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چکيده
هدف :شناخت و تعیین میزان برآورده شدن نیازهای اطالعاتی نوجوانان از کتابخانه های عمومیشهر
اصفهان بوده است.
روش شناسی :تعداد 328عضو از میان  9418نفر اعضای نوجوان به عنوان نمونه به روش نمونه گیری
تصادفی طبقه ای و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته چند گزینه ای با طیف لیکرت جمع آوری
شده است.
يافته ها :یافتههای پژوهش نشان داد که کتاب های کمک درسی مهمترین منبع مورداستفاده نوجوانان در
رفع نیازهای اطالعاتی است و مهمترین منبع نیز در برآوردن نیاز اطالعاتی آنان محسوب می شوند.
خدمات امانت دهی به عنوان مهمترین خدمات عمومی تعیین شد که مهمترین خدمت در برآوردن نیاز
اطالعاتی آنان نیز است .مهمترین مشکل در رفع نیازهای اطالعاتی عدم آگاهی نوجوانان از منابع جدید
است .بیشترین موضوع مورد عالقه آنان تکنولوژی است .
نتيجهگيري :نتایج پژوهش حاکی از این است که کتابخانه های عمومی تقریبا در برخورد با نیازهای
اطالعاتی مراجعان نوجوان خود و نیزدر خدمات امانت دهی موفق عمل نمودند ،اما در سایر خدمات
ضعیف عمل نموده اند.

كليد واژهها :خدمات کتابخانهای ،کتابخانه عمومی ،منابع اطالعاتی ،نوجوانان  ،نیازهای اطالعاتی
 1دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان -مسئول کتابخانه عمومی ارشاد
اصفهان mahboobeshokohian@gmail.com
 2دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان af_asemi@yahoo.com
 3استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان ahmadshabania@yahoo.com
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مقدمه و بيان مسئله
با توجه به رشد پرشتاب علوم ،تحوالت و پیشرفتهای مداوم آن و همچنین نقش و اهمیتی
که اطالعات روزآمد برای زندگی روزمره افراد دارد ،الزم است که جدیدترین منابع اطالعاتی را
از طریق روشهای ممکن ،شناسایی ،تأمین و در اختیار آنان قرار داد .با توجه به پیدایش فن-
آوریهای نوین ارزش زمان بیش از هر وقت دیگری آشکار گردیده است .در چنین محیطی
کاربران میخواهند نیازهای اطالعاتی خود را با حداکثر بهرهوری و در حداقل زمان برآورده
کنند ،بنابراین نیاز به دسترسی به منابع اطالعاتی مطلوب و رفع نیازها با صرفهجویی در وقت
کاربر ،ضروری به نظر میرسد.
کتابخانههای عمومیرا میتوان از مهمترین کانونهای فرهنگی -اجتماعی جوامع پیشرفته
امروز به شمار آورد .با توجه به وسعت مخاطبان کتابخانههای عمومیکه قشرهای مختلف جامعه
را شامل میشوند ،این مراکز نقش زیر بنایی در توسعه اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جوامع
برعهده دارند و یکی از مهمترین ارکان تحوالت بنیادی جوامع به شمار میروند (اشرفیریزی،
.)6 :1388
از طرف دیگر میتوان گفت نوجوانان و جوانان در هر جامعه از سرمایههای اساسی و
اصلی هر کشور به حساب میآیند ،بنابراین سرمایه گذاری برای تربیت صحیح و سالم و راهنمایی
آنان در واقع سرمایه گذاری اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی در آن جامعه است .دوره ی نوجوانی
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،
اجتماعی ،معنوی و اعتقادی همراه است و به طور یقین تغییرات مذکور نیازهای خاصی را برای
فردی که در این مرحله سنی قرار دارد ،ایجاد خواهد کرد .از آنجا که کتابخانههای عمومیبه
عنوان یکی از نهادهایی که مسئولیت غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان را برعهده دارد ،الزم
است برنامه ریزی دقیقی به منظور تربیت و هدایت درست نوجوانان و جهت دادن به هیجان ها
و ارضای نیازهایشان انجام گیرد.
بنا به مطالبی که ذکر شد ،ضرورت دارد که پژوهش هایی در این خصوص در استانهای
مختلف به منظور توسعه فرهنگی صورت گیرد ،زیرا تا زمانی که دست اندرکاران از واقعیتهای
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موجود در کتابخانههای عمومیآمار درستی نداشته باشند ،ساماندهی بهینه ممکن نخواهد بود.
اما از آنجا که مراجعین به کتابخانههای عمومیطیف وسیعی را در بر میگیرند و از نظر درجات
تحصیلی ،سن ،و عالیق و زمینه های فرهنگی تا حد زیادی متغیر میباشند و نیز به دلیل تنوع
منابع در کتابخانههای عمومی الزم است جهت پاسخگویی به درخواستهای متفاوت مراجعین
در زمینههای گوناگون موضوعی ،مجموعهسازی کتابخانهها براساس نیازسنجی مراجعان به طور
عام و خاص منطقه ای انجام گیرد.
لذا شناسایی و تشخیص نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان کتابخانهها از آن جهت از
ضرورت و حساسیت خاص و باالیی برخوردار است که با وجود حجم روزافزون اطالعات و
هزینه سنگین تهیه منابع اطالعاتی از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر ،هیچ کتابخانهای
نمیتواند تمامیمنابع اطالعاتی را در یک جا گردآورد .از این رو الزم است نیازهای اطالعاتی
واقعی جامعه استفاده کننده به درستی مشخص گردد تا بتوان منابع اطالعاتی مناسب را گزینش
کرد (بشیری .)15 :1380 ،اینجاست که می توان گفت که نخستین اصل در فرایند اطالع رسانی
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
میزان نیازسنجی دقیقتر انجام گیرد ،منابع مناسب تری مجموعه سازی میشود و حاصل کار
رضایت بخشتر خواهد بود.
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
اطالعاتی واقعی نوجوانان ارائه نگردد .بنابراین در این پژوهش سعی شد تا جهت تهیه مجموعهای
مناسب از منابع و خدمات عمومیدر کتابخانههای عمومی متناسب با ذوق و سلیقه مخاطبان،
نیازهای اطالعاتی مراجعه کنندگان مورد بررسی و سنجش قرار گیرد .از آنجایی که نوجوانان
آینده سازان کشورمان میباشند و سالمت و سعادت آینده جامعه توسط آنان تضمین خواهد شد
و به منظور کاربردی بودن نتایج ،نیازسنجی بروی قشر وسیعی از استفاده کنندگان و اعضا که
نوجوانان میباشند ،صورت میگیرد.
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در پیوند با موضوع رفتار اطالعیابی در بافتهای مختلف پژوهشهای زیادی صورت گرفته
است که ناشی از اهمیت اطالعات و اطالعیابی است .در پیوند با پژوهش حاضر ،پژوهشهایی
در داخل و خارج از کشور انجام شده که به طور خالصه به آن ها اشاره میشود.
امید خدا و سپهر ( )1388در پژوهشی به بررسی موضوعات مورد عالقه اعضای جوان
کتابخانههای عمومیشهر تهران جهت مطالعه در اوقات فراغت پرداخت .یافتههای پژوهش نشان
داد که بیشتر اعضا با هدف گذراندن اوقات فراغت به کتابخانهها مراجعه میکنند .رمان ،موضوعی
است که بیش از همه مورد توجه وعالقه کاربران است .بعد از آن موضوعات ورزشی ،هنری و
طنز در رده های بعدی قرار دارند.
شوقپور و دیگران( )1389بررسی رفتار اطالعیابی هیئت علمی دانشگاه آزاد
اسالمی (منطقه دو) دریافتند که بیشتر ،اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاههای
آزاد اسالمی منطقه دو به صورت حضوری از کتابخانه مربوطه استفاده می نمایند.
تعداد اندکی از ایشان برای دستیابی به اطالعات از اینترنت بهرهمند میشوند .کتاب
از جایگاه ویژهای در بین منابع مورد استفاده ایشان برخوردار است.
اعظمی و داور پناه ( )1392در پژوهشی جامع به بررسی مقاالت انتشار یافته در ایران
درحوزه رفتار اطالعیابی از ابتدای انتشار تا سال  89پرداختند و دریافتند که کتاب دارای بیشترین
استفاده در هر دو جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی است .در بین منابع الکترونیکی ،اینترنت
بیشتر توسط استفادهکنندگان کاربرد دارد .مهمترین موانع در استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی
کمبود منابع ،عدم آشنایی با زبانهای خارجی ،عدم دسترسی بهموقع به اطالعات ،کمبود وقت،
کند بودن سرعت شبکه مخابرات کشور و عدم آشنایی با منابع است.
یوسفی و دیگران ( )1393در پژوهشی به بررسی رفتار اطالع یابی جهت برطرف کردن
نیاز اطالعاتی پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی پرداخته و دریافتند که
برای انجام پژوهش استفاده از مقاالت نشریات ادواری در رتبه اول قرار دارد و پژوهشگران
بیشتر از ارتباط و مشورت با متخصصان و پژوهشگران داخل کشور و تجارب شخصی استفاده
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میکنند و از ارتباط و مشورت با متخصصان و پژوهشگران خارج از کشور و شرکت در همایش-
های خارجی کمترین استفاده میشود .همواره استفاده از متن کامل منابع در اولویت اول قرار
دارد.
پورس )2006(1پژوهشی در مورد نیازهای اطالعاتی دانش آموزان در کتابخانههای عمومی
انجام داد .این پژوهش بر اساس نظرسنجی از دانش آموزان دانمارکی به صورت آنالین انجام
شده است و نمونه های مورد بررسی از موسسات مختلف و مناطق متفاوت از سراسر کشور
صورت گرفت .نتایج نشان داد که بیشتر دانش آموزان به منظور اهداف درسی به شدت به
کتابخانههای عمومیوابسته و متکی هستند .جایگاه گوگل به عنوان منبع اطالعاتی دانش آموزان
برجسته بوده و به صورت قابل توجهی در کنار استفاده از منابع سنتی کتابخانهای قرار داشت.
مجید و دیگران )2013(2نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالعیابی دانشجویان کسب و کار را
در سنگاپور مورد بررسی قرار دادند .هدف اولیه دانشجویان از جستجوی اطالعات ،انجام
تکالیف ،تجزیه و تحلیلهای موردی ،ارائه مطالب و بحث در کالس بود .بیشتر دانشجویان
اطالعات مالی ،اخبار اقتصادی و روند صنعت را جستجو میکردند .منابع الکترونیکی مهمتر از
منابع چاپی بودند.
چودهاری )2013( 3نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالعیابی استفادهکنندگان کتابخانه
دانشگاهی آسام را بررسی کردند و دریافتند

که نیازهای مطالعه ،پژوهشی و آموزشی توسط

مجموعهای از کتابهای کتابخانه ،دایره المعارفها و ادواریها و پایاننامه برآورده میشود و
برای بیشتر کاربران ناکافی است .فرهنگهای لغت برای بیشتر کاربران کافی است .اینترنت و
مجالت الکترونیکی برای بیشتر کاربران ناکافی است .منابع سمعی و بصری بهعنوان مثال
تلویزیون محبوبترین وسیله برای همه کاربران بودند و بهدنبال آن اینترنت ،پست الکترونیکی
و پایگاه داده آنالین حائز اهمیت میباشند .استفاده از امکانات اینترنت بسیار کم بود .بیشتر
پاسخدهندگان برای امانت ،مطالعه ،آموزش ،پژوهش و پیدا کردن اطالعات از مدارک به کتابخانه
مراجعه میکنند .تعداد کمی برای گذراندن اوقات فراغت و جستجوی اطالعات از منایع
1. Pors
2. Majid et. al
3. Choudhury
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الکترونیکی به کتابخانه مراجعه میکنند .بیشتر کاربران معتقدند که اطالعات در دسترس ،کامل
و بهروز نیستند .خدمات کافی توسط کتابخانه فراهم نشده است .مهمترین موانع در دسترسی به
اطالعات ،فقدان دانش درباره منابع اطالعات ،کمبود زمان ،فقدان دانش درباره استفاده از خدمات
کتابخانه هستند.
لی و لی )2014(1به بررسی نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان کتابخانه دارای معلولیت
بینایی پرداختند .بررسی نشان داد که رادیو و تلوزیون منبع ترجیح داده شده برای اطالعات
هستند .معلوالن در اطالعیابی تمایل به اطالعات جدید دارند و هدف آنان از اطالعیابی بیشتر
برای یادگیری ،آرامش و ارتباطات داخلی بود .یکی از موانع دسترسی به خدمات کتابخانه فقدان
زمان بود و در استفاده از اینترنت نیز به علت اینکه بسیاری از سایتها نرم افزار کمکی مخصوص
برای آنها نداشت و یا هزینه اشتراک داشت ،مشکل بود.
ساهو ،گوسامی و چوداری )2014(2به بررسی نیاز اطالعاتی تحقیق و توسعه دانشمندان،
مهندسان ،مدیران و محققان مشغول به کار در موسسات متالوژی جرخند 3هند میپردازد .این
بررسی نشان داد که گروه تحقیق و توسعه این سازمانها از انواع رسمی و غیر رسمی اطالعات
استفاده میکنند .بهغیر از منابع علمی ،تیمهای شرکتکننده در جلسات ،بحثها ،سمینارها،
کارگاهها و کنفرانسها به عنوان رسمی اصلی منابع کسب دانش و به اشتراک گذاری تجربیات
با همکاران و کارشناسان خود و برای ایجاد تماس با برای تبادل دانش است.
با نگاهی به پیشینههای ارائه شده میتوان به این نتیجه رسید که ابهام در مفهوم نیازهای
اطالعاتی باعث شده گستره زیادی از بررسی منابع تا مجراهای اطالع یابی در روند اشاعه
اطالعات بعنوان بررسی نیازهای اطالعاتی در نظر گرفته شود .آنچه که این تحقیق را نسبت به
تحقیقات گذشته در زمینه های نیازهای اطالعاتی متمایز میکند ،این است که در تحقیقات
گذشته تاکید بر متخصصان حوزههای مختلف علمیبوده ،لیکن در این تحقیق ،با تاکید بر نیازهای
اطالعاتی نوجوانان گام موثری برداشته میشود.

1. Li & Li
2 . Sahu, Goswami& Choudhury
3 . Jharkhand
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پرسشهاي پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نیازهای اطالعاتی نوجوانان  18-15ساله از
کتابخانههای عمومیتحت پوشش نهاد کتابخانههای عمومی شهر اصفهان است .این پژوهش
سعی دارد به این پرسشها پاسخ دهد:
 .1میزان نیازهای اطالعاتی نوجوانان به منابع مختلف کتابخانههای تحت پوشش
کتابخانههای عمومی شهر اصفهان1چقدر است؛
 .2میزان نیازهای اطالعاتی نوجوانان از خدمات مختلف کتابخانههای تحت پوشش
کتابخانههای عمومی شهر اصفهان چقدر است؛
 .3میزان برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی نوجوانان از منابع کتابخانههای تحت پوشش
کتابخانههای عمومی شهر اصفهان چقدر است؛
 .4میزان برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی نوجوانان از خدمات کتابخانههای تحت
پوشش کتابخانههای عمومی شهر اصفهان چقدر است؛
 .5نوجوانان در رفع نیازهای اطالعاتی خود از کتابخانههای تحت پوشش کتابخانههای
عمومی شهر اصفهان باچه مشکالتی مواجه هستند؛
 .6نوجوانان در رفع نیازهای اطالعاتی خود با چه روشهایی از منابع کتابخانههای تحت
پوشش کتابخانههای عمومی شهر اصفهان استفاده میکنند؛
 .7نیازهای اطالعاتی نوجوانان در چه زمینههای موضوعی پراکنده است.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کاربران
و اعضای نوجوان (18-15مقطع متوسطه) کتابخانههای عمومیسطح شهر اصفهان میباشد .با
توجه به آمار گردآوری شده از نهاد کتابخانههای عمومیاستان اصفهان است وتعداد کاربران
نوجوان آنها برابر با  9418نفر میباشد .دراین تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
 . 1کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور
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جهت انتخاب نمونه آماری استفاده شده است و حجم نمونه  328نفر برآورد گردید .ابزار جمع
آوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود .برای بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه،
نظرات  5نفر از صاحب نظران و استادان متخصص دراین زمینه جمع آوری و پرسشنامه براین
اساس اصالح گردید .برای سنجش پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار  ،spssضریب آلفای
کرونباخ 0/96محاسبه گردید .برای گردآوری دادهها پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیع
شد .از این تعداد  341پرسشنامه برگشت داده شد و پس از حذف پرسشنامههایی که ناقص پر
شده بود ،دادههای حاصل از  320پرسشنامه برای توصیف و تحلیل وارد نرم افزار اس پی اس
اس شد ،به عبارت دیگر نرخ بازگشت پرسشنامههای مناسب برای تحلیل  91درصد بود.

يافتههاي پژوهش
با استفاده از آزمون کولموگروف ـ سمیرنوف ،نرمال بودن متغیرها بررسی شده است و
برای آزمودن متغیرها در سطح آمار توصیفی از آمارههایی نظیر درصد ،میانگین و نمودار ستونی
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:
پاسخ پرسش .1ميزان نيازهاي اطالعاتی نوجوانان به منابع مختلف كتابخانههاي عمومی
شهر اصفهان چقدر است ؟
جدول  .1نظرات پاسخگویان (نوجوانان) درباره نیازهای اطالعاتی آنان به منابع (نوع منبع) کتابخانهها
انواع منابع زير چقدر مورد
استفاده شما در كتابخانه است؟
كتاب
كتاب هاي كمک درسی
كتاب هاي تست
كتاب هاي مرجع
مجالت
روزنامه ها
سی دي و فيلم و نوار كاست
پايگاه مقاالت نمايه
اينترنت و بانک هاي اطالعاتی

خيلی كم

كم

متوسط

زياد

خيلی زياد

% 6/3
%4/3
% 5/8
% 12/4
% 24/ 6
% 37/4
% 41 /7
% 49/ 3
% 42/1

% 7/5
% 9/9
% 11/7
%17/8
% 25/7
% 24/5
% 25/6
% 26/5
%21/8

% 24/1
% 26/1
% 25/5
% 24/1
% 30/5
% 24/5
% 20/7
% 15/1
%17/6

% 26/9
% 30 /4
%24
% 20/6
% 12/3
% 10/5
% 9/5
% 4/6
% 10/6

% 35/3
%29/2
% 32/9
% 25/1
% 5/1
% 3 /1
% 2/5
% 4/6
% 7/9
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در جدول 2میانگین رتبه نیازهای اطالعاتی نوجوانان از منابع کتابخانهها آورده شده است.
هرچقدر میانگین رتبه کوچکتر باشد اهمیت آن منبع بیشتر است (بدین معنی که نیاز اطالعاتی
نوجوانان به آن منبع بیشتر است).
جدول  .2اولویت بندی نیازهای اطالعاتی نوجوانان از منابع کتابخانه ها
اولويت

منابع اطالعاتی

ميانگين رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

کتاب های کمک درسی
کتاب
کتاب های تست
کتاب های مرجع
مجالت
روزنامه ها
اینترنت و بانک های اطالعاتی
سی دی و فیلم و نوار کاست
پایگاه مقاالت نمایه

3/30
3/41
3/51
4/12
5/58
6/03
6/13
6/37
6/56

با توجه به جدول اولویت اول را کتابهای کمک درسی با میانگین رتبه (  ) 3/30و اولویت
آخر را پایگاه مقاالت نمایه با میانگین رتبه (  ) 6/56دارد.
پاسخ پرسش .2ميزان نيازهاي اطالعاتی نوجوانان به خدمات مختلف كتابخانههاي عمومی
شهر اصفهان چقدر است ؟
همانطور که جدول  3نشان میدهد ،در بعد آشنایی با کتابخانه و شیوههای بهرهگیری از
آن ،بروشور معرفی کتابخانه با میانگین 2/08کمترین استفاده و کالسهای دورهای برای آشنایی
با کتابخانه با میانگین 3/17بیشترین استفاده را در بین نوجوانان برای رفع نیازهای اطالعاتی دارد.
در بعد خدمات امانت ،امانت بین کتابخانهای با میانگین  2/51بیشترین استفاده و طرح کتاب من
کمترین میانگین یعنی  3/05را در بین نوجوانان دارد.
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جدول .3درصد فراوانی نظرات پاسخگویان (نوجوانان) درباره نیازهای اطالعاتی آنان از خدمات کتابخانهها

کالس های دوره ای برای
آشنایی با کتابخانه

خيلی
كم

كم

متوسط

زياد

خيلی
زياد

ميانگين

%22/8

%12/1

%17/1

%20/6

%27/4

3/17

بروشور معرفی کتابخانه

%42

%21/6

%24/2

%9/8

%2/3

2/08

امانت منابع
امانت بین کتابخانهای
طرح کتاب من
خدمات مشورتی برای
اعضا
خدمات ارجاعی
ایجاد ارتباط میان پرسشگر
با متخصصان موضوعی به
منظور پاسخگویی دقیق تر
و جامعتر
تهیه اطالعات مورد نیاز
مراجعان
ارائه فهرست تازه های
کتاب
نمایش بریده جراید
تکثیر و فتوکپی
جستجوی اطالعات با
استفاده از کامپیوتر و
اینترنت
برگزاری همایش ها و
نشست ها
نمایشگاه کتاب
سخنرانی
معرفی کتاب
مسابقات کتابخوانی
کارگاه های آموزشی
نقد ادبی
نمایش
برپا کردن جشنها و
جشنواره ها
مشاوره تحصیلی
فوق برنامه های هنری و
ورزشی

%15/4
%16/9
%26

%18/6
%14/8
%24/8

%29/1
%27/8
%26/4

%24/2
%27/5
%16/9

%12/6
%13
%5/8

3
3/05
2/51

%31/6

%30/3

%26

%7/4

%4/8

2/24

%31/6

%27/7

%28/6

%10/4

%1/7

2/23

%28/5

%28/1

%25/3

%13/6

%4/5

2/37

%27/1

%24/7

%29/6

%13

%5/7

2/46

%22/8

%20/9

%36/9

%13/3

%6/1

2/59

%28/2
%35/8

%25
%27/1

%28/6
%25/3

%13/1
%8/7

%5/2
%3/1

2/42
2/16

%32/9

%23/6

%22/8

%15/9

%4/9

2/37

%36/2

%24/4

%22/8

%10/2

%6/5

2/27

%42/7
%40/3
%43/5
%37
%42/4
%47/8
%50

%31/1
%31/9
%30
%26
%31/9
%35/1
%30/6

%16/4
%19/5
%15/7
%25/1
%16/7
%11/2
%14/3

%7/1
%4
%5/8
%7/2
%8/6
%2/9
%2

%2/7
%4/4
%4/9
%4/7
% 0/5
%2/9
%3/1

1/96
1/90
1/98
2/97
2/16
1/78
1/78

%51/5

%29

%11/5

%5

%3

1/79

%45

%32/1

%13/4

%4/3

%5/3

1/93

%43/3

%28/8

%14/9

%7/9

%5/1

2/03

دريافت خدمات
آشنایی با
کتابخانه و
شیوه های بهره
گیری از آن
خدمات امانت

خدمات مرجع
و پاسخگویی

خدمات اطالع
رسانی

خدمات جنبی
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بر اساس جدول  ،3در بعد خدمات مرجع و پاسخگویی ،خدمات ارجاعی با میانگین 2/23
کمترین استفاده و ایجاد ارتباط میان پرسشگر با متخصصان موضوعی به منظور پاسخگویی
دقیقتر و جامعتر با میانگین 2/37بیشترین استفاده را بین نوجوانان دارد .در بعد خدمات اطالع
رسانی تکثیر و فتوکپی با میانگین 2/16دارای کمترین استفاده و ارائه فهرست تازه های کتاب با
میانگین 2/59دارای بیشترین استفاده است .در بعد خدمات جنبی نقد ادبی و نمایش با میانگین
 1/78دارای کمترین استفاده و مسابقات کتابخوانی بیشترین میانگین یعنی 2/97را دارد.
جدول .4جمع بندی نظرات پاسخگویان (نوجوانان) درباره نیازهای اطالعاتی آنان از خدمات کلی
کتابخانهها
دريافت خدمات

متوسط

زياد

%32/4

%16/85

%20/65

%15/2

%14/85

خدمات امانت

%19/43

%19/4

%27/76

%22/86

%10/46

خدمات مرجع و پاسخگويی

%30/56

%28/7

%26/63

%10/46

%3/66

خدمات اطالع رسانی

%29/36

%24/26

%28/64

%12/8

%5

خدمات جنبی

%43/60

%30/08

%16/5

%5/90

%3/92

آشنايی با كتابخانه و شيوه هاي
بهره گيري از آن

خيلی كم

كم

خيلی زياد

نتایج جدول  4نشان میدهد که  14/85:درصد از پاسخگویان (نوجوانان) معتقدند ،نیاز
اطالعاتی آنان از خدمات آشنایی با کتابخانه و شیوه های بهره گیری از آن خیلی زیاد و 32/4
درصد نوجوانان معتقدند نیاز اطالعاتی آنان از خدمات آشنایی با کتابخانه و شیوه های بهره
گیری از آن خیلی کم است.
در جدول  5میانگین رتبه نیازهای اطالعاتی نوجوانان از خدمات کتابخانه ها آورده شده
است .هرچقدر میانگین رتبه کوچکتر باشد اهمیت آن خدمت بیشتر است (بدین معنی که نیاز
اطالعاتی نوجوانان به آن خدمت بیشتر است).
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جدول  .5اولویت بندی نیازهای اطالعاتی نوجوانان از خدمات کتابخانهها
اولويت

انواع خدمات عمومی

ميانگين رتبه

1

خدمات امانت

2/15

2

آشنایی با کتابخانه و شیوه های بهره گیری از آن

2/52

3

خدمات اطالع رسانی

3/03

4

خدمات مرجع و پاسخگویی

3/35

5

خدمات جنبی

3/96

با توجه به جدول  ،5اولویت اول را خدمات امانت با میانگین رتبه ( ) 2/15و اولویت
آخر را خدمات جنبی با میانگین رتبه ( ) 3/96دارد.
پاسخ پرسش .3ميزان برآورده ساختن نيازهاي اطالعاتی نوجوانان از منابع كتابخانههاي
عمومی شهر اصفهان چقدر است؟
جدول  .6نظرات پاسخگویان (نوجوانان) درباره میزان برآورده شدن نیازهای اطالعاتی آنان از منابع کتابخانهها
منابع اطالعاتی

خيلی كم

كم

متوسط

زياد

خيلی زياد

كتاب

%1
%2/5
%5
%9/8
%21/2
%34/1
%35/8
%45/5
%39/8

%6/4
%8/8
%8/4
%17/3
%30/4
%26/2
%31/3
%28/6
%23/1

%34
%23
%22/4
%26/7
%30/4
%24/3
%18/3
%17/7
%20/4

%38/8
%36/8
%34/2
%21/8
%13/9
%10/5
%13/4
%7/7
%14

%19/9
%28/9
%30/1
%24/4
%4
%4/9
%1/2
%0/5
%2/7

كتاب هاي كمک درسی
كتاب هاي تست
كتاب هاي مرجع
مجالت
روزنامه ها
سی دي و فيلم و نوار كاست
پايگاه مقاالت نمايه
اينترنت و بانک هاي اطالعاتی

با توجه به جدول کتابهای تست با  1/30درصد بیشترین و پایگاه مقاالت نمایه با 0/5
درصد کمترین درصد در نظرسنجی خیلی زیاد برآورد شده است.
در جدول  7میانگین رتبه منابع کتابخانهای آورده شده است .هرچقدر میانگین رتبه کوچکتر
باشد اهمیت آن منبع در برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی نوجوانان بیشتر است.
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جدول  .7اولویتبندی منابع کتابخانهای در برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی نوجوانان
اولويت

منابع اطالعاتی

ميانگين رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

کتاب های کمک درسی
کتاب
کتاب های تست
کتاب های مرجع
مجالت
روزنامه ها
سی دی و فیلم و نوار کاست
اینترنت و بانک های اطالعاتی
پایگاه مقاالت نمایه

2/99
3/27
3/33
4/12
5/71
6/10
6/33
6/37
6/78

با توجه به جدول اولویت اول را کتابهای کمک درسی با میانگین رتبه ( ) 2/99و اولویت
آخر را پایگاه مقاالت نمایه با میانگین رتبه ( ) 6/78دارد.
پاسخ پرسش .4ميزان برآورده ساختن نيازهاي اطالعاتی نوجوانان از خدمات كتابخانههاي
عمومی شهر اصفهان چقدر است؟
جدول .8درصد فراوانی نظرات پاسخگویان (نوجوانان) درباره میزان برآورده شدن نیازهای اطالعاتی آنان از
خدمات کتابخانهها
خدمات كتابخانه
آشنايی با كتابخانه و شيوه هاي
خدمات
امانتآن
گيري از
بهره
خدمات مرجع و پاسخگويی
خدمات اطالع رسانی
خدمات جنبی

خيلی كم

كم

متوسط

زياد

خيلی زياد

%27/9
%5/8
%7/6
%14/5
%19/7

%21/9
%19/5
%14
%22/6
%30/7

%31/9
%34/1
%35/7
%37
%30/3

%13/5
%26
%25/5
%18/2
%15/9

%4/8
%14/6
%17/2
%7/7
%3/4

در جدول 9میانگین رتبه خدمات کتابخانه ای آورده شده است .هرچقدر میانگین رتبه
کوچکتر باشد اهمیت آن خدمت در برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی نوجوانان بیشتر است.
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جدول  .9اولویت بندی خدمات کتابخانهای در برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی نوجوانان
اولويت

منابع اطالعاتی

ميانگين رتبه

1

خدمات امانت

2/46

2

خدمات مرجع و پاسخگویی

2/60

3

خدمات اطالع رسانی

3/01

4

خدمات جنبی

3/42

5

آشنایی با کتابخانه و شیوه های بهره گیری از آن

3/51

با توجه به جدول  9اولویت اول را خدمات امانت با میانگین رتبه ( ) 2/46و اولویت آخر
را آشنایی با کتابخانه و شیوههای بهرهگیری از آن با میانگین رتبه ( )3/51دارد.
پاسخ پرسش .5نوجوانان در رفع نيازهاي اطالعاتی خود از كتابخانههاي عمومی شهر
اصفهان باچه مشکالتی مواجه هستند؟
برای اولویت بندی موانع و مشکالتی که نوجوانان در استفاده از کتابخانه با آنها مواجه
هستند ،از آزمون فریدمن استفاده شده است .در جدول  10موانع و مشکالت به ترتیب اولویت
آورده شده است.
جدول  .10اولویت بندی موانع و مشکالتی که نوجوانان در استفاده از کتابخانه
اولويت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

موانع و مشکالت
عدم آگاهی از منابع جدید
نداشتن مهارت استفاده از رایانه و نرم افزار و جستجوی
تجهیزات مورد نیاز
عدم وجود منابع و
منابع
نامناسب بودن ساعات کار کتابخانه
نظام قفسه بسته
کمبود همکاری بین کتابخانهای
نامناسب بودن کتاب های کتابخانه
کمبود وقت
عدم همکاری کتابدار
عدم ارائه دوره آموزشی آشنایی با کتابخانه

ميانگين رتبه
4/4
4/75
5/42
5/44
5/44
5/73
5/76
5/78
5/92
6/37
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پاسخ پرسش .6نوجوانان در رفع نيازهاي اطالعاتی خود با چه روشهايی از منابع
كتابخانههاي عمومی شهر اصفهان استفاده میكنند؟
برای اولویتبندی روشهایی که نوجوانان را در استفاده از منابع کمک میکند ،از آزمون
فریدمن استفاده شده است .در جدول  11روشها به ترتیب اولویت آورده شده است.
جدول  .11اولویت بندی روش هایی که نوجوانان را در استفاده از منابع کمک میکند
اولويت
1
2
3
4
5

روشها
مشاوره با دوستان و آشنایان
شبکه های اطالع رسانی و اینترنت
مراجعه به کتابخانه و راهنمایی گرفتن از کتابدار
گفتگو با معلمان
شرکت در کالسها و کارگاههای آموزشی

ميانگين رتبه
2/66
2/94
3/15
3/19
3/60

با توجه به جدول  11مهمترین روشی که نوجوانان را در استفاده از منابع کتابخانهای کمک
میکند ،مشاوره با دوستان و آشنایان میباشد وپس از ان شبکه های اطالع رسانی و اینترنت با
میانگین رتبه  2/94است و کمتر از همه از شرکت در کالسها و کارگاههای آموزشی بهره می-
جویند.
پاسخ پرسش .7نيازهاي اطالعاتی نوجوانان در چه زمينههاي موضوعی در كتابخانههاي
عمومی شهر اصفهان پراكنده است؟
جدول .12اولویت بندی نیازهای اطالعاتی نوجوانان در زمینههای موضوعی
اولويت

موضوعات مورد عالقه

1
2
3
4
5
6
7
8

صنعت و تکنولوژی
اطالعات عمومی
علوم
منابع کمک درسی
سرگذشتنامه
اختراعات و اکتشافات
هنر
ورزش و بازی و سرگرمی

ميانگين
رتبه
6/66
7/34
7/35
8/29
8/31
8/32
8/48
8/52

اولويت
9
10
11
12
13
14
15
16

موضوعات مورد
عالقه
آموزش و پژوهش
محیط زیست
فلسفه و دین
ادبیات
روانشناسی
بهداشت و سالمتی
جامعه شناسی
منابع مرجع

ميانگين
رتبه
8/7
8/79
8/93
9/01
9/16
9/22
9/23
9/68
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در جدول  12میانگین رتبه نیازهای اطالعاتی نوجوانان در زمینههای موضوعی مختلف
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).
با توجه به جدول  12اولویت اول را موضوعات صنعت و تکنولوژی با میانگین رتبه ()6/66
و اولویت آخر را منابع مرجع با میانگین رتبه (  ) 9/68دارد.

بحث و نتيجهگيري
در این پژوهش نیازهای اطالعاتی نوجوانان ( 15-18ساله) از کتابخانههای عمومیشهر
اصفهان مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان میدهد که نیازهای اطالعاتی نوجوانان
نسبت به منابع کتابخانهها یکسان نبوده و به ترتیب اهمیت شامل کتابهای کمک درسی ،کتاب،
کتابهای تست ،کتابهای مرجع ،مجالت ،روزنامهها ،اینترنت و بانکهای اطالعاتی ،سی دی
و فیلم و نوار کاست ،پایگاه مقاالت نمایه میباشد .اولویت اول و دوم را کتابهای کمک درسی
و کتاب و اولویت آخر را پایگاه مقاالت نمایه تشکیل میدهند .انتخاب انواع منابع کتابی به عنوان
اولویت نیاز اطالعاتی نوجوانان نسبت به دیگر منابع کتابخانهای نشان دهنده اهمیت توجه به
فراهم آوری این منابع برای جلب رضایت و عالقه نوجوانان به کتابخانهها میباشد.
یافتههای پژوهش در خصوص نیازهای اطالعاتی جامعه تمام پژوهشهای ذکر شده در
قسمت پیشینه پژوهش ،همگی کتاب و نشریات ادواری را به عنوان مهمترین منبع برای کسب
اطالعات و نیازهای اطالعاتیشان مطرح ساخته اند که با نتایج این پژوهش تقریبا همخوانی دارد.
نیازهای اطالعاتی نوجوانان نسبت به خدمات عمومیکتابخانه یکسان نبوده و به ترتیب
اهمیت شامل خدمات امانت ،آشنایی با کتابخانه و شیوه بهره گیری از آن ،خدمات اطالع رسانی،
خدمات مرجع و پاسخ گویی ،و خدمات جنبی میباشد.
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میزان برآورده ساختن نیاز اطالعاتی نوجوانان از منابع کتابخانهای یکسان نبوده و به ترتیب
اولویت کتابهای کمک درسی؛ کتاب؛ کتابهای تست؛ کتابهای مرجع؛ مجالت؛ روزنامهها؛
سی دی و فیلم و نوار کاست؛ اینترنت و بانکهای اطالعاتی؛ پایگاه مقاالت نمایه میباشد .یافتهها
نشان میدهد که اعضای نوجوان از آن دسته از منابع کتابخانه مثل پایگاه مقاالت نمایه ،اینترنت،
سی دی و فیلم ،که رتبه پایینی در اولویت میزان برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی دارند ،یا
شناخت کافی از وجود آنان در کتابخانهها ندارد و یا این که این منابع در آن کتابخانه ارائه نشده
است.
در مجموع از مقایسه نتایج میزان برآورده شدن نیازهای اطالعاتی نوجوانان از منابع با نتایج
تعیین نیازهای اطالعاتی نوجوانان متوجه میشویم که نتایج هر دو با همدیگر همخوانی دارند و
کتابخانهها تقریبا موفق عمل نمودهاند .منابع کتابخانهای به همان اولویت که نیاز نوجوان میباشد،
به همان ترتیب نیز در اولویت برآورده شدن نیاز اطالعاتی نوجوان میباشد .هر چند برای رسیدن
به سطح مطلوبی از رضایت ایدهآل در این زمینه باید تالش کرد و این هماهنگی به تنهایی
نمیتواند عاملی برای موفق عمل نمودن کتابخانهها باشد.
بنابراین نهاد کتابخانههای عمومیشهر اصفهان برای افزایش میزان رضایت اعضای نوجوان
خود در جهت اهداف و رسالتهای خود ،بایستی سعی در هماهنگ نمودن این منابع با نیازهای
اطالعاتی نوجوانان و فرهنگ سازی و آموزش کاربران برای استفاده از این منابع و همچنین با
اتخاذ راهکارهایی برای فراهم سازی آن دسته از منابعی که در بعضی از کتابخانههای موجود
نمیباشد ،بپردازد.
میزان برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی نوجوانان از خدمات عمومیکتابخانهها یکسان
نبوده و به ترتیب اولویت خدمات امانت ،خدمات مرجع و پاسخگویی ،خدمات اطالع رسانی،
خدمات جنبی ،آشنایی با کتابخانه و شیوه های بهرهگیری میباشد .در مجموع میتوان نتیجه
گرفت که کتابخانههای عمومیدر زمینه میزان برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی نوجوانان در
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قسمت خدمات امانت موفق عمل نموده است ،اما نتوانسته نیاز آنان را نسبت به دیگر خدمات
عمومیبرآورده سازد .عواملی بسیاری از جمله عدم وجود فضای کتابخانهای ،عدم تجهیزات
الزم ،عدم وجود کتابدار آموزش دیده و  ...میتواند در شکلگیری عملکرد ضعیف کتابخانههای
عمومیدر بعضی از قسمتها دخیل باشد .البته نهاد کتابخانههای شهر اصفهان میتواند با اقداماتی
سازنده و تمرکز بر این مسئله ،زمینهسازی برای فراهم آمدن شرایط مساعدو مناسب را در ارائه
خدمات عمومیکتابخانهها فراهم سازد.
مشکالتی که نوجوانان در رفع نیازهای اطالعاتی خود از کتابخانهها با آن مواجه هستند به
ترتیب اولویت عدم آگاهی از منابع جدید ،نداشتن مهارت استفاده از رایانه و نرم افزار جستجوی
منابع ،عدم وجود منابع و تجهیزات مورد نیاز ،نامناسب بودن ساعات کار کتابخانه ،نظام قفسه
بسته ،کمبود همکاری بین کتابخانهای ،نامناسب بودن کتابهای کتابخانه ،کمبود وقت ،عدم
همکاری کتابدار ،عدم ارائه دوره آشنایی با کتابخانه ،میباشند .یافتههای این قسمت از پژوهش
با یافتههای هیچ کدام یک از پژوهشهای مطرح شده در بخش پیشینه پژوهش همخوانی ندارد.
اعظمی و داور پناه ( ،)1392چودهاری ( )2013و لی و لی ( )2014فقدان زمان را یکی از
مهمترین موانع در دسترسی به اطالعات مطرح میکنند ولی چودهاری ( )2013نداشتن دانش در
مورد استفاده از منابع و خدمات کتابخانه را نیز بهعنوان مانع مطرح بر سر دستیابی به اطالعات
مطرح میکند که از این حیث با نتایج پژوهش همسو است.
موضوعات مورد عالقه نوجوانان از اولویت یکسانی برخوردار نیستند .به ترتیب عالقهمندی
و اهمیت صنعت و تکنولوژی ،اطالعات عمومی ،علوم ،منابع کمک درسی ،سرگذشتنامه،
اختراعات و اکتشافات ،هنر ،ورزش و بازی و سرگرمی ،آموزش و پژوهش ،محیط زیست ،فلسفه
و دین ،ادبیات ،روانشناسی ،بهداشت و سالمتی ،جامعه شناسی ،منابع مرجع میباشد .یافتههای
این بخش از پژوهش با یافتههای پژوهش امید خدا و سپهر ( )1388و مجید و دیگران()2013
همسو نیست.
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از مقایسه وضیعت گرایشهای موضوعی کتابهای اطالعاتی کودکان و نوجوانان با نتایج
حاصل از این پژوهش در مورد موضوعات مورد عالقه اعضای نوجوان کتابخانههای عمومی به
این نتیجه دست پیدا میکنیم که تقریبا اولویت موضوعات مورد عالقه نوجوانان با منابع چاپی
منتشر شده هم خوانی نسبی دارد .که این امر نشان دهنده موفقیت عامالن چاپ و نشر در حوره
نوجوانان میباشد.
روشهایی که نوجوانان در استفاده از منابع از آنها کمک میگیرند ،بهترتیب اولویت
مشاوره با دوستان و آشنایان ،شبکههای اطالعرسانی و اینترنت ،مراجعه به کتابخانه و راهنمایی
گرفتن از کتابدار ،گفتگو با معلمان ،شرکت در کالسها و کارگاههای آموزشی میباشد .نتایج
حاصل از پژوهش با یافتههای پژوهش یوسفی و دیگران ( )1392همخوانی دارد.
یافتههای این پژوهش نشان داد که کتابخانههای عمومی آمادگی بهتری در زمینه منابع
کتابخانهای و نیز خدمات امانت نسبت به دیگر خدمات عمومی کتابخانه برخوردار میباشند .در
میان خدمات جنبی و اطالعرسانی و استفاده از پایگاه مقاالت نمایه و منابع دیداری شنیداری و
اینترنت ،نامساعدترین وضعیت استفاده را دارا بودند .این موارد یکی از موانع استفاده اعضا و
رفع نیاز اطالعاتی شان میباشد .از دیگر موانع و مشکالت استفاده میتوان به عدم آگاهی از
منابع جدید ،نداشتن مهارت استفاده از رایانه و نرم افزار جستجوی منابع ،عدم وجود منابع و
تجهیزات مورد نیاز اشاره کرد .حال نهاد کتابخانههای عمومیشهر اصفهان میتواند برای تشویق
اعضای کتابخانههای خود به خصوص نوجوانان در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه اقدامات
ویژهای انجام دهد ،و در جهت موفقیت آن تالش کند .تخصیص اعتبار بیشتر برای ایجاد ،توسعه
و کارآیی کتابخانهها ،افزایش منابع جدید و مورد عالقه نوجوانان ،فراهم آوردن تجهیزات مورد
نیاز و ارزیابی مستمر از فعالیتهای کتابخانهها به منظور ایجاد کارایی بیشتر و جبران کمبودها و
رفع نواقص موجود از جمله کارهایی است که میتواند در بهبود وضعیت کتابخانههای
عمومیانجام پذیرد .همچنین به نظر میرسد که کتابخانههای عمومی با افزایش ساعات کاری،
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استفاده از نظام قفسه باز و برگزاری کالسهای دورهای آموزش استفاده از نرم افزار جستجوی
منابع و نیز آشنایی با نظام کتابخانه ،ایجاد بخش منابع دیداری و شنیداری و فراهم ساختن استفاده
از اینترنت ،مراجعان خود را در استفاده هر چه بیشتر از کتابخانه یاری دهد .ارائه خدمات اطالع
رسانی ،خدمات جنبی در کنار دیگر فعالیتهای کتابخانههای عمومیموجب سرگرمیو پرکردن
اوقات فراغت نوجوانان میشود و این امر نیز خود موجب جذب هرچه بیشتر آنان به کتابخانه
میشود.
با توج ه به این که علی رغم رشد و گسترش همه جانبه ی منابع جدید اطالعاتی ،کتاب
هنوز جایگاه ویژه خود را حفظ کرده و مهمترین منبع اطالعاتی برای اعضای نوجوان
کتابخانههای عمومیبوده است ،بنابراین لزوم توجه و اولویت دادن به خرید کتاب ،کتابهای
کمک درسی و تست ،در کنار سایر منابع اطالعاتی احساس میشود .آنچه ضروری به نظر
می رسد ،لزوم توجه به نیازهای استفاده کنندگان و به روز کردن منابع اطالعاتی مورد نیاز
نوجوانان است.
در دنیای امروز که عصر اطالعات و ارتباطات محسوب میشود ،توجه به عوامل دسترسی
به نیازهای اطالعاتی نظیر ایجاد بانکهای اطالعاتی از منابع ،اطالع رسانی از منابع موجود در
کتابخانههای دیگر ،شبانه روزی کردن کتابخانهها و  ...ضروری و الزم است؛ لذا پیشنهاد میشود
که با افزایش این عوامل امکان دسترسی سریع و آسان به منابع اطالعاتی برای رفع نیازهای
اطالعاتی فراهم گردد.
شاید در دهههای گذشته برخی موضوعات بنا به دالیل مختلف بیشتر مورد توجه و نیاز
نوجوان بوده است ،ولی امروزه نیازهای نوجوانان بهطور کامل با گذشته تفاوت داشته و همان
طور که نتایج پژوهش نشان داد ردههای موضوعی علوم ،اطالعات عمومیو صنعت و تکنولوژی
مهمترین اولویت انتخابی نوجوانان و یا به عبارتی باالترین رتبههای انتخابی آنها را به خود
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اختصاص داده است؛ بنابراین پیشنهاد میشود در انتخاب منابع به خصوص کتاب برای کتابخانه-
های عمومی ،ضمن توجه به نیازهای جدید نوجوانان ،از موضوعات مورد توجه آنان برای
انتخاب و مجموعه سازی کتابهای استفاده شود .می توان گفت که در دسترس قرار دادن
موضوعات مورد عالقه ،موجب شکوفایی استعداد نوجوانان شده و توانایی حرفهای آنان را به
شکل علمیو سازمان یافتهتری همراه خواهد داشت .از طرفی توجه به عالقه که نوعی نیاز فطری
است ،سبب خالقیت و ابتکار و نوآوری و اشراف کامل نسبت به موضوع مورد عالقه ایجاد
خواهد کرد به گونه ای که پیشرفتهای علمیو ارتقاء سطح فرهنگی را سبب گردد؛ و نیز ممکن
است کمک شایانی به ناشران در تهیه منابع بنماید .برای مثال باال تهیه منابعی در زمینه علوم
معقول تر به نظر میرسد ،چون نیاز این جامعه بوده است.
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