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مان پژوهش و ررسی نیازهای اطالعاتی مدیران و کارشناسان سازهدف این پژوهش ب  چکیده
گردآوری ویق پیمایشی توصیفی روش تحق.است وزارت آموزش و پرورشریزی آموزشی  برنامه

توزیع شده در جامعه  های داده ها از طریق پرسشنامه انجام پذیرفته است  که از مجموع پرسشنامه
 273 نفراز مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،تعداد 324آماری 

العات ، داده ها در جدول  تجزیه و تحلیل  اطبرای.  جمع آوری گردید 25/84%پرسشنامه معادل 
های پژوهش نشان می دهد در زمینه کلیه فعالیتها و وظایف سازمان از  یافته.و نمودار درج شد

جمله  پژوهش، برنامه ریزی درسی،تالیف تولید رسانه آموزشی و چاپ و توزیع اطالعات مورد 
اطالعات .ن شده است  تعیی43/20% و اطالعات چکیده با 74/20%اطالعات مرجع با . نیاز است 

 به 13/ 40%  و انجام امور جاری با 94/16% بیشتر به منظور روز آمد کردن اطالعات تخصصی با 
جامعه مورد بررسی از .   است91/55%زبان خارجی منابع اطالعاتی ، انگلیسی با . کار می رود

مهم ترین منابع .  می کند  بیشتر از سایر منابع استفاده11/48% میان منابع مرجع از فرهنگ ها  با 
مهم ترین مجراهای کسب .  است 52/32%   ، دوم مجله با 66/52%اطالعاتی نخست کتاب با 

  و  دوم تماس با متخصصان  و  صاحبنظران است 90/62 % ات نخست کتابخانه شخصی با اطالع
% موتور یاهو با . جامعه از  اینترنت واکثراً از موتورهای جستجو  استفاده می کنند41 / 70. %
 بیشترین استفاده را دارد و از میان پایگاهها شبکه رشد،یونسکو و سازمانهای وابسته، 36/46

 بیشتر از 38/21% و تکثیر نسخه با 32 /92%جامعه از خدمات امانت با  . بیشترین استفاده را دارند
بع و اطالعات به صورت ارائه آموزش تامین مدرک و استفاده از منا.خدمات دیگر بهره مند است 
 .شبکه ای پیشنهاد شده است 

 مقدمه
 اطالعات نقش کلیدی ایفا می کند و بخش جدایی ناپذیر تمامی فعالیتهای بشراست در دنیای امروز

بر این اساس .درکار تحقیق، توسعه و آموزش اهمیت حیاتی و ضروری دارد و مرتباً مورد نیاز است 
به عقیده .ز به روز بیشتر و متنوع تر می شودو مرتباّ این نیاز تغییر می کندنیازهای افراد به اطالعات، رو

کرافورد بر حسب نوع کار ،سابقه ،تجربه کاری ،رشته تحصیلی و زمینه شغلی نیاز اطالعاتی افراد متفاوت 

                                                           
 ه المعارف اسالمی  عضو هیئت علمی بنیاد دائر-1
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 دانشگاه آزاد اسالمی    دانشجوی دکترا علوم کتابداری و اطالع رسانی-2



 یه کلویکری از صاحبنظران علم اطالع رسانی معتقد است افراد مرتباً به اطالعات نیاز دارند و . است
این نیازها در نظام های اطالعاتی با خدمات اطالع رسانی،مراجعه به . فعالیتها دارای نیاز اطالعاتی است

پس یکی از .منابع رسمی اطالعات یا از طریق مجراهای رسمی و غیررسمی اطالعات برآورده خواهد شد
العاتی جامعه است تا امور ضروری متخصصان اطالع رسانی و نظام های اطالعاتی بررسی نیازهای اط

افراد آن جامعه برای انجام کار ،تحقیقات و دیگر فعالیتها سریعتر ،راحت تر و بدون دردسر به اطالعات 
خواهند کارآمد و  دریافت این اطالعات درست برای آنهایی که می.صحیح و موثق دسترسی داشته باشند

 .جلوگیری خواهد کردتاثیر گذار باشند ،مهم است و از بسیاری دوباره کاریها 
هایی است که نیازمند اطالعات است و با توجه به وفور اطالعات و  آموزش و پرورش یکی از حوزه

های جدید ،نیاز به اطالعات در این  رشد سریع فن آوریهای اطالعاتی ـ ارتباطی و اختراع و اکتشاف
ونی به حدی است که بین وجود اطالعات و سرعت تحوالت در دنیای کن. حوزه چشمگیرتر شده است

آموزش رسمی و تحوالت جهانی فاصله زیادی ایجاد شده است به طوری که آموزش و پرورش همواره 
از آنجائیکه وظیفه اعتالی کیفیت .العاده دانش مشکل دارد  برای تنطیم سرعت خود با سرعت فوق

ن سازمان تولید کننده آموزش و پرورش به عهده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است و ای
همچنین .در کلیه مقاطع تحصیلی است ..) …علمی ،دینی ،تاریخی ،و (اطالعات در زمینه های مختلف 

مسئولیت سیاستگذاری ،طراحی و تدوین برنامه های تحصیلی مقاطع ابتدای تا متوسطه و تربیت معلم 
یازمند اطالعات بی شماری در این های آموزشی را دارد، ن ،تالیف کتابهای درسی، کمک درسی و رسانه

سرمایه های بسیاری اعم از نیروی انسانی و اعتبارات مالی به کار گرفته می شود تا  دانش .زمینه ها است 
آموزان که رقم زننده آینده کشور هستند به زیور علم و دانش آراسته شوند و نیازهای طالعاتی خود را 

اف فوق تا حدی  به برآوردن نیاز اطالعاتی جامعه مدیران و موفقیت و دستیابی به اهد. تامین کنند
از این رو توجه به نیازهای اطالعاتی این . ریزی آموزشی بستگی دارد کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه

امیدوار است آگاهی، شناخت و توجه به نیازهای اطالعاتی مدیران و . جامعه حائز اهمیت است
 برای برآوردن این نیازها باعث روزآمدی و غنای محتوای کتابهای درسی و کارشناسان سازمان و تالش
  .رسانه های آموزشی شود

 بیان مسئله  
. های علم و اطالعات به عنوان شالوده کـار خـود سـرو کـار دارنـد                        متخصصان اطالع رسانی با واژه    

تقاضـای موجـود بـرای آن    آشکار است  ارزش اطالعات عـالوه بـر نـوع و تنـوع عرضـه آن بـه نیـاز و          
گیری و مدیریت معطـوف       ریزی، سیاستگذاری، تصمیم    نیازهای اطالعاتی بیشتر به امور برنامه     . دارد  بستگی
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از اهداف مطالعه نیازهای اطالعاتی کاربران این است که امکان انتقال آگاهانه اطالعات بین اسـتفاده                .است
طراحان نظام اطالعاتی باید بدانند     ).59.ص1374کومار،  (های اطالع رسانی را فراهم سازد       کنندگان و نظام  

های تخصصی آنها کدام اسـت و چـه           کنند چه کسانی هستند، زمینه      افرادی که از مجموعه آنها استفاده می      
اگـر نیازهـا خـوب شـناخته        . نیازی دارند تا بهتر بتوانند نقش میانجی و رابط بین نظام و کاربر ایفاء کنند              

یکـی از   . نند به سهولت، با اطمینان و سرعت مطمئن وارد بزرگراههای اطالعاتی شـوند            توا  همه می . شوند
مـاه مـه    18یونسـکو در گـزارش       .حوزه هایی که مرتباْ نیازمند اطالعات است آموزش و پـرورش اسـت              

المللی توسعه تعلیم و تربیت هدف غایی و اصلی آموزش و پرورش را چنین تعریف                  کمیسیون بین  1972
 :تکرده اس

خواهد از قیدهای بی شمار        رسالت تعلیم و تربیت، پرورش انسان پرسش جوئی است که می          
و گوناگون وجود خود رها گردد، راه تکامـل همـه جانبـه خـود را همـوار سـازد، بـه رمـوز                        

کند، تا آنجـا کـه ممکـن          موقعیت فردی و اجتماعی خود و دنیای متغیری که درآن زندگی می           
ا و انسانهایش مرتبط گردد، زندگی دهد، زندگی کند و زندگی خـود را              است آشنا شود، با دنی    

 ).12.، ص1378صفوی، (با عشق و دانش شکوفا سازد 
ریزی آموزشی تالشهای بسـیاری کـرده اسـت و            برای رسیدن به اهداف آموزش سازمان پژوهش و برنامه        

حصول آن درقالب کتاب، رسانه     هم اکنون بزرگترین تولید کننده اطالعات دانش آموزان کشور است که م           
ریزی ،که اسـاس کـار    در دنیا کار پژوهش و به خصوص برنامه. شود آموزشی و کمک آموزشی عرضه می   

. در نتیجه این حوزه نیازمند اطالعات به روز دراین زمینه اسـت  . این سازمان می باشد،درحال تحول است     
ء نقش اطالعاتی این سازمان انجام گیـرد تـا از           همواره باید کوشش و تالش مستمر و روز آمد برای اعتال          

یکـی از راهکارهـا     . این طریق بتواند انتظارات برونی و وظیفه خطیر خود را به نحو احسـن انجـام دهـد                 
از آنجائیکه هدف از تهیـه و تولیـد اطالعـات،    . باشد توجه به نیازهای اطالعاتی و بر آوردن این نیازها می     

این پژوهش به بررسی نیازهای اطالعاتی مـدیران        .تی استفاده کنندگان است   مرتفع ساختن نیازهای اطالعا   
پـردازد تـا بـا شناسـایی نیازهـا بتوانـد خـدمات                ریزی آموزشی می    و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه     

 . دهد اطالعاتی مناسبی را پیشنهاد
 تعریف عملیاتی اجزاء مساله 

ای انجام کار و امور محوله به آن نیاز دارند و با مراجعه به منابع               اطالعاتی است که  افراد بر      :نیاز اطالعاتی 
اطالعاتی، از طریق مجراهای رسمی یا غیر رسمی اطالعات و با ارائۀ خدمات اطالعاتی بـرآورده خواهـد       

 . شد
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اطالعات مکتوب و غیر مکتوب مثل کتاب، مجلـه، فـیلم، لـوح فشـرده                : مجرای رسمی دریافت اطالعات   
 ).دی سی(
ا منابع شفاهی         مشورت با همکاران، شرکت درکنفرانس و حضور         : مجرای غیر رسمی دریافت اطالعات 

 .(Bouazza,1989,p.146). …در همایش 
ی

افرادی که دارای سمت کارشناسی هستند و به صورت رسمی پیمانی، قراردادی، پاره وقـت                : کارشناسان 
 .ل کار هستندبیش از سه روز، با مدرک تحصیلی در سازمان مشغو

های کارشناس مسئول، ریاست، معاونت و مدیرکل هسـتند بـه صـورت               افردی که دارای سمت    :  مدیران
 .رسمی با مدرک تحصیلی در سازمان مشغول کار هستند

یکـی از بخشـهای سـتادی وزارت         : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آمـوزش و پـرورش           
هـای    مواد آموزشی و کمک آموزشی و رسـانه       (های درسی     لید برنامه آموزش و پرورش است که وظیفه تو      

 . را دارد) آموزشی

 های اساسی پرسش
 ـ چه نوع اطالعاتی مورد نیاز جامعه است؟1
 رود؟ کار می ـ اطالعات به چه منظوری به2
 ـ مهمترین منابع اطالعاتی مدیران و کارشناسان کدام است؟3
 ؟)مجرای رسمی یا غیر رسمی( استـ مهمترین روش کسب اطالعات کدام4
 ـ زبان منابع اطالعاتی کدام است؟ 5
 ـ میزان آشنایی جامعه مورد بررسی به منابع مرجع تا چه پایه است؟6
 ـ نقش اینترنت درتامین نیازهای اطالعاتی تا چه میزان است؟7
 ـ آشنایی با خدمات اطالعاتی تا چه پایه است؟8

  هدف  پژوهش

رسی و شناسایی نیازهای اطالعاتی مدیران و کارشناسان سازمان پـژوهش و برنامـه              هدف این پژوهش بر   
 .ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است

 :اهداف جزئی
 ـ امکان برآوردن نیازهای اطالعاتی کاربران 1
 ـ پیشنهاد برای ارائه خدمات اطالعاتی 2
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 ای  ـ پیشنهاد طراحی یک نظام اطالع رسانی شبکه3
 وهش فایده پژ

 ـ بهبود خدمات اطالع رسانی درسازمان و اصالح نظام اطالعاتی موجود؛ 1
  راههای موثر کسب اطالعات مورد نیاز ؛ ـ ارائۀ2
ـ آگاهی مسئوالن و مدیران اطـالع رسـانی از نیازهـای اطالعـاتی جامعـه جهـت تهیـه و تـامین منـابع                         3

 اطالعاتی مورد نیاز آنها؛ 
 م گیری درست برای سیاستهای آتی خدمات اطالعاتی؛ ـ برنامه ریزی صحیح و تصمی4
 . کاری، اتالف وقت، انرژی و سرمایه در سازمان  ـ جلوگیری از دوباره5

 ها  شیوه تجزیه و تحلیل دادهو ها  ابزار گرد آوری داده جامعه مورد مطالعه وروش پژوهش 
ای خـاص در محیطـی    پدیـده پیمایش توصیفی، بـه توصـیف   . است3این پژوهش از نوع پیمایش توصیفی    

گیـری   رود و شـامل توصـیف و نتیجـه    های پژوهش به کار مـی  یابی به پرسش    برای پاسخ . پردازد  معین می 
فاقـد   پـژوهش حاضـر، بـا توجـه بـه توصـیف کمـی و کیفـی نیازهـا،         ) . 49. ،ص1374کومـار،  (اسـت  
س مسـئوالن، معـاونین و    نفـر از مجمـوع مـدیران، کارشـنا    324جامعه مورد مطالعه مجموع    .است  فرضیه

گیری اسـتفاده     کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است که به دلیل حجم جامعه از نمونه              
 سـوال    35سؤال بسته ، جمعاّ     22سؤال باز و    13پرسشنامه که دارای      یک   ها  ابزار گرد آوری داده    .شود  نمی
و نرم افزار کواتروپرو و برای رسم نمودارهـا از نـرم            ها از شیوه آماری       برای تجزیه و تحلیل داده     و   .است

 افزار اکسل استفاده شده است
 در خارج از کشور پژوهشپیشینه 

آوری   با توجه به رشد علوم و فن1960 آغاز شد و از اواخر دهه 1920بررسی نیازهای اطالعاتی از 
 به بعد نشان 1971عاتی از سرعت بیشتری گرفت و مجموعه انتشارات در حوزه مطالعات نیازهای اطا

بررسی . المللی درآمده است مند استفاده کنندگان به صورت یک پدیده بین دهد که مطالعات نظام می
و چکیده 4اجمالی فهرست مقاالت برخی نشریات علوم کتابداری و اطالع رسانی از جمله اریست

 هنوز هم یکی از مسائل جدی پژوهش نشانگر آن است که مطالعه نیازهای اطالعاتی6ولیزا5ایزاهای  نامه
ها اغلب درکشورهائی که دارای نظام اطالعاتی و اطالع رسانی قوی  گونه بررسی این. دراین حوزه است

                                                           
 ٣   - Descriptive Survey 4    -ARIST:Annual Review of Information science &Technology 

5   - LISA: Library and Information science Abstract. 
 6   -ISA: Information science Abstract. 
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 . ها انجام گرفته است هستند، درجهت برپائی، تقویت یا تداوم این نظام
 

 شمندان علوم اجتماعینیازهای اطالعاتی دانبه بررسی ، طی پژوهشی )1971 (7الین و همکارانشـ 
ها نشان داد منابع رسمی اطالعات بیشتر از  یافته. این پژوهش اصالح نظام اطالعاتی بودهدف . پرداختند

مجراهای غیر رسمی . دانند ترین منبع را کتاب و مجالت علمی می شود و مهم منابع دیگر استفاده می
است و گفتگو با افراد و مشورت با همکاران اطالعات به طور مستقیم وابسته به استفاده منابع رسمی 

درکنار خودشان را کمک به 8وجود کارشناس اطالع رسانی. اند یابی به اطالعات مفید دانسته برای دست
مقایسه نیازهای اطالعاتی   به،)1973(  9اسکلتون ـ. (Eager,1996)اند رفع نیازهای اطالعاتی خود دانسته

ا  ها نشان داد دانشمندان  یافته. پرداخت1971الین در مطالعات انجام شدهسیزده تحقیق در زمینه علوم 
اند و اختالف  علوم از منابع رسمی کتاب و مجالت به اندازه دانشمندان علوم اجتماعی استفاده کرده

اما دانشمندان علوم برای علوم جدید از مجالت بیشتر استفاده . دار بین دو گروه مشاهده نشده است معنی
های فردی بیشتر استفاده  نامه و توصیه نامه، نمایه اند و دانشمندان علوم اجتماعی از استنادها، چکیده کرده
ویلسون و استراتفیلدـ . (choo,1993)کردند می

ب

                                                          

  نیاز اطالعاتی کارکنان خصوص، تحقیقی در )1977( 10
ت بیشتر به صورت ارتباط شفاهی ها نشان داد انتقال اطالعا یافته. انجام دادند در بریتانیاخدمات اجتماعی 

درصد کارکنان 67درصد و به شکل شفاهی بوده است و 63و تماسهای رو در رو و از طریق تلفن حدود 
مشغول انجام کار روزمره هستند و فقط پنج دقیقه وقت دریافت اطالعات دارند و در نتیجه برای طراحی 

.  دقیقه بتوان آن را مرور کرد5ود که ظرف ای منشر ش خدمات آگاهی رسانی جاری باید آگاهی نامه
وضعیت نشان داد نیاز به کتابخانه سنتی ندارند اما اشاره کردند نیازمند خدمات مشاوره اطالعاتی 

منابع اطالعاتی، کاربرد اطالعات ونیازهای اطالعاتی کارکنان مرکز  ،)1984( 11پرایسـ .(choo,1993)هستند
ها نشان داد کارکنان از منابع رسمی بیشتر از منابع  یافته.  و بررسی کردرا مطالعه در لندن12مشاوره المبث

 13وایتـ .(Eager,1996)ال بود نه واقعیت  کنند پاسخهای پرسشنامه درموقعیت ایده غیر رسمی استفاده می
، رابطه بین نقش سازمانی مدیران و نیازهای اطالعاتی و کاربرد )1988 (14وایت و ویلسون، و )1986(

ترین موضوعات مورد نیاز تولید، فروش، بازاریابی،  ها نشان داد مهم یافته.. را بررسی کردند عاتاطال

 
7 - Line& etal 
8- Information officer  9 - Skeleton 10 - wilson and streatfield 
11 - price 
12 -Lambeth 
13  - white 
14  -white and Wilson 
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. امورمالی و امور کارکنان است و درحوزه کار اولویت اول به موضوع اطالعات مالی داده شده است
ران تماس با افراد، مجراهای ارتباطی مدی. دار بین نیاز اطالعاتی و نقش مدیریت وجود ندارد رابطه معنی
ها است که آن را منبعی برای به روز آوری و ارتباط با محیط بیرون سازمان  ها و روزنامه مطالعه مجله

مدیران . شود  از مشکالت آنی و جاری حادث می نیاز اطالعاتی مدیران کار مدار است و عموماً. اند دانسته
کند  فراد یا تماس با افراد مطلع اطالعات را کسب میهای بین ا  از مجراهای غیر رسمی مثل شبکه عموماً

سبک کار ، )1989( 15ـ اسالتر.(choo,1993)دهند  های شفاهی و ارتباط شفاهی را ترجیح می و رسانه
دهد پول و زمان دو عامل  ها نشان می یافته. را سنجید دانشمندان علوم اجتماعی و نیازهای اطالعاتی

محققان آنقدر سرگرم کار هستند که زمانی برای برآوردن نیاز . العاتی استمحدود کننده برآوردن نیاز اط
مک ـ . های اطالعاتی و خرید کتاب پول کافی ندارند همچنین برای پراخت هزینه. اطالعاتی ندارند

را  امریکا وکانادا نیازهای اطالعاتی مدیران میانی و مدیران ارشد شرکتهای تجاری، )1992( 16کینون و برانز
شرکت امریکایی با روش  نیازهای اطالعاتی روزانه مدیران شش شرکت کانادایی و شش. ررسی کردندب

.  عملیاتی آنان رابطه مستقیم دارد  کارهایاز اطالعاتی مدیران با  نشان داد نی یافته. مصاحبه انجام شد
قیمت، اقدامات رقبا و  ین فروش، بازیابی، تعیه منظور تسهیالت تولید، مدیران تولید نیازمند اطالعات ب

مند هستند، به اطالعات   به اطالعات دیروز کمتر عالقه آنها این شعار را دارند که. باشند نیازهای مشتریان می
دو منبع مهم مدیران ارزش و کاربرد . رسیم پس باید با اطالعات امروز مدیریت کرد فردا هم به سختی می

و منبع اطالعاتی سوم هم نظر مردم است بخصوص اگر معتبر . مشاهدات پرسنل و کارخود مدیران است
تبادل اطالعات و . باشند و آخرین منبع گزارشات است که دارای نتایج رسمی و غیر رسمی است

نیاز ، )1992( 17کلوززـ  .(choo,1993) از طریق تعامل فرد به فرد است  مجراهای ارتباطی شفاهی و عموماً
. این تحقیق درکشور مجارستان انجام شد.  را بررسی کردای ستانهای حرفهاطالعاتی دبیران متوسط هنر

دهد از موضوعات مورد نیاز معلمان اولویت اول درارتباط با موضوعهایی است که آن را  ها نشان می یافته
کتابخانه مدرسه به عنوان . دهی است  یاد کنند و اولویت دوم اطالعات درخصوص روشهای تدریس می

خاص است و نیمی  بع برای ارضاء نیازهای اطالعاتی دبیران بخصوص در حوزه متون تخصصیاولین من
بررسی نیازهای ، به )1993 (18گودمنـ .(kolozs,1992)کند  از تقاضاهای اطالعاتی آنها را برآورده می

گیری مدیران  وی ضمن طرح این مسئله که اگر اغلب تصمیم. پرداخت گیری اطالعاتی مدیریت تصمیم
گیری غلط و مغایر اهداف سازمان خواهد  براساس اطالعات نادرست و ناکامل انجام گیرد، فرآیند تصمیم

                                                           
15 - Derbyshire 
16 - mckinon & Bruns 
17 - kolozs 
18 -Good man 
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گرفت  باید به  کند، پیامدهایی در برخواهد داشت نتیجه بود و برای سازمانی که آن را مدیریت می
ان اطالعات مورد وی ضمن تحقیق به این نتیجه رسید که مدیر. نیازهای اطالعاتی این گروه توجه داشت

آورند تا کتاب، روزنامه یا مجله  نیاز خود را از طریق گفتگو با افرادی که با آنها ارتباط دارند به دست می
اولویت اول مدیران استفاده از تلفن، پست . کنند و عموماً اطالعات را با پرسیدن سؤال دریافت می

برای اخذ . شود  بیش از منابع خارجی به کاربرده میمنابع داخلی. ای است الکترونیک و کنفرانسهای رایانه
درحوزه تجارت مجراهای ارتباطی همکاران، . تصمیمات مهم منابع نوشتاری معتبر درخواست می شود

 اطالعات  عرضه کنندگان کاال و مشتریان هستند که اغلب به صورت شفاهی رو در رو تلفنی است و اکثراً
بررسی نیازهای اطالعاتی ، به )1993( 19هارتمنـ .(Good man, 1993)شود به صورت شفاهی تبادل می
دهد، نیاز اطالعاتی دانشجویان انسان شناسی با  ها نشان می یافته. پرداخت دانشجویان رشته انسان شناسی

ترین منابع رسمی اطالعات کتاب و مجله هستند که  مهم. های علوم اجتماعی متفاوت است سایر رشته
دانشجویان . شود اکثر نیازهای اطالعاتی توسط کتابخانه دانشگاه برآورده می. مجالت دارنداولویت اول را 

های چاپی  تر از نسخه مهم20های پیوسته ها و چکیده نامه نامه نمایه. کنند ها استفاده می قدیمی کمتر از پایگاه
 نیازهای اطالعاتی مشاوران شناسایی و اعالم، تحقیقی با عنوان )1993 (21جانسونـ .(Hartman, 1993)هستند
به این منظور . به منظور شناسایی طیف گسترده نیازهای مشاوران شغلی در آلبرتا انجام داد شغلی

ای آلبرتا ارسال  دانشگاهی و مراکز حرفه ای برای مشاوران مشاغل در دبیرستانها، موسسات پیش پرسشنامه
گرفت که   پنج گروه موضوعی اصلی قرار موضوع اطالعاتی مختلف شناسایی شد که در274.گردید

فردی، مسائل و روشهای مشاوره شغلی، روشهای / منابع و اطالعات شغلی، ارزشیابی گروهی: عبارتند از
برحسب . ای تعیین شد مشاوره و پاسخگوئی و برای هر کدام به ترتیب سلسله مراتبی زیر مجموعه

دار در نیاز اطالعاتی مشاهده شد تناسب آزمون  معنیعواملی مثل سن، جنس، سواد، تجربه و غیره تفاوت 
اسکور نشان داد تفاوت مشخصی بین نیازهای اطالعاتی و ارتباط آن با نوع موسسه یا محل کار  کای

را به عنوان یک ) پایگاه معرفی مشاغل و راهنما( Ask aboutهمچنین پاسخ دهندگان  پایگاه .  وجود دارد
ه اگر در دسترس آنها باشد بسیار سودمند است اما استفاده از آن بطور فردی منبع اصلی ارزیابی کردند ک

شناسایی نیازهای اطالعاتی کارکنان ، تحقیقی با عنوان )1995 (22ـ شرگ.(Johnsor, 1993)گران است 
زشی دولتی نفر مدیر آموزش استثنایی و 42جامعه مورد مطالعه وی  . انجام داده است موسسات آم

موضوعهای مورد نیاز این جامعه ، دستیابی به منابع تکنولوژی . اند سه آموزشی ایالتی بودهکارکنان موس
و

                                                           19 -Hertman 
20 - on line 
21 - Johnson 
22 - Shrag 
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آموزشی، مدیریت رفتاری و آموزشی، منابعی در مورد کودک، نوجوان و دوران کودکی، امور مالی، 
 .است  های خصوصی سازی آموزش و پرورش، دستاوردها و مقررات و قوانین آموزشی ذکر شده برنامه

نیاز اطالعاتی دانشجویان کارشناسی رشته مدیریت تجاری دانشگاه ایالتی ، طی تحقیقی )1996(23کاسـ 
دهد، این  ها نشان می یافته. ها از طریق پرسشنامه گردآوری شد داده. را بررسی کرد  اوهایو24کنت

 علیرغم منابع اطالعاتی کنند های دیگر استفاده می  دانشگاه کنت بیشتر از کتابخانه دانشجویان از کتابخانه
 بیشتر Inform,ABIبسیاری که موجود است، از مجالت منتشره و مجالت جاری بخصوص دو نشریه 

این کتابخانه منابع مرجع بسیاری . گیرند برای استفادۀ منابع از راهنمائی استادان کمک می. شود استفاده می
 دلیل عدم آگاهی استادان و دانشجویان از این گیرد اما به درحوزه تجارت دارد و از فن آوریها کمک می

یران ، )1996(25ویلسونـ .(koss,1996)کنند  منابع، اکثر دانشجویان از آنها استفاده نمی نیازهای اطالعاتی م
مدیران از . ترین نیازمدیران اطالعات درخصوص کارکنان بوده است مهم. را بررسی کرد ها دانشگاه

ها،  مهم ترین موضوع. کنند برای دریافت اطالعات استفاده می) اهیتماس شف(مجراهای غیر رسمی 
پاسخگوئی به نیازهای دانشجویان و کارکنان، سیاستگذاریهای دانشگاه، اطالعات مدیریت امور مالی 

نقش کتابخانه برای امور کمک . اند ها هم نیازهای اطالعاتی متفاوتی داشته هرکدام از دانشکده. است
ای از کتابها و مجالت مثبت ارزیابی شده است اما در برآوردن نیاز  حقیقات و مجموعهدرسی و منابع ت

نیازهای اطالعاتی وابسته به محیط بیرون دانشگاه، خود دانشگاه . اطالعاتی مدیران نقش بسیار کمی دارد
 ,wilson)شود  های وابسته درآن است واکثر اطالعات از طریق تماسهای غیر رسمی کسب می و سمت

شوارتزـ .(1996

د

                                                          

انداز تحقیقات سیاسگذاری آموزش و پرورش و  چشم، طی تحقیقی به بررسی )1997(26
موسسه ملی اداره امور مالی و . پردازد می تحوه برآوردن نیازهای اطالعاتی سیاستگذاران آموزش و پرورش

ست و به سیاستگذاری و مدیریت آموزشی بخشی از اداره توسعه و تحقیق آموزشی در آمریکا ا
کندتا  از  سیاستگذاران ایالتی، محلی و افرادی که دست اندرکار آموزش و پرورش هستند کمک می

تحقیقاتی که با مدیریت و راهنمایی این اداره در مورد مدارس ابتدائی و دبیرستان اطالعاتی براساس نظر 
از تحقیق جزء موضوعات موضوعات مورد نی. سیاستگذاری و رهبران آموزشی تهیه شده  استفاده کنند

نیازهای اطالعاتی براسا س نظر سیاست گذاران و رهبران . اساسی است که قبالْ تعیین گردیده است 
ریزی درسی مسئولیت ارسال مقاالتی به کمیسیون این انجمن را  آموزشی تهیه شده است و انجمن برنامه

 
23 - Koss 
24 -KENT State university 
25 - Wilson T.D. 
26 - Schwartz 
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درباره مسائل وابسته به ورودی و ) 1: تند ازعناوین اصلی که نیاز اطالعاتی سیاستگذاران است عبار. دارد
ای یاد دهی ـ  مسائل هسته) 3مسائل مربوط به ساختار و فرآیند آموزش؛)2خروجی آموزشی ؛  

سیاستگذاران منابع تحقیقی را به نحوی . مسائل مربوط به محتوای گسترده آموزشی) 4یادگیری؛
شکل و . ناسب ، اطالعات قابل دسترس باشدخواهند که هنگام اجرای  طرح و برنامه در زمان م می

ای از گزارشات طوالنی به زبانی ساده و قابل فهم همراه با  محمل اطالعات برای مدیران باید  چکیده
اطالعات باید هدفمند، درست و دقیق و با انصاف گزارش داده شده . نمودار و گرافیک و واضح باشد

ترنت و یا گاهی اوقات روی نوار کاست باشد پیشنهاد شده اشاعه اطالعات به صورت پایگاه این. باشد
العاتی حرفهعنوان  ، تحقیقی را )1997( 27دیالنـ .(Schwartz,1997)است  ای دبیران  برآوردن نیازهای ا

متوسطه روستائی نیوساوث ویلز
ط

ش

دا

                                                          

 انجام داد و نتیجه گرفت که نیازهای اطالعاتی روستائیان متفاوت استرلیا28
 27ها را از دبیران انگلیسی، ریاضی، علوم و علوم اجتماعی در   وی جامعه  معلم.از شهریها است

نتایج نشان داد موضوعات مورد نیاز . ها از طریق پرسشنامه بود دبیرستان انتخاب کرد و جمع آوری داده
ها  هنظری) درصد79(ریزی درسی  ، برنامه)درصد92(کلیه موضوعات  درباره تدریس و یا دهی : عبارتند از

اند که  درصد دبیران بطور مشخص ذکر کرده3/2درصد 50و تحقیقات آموزشی و مدیریت مدرسه 
های ارزشیابی و  نوسازی مدارسروشهای یاد دهی  مورد آنها  نیازمند   عناوینی است که در ، رو
ی ی خدمات گزینشی اطالعات در نظام  شبکه) 1: خدمات اطالعاتی که تفاضا شده . اطالعات هستند

ارائه موضوعات خاص موجود در )2؛ )ای به صورت شبکه( برای دریافت موضوعات مورد عالقه 29آلرت
آنها درخواست .ارسال گزارش تحقیق برای دبیران در همان حوزه مورد نیاز است)3مجالت آموزشی ؛

. ی باشداند  با پست الکترونیکی این اطالعات را دریافت کنند و اشاعه اطالعات با هدف آموزش کرده
پردازند وپیشنهاد داده اند فردی به نام معلم ـ  معلم ها به فعالیتهای رسمی بیشتر از غیر رسمی می

 اطالعاتی را به عهده بگیرد و چون این دبیران از امکانات  شهر دور هستند   مسئولیت مشاوره30کتابدار
، )1998 (31اوئک و قربان اوغلوـ .گرددهای مرتبط با فن آوری مهیا  ای و مجموعه استفاده از  شبکه رایانه

نشگاههای ترکیه بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتارهای اطالعطی تحقیقی به   یابی دانشجویان دریکی از 
اند اگر  دانشجویان گفته. ها نشان داد نوع نیاز بر حسب رشته و نوع تحقیق متفاوت است یافته. پردازند می

اند اما مجراهای رسمی  ز طریق مجراهای رسمی و غیر رسمی تهیه کردهچه اطالعات مورد نیاز خود را ا
ترین مجرای اطالعات غیر  های علمی مهم ها و نشست همایش. دهند را به مجراهای غیر رسمی ترجیح می
 27 - Dillon 

28 - New South Wales, Australia 
29 - alert 
30 - Teacher librarian 
31 - Ueak and Karbanoglu 
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دانشجویان . شود رسمی است که از طریق مباحثه و مکالمه با همکاران درچنین مجامعی فراهم می
کنند درحالیکه  ها بیشتر استفاده می وم از منابع مرجع کتابشناسی و مقاالت مجلههای مهندسی وعل رشته

اولویت  دانشجویان علوم اجتماعی و علوم انسانی  کتاب است و منابع مرجع آنها دائره المعارف ، 
تحلیل کمی و کیفی نیازهای ،تحقیقی با عنوان )1999 (32ریتزن هینـ . فرهنگ و کتابشناسی است

رغاطالعاتی التحصیالن دانشگاه ایالتی واین  اداره  فا

د ط

                                                          

ها نشان داد کارکنان این  یافته.  انجام داد)میشیگان(33
موضوعات مورد نیاز عبارتند از . اداره نیاز به اطالعات برای برآوردن  نیازهای عاطفی و شناختی دارند

التحصیالن، حضور  ن فارغگزارشات ساالنه، نیاز به اطالعات در باره مسائل دانشگاه، دعوت به انجم:
دهند اطالعات را از طریق  کارکنان ترجیح می. دریک مجمع علمی، نحوه استفاده گزارشات توسط مدیران

خبرنامه دانشگاه  یا دروب سایت،از  ایی میل و تماسهای رو در رو با دانشجویان و دانشکده دریافت 
اند نیاز  درصد جامعه ادعا کرده9/73. ل استزمان دریافت اطالعات ساالنه، فصلنامه یا نیم سا. کنند

ـ .اطالعاتی آنها اکثر مواقع برآورده شده است و رویهمرفته از اطالعات درست اداره راضی هستند
گان  پارلمان اروپا، طی تحقیقی به )1999 (34مارسال العاتی نماین  وی دراین .پرداخت بررسی نیازهای ا

 تا به حال به نیازهای اطالعاتی آنها اشاره نشده بود را شناسایی های موضوعی که تحقیق تالش کرد حوزه
تماسهای . ، مراجعه کنند دهد اکثر نمایندگان به مجراهای غیر رسمی  شناخته شده ها نشان می یافته. نماید

غیر رسمی و بایگانیهای شخصی خود نمایندگان در مقابل خدمات و پایگاههای رسمی اتحادیه اروپا 
 ساعت تمام وقت 5/3همچنین موضوعات دارای گستردگی بسیاری است و هر نماینده حدود . قرار دارد

مهمترین مشکالت نمایندگان کمبود زمان و . گذراند را روی تحقیقات در رابطه با کشور انگلستان می
عاتی و بررسی نیازهای اطال ، به)2000(مارسال ـ .تعدا متنوع و بسیار منابع اطالعاتی قابل دسترسی است

 پرداخت که یک بررسی کالن یابی با نگاهی خاص به نیازهای اطالعاتی شهروندان انگلیسی رفتارهای اطالع
ها مصاحبه  آوری داده ابراز جمع. و ملی  و دومین مرحله پروژه تحقیقات اطالعاتی شهروندان بریتانیا بود

های گروهی به  جاری روز را از طریق رسانهدهد عموماً افراد بیشترین مسائل  ها نشان می یافته. بوده است
بخش کوچکی از این جامعه با مشکالت در ارتباط با استخدام، آموزش، مسکن مواجه . آورند  دست می

اکثر اخبار و اطالعات دولتی، را از . کنند هستند که با مشاوره به مراجع اطالعاتی براین مشکالت غلبه می
گیری را هم درمنزل انجام  آورند حتی رای ی درمنزل به دست میطریق دسترسی به سایتهای کامپیوتر

 .های عمومی مهمترین منبع اطالعات دولتی است کتابخانه. دهند می

 32- Ritzenhein  33 -Wayne Stale University 34 -Marcella 
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وسطه در ، طی تحقیقی )2000(و همکارانش 35کنرویـ  به بررسی نیازهای اطالعاتی دبیران مدارس 
امعه اروپائی . پرداختند ا عات برای مدارس و دانشکدهتوسعه کنونی فراهم آوری اطال: اسکاتلند و 

مدرسه در 16این بررسی به صورت مصاحبه با نمونه کوچکی از معلمان و کتابداران مدارس در 
نیاز به منابع ) 1نیاز اطالعاتی سه مسئله مهم. شهرهای آبدرین سیتی و آبدرین شایر بوده است

) 3ی درسی اروپا از بعد جامعه اروپایی ها یکپارچه کردن برنامه) 2اطالعاتی مناسب برای تدریس
ریزی درسی  ریزی درسی، اطالعات و منابع اطالعاتی مناسب برای برنامه تدارک راهنمای برنامه

دراین تحقیق نیاز اطالعاتی برحسب نوع انتشار، محتوا، سطح، منابع و شکل . ذکر شده است
. ور انجام امور جاری بوده استنتایج نشان داد نیاز اطالعاتی به منظ. اطالعات بررسی شد

در زمینه . مهمترین منابع اطالعات ویدئو، لوح فشرده و کتاب درسی که عموماً به روزگران است
زندگی مردم دیگر / دانش آموزان/ های فرهنگی اجتماعی اتحادیه اروپا  سطح و محتوا به جنبه

دستیابی به محققین / یه اروپا آموزش و پرورش تطبیقی با دیگر اعضاء اتحاد/ کشورهای اروپائی
مهمترین  محمل اینترنت است که . هنر و موسیقی اشاره شده است/ بازار و زندگی اقتصادخانه

همه معلم ها . برای همه معلم ها قابل استفاده بود اما امکانات در همه جا در دسترس نبوده است 
المعارفها و  بخصوص برای دائرهپیشنهاد کردند از دیسک فشرده بعنوان محمل عمومی در اروپا 

های اروپایی، روزنامه  نیاز به اطالعات در موضوعات مربوط به قطعنامه. مواد ویدئوئی استفاده شود
و تلویزیون جهت و دسترسی به اطالعات جاری ـ استفاده از روزنامه محلی و ملی برای به روز 

دسترسی آنها به منابع داخلی از طریق . های تلویزیونی است نگه داشتن کالس و استفاده از برنامه
های مدارس است و برای اطالعات خارجی از کمیسیون اروپایی در ایدینبورگ  کتابخانه

مت
هج

                                                          

، دفتر 36
، )2001(39 ریدوتاندرـ.شود  استفاده می38  در اسکاتلند و دفتر مرکزی بازدید و تبادل آموزشی37ناتو

ها  یافته.  انجام دادندای دانشکده هنرهای  زیبا هعنوان نیاز اطالعاتی و خدمات کتابخانتحقیقی با 
درصد، 8/68درصد تماس با همکاران 64اینترنت : نشان داد از منابع اطالعاتی، منابع دست اول آنها

زبان خارجی  .  درصد جزء منابع غیر رسمی  است3/81درصد، کتابخانه شخصی8/43کتابفروشی 
ها  درصد، پایگاه داده35درصد، مجله 75کتاب . ی استآنها به ترتیب انگلیسی، آلمانی وایتالیائ

استفاده از محمل لوح فشرده ده درصد تعیین شده . درصد جزء منابع رسمی به شمار آمده است20
 سال هم 36 سال باشد و از 15 تا 5آنها خواهان خدمات اطالعاتی شدند که تاریخ آنها بین . است

 35 - Conroy 36 -Edinburg 
37 - NATO 
38 - Cenrtal Bureau F r Educational visits and Exchanges o
39 -Reed and Tanner  
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ای بطور  امکان دسترسی شبکه. ر و ماهانه فرستاده شودفهرست منابع دو هفته یکبا. نباشد بیشتر
  پیوسته به اینترنت و بانکهای اطالعاتی وجود داشته باشد و برای دسترسی به اطالعات از کتابخانه

 .ای استفاده کننند و درخواست اطالعات هم الکترونیکی صورت بگیرد مجازی  یا بصورت شبکه
 

 پیشینه پژوهش درایران 
نیاز سنجی های بسیارکمی انجام شده است و تنها یک کتاب با عنـوان            نیازهای اطالعاتی پژوهش    در زمینه 
ای مستقل که حاصل پژوهش دراین باره باشـد،           اما مقاله .  توسط محود بابائی تالیف شده است      40اطالعات

ی دانشـگاهی   هـا   نامـه   مطالعاتی که دراین زمینه انجام شده است، قریب بـه اتفـاق پایـان             . دیده نشده است  
، 1354برای اولین بار در     . دانشجویان رشته علوم کتابداری و اطالع رسانی درمقطع کارشناسی ارشد است          

دسـتیابی بـه       علوم تربیتی دانشگاه تهران طی تحقیقی با عنوان           گروه آموزش کتابداری دانشکدۀ    چگونگی
بیشتر از کتـاب بـرای رفـع نیازهـای           به این نتیجه رسید که اعضای هیات علمی دانشکده           منابع و مدارک  

نامـه    هفت پایـان   1373تا  1366کنند سپس از      اطالعاتی خود استفاده می   

  

                                                          

درحـوزه پزشـکی در دانشـکده       41
 . است مدیریت و اطالع رسانی پزشکی انجام گرفته

ـ   ها به روش پیمایشی و با ابـزار پرسشـنامه           نامه  ها نشان می  دهد اکثر این پایان          مروری بر پژوهش   ♦ وده  ب
اکثریت جامعـه  بـرای رفـع نیـاز          . کتاب و نشریات ادواری اولویت اول را درمنابع اطالعاتی دارند         . است

نوع منبع اطالعـاتی بـر اسـاس رشـته، محـل کـار، جامعـه خـاص          . کنند  اطالعاتی به کتابخانه مراجعه می    
یـاز بـر اسـاس رشـته،        کار برد اطالعـات مـورد ن      . زبان خارجی منابع اکثراً انگلیسی است     .متفاوت است     

 
مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران      : تهران. ویراستار علی حسین قاسمی   . نیاز سنجی اطالعات  ). 1378( بابائی، محمود    - 40

. 
.  مـورد نیـاز     بررسی نحوه دسـتیابی کارشناسـان امـور بهزیسـتی بـه منـابع و مـدارک                 ).1366( اسدی گرگانی، فاطمه     - 41

 .دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی. نامه کارشناسی ارشد پایان
 بررسی نیازهای اطالعاتی متخصصان علوم دارویی و ارائه الگوی مناسب جهت رفـع نیازهـای                ).1371( معصومی ، فرناز     -

 .دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی . نامه کارشناسی ارشد پایان. آنان
دانشـکده  . نامـه کارشناسـی ارشـد      پایـان   .  بررسی نیازهای اطالعـاتی متخصصـان علـوم تغذیـه          ).1371(، زیبا ـ خوش منش  

 .مدیریت و اطالع رسانی پزشکی
های علـوم پزشـکی ایـران،          بررسی نیازهای اطالعاتی مختصصان علوم توان بخش شاغل در دانشگاه          ).1372(ـ گبل، پروین    
 .پزشکی رشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اطالع رسانینامه کا پایان .تهران، شهید بهشتی

  بررسـی نیازهـای اطالعـاتی متخصصـان قلـب و عـروق و ریـه در شـهر تبریـز         ).1372(ـ برادران لیل آبادی، مـاه سـوری    
 . دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی. نامه کارشناسی ارشد پایان.

هـای علـوم پزشـکی ایـران، تهـران،            العاتی پرستاران شاغل در دانشگاه    بررسی نیازهای اط  ). 1372(ـ شکوری منفرد، هاشم     
 . دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی. نامه کارشناسی ارشد  پایان.شهید بهشتی
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 بررسـی نیازهـای اطالعـاتی دانشـجویان رشـته پزشـکی در مقـاطع تحصـیلی، فیزیوپـاتولوژی،               ).1373(ـ نـاظری، شـاپور      
دانشـکده مـدیریت و   . نامـه کارشناسـی ارشـد     پایـان .نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران    کارآموزی و کارورزی دا   

 . اطالع رسانی پزشکی 



از خدمات اطالعاتی فقط امانت ذکر شده است و از مجراهای غیر            . کار، جامعه خاص متفاوت است      محل
 . رسمی برای رفع نیاز هم موردی ذکر نشده است

 هـم وجـود     یـابی   رفتـار اطـالع     نیز گفته شد در مطالعه کاربران عالوه بر نیاز اطالعـاتی              همانطور که قبالً  
هـای   ثر این پایان نامه ها نتایج پژوهشهای نیازهـای اطالعـاتی و برخـی  پرسشـها ،مثـل شـیوه             در اک .دارد

یـابی  اسـت       یابی است، درخصـوص  رفتارهـای اطـالع            جستجوی اطالعات  که از مباحث رفتار اطالع         
رایـن  های محدود د    البته به دلیل موجود نبودن مباحث نظری درمورد نیاز اطالعاتی و انجام دادن پژوهش             .

ها در این خصوص دارای چنین ضعفی هسـتند و پژوهشـگران              نامه  زمینه در کشور ایران، بسیاری از پایان      
ها و مباحـث نظـری    بر اساس آنچه در پیشینه  .به جای بررسی نیاز اطالعاتی به مطالعه کاربران پرداخته اند         

هـا   سانی است که دراین پژوهشگفته شدیکی از  اهداف بررسیهای نیاز اطالعاتی، تعیین خدمات اطالع ر   
اسـت و  از       خدمات اطالع رسانی به صورت محدود و در سطح امانت گرفتن و امانت دادن مطـرح شـده                 

 . غفلت شده است.. …موضوع کلی خدمات مثل خدمات مشاوره ،خدمات گزینشی اطالعات و
علوم پزشکی   های  تی دردانشگاه  اعضای هیأت علمی به منابع اطالعا       بررسی نیاز  به  ).1374( قیاسی، میترا    ـ

های گوناگون و     دهد اعضای هیأت علمی در  رشته        ها نشان می    یافته. می پردازد   ایران، تهران، شهید بهشتی   
درصـد در درجـه اول      90کتـاب بـا     . های متفاوتی نیـاز دارنـد       مراتب مختلف دانشگاهی به منابع با نسبت      

بررسی نیازهای ). 1375( رمضانی، زهـرا ـ. گیرد قرار می درصد در درجه دوم اهمیت   17اهمیت و مقاله با     
نتایح حاصل نشان   . های حقوق و علوم سیاسی      اطالعاتی هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته       

باشـند و     دهد کتابها و نشریات به نسبت مساوی به عنوان اولویت اول منابع مورد نیاز هر دو گروه  می                    می
ها برای رشته حقوق و گزارشهای علمی برای رشـته علـوم سیاسـی از اهمیـت                    نامه ها و تصویب    نامه  آیین
هـا از   هـا و خالصـه   از منابع ردیف دوم مراجـع التـین و مجلـه نمایـه و نمایـه            . ای برخوردار هستند    ویژه
اتی بررسی نیازهای اطالع   ).1376( مکی زاده تفتی، بی بی فاطمه        ـ. باشند  ترین منابع مورد استفاده می      مهم

تـرین منبـع مـورد اسـتفاده محققـان، مجـالت              دهد مهـم    ها نشان می    یافته..اساتید محقق در دانشگاه شیراز    
هـای تخصصـی    ها و کتابشناسی ها و نمایه نامه   چکیده نامه . خارجی و داخلی و در مرحله بعد کتاب است        

سترسی به اطالعات، عـدم     ترین مانع د    مهم. های مورد استفاده برای جست و جوی اطالعات است          از ابزار 
ها و عـدم آگـاهی از         وجود منابع مورد نیاز درکتابخانه، محدودیت وقت و اشتغال زیاد پراکندگی کتابخانه           

ترین انگیزه جستجوی اطالعات به دسـت آوردن اطالعـات در زمینـه               مهم. وجود منابع ذکر گردیده است    
بررسی نیازهای اطالعاتی موسـیقی دانـان   ). 1378( دادخواه، پروانـه  ـ.تحقیق و تدریس بیان گردیده است    

دهد از منابع اطالعاتی مکتوب استفاده از کتـاب و در میـان منـابع اطالعـاتی غیـر                     ها نشان می     یافته ایرانی
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همچنـین فعالیـت عملـی درکـار     . مکتوب نوار صوتی به میزان چشمگیر مورد توجه موسیقی دانان اسـت           
ایجـاد مرکـز اطـالع رسـانی        . شـود   لعه منابع اطالعاتی محسوب مـی     موسیقی به منزله انگیزه اصلی درمطا     

آمـاری    ای از منابع کتابی و غیر کتابی عامل موثری در رفع نیازهای اطالعـاتی جامعـه                 موسیقی با مجموعه  
بررسـی نیازهـای اطالعـاتی    ). 1379( بابا زاده گشتی، محمـود     ـ. وحل مشکالت و دستیابی به منابع است      

ای   صیالت تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی و میزان تامین نیازهای فـوق توسـط کتابخانـه              دانشجویان دوره تح  
دهد دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای انجام تحقیقات و پیـدا            ها نشان می    یافته . دانشگاهی این دانشگاه  

شان بـه    توجهکنند و بیشترین  های دانشگاه مراجعه می     کردن منابع و دسترسی به منابع موردنیاز به کتابخانه        
ای است  به نظر استادان برای راهنمائی گرفتن در شناسایی منابع مورد نیاز اهمیـت                  های دانشکده   کتابخانه

از میان انواع مدارک کتاب در اولویت اول و بعد پایان نامه و نشـریات ادواری قـرار                . بسیاری قائل هستند  
اعضای هیأت علمی موسسه عالی بانکداری ایران       بررسی نیازهای اطالعاتی    ). 1379( خشنود، فاطمه    ـدارد

ه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران       تـرین منبـع مـورد اسـتفاده در           دهـد مهـم     ها نشان می    یافته. وابسته 
متـداولترین روش جسـتجوی     . باشـد   مـی ) درصـد 60(و نشریات ادواری  ) درصد76(موسسه مذکور کتاب  

رتبه نخست اولویت اول و پایگاههای اطالعـاتی        ) درصد28(دان با     اطالعات برحسب اولویت بندی برگه    
ترین مانع در دسترسی به اطالعات به ترتیب موجـود            مهم. رتبه نخست اولویت دوم را دارد     ) درصد32(با  

هردو به یک میـزان و عـدم        ) درصد36(، محدودیت وقت و اشتغال زیاد     )درصد36(نبودن منابع مورد نیاز     
سنجش نیازهـای اطالعـاتی   ). 1380( بشیری ، جواد   ـذکر گردیده است  ) درصد28(آگاهی از وجود منابع     

دهـد از میـان       ها نشـان مـی      یافته. . محققان مراکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام وزارت جهاد کشاورزی          
 درصـد، بانـک اطالعـاتی       5/18) مجـالت (درصد و نشریات ادواری   8/18منابع اطالعاتی مورد نیاز کتاب      

 درصد اطالعات مورد نیاز بـه       6/61. گیرد  درصد مورد استفاده محققان قرار می     1/18نترنتدرصد و ای  3/18
.  سازی اطالعات اسـت      درصد برای روز آمد   42 درصد اطالعات درامر تحقیق،      5/88. زبان انگلیسی است  

. ا دارد درصـد بیشـترین کـاربرد ر   36هـا بـا    درصد و مقاله نامـه 8/38ها با   از بین منابع مرجع، چکیده نامه     
 . است   امتیاز بوده672 امتیاز و نشریات ادواری 689 بندی بانک اطالعاتی  اولویت

ب

 های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها یافته
 نفر 324از مجموع کل جامعه . یافته های پژوهش بر اساس پاسخ های پرسشنامه به دست آمده است

 درصد پرسشنامه را 25/84نفر یعنی 273ریزی آموزشی  مدیر و کارشناس سازمان پژوهش و برنامه
برای . . پرسشنامه دریافتی انجام شده است 273، برمبنای پاسخهای بنابراین پژوهش . اند یل کردهتکم

تحلیل یافته ها ابتدا تعداد فراوانی در جدول ها قرار گرفت سپس درصد فراوانی از  مجموع پاسخ 
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تحلیل  پاسخ .ش جدول و نمودار ارائه گردیده است حاصل به صورت نمای.دهندگان در نظر گرفته شد
 . سؤاالت باز  به صورت توضیحی ذیل سوال مورد نظر آورده شده است 

  چه نوع اطالعاتی مورد نیاز است؟ . 1

ریزی درسی، تالیف، تولید رسـانه        در زمینه کلیه فعالیتها و وظایف سازمان از جمله پژوهش، برنامه          
% 25ما اطالعات موجود در سـازمان کمتـر از          . ادی اطالعات موردنیاز است   و چاپ و توزیع  به میزان زی       

  سازد مینیازها را برآورد 
  توزیع فراوانی فعالیتهای سازمان -1جدول شماره  
 درصد فراوانی  فعالیت ردیف

 16/20 96 پژوهش  1
 53/19 93 ریزی درسی برنامه 2
 07/14 67 تألیف  3
 34/11 54 تولید رسانه  4
 03/9 43 مدیریت 5
 25/5 25 ترجمه  6
 62/4 22 مشاوره  7
 25/5 25 چاپ و توزیع  8
 41/4 21 امور اجرایی 9
 10/2 10 تدریس 10
 47/1 7 خدمات کتابخانه  11
 47/1 7 امور مالی 12
 26/1 6 ویرایش  13

 00/100 476 جمع 

 
0%

31% 58%

11%

آمتر از ٢۵% تا %۵٠ تا ٧۵% 100% 
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 ـ توزیع فراوانی برآورد نیازها1 شماره نمودار

درصـد، اطالعـات چکیـده بـا        74/20 انواع اطالعات مورد نیاز به ترتیب اطالعات مرجـع بـا             و از 
درصد، اطالعـات تمـام مـتن بـا         62/17درصد، اطالعات راهنما و اطالعات آماری بطور یکسان با          43/20
 درصـد   06/1هـا بـا       نامه  ها و آیین     و اطالعات بخشنامه   92/5درصد، اطالعات تصویری و عکس با       06/16
 .درصد شده است81/34 زمانی کمتر از یکسال با  این اطالعات در محدودۀ. ر شده است ذک

  توزیع فراوانی اطالعات مورد نیاز-2جدول شماره 
 درصد فراوانی  نوع اطالعات مورد نیاز  ردیف

 74/20 133 اطالعات مرجع 1
 43/20 131 اطالعات چکیده 2
 62/17 113 اطالعات راهنما 3
 62/17 113  آماریاطالعات 4
 06/16 103 اطالعات تمام متن  5

 92/5 38 اطالعات تصویری و عکس 6

 56/1 10 ها  نامه آئین/ها  بخشنامه 7
 00/100 641 جمع 
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اطالعات مرجع  ده ات چكي اطالع اطالعات راهنما  اري  ات آم اطالع اطالعات تمام متن   ویري  ات تص اطالع
س و عك

بخشنامه ها
آئين نامه ها /  

  میزان فراوانی اطالعات مورد نیاز-2نمودار شماره 
هـا درحـوزه علـوم        وضـوع  درصد و بقیـه م     87/17درسی با     های مورد نیاز برنامه     ترین موضوع    مهم
درصد جزء پـنج    93/7 درصد، مدیریت با     88/10درصد، هنربا   76/13آوری با      درصد، فن  66/16انسانی با     

 17



 .این جامعه اطالعات به روز و جدید را نیارمند است. موضوع مهم آمده است
 های مورد نیاز ترین موضوع ـ توزیع فراوانی مهم3جدول شماره  

 درصد  فراوانی   ردیف

 87/17 133 برنامه ریزی درسی  1

 66/16 124 علوم انسانی  2

 76/13 95 آوری  فن 3

 88/10 81 هنر  4

 93/7 59 مدیریت  5

 85/6 51 کلیات  6

 25/7 54 دین  7

 45/6 48 علوم پایه  8

 51/5 41 فنی  9

 03/4 30 تاریخ  10

 76/3 28 مطالعات تطبیقی  11

 00/100 744 جمع  

چنین در بین مدیران ارشد مسائل وابسته به ورودیها و خروجیهای آموزش و پرورش، مسـائل                 هم
گسترده آموزش، موقعیـت      یادگیری، مسائل در زمینه   / وابسته به ساختار و فرآیند آموزش، مسائل یاددهی         

درونی آموزش و پرورش فضای اجتماعی و نسبت آن بـا آمـوزش و پـرورش واطالعـات محیطـی، فـرا                      
ریزی درسی و دانش مدیریت از عواملی موضوعی مهم بـه شـمار    طی مثل تغییرات فن آوری و برنامه    محی
 .آید می

 روند؟   اطالعات به چه منظوری به کار می . 2

درصد، 49/16روز آمد کردن اطالعات تخصصی با   .پنج ردیف اول نحوه کاربرد اطالعات درسازمان
درصد و 89/9ریزی درسی با  درصد، برنامه55/12ی با گیر درصد، تصمیم40/13انجام امور جاری با 
های وظایف سازمان به  ها و زمینه درصد است که باز هم درحیطه فعالیت47/9تالیف و پژوهش با 

 در خصوص فعالیتهای اصلی سازمان درصد پاسخها خیلی به هم نزدیک است . آید می شمار
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 عات ـ توزیع فراوانی نحوه کاربرد اطال4شماره جدول 
 درصد  فراوانی  کاربرد اطالعات  ردیف

 49/16 155 روزآمد اطالعات تخصصی  1
 40/13 126 انجام امور جاری  2
 55/12 118 تصمیم گیری  3
 89/9 93 برنامه ریزی درسی  4
 47/9 89 تالیف 5
 47/9 89 پژوهش  6
 36/9 88 تهیه مقاله  7
 40/8 79 تهیه گزارش  8
 34/7 69 تهیه گزارش  9
 62/3 34 ارائه سمینار  10
 00/100 940 جمع  
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  میزان فراوانی کاربرد اطالعات-3نمودارشماره 

 ترین منابع اطالعاتی مدیران و کارشناسان کدام است؟ مهم . 3

 66/52ترین منبع اطالعاتی جامعه مورد نظر در اولویت نخست کتاب با  های پژوهش مهم  براساس یافته
درصد ، اولویت چهارم 15/28 درصد ، اولویت سوم شبکه با 52/32 ، اولویت دوم مجله با درصد

همچنین .  درصد شناخته شده است67/26 درصد و اولویت پنجم جامعه پایان نامه  با 07/31گزارش با 
ز کنند وفهرستی ا  درصد جامعه نشریات را به طور مرتب دریافت می97/43دهد فقط  ها نشان می یافته

  .نشریات توسط جامعه معرفی شده است
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آتاب  مجله  بكه   ش گزارش  پایان نامه 

ت اول  اولوي
اولويت دوم 
اولويت  سوم 
اولويت چهارم 
اولويت پنحم 

  میزان فراوانی مهمترین منابع اطالعاتی-4نمودار شماره 
.  اکثر افراد جامعه با بانکهای اطالعاتی عمومی ـ تخصصی خود آشنا نیستند یا به آنها دسترسی ندارند 

 سازمان دسترسی پیدا  یر از کتابخانهتعداد اندکی از این افراد  به بانکهای اطالعاتی از طریق مراکزی غ
 .اند کرده

 ؟)مجرای رسمی یا غیر رسمی(ترین روش کسب اطالعات مورد نیاز کدام است    مهم . 4

 90/62مهم ترین روش کسب اطالعات اولویت نخست  استفاده از کتابخانه شخصی با بر اساس یافته ها 
درصد، 90/32ان و صاحبنظران  با درصد، اولویت دوم کسب اطالعات از طریق تماس با متخصص

  درصد،79/29 درصد ، اولویت چهارم  تجارب شخصی با 54/35اولویت سوم ،  مشاوره با همکاران با 
و نتیجه حاصل می شود که در بین جامعه .  درصد است53/25اولویت پنجم استفاده از اینترنت با 
 .ی استتر از مجراهای رسم استفاده از مجراهای غیر رسمی متداول
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  میزان دسترسی به مجراهای اطالعاتی-5نمودار شماره 
درصد در 60/39درصد در اولویت اول، تلفن با 43 اطالعات  در قالبها و محملهای  اطالعاتی شبکه با 

 اولویت چهارم و لوح فشرده با 37/26درصد اولویت سوم، تلویزیون با 04/26اولویت دوم، دیکست با
 .در اولویت پنجم قرار دارددرصد 11/17
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ت اول  اولوي
اولويت دوم 
اولويت سوم 
اولويت چهارم 
اولويت پنحم 

  میزان فراوانی محملهای اطالعاتی-6نمودار شماره 
 و دیداری ـ شنیداری 89/37 و الکترونیکی با 89/37   شکل مطلوب ارائه اطالعات به صورت  چاپی با 

  . درصد ذکر  شده است23/24با 

شکل مطلوب ارائه اطالعات

دیداری ـ شنیداری
24% چاپی

38%

الکترونیکی
38%

 
 تـ توزیع فراوانی شکل مطلوب ارائه اطالعا 7شماره نمودار
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 از آنجائیکه عضویت در مجامع و انجمن ها یکی از مجراهای کسب اطالع است جامعه مورد مطالعه 
 .درصد عضو انجمن های خارجی است22/12درصد عضو انجمن های  داخلی و 87/87

 توزیع فراوانی عضویت در انجمن ها

ضویت در انجمن عمومی خارجی
ع

عضویت در انجمن عمومی تخصصی د...

 
 ها  توزیع فراوانی عضویت در انجمن-8  شماره نمودار

ع داخلی هستند و  تعداد انگشت شماری به  نشان می دهد اکثر افراد عضو مجامهمانطور که نتایج 
این امر به دلیل پرداخت ها ی اشتراک و عدم همکاری برخی  .عضویت انجمن های خارجی در آمده اند

 درصد جامعه از طریق مراجعه به کتابخانه ها و مراکز 89/40نیاز اطالعاتی . مراکز مسئول است 
نتیجه باید نسبت به خدمات امانت بین کتابخانه ای یا خارج از  سازمان برآورده شده است در اطالعاتی

 .اشتراک منابع با این مراکز اقداماتی صورت گیرد

   زبان منابع اطالعاتی کدام است؟ .5

درصد 91/55با توجه به اطالعات جدول  بیشترین فراوانی زمان منابع مورد نیاز ابتدا زبان انگلیسی با 
 و زبان 41/2 درصد، آلمانی با 18/6بانهای دیگر به ترتیب عربی با و ز40/34درمرتبه بعد زبان فارسی با 

 .درصد است07/1فرانسه با 
   ـ توزیع فراوانی زبان منابع مورد نیاز5جدول شماره  

 درصد  تعداد  زبان  ردیف
 91/55 208 انگلیسی  1
 40/34 128 فارسی  2
 18/6 23 عربی  3
 41/2 9 آلمانی  4
 07/1 4 فرانسه  5

 00/100 372 جمع  
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   میزان آشنایی جامعه مورد بررسی به منابع مرجع تا چه پایه است؟  .6

 درصد 11/48ها با  براساس نتایج موجود در بین منابع مرجع  جامعه مورد مطالعه اولویت اول به  فرهنگ
درصد،  اولویت 67/26المعارف با  ه  درصد ، اولویت سوم دائر98/41ها با   نامه ، اولویت دوم  چکیده

 ..  درصد تعیین شده است56/25 درصد واولویت پنجم  کتابشناسی با 73/22ها با   نامه چهارم مقاله
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ت اول  اولوي
اولويت دوم 
اولويت  سوم 
اولويت چهارم 
اولويت پنحم 

  میزان فراوانی منابع مرجع-9نمودار شماره
 

   نقش اینترنت در تامین نیازهای اطالعاتی تا چه میزان است؟ .7

همچنـین اولویـت    . کنند    از اینترنت استفاده می   درصد جامعه   70/41با توجه به نتایج به دست آمده         
اما جامعه از پایگاههای اینترنتی محدودی از       . پنجم مجرای کسب اطالع نیز  اینترنت ذکر شده است           
کنـد  و بیشـتر از         ریزی درسی اسـتفاده مـی       جمله شبکه رشد، یونسکو ودانشگاهها و سازمان برنامه       

 بیشترین استفاده را در بین جامعه دارد و         36/46 با   yahooموتور  . گیرد  موتورهای جستجو کمک می   
 yahoo درصد جامعه موتـور      38و  .  قرار دارند  27/16 با   msnدرصد،  64/26 با   gooyleپس از آن    

بـه ایـن    .انـد   و پایگاه ایران داک مرکز اطالعات مدارک علمی را بهترین موتور و پایگاه معرفی کرده              
 . به زبان فارسی ضروری است منظور وجود یک راهنمای الکترونیکی
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Al  میزان آشنایی با موتورهای جستجو-10نمودار شماره  Li
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 درصد فراوانی بیشتر از بقیه بانکها آشنا 51/25 با  اریک جامعه مورد مطالعه با بانک اطالعاتیهمچنین 
رک علمی ایران با  درصد، مرکز اطالعات و مدا89/15است و بعد از آن بانک اطالعات علوم تربیتی با 

 درصد جزء باالترین فراوانی است 55/16درصد ، اینترنت با 41/12های داخلی با  نامه درصد، پایان41/21
 .  فراوانی اختصاص دارد68/0ترین فراوانی به بانک اکسیر و با  و پائین
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  میزان فراوانی آشنایی با بانکهای اطالعاتی -11نمودار شماره 
 

درصد از باالترین رتبه و پایگاههای خرید کتاب مصل 78/32شود شبکه رشد با  نگونه منتج میهما
 . ترین حد است درصد فراوانی در پائین83/9آمازون با 
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 های اینترنت  میزان فراوانی پایگاه-12نمودار شماره 
  آشنایی با خدمات اطالعاتی تا چه پایه است؟ . 8

درصد، فهرست منابع 38/21درصد و تکثیر نتیجه با 92/32ت امانت به میزان جامعه مورد مطالعه با خدما
درصد بیشتر از خدمات دیگر آشنا است و خواهان دریافت  خدمات بیشتری از جمله تامین 72/15با 

 درصد، خدمات کاوش 14/11درصد، دسترسی سریع و آسان به اینترنت با 09/14منابع مورد نیاز با 
 .رصد و برخی خدمات دیگر است د90/7اطالعات با 

 جویی دروقت   توزیع فراوانی صرفه-7جدول شماره 
 درصد  فراوانی   ردیف

 50/5 12 کمتر از یک ساعت  1
 61/26 58  ساعت 4تا 2 2
 81/18 41  ساعت 7تا 5 3
 08/49 107 ساعت 8بیشنر از  4

 00/100 218 جمع  
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 از خدمات اطالع رسانی مندی   توزیع فراوانی بهره-6شماره  جدول
 درصد  فراوانی   ردیف

 92/32 134 امانت  1
 38/21 87 تکثیر نسخه  2
 72/15 64 فهرست منابع  3
 55/11 47 آگاهی رسانی جاری  4
 06/11 45 ترجمه  5
 69/3 15 مشاوره اطالعاتی  6
 69/3 15 خدمات گزینشی اطالعات  7

 00/100 407 جمع  

 
 صرفه جوئی 08/49 ساعت وقت آن با درصد 8بیشتراز . در اختیار جامعه قرار گیرد اگر اطالعات و

 . خواهد شد

  توزیع فراوانی درخواست خدمات اطالعاتی -8جدول شماره 
 درصد  فراوانی   ردیف

 09/14 53 تامین مدارک   1
 17/11 41 دسترسی به اینترنت  2
 90/7 29 خدمات کاوش اطالعات  3
 71/8 32 ینشی اطالعات خدمات گز 4
 99/8 33 معرفی منابع تخصصی و سایتهای معتبر اینترنت  5
 17/11 41 دسترسی به اینترنت  6
 17/8 30 اقدام به عضویت درمجامع علمی و ارتباط با مراکز علمی  7
 62/7 28 اشتراک منابع با سایر مراکز اطالعاتی  8
 08/7 26 ترجمه  9
 63/3 17 فهرست منابع  10
 35/4 16 حضور مشاور اطالعاتی  11
 81/3 14 آوری ـ دیداری ـ شنیداری  امکان استفاده از خدمات فن 12
 17/5 19 )…رایانه ـ اینترنت و (های کوتاه مدت ـ میان مدت  برگزاری دوره 13
 75/2 10 تهیه بانک اطالعاتی  14
 99/2 11 ی برگزاری همایش و سمینارها و بازدید از مراکز علم 15
 17/2 8 تهیه چکیده منابع  16
 00/100 367 جمع 
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 توصیه ها  

ها و وظایف سازمان مورد نیاز است، جامعه نیازمند  ـ با توجه به اطالعات بسیاری که در زمینه فعالیت1
 .جع، کتابهای مرجع و کتابدار مرجع است تا به آنها راه دسترسی به اطالعات را نشان دهداطالعات مر

 برای انجام امور جاری و روز آمد کردن اطالعات تخصصی مرتباً به اطـالع نیـاز         ـ جامعه مورد مطالعه   2
عـات  دارد که باید به طور منظم و طبق یـک برنامـه زمـانی و بـا خـدمات گزینشـی اطالعـات ایـن اطال                         

 .شود تامین
ـ کتاب و مجله در اولویت اول و دوم  منابع اطالعاتی رسمی هستند باید نسبت به اشتراک منظم 3

 .نشریات به روز و تخصصی اقدام شود وبرای خرید کتاب هم اعتبارات مالی مناسبی درنظر گرفته شود
 .ت میسر گرددای و استفاده از شبکه جهانی اینترنت و اینتران ـ امکان ارتباط شبکه4
ـ ارتباط با مجراهای غیر رسمی اطالعات مانند تماس با متخصصان و صاحبنظران به صورت تلفنی، 5

تر  تر و سریع تخصصی مهیا شود تا جامعه راحت/ ای، برپائی نشستها و کنفرانسهای علمی حضوری، شبکه
 .اطالعات مورد نیاز خود را کسب کند

ای، سپس تلفنی و بعد  طالعاتی باید اولویت ابتدا به صورت شبکههای ا ـ درتدارک محملها و رسانه6
 .امکانات لوح فشرده  و دیسکت داده شود

ـ هنگام تهیه منابع غیر فارسی باید سعی شود منابع انگلیسی تهیه شود و بقیه زبانها مثل عربی به 7
 . تصاص داده شودهمچنین سهم اعتباری بیشتری به منابع انگلیسی اخ. صورت موردی فراهم شوند

ـ با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه برای استفاده از شبکه اینترنت بیشتر از موتورهای جستجو 8
ها و  کند ضروری است یک راهنمای الکترونیکی با زمینه های موضوعی مرتبط با فعالیت استفاده می

رصت بیشتری برای استفاده از وظایف سازمان در شبکه اطالعاتی سازمان طراحی شود تا این افراد ف
 .جوئی شود پایگاههای اینترنت داشته باشد و در وقت آنها صرفه

ـ عدم ارائه خدمات مطلوب اطالعاتی یا خدمات اطالع رسانی و محدودیت برخی خدمات سبب شده 9
ر و تنها خدمات امانت و تکثی%) 25(است نیازهای جامعه مورد مطالعه درسازمان کمتر برآورده شود 

شود و بقیه خدمات اطالعاتی دردفاتر دیگری مثل مرکز خدمات ماشینی دفتر  نسخه به خوبی ارائه می
تالیف، مرکز منابع دفتر تالیف، آرشیو دفتر انتشارات کمک آموزشی، مرکز پژوهش دفتر تکنولوژی 

سناد موسسه ای، کار دانش ومرکز ا آموزشی، مرکز اسناد و اطالع رسانی دفتر آموزشهای فنی و حرفه
پس سازمان باید نسبت به ارائه خدمات کاوش . پژوهشی به صورت پراکنده و مقطعی انجام شود

اطالعات، ترجمه، خدمات چکیده، خدمات گزینشی اطالعات، خدمات مرجع، اشتراک منابع با سایر 
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ی موازی جوئی شود و هم از انجام کارها تا هم دروقت و هزینه صرفه. مراکز اطالعاتی اقدام کند
 .درسازمان جلوگیری شود

 . امکان عضویت در مجامع  علمی داخلی و خارجی میسر گردد -10
 امکان همکاری با کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی مورد نیاز جامعه با خدمات امانت بین کتابخانه ای -11

 .و اشتراک منابع فراهم شود
ای آمار بسیار ضروری به تظر می رسد زیرا  این  امکان دسترسی به آمار صحیح و به روز و بانکه– 12

 .خواسته اکثر جامعه است 
امکان ایجاد شبکه بین فردی  بین کارشناسان و مدیران برقرار شود تا جامعه بنواند از اطالعات و -13

 .تجربیات  همدیگر بهتر استفاده کند
بهای درسی و استفاده از منابع ـ با توجه به رویکردهای برنامه درسی برای غنی سازی محتوای کتا14

ها ،  ها، اسامی خاص شخصیت نظریه سوم در انواع دانش شناختی و مهارتی شامل تئوری( مرجع درآنها 
های الزم  باید جامعه  با منابع مرجع واستفاده از اینترنت آشنا کرد و به آنها آموزش) 42..مکانها، سنوات،

 برای ارائه مفاهیم درکتابهای درسی بیشتربه منابع اطالعاتی رسمی  تا. گیری از این دو منبع  داده شود بهره
 . مراجعه کنند

 ها  پیشنهاد

پیشنهاد می شود در کتابخانه و مرکز اسناد سازمان بخشی  به نام مرکز اطالع رسانی تاسیس گردد و این 
 :مرکز دارای بخشهای زیر باشد

  زهای اطالعاتی کارشناسان و مدیران سازمان دروظیفه آن تعیین نیا: واحد نیاز سنجی اطالعاتـ 1
  ساله، ساالنه، بطور فصلی ـ هرماه یک بار، هفتگی و یا روزانه باشد و این نیازها را به زمانهای برنامه پنج

   سایر بخشهای دیگر کتابخانه  ارائه کند تا  بتواند برای تعیین خدمات اطالعاتی مورد نیاز تصمیم گیری
 . کند

الملل سازمان  وظیفه آن برقراری ارتباط با روابط عمومی سازمان و دفتر روابط بین:  ارتباطاتواحدـ 2
باشد تا امکان ارتباط با مراکز تحقیقاتی و تخصصی و کسب اطالع از مجامع علمی و تخصصی به راحتی 

 .میسر شود

                                                           
 .1380دفتربرنامه ریزی وتالیف آموزشهای فنی وحرفه ای .»کارگاه رویکردهای نو به برنامه ریزی درسی « . صفوی ، امان اهللا -1
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ای، دیداری شنیداری و  انهاین واحد قابلیت دسترسی به تمامی نظامهای رای: واحد ارائه خدمات مرجعـ 3
چاپی را داشته باشد و توانایی جستجوی اطالعات و پاسخگویی به مراجعین به صورت حضوری، تلفنی 

 .ای را  دارا باشد و یا شبکه
این واحد در ارتباط مستقیم با واحد خدمات مرجع و مجهز به تمامی بانکهای اطالعاتی : واحد کاوشـ 4

ای باشد  و کلیه خدمات تکثیر، مطالعه درمحل یا   پی و یا ارتباطات شبکهبه صورت لوح فشرده، یا چا
 .مشاهده روی صفحه نمایشگر و یا ذخیره به صورت فایل، دیسکت را ارائه  دهد 

 . این واحد مسئولیت تهیه منابع مورد نیاز را به عهده داشته باشد: واحد تامین مدرک ـ 5
الت انگلیسی مورد نیاز ترجمه دراختیار کارشناسان قرار دراین بخش مقا: واحد خدمات ترجمهـ 6

 . شود یا سفارش ترجمه بگیرد داده
با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان و مدیران نیاز به : واحد ارائه خدمات گزینشی اطالعاتـ 7

پیشنهاد باشد  اطالعات تخصصی خود دارند و از اولویتهای آنها هم روز آمد کردن اطالعات تخصصی می
گردد خدمات گزینشی اطالعات دراین مرکز ابتدا به صورت محدود و سپس بطور گسترده به کار  می

 .گرفته شود
های گوناگون  آموزش جامعه بطور فردی ـ گروهی و یا کوتاه مدت و میان در زمینه: واحد  آموزش-8

 …رایانه، اینترنت و 
 .ه  خدمات  نظارت و راهنمایی کندـ حضور مشاور اطالعاتی که که در ارائه  و عرض9

 :همچنین راهکارهایی برای براوردن نیازهای اطالعاتی در سازمان پیشنهاد می گردد 
همانگونه که از نتایج تحقیق برآمد جامعه مورد مطالعـه از کتـاب و مجـالت بیشـتر اسـتفاده                     •

بـا اسـتفاده از     . ش کـرد  کنند پس باید برای رفع نیازهای اطالعاتی در تامین این دو مقوله تـال               می
قانون برادفورد  مجالت هسته انتخاب شوند ومنابع درخواسـتی بـه موقـع در دسـترس کـاربران                   

سفارش منابع به انلگیسی و فارسی و عربی باشـد و بـرای تهیـه منـابع بـه  سـاختار و                      . قرارگیرد
ر اولویـت قـرار     د) ای    رایانه( ای، لوح فشرده      ، شبکه ) چاپی(محملها توجه شودو  محمل کتاب       

 .. گیرد
نیازهـای  ) 172فهرسـت صـفحه     (هـا و مراکـز اطالعـاتی          با توجه به اینکه برخی از کتابخانـه        •

ای و اشـتراک منـابع        شود طرح امانت بین کتابخانـه       کنند پیشنهاد می    اطالعاتی جامعه را برآورد می    
 .شود بین کتابخانه سازمان با  مراکز فوق برقرار
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پیشـنهاد مـی گـردد ،       .  و به روز  برای جامعه بسیار حائز اهمیت است            دسترسی به آمار معتبر    •
کلیه فایلهای اماری در خصوص آموزش و پرورش و موضوعات مرتبط بـا وظـایف و فعالیتهـای                  

یا منابع منتشره چاپی  مرکز آمار ایران        )  بانکهای اطالعاتی    -شبکه  (سازمان به صورت  رایانه ای       
رش تهیـه و  بـه طـور مرتـب و بـه موقـع در دسـترس مـدیران و                      و آمار وزارت آموزش و پـرو      

 .کارشناسان قرار گیرد
پایگاه اطالع رسانی در پایگاه سازمان ،با هدف ارائه خدمات اطالعاتی ایجاد گـردد و برخـی                  •

خدمات مانند آگاهی رسـانی جـاری ، خـدمات  گزینشـی اطالعـات، ارائـه بانکهـای اطالعـاتی          
خی اطالعات مورد نیـاز قـرارداده شـود همچنـین  تهیـه یـک                 تخصصی آموزش و پرورش و بر     

راهنمای موضوعی  به زبان فارسی درزمینه آمـوزش و پـرورش و سـایر موضـوعات تخصصـی                   
تر  به پایگـاه هـای مـورد           درحوزه فعالیت و وظایف سازمان به کار بران کمک خواهد کرد سریع           

بـین مـدیران و کارشناسـان       43الکترونیکی  ایجاد  انجمن های هم اندیشی       . کنند  نظر دسترسی پیدا  
 . سازمان نیز به برآوردن برخی نیازهای اطالعتی کمک خواهد کرد

تخصیص اعتبارات ارزی و ریـالی مناسـب بـا درخواسـتهای کـاربران و مطـابق بـا مـدیریت              •
و بـرای خریـد و تهیـه بانکهـای اطالعـاتی تخصصـی               .اطالعات در سازمان در نظر گرفته شـود       

 . در نظر گرفته شوداعتباراتی 
 برای ارائه  خدمات اطالعـاتی  بـه نیـروی انسـانی متخصـص، کارآمـد، بـا تجربـه و                        مسلماً •

پیشنهاد مـی شـود از بـین افـراد بـا مـدرک کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد                     . است  مند نیاز   عالقه
 .های تخصصی آموزش و پرورش  تعدادی گزینش شوند کتابداری و اطالع رسانی و برخی رشته

 و برنامه ریزی آموزشی 
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Abstract 
This study was conducted to determine the Information needs of managers, 
compilers (textbook) and educational experts of OERP (Organization of 
Educational Research and Planning).  In order to help the library improve their 
services from the 324 questionnaire send to experts and managers, 273 were 
returned.  
 Results show that Books and Journals are the most important source. Experts 
and managers use reference and abstract information for updating their 
knowledge and doing their jobs. English language is using as a foreign 
language. Dictionaries are used more than other references. Internet sources 
satisfies their needs, but for finding information they prefer search engine. 
Roshd website, UNESCO website and yahoo were used by the society. 
 Network information and SDI services were suggested.  
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