر موردتوجه قرار گرفتههای مشابه کنند که در بسیاری از پژوهش
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هار پیش و از این رو چها اضافه نمود. در این پژوهش یک پیش فرض دیگر نیز به موارد قبلی اضافه گردید یک مورد را به آن

 وند:شیید پژوهشگران این اثر، بدین صورت ارائه میفرض مورد تأ

مانند بزرگترها به اطالعات نیاز دارند. کودکان نیز .1

(.)از این نیاز خود آگاه نیستند عمدتاًکودکان  .2

ین ها وجود دارند، اکه کودکان از نیازهای اطالعاتی خود آگاه نیستند، بزرگترهایی که در زندگی آن از آنجایی .3

(.کنند )نیاز کودکان را اداره می

شخیص ت عمدتاًکنند و دیدگاه خود به نیاز کودک نگاه میبزرگترهایی که اداره نیاز کودکان را بر عهده دارند، از  .4

 دهند )پژوهش حاضر(.ضروری بودن یا نبودن نیاز را خود انجام می

آگاه  وشنکه اکثر کودکان از نیازهای اطالعاتی خود به صورت ر فرض چهارم این پژوهش، از آنجاییبر اساس پیش

شوند که بزرگترها یم تأمینرو، اطالعاتی کنند و از ایننیستند، بزرگترها تشخیص ضروری بودن یا نبودن نیاز را خود بررسی می

اند. نکته اینکه، شناسایی معیارهایی که توسط بزرگترها برای تشخیص ضرورت نیاز اطالعاتی کودکان مورد ضروری دانسته

دکان های مربوط به نیازهای اطالعاتی کوهای بزرگ در پژوهشمشخص نیست. این نکته یکی از چالشگیرد، استفاده قرار می

 ای سعی کرده است با این چالش روبرو شود. شود که هر پژوهشگر به شیوهمحسوب می

همترین م گیرند. اولین وهای مختلفی قرار میبزرگترهایی که در فرایند کسب  اطالعات کودکان نقش دارند در طیف

گروه، والدین هستند که در تعامل بیشتر با کودک خواهند بود و البته نقش بیشتری نیز در این راستا خواهند داشت. افراد 

مربی ورزش، مربی موسیقی و ...( نیز از جمله کسانی  دیگری مانند معلمان، پرستاران، افسران پلیس، مربیان کودک )مثال ً 

اداره نیازهای اطالعاتی کودکان نقش مهمی ایفا خواهند کرد. این افراد با کسب آگاهی از نیازهای گیری و هستند که در شکل

 های مختلف، اطالعات الزم را در اختیار کودکان قرار دهند. توانند سعی کنند تا به شکلاطالعاتی کودکان، می

است.  2(درخواست)و خواسته 1دو مفهوم نیازیکی از نکات بسیار مهم در زمینه نیازهای اطالعاتی کودکان، توجه به 

فع می شود، ضرورتی برای ر "نیاز"ترین وجه تفاوت این دو مفهوم، توجه به ضرورت است. در واقع زمانی که صحبت از مهم

شود، ضرورتی چندانی برای آن وجود نخواهد داشت. می "خواسته/درخواست"که صحبت از  آن وجود دارد ولی زمانی

استه مفاهیم نیاز و خومعتقد است یکی از نکات مهم در حوزه نیازهای اطالعاتی، تفاوت قائل شدن بین ، گرین 

 و هدفمند هستند و این درست برعکس خواستهها مبتنی بر ابزار است. نیازها عناصر معنایی مشخصی دارند. آن)درخواست( 

است. خواسته قابل بررسی و اعتراض است و بعبارت دیگر می توان در مورد ضرورت آن تردید کرد و استدالل خواست. 

توانید با او مشاجره کنید، اما می توانید با او در  می خواهد، شما نمی "قهرمانان"بعنوان مثال: زمانیکه کودک کتابی در مورد 

، صحبت کنید و استدالالت وی را بشنوید. نیازها به ضرورت مربوط هستند. در واقع پا مورد اینکه چه نیازی به آن کتاب دارد

 . ندکبه پای هر نیاز یک ضرورت مطرح است، در حالیکه برای خواسته چنین چیزی صدق نمی

 ها، مبتنی بر عالقمندی یا یک حالت زودگذر هستند. اگر پس از صحبت با کودک متوجه شوید کهبرخی از خواسته

بگیرد، آنگاه با نیاز سرکار داریم.  28تواند نمره معلم اظهار داشته است که اگر یک کتاب در این موضوع به مدرسه بیاورد ، می

در این حالت با تغییر نقش از خواسته به نیاز مواجه هستیم. چراکه در صورت عدم تهیه کتاب، عواقبی متوجه کودک خواهد 

ل جبران غیرقاب شود،منظور عواقب ناخوشایند و گاهاًیک ضرورت می قب ناشی از عدم تأمینقتی صحبت از عواو عمدتاًبود. 

                                                           
1. need 

2. Want/demand 



 بیگدلی و همکاران: بزرگان کوچک و اطالعات ...

9 

 

شوند. یکی از مشخصات خواسته/درخواست، ناخودآگاه بودن آن است. یعنی در بسیاری از مواقع، افراد چیزی را مطرح می

 خواهند، بدون آنکه از دالیل مربوط به آن مطلع باشند.  می

 مدتاً عشود، برنامه های مختلفی است که ایی که برای ارتقاء مهارت های اطالعاتی کودکان انجام مییکی از راهکاره

رهای به سواد اطالعاتی و راهکا عمدتاًبصورت برنامه های تلویزیونی، کارگاهها و سخنرانیها برگزار می شوند. این برنامه ها 

مواردی هستند که در اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته اند. بعنوان ارتقاء سواد اطالعاتی افراد توجه می کنند و از جمله 

به منظور آموزش مهارتهای اطالعاتی  "2مهارتهای کلیدی"و  "1ساعت سواد"مثال در کشور انگلستان، برنامه ملی با عنوان 

(. وسعت فعالیت این برنامه ها بسیار گسترده بوده است. این برنامه ها در اند ) افراد اجرا شده

سطوح اولیه مانند کسب مهارت جهت آزمون های مختلف زندگی )بعنوان مثال آزمون های ساالنه مدارس( و انجام امور 

کار گرفته اتی روزمره شان، بمربوط به تکالیف کالسی تا سطوح پیشرفته مانند ارتقاء مهارت افراد جهت رفع نیازهای اطالع

 می شوند. 

کر کارگاه های هنر خالق، تف"، "گام به گام تا اندیشه"هایی مانند در ایران نیز کانون پرورش فکری کودکان، برنامه

 و "برنامه مادران کتاب یار"،"نمایشگاه دانش پلیسی و همایش مدیریت دانش"، "طرح اردوهای خالق"، "خالق، نمایش

را در این راستا اجرا کرده است )به نقل از سایت کانون پرورش فکری کودکان(. آنچه مهم  "دیدگاه انتقادی کارگاههای"

 هاست. لزوما از یک کودک انتظار نمیآن تأمیناست کمک به کودکان در راستای تشخیص نیازهای اطالعاتی خود و نحوه 

انتظار می رود بتواند تشخیص دهد که به چه نیاز دارد و برای رفع کند ولی  تأمینرود که بتواند خود اطالعات موردنیازش را 

 تواند استفاده کند.  این نیاز از چه روشهایی می

ا هکودکان در جریان سیال جامعه و زندگی اجتماعی قرار دارند و سعی می کنند تا پدیده ها را با معنی بخشیدن به آن

در جریان زندگی اجتماعی، کودکان به چارچوبی برای تغییر تجربه ها نیاز  درک کنند. برونر و هیست معقتدند از آنجاییکه

الیتی است یک فرایند اجتماعی است و فع "معنابخشی"دارند، یاد می گیرند چگونه معانی را به روشی موافق با جامعه فراگیرند. 

 (. که در متن فرهنگی و تاریخی جامعه جای دارد )

نیازهای اطالعاتی مانعی برای حرکت شناختی رو به جلوی افراد در بعد زمان و مکان محسوب می شوند. افراد در شرایطی 

شود اطالعاتی ایجاد می 3ها برای گذر از آن شرایط کافی نیست. از این رو شکافقرار می گیرند که دانش و اطالعات فعلی آن

شود. در واقع الزم است اطالعات جدیدی که برای آن شرایط خاص مفید است، ده میکه از آن بعنوان نیاز اطالعاتی نام بر

نابعی دهند و مهایی شکل میپرسند، ایدهاالتی میؤکسب شود. از این رو برای گذر از این فاصله و رفع نیاز اطالعاتی، س

 (.شوند )عنوان پلی برای گذر از این فاصله محسوب میه ها بکنند. این گامگردآوری می

کودکان امروز، بزرگان آینده اند. کودکان و افکارشان مدام در حال رشد هستند و همواره با رشد و تکامل بیشتر، به 

ها می دهیم، با عدم قطعیت و عدم اطمینان بیشتر نگاه می کنند. آنچه از ما یاد می گیرند و اطالعاتی که ما بزرگترها به آن

مهارتهای تفکر و بویژه تفکر  انتقادی را فراگیرند که این مهارتها به آنها کمک می کند که نیازهای اطالعاتی کودکان قادرند 

و اطالعات در دسترس شان را مورد ارزیابی قرار دهند. جهت داشتن یک فرد با سواد اطالعاتی، باید از زمان کودکی اقدام 

ها آموزش داده شود. از این رو ضرورت شود تا نحوه تشخیص نیاز به آن کرد. الزم است نیازهای آنها شناخته شود و تالش

آید.  انجام پژوهشهایی در این راستا بسیار به چشم می

                                                           
1. Literacy Hour 

2. Key Skills 

3. Gap 
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جام ها انبندی آن ویژه در خارج از ایران در زمینه نیازهای اطالعاتی کودکان و دستهه های مختلفی بتاکنون پژوهش

تا به  ستکرده اسعی  ،است. این اثر با شیوه مرور منابع شدههایی نیز در این مورد برگزار گرفته است. عالوه بر این همایش

ه اینکه در باتوجه بهایی که تاکنون در در مورد نیازهای اطالعاتی کودکان و نوجوانان انجام شده است، توجه کند. بندیدسته

رسد انجام مجدد این پژوهش باتوجه به هرم مازلو، نظر میه است، بهای انجام گرفته، تاکنون هرم مازلو موردتوجه بوده پژوهش

ک بر اساس پیمان نامه حقوق کود منجر به دوباره کاری خواهد بود و چه بسا نتایج مشابهی حاصل شود. از این رو این پژوهش

 . 1 می پردازدان دسته بندی جدیدی از نیازهای اطالعاتی کودک له پژوهش داشت، بهئکه ماهیت نزدیکی به مسژنو 

 پژوهش شناسیروش

ندی بهایی که در راستای بررسی و دستهتحلیلی است. بدین منظور که ابتدا پژوهش -پژوهش حاضر از نوع مروری

نامه حقوق بندی این پژوهش بر مبنای پیمانو سپس دسته  2اند، مورد بررسی قرار گرفتندازهای اطالعاتی کودکان انجام شدهنی

های خارج از ایران و داخل ایران قرار دارند. با در نظر گرفتن ها در دو گروه پژوهشارائه گردیده است. این پژوهشکودک، 

ترس های در دسای در پایگاههای دسترسی به منابع علمی و پژوهشی خارجی و حتی داخلی، جستجوهای گستردهمحدودیت

به تفکیک  های و با ترکیب کردن با واژه واژه  با کلید

درک، م تأمینها فراهم نبود، از طریق سامانه هر واژه، انجام گرفت. بخشی از این موارد که امکان دسترسی به متن کامل آن

رار گرفتند. تعداد محدودی از طریق ایمیل به نویسندگان شدند و مورد مطالعه ق تأمینها درخواست داده شد که تعدادی از آن

شد. ها فراهم ننشدند، از این رو امکان مطالعه آن تأمینهای ذکر شده مقاالت دریافت شدند و تعدادی کمی از مقاالت به روش

 نداتوجه کردههای مختلف، به نیازهای اطالعاتی کودکان اند، بخشی به شکلها در دو گروه قرار گرفتهاین پژوهش

و مطالبی در این راستا تهیه شده است ولی بخش دیگر بصورت مشخص  

 شود. ها پرداخته میاند که در ادامه به آنبندی نیازهای اطالعاتی کودکان در محورهای مختلف پرداختهبه دسته

 های خارج از ایرانمروری بر پژوهش

های خاص ساکن در آمریکا انجام شد. یکی ، کنفرانسی در مورد نیازهای شغلی مربوط به قوم ها و گروه1693در سال 

عنوان یک گروه خاص بوده است. در جمع بندی ه از محورهای این کنفرانس توجه به نیازهای اطالعاتی کودکان و نوجوانان ب

 بندی شدند: طبقه زیر تقسیماین کنفرانس، نیازهای اطالعاتی کودکان در دو 

عمومی نیازهای   .1

عنوان مثال نیاز برای ارتقا، پیشرفت و کسب ه ایجاد می شوند )ب 3محوریت خود فرداین نیازها شامل نیازهایی است که با 

ه فرد بی که در این محیط حضور دارند و با محیط خود و سایر افراد 4تعامالت فردکمال در زندگی(، نیازهایی که مربوط به 

)دوست داشتن و دوست داشته  9امنیت عاطفیها در تعامل است، نیاز به صورت آگاهانه/ناآگاهانه و یا اختیاری/اجباری با آن

                                                           
سال است. این تعریف توسط پژوهشگران اثر  11بر اساس تعریفی که در پیمان نامه حقوق کودک ذکر شده است، منظور از کودک هر انسان دارای سن کمتر از    1

د، نقل ثارشان ذکر شده انحاضر مورد تایید است. ولی جهت حفظ امانت در مواردی که نتایج سایر پژوهشها مطرح می شود، عینا همانگونه که سایر پژوهشگران در آ

 سال استفاده می شود.  11به مضمون خواهد شد و در قسمتی که پژوهشگران این اثر دیدگاه خود را ذکر می کنند، از واژه کودک برای گروه سنی کمتر از 

به متن  ه کرده اند، ندارند. بلکه تمامی مواردی که امکان دسترسیالزم به ذکر است، پژوهشگران این اثر، هیچ گونه ادعایی مبنی بر اینکه تمامی آثار مرتبط را مطالع    2

 ها فراهم بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند.کامل آن

3. Self-oriented 

4. Self-interaction 

5. Emotional security 
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را برای وی ایفا می کنند و باعث می شوند فرد مجبور شود فکر کند و در  1های فکریمحرکشدن( و نیازهایی که نقش 

ز به کسب اطالعات بیشتر شکل می گیرد. موارد به دنبال فکر کردن، نیا

نیازهای حیاتی .2

آن برای افراد نقش حیاتی دارد. بعنوان مثال نیاز به تغذیه سالم و مناسب،  تأمیناین نیازها شامل نیازهایی هستند که 

سالمت و بهداشت، امنیت عمومی و اجتماعی، امنیت عاطفی و محرک های فکری. نکته قابل تامل اینجاست که دو گزینه 

ت معنای خواسته/درخواس امنیت عاطفی و محرک های فکری در هر دو گروه دیده می شوند. شاید بتوان گفت گروه اول به

و گروه دوم به معنای واقعی، یک نیاز هستند. از این رو این دو گزینه بنا به شرایط می توانند نقش نیاز )ضرورت( یا نقش 

 خواسته/درخواست را به خود بگیرند. 

 در ادامه نیازهای اطالعاتی نوجوانان را در گروههای زیر تقسیم بندی کرده است:

اطالعاتی مربوط به مدرسه، تکالیف درسی و برنامه درسینیازهای  .1

نیازهای اطالعاتی در راستای انتخاب سرگرمی  .2

نیاز به اطالعات جهت ارتقاء فردی .3

نیاز به اطالعات جهت حرفه و اطالعات شغلی .4

های موفقیت و زندگی بهترنیاز به اطالعات در راستای مهارت .9

ه ند، باهایی وجود داشته اند که به نتایج مشابهی دست یافتهنوجوانان، پژوهش در راستای نیازهای اطالعاتی کودکان و

راب و هیونر  تل اند. چهار پژوهش ماینودری، گرتچ، صورت مکرر ارائه شدهه عبارت دیگر نتایج همپوشانی باالیی داشته و ب

اندرسون و ادواردز-و پوستون

ج این شوند. نتایصورت مشترک ذکر میه ها باند و از این رو نتایج آنبا یکدیگر همراستا بوده کامالً 

 درسه، اطالعاتها، اطالعات موضوعی و تخصصی مربوط به مچهار پژوهش حاکی از آنست که مواردی که مربوط به مهارت

 های شخصی و ارتقاء خود از جمله مهمترین نیازهای کودکان و نوجوانان شناخته شده است. به عالقمندیمربوط 

، اشاره می 2در پژوهشی در مورد نیازهای اطالعاتی و استفاده از اطالعات () دروین و نیالن

دیگر در راستای توصیف بیشتر شرایطی که باعث شکل کنند که اطالعات به دو شکل عینی و ذهنی وجود دارد. از سوی 

 گیری نیازهای اطالعاتی می شوند، را بدین صورت بیان می کنند:

: شرایطی که طی آن فرد قرار است از بین گزینه های مختلف، دست به انتخاب بزند و در این راستا گیریتصمیم .1

تصمیم بگیرد.

شود یا دشواری شرایط باعث برهم ریختن در انجام امور ایجاد می: شرایطی است که در طی آن، وقفه ای مشکالت .2

هایی ایجاد شود. شود در فرایند پیشرفت فرد، محدودیتآرامش افراد می شود و هر حالتی که منجر می

شرایطی است که فرد در اثر محدودیتها، مشکالت یا هر دلیل دیگری نگران ادامه امور خواهد بود و ترس : نگرانیها .3

 مدتاً عتواند منجر به نگرانی افراد شود، ولی ایطی که میآینده گریبانگیر وی خواهد شد. اگرچه طیف عوامل و شر از

دهند. بینی نشده که مربوط به آینده نامعلومی هستند رخ میها در شرایط پیشاین نگرانی

                                                           
1. Intellectual Stimulation 

2. Information needs and uses 
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شکل، م شرایطی که هر فرد در طی آن به دنبال درک و شناخت موقعیت، پدیده، شرایط و ... است و لزوماً :ادراکات .4

 ند.اشاره شد، عامل اصلی اطالع یابی نیست گیری و سایر مواردی که قبالًنگرانی، محدودیت، تردید، انتخاب و تصمیم

های مربوط به نیازهای اطالعاتی ادایم عمده در پژوهشعالوه بر این، در این پژوهش در تکمیل نتایج خود، به دو پار

 . 2و پارادایم جایگزین 1کنند: پارادایم سنتیاشاره می

ات کنندگان اطالعشود و کاربران، پردازندگان و تکمیل، اطالعات یک کاالی عینی محسوب میپارادایم سنتیدر 

 های اطالعاتی است. قابل مشاهده و استفاده از سیستمهستند. کانون تمرکز در این پارادایم، توجه به رفتارهای 

-شود. در این دیدگاه، مردم برای درک موقعیتعنوان کاالی اجتماعی محسوب میه ، اطالعات بپارادایم جایگزیندر 

ی اهای خاص و برای حل مشکالت خاص به اطالعات نیاز دارند. کانون تمرکز در این پارادایم خود کاربر است نه سیستم ه

 اطالعاتی. 

آنجلس و کالیفرنیا، لسکودکان ( در پژوهشی درباره نیازهای اطالعاتی کودکان، به سراغ والتر )

رگترها بررسی توسط بز عمدتاًکه، این پیش فرض وجود دارد که نیازهای اطالعاتی کودکان  سانتاباربارا رفته است. از آنجایی

های پژوهش خود را از بزرگترها گردآوری کند. در گام اول، بزرگترهایی تصمیم گرفت تا جهت داده شود، والترتأمین میو 

نیازهای اطالعاتی کودکان نقش فعالی داشتند را مشخص کرد. این افراد شامل کودکیاران، کتابداران، معلمان،  تأمینکه در 

راغ ار مدرسه و مددکاران اجتماعی بود. در گام بعدی به سافسران پلیس، مدیر مرکز تفریح و سرگرمی، مربی فوتبال، پرست

و هدایت نیازهای اطالعاتی کودکان مورد بررسی قرار گرفتند. والتر  تأمینوالدین بعنوان اصلی ترین عامل در بررسی، اداره، 

. هرم شباهت زیادی داشتدر این پژوهش به هرم نیازهای اساسی انسانی، مازلو توجه خاصی نشان داد و نتایج وی نیز با این 

 نتایج والتر حاکی از آنست که کودکان در طول دوران کودکی خود، نیازهای اطالعاتی زیر را تجربه خواهند کرد:

: منظور نیاز به اطالعاتی در راستای ارتقا ارزش ها، باورها و رفتارهای کودکان است. از این رو جهت خودشکوفایی .1

این نوع اطالعات، ضرورت وجود آموزش رسمی و یا برنامه های آموزشی به چشم خواهد آمد. بعضی از والدین بیان  تأمین

ها نیاز دارند تا زیبایی را تجربه کنند، به موزهها و اماکن تاریخی بروند و بیاموزند که چگونه خود کرده اند که کودکان آن

ا هغت استفاده کنند. کودکان به منابعی احتیاج دارند که بتوانند با استفاده از آنرا سرگرم کنند و از وقت خود در اوقات فرا

ی اکیفیت زندگی بهتری داشته باشند. بنا به اظهارات والتر این منابع بسیار مهم، ولی کمیاب هستند و در واقع قطعه گم شده

شوند.در این پازل محسوب می

ای اساسی هدارند تا با فرهنگ های مختلف یک جامعه آشنا شوند، جنبه کودکان نیاز: محترم شمرده شدن )اعتبار( .2

ه، ها و باورهای آن جامعآن فرهنگ را بشناسند، دانش اجتماعی الزم را کسب کنند و قادر باشند قوانین، سیاست ها، ارزش

این چارچوب عمل کنند. از این  عنوان یک عضو از اجتماع دره باید ها و نباید ها و سایر اصول یک جامعه را درک کنند و ب

شود. ر بعد اجتماعی شدن کودک محسوب میاین اطالعات یکی از ارکان مهم د تأمینرو 

کودکان نیاز دارند دوست داشته شوند و دیگران را دوست بدارند. اما در این راستا، دوست داشتن و تعلق:  .3

 باز صحبت از نیاز به ها، بسیار مهم است. اکنونانتظارات آنهای الزم در نحوه تعامالت، دوست یابی، توقعات و آموزش

 ها در این راستا کمک کند وتوان تشخیص را برای آن فراهم کند.شود. اطالعاتی که به آناطالعات می

                                                           
1. Traditional paradigm 

2. Alternative paradigm 
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شود. این نکته و ابعاد آن چندان موردتوجه والتر نبوده است. یک جامعه در ابعاد مختلف مطرح میامنیت در  :امنیت .4

لی به ذکر این نکته کفایت کرده است که الزم است به کودکان اطالعات کافی داده شود تا از جنایت بپرهیزند، با قوانین و

آشنا شوند و بدانند که در صورت تخلف چه مجازاتی متوجه فرد خاطی خواهد بود. 

اطالعاتی کودکان انجام های متعددی در خصوص نیازهای ( پژوهش) شنتون و دیکسون

صورت خاص موردتوجه قرار دارد، ه چه در اینجا بدادند. از آن جمله پایان نامه دوره دکترای تخصصی شنتون می باشد. اما آن

توسط شنتون و دیکسون انجام گرفتند. این دو پژوهش  2884و  2883دو پژوهش است که در سطحی وسیع و گسترده در سال 

سال )مقطع  12تا  6سال )مقطع ابتدایی مدرسه(،  1تا  4اطالعاتی کودکان و نوجوانان در سه گروه سنی به بررسی نیازهای 

 : 1سال )مقطع دبیرستان( پرداختند. این نیازها بدین صورت دسته بندی شدند 11تا  13متوسطه( و 

نیاز به مشورت .1

در زندگی هر انسان، شرایطی وجود خواهد داشت که نیاز به مشورت وجود خواهد داشت. کودکان نیز از این شرایط 

مستثنی نخواهند بود. چه بسا این نیاز در کودکان قدرت و شدت بیشتری نیز داشته باشد. از جمله جهت انجام تکالیف مدرسه، 

 ا بیماری، وابستگی ها،  ارتباطات، دوست یابی )دبیرستان(، انتخابانتخاب یک موضوع جهت پژوهش، شرایط خاص پزشکی ی

 سرگرمی ها و نحوه پرکردن اوقات فراغت )ابتدایی( و ... . 

پاسخ به مشکالت .2

نیاز به اطالعات جهت تشخیص، بررسی و رفع مشکل، موردی است که توسط دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه     

 اعالم شده بود. 

شخصی اطالعات .3

به خود کودک یا نوجوان ربط داشته باشند یا به سایر افرادی  این اطالعات شامل مواردی هستند که ممکن است مستقیماً 

های پزشکی )مقطع اش حضور دارند. مواردی مانند نیاز به اطالعات در راستای بیماری و تشخیصکه در دنیای اجتماعی

ایی که به امور هطراری )ابتدایی( و یا نیاز به اطالعاتی در راستای زمان، تاریخ و مکاندبیرستان(، نیاز به اطالعات در شرایط اض

 روزمره خانواده وی مرتبط هستند )ابتدایی(. 

حمایت موثر و خاص .4

ویژه کودکان و نوجوانان است. ه ها و بهای گذشته، حال و آینده یکی از نیازهای انساناظهار حمایت در مورد موقعیت

ن شود، تا قادر باشند با ای تأمینها و نوجوانان معتقدند جهت حمایت از در شرایط خاص، باید اطالعات موردنیاز آنکودکان 

 توان به این مواردشرایط به خوبی مواجه شوند. از جمله شرایطی که در آن کودکان و نوجوانان به اطالعات نیاز دارند، می

ز خود ها )ابتدایی، متوسطه، دبیرستان(، ایجاد تصویر ا)ابتدایی، متوسطه(، انجام مسئولیتاشاره کرد: کسب تجربه های جدید 

طه(، ی، متوسشود )ابتدایها می)متوسطه، دبیرستان(، شرایطی غیرعادی که منجر به برهم خوردن نظم عادی امور روزمره آن

ت. از این کان یا نوجوانان به سختی قابل بیان و تشریح اسغیر واقعی از جمله ترسهایی است که برای کود فوبیا یا ترس با منشأ

اینکه این  توضیح رو این شرایط بویژه برای کودکان مقطع ابتدایی، منجر به نیاز اطالعاتی برای مواجهه با ترس خواهد شد.

گرفت، اصل نیاز  توان برای مواجهه با آن کمکقعیت دارد و از چه راهکارهایی میوا می گیرد، چقدر ترس از کجا منشأ

 اطالعاتی کودکان در این حالت محسوب می شود.

                                                           
 از آنجاییکه پژوهش شنتون و دیکسون در سه گروه سنی انجام شده بود و اساس این گروه بندی مقطع تحصیلی دانش آموزان بوده است، در ادامه  1

آموزان کدام مقطع تحصیلی بعنوان نیاز اطالعات بیان شده  کار هر جا که ضرورتی وجود داشته باشد، برای مشخص کردن اینکه هر مورد توسط دانش

 است، در داخل پرانتز مقطع تحصیلی ذکر می شود. 
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درک همدالنه .5

ند به وی تواندر شرایطی که کودک در بحران اطالعاتی قرار دارد، در گام اول نیاز دارد حس کند، کسانی هستند که می

رد ولی که فرد به اطالعات نیاز دادر این شرایط کمک کنند )ابتدایی، دبیرستان(. منظور از بحران اطالعاتی، شرایطی است 

 امکان تشخیص نیاز اطالعاتی خود را ندارد و درگیر سردرگمی ناشی از فقدان اطالعات کافی می شود.  دقیقاً

حمایت برای توسعه مهارتهای فرد .6

ای فردی هتاز جمله موارد و شرایطی که کودکان و نوجوانان نیاز دارند تا از بزرگترها کمک بگیرند تا بتوانند مهار

توان به این موارد اشاره کرد: مواردی که برای مدرسه مورد نیاز است )ابتدایی، متوسطه، دبیرستان(، خود را گسترش دهند می

نیاز به کسب مهارت در راستای مدیریت زمان، شرایط خودآغازگر: منظور شرایطی است که در آن فرد در راستای اهداف و 

 کند )ابتدایی، متوسطه، دبیرستان(. های خود تالش میعه مهارتدالیل شخصی، در راستای توس

مدرسه و تکالیف درسی .7

ند. کآموز است که وی را از سایرین متمایز میهای مهم در انجام تکالیف مدرسه، ابداعات و ابتکارات دانشیکی از جنبه

مدارس حائز اهمیت هستند. اینجاست که های بدیع از جمله مواردی هستند که همواره برای موسسات آموزشی و پژوهش

ای درسی، مواردی هثر و مفیدی ایفا کنند )ابتدایی، متوسطه(. عالوه بر این بخشی از تکالیف و برنامهتوانند نقش مؤوالدین می

ه کسب یاز بآموزان جهت ورود به مقطع باالتر است. این موارد نیز منجر به نها ایجاد آمادگی برای دانشهستند که هدف از آن

 اطالعات بیشتر خواهد داشت )ابتدایی، متوسطه، دبیرستان(.

عالقمندی های افراد .8

اطالعات مربوط به مصرف کننده، تهیه کاالی مرتبط .9

عنوان  هبخشی از نیازهای خود همواره وجود دارد. ب تأمینضرورت کمک به توانا کردن کودکان و نوجوانان در راستای 

ای مربوطه هک یا نوجوان باید قادر باشد تا بتواند برای تهیه دفترچه کالسی، لوازم التحریر و کتابمثال در شکلی ساده کود

خود اقدام کند. البته بسته به سن کودک ممکن است نیاز به نظارت والدین وجود داشته باشد یا خیر. از نظر کودکان و نوجوانان، 

ند، یک ضرورت آن را تهیه کن کاالهای مربوطه را بررسی و انتخاب کنند و نهایتاًاینکه اطالعات کافی داشته باشند تا بتوانند 

 است )متوسطه، دبیرستان(.

ارتقاء فردی  .11

 ها به اطالعات نیاز دارند. این اطالعاتثیرگذار بر آینده آنأهای تنوجوانان، برای مشخص شدن فعالیت کودکان و عموماً

های آموزشی رههای شغلی، دوشغل و موقعیت بمربوط به نحوه انتخاب رشته دانشگاهی، انتخامبتنی بر واقعیت هستند و معموال ً

 شود، می باشد )دبیرستان(. های مختلف برگزار میای که از طرف سازمانحرفه

مربوط به آینده  .11

وجود دارد که چه یکی از مواردی که در زندگی هر فردی وجود دارد، نگرانی از آینده است. همواره این نگرانی 

د، های آینده را داشته باشیم. بزرگترها می توانند با تجربه خوکارهایی انجام دهیم تا بتوانیم تا حدی آمادگی مواجه با موقعیت

 برخی از این موقعیت ها را پیش بینی کنند و در این راستا اطالعاتی را در اختیار کودکان قرار دهند )دبیرستان(. 

جدد اطالعاتتکمیل و تفسیر م .12

این مورد یکی از نیازهای مهم اطالعاتی کودکان محسوب می شود. چراکه این نیاز در شرایطی رخ می دهد که کودک 

ن جایی این نیاز مهم محسوب می شود که کودکان توااطالعاتی دارد، ولی نیاز به تکمیل یا بررسی و تفسیر مجدد دارند. از آن
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در این شرایط بزرگترها می توانند با معرفی منابع متعدد کسب اطالعات، به رفع نیاز اطالعاتی  محدودتری در اطالع یابی دارند.

 ها کمک کنند )متوسطه، دبیرستان(. آن

نیاز به تایید  .13

دهند ل میای را شکدهد. کودکان ایدهر ضروری )مثل تکالیف درسی( رخ میدر شرایط مربوط به امو عمدتاًیید نیاز به تأ

 خواهد که هرکدام یک کاردستیعنوان مثال معلم از کودکان میه رود. براستای انجام یک تکلیف از وی انتظار میکه در 

های متعددی به ذهن کودک خواهد رسید و برای مربوط به وسایل نقلیه تهیه کنند و به مدرسه بیاورند. در این شرایط ایده

ان مثال آیا عنوه ل برای تایید ایده، نیاز به اطالعات دارد )متوسطه، دبیرستان(. بها به ابزارهایی نیاز دارد. در گام اوتحقق آن

یید أعات وجود خواهد داشت و در صورت تتوان اسکوتر را بعنوان یک وسیله نقلیه محسوب کرد؟ در این راستا نیاز به اطالمی

ک بتواند در مورد ایده خود صحبت کند و دالیل رود کودهای بعدی برداشته خواهند شد. در این شرایط انتظار میشدن گام

 خود را بیان کند. 

نتایج پژوهش خود را با نظریات دروین و نیالن که اطالعات  ،در ادامه(، )شنتون و دیکسون 

مربوط به این  یت هایاند. سپس بر اساس همین پژوهش، موقعرا به دوشکل عینی و ذهنی تقسیم بندی کرده بودند، تطبیق داده

 نیازها را نیز مشخص کردند، که نتایج حاصل بدین صورت خواهند بود:

پاسخ به مشکالت، اطالعات شخصی، درک همدالنه، حمایت برای توسعه مهارتهای فرد، مدرسه  اطالعات عینی:

و تکالیف درسی، عالقمندی های افراد، اطالعات مربوط به مصرف کننده و تهیه کاالهای مرتبط، ارتقاء فردی، مربوط به 

 آینده، تکمیل و تفسیر مجدد اطالعات، نیاز به تایید

نیاز به مشورت، اطالعات شخصی، حمایت موثر و خاص، مدرسه و تکالیف درسی، عالقمندی  اطالعات ذهنی:

 های افراد، اطالعات مربوط به مصرف کننده و تهیه کاالهای مرتبط.

 گیرند.  همانگونه که مشاهده می شود، برخی از نیازهای اطالعاتی هم جنبه عینی و هم جنبه ذهنی به خود می

و دیکسون، نیازهای اطالعاتی بدست آمده را بر اساس موقعیتهایی از زندگی که منشا این نیازها  عالوه بر این، شنتون

هستند، بدین صورت دسته بندی می کند )الزم به ذکر است موقعیت نگرانیها از نظر شنتون و دیکسون منشا هیچ کدام از 

: تصمیماتو  13و  12، 9، 9، 2: موارد مشکالت؛ 13تا  9، 3، 2: موارد ادراکاتنیازهای اطالعاتی این پژوهش نبوده اند(: 

 .11تا  6، 1موارد 

یازهای اطالعاتی بندی زیر را از ن( در پژوهش خود در مورد نیازهای اطالعاتی کودکان، دسته) هرمن

 دهد:کودکان ارائه می

نیازهای اطالعاتی مربوط به مدرسه .1

و فراغت )مانند فیلم، ورزش، نجوم( نیازهای اطالعاتی مربوط به سرگرمی .2

نیازهای اطالعاتی شخصی )مشکالتی که فرد در آن درگیر می شود، داروها، شرایط خانوادگی( .3

ها،  ، افراد با مشکالت خاص، چندزبانهنیازهای اطالعاتی خاص )مانند کودکان، کودکان باهوش، معلوالن .4

 ه نیستند(افراد بومی که قادر به تکلم به زبان رسمی آن منطق
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 های داخل ایرانمروری بر پژوهش

به راهنمایی دکتر پریرخ (، ) نامه ولی قربانیهای پژوهشگران این اثر، پایانبر اساس جستجوها و بررسی

دفاع شد. این  1396های مربوط به نیازهای اطالعاتی کودکان در ایران می باشد. از این پایان نامه در سال از نخستین پژوهش

ر برآوردن ها دارزیابی توانایی مجموعه کتابخانهپژوهش به بررسی نیازهای اطالعاتی دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهد و 

بندی نیازهای اطالعاتی، به هرم مازلو توجه شده است. این  ی دستهپرداخته است. برا 91-96این نیازها در سال تحصیلی 

های فردی و یا شرایط محیطی باشد. از این رو تواند ناشی از ویژگیپژوهش نشان داد که نیازهای اطالعاتی دانش آموزان می

 ثیرگذارند. از جمله این افراد کسانیأآموز قرار دارند، بر روی نیازهای اطالعاتی وی تمعتقد است افرادی که در اطراف دانش

-ها هم از نظر دبیران و هم از نظر دانشهستند که امر آموزش دانش آموزان را بر عهده دارند. از این رو برای گردآوری داده

، یها به ترتیب اولویت شامل نیازهای فردموزان معتقد بودند که نیازهای اطالعاتی آنآآموزان استفاده کرده است. دانش

مذهبی، آموزشی و سیاسی می باشد. نکته قابل تامل اینکه نظر دبیران در این خصوص با نظر دانش آموزان همراستا نبوده است 

صورت مذهبی، سیاسی، آموزشی و فردی می باشد. یکی ه آموزان ب و دبیران معتقدند اولویت بندی نیازهای اطالعاتی دانش

و  وزانآمکه ماهیت جامعه پژوهش دانشکه، علیرغم اینوردتوجه قرار گیرد ایناز نکاتی که الزم است در این خصوص م

های درسی می باشد، هیچ کدام از این دو گروه نیازهای اطالعاتی آموزشی و اساس تعامل این دو گروه، آموزشاند دبیران بوده

منتشر شده است  1318نامه در سال ناند. مقاله این پایال و یا حتی اولویت دوم ذکر نکردهرا بعنوان اولویت او

(.) 

، به بررسی نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازهای آنان پرداخت. در این  پریرخ

توانایی  کهی های فارسبندی نیازهای کودکان بر اساس هرم مازلو پرداخته شده است و سپس بخشی از کتاباثر ابتدا به دسته

ت، نامی از نیازهای اطالعاتی ذکر نشده اس اند. اگرچه در عنوان این اثر مستقیماًپاسخگویی به این نیازها را دارند، معرفی شده

ولی در سراسر متن اشاره شده است که برای رفع تمامی این نیازها، به اطالعات نیاز است و در واقع هرکدام از این موارد، یک 

 تی محسوب می شوند. نتایج در جدول زیر خالصه شده اند:نیاز اطالعا

 (: دسته بندی نیازهای کودکان و نوجوانان و معرفی برخی منابع پاسخگو به آنان )1جدول 

 کتاب هایی که توانایی پاسخگویی به نیازها را دارند نیازها بر اساس هرم نیازهای مازلو کودکنوع نیاز 

 عشق و محبت، عزت نفس عاطفی
 

 کوچک در غار، مادر مادر است ...جوراب پشمی، شبان 
 

 صیاد، هدیه ای برای بچه های شط، خمره، کتابخانه ما منیتعزت نفس، ا اجتماعی

 
 چرا چنین است، بدن انسان چگونه کار می کند ... فیزیولوژیک و عزت نفس ارضای کنجکاوی

? 

 مذهبی
 

 عزت نفس
 

 کودکی من، قرآن و طبیعت، شکوه شهادت، نماز فرشته ...

 ...

 ارتباط با طبیعت
 

 شبان کوچک در غار، زندگی سرخپوستان، موج ... امنیتخودشکوفایی و 
 ...

 شناخت استعدادها
 

 عزت نفس

 

 شرح حال ها، هسته ها، بیکار ننشینید، آزمایش ها ...
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نیازهای اطالعاتی کودکان و نوجوانان یکی از مباحث مهمی است که اکثر  تأمینکند که پریرخ در ادامه اشاره می

اند و بر اساس این نیازها به تولید محتوا، در راستای های کالن کردهذاریگسرمایه کشورهای پیشرفته بر روی این موضوع

سئوالن توجه مسئوالن، بویژه م وردکند که ضروری است که در کشور ما نیز این امر ماهداف شان می پردازند. سپس توصیه می

مجدد این  رسد انجامنظر میه های اخیر، بفرهنگی و اهالی قلم قرار گیرد. باتوجه به طیف وسیع انتشارات کودک در طی سال

 چنین پژوهشی بسیار ضروری است. 

، صالحی ده پادکانی، برادر و رضایی شریف آبادی 

ا از هپژوهشی با عنوان بررسی نیازهای اطالعاتی دانش آموزان عشایر کوچنده ایل قشقایی استان فارس پرداختند و هدف آن

نفر از دانش آموزان  98خدمات کتابخانه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش  تأمینانجام این پژوهش، ارائه الگویی جهت 

ج این پژوهش نیازهای اطالعاتی دانش آموزان را به دو دسته درسی و غیردرسی تقسیم کرده است. در دسته بوده اند. نتای

ز نظر ا بندی نیازها به صورت مذهبی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی و فرهنگی صورت گرفته است. نهایتاً، تقسیمغیردرسی

موزان، الگویی پیشنهاد شده است که شامل این موارد است: نیازهای اطالعاتی دانش آ تأمیندسترسی به اطالعات و به منظور 

رای سازی )به منظور تهیه منابع بکتابخانه برای عشایر(، مجموعه تأمینحمایت سازمانی و نیروی انسانی )به منظور ایجاد و 

ه به حفظ منابع با توجکتابخانه در راستای نیازهای دانش آموزان(، حفاظت و نگهداری )شامل شیوه ها و نکاتی در راستای 

رسانی خدمات کتابخانه و منابع )شامل پیشنهاداتی در خصوص اطالع شرایط خاص زندگی در این گروه( و اشاعه اطالعات

 آن از طریق خدمات مخابرات و صدا و سیما(.

ناشنوا و کم  آموزان، در پژوهشی به بررسی نیازهای اطالعاتی دانش بیگدلی و سالحی

ه حاکی اند و پژوهش اولیکه جامعه این پژوهش، شرایط خاصی داشتهشنوای مدارس استثنایی شهر شیراز پرداختند. از آنجایی

 آموزاناز دشواری تعامل با این جامعه و احتمال جوابدهی ضعیف بود، برای گردآوری اطالعات از نظرات معلمان این دانش

ست که نیازهای ا معلم، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن 44ظرات مربوط به ن کمک گرفته شد. نهایتاً

اطالعاتی دانش آموزان، ناشنوا و کم شنوای این پژوهش، شامل اطالعات عمومی، منابع اطالعاتی کمک درسی و تفریح و 

کتاب به همراه سی دی یا دی وی دی همراه با  منابع اطالعاتی، تأمینسرگرمی می باشد. از نظر معلمان مناسب ترین شکل 

ی این های اجتماعباشد. معلمان معتقد بوده اند که منابع اطالعاتی موجود فعلی، تاثیر چندانی در رشد مهارت زبان اشاره می

رتباطی های اگاهاند و این افراد قادر به خرید و استفاده از منابع اطالعاتی موجود نیستند. همچنین دستآموزان نداشتهدانش

مناسبی )مانند تله تکست، چت نوشتاری و ...( برای استفاده دانش آموزان وجود ندارد و میزان استفاده دانش آموزان از کتابخانه 

ای هآموزان از منابع اطالعاتی مدارس خود آگاهی کافی ندارند و کیفیت کتابخانهمدرسه بسیار کم است. عالوه بر این دانش

آموزان ناشنوا و کم شنوا در استان فارس، نیازهای اطالعاتی شود که دانشگونه استنباط میپایین است. از این رو اینمدارس 

شده ها فراهم ناند ولی امکانات کافی برای رفع نیازهای اطالعاتی آنخاص خود را همواره به طریقی به معلمان منتقل کرده

 است. 

ب، کتا"در خصوص کودکان و اطالعات انجام شده است، همایشی است که با عنوان در ایران، جدیدتری تالشی که 

مقاله در  4در دانشگاه الزهرا برگزار شد. در این همایش،  1363مهرماه  19و  19در تاریخ های  "کتابخانه و کودک امروز

 رفتار اطالع یابی اعضاء کودک و خصوص نیازهای اطالعاتی کودکان ارائه شده است )عناوین: بررسی نیازهای اطالعاتی و
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کرج، نیازهای اطالعاتی کودکان از دید فعاالن حوزه کتاب کودک، نیاز اطالعاتی  1نوجوان کتابخانه های عمومی ناحیه 

کودکان: ازکتابخانه سنتی تا دیجیتال، بررسی نیازهای اطالعاتی کودکان کتابخانه های عمومی استان یزد بر اساس مدل چن(. 

ا هبه اینکه سایت همایش تنها عنوان مقاالت را ذکر کرده است، امکان شناسایی نویسندگان این آثار و دسترسی به آن باتوجه

هایی در سطح ملی در حال برگزاری است ود. جای تقدیر است که چنین همایشجهت دریافت خالصه یا متن مقاالت فراهم نب

 ان در سطح ایران است. و حاکی از رشد توجه به نیازهای اطالعاتی کودک

بندی نیازهای اطالعاتی ها برای دستههایی که تاکنون انجام شده اند نشان می دهند که اغلب پژوهشمرور پژوهش

له ذهن پژوهشگران این اثر را به خود معطوف ه عنوان مسئای که باند. نکتهکودکان به هرم نیازهای اساسی مازلو توجه کرده

قرار باشد، از دیدگاهی متفاوت به کودکان و نیازهای آنان توجه شود، آن دیدگاه چه خواهد بود؟ یکی  کرده این بود که اگر

امه حقوق نترین کارهایی که تاکنون در راستای شناسایی نیازهای کودکان در بعد جهانی انجام گرفته است، پیماناز مهم

 در ژنو مصوب گردید.  1696کودک است که در سال 

نظیم نامه در دو بخش تنامه در راستای منشور حقوق بشر سازمان مل متحد تهیه و تنظیم شده است. این پیماناین پیمان

ها در جامعه بشری صورت بسیار خاص به نیازهای کودکان و حقوق آنه باشد که بماده می 48شده است که بخش اول شامل 

نامه تعیین شده است. آنچه بعنوان مبنای پژوهش حاضر پیماناشاره کرده است. در بخش دوم وظایف کشورهای عضو این 

 نامه است که به تشریح نیازهای خاص کودکان پرداخته است.  قرار گرفته است، بخش نخست این پیمان

ده نامه  حقوق کودک ژنو ارائه گردیاطالعاتی کودکان بر مبنای پیمان بندی جدید از نیازهایدر این پژوهش یک دسته

 کر چند نکته قبل از ورود به بحث اصلی این پژوهش الزم است:است. ذ

سال در نظر گرفته شده است. 11نامه حقوق کودک، سن کودکی  تا در این پژوهش مطابق با پیمان .1

رض عنوان پیش فه در همین پژوهش از دروین و نیالن و والتر ذکر شده بود، ب چهار پیش فرضی که قبالً .2

در نظر گرفته شده است. 

بندی، شماره ماده مربوط به پیمان نامه حقوق کودک در داخل پرانتز قید شده است.  در هر دسته .3

 

 حاضر های پژوهشیافته

 ( 1959و )بر مبنای پیمان نامه حقوق کودک ژن دسته بندی نیازهای اطالعاتی کودکان بازنگری و تکمیل 

زندگی کیفیت ارتقاء و (26)اجتماعی  تأمین حیات، و بقا به مربوط اطالعاتی نیازهای .1

 29(. بر اساس ماده زند )سالگی، برای رشد و تکامل دست به کنجکاوی می 3کودک از 

نامه حقوق کودک، هر کودک حق دارد یک زندگی با کیفیت داشته باشد و در این راستا نیاز دارد بداند چگونه زندگی پیمان

مکن اداره کند. در این راستا باید بداند و برای دانستن به اطالعات و تجربه نیاز دارد. تجربه در طول خود را به بهترین حالت م

 تواند او راین موارد است اطالعاتی است که میچه زیربنای تمامی ادوران زندگی و با گذر زمان کسب خواهد شد ولی آن

در این زمینه بسیار مهم و حیاتی هستند. در این خصوص ممکن  در این مسیر هدایت کند. از این رو نیازهای اطالعاتی وی

است.  نشدن کافی اطالعات تأمینهایی بویژه در سنین بلوغ و نوجوانی ایجاد شوند که در اکثر موارد ناشی از است نگرانی
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(37تا  32استفاده ) سوء از جلوگیری (،3خود) از حمایت .2

رفاه کودک، از جمله مواردی است که در زندگی هر کودکی ضروری محسوب می شود. بسیار مهم است که  تأمین

شی کدهد، بهرهمورد تهدید قرار میکودک بداند در شرایط خاصی باید از وی حمایت شود. از جمله خطراتی که کودک را 

شورهای ها در کلیه کشی اقتصادی از آنکو بهره اقتصادی و کار کردن کودکان به هر شکل و نحو است. کارکردن کودکان

ه ست کعضو پیمان حقوق کودک، ممنوع است. الزم است به کودک در این خصوص اطالعات الزم داده شود. این در حالی

ها از حق و حقوق خود آگاه نیستند. در کشورما، ها توجیه شده است و آندر موارد زیادی کارکردن کودکان به شکلی برای آن

-کید زیادی در این خصوص وجود دارد و همواره قوانین شدیدی برای مجازات افرادی که کودکان را مورد بهرهایران نیز تأ

اطالعات به منظور آگاه کردن کودکان از این حقوق یک ضرورت  تأمیندهند، وجود دارد. ضرورت کشی اقتصادی قرار می

شی جنسی، قاچاق کاست. از جمله مواردی که بطور خاص در پیمان حقوق کودک اشاره شده، جلوگیری از هرگونه بهره

رحمانه و تحقیرآمیز و... و اعمال قوانین شدید در مواجهه به این مواد مخدر، فروش کودکان، شکنجه یا سایر رفتارهای بی

ر این عنوان کانون تمرکز ده از ایجاد این شرایط، آگاه کردن کودکان ب ترین راهکارهای جلوگیریشرایط است. یکی از مهم

های فیزیکی امکان محافظت کامل از خود را نخواهد داشت، ولی الزم است کودک با توجه به محدودیت شرایط است. طبعاً

ن زند. عالوه بر این والدیم میبداند در چه شرایطی خطری وی را تهدید خواهد کرد. این دانستن خود یک نیاز اطالعاتی را رق

شان تذکر ندهند، کودکی با وجدان ضعیف پرورش خواهند داد و این چه در هیچ موردی به کودکباید بدانند که چنان

ادن در معرض انجام د کودکان به دنبال ضعف خود، در بزرگسالی، از اعمال خالف قوانین آگاه نخواهند بود. از این رو شدیداً

 (. و یا مورد خالف واقع شدن قرار دارند ) اعمال خالف

(9یابی ) دوست خانوادگی، و شخصی روابط   .3

 هشود. از این میان تعدادی بعنوان دوست و بخشی بای از افراد آشنا میهر انسان در طی دوران زندگی خود، با مجموعه

ی شدن، در چارچوب و اصول شد. این افراد از نخستین مرحله تا صمیمعنوان دوست صمیمی، در دنیای هر فرد وارد خواهند 

شت. ثیر بیشتری خواهند داکودک، این مجموعه روابط قدرت و تأثیراتی ولو اندک خواهند داشت. حال در زندگی زندگی تأ

اند، نیز ها بودهگتربا در نظر گرفتن اینکه در زندگی کودک، مجموعه روابط خانوادگی و دوستانی که مربوط به شبکه بزر

 حضور خواهند داشت. 

های ارتباطی انسانی که در اطراف کودکان شکل خواهند گرفت به چشم خواهد آمد. از این رو ضرورت توجه به شبکه

سمت چه مدنظر این قفرض چهارم در این اثر( به بزرگترها مربوط خواهد شد. ولی آنبخشی از این ضرورت )با یادآوری پیش

شوند. از ها وارد میبخشی به کودکان برای کسب توان تشخیص دوستان و افرادی است که در شبکه خاص آنآگاهیاست، 

. عالوه توانند نقش خوبی ایفا کنندو مخصوص کودکان در این زمینه می های داستانیویژه کتابه این رو منابع اطالعاتی و ب

سالگی،  9/3کنند. چراکه کودکان بعد از سن یابی بزرگترها توجه میای دوستیابی، کودکان به معیارهیند دوستبر این در فرا

قادرند به تناسب رفتار بزرگترها، روش زندگی خود را انتخاب کنند. از این رو در این مرحله از زندگی ممکن است به یکی 

(ن( دارند )د و برای این تمایل دلیل مشخص )ولو غیرقابل بیاناز والدین تمایل بیشتری نشان ده
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(14و  13اندیشه ) و بیان آزادی   .4

ای مانند انتخاب (. انتخاب وی شامل موارد سادهسالگی می تواند انتخاب کند ) 3کودک از 

یرد. گشکلی هدفمند به خود میخواهد با آن بازی کند. در واقع برخی از کارهای وی در همین سن، ای است که میبازیاسباب

تواند برای انتخاب خود دلیل و توضیح بیان کند. این دوره یکی از مقاطع سنی کودکی سالگی می 9ن در حالیست که از سن ای

 است که حضور اطالعات در آن باعث پرورش توان استدالل و تحلیل کودک در آینده خواهد شد. 

حقوقی که برای هر انسانی وجود دارد، حق جستجو کردن، کسب اطالعات و تفکر  نامه حقوق بشر، یکی ازیمانبنا به پ

مجدد در مورد مسائل مربوط به خود و زندگی است. کودکان ممکن است در موارد زیادی حتی برای برخی از بدیهیات 

ودکان کند که کصدق می هایش فرض در خیلی از زمینهزندگی )از دیدگاه بزرگترها( نیز سوال داشته باشند. شاید این پ

های امروز )به دالیل مختلف( ذهن کاوشگر قویتری دارند. از این رو برخی از مسائل که در طی دوران کودکی بزرگترهای نسل

نیاز،  گیرند. اینمیشده است، اکنون توسط کودکان امروزی مورد سوال و کنجکاوی قرار امروزی، به راحتی پذیرفته می

شود، بزرگترها در برخی موارد احساس ناتوانی کنند و از العاتی در کودکان خواهد بود. نیازی که باعث میشکل بارز نیاز اط

پاسخ دادن به آن عاجز بمانند. از این رو این نیاز، خود به نوعی به نیاز اطالعاتی بزرگترها تبدیل خواهد شد. اینجاست که 

. از این رو شانس تالش بیشتر برای دریافت پاسخی قانع کننده نیز 1دشوضرورت نیاز توسط هم کودک و هم بزرگتر لمس می

بیشتر خواهد شد. چراکه حس پاسخ داده نشدن نیاز کودک، در هر شکلی، برای بزرگتر نیز ناخوشایند خواهد بود. بنابراین 

 تالش هر دو هدف قویتری دنبال خواهد کرد. 

(14مذهبی ) امور .5

تنها روش زندگی مناسب را به کودکان و  ن و الگوهای صحیح رفتاری و اعتقادی، نهاعتقاد به خداوند، داشتن ایما

های ارزش اعتقادی بهکنند. بیهایی را که الزمة یک زندگی سالم است به آنان معرفی میشناسانند، بلکه ارزشنوجوانان می

درنهایت به سرخوردگی و پوچی در زندگی ارزشی را انتخاب کنند و شود نوجوانان معیارهای بیصحیح زندگی باعث می

از این رو نیاز به اطالعاتی در راستای مذهب و ساختاری که اعتقادات مذهبی به زندگی فرد می  .() روآورند

های هر جنبگیری، رفع ابهام و سایتوانند در راستای شکلدهد، یکی از ملزومات زندگی انسان است. منابع اطالعاتی مختلفی می

، حضور در جلسات مذهبی و کسب اطالعات الزم از 2های مذهبی مذهبی، به کودکان اطالعات برسانند. از آن جمله کتاب

ر شوند و مواردی مشابه همگی دویژه تلویزیون پخش میه ها بهای مذهبی که از طریق رسانهمراجع مذهبی، توجه به سخنرانی

ه کودکان ها و الگوی مذهبی را بذهبی باید ارزشثر خواهند بود. منابع اطالعاتی مؤگرفتن بعد مذهبی زندگی کودکان مشکل

 در صورتی که مناسب نباشند ممکن است صدمة جبران . از این روو نوجوانان بشناسانند و ایمان را در آنان ایجاد و تقویت کنند

  ناپذیری به گرایش آنان به مذهب بزنند.

                                                           
 شود نتوان حد مرز مشخصی بین نیاز و خواسته تصور کرد، توضیحات ارائه شده در این قسمت است.یکی از مواردی که باعث می  1

ثر های واقعی مذهبی را بشناساند، از تعصب به دور باشد، ندارد که کتاب مذهبی باید شخصیتمذهبی، اظهار می های کتبپریرخ در مقاله خود در توصیف ویژگی  2

ن ماجرا و های آن دور از ذهن نباشند، در پرورانیدها و مثالگونه به بیان مطلب بپردازد، پدیدهساده و شیوایی داشته باشد و تاحد ممکن به صورت غیرمستقیم و داستان

 های مذهبی با نیازها و شرایط اجتماعی روز هماهنگ باشند.آرایی آن، استفادة خوبی از هنر به عمل آید، و پیاماخت و پرداخت آن و نیز در تصاویر و صفحهس



 بیگدلی و همکاران: بزرگان کوچک و اطالعات ...

11 

 

های مفید و ضروری است. اهمیت تکالیف والدین در قبال فرزند، انتقال اطالعات و آموزهاز دیدگاه اسالم یکی از 

توان بخش است که میهای حیاتموضوع از این جهت است که در پرتو انتقال این اطالعات و دسترسی کودکان به این آموزه

ن تر سعادت اخروی که متضمیوی و از آن مهمآنان را به تدریج و متناسب با اقتضای سن، در مسیر خیر و تأمین سعادت دن

 .( ) حیات شایسته انسان است، سوق داد

(17اجتماعی ) های شبکه و ها کتاب ها، منابع اطالعاتی، رسانه  .6

ن خصوص ها در ایپیمان نامه حقوق کودک، گویای ضرورت19برای توصیف این نیاز، توجه دقیق به بندهای ماده 

که کودک  کنندو تضمین باشند های گروهی واقف به عملکرد مهم رسانهباید  کشورهای عضونامه، خواهد بود. بر اساس پیمان

ویج را تهالمللی دسترسی داشته باشد، به ویژه اطالعات و مطالبی که هدف آنبه اطالعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین

کشورهای عضو اقدامات  الزم است بهداشت جسمی و روانی کودک است. بدین منظور رفاه اجتماعی، معنوی و اخالقی و

 د:نزیر را به عمل آور

 های گروهی به انتشار و پخش اطالعات و مطالبی که برای کودک از نظر اجتماعی و فرهنگی سودمندالف( تشویق رسانه

 باشد.

ون فرهنگی، منابع گوناگگونه اطالعات و مطالب از و انتشار اینالمللی در زمینه تولید، مبادله های بینب( تشویق همکاری

 المللی.ملی و بین

 های کودکان.پ( تشویق تولید و انتشار کتاب

 های اقلیت یا بومی از نظر زبان.توجه خاص به نیازهای کودکان گروههای گروهی به ت(تشویق رسانه

 ساندرو مطالبی که به رفاه وی آسیب می در برابر اطالعات ث( تشویق تهیه رهنمودهای مناسب برای حمایت از کودک

 .نامه حقوق کودک()پیمان

منظر نظام تعلیم و تربیت اسالمی نه تنها به حق دسترسی کودک به اطالعات توجه شده و تکالیفی برای والدین در این از 

ده ای که منافع واقعی کودک را تأمین نماید، تأکید شزمینه مقرر شده است، بلکه بر لزوم توجه به محتوای اطالعات، به گونه

 "کودکانتان چیزهایی را یاد بدهید که به خاطرش خداوند به آنان بهره برساند به": است. امیرالمؤمنین امام علی )ع( فرمود

( .) 

(24بهداشت ) و سالمت .7

حق کودک را برای برخورداری از باالترین معیارهای بهداشتی و باید کشورهای عضو نامه، پیمان 24بر اساس ماده 

از حق  برای تضمین این که هیچ کودکی و شناسندببیماری و بازیابی سالمت به رسمیت  تهسیالت قابل حصول جهت درمان

دارد که کشورها باید این امکان را  همچنین در ادامه اظهار می. کننددسترسی به چنین خدمات بهداشتی محروم نماند تالش 

ها دسترسی داشته باشند و مربوط آگاهی و به آنهای ه ویژه والدین و کودکان از آموزشهمه اقشار جامعه بفراهم کنند که 

یمار بداند، بیماری چیست، چگونه بکودک باید  مورد حمایت قرار گیرند.و سالمت در استفاده از دانش پایه در مورد بهداشت 

ن اطالعات ، ایها باید انجام دهد، اصول اولیه بهداشت فردی چیست. امروزهشویم، چه راهکارهایی برای پیشگیری از بیماریمی

ویژه در مدارس و مقاطع ابتدایی ه شوند، از جمله اطالعات ضروری هستند که بت عنوان اطالعات سالمت شناخته میکه تح

 ها توجه شده است. بیش از پیش به آن
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(28نیاز به آموزش اطالعات تخصصی ) .8

چه ( . اما درک آن) دهندکر کردن خود را گسترش می کودکان از یک سالگی، توانایی اندیشیدن و ف

گذرد برای بزرگترها، دشوار است و در بسیاری از موارد با نوعی عدم اطمینان همراه است. اگر چه در ضمیر و ذهن او می

گویند را یم تواند چیزهایی که بزرگترهارسد که مینظر میه کند و بردن را تجربه میتدریج صحبت که کودک در این سن ب

 چه یک بزرگتر به کودکگوش دادن و یا درک کردن آن . در بسیاری از موارد علتاین گونه نیست ولی لزوماً ،درک کند

 شنود. چه میتشخیص و درک آن گوید، عالقه وی به بزرگتر خود است و نه لزوماًمی

ساله قادر خواهد بود به کارهایی  9/3ها هستند. عالوه بر این یک کودک سالگی، آماده آموزش مهارت 3کودکان از 

( که میزان این ابتکار به سطح اطالعات وی نیز مرتبط خواهد بود. از این رو ) ابتکاری دست بزند

آید و در بسیاری از کشورها، سن آغاز آموزش ابتدایی برای کودکان، از ضرورت نیاز به آموزش در سنین پایین به چشم می

سالگی خواهد بود. بزرگترها قادر خواهند بود با درک این ضرورت، با تشویق و ایجاد انگیزه، میل به دانستن را در  4تا  3

رفت و نزدیک مند، باعث پیشواره، تشویق و پاداش دادن ساختارکودک خود تقویت کنند. بزرگترها باید در نظر بگیرند که هم

اینجاست ند. گیرند و از تخیل کمی فاصله میشوی، به واقعیت بیشتر نزدیک میسالگ 4شدن به اهداف خواهد شد. کودکان  از 

گیری ذهنیات وی بسیار مهم باشد. از این رو یکی از دالیلی تواند در شکلکه کسب اطالعات صحیح، دقیق و معتبر می

 کند. شود که ضرورت آموزش اطالعات تخصصی را بیشتر روشن میمحسوب می

 .له و مواجهه با بحران را از بزرگترهای خود فراگیرندسالگی، قادرند مهارت حل مسئ 9تا  4سنین  اغلب کودکان بین

بندی نیازهای اطالعاتی وی به کمک او بشتابید و اطالعات الزم را جهت دهی اطالعات تخصصی و با اولویتبنابراین با شکل

ی تواند برخی از نیازهاجه به سنش، به او بیاموزید که میتوحل مسائل و نیازهای اساسی اش در اختیارش قرار دهید یا با 

ه له و مواجهه با بحران را به شکلی ساده نیاموختئکند. کودکانی که در این سنین، مهارت حل مس تأمیناش را خودش اطالعاتی

شت. از این ی نخواهند داگیرشوند و در اکثر موارد توان تصمیمایط سخت، به راحتی سردرگم میباشند، در بزرگسالی در شر

ش گیرند، قرار گیرد و به سمت و سویی که به صالحأثیر تصمیماتی که دیگران برایش میرو امکان دارد به راحتی تحت ت

ص در سنین باالتر  خیالبته تش. است مهم بسیار مختلف سنین در کودکان اطالعاتی نیاز تشخیص رو این نیست حرکت کند. از

 تر خواهد بود، چراکه توانایی تعامل و بیان مفاهیم را کسب کرده است. کودکی، راحت
 

(31سرگرمی ) و فراغت اوقات  .9

یزی نیاز رکودک نیز مانند سایرین، اوقات فراغتی دارد و برای پرکردن این اوقات به سرگرمی و فعالیت و البته برنامه

کار ببرد اطالعات ه تواند برای سرگرم کردن خود بکه میهایی خواهد داشت. الزم است به کودک، در مورد انواع روش

ی های دوران کودکی است. کودکان از سنین ابتدایی زندگثیرگذارترین سرگرمیأترین و تکافی داده شود. بازی یکی از مهم

 ند چگونه بهتر بازیگیردهند و به تدریج یاد میها را بدون رعایت قانون و مقررات انجام میسالگی( بازی 2از سن  )عموماً 

العات گیرد و آموزش مبتنی بر اطها صورت میها در قالب آموزشکنند و از اوقات خود به نحو بهتری استفاده کنند. یادگیری

ن ها و سایر مفاهیم بنیادیها، رنگها، شکلن پیش از دبستان، برای آموزش جهتویژه در سنیه ها باست. انجام برخی بازی

ننده شدن کر بازی کودکان و جلوگیری از خستهینفک زندگی کودکانه است. توجه به حد دخالت بزرگترها دزندگی، جزء ال

 های کودکان از جمله نکاتی است که در این راستا باید مدنظر قرار گیرد. بازی
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بخش برای یآگاههای مهم کنند. یکی از کانالهایشان صحبت میبازیبیشتر کودکان در حین بازی با خودشان و اسباب

هایشان، مشکالت و توقعاتشان و ... را در حین این بسیاری از نیازها و خواسته ،هاست. کودکانبزرگترها، همین صحبت

 ست. هاهای کسب اطالعات در مورد نیازهای دقیق کودکان، توجه به این صحبتکنند. یکی از شیوهها بیان میصحبت
 

(29اجتماعی ) و فردی منزلت و نفس عزت  .11

الفطره، ها بهای مختلف است. همه انسانها، نیاز به حفظ عزت نفس و جایگاه فرد در موقعیتیکی از حقوق اولیه انسان

دوست دارند مورد احترام قرار گیرند و در زندگی فردی و اجتماعی، منزلت خود را داشته باشند. کودکان از سنین ابتدایی 

کنند. یک کودک از این سن، از اینکه یک بزرگتر در جمع او را مورد شتر این حس را درک میسالگی( بی 4 زندگی )حدوداً

چه این حق را برای کودک قائل نشویم، در آینده کند. چنانکند و حتی در مواردی اعتراض میاخذه قرار دهد، شکایت میؤم

 است.  به دنبال اشکاالت و خطاهای دیگران بزرگسالی خواهیم داشت که دائماً 

ست که به دیگران احترام بگذارد و انتظار داشته باشد که به او احترام گذاشته ا کودک باید بداند، که شرط زندگی این

شود. کودکانی که این موارد را یاد گرفته باشند و از لحاظ ادراکی به خوبی توجیه شده باشند، رشد اخالقی بهتری خواهند 

د در زندگی اجتماعی الزم است درکی همدالنه از نگیرد. یاد مینکند و بهتر رفتار مینکنداشت. از این رو بهتر درک می

سالگی قادر است مفهوم نوبت و انتظار را فرا بگیرد. از این رو بدین وسیله یاد  9تا  9د. کودک از سنین ندیگران داشته باش

ند و اگر انتظار دارد دیگران نیز نوبت را رعایت کن ،این دنباله میگیرد که با رعایت نوبت، به دیگران احترام گذاشته است. ب

ست که تا قبل از این سن، هنوز به این توان چنین نشود، حق خواهد داشت اعتراض کند و از حق خود دفاع کند. این در حالی

  دهد.نرسیده است و ممکن است برای زود نتیجه گرفتن، هرکاری انجام 
 

 و بحث  گیرینتیجه

های خاص خود را دارند. ها تنوع و ضرورتبزرگانی هستند که در قالبی کوچک قرار دارند. نیازهای آنکودکان، 

 أمینتها را اداره و از نیازهای خود آگاه نیستند، به همین دلیل بزرگترها نیازهای آن عمدتاًکودکان به اطالعات نیاز دارند، 

ن هایی شکل گرفتند که هدفشان این بود که بیشتر در ایاین رو پژوهش دهند. ازها را برایشان تشخیص میو ضرورت میکنند

ایی در ایران هشان از دید کودکانه نگاه کنند. تاکنون، پژوهشراستا کندوکاو کنند تا بتوانند به کودکان و نیازهای اطالعاتی

ها ژوهشدر پ ت. برخی ازاین نیازها مکرراًبندی نیازهای اطالعاتی کودکان انجام گرفته اسو خارج از ایران، در راستای دسته

 اند.هدبندی نیازها، به هرم مازلو توجه کرها برای دسته. عمده این پژوهشخورندیازهای اطالعاتی کودکان به چشم میعنوان نه ب

-هدستخواهند، نگاه شده است. مبنای اصلی چه کودکان از اطالعات میفاوت به آناز دیدگاهی متدر پژوهش حاضر 

دسته نیاز اطالعاتی برای کودکان، قابل طرح است که از آن  18است. بر این اساس  1696نامه حقوق کودک ژنو بندی، پیمان

حمایت  اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی؛ تأمینتوان به این موارد اشاره کرد: نیازهای اطالعاتی مربوط به بقا و حیات، جمله می

ا، هیابی؛ آزادی بیان و اندیشه؛ امور مذهبی؛ کتابستفاده؛ روابط شخصی و خانوادگی، دوستاز خود، جلوگیری از سوء ا

های اجتماعی؛ سالمت و بهداشت؛ آموزش اطالعات تخصصی؛ اوقات فراغت و سرگرمی؛ ها و شبکهمنابع اطالعاتی، رسانه

عزت نفس و منزلت فردی و اجتماعی. 
 

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان گزارش نشده است. هیچ
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