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مقدمه و بیان مساله
اراره خدمات کتابخانه اش و اط

اتی را می توان از اهداف بنيادش کتابخانه ها دانست

رانگاناتتان2

هدف غاری کتابخانه ها را اراره خدمات مرجع يا همان خدمات کتابخانه اش سنتی دانسته استت ننقتر
در مرادش )2008 ،اما در نتيجه ش تغييرات پيش آمده در منابع و فناورش هاش اط

اتی ،نقش کتابتدار

نيز در اي ارتباط بسيار متحو و به تبع آن مسئوليت کتابدار سنگي تر شده است هنينجتر 1اد تا متی
کند که در حا حاضر  663ميليارد مدرک وجود دارد که بالقوه اط

ات مورد نياز ما را در بتر گرفتته

اندنهنينجر ،)1330 ،و اي نشان از تحوالت اساسی در کار خدمات رستانی در دنيتاش کنتونی و نقتش
هاش جديد کتابداران دارد
تيفرن 0)2336ا تقاد دارد که افراد براش مواجهه ش موفقيت آميز با تقاضاهاش در حا تغيير بايد از
نیر دانش و مهارت ها روزآمد باشند او بر اي باور است که بيشتر کتابداران می پذيرند کته آنهتا نته
تنها مساليت تهيه خدمات اط

اتی با کيفيت را بر هده دارند ،بلاه مساليت آموزش مراجعتان بتراش

استفاده ماثر از خدمات و توليدات کتابخانه را نيز بر هده دارند
اوجاسار ن 1)1320معتقد است که آموزش ،استفاده کنندگان کتابخانه را مجهز به مهارت هاری متی
کند که آنان را رادر می سازد تا کاربرانی مستقر و خبره شوند کتابخانه هتا بته ناصتر بستيارش نيتاز
دارند تا از جايگاه باالری برخوردار شده و ديده شوند اي

ناصر در مرحله نخست بارتند از خدمات

خوب و با کيفيت ،کارکنانی حرفته اش و داراش صت حيت و احساستات دوستتانه ،و منتابع اط

تاتی

روزآمد و مرتبط؛ اما کتابداران بايستی دانش و ارزش هاش خود را به ديگران نيز انتقا دهند
بخشی از اي انتقا از طري آموزش صورت می گيرد آموزش مراجعان نقش مهمتی در گستترش
رابطه ش کتابخانه و کتابدار با مراجعان ايفا می کند انتقا اط

ات و يا دانتش از طريت کتابخانته بته

مراجعان وجهه ش کتابخانه را تقويت می کند فريم ن 6)2006به نقر از استيونسونن 5)2383يتادگيرش
استفاده از کتابخانه را به يادگيرش رانندگی تشبيه کرده بود استفاده از کتابخانته مهتارتی ملتی استت،
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بنابراي مانند يادگرفت رانندگی ،در آموزش استتفاده از کتابخانته ،تمتاس فتردش بتا ارزش استت در
کتابخانه ها ،معموالً کتابداران مرجع وظيفه ش آموزش و برررارش تماس با مراجعان را بر هده دارند
تربيت کتابدار مرجع ،از زمان اولي پست کتابدار مرجع تماک ورت در کتابخانه مومی بوستون 2در
سا  2000مورد توجه ررار گرفت يای از شرايط و مهارت هاری که در آگهی هاش استتخداک کتابتدار
مرجع خواسته می شد" ،ردرت ياد دهی يا تفهيم کتابشناختی" است شربی معتقد استت کته آمتوزش
مراجعان موضو ی است که در مدارس کتابدارش بايد به دانشجويان کتابدارش يتاد داده شتود نشتربی،1
 ،2333ترجمه شيفته سلطانی)2082 ،
روتشتاي از تدريس "کمک به خوانندگان" در سا  2001ياد می کند که نوان متتداو آن زمتان
براش موضو ی بود که بعد ها کار مرجع ناميده شتد در پايتان ستده نتوزدهم جايگتاه کتار مرجتع در
آموزش کتابدارش به روشنی کوچک اما مطمئ بتود واورک 0ذات کتابتدارش مرجتع را کتنش متقابتر
مراجعه کننده و کتابدار در يتک رفتتار ارتبتاطی ناميتد؛ و در ستا  2311در کتتاب درستی مارگتارت
هاچينز 1در باره کار مرجع يک فصر کامر به مصاحبه مرجع اختصتا

داده شتد آمتوزش چگتونگی

استفاده از کتابخانه به مراجعه کنندگان ،از ابتدا مولفه اصلی خدمات مرجتع بتوده ،امتا از حتدود ستا
 2358به بعد افزايش رابر توجهی در چني فعاليت هاری به چشم می خورد نروتشتاي  ،2303 ،ترجمه
کيانی)2082 ،
وزارت آموزش الی انگلستان در سا  2363مصوب نمود که کار کت س درس و کتابخانته بايتد
ياپارچه شود و کتابخانه بايد نقطه مرکزش در برنامه ش هر درس در تماک دانشتاده هتا باشتد نوزارت
آموزش الی )2363 ،در ستا  ،2353شتوراش ملتی مشتورتی بتراش آمتوزش در صتنعت و تجتارت
مصوب کرد که يای از لوازک اصلی در تماک دانشاده ها بارت است از"کتابخانه اش خوب با کارکنتان
واجد شرايط" نشوراش ملی مشورتی براش آموزش در صنعت و تجارت)2353 ،
يالبرانت و استيونسون ن 6)2380معتقدند که تماک ت ش ها براش تبيي اي که چرا آموزش مراجعان
ضرورش است بيشتر بر اساس اي باور بود که دانست شيوه ش بهره گيترش از کتابخانته بختش اصتلی
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فرايند "آموزش ماداک العمر" است تا دانشجو را براش فرايند مستمر خود-آموزش تربيتت کنتد انفجتار
دانش تأکيد بيشترش بر دانشجو براش ادامه ش يادگيرش در سراسر مر می گذارد
بنا به اظهارات بيگدلی ن ،)2003مطالعات انجاک شده نشان می دهد که وظتايف کتابتدار مرجتع در
خ

دهه هاش گذشته دچار تغييرات فراوانی گرديتد در ستا  ،2380در هتي کتداک از آگهتی هتاش

استتتخداک کتابتتداران "آمتتوزش" منیتتور نشتتده بتتود در ستتا  2300فقتتط در يتتک آگهتتی از برنامتته
"آشناسازش" 1ناک برده شده بود که شار اوليه برنامه آموزش کتابخانه است در سا  ،2300از هتر 23
آگهی استخداک کتابدار مرجع ،در  0مورد آن از "آموزش" ناک برده بودند
در سا هاش اخير ،رشد نیاک هاش اط

اتی و خدمات کتابخانه ها موجب مطرح شتدن تخصت

کتابداران نيز شد به گونه اش که امروز ناوي کتابدار مرجع لوک ،کتابتدار ستواد اط

تاتی ،کتابتدار

مرجع خدمات الاترونيای و مانند آن متداو شده است فوتن 1)2338با بررسی آگهی هتاش منتدر
در نشريه  College & Research Library Newsبي سا هاش  2333تا  2331سمت هاش مربتوط بته
کتابداران مرتبط با نیاک هاش اط

اتی در کتابخانه هاش دانشگاهی را مطالعه کرد فوت بته ايت نتيجته

رسيد که تجربه با فناوري هاي اطالعاتی مهارتی است که بيش از همه مورد نياز است
رايس 0ن )2301معتقد است که برخی از فنونی که الزک است کتابداران به کار گيرند شامر متواردش
مانند مهارت هاش گفتارش و شنيدارش ،خوش برخوردش ،رابر دسترس بودن ،توجه کامتر بته مراجعته
کننده و مهارت در خ صه کردن مطالب است
اما ناته اش که دراي ارتباط رابر تأمر و کانون توجه مقاله حاضر است ويژگتی هتاش الزک بتراش
کتابدارانی است که به آموزش می پردازند فقدان يا ضعف همي ويژگی ها در کتابداران لت مخالفت
هاری است که از سوش ديگران نسبت به اراره آموزش توسط کتابداران ابراز شده استت بررستی متتون
ناز جمله بيگدلی2003 ،؛ مورفی و نيلون ،2381 ،1نقتر در روتشتتاي  ) 2300 ،6نشتان متی دهتد کته
کتابداران براش آموزش چندان مقبوليت نداشته اند و انتقاد هاش بسيارش در آموزش بته کتابتداران وارد
شده است حتی برخی پا را فراتر گذاشته و از واژه ها و بارت هاری نه چندان مناسب و احتتراک آميتز
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و شايد نه چندان منصفانه براش ابراز مخالفت خود با آموزش توسط کتابداران استفاده کرده اند

رابرتز2

ن ،2301ترجمه طاهره زري ) معتقد است که نوشته هاش حرفه اش در بتاره برنامته آمتوزش کتابتداران
آموزشگر ،بسيار ناچيز بوده است
موريس بويد 1معتقد است چنانچه ما به کتابخانه به نوان نهادش آموزشی ا تقاد داشته باشيم ،نبايد
از نیر دور بداريم که نقش تدريس مرجع در تماک کتابخانه ها به اندازه ش نقش ارارته اط
اهميت است اما ،شيلر 0بر اي باور است که نقش آموزش و نقش تهيه و تدارک اط

تات داراش

ات بتا ياتديگر

ارتباطی متضاد دارند و جنبه هاش مربوط به آموزش لزوماً از وظايف بخش مرجع نيست ويلسون 1نيتز
در مورد تدريس توسط کتابداران ترديد خود را چني نشان می دهد :کتابداران توجيه رابر ربولی بتراش
اي اد ا که می توانند مدرس باشند ،ندارند و اگر چني ت شی کنند مما است زيتان هتاری بته ايت
حرفه وارد آورند ننقر شده در رايس2301 ،؛ ترجمه رارم مقامی فراهانی)2082 ،
مارکوکن6 )1330در ارتباط با تغيير در محيط اط
که محيط اط

اتی و نقش کتابداران صر ديجيتا می نويستد

اتی متغير می باشد و انتیارات و تقاضاهاش مراجعان ،کتابخانه هتا را وادار بته ارزيتابی

دوباره نقش خود در صر ديجيتا کرده است موفقيت در محيط جديد از ما می طلبد کته نستبت بته
آنچه اکنون می دانيم بسيار بيشترياد بگيريم و درباره استفاده از منابع ديجيتالی ،حفظ و مالايت آنهتا ،و
آموزش هاش الزک براش اداره کتابخانه درآينده دري تتر متر کنتيم وش ا تقتاد دارد کته ماهيتت کتار
کتابخانه و وظايف کتابخانه ديجيتالی به شدت متحو خواهد شد در دنيتاش ديجيتتا کتابخانته هتا و
کتابداران در انزوا کار نمی کنند و نمی توانند کار کنند او معتقد است که هم زمان با حرکت کتابخانته
ها از مالايت مواد به سمت تأمي دسترسی الاترونيای ،مطالعات کاربران به طور فزاينده مهتم خواهتد
شد و کتابخانه ها به جاش اي که مالاان مواد اط

اتی باشند ،درگاه هاری براش دسترسی به متواد متی

شوند
انجم کتابخانه هتاش دانشتاده اش و تحقيقتاتی امرياتا 5در ستا  1338استتانداردهاری را بتراش
تخص

هاش مورد نياز کتابداران مربی به شرح زير و بدون اولويت بندش به تصويب رستاند :مهتارت
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هاش مديريتی ،مهارت هاش ارزيابی ،مهارت هاش ارتباطی ،دانش برنامه نويستی درستی ،مهتارت هتاش
ياپارچه از سواد اط

اتی ،مهارت هاش طراحی آموزشی ،مهارت هاش رهبترش ،مهتارت هتاش برنامته

ريزش ،مهارت هاش اراره ،مهارت هاش ترويج ،تخص

موضو ی ،و مهارت هاش تدريس

انجم کتابخانه هاش پژوهشی کانادا نيز در اکتبر سا  1323ص حيت هاش هسته براش کتابتداران
دانشاده اش و کتابخانه هاش تحقيقاتی براش ررن بيست و يام را به شرح زيرا
مهارت هاش بي فردش ،رهبرش و مديريت ،مجمو ه گسترش ،سواد اط
حرفه ،و مهارت هاش فناورش اط

ک نمود :دانش بنيادش،

اتی ،پژوهش و هم افزاری بته

ات

ويلياک کتزن )1331معتقد است که دوره ش نياز هاش مومی گذشته است و بيشتر مردک متی تواننتد
نيازهاش معمو خود را براورده سازند کتابدار امروزش بايد متخص

و خبره باشد و بتواند به نيازهاش

تخصصی افراد پاسخ دهد
در تحقيقی در مالزش ،سليمانن  2)1321دريافت که  63در صد از دانشجويان"ربو دارند" و  10در
"کام ً ربو دارند" که بعد از آموزش رادر به پيدا کردن اط

ات مرتبط مورد نياز هستند وش پيشنهاد

می کند براش اي که کتابخانه با نياز هاش دانشجويان همگاک باشد ،کتابخانه بايد تعداد کتابداران ماهر و
خبره اش را که می توانند برنامه هاش آموزش کاربران را فراهم آورند ،افزايش دهد
صمدي( )6344دریافت كه  59در صد از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز معتقدد
بودند كه آموزش شناسائی منابع مرجع تخصصی براي آنان ضروري است.
بررسی سر فصر هاش رشته کتابدارش ن لم اط

ات و دانش شناسی و کتابدارش پزشای ) توستط

پژوهشگران حاضر نشان داد که در اي سر فصر ها به آموزش اصو تدريس هي توجهی نشده است
تنها در دوره ش دکترا درسی تخصصی اختيارش به نوان "تدريس ملی" منیور شده است که تا آنجتا
که نگارندگان مقاله اط ع دارند در هي گروه آموزشی اي درس تا کنتون ارارته نشتده استت در ستر
فصر هاش دوره کارشناسی مصوب  2000/0/02نيز يک درس با نوان"مبتانی و روش هتاش آمتوزش
سواد اط

اتی" به ميزان دو واحد نيک واحد نیرش و يک واحد ملتی) بته نتوان درس تخصصتی

اجبارش لحاظ شده است صرف نیر از اي که چني درسی را چه کسی و چگونه و در چه شرايط و با
چه امااناتی تدريس خواهد کرد ،تجربه نشان داده است که اي تصور نادرستت در جامعته ش متا جتا
افتاده است که هر کس مدرک دانشگاهی دارد توان آموزش دارد
. Shammasi Ali Suleimann

1
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در همي ارتباط ،مساله ش پژوهش حاضر اي استت کته ديتدگاه کتابتداران دانشتگاه هتاش شتهيد
چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهواز در مورد برختوردارش آنتان از صت حيت هتاش الزک بتراش
آموزش مراجعان چيست؟

سؤاالت پژوهش
 -2چه در صدش از کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهتواز در
دوران تحصير خود واحدهاش مربوط به اصو و فنون روش تدريس را گذرانده اند؟
 -1چه در صدش از کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهتواز در
دوره هاش آمادگی براش تدريس شرکت کرده اند؟
 -0چه در صدش از کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهتواز تتا
کنون آموزش رسمی يا غير رسمی به مراجعان کتابخانه داده اند؟
 -1کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهواز تا چه اندازه با
اصو و فنون روش تدريس اشناری دارند؟
 -6کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهواز تا چه اندازه با
اصو کلی مديريت ک س اشناری دارند؟
 -5کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهواز تا چه اندازه با
اصو طراحی ساا امتحان آشناری دارند؟
 -8کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهواز تا چه اندازه با ابزار
و فناورش هاش روز اشناری دارند؟
 -0کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهواز تا چه اندازه با
مفهوک و ابزار وب  1آشناری دارند؟
 -3کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهواز تا چه اندازه با
خدمات مرجع الاترونيای آشناری دارند؟
 -23کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهواز تا چه اندازه از
ردرت بيان الزک براش تدريس برخوردارند؟
 -22کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهواز تا چه اندازه از
دانش الزک براش آموزش برخوردارند؟
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 -21کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهواز تا چه اندازه از
مهارت هاش الزک براش آموزش برخوردارند؟
 -20کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهواز تا چه اندازه بر
موضو ات مورد نياز مراجعان تسلط دارند؟
 -21کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهواز تا چه اندازه براش
آموزش مراجعان امادگی دارند؟
 -26کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهواز تا چه اندازه از
آموزش دادن به مراجعان لذت می برند؟
 -25کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهواز تا چه اندازه خود را
مربی موف می دانند؟

روش شناسی پژوهش
در اي مطالعه تعداد  03پرسشنامه در ميان کتابداران دانشگاه هاش شهيد چمران و لتوک پزشتای
جندش شاپور اهواز به صورت حضورش در خردادماه سا  2031توزيع شد ازايت تعتداد  65کتابتدار
پرسشنامه را به صورت کامر ودت دادند ن 00کتابدار دانشگاه شهيد چمتران و  10کتابتدار دانشتگاه
لوک پزشای) پرسشنامه ش محق ساخته شامر  5سئوا جمعيتت شتناختی 1 ،پرستش بته صتورت
بلی/خير ،و  20پرسش براش سنجش نگرش کتابداران در باره ملزومتات تتدريس بتا طيتف لياترت 6
گزينه اش بود رواری اي ابزار توسط سه ت از استادان رشته لم اط

ات و دانش شناسی و يک نفتر

از استادان رشته روانشناسی تأييد شد ضريب پاياری پرسشنامه از طري آلفاش کرونباخ براش زنان 3/32
 ،براش مردان 3/83و در کر  3/33محاسبه گرديد پرسش اصتلی پتژوهش ايت بتود کته " :کتابتداران
دانشگاه هاش شهيد چمران و لوک پزشای جندش شاپور اهواز تا چه ميزان ختود را واجتد صت حيت
هاش الزک براش آموزش می بينند؟" در زير يافته هاش پژوهش اراره شده اند:
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الف :یافته هاي جمعیت شناختی
جدول  -6فراوانی و در صد فراوانی متغیرهاي جمعیت شناختی
ویژگی جمعیت شناختی پاسخگویان

دانشگاه

جنسیت

مدرک تحصیلی

گروه سنی

فراوانی

در صد

چمران

33

95/5

علوم پزشکی

23

76/6

مجموع

91

699

مرد

63

23/2

زن

73

41/5

مجموع

91

699

كارشناسی ارشد

61

25/9

كارشناسی

26

34/1

فوق دیپلم

3

9/ 7

دیپلم

61

25/9

مجموع

91

699

29-29

2

3/ 1

39-21

4

62/9

39-36

62

26/7

79-31

65

33/5

 76سال و باالتر

61

25/1

مجموع

91

699

همان گونه که جدو  2نشان می دهد ،بيشتر پاسخگويان در دانشتگاه شتهيد چمتران بته ختدمت
مشغو هستند ،و بيش از سه چهارک آنان زن هستند اي نسبت ها در کر جامعه کتابداران دو دانشتگاه
نيز صادق است  12نفر از آزمودنی ها داراش متدرک کارشناستی 25 ،نفتر ديتپلم 25 ،نفتر کارشناستی
ارشد ،و  0نفر فوق ديپلم هستند تعداد کتابداران ديپلمه در کتابخانه هاش اي دو دانشتگاه رابتر تأمتر
است احتما دارد اينان کارکنان رديمی و يا کارکنانی باشند که از واحتدهاش ديگتر دانشتگاه بته لتر
مختلف به کتابخانه ها مأمور شده اند از نیر سنی 51/6 ،در صد کتابداران دو دانشگاه بتاالش  05ستا
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س دارند که با گروه سنی  02تا  06سا مجمو اً  00/3درصد را شتامر متی شتود کته از نیردرصتد
اندک کتابداران جوان رابر تأمر است

ب -پاسخ به پرسش هاي آمادگی كتابداران براي آموزش
جدو  ،1بيانگر پاسخ هاش مربوط به ميزان آمتادگی کتابتداران بتراش دادن آمتوزش ونيتز ميتزان
مشارکت ملی آنان در آموزش مراجعان است نسااالت  2تا  0پژوهش)
جدول  .2فراوانی و در صد فراوانی ماده هاي مربوط به دادن آموزش
سئوال

فراوانی

در صد

فراوانی

در صد

فراوانی بدون

در صد

فراوانی

در صد

بلی

بلی

خیر

خیر

پاسخ

بدون پاسخ

كل

كل

گذراندن واحدهاش
مرتبط با اصو و
روش تدريس در

25

10/5

08

55/2

0

6/1

65

233

دوران تحصي ت
شرکت در دوره هاش
آمادگی براش تدريس
آموزش رسمی به
مراجعان
دادن آموزش غير
رسمی به مراجعان

3

25/2

11

80/5

0

6/1

65

233

23

00/3

06

51/6

1

0/5

65

233

00

58/3

26

15/0

0

6/1

65

233

جدو  1نشان می دهد که  58/3در صد از پاسخگويان بنا بر ضرورت کتارش و بته صتورت غيتر
رسمی مراجعان را آموزش می دهند تماک اي پاسخگويان داراش متدرک کارشناستی ارشتد ن 10/6در
صد) هستند تمتامی دارنتدگان متدرک کارشناستی ن 08/5در صتد) و  2/0در صتد ازکتابتداران داراش
مدارک فوق ديپلم و ديپلم نيز اموزش می دهند
از  58/3در صد آموزشگران ،تنها  25/2در صد از آنان در دوره هاش آمادگی شرکت داشتته انتد و
مابقی افراد فارد چني ويژگی بودند به

وه ،در صد کسانی کته بته صتورت رستمی و بتا برگتزارش

کارگاه ،ک س درس ،و انجاک سخنرانی به آموزش مراجعان پرداخته اند برابر با  00/3است کته  2/0در
صد از آنان از هر دو شيوه رسمی و غير رسمی به منیور آموزش مراجعان استفاده نموده انتد؛ از ميتان
کسانی که به طور رسمی به آموزش مراجعان پرداخته اند ،بتيش از  61در صتد از آنتان بتدون کستب
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دانش و مهارت هاش الزک براش تدريس و بدون شرکت در دوره هاش آمادگی براش تتدريس ارتداک بته
آموزش نموده اند

ج -نگرش كتابداران در مورد توانمندي هاي خود براي آموزش
در مورد پرسش چهارک مبنی بر "آشناری با اصو و فنون کلی روش تدريس" بيشتري در صد
مربوط به گزينه "تااندازه اش" ن )10/1و سپس گزينه "کم"ن )10/1بود براش پرسش پنجم" ،آشناری با
اصو کلی مديريت ک س" ،بيشتري درصد متعل به گزينه "تااندازه اش" ن )06/8و سپس گزينه
"کم" ن )03/1بود براش پرسش ششم "،آشناری با اصو طراحی سئوا امتحانی" ،گزينه "تااندازه اش"
با  00/3باالتري درصد و سپس گزينه "بسيار کم" با  15/0درصد ررار دارند
باالتري درصد براش پرسش هفتم" ،آشناری با ابزار و فناورش هاش روز" ،مربوط به گزينه "تااندازه
اش" ن )62/0و سپس گزينه "زياد" ن )12/1بود براش پرسش هشتم ،يعنی "آشناری با مفهوک و ابزار
وب ،"1بيشتري درصد ن )03/1به گزينه "تا اندازه اش" وسپس "بسيار کم" ن )10/5داده شد در پاسخ
به پرسش نهم در مورد "آشناری با خدمات مرجع الاترونيای" بيشتري درصد متعل به گزينه "تا
اندازه اش" ن )63و سپس "کم" ن )10/1بود
براش پرسش دهم" ،داشت ردرت بيان" ،باالتري درصد متعل به گزينه "تااندازه اش" ن )10/1و
سپس گزينه "زياد" ن )16در صد بود براش پرسش يازدهم "برخوردارش از دانش الزک براش آموزش"،
بيشتري درصد به گزينه "تااندازه اش" ن )60/5و سپس گزينه "زياد" ن )28/3تعل داشت براش پرسش
دوازدهم "،مهارت هاش الزک براش تدريس" ،باالتري درصدن )66/1به گزينه "تااندازه اش" و سپس
گزينه "زياد" ن )23/5تعل داشت براش پرسش سيزدهم" ،تسلط بر موضو ات مورد نيازمراجعان"،
باالتري درصد به گزينه "تااندازه اش" ن )62/0و سپس گزينه "زياد" ن )03/1تعل داشت
در پاسخ به پرسش چهاردهم ،مبنی بر "آمادگی براش آموزش" بيشتري درصدن )08/6به گزينه "تا
اندازه اش" و سپس به گزينه "زياد" ن )00/3اختصا

داشت در پاسخ به پرسش پانزدهم ،ميزان

"لذت بردن از آموزش" ،باال تري در صد به گزينه" زياد" ن )06/8و سپس "تا اندازه اش" ن)01/2
اختصا

داشت در نهايت براش پرسش شانزدهم"،باورداشت خود به نوان مربی موف " ،باالتري

درصد مربوط به گزينه "تااندازه اش" ن )15/1و سپس "کم" ن )12/1بود
نتايج نشان می دهد که از  20پرسش مربوط به نگرش کتابداران در مورد توانمندش هاش خود براش
آموزش مراجعان ،در  21مورد باالتري درصد ها متعل به گزينه ش "تا اندازه اش" می باشد تنها
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موردش که باالتري درصد مربوط به گزينه "زياد" است ،مربوط به "لذت بردن از آموزش" است

تحلير کلی يافته هاش پژوهش اي است که در مجموع پاسخگويان به تواناری خود "به طور نسبی"
باور دارند به منیور آگاهی از ديدگاه پاسخ گويان در باره ش ميزان اهميت و اولويت بندش مقوله هاش
پرسش ها  ،از آزمون فريدم استفاده شد تا رتبه بندش از معيارش لمی برخوردار باشد نتايج در
جدو  0نشان داده شده است
جدول .3اولویت بندي ماده هاي توانائی تدریس
پرسش

میانگین رتبه

 -2لذت بردن از آموزش

23/11

 -1آمادگی براش آموزش

0/82

 -0داشت ردرت بيان براش انتقا مفاهيم

0/01

 -1تسلط بر موضو ات مورد نياز مراجعان

8/33

 -6داشت دانش الزک براش آموزش

8/50

 -5داشت مهارت هاش الزک براش آموزش

5/06

 -8باور خود به نوان مربی موف

5/01

 -0آشناری باابزار و فناورش هاش روز

5/03

 -3آشناری با خدمات مرجع الاترونيای

5/20

 -23آشناری با اصو و فنون کلی روش تدريس

6/35

 -22آشناری با اصو کلی مديريت ک س

6/52

 -21آشناری با مفهوک و ابزار وب 1

6/35

 -20آشناری با طراحی سئوا امتحانی

1/88

همان طور که در جدو  0مشاهده می شود ،آزمون رتبه اش فريتدم نشتان داد کته بتي شترکت
کنندگان از لحاظ  20ماده مربوط به نگرش کتابتداران در متورد ميتزان برختوردارش ختود از دانتش و
مهتتارت هتتاش بتتراش تتتدريس در ستتط  P< 3/32تفتتاوت معنتتا دارش وجتتود داردن21 ،P< 3/32

=df

 ) t= 261/523،به بارت ديگر ،آزمودنی ها بيشتري اهميت و اولويت را به "لذت بردن از آمتوزش
مراجعان" با ميانگي رتبه ش  ،23/11سپس "آمادگی براش آموزش" با ميانگي رتبه ش ،0/82و "داشتت
ردرت بيان" با ميانگي رتبه ش  0/01دادند جدو  0همچني نشان می دهتد کته اگتر چته کتابتداران
نسبت به توانمندش خود در زمينه مسارر فنی و فناورش هاش اط

اتی و ارتباطی خوشبي هستتند ،امتا
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از ا تماد به نفس کافی برخوردار نيستند "آشناری با ابزار و فنتاورش هتاش روز" بتا ميتانگي رتبته ش
" ،5/03آشناری با خدمات مرجع الاترونيای" با ميانگي رتبه ش  ،5/20و"آشناری با مفهوک و ابزار وب
 "1با ميانگي رتبه ش  6/35در جدو مذکور از جايگاه خوبی برخوردار نيستند آخري متاده از نیتر
اولويت و اهميت از ديدگاه پاسخگويان" ،آشناری با طراحی سئوا امتحانی) با ميتانگي رتبته ش 1/88
بود

بحث و نتیجه گیري
هم زمان با تحوالت فناورش ،نقش کتابداران و مسئوليت هاش آنان نير دستخوش تغييترات اساستی
می شود مارکوکن )1330معتقد است که وضعيت متحتو

لتم اط

تات در دانشتگاه هتا ،مورعيتت

مدارس کتابدارش را تضعيف کرده است متدارس کتابتدارش در تربيتت کتابتداران خبتره کته رتادر بته
برآوردن نيازهاش تخصصی افراد به خصو

در محيط هاش دانشگاهی و لمی باشتند ،چنتدان موفت

نبوده اند
اوجاسار( )2999می گوید كه اصل بنیادین بازاریابی این است كه استفاده كنندگان از كتابخانه
می دانند بهترین چیز براي آنان چیست .این استفاده كننده است كه بازاریابی را به پیش می راند و
خدمات را شکل می دهد؛ و ما كتابداران باید زمانی كه برنامه ها و خدمات آموزشی را طراحدی
می كنیم نیازها و خواسته هاي آنان را در اولویت قرار دهیم
آموزش کاربران مستلزک برخوردارش کتابداران از برخی حد ارر هاست اما کتابداران در گذر زمتان
و تنها به صرف داشت دانش و يا مهارت هاش مورد نياز مراجعان بی پروا به خود جرأت داده اند تا در
بسيارش از موارد بدون برخوردارش از ص حيت هاش يک مربی دست به آموزش ديگران بزنند
البته اي انتیار که کتابداران بتوانند بدون آموزش مهارت هاش الزک را به دست آورند و خود را بتا
تغييرات محيط اط

اتی سازگار سازند ،انتیار نا به جتاری استت بتراش م،تا " ،بتا ورود بته سيستتم

آموزش الاترونيای ،کتابخانه ها نيز همچون زير سيستم هاش ديگر دچار تغييرات زيادش خواهند شتد
اي که کتابخانه ها در سيستم جديد چه نقشی پيدا خواهند کرد بستگی زيادش به رويارد کتابداران بته
فناورش هاش جديد دارد آنچه مسلم است اي است که کتابداران بايد همگاک با تحوالت ،پيش روند و
گرنه نقش آن ها در صحنه ش آموزش بسيار کم رنگ خواهد شد" نفرهادش،2001،

)51
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تحلير نتايج داده هاش مربوط به بختش نیتر ستنجی در خصتو

نگترش کتابتداران نستبت بته

ص حيت ها و توانمندش هاش خود براش امر آموزش ،نشان داد که در  21گويه از  20گويه باالتري در
صد ها به گزينه "تا اندازه اش" تعل داشت و تنها گويه اش که باالتري در صد آن گزينته "زيتاد" بتود
مربوط به "لذت بردن از آموزش" است تحلير کلی يافته هاش پژوهش حاضر اي است که در مجموع
پاسخگويان به تواناری خود "به طور نسبی" باور دارند شايد همي مقدار باور هم ناشی از آن باشد که
به رو رابرتز نترجمه طاهره زري ) يای از دالير اي امر می تواند اي تصور باشد که هتر کتس متی
تواند آموزش دهد
از سوش ديگر" ،لذت بردن از آموزش" می تواند انگيزه اش روش براش آماده سازش کتابداران بتراش
آموزش باشد اي آماده سازش بايد يا در دوران تحصير و از طري لحاظ کتردن واحتدهاش دبيترش در
سرفصر ها انجاک شود ،يا پس از استخداک و در بدو شروع کار از طري شرکت در ک س هاش رستمی
و با کيفيتی که زير نیر نهادش رانونی و حرفه اش برگزار می شود صورت گيرد
تحلير نتايج همي بخش در ضم نشان می دهد که نگرش کتابداران در مورد ويژگی هاش فتردش
خود و داشت ا تماد به نفس و خود باورش در سط مطلوبی است که ناته بسيار مهمی است در رتبه
بندش گويه ها ،چهار گويه منیور شده در پرسشنامه در باره ويژگی هاش فردش رتبه هتاش  ،0 ،1 ،2و 8
به اي مقوله اختصا

داشت به نیر می رسد کتابداران در زمينه دانش و مهارت هاش ملتی و فنتی،

توان خود را به اندازه ويژگی هاش فردش نمی بينند اي کاستی به ويژه در مورد توان فنی در ارتباط بتا
فناوريهاش اط

اتی مشهود تر است براش م،ا  ،رتبه  0به "آشناری با ابزار و فناورش هتاش روز" ،رتبته

 3به "آشناری با خدمات مرجع الاترونيای" ،و رتبه  21به "آشتناری بتا مفهتوک و ابتزار وب  "1تعلت
داشت اي بخش از نتايج تحقي حاضر متفاوت از نتيجه گيرش فوت ن )2338است که اظهتار داشتت
تجربه با فناورش هاش اط

ات مهارتی است که بيش از همه مورد نياز کتابداران است

در مينه مسارر لمی و فنی تدريس نيز همي وضعيت مشاهده شد و نتايج نشان متی دهتد لتی
رغم استفاده از پرسشنامه خود اظهارش ،کتابداران با صدارت به پاستخگوری پرداختنتد بته طتورش کته
آثار دک شرکت اک،ر آنان در ک س هاش آمادگی تدريس يا گذرانتدن واحتد هتاش دانشتگاهی در ايت
موضوع ،در رضاوت پاسخگويان در باره خود مشهود بوده است اخذ رتبه  23براش گويته "آشتناری بتا
اصو و فنون کلی روش تدريس" ،رتبه  22براش گويه "آشناری با اصو کلی مديريت ک س" ،و رتبه
 20براش گويه "آشناری با اصو طراحی سئوا امتحانی" شاهدش بر اي مد است با توجه به تحوالت
زياد و سريع در حوزه هاش فناورش هاش اط

ات و ارتباط ،دور شدن دانتش آموختگتان ار پيشترفت
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هاش جديد و به روز نبودن آنان هميشه محتمر است ؛ و اي مساله نقش آموزش هاش بتدو ختدمت و
ضم خدمت و دراز مدت را آشاار می سازد
بدون ترديد آنان در گذر زمان و با آزمون و خطا و يا پيش آمدن برخی مورعيت ها بخشتی از ايت
دانش و مهارت هاش مورد نياز يک مدرس را کسب خواهند کرد اما ،حد ارر در آغاز راه ضتربه هتاش
سنگينی به يادگيرندگان و نیاک آموزشی خواهند زد گاه برداشت هاش اوليه يادگيرندگان از يک مدرس
بذر رضاوت و باورهاش نادرست و بدش را در ذه آنان می کارد که ساليان درازش بر رفتتار و انديشته
ش آنان تأثير خواهد گذاشت

پیشنهاد هاي پژوهش
با توجه به نتايج پژوهش حاضر ،پيشنهاد می شود:
 -6در سر فصر هاش دوره هاش کارشناسی و کارشناسی ارشد رشتته لتم اط

تات و دانتش

شناسی تعدادش از واحدهاش اصلی دروس دبيرش گنجانده شود تتا دانتش آموختگتان ايت
رشته واجد حدارر ص حيت هاش الزک براش تدريس باشند
 -1در بدو استخداک کتابداران ،کتابخانه ها و سازمان ها ،به دادن آموزش هتاش ملتی الزک بته
افراد ارداک کنند تا اط

ات و مهارت آنان ارتقاء پيدا کند

 -0با توجه به تحوالتی که در اي حوزه رخ می دهد ،ضرورت آموزش هاش جدش با نیتارت
دري مسئوالن به کارکنان الزامی است در اي راستا پيشنهاد می شود که انجمت کتابتداران
ايران نسبت به برگزارش دوره هاش ملی و مستمر بازآموزش ارداک نمايد
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