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 و بيان مسئله مقدمه
های مداوم آن و همچنین نقش و اهمیتی با توجه به رشد پرشتاب علوم، تحوالت و پیشرفت

که اطالعات روزآمد برای زندگی روزمره افراد دارد، الزم است که جدیدترین منابع اطالعاتی را 

-های ممکن، شناسایی، تأمین و در اختیار آنان قرار داد. با توجه به پیدایش فناز طریق روش

گردیده است. در چنین محیطی  های نوین ارزش زمان بیش از هر وقت دیگری آشکارآوری

وری و در حداقل زمان برآورده خواهند نیازهای اطالعاتی خود را با حداکثر بهرهکاربران می

جویی در وقت کنند، بنابراین نیاز به دسترسی به منابع اطالعاتی مطلوب و رفع نیازها با صرفه

 رسد.کاربر، ضروری به نظر می

اجتماعی جوامع پیشرفته  -های فرهنگیکانوناز مهمترین  توانرا میعمومی هایکتابخانه

که قشرهای مختلف جامعه های عمومیامروز به شمار آورد. با توجه به وسعت مخاطبان کتابخانه

شوند، این مراکز نقش زیر بنایی در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع را شامل می

 ریزی،روند )اشرفیارکان تحوالت بنیادی جوامع به شمار میبرعهده دارند و یکی از مهمترین 

1388: 6.) 

های اساسی و و جوانان در هر جامعه از سرمایه توان گفت نوجوانانمیاز طرف دیگر 

آیند، بنابراین سرمایه گذاری برای تربیت صحیح و سالم و راهنمایی اصلی هر کشور به حساب می

ماعی، فرهنگی واقتصادی در آن جامعه است. دوره ی نوجوانی آنان در واقع سرمایه گذاری اجت

به لحاظ شرایط و ویژگی های خاص خود از حساسیت بیشتری نسبت به سایر دوره های زندگی 

انسان برخوردار است. این دوره با تغییرات رشدی همه جانبه ی جسمی، عقلی، عاطفی، 

ن تغییرات مذکور نیازهای خاصی را برای اجتماعی، معنوی و اعتقادی همراه است و به طور یقی

به عمومی هایکتابخانهفردی که در این مرحله سنی قرار دارد، ایجاد خواهد کرد. از آنجا که 

عنوان یکی از نهادهایی که مسئولیت غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان را برعهده دارد، الزم 

نوجوانان و جهت دادن به هیجان ها  است برنامه ریزی دقیقی به منظور تربیت و هدایت درست

 و ارضای نیازهایشان انجام گیرد.

های ستانبنا به مطالبی که ذکر شد، ضرورت دارد که پژوهش هایی در این خصوص در ا

های اقعیتمختلف به منظور توسعه فرهنگی صورت گیرد، زیرا تا زمانی که دست اندرکاران از و
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درستی نداشته باشند، ساماندهی بهینه ممکن نخواهد بود. آمار های عمومیموجود در کتابخانه

گیرند و از نظر درجات طیف وسیعی را در بر میهای عمومیاما از آنجا که مراجعین به کتابخانه

باشند و نیز به دلیل تنوع تحصیلی، سن، و عالیق و زمینه های فرهنگی تا حد زیادی متغیر می

های متفاوت مراجعین م است جهت پاسخگویی به درخواستالزمومی ع هایکتابخانهمنابع در 

ها براساس نیازسنجی مراجعان به طور سازی کتابخانهجموعههای گوناگون موضوعی، ممینهدر ز

 عام و خاص منطقه ای انجام گیرد.

از آن جهت از  هاکتابخانهلذا شناسایی و تشخیص نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان 

ضرورت و حساسیت خاص و باالیی برخوردار است که با وجود حجم روزافزون اطالعات و 

 ایکتابخانههزینه سنگین تهیه منابع اطالعاتی از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر، هیچ 

اطالعاتی  منابع اطالعاتی را در یک جا گردآورد. از این رو الزم است نیازهایتواند تمامینمی

واقعی جامعه استفاده کننده به درستی مشخص گردد تا بتوان منابع اطالعاتی مناسب را گزینش 

توان گفت که نخستین اصل در فرایند اطالع رسانی (. اینجاست که می15: 1380کرد )بشیری، 

 نیازسنجی اطالعات یا شناسایی نیازهای اطالعاتی کاربران است. بررسی نیازهای اطالعاتی

استفاده کنندگان یکی از وظایف مهم متخصصان حوزه کتابداری و اطالع رسانی است. به هر 

شود و حاصل کار تر انجام گیرد، منابع مناسب تری مجموعه سازی میقیقمیزان نیازسنجی د

 تر خواهد بود.خشرضایت ب

 مسئله پژوهش حاضر آن است که نیازهای واقعی اعضای نوجوان از منابع و خدمات

کتابخانه های عمومی مشخص نیست و نیز مجموعه سازی و ارائه خدماتعمومی کتابخانه ها که 

با صرف هزینه سنگین و زمان زیاد انجام می گیرد، ممکن است بر اساس عالیق و نیازهای 

 ایمجموعهتا جهت تهیه  در این پژوهش سعی شدبنابراین اطالعاتی واقعی نوجوانان ارائه نگردد. 

متناسب با ذوق و سلیقه مخاطبان، مومی ع هایکتابخانهدر ز منابع و خدمات عمومیمناسب ا

از آنجایی که نوجوانان  .نیازهای اطالعاتی مراجعه کنندگان مورد بررسی و سنجش قرار گیرد

باشند و سالمت و سعادت آینده جامعه توسط آنان تضمین خواهد شد آینده سازان کشورمان می

ردی بودن نتایج، نیازسنجی بروی قشر وسیعی از استفاده کنندگان و اعضا که و به منظور کارب

 گیرد.باشند، صورت مینوجوانان می
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های زیادی صورت گرفته های مختلف پژوهشیابی در بافتدر پیوند با موضوع رفتار اطالع

هایی وهشدر پیوند با پژوهش حاضر، پژ یابی است.است که ناشی از اهمیت اطالعات و اطالع

 شود. ها اشاره می در داخل و خارج از کشور انجام شده که به طور خالصه به آن

( در پژوهشی به بررسی موضوعات مورد عالقه اعضای جوان 1388) و سپهر امید خدا

های پژوهش نشان عه در اوقات فراغت پرداخت. یافتهشهر تهران جهت مطالعمومی هایکتابخانه

مان، موضوعی کنند. رها مراجعه میگذراندن اوقات فراغت به کتابخانهتر اعضا با هدف داد که بیش

عالقه کاربران است. بعد از آن موضوعات ورزشی، هنری و است که بیش از همه مورد توجه و

 طنز در رده های بعدی قرار دارند.

 زادآ دانشگاه علمی هیئت یابیاطالع رفتار ( بررسی1389پور و دیگران)شوق

 هایدانشگاه وقت تمام علمی هیئت اعضای ،بیشتردو( دریافتند که  )منطقه اسالمی

می نمایند.  استفاده مربوطه کتابخانه از صورت حضوری به دو منطقه اسالمی آزاد

 کتاب شوند.می مندبهره از اینترنت اطالعات به دستیابی برای ایشان از اندکی تعداد

 .است برخوردار ایشان استفاده مورد منابع بین در ایهویژ جایگاه از

به بررسی مقاالت  انتشار یافته در ایران در پژوهشی جامع ( 1392اعظمی و داور پناه )

پرداختند و دریافتند که کتاب دارای بیشترین  89از ابتدای انتشار تا سال  یابیدرحوزه رفتار اطالع

استفاده در هر دو جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی است. در بین منابع الکترونیکی، اینترنت 

ع چاپی و الکترونیکی کنندگان کاربرد دارد. مهمترین موانع در استفاده از مناببیشتر توسط استفاده

موقع به اطالعات، کمبود وقت، خارجی، عدم دسترسی بههای ، عدم آشنایی با زبانکمبود منابع

 کند بودن سرعت شبکه مخابرات کشور و عدم آشنایی با منابع است.

( در پژوهشی به بررسی رفتار اطالع یابی جهت برطرف کردن 1393و دیگران ) یوسفی

تند که پرداخته و دریاف سازی رازیپژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرمنیاز اطالعاتی 

پژوهشگران برای انجام پژوهش استفاده از مقاالت نشریات ادواری در رتبه اول قرار دارد و 

بیشتر از ارتباط و مشورت با متخصصان و پژوهشگران داخل کشور و تجارب شخصی استفاده 
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-کنند و از ارتباط و مشورت با متخصصان و پژوهشگران خارج از کشور و شرکت در همایشمی

شود. همواره استفاده از متن کامل منابع در اولویت اول قرار ی کمترین استفاده میهای خارج

  دارد. 

عمومی  هایکتابخانهنیازهای اطالعاتی دانش آموزان در ( پژوهشی در مورد 2006) 1پورس

انجام داد. این پژوهش بر اساس نظرسنجی از دانش آموزان دانمارکی به صورت آنالین انجام 

نمونه های مورد بررسی از موسسات مختلف و مناطق متفاوت از سراسر کشور شده است و 

صورت گرفت. نتایج نشان داد که بیشتر دانش آموزان به منظور اهداف درسی به شدت به 

وابسته و متکی هستند. جایگاه گوگل به عنوان منبع اطالعاتی دانش آموزان عمومی هایکتابخانه

 .قرار داشت ایکتابخانهتوجهی در کنار استفاده از منابع سنتی  برجسته بوده و به صورت قابل

یابی دانشجویان کسب و کار را ( نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالع2013) 2مجید و دیگران

در سنگاپور مورد بررسی قرار دادند. هدف اولیه دانشجویان از جستجوی اطالعات، انجام 

بیشتر دانشجویان  ارائه مطالب و بحث در کالس بود.های موردی، تکالیف، تجزیه و تحلیل

منابع الکترونیکی مهمتر از  کردند.اطالعات مالی، اخبار اقتصادی و روند صنعت را جستجو می

 منابع چاپی بودند. 

کنندگان کتابخانه یابی استفاده( نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالع2013) 3چودهاری

پژوهشی و آموزشی توسط   ،نیازهای مطالعهکه    و دریافتند دانشگاهی آسام را بررسی کردند

شود و نامه برآورده میها و پایانها و ادواریدایره المعارف ،های کتابخانهای از کتابمجموعه

های لغت برای بیشتر کاربران کافی است. اینترنت و برای بیشتر کاربران ناکافی است. فرهنگ

عنوان مثال ر کاربران ناکافی است. منابع سمعی و بصری بهمجالت الکترونیکی برای بیشت

دنبال آن اینترنت، پست الکترونیکی ترین وسیله برای همه کاربران بودند و بهتلویزیون محبوب

بیشتر ز امکانات اینترنت بسیار کم بود. استفاده ا باشند.و پایگاه داده آنالین حائز اهمیت می

پژوهش و پیدا کردن اطالعات از مدارک به کتابخانه  ،آموزش ،طالعهم ،دهندگان برای امانتپاسخ

کنند. تعداد کمی برای گذراندن اوقات فراغت و جستجوی اطالعات از منایع مراجعه می

                                                           
1 . Pors 

2 . Majid et. al 

3.  Choudhury 
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کامل  ،کنند. بیشتر کاربران معتقدند که اطالعات در دسترسالکترونیکی به کتابخانه مراجعه می

ط کتابخانه فراهم نشده است. مهمترین موانع در دسترسی به روز نیستند. خدمات کافی توسو به

فقدان دانش درباره استفاده از خدمات  ،کمبود زمان ،فقدان دانش درباره منابع اطالعات ،اطالعات

 کتابخانه هستند.

استفاده کنندگان کتابخانه دارای معلولیت به بررسی نیازهای اطالعاتی ( 2014) 1لی و لی

بررسی نشان داد که رادیو و تلوزیون منبع ترجیح داده شده برای اطالعات  .پرداختندبینایی 

یابی بیشتر هدف آنان از اطالع و یابی تمایل به اطالعات جدید دارنددر اطالع معلوالن هستند.

برای یادگیری، آرامش و ارتباطات داخلی بود. یکی از موانع دسترسی به خدمات کتابخانه  فقدان 

ها نرم افزار کمکی مخصوص ر استفاده از اینترنت نیز به علت اینکه بسیاری از سایتزمان بود و د

 .ها نداشت و یا هزینه اشتراک داشت، مشکل بودبرای آن

( به بررسی نیاز اطالعاتی تحقیق و توسعه دانشمندان، 2014) 2ساهو، گوسامی و چوداری

پردازد. این هند می 3الوژی جرخندمهندسان، مدیران و محققان مشغول به کار در موسسات مت

ها از انواع رسمی و غیر رسمی اطالعات بررسی نشان داد که گروه تحقیق و توسعه این سازمان

ها، سمینارها، کننده در جلسات، بحثهای شرکتغیر از منابع علمی، تیمکنند. بهاستفاده می

نش و به اشتراک گذاری تجربیات ها به عنوان رسمی اصلی منابع کسب داها و کنفرانسکارگاه

 با همکاران و کارشناسان خود و برای ایجاد تماس با برای تبادل دانش است.

توان به این نتیجه رسید که ابهام در مفهوم نیازهای های ارائه شده میبا نگاهی به پیشینه

شاعه د ااطالعاتی باعث شده گستره زیادی از بررسی منابع تا مجراهای اطالع یابی در رون

ا نسبت به اطالعات بعنوان بررسی نیازهای اطالعاتی در نظر گرفته شود. آنچه که این تحقیق ر

کند، این است که در تحقیقات تحقیقات گذشته در زمینه های نیازهای اطالعاتی متمایز می

ازهای بوده، لیکن در این تحقیق، با تاکید بر نیهای مختلف علمیگذشته تاکید بر متخصصان حوزه

 شود.اطالعاتی نوجوانان گام موثری برداشته می

 

                                                           
1 .  Li & Li 

2 . Sahu, Goswami& Choudhury 

3 . Jharkhand 
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 هاي پژوهشپرسش
ساله از  18-15هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نیازهای اطالعاتی نوجوانان 

 این پژوهشصفهان است. اشهر  عمومی هایکتابخانهتحت پوشش نهاد عمومی هایکتابخانه

 :اسخ دهدها پبه این پرسش داردسعی 

های تحت پوشش نیازهای اطالعاتی نوجوانان به منابع مختلف کتابخانهمیزان  .1

 چقدر است؛  1عمومی شهر اصفهان های کتابخانه

 های تحت پوششمیزان  نیازهای اطالعاتی نوجوانان از خدمات مختلف کتابخانه .2

 چقدر است؛  عمومی شهر اصفهان های کتابخانه

تحت پوشش  هایکتابخانهمیزان برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی نوجوانان از منابع  .3

 چقدر است؛ عمومی شهر اصفهان های کتابخانه

ت های تحمیزان برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی نوجوانان از خدمات کتابخانه .4

 چقدر است؛ عمومی شهر اصفهان های کتابخانهپوشش 

 های کتابخانههای تحت پوشش های اطالعاتی خود از کتابخانهنوجوانان در رفع نیاز .5

 باچه مشکالتی مواجه هستند؛  عمومی شهر اصفهان

های تحت هایی از منابع کتابخانهنوجوانان در رفع نیازهای اطالعاتی خود با چه روش .6

 کنند؛استفاده می عمومی شهر اصفهان های کتابخانهپوشش 

 های موضوعی پراکنده است.در چه زمینه نیازهای اطالعاتی نوجوانان .7

 

 پژوهش شناسیروش
پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کاربران  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

باشد. با سطح شهر اصفهان میهای عمومی)مقطع متوسطه( کتابخانه18-15و اعضای نوجوان 

استان اصفهان است وتعداد کاربران عمومی هایکتابخانهتوجه به آمار گردآوری شده از نهاد 

ای گیری تصادفی طبقهاین تحقیق از روش نمونهباشد. درنفر می 9418ها برابر با نوجوان آن

                                                           

 کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور . 1
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نفر برآورد گردید. ابزار جمع  328جهت انتخاب نمونه آماری استفاده شده است و حجم نمونه 

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه،  ها پرسشنامه محقق ساخته بود. برای بررسیآوری داده

این این زمینه جمع آوری و پرسشنامه برنفر از صاحب نظران و استادان متخصص در 5نظرات 

، ضریب آلفای  spssاساس اصالح گردید. برای سنجش پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار 

بین اعضای جامعه آماری توزیع ها پرسشنامه محاسبه گردید. برای گردآوری داده96/0کرونباخ 

هایی که ناقص پر پرسشنامه برگشت داده شد و پس از حذف پرسشنامه 341شد. از این تعداد 

اس پی اس پرسشنامه برای توصیف و تحلیل وارد نرم افزار   320های حاصل از شده بود، داده

 درصد بود. 91های مناسب برای تحلیل شد، به عبارت دیگر نرخ بازگشت پرسشنامهاس 
 

 هاي پژوهشيافته
با استفاده از آزمون کولموگروف ـ سمیرنوف، نرمال بودن متغیرها بررسی شده است و 

 و نمودار ستونی میانگینهایی نظیر درصد، توصیفی از آماره برای آزمودن متغیرها در سطح آمار

و در سطح آمار استنباطی از آزمون فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. 

 یافته های پژوهش در قالب پاسخ به پرسش های پژوهش به شرح زیر ارایه شده است:

عمومی  هاي كتابخانه. ميزان نيازهاي اطالعاتی نوجوانان به منابع مختلف 1پاسخ پرسش   

 ؟ چقدر است شهر اصفهان

 هاات پاسخگویان )نوجوانان(  درباره نیازهای اطالعاتی آنان به منابع )نوع منبع( کتابخانه. نظر1جدول 

انواع منابع زير چقدر مورد 
 استفاده شما در كتابخانه است؟

 خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم

% 3/6 كتاب  5/7 %  1/24 %  9/26 %  3/35 %  
% 4/  3 كتاب هاي كمک درسی  9/9 %  1/26 %  4/ 30 %  2/29%  

% 8/5 كتاب هاي تست  7/11 %  5/25 %  24%  9/32 %  
% 4/12 كتاب هاي مرجع  8/17%  1/24 %  6/20 %  1/25 %  

% 24/ 6 مجالت  7/25 %  5/30 %  3/12 %  1/5 %  
% 4/37 روزنامه ها  5/24 %  5/24 %  5/10 %  1/ 3 %  

% 41 /7 سی دي و فيلم و نوار كاست  6/25 %  7/20 %  5/9 %  5/2 %  
% 49/ 3 پايگاه مقاالت نمايه  5/26 %  1/15 %  6/4 %  6/4 %  

% 1/42 اينترنت و بانک هاي اطالعاتی  8/21%  6/17%  6/10 %  9/7 %  
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ها آورده شده است. میانگین رتبه نیازهای اطالعاتی نوجوانان از منابع  کتابخانه 2در جدول

منبع  بیشتر است )بدین معنی که نیاز اطالعاتی کوچکتر باشد اهمیت آن  هرچقدر میانگین رتبه

 نوجوانان به آن منبع بیشتر است(.

.  اولویت بندی نیازهای اطالعاتی نوجوانان از منابع کتابخانه ها2جدول   

 ميانگين رتبه منابع اطالعاتی اولويت
30/3 کتاب های کمک درسی 1  
41/3 کتاب 2  
51/3 کتاب های تست 3  
12/4 کتاب های مرجع 4  
58/5 مجالت 5  
03/6 روزنامه ها 6  
13/6 اینترنت و بانک های اطالعاتی 7  
37/6 سی دی و فیلم و نوار کاست 8  
56/6 پایگاه مقاالت نمایه 9  

( و  اولویت  30/3با توجه به جدول اولویت اول را کتابهای کمک درسی با میانگین رتبه ) 

 ( دارد.  56/6آخر را پایگاه مقاالت نمایه با میانگین رتبه ) 

عمومی هاي . ميزان نيازهاي اطالعاتی نوجوانان به خدمات مختلف كتابخانه2پاسخ پرسش

 چقدر است ؟ شهر اصفهان

گیری از های بهرهدر بعد آشنایی با کتابخانه و شیوهدهد، نشان می 3جدول طور که همان

ای برای آشنایی های دورهکمترین استفاده و کالس08/2آن، بروشور معرفی کتابخانه با میانگین  

بیشترین استفاده را در بین نوجوانان برای رفع نیازهای اطالعاتی دارد.  17/3با کتابخانه با میانگین

بیشترین استفاده و طرح کتاب من  51/2ای با میانگین عد خدمات امانت، امانت بین کتابخانهدر ب

 را در بین نوجوانان دارد. 05/3کمترین میانگین یعنی 
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هاکتابخانهدرصد فراوانی نظرات پاسخگویان )نوجوانان(  درباره نیازهای اطالعاتی آنان از خدمات . 3جدول  

خيلی  دريافت خدمات
خيلی  زياد متوسط كم كم

 ميانگين زياد

آشنایی با 
کتابخانه و 

شیوه های بهره 
 گیری از آن

کالس های دوره ای برای 
 17/3 %4/27 %6/20 %1/17 %1/12 %8/22 آشنایی با کتابخانه

 08/2 %3/2 %8/9 %2/24 %6/21 %42 بروشور معرفی کتابخانه

 خدمات امانت
 3 %6/12 %2/24 %1/29 %6/18 %4/15 امانت منابع

 05/3 %13 %5/27 %8/27 %8/14 %9/16 ایکتابخانهامانت بین 
 51/2 %8/5 %9/16 %4/26 %8/24 %26 طرح کتاب من

خدمات مرجع 
 و پاسخگویی

خدمات مشورتی برای 
 24/2 %8/4 %4/7 %26 %3/30 %6/31 اعضا

 23/2 %7/1 %4/10 %6/28 %7/27 %6/31 خدمات ارجاعی
ارتباط میان پرسشگر ایجاد 

با متخصصان موضوعی به 
منظور پاسخگویی دقیق تر 

 و جامعتر

5/28% 1/28% 3/25% 6/13% 5/4% 37/2 

خدمات اطالع 
 رسانی

تهیه اطالعات مورد نیاز 
 46/2 %7/5 %13 %6/29 %7/24 %1/27 مراجعان

ارائه فهرست تازه های 
 59/2 %1/6 %3/13 %9/36 %9/20 %8/22 کتاب

 42/2 %2/5 %1/13 %6/28 %25 %2/28 نمایش بریده جراید
 16/2 %1/3 %7/8 %3/25 %1/27 %8/35 تکثیر و فتوکپی

جستجوی اطالعات با 
استفاده از کامپیوتر و 

 اینترنت
9/32% 6/23% 8/22% 9/15% 9/4% 37/2 

 خدمات جنبی

برگزاری همایش ها و 
 27/2 %5/6 %2/10 %8/22 %4/24 %2/36 نشست ها

 96/1 %7/2 %1/7 %4/16 %1/31 %7/42 نمایشگاه کتاب
 90/1 %4/4 %4 %5/19 %9/31 %3/40 سخنرانی

 98/1 %9/4 %8/5 %7/15 %30 %5/43 معرفی کتاب
 97/2 %7/4 %2/7 %1/25 %26 %37 مسابقات کتابخوانی
 16/2 % 5/0 %6/8 %7/16 %9/31 %4/42 کارگاه های آموزشی

 78/1 %9/2 %9/2 %2/11 %1/35 %8/47 نقد ادبی
 78/1 %1/3 %2 %3/14 %6/30 %50 نمایش

برپا کردن جشنها و 
 79/1 %3 %5 %5/11 %29 %5/51 جشنواره ها

 93/1 %3/5 %3/4 %4/13 %1/32 %45 مشاوره تحصیلی
فوق برنامه های هنری و 

 03/2 %1/5 %9/7 %9/14 %8/28 %3/43 ورزشی
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 23/2خدمات ارجاعی با میانگین   ،خدمات مرجع و پاسخگوییدر بعد ، 3بر اساس جدول 

کمترین استفاده و ایجاد ارتباط میان پرسشگر با متخصصان موضوعی به منظور پاسخگویی 

بیشترین استفاده را بین نوجوانان دارد. در بعد خدمات اطالع  37/2تر و جامعتر با میانگیندقیق

دارای کمترین استفاده و ارائه فهرست تازه های کتاب با  16/2رسانی تکثیر و فتوکپی با میانگین

دارای بیشترین استفاده است. در بعد خدمات جنبی نقد ادبی و نمایش با میانگین  59/2میانگین

 را دارد. 97/2دارای کمترین استفاده و  مسابقات کتابخوانی بیشترین میانگین یعنی 78/1

انان(  درباره نیازهای اطالعاتی آنان از خدمات کلی .  جمع بندی نظرات پاسخگویان )نوجو4جدول

هاکتابخانه  

 خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم دريافت خدمات

آشنايی با كتابخانه و شيوه هاي 

 بهره گيري از آن
4/32% 85/16% 65/20% 2/15% 85/14% 

 %46/10 %86/22 %76/27 %4/19 %43/19 خدمات امانت

 %66/3 %46/10 %63/26 %7/28 %56/30 خدمات مرجع و پاسخگويی

 %5 %8/12 %64/28 %26/24 %36/29 خدمات اطالع رسانی

 %92/3 %90/5 %5/16 %08/30 %60/43 خدمات جنبی

درصد از پاسخگویان )نوجوانان( معتقدند، نیاز  85/14دهد که :نشان می  4نتایج جدول 

 4/32خیلی زیاد و  های بهره گیری از آنآشنایی با کتابخانه و شیوه اطالعاتی آنان از خدمات 

آشنایی با کتابخانه و شیوه های بهره درصد نوجوانان معتقدند نیاز اطالعاتی آنان از خدمات 

 خیلی کم است. گیری از آن

میانگین رتبه نیازهای اطالعاتی نوجوانان از خدمات کتابخانه ها آورده شده  5در جدول 

ر باشد اهمیت آن خدمت بیشتر است )بدین معنی که نیاز است. هرچقدر میانگین رتبه کوچکت

  اطالعاتی نوجوانان به آن خدمت بیشتر است(.
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هااولویت بندی نیازهای اطالعاتی نوجوانان از خدمات کتابخانه. 5جدول   

 ميانگين رتبه انواع خدمات عمومی اولويت

15/2 خدمات امانت 1  
گیری از آن آشنایی با کتابخانه و شیوه های بهره 2  52/2  

03/3 خدمات اطالع رسانی 3  

35/3 خدمات مرجع و پاسخگویی 4  

96/3 خدمات جنبی 5  

( و  اولویت  15/2اولویت اول را خدمات امانت با میانگین رتبه ) ،5 با توجه به جدول

 ( دارد.  96/3آخر را خدمات جنبی با میانگین رتبه )

 هاي كتابخانه. ميزان برآورده ساختن نيازهاي اطالعاتی نوجوانان از منابع 3پاسخ پرسش

 چقدر است؟ عمومی شهر اصفهان

ها. نظرات پاسخگویان )نوجوانان( درباره میزان برآورده شدن نیازهای اطالعاتی آنان از منابع کتابخانه6جدول   
زيادخيلی  زياد متوسط كم خيلی كم منابع اطالعاتی  

%1 كتاب  4/6%  34%  8/38%  9/19%  
%5/2 كتاب هاي كمک درسی  8/8%  23%  8/36%  9/28%  

%5 كتاب هاي تست  4/8%  4/22%  2/34%  1/30%  
%8/9 كتاب هاي مرجع  3/17%  7/26%  8/21%  4/24%  

%2/21 مجالت  4/30%  4/30%  9/13%  4%  
%1/34 روزنامه ها  2/26%  3/24%  5/10%  9/4%  

نوار كاستسی دي و فيلم و   8/35%  3/31%  3/18%  4/13%  2/1%  
%5/45 پايگاه مقاالت نمايه  6/28%  7/17%  7/7%  5/0%  

%8/39 اينترنت و بانک هاي اطالعاتی  1/23%  4/20%  14%  7/2%  

 5/0درصد بیشترین و پایگاه مقاالت نمایه با  30/1با توجه به جدول کتابهای تست با 

 زیاد برآورد شده است.درصد کمترین درصد در نظرسنجی خیلی 

تر ای آورده شده است. هرچقدر میانگین رتبه کوچکمیانگین رتبه منابع کتابخانه 7در جدول 

  باشد اهمیت آن منبع در برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی نوجوانان  بیشتر است.
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ننوجواناای در برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی بندی منابع کتابخانه.   اولویت7جدول   
 ميانگين رتبه منابع اطالعاتی اولويت

99/2 کتاب های کمک درسی 1  
27/3 کتاب 2  
33/3 کتاب های تست 3  
12/4 کتاب های مرجع 4  
71/5 مجالت 5  
10/6 روزنامه ها 6  
33/6 سی دی و فیلم و نوار کاست 7  
37/6 اینترنت و بانک های اطالعاتی 8  
78/6 پایگاه مقاالت نمایه 9  

 

( و  اولویت  99/2های کمک درسی با میانگین رتبه )با توجه به جدول اولویت اول را کتاب

 ( دارد.  78/6آخر را پایگاه مقاالت نمایه با میانگین رتبه )

 هاي كتابخانه. ميزان برآورده ساختن نيازهاي اطالعاتی نوجوانان از خدمات 4پاسخ پرسش

 چقدر است؟ عمومی شهر اصفهان

.  درصد فراوانی نظرات پاسخگویان )نوجوانان( درباره میزان برآورده شدن نیازهای اطالعاتی آنان از 8جدول

 هاکتابخانهخدمات 

 خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم خدمات  كتابخانه
آشنايی با كتابخانه و شيوه هاي 

 بهره گيري از آن

9/27% 9/21% 9/31% 5/13% 8/4% 
 %6/14 %26 %1/34 %5/19 %8/5 خدمات امانت

 %2/17 %5/25 %7/35 %14 %6/7 خدمات مرجع و پاسخگويی
 %7/7 %2/18 %37 %6/22 %5/14 خدمات اطالع رسانی

 %4/3 %9/15 %3/30 %7/30 %7/19 خدمات جنبی

میانگین رتبه خدمات کتابخانه ای آورده شده است. هرچقدر میانگین رتبه  9در جدول   

 آن خدمت در برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی نوجوانان  بیشتر است.کوچکتر باشد اهمیت 
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ای در برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی نوجوانان. اولویت بندی خدمات کتابخانه9جدول   

 ميانگين رتبه منابع اطالعاتی اولويت

46/2 خدمات امانت 1  

60/2 خدمات مرجع و پاسخگویی 2  

01/3 خدمات اطالع رسانی 3  

42/3 خدمات جنبی 4  

51/3 آشنایی با کتابخانه و شیوه های بهره گیری از آن 5  

خر اولویت آ ( و 46/2اولویت اول را خدمات امانت با میانگین رتبه )  9 با توجه به جدول

 ( دارد.51/3گیری از آن با میانگین رتبه )های بهرهرا آشنایی با کتابخانه و شیوه

عمومی شهر  هاي كتابخانه.  نوجوانان در رفع نيازهاي اطالعاتی خود از 5پاسخ پرسش

 باچه مشکالتی مواجه هستند؟ اصفهان

ها مواجه برای اولویت بندی موانع و مشکالتی که نوجوانان در استفاده از کتابخانه با آن

ب اولویت موانع و مشکالت به ترتی 10هستند، از آزمون فریدمن استفاده شده است. در جدول 

 آورده شده است.

. اولویت بندی موانع و مشکالتی که نوجوانان در استفاده از کتابخانه10جدول   

 ميانگين رتبه موانع و مشکالت اولويت
 4/4 عدم آگاهی از منابع جدید 1
نداشتن مهارت استفاده از رایانه و نرم افزار و جستجوی  2

 منابع

75/4 
 42/5 مورد نیازعدم وجود منابع و تجهیزات  3
 44/5 نامناسب بودن ساعات کار کتابخانه 4
 44/5 نظام قفسه بسته 5
 73/5 ایکتابخانهکمبود همکاری بین  6
 76/5 نامناسب بودن کتاب های کتابخانه 7
 78/5 کمبود وقت 8
 92/5 عدم همکاری کتابدار 9
 37/6 عدم ارائه دوره آموزشی آشنایی با کتابخانه 10
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هايی از منابع در رفع نيازهاي اطالعاتی خود با چه روش . نوجوانان6پاسخ پرسش

 كنند؟استفاده می عمومی شهر اصفهان هاي كتابخانه

کند، از آزمون هایی که نوجوانان را در استفاده از منابع کمک میبندی روشبرای اولویت

 اولویت آورده شده است.ها به ترتیب روش 11فریدمن استفاده شده است. در جدول 

کند.  اولویت بندی روش هایی که نوجوانان را در استفاده از منابع کمک می11جدول   

 ميانگين رتبه روشها اولويت
 66/2 مشاوره با دوستان و آشنایان 1
 94/2 شبکه های اطالع رسانی و اینترنت 2
 15/3 مراجعه به کتابخانه و راهنمایی گرفتن از کتابدار 3
 19/3 گفتگو با معلمان 4
 60/3 شرکت در کالسها و کارگاههای آموزشی 5

کمک  اینهکتابخامهمترین روشی که نوجوانان را در استفاده از منابع  11با توجه به جدول 

باشد وپس از ان شبکه های اطالع رسانی و اینترنت با کند، مشاوره با دوستان و آشنایان میمی

-ره میاست و کمتر از همه از شرکت در کالسها و کارگاههای آموزشی به 94/2میانگین رتبه 

 جویند.

 هاي كتابخانهدر هاي موضوعی .  نيازهاي اطالعاتی نوجوانان در چه زمينه7پاسخ پرسش

 پراكنده است؟  عمومی شهر اصفهان
های موضوعی.  اولویت بندی نیازهای اطالعاتی نوجوانان در زمینه12جدول  

 موضوعات مورد عالقه اولويت
ميانگين 

 رتبه
 اولويت

موضوعات مورد 
 عالقه

ميانگين 
 رتبه

 7/8 آموزش و پژوهش 9 66/6 صنعت و تکنولوژی 1
 79/8 محیط زیست 10 34/7 اطالعات عمومی 2
 93/8 فلسفه و دین 11 35/7 علوم 3
 01/9 ادبیات 12 29/8 منابع کمک درسی 4
 16/9 روانشناسی 13 31/8 سرگذشتنامه 5
 22/9 بهداشت و سالمتی 14 32/8 اختراعات و اکتشافات 6
 23/9 جامعه شناسی 15 48/8 هنر 7
 68/9 منابع مرجع 16 52/8 ورزش و بازی و سرگرمی 8
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های موضوعی مختلف میانگین رتبه نیازهای اطالعاتی نوجوانان در زمینه 12در جدول 

آورده شده است. هرچقدر میانگین رتبه کوچکتر باشد اهمیت آن منبع  بیشتر است )بدین معنی 

 که نیاز اطالعاتی نوجوانان به آن زمینه موضوعی بیشتر است(.

( 66/6اولویت اول را موضوعات صنعت و تکنولوژی با میانگین رتبه ) 12 با توجه به جدول

 ( دارد.  68/9و اولویت آخر را منابع مرجع با میانگین رتبه ) 

 

 گيري بحث و نتيجه

شهر های عمومیساله( از کتابخانه 18-15در این پژوهش نیازهای اطالعاتی نوجوانان )

دهد که نیازهای اطالعاتی نوجوانان پژوهش نشان می اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این

های کمک درسی، کتاب، ها یکسان نبوده و به ترتیب اهمیت شامل کتابنسبت به منابع کتابخانه

های اطالعاتی، سی دی ها، اینترنت و بانکهای مرجع، مجالت، روزنامههای تست، کتابکتاب

های کمک درسی باشد. اولویت اول و دوم را کتابمیو فیلم و نوار کاست، پایگاه مقاالت نمایه 

دهند. انتخاب انواع منابع کتابی به عنوان و کتاب و اولویت آخر را پایگاه مقاالت نمایه تشکیل می

ای نشان دهنده اهمیت توجه به اولویت نیاز اطالعاتی نوجوانان نسبت به دیگر منابع کتابخانه

 باشد.  ها میضایت و عالقه نوجوانان به کتابخانهفراهم آوری این منابع برای جلب ر

های ذکر شده در های پژوهش در خصوص نیازهای اطالعاتی جامعه تمام پژوهشیافته

قسمت پیشینه پژوهش، همگی کتاب و نشریات ادواری را به عنوان مهمترین منبع برای کسب 

 این پژوهش تقریبا همخوانی دارد. اطالعات و نیازهای اطالعاتیشان مطرح ساخته اند که با نتایج

کتابخانه یکسان نبوده و به ترتیب نیازهای اطالعاتی نوجوانان نسبت به خدمات عمومی

اهمیت شامل خدمات امانت، آشنایی با کتابخانه و شیوه بهره گیری از آن، خدمات اطالع رسانی، 

 باشد.خدمات مرجع و پاسخ گویی، و خدمات جنبی می
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ای یکسان نبوده و به ترتیب ساختن نیاز اطالعاتی نوجوانان از منابع کتابخانهمیزان برآورده 

ها؛ های مرجع؛ مجالت؛ روزنامهتست؛ کتابهای های کمک درسی؛ کتاب؛ کتاباولویت کتاب

ها باشد. یافتهی اطالعاتی؛ پایگاه مقاالت نمایه میهابانکسی دی و فیلم و نوار کاست؛ اینترنت و 

هد که اعضای نوجوان از آن دسته از منابع کتابخانه مثل پایگاه مقاالت نمایه، اینترنت، دنشان می

سی دی و فیلم، که رتبه پایینی در اولویت میزان برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی دارند، یا 

نشده ها ندارد و یا این که این منابع در آن کتابخانه ارائه شناخت کافی از وجود آنان در کتابخانه

 است. 

در مجموع از مقایسه نتایج میزان برآورده شدن نیازهای اطالعاتی نوجوانان از منابع با نتایج 

شویم که نتایج هر دو با همدیگر همخوانی دارند و تعیین نیازهای اطالعاتی نوجوانان متوجه می

باشد، که نیاز نوجوان می ای به همان اولویتاند. منابع کتابخانهها تقریبا موفق عمل نمودهکتابخانه

باشد. هر چند برای رسیدن به همان ترتیب نیز در اولویت برآورده شدن نیاز اطالعاتی نوجوان می

آل در این زمینه باید تالش کرد و این هماهنگی به تنهایی به سطح مطلوبی از رضایت ایده

 ها باشد.تواند  عاملی برای موفق عمل نمودن کتابخانهنمی

شهر اصفهان برای افزایش میزان رضایت اعضای نوجوان های عمومیین نهاد کتابخانهبنابرا

های خود، بایستی سعی در هماهنگ نمودن این منابع با نیازهای خود در جهت اهداف و رسالت

اطالعاتی نوجوانان و فرهنگ سازی و آموزش کاربران برای استفاده از این منابع و همچنین با 

موجود  هایکتابخانهیی برای فراهم سازی آن دسته از منابعی که در بعضی از اتخاذ راهکارها

 باشد، بپردازد.نمی

ها یکسان کتابخانهمیزان برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی نوجوانان از خدمات عمومی

گویی، خدمات اطالع رسانی، نبوده و به ترتیب اولویت خدمات امانت، خدمات مرجع و پاسخ

توان نتیجه باشد. در مجموع  میگیری میبی، آشنایی با کتابخانه و شیوه های بهرهخدمات جن

در زمینه میزان برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی نوجوانان در های عمومیگرفت که کتابخانه
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قسمت خدمات امانت موفق عمل نموده است، اما نتوانسته نیاز آنان را نسبت به دیگر خدمات 

ای، عدم تجهیزات ه سازد. عواملی بسیاری از جمله عدم وجود فضای کتابخانهبرآوردعمومی

های گیری عملکرد ضعیف کتابخانهتواند در شکلالزم، عدم وجود کتابدار آموزش دیده و ... می

تواند با اقداماتی های شهر اصفهان میها دخیل باشد. البته نهاد کتابخانهدر بعضی از قسمتعمومی

سازی برای فراهم آمدن شرایط مساعدو مناسب را در ارائه تمرکز بر این مسئله، زمینهسازنده و 

 ها فراهم سازد.کتابخانهخدمات عمومی

ها با آن  مواجه هستند به مشکالتی که نوجوانان در رفع نیازهای اطالعاتی خود از کتابخانه

ه از رایانه و نرم افزار جستجوی ترتیب اولویت عدم آگاهی از منابع جدید، نداشتن مهارت استفاد

منابع، عدم وجود منابع و تجهیزات مورد نیاز، نامناسب بودن ساعات کار کتابخانه، نظام قفسه 

های کتابخانه، کمبود وقت، عدم ای، نامناسب بودن کتاببسته، کمبود همکاری بین کتابخانه

های این قسمت از پژوهش شند. یافتهباهمکاری کتابدار، عدم ارائه دوره آشنایی با کتابخانه، می

های مطرح شده در بخش پیشینه پژوهش همخوانی ندارد. های هیچ کدام یک از پژوهشبا یافته

( فقدان زمان را یکی از 2014( و لی و لی )2013چودهاری ) ،(1392اعظمی و داور پناه )

( نداشتن دانش در 2013کنند ولی چودهاری )مهمترین موانع در دسترسی به اطالعات مطرح می

عنوان مانع مطرح بر سر دستیابی به اطالعات مورد استفاده از منابع و خدمات کتابخانه را نیز به

 کند که از این حیث با نتایج پژوهش همسو است.مطرح می

مندی موضوعات مورد عالقه نوجوانان از اولویت یکسانی برخوردار نیستند. به ترتیب عالقه

و تکنولوژی، اطالعات عمومی، علوم، منابع کمک درسی، سرگذشتنامه، و اهمیت صنعت 

اختراعات و اکتشافات، هنر، ورزش و بازی و سرگرمی، آموزش و پژوهش، محیط زیست، فلسفه 

های یافته باشد.و دین، ادبیات، روانشناسی، بهداشت و سالمتی، جامعه شناسی، منابع مرجع می

( 2013و مجید و دیگران)( 1388پژوهش امید خدا و سپهر ) هایاین بخش از پژوهش با یافته

 همسو نیست.
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های اطالعاتی کودکان و نوجوانان با نتایج های موضوعی کتاباز مقایسه وضیعت گرایش

های عمومی به حاصل از این پژوهش در مورد موضوعات مورد عالقه اعضای نوجوان کتابخانه

ا اولویت موضوعات مورد عالقه نوجوانان با منابع چاپی کنیم که تقریباین نتیجه دست پیدا می

ن چاپ و نشر در حوره منتشر شده هم خوانی نسبی دارد. که این امر نشان دهنده موفقیت عامال

 باشد.نوجوانان می

ترتیب اولویت گیرند، بهها کمک میهایی که نوجوانان در استفاده از منابع از آنروش

رسانی و اینترنت، مراجعه به کتابخانه و راهنمایی های اطالعیان، شبکهمشاوره با دوستان و آشنا

باشد. نتایج های آموزشی میها و کارگاهگرفتن از کتابدار، گفتگو با معلمان، شرکت در کالس

 همخوانی دارد.  (1392پژوهش یوسفی و دیگران )های حاصل از پژوهش با  یافته

های عمومی آمادگی بهتری در زمینه منابع کتابخانهنشان داد که های این پژوهش یافته

شند. در باکتابخانه برخوردار می ای و نیز خدمات امانت نسبت به دیگر خدمات عمومیبخانهکتا

داری شنیداری و رسانی و استفاده از پایگاه مقاالت نمایه و منابع دیمیان خدمات جنبی و اطالع

استفاده را دارا بودند. این موارد یکی از موانع استفاده اعضا و ترین وضعیت اینترنت، نامساعد

توان به عدم آگاهی از باشد. از دیگر موانع و مشکالت استفاده میرفع نیاز اطالعاتی شان می

منابع جدید، نداشتن مهارت استفاده از رایانه و نرم افزار جستجوی منابع، عدم وجود منابع و 

تشویق  تواند برایشهر اصفهان میعمومی هایکتابخانهحال نهاد  کرد. تجهیزات مورد نیاز اشاره

ع و خدمات کتابخانه اقدامات های خود به خصوص نوجوانان در استفاده از مناباعضای کتابخانه

ایجاد، توسعه  ای انجام دهد، و در جهت موفقیت آن تالش کند. تخصیص اعتبار بیشتر برایویژه

 افزایش منابع جدید و مورد عالقه نوجوانان، فراهم آوردن تجهیزات مورد ها،و کارآیی کتابخانه

ها به منظور ایجاد کارایی بیشتر و جبران کمبودها و های کتابخانهنیاز و ارزیابی مستمر از فعالیت

های تواند در بهبود وضعیت کتابخانهیرفع نواقص موجود از جمله کارهایی است که م

با افزایش ساعات کاری، های عمومی رسد که کتابخانهمچنین به نظر میه انجام پذیرد.عمومی
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ای آموزش استفاده از نرم افزار جستجوی های دورهاز نظام قفسه باز و برگزاری کالساستفاده 

منابع و نیز آشنایی با نظام کتابخانه، ایجاد بخش منابع دیداری و شنیداری و فراهم ساختن استفاده 

ارائه خدمات اطالع  راجعان خود را در استفاده هر چه بیشتر از کتابخانه یاری دهد.از اینترنت، م

و پرکردن موجب سرگرمیعمومی هایکتابخانههای خدمات جنبی در کنار دیگر فعالیت رسانی،

و این امر نیز خود موجب جذب هرچه بیشتر آنان به کتابخانه  شوداوقات فراغت نوجوانان می

 شود.می

ه به این که علی رغم رشد و گسترش همه جانبه ی منابع جدید اطالعاتی، کتاب با توج

هنوز جایگاه ویژه خود را حفظ کرده و مهمترین منبع اطالعاتی برای اعضای نوجوان 

های اولویت دادن به خرید کتاب، کتاب بوده است، بنابراین لزوم توجه وعمومی هایکتابخانه

شود. آنچه ضروری به نظر یر منابع اطالعاتی احساس میکمک درسی و تست، در کنار سا

رسد، لزوم توجه به نیازهای استفاده کنندگان و به روز کردن منابع اطالعاتی مورد نیاز می

 نوجوانان است.

شود، توجه به عوامل دسترسی در دنیای امروز که عصر اطالعات و ارتباطات محسوب می

های اطالعاتی از منابع، اطالع رسانی از منابع موجود در بانکیازهای اطالعاتی نظیر ایجاد به ن

شود ها و ... ضروری و الزم است؛ لذا پیشنهاد میدیگر، شبانه روزی کردن کتابخانه هایخانهکتاب

که با افزایش این عوامل امکان دسترسی سریع و آسان به منابع اطالعاتی برای رفع نیازهای 

 اطالعاتی فراهم گردد.

های گذشته برخی موضوعات بنا به دالیل مختلف بیشتر مورد توجه و نیاز در دهه شاید

با گذشته تفاوت داشته و همان  طور کاملبهنوجوان بوده است، ولی امروزه نیازهای نوجوانان  

و صنعت و تکنولوژی های موضوعی علوم، اطالعات عمومیپژوهش نشان داد رده طور که نتایج

ها را به خود های انتخابی آنان و یا به عبارتی باالترین رتبهنتخابی نوجوانمهمترین اولویت ا
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-نابع به خصوص کتاب برای کتابخانهشود در انتخاب ماختصاص داده است؛ بنابراین پیشنهاد می

برای  های عمومی، ضمن توجه به نیازهای جدید نوجوانان، از موضوعات مورد توجه آنان

های استفاده شود. می توان گفت که در دسترس  قرار دادن تابانتخاب و مجموعه سازی ک

ن را به ای آناداد نوجوانان شده و توانایی حرفهموضوعات مورد عالقه، موجب شکوفایی استع

تری همراه خواهد داشت. از طرفی توجه به عالقه که نوعی نیاز فطری و سازمان یافتهشکل علمی

ری و اشراف کامل نسبت به موضوع مورد عالقه ایجاد است، سبب خالقیت و ابتکار و نوآو

و ارتقاء سطح فرهنگی را سبب گردد؛ و نیز ممکن های علمیکه پیشرفت خواهد کرد به گونه ای

است کمک شایانی به ناشران در تهیه منابع بنماید. برای مثال باال تهیه منابعی در زمینه علوم 

 جامعه بوده است.رسد، چون نیاز این معقول تر به نظر می
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