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چکيده
هدف :هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانهها و صالححیتهای
الزم برای افراد مدرس است.
روش :پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر  6سئوال جمعیت شناختی 4 ،سئوال با پاسال بلیخخیالر و 13
سئوال نظر سنجی با استفاده از طیف لیکرت  5گزینهای تنظیم گردید .روائی این پرسشنامه توسال
 4استاد از رشتههای علم اطحعات و دانش شناسی و روانشناسی مورد تأییالد رالرار گرفالت .پایالائی
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ تعیین گردید.
یافتهها :یافتهها نشان داد که کتابداران دو دانشگاه به طور کل میزان صالححیت خالود را بالرای آمالوزش

مراجعان "تا اندازهای" میدانند ،و تنها موردی که در حد "زیاد" اعحم شد "لذت بردن از آموزش"
میباشد.

نتیجهگیری :در رتبهبندی گویههای مورد پرسش ،پاس گویان گویههای "لذت بردن از آموزش"" ،آمادگی بالرای
تدریس" ،و "داشتن ردرت بیان برای انتقال مفاهیم" را به ترتیب واجد باالترین اهمیت دانستند.

واژههاي كليددي :کتابالداران مرجال آ آمالوزش مراجعالانآ صالححیتهای کتابالداران مربالیآ
کتابخانههای دانشگاهی
 .1کارشناس ارشد علم اطحعات و دانش شناسی ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهانtaherzadeh_58@yahoo.com.
 .2استاد گروه علم اطحعات و دانش شناسی ،دانشگاه شهید چمران (نویسنده رابط)Bigdeli_zahed@yahoo.co.in.
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مقدمه
مقاله حاضر در سه بخش تهیه شده است .در بخش نخست روند تاریخی آموزش مراجعان
مورد تحلیل ررار گرفته است .در بخش دوم گزارشی از پژوهشی کاله در خالرداد مالاه  1392در
خصوص دیالدگاه کتابالداران دانشالگاههای شالهید چمالران و علالوم پزشالکی اهالواز نسالبت باله
توانمندیهای خود برای آموزش مراجعان صورت گرفته است عرضاله شالده اسالت .در بخالش
آخر بحث و نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه شده است.
مالکيت مناب اطحعاتی که از نخستین فعالیتهای کتابخانهها باله شالمار میرفالت در طالول
تاری کتابخانهها دستخوش تحول شده است .با ظهور فناوریهای اطحعاتی و ارتباطی جدیالد،
این وظیفه بسیار متحول شده است و اکنون دسترسی به مناب اطحعالاتی در برابالر مالکیالت آن
مورد توجه کتابخانهها و کتابداران میباشد و به یک چالش برای کتابداران تبالدیل شالده اسالت.
خادمیان ( ،1381ص )110 .از نیسونگر )1998( 1نقل میکند که "این تفکر که به ناچار یکی از
این دو گزینهی دسترسی به اطحعات یا مالکیت اطحعات را باید انتخاب کالرد ،تفکالر مناسالبی
نمیتواند باشد .بلکه باید تعادلی صحیح بین این دو برررار شود و شالعار "دسترسالی در مقابالل
مالکیت" به "دسترسی و مالکیت" تغییر یابد".
از سوی دیگر ،ارائاله خالدمات کتابخانالهای و اطحعالاتی را میتالوان از اهالداف بنیالادی کتابخانالهها
دانست .ارائه خدمات کتابخانهای و اطحعاتی بر اساس مناب اطحعاتی اسالت و درگالذر زمالان همننالان
پایدار مانده است .رانگاناتان 2هدف غائی کتابخانهها را ارائه خدمات مرج (همان خالدمات کتابخانالهای
سنتی) دانسته است (نقل در مرادی .)1372 ،اما در نتیجهی تغییرات پیش آمده در منالاب و فناوریهالای
اطحعاتی ،نقش کتابدار نیز در این ارتباط بسیار متحول و به تبال آن مسالئولیت کتابالدار سالنگینتر شالده
است .هنینجر 3ادعا میکند که در حال حاضر  550میلیارد مدرک وجود دارد که بالقوه اطحعالات مالورد
نیاز ما را در بر گرفتهاند (هنینجر2008 ،آ ترجماله زاهالد بیگالدلی و همکالاران ،)1389 ،و ایالن نشالان از
تحوالت اساسی در کار خدمات رسانی در دنیای کنونی و نقشهای جدید کتابداران دارد.
تیفل( 4)1995اعتقاد دارد که افراد برای مواجههی موفقیتآمیز با تقاضاهای در حال تغییر بایالد از
1- Nisonger
2- Ranganathan
3- Henninger
4- Tiefel
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نظر دانش و مهارتها روزآمد باشند .او بر این باور است که بیشتر کتابداران میپذیرند که آنهالا
نه تنها مسئولیت تهیه خدمات اطحعاتی با کیفیت را بر عهده دارنالد ،بلکاله مسالئولیت آمالوزش
مراجعان برای استفاده مؤثر از خدمات و تولیدات کتابخانه را نیز برعهده دارند.
اوجاسار 1معتقد است که آموزش ،استفاده کنندگان کتابخانه را مجهز به مهارتهائی میکند
که آنان را رادر میسازد تا کاربرانی مستقل و خبره شوند .کتابخانهها باله عناصالر بسالیاری نیالاز
دارند تا از جایگاه باالئی برخوردار شده و دیده شوند .این عناصر در مرحله نخست عبارتند از
خدمات خوب و با کیفیت ،کارکنانی حرفهای و دارای صححیت و احساسات دوستانه ،و مناب
اطحعاتی روزآمد و مرتب آ اما کتابداران بایستی دانالش و ارزشهالای خالود را باله دیگالران نیالز
انتقال دهند.
بخشی از این انتقال از طریق آموزش صورت میگیرد .آمالوزش مراجعالان نقالش مهمالی در
گسترش رابطهی کتابخانه و کتابدار با مراجعان ایفا میکند .انتقال اطحعات و یا دانش از طریالق
کتابخانالاله بالاله مراجعالالان وجهالالهی کتابخانالاله را تقویالالت میکنالالد .فالالریمن ( 2)1385بالاله نقالالل از
استیونسون( 3)1979یادگیری استفاده از کتابخاناله را باله یالادگیری راننالدگی تشالبیه کالرده بالود.
استفاده از کتابخانه مهارتی عملی است ،بنابراین مانند یادگرفتن رانندگی ،در آموزش استفاده از
کتابخانه ،تماس فردی با ارزش است .در کتابخانهها ،معموالً کتابداران مرج وظیفهی آمالوزش
و بررراری تماس با مراجعان را بر عهده دارند.
تربیت کتابدار مرج  ،از زمان اولین پست کتابدار مرج تمالام ورالت در کتابخاناله عمالومی
بوستون 4در سال  1883مورد توجه ررار گرفت .یکی از شرای و مهارتهائی که در آگهیهای
استخدام کتابدار مرج خواسته میشد" ،ردرت یاد دهی یا تفهالیم کتابشالناختی" اسالت .شالربی
معتقد است که آموزش مراجعان موضوعی است که در مدارس کتابداری بایالد باله دانشالجویان
کتابداری یاد داده شود (شربی ،1990 ،5ترجمه شیفته سلطانی.)1371 ،

1- Ojasaar
2- Freeman
3- Stevenson
4- Boston Public Library
5- Sherby
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سوای سایر مسائل و مشکحت کتابخانهها ،از آنجائی که خدمات کتابداری گاه حدارل در کوتاه
مدت مشهود و رابل اندازهگیری نیست ،ارناع جامعه به سودمندی و کارائی کتابخانالهها همیشاله
مشکل مینماید .برای مثال ،در سال  1890ملویل دیالوئی 1از آنالدرو کالارنگی 2بالرای پشالتیبانی
مدرسه کتابداری جدید خود درخواست کمک مالی کالرد .کالارنگی بالا ایالن اندیشاله کاله اصالحً
مدرسه کتابداری مورد نیاز نیست ،این درخواست را رد کرد .کالارنگی نوشالت مالن از فرصالت
استفاده کرده از چند گروه درباره تأمین افراد مناسب برای کتابخانه تحقیق کردم و دریالافتم کاله
مشکلی برای پیدا کردن افرادی که ذاتاً برای این کار مناسب هستند ،وجود نالدارد (روتشالتاین،3
 ،1989ترجمه رزا کیانی.)1371 ،
روتشتاین از تدریس "کمک به خوانندگان" در سال  1884یاد میکند که عنوان متالداول آن
زمان برای موضوعی بود که بعدها کار مرج نامیده شد .در پایالان سالده نالوزدهم جایگالاه کالار
مرج در آموزش کتابداری به روشنی کوچک اما مطمئن بود .واورک 4ذات کتابداری مرجال را
کنش متقابل مراجعه کننده و کتابدار در یک رفتار ارتبالاطی نامیالدآ و در سالال  1944در کتالاب
درسی مارگارت هاچینز 5درباره کار مرج یک فصل کامل به مصالاحبه مرجال اختصالاص داده
شد .آموزش چگونگی استفاده از کتابخانه به مراجعه کنندگان ،از ابتالدا مؤلفاله اصاللی خالدمات
مرج بوده ،اما از حدود سال  1967به بعد افزایش رابل توجهی در چنین فعالیتهائی به چشم
میخورد (روتشتاین ،1989 ،ترجمه رزا کیانی.)1371 ،
فریمن ( )1385ویژگیهای برنامه آموزشی را شامل برنامهریزی و طراحی نظاممند ،ارزیابی
دریق ،تعریف دریق نیازها ،مشخص کردن اهداف ،طراحی آموزش ،راهبردها ،روشها ،و مالواد
الزم برای رسیدن به اهداف میداند .وی اضافه میکند که بسیار عجیالب اسالت کاله برنامالههای
موفق آموزش مراجعان منجر به ایجاد کار بیشتری برای کتابخانهها میشود ،ناله کالار کمتالر .باله
عبارت دیگر ،سندروم"شما هر چه بیشتر فراهم کنید ،آنان بیشالتر میخواهنالد" فعالال میشالود.
دانشجویانی که آموزش میبینند مطل تر هستند ،پرسشهای آنان فرهیختالهتر اسالت ،انتظالارات
آنان باالتر است ،و احتمال بیشتر وجود دارد که آنان پاس نادرست یا نارص را تمیز دهند.
1- Melvil Dewey
2- Andrew Carnegie
3- Rotestein
4- Vavrek
5- Hutchins
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وزارت آموزش عالی انگلستان در سال  1959مصوب نمود که کار کحس درس و کتابخانه
باید یکپارچه شود و کتابخانه باید نقطه مرکزی در برنامهی هر درس در تمام دانشکدهها باشالد
(وزارت آموزش عالی .)1959 ،در سال  ،1969شورای ملی مشورتی برای آمالوزش در صالنعت
و تجارت مصوب کرد که یکی از لوازم اصلی در تمام دانشکدهها عبارت است از"کتابخانالهای
خوب با کارکنان واجد شرای " (شورای ملی مشورتی برای آموزش در صنعت و تجارت.)1969 ،
یالبرانت و استیونسون ( 1)1978معتقدند که تمام تحشها برای تبیین این که چالرا آمالوزش
مراجعان ضروری است بیشتر بر اساس این باور بود که دانستن شیوهی بهرهگیالری از کتابخاناله
بخش اصلی فرایند "آموزش مادامالعمر" است تا دانشجو را برای فرایند مستمر خالود-آمالوزی
تربیت کند .انفجار دانش تأکید بیشتری بر دانشجو برای ادامهی یادگیری در سراسر عمر میگذارد.
گفته شده است که سرمایه انسانی  70در صد تمام سرمایههای هر مملکت اسالت ،و سالرمایهگذاری
روی مردم کشور ،بسیار پر سود است .مبنای ارتصاد مملکت در دانش ،مهارتهالا و رابلیتهالای بالالقوه
مردم است و باید برای آن ارزش رائل شد (فرهادی ،1384 ،به نقل از دوالئی.)1382 ،
طبق گفتهی بیگدلی ( ،)1380مطالعات انجام شده نشان میدهد که وظایف کتابالدار مرجال
در خحل دهههای گذشته دچالار تغییالرات فراوانالی گردیالد .در سالال  ،1973در هالی کالدام از
آگهیهای استخدام کتابداران "آموزش" منظور نشده بود .در سال  1983فق در یک آگهالی از
برنامه "آشناسازی" 2نام برده شده بود که شکل اولیه برنامه آمالوزش کتابخاناله اسالت .در سالال
 ،1988از هر  10آگهی استخدام کتابدار مرج  8 ،مورد آن از "آموزش" نام برده بودند.
در سالهای اخیر ،رشد نظامهای اطحعالاتی و خالدمات کتابخانالهها موجالب مطالرش شالدن
تخصص کتابداران نیز شد .به گونهای که امروز عنالاوین کتابالدار مرجال علالوم ،کتابالدار سالواد
اطحعالاتی ،کتابالالدار مرجال خالالدمات الکترونیکالی و ماننالالد آن متالداول شالالده اسالت .مارگالالارت
فوت( 3)1997با بررسالی آگهیهالای منالدر در نشالریه College & Research Library
 Newsبین سالالهای  1990تالا  1994سالمتهای مربالوط باله کتابالداران مالرتب بالا نظامهالای

1 -Fjallbrant & Stevenson
2- orientation
3- Foote
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اطحعاتی در کتابخانههای دانشگاهی را مطالعه کرد .فوت به این نتیجاله رسالید کاله تجربده بدا
فناوريهاي اطالعاتی مهارتی است که بیش از همه مورد نیاز است.
رایس ( )1984معتقد است که برخی از فنونی که الزم است کتابداران به کار گیرنالد شالامل
مواردی مانند مهارتهای گفتاری و شنیداری ،خوش برخوردی ،رابالل دسالترس بالودن ،توجاله
کامل به مراجعه کننده و مهارت در خحصه کردن مطالب است.
تاریخنه آننه در کل خدمات مرج نامیده میشود به اواخر دهه  1870و پیشنهاد ساموئل
گرین 1باز میگردد .انگیزه اصلی گرین برای مطرش سالاختن چنالین پیشالنهاد تهالورآمیزی در آن
زمان مشکحت مراجعان کتابخانههای عمومی در استفاده از کتابخانه و نیاز به آمالوزش شالیوهی
بهرهگیری از مناب و خدمات کتابخانه بود .با وجود مقاومتها و مخالفتهای اولیهی برخالی از
کتابداران ،این پیشنهاد سال بعد مورد پذیرش و اربال عمومی کتابداران وار شد و آننه امالروز
به عنوان خدمات اطحعاتی موسوم شده است ،ادامهی همان خدمات اولیاله و باله نالوعی شالکل
متحول و تکامل یافتهی آن است.
یکی از عناصر مهم و اصلی خدمات مرج  ،آموزش مراجعان است ،اگالر چاله در عرصالهی
آننه امروز خدمات اطحعاتی نامیده شده است نقش آموزش کم رنگتر شده اسالت .هالدف از
آموزش مراجعان در کتابخانهها ایجاد آشنائی و فراهم ساختن بستر احساس آرامالش در محالی
کتابخانه و آموزش مهارتهای الزم شامل مهارتهای ارتباطی و فنی به منظور بهرهوری بهیناله
از امکانات ،مناب  ،و خدمات کتابخانههاست .آموزش مراجعان در طول تاری کتابخانالهها سالیر
تدریجی و تکاملی داشته است و این نوع آموزش تاب مستقیمی از تحوالت اجتمالاعی ،علمالی،
و فنی جوام بوده است.
اما نکتهای که دراین ارتباط رابل تأمل و کانون توجه مقاله حاضالر اسالت ویژگیهالای الزم
برای کتابدارانی است که به آموزش میپردازند .فقدان یا ضعف همین ویژگیهالا در کتابالداران
علت مخالفتهائی است که از سوی دیگران نسبت به ارائه آموزش توس کتابداران ابراز شالده
است .بررسی متون (از جمله بیگالدلی1380 ،آ مالورفی و نیلالون ،1974 ،2نقالل در روتشالتاین،3
 ) 1983نشان میدهد که کتابداران برای آموزش چندان مقبولیت نداشتهاند و انتقادهای بسیاری
1- Samuel Green
2- Murphy and Nilon
3- Rothstein
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در آموزش به کتابداران وارد شده است .حتی برخی پا را فراتر گذاشالته و از واژههالا و عبالارت
هائی نه چندان مناسب و احترام آمیز و شاید نه چندان منصفانه بالرای ابالراز مخالفالت خالود بالا
آموزش توس کتابداران استفاده کردهاند .آن اف .رابرتز ،1984( 1ترجمه طاهره زریالن) معتقالد
است که نوشتههای حرفهای درباره برنامه آموزش کتابداران آموزشگر ،بسیار ناچیز بوده اسالت.
یکی از دالیل این امر ناشی از این تصور است که هر کس میتواند آموزش دهد .پرسالش ایالن
است ،چرا چنین است؟ چرا این همه مخالفت بالا آمالوزش توسال کتابالداران نشالان داده شالده
است؟ در دنباله مطلب به این موضوع پرداخته خواهد شد.
موریس بوید 2معتقد است چناننه ما به کتابخانه به عنالوان نهالادی آموزشالی اعتقالاد داشالته
باشیم ،نباید از نظر دور بداریم که نقش تدریس مرج در تمام کتابخانالهها باله انالدازهی نقالش
ارائه اطحعات دارای اهمیت است .اما ،شیلر 3بر این باور است که نقش آموزش و نقش تهیه و
تدارک اطحعات با یکدیگر ارتباطی متضالاد دارنالد و جنبالههای مربالوط باله آمالوزش لزومالاً از
وظایف بخش مرج نیست .ویلسون 4نیز در مورد تالدریس توسال کتابالداران تردیالد خالود را
چنین نشان میدهد :کتابداران توجیه رابل ربولی برای این ادعالا کاله میتواننالد مالدرس باشالند،
ندارند و اگر چنین تحشی کنند ممکن است زیانهائی به این حرفه وارد آورند (نقالل شالده در
رایس1984 ،آ ترجمه رائم مقامی فراهانی .)1371 ،رایس ادامه میدهد که ویلسون و شیلر هی
یک مدارک و شواهدی برای اثبات ادعای خالود ارائاله ندادهانالد .آرای آنهالا میتوانالد در حکالم
فرضیههای یک تحقیق ارزشمند به حساب آید .یکی از مهمتالرین راههالای هماهنالگ شالدن بالا
دنیائی که هر روز شاهد تغییرات جدید است ،آموزش مربيان و معلمدان و باله روز در آوردن
اطحعات علمی آنهاست .از سوی دیگر ،یکی از ویژگیهای بارز محی هالای اطحعالاتی تغییالر
است .مارکوم( 5)2000در ارتباط با تغییر در محی اطحعاتی و نقش کتابالداران عصالر دیجیتالال
مینویسد :محی اطحعاتی متغیر میباشد و انتظارات و تقاضاهای مراجعان ،کتابخانهها را وادار
به ارزیابی دوباره نقش خود در عصر دیجیتالال کالرده اسالت .موفقیالت در محالی جدیالد از مالا
میطلبد که نسبت به آننه اکنون میدانیم بسالیار بیشالتریاد بگیالریم .و دربالاره اسالتفاده از منالاب
1- Anne F. Roberts
2- Maurice Boyd
3- Schiller
4- Wilson
5- Marcum
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دیجیتالی ،حفظ و مالکیت آنها ،و آموزشهای الزم برای اداره کتابخانه درآینالده .دریالقتر عمالل
کنیم .ما کتابداران باید تحش کنیم پاس پرسشهای زیر را در اختیار داشته باشیم:
 -1بهترین شکل خدمات رسانی به استفاده کننالدگان از منالاب دیجیتالالی کالدام اسالت؟ -2
استفاده کنندگان چگونه میخواهند از این مناب استفاده کنند؟  -3چه خدماتی ایالن اسالتفاده را
بهتر خواهد کرد؟  -4چه نوع آموزشهائی کتابداران آینده نیاز خواهند داشت؟
مارکوم( )2000اعتقاد دارد که ماهیت کار کتابخانه و وظایف کتابخانه دیجیتالالی باله شالدت
متحول خواهد شد .در دنیای دیجیتال کتابخانهها و کتابداران در انزوا کار نمیکنند و نمیتوانند
کار کنند .او معتقد است که هم زمان با حرکت کتابخانالهها از مالکیالت مالواد باله سالمت تالأمین
دسترسی الکترونیکی ،مطالعات کاربران به طور فزاینده مهم خواهد شد و کتابخانالهها باله جالای
این که مالکان مواد اطحعاتی باشند ،درگاههائی برای دسترسی به مواد میشوند.
از سوی دیگر ،آموزش مراجعان برخی کتابداران را در این اندیشه بالرده اسالت کاله ممکالن
است استقحل مراجعان جایگاه و منزلت کتابداران را تنزل دهد .برای مثال ،اینتنر( ،1990ترجمه
فریده سید منیر 1)1371 ،معتقد است که جست وجو توس استفاده کننده نهالائی ممکالن اسالت
منجر به حذف پارهای از خدمات کتابخانهها بشود و پارهای از ارکان برنامههای مهارتی جالاری
کتابداران را کنار بگذارد .بدین ترتیب الارل بخشی ازآن پیش بینی شوم ،در حال تحقق یافتن است.
انجمالالن کتابخانالالههای دانشالالکدهای و تحقیقالالاتی امریکالالا 2در سالالال  2007اسالالتانداردهائی را بالالرای
تخصصهای مورد نیالاز کتابالداران مربالی باله شالرش زیالر و بالدون اولویتبنالدی باله تصالویب رسالاند:
مهارتهالالای مالالدیریتی ،مهارتهالالای ارزیالالابی ،مهارتهالالای ارتبالالاطی ،دانالالش برنامالاله نویسالالی درسالالی،
مهارتهای یکپارچه از سواد اطحعاتی ،مهارتهای طراحی آموزشی ،مهارتهای رهبری ،مهارتهالای
برنامهریزی ،مهارتهای ارائه ،مهارتهای ترویج ،تخصص موضوعی ،و مهارتهای تدریس.
انجمن کتابخانههای پژوهشی کانادا نیالز در اکتبالر سالال  2010صالححیتهای هسالته بالرای
کتابداران دانشکدهای و کتابخانههای تحقیقاتی برای ررن بیست و یکالم را باله شالرش زیالراعحم
نمود :دانش بنیادی ،مهارتهالای بالین فالردی ،رهبالری و مالدیریت ،مجموعاله گسالتری ،سالواد
اطحعاتی ،پژوهش و هم افزائی به حرفه ،و مهارتهای فناوری اطحعات.
1- Intner
)2- Association of College & Research Libraries(ACRL
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در تحقیقالالی در مالالالزی ،شماسالالی علالالی سالاللیمان( 1)2012دریافالالت کالاله  50در صالالد از
دانشجویان"ربول دارند" و  48در "کامحً ربول دارند" که بعد از آموزش رالادر باله پیالدا کالردن
اطحعات مرتب مورد نیاز هسالتند .وی پیشالنهاد میکنالد بالرای ایالن کاله کتابخاناله بالا نیازهالای
دانشجویان همگالام باشالد ،کتابخاناله بایالد تعالداد کتابالداران مالاهر و خبالرهای را کاله میتواننالد
برنامههای آموزش کاربران را فراهم آورند ،افزایش دهد.
این یافتهی سلیمان در راسالتای نظالر ویلیالام کتالز( 2)2002اسالت کاله معتقالد اسالت دورهی
نیازهای عمومی گذشته است و بیشتر مردم میتوانند نیازهای معمول خالود را بالراورده سالازند.
کتابدار امروزی باید متخصص و خبره باشد و بتواند به نیازهای تخصصالی افالراد پاسال دهالد.
صمدی( )1377در ضرورت آشنائی دانشجویان تحصیحت تکمیلی با منالاب مرجال تخصصالی
پژوهشی انجام داد .وی دریافت که  90در صد از دانشجویان تحصیحت تکمیلی دانشگاه تبریالز
معتقد بودند که آموزش شناسائی مناب مرج تخصصی برای آنان ضروری است.
اغلب مقاالت نوشته شده وتحقیقات انجام شده در این حوزه به مناب اطحعاتی ،چگالونگی
آموزش و شرای خدمات مرج و کسانی که آموزش میبینند پرداختهاند ،و کمتر مقالالهای باله
شرای یا ویژگیهای الزم برای کتابداران مربی توجه نموده است.
برای پاس به این پرسش که " چه نوع آموزشهائی کتابداران آینده نیاز خواهند داشت؟" ،ابتالدا
الزم است به ویژگیهای الزم برای فرد آموزش دهنالده (مربی ،آموزشگر ،معلم ،استاد ،یا هدر واژه
دیگري كه حاوي نقش تعليم دهنده باشد) نگاهی بیندازیم .این افراد باله طالور معمالول بایالد دارای
ویژگیهای زیر باشند :دانش موضوعی ،ردرت بیان و انتقالال و تفهالیم دانسالتهها ،مهالارت مالدیریت
کحس ،مهارتهای فنی تدریس و آشنائی با روشهای گونالاگون تالدریس ،اعتمالاد باله نفالس ،تالوان
استفاده از آخرین ابزار و فناوریهای اطحعاتی و ارتباطی ،توان طراحی سئواالت امتحانی ،اهمیالت
دادن به یادگیری فعال یادگیرندگان ،استفاده از طرش درس برای تدریس ،عحرهمند بودن به تالدریس،
و آشنائی با شيوه ارزشيابی فراگيران بر اساس فعاليتها و برنامههاي مرتبط با آموزش.

1- Shammasi Ali Suleimann
2- William Katz
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عحوه بر موارد فوق ،برای مربی در ررن  21ویژگیهای دیگری نیز بر شمرده شده است که
اهم آنها عبارتند از :واهماله نداشالتن از شکسالت ،تشالخیص پالیش نیازهالای فراگیالران ،درمالان
ناتوانیهای یادگیری ،نشاط و شادابی ،آراستگی ظاهر ،شخصیت دادن به دیگران ،و اخحص.
تا یکی دو دههی پیش درایران با توجه به نیاز وزارت آموزش و پرورش ،دانشجویان برخالی از
رشتهها و به ویژه علوم پایه تحت عنوان دانشجویان دبیری ضالمن یالادگیری دروس تخصصالی
رشتههای مربوط ،موظف به گذراندن تعداد  22واحد درسی در دانشالکدههای علالوم تربیتالی و
روانشناسی بودند تا به دانش و مهارتهای مورد نیاز یک فرد مربالی نیالز مجهالز شالوند .موضالوعات
درسی مورد نظر با عنوان دروس دبیری به ررار زیر بودند :اصول و فنون روش تدریس ،روانشناسالی
تربیتی ،اصول و فنون مشاوره ،تمرین دبیری  ،1تمرین دبیری  2و چند موضوع دیگر.
به نظر میرسد واحدهای فوق برای هر فردی که امالر آمالوزش را بالر عهالده میگیالرد یالک
ضرورت است .اما آیا کتابالداران بالرای آمالوزش دادن مراجعالان کتابخاناله ،در طالول دورههالای
تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،و حتی دکتری چنالین دروسالی را میگذراننالد تالا بالرای
تدریس آمادگی الزم را کسب نمایند؟
بررسی سر فصلهای این رشته نشان میدهد که به این امر مهم هی توجهی نشالده اسالت.
تنها در دورهی دکترا درسی تخصصی اختیاری به عنوان "تدریس عملی" منظور شده است کاله
تا آنجا که نگارندگان مقاله اطحع دارند در هی گروه آموزشی تا کنون ارائه نشده است در سالر
فصلهای دوره کارشناسی مصوب 31خ3خ 1388نیز یالک درس بالا عنالوان"مبالانی و روشهالای
آموزش سواد اطحعاتی" به میزان دو واحد (یک واحد نظری و یک واحالد عملالی) باله عنالوان
درس تخصصی اجباری لحاظ شده است .صرف نظر از این که چنالین درسالی را چاله کسالی و
چگونه و در چه شرای و با چه امکاناتی تدریس خواهد کرد ،تجربه نشان داده است که ایالن تصالور
نادرست در جامعهی ما جا افتاده است که هر کس مدرک دانشگاهی دارد توان آموزش دارد.
بسیاری از کتابداران به صرف داشتن نوعی دانش و مهارت و توان باالی استفاده از ابالزار و
فناوریهای اطحعاتی و ارتباطی و بدون آشنائی اولیه با شرای و مهارتهای تدریس باله خالود
اجازه میدهند به آموزش دیگران و به ویژه در محی های دانشگاهی بپردازند .حاصالل کالار در
بسیاری از موارد میتواند خراب کردن وجههی کتابداران ،کاهش منزلت آنان ،کتابخانه گریالزی
مراجعان و  ...باشد .چرا باید چنین باشد؟ آیا چارهای برای جبران این نقیصه وجود دارد؟
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برای غلبه بر این مشکل و به منظور ارتقالاء منزلالت کتابالداران دو راه حالل می تالوان
پیشنهاد نمو د.
الف -گنجاندن برخی از دروس دبیری در برنامههای رشته علم اطحعات و دانالش شناسالی
در دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد.
ب -برگزاری کحسهای آموزش ضمن خدمت برای تالدریس دروس دبیالری و تشالویق و
ملزم نمودن کتابداران به شرکت در این دورهها .دورهها بایستی تحت نظالر و توسال مدرسالان
مورد تأیید انجمنهای حرفهای مانند انجمن کتابداران و تا حد ممکن با همکالاری متخصصالان
رشته علوم تربیتی برگزار شود .بدیهی است که این آموزشها برای کتابالداران بخالش خالدمات
عمومی و به ویژه کتابدارانی که به ارائه خدمات متنوع مرجال  ،خالدمات اطحعالاتی و امثالال آن
میپردازند یک ضرورت تلقی میشود.
در ادامه و در بخش دوم مقاله حاضر ،به گزارش پژوهش اخیری که به منظور آگالاهی از دیالدگاه
کتابداران دانشگاهی اهواز در این ارتباط صورت گرفته است ،اشاره میشود.
در این مطالعه تعداد  80پرسشنامه در میان کتابداران دانشگاههای شهید چمران و علالوم پزشالکی
جندی شاپور اهواز به صورت داوطلب و در دسترس در خردادمالاه سالال  1392توزیال شالد .ازایالن
تعداد  56کتابدار پرسشنامه را به صورت کامل عودت دادند ( 33کتابدار دانشگاه شهید چمالران و 23
کتابدار دانشگاه علوم پزشکی) .پرسشالنامهی محقالق سالاخته شالامل  6سالئوال جمعیالت شالناختی4 ،
پرسش به صورت بلیخخیر ،و  13پرسش برای سنجش نگرش کتابداران درباره ملزومات تدریس بالا
طیف لیکرت  5گزینهای بود .بخش سنجش نگرش شامل پرسشیهائی درباره مفهوم وب ، 2اصالول
و فنون تدریس و اصول مدیریت کحس است .با این تصور کاله ممکالن اسالت ایالن مفهومهالا بالرای
برخی خوانندگان چندان آشنا نباشد ،در ادامه مطلب توضیح کوتاهی در این زمینه ارائه میشود.
با گسترش اینترنت در سطح جهالان و بالاال رفالتن کالاربران و اسالتفاده کننالدگان اینترنالت ،نسالل
جدیدی از وب پدید آمد به نام "وب "2که جالذابتر ،آسالانتر و کالاربردیتر میباشالد.وب اکنالون
تبدیل به بستری شده که میتوان همه نوع نرم افزاری را بر پایه آن ساخت تا کاربران فارغ از نیاز باله
نصب آن بر روی کامپیوتر شخصی خود بتوانند از هر جالایی باله آنهالا دسترسالی داشالته باشالند .در
وب ، 2دیگر محدودیت سخت افزاری مطرش نیست بلکاله وب  2میکوشالد هماله اسالباب و لالوازم
الکترونیکی را به هم متصل کند .گوشیهای موبایل ،تلویزیونهای اینترنتی و دوربینهالای دیجیتالالی
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و ...در دنیای وب 2میتوانند بدون واسطه با اینترنت ارتباط برررار کنند ،داده بگیرند و خود بر غنالای
محتوای آن بیفزایند" .وب  "2در وار پدیدهای اسالت کاله در نحالوه اسالتفاده از فنالاوری و طراحالی
سایتها در اینترنت رایج شده است .سایتها یا خدمات اینترنتی که امکان تبالادل اطحعالات را بالین
کاربران فراهم میکنند ،یا به آنها اجازه تولید یا دستکاری در اطحعات را میدهنالد ،معمالوالً " وب 2
" تلقی میشوند .در وار مفهوم وب 2به این معناست که با گسالترش اینترنالت و افالزایش کالاربران،
دیگر کاربران تنها به خواندن اطحعات اکتفا نمیکردنالد ،بلکاله باله نوشالتن و تبالادل اطحعالات بالا
کاربران مختلف نیز عحرهمند بودند و بدین ترتیب مبحث وب 2در اینترنت و طراحالی سالایت
مطرش شد .منظور از اصول و فنون تدریس و همننین اصول مدیریت ،آشنائی با اصول کلالی و
پایه در این زمینهها میباشد.
روائی این ابزار توس سه تن از استادان رشته علم اطحعات و دانششناسی و یالک نفالر از اسالتادان
رشته روانشناسی تأیید شد .ضریب پایائی پرسشنامه از طریق آلفالای کرونبالاخ بالرای زنالان 91خ ،0بالرای
مردان 79خ 0و در کل 90خ 0محاسبه گردید .پرسش اصلی پژوهش این بالود کاله کتابالداران دانشالگاههای
شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تا چه میزان خود را واجالد صالححیتهای الزم بالرای
آموزش میبینند .در زیر یافتههای پژوهش در بخشهای مختلف ارائه میشوند:

الف .یافتههاي جمعيت شناختی
جدول  .1فراوانی و در صد فراوانی متغيرهاي جمعيت شناختی
ویژگی جمعيت شناختی پاسخگویان فراوانی در صد
دانشگاه

جنسيت
مدرک تحصيلی

چمران
علوم پزشکی

33
23

58/9
41/1

مجموع

56

100

مرد

13

23/2

زن
مجموع
كارشناسی ارشد
كارشناسی

43
56
16
21

76/8
100
28/5
37/6
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فوق دیپلم
دیپلم
مجموع
25-20
30-26
35-31
40-36
 41سال و باالتر
مجموع

گروه سنی

5/4
28/5
100
3/6
12/5
21/4
33/9
28/6
100

3
16
56
2
7
12
19
16
56

همان گونه که جدول  1نشان میدهد ،بیشالتر پاسالخگویان در دانشالگاه شالهید چمالران باله
خدمت مشغول هستند ،و بیش از سه چهالارم آنالان زن هسالتند .ایالن نسالبتها در کالل جامعاله
کتابداران دو دانشگاه نیز صادق است 21 .نفر از آزمودنیها دارای مالدرک کارشناسالی 16 ،نفالر
دیپلم 16 ،نفالر کارشناسالی ارشالد ،و  3نفالر فالوق دیالپلم هسالتند .تعالداد کتابالداران دیپلماله در
کتابخانههای این دو دانشگاه رابل تأمل است .احتمال دارد اینان کارکنان ردیمی و یالا کارکنالانی
باشند که از واحدهای دیگر دانشگاه به علل مختلف به کتابخانهها مأمور شدهاند .از نظر سالنی،
5خ 62در صد کتابداران دو دانشگاه باالی  36سال سن دارند که با گروه سالنی  31تالا  35سالال
مجموعاً 9خ 83درصد را شامل میشود که از نظر پیری کتابداران رابل تأمل است.
جدول  .2فراوانی و در صد فراوانی مادههاي چهارگانه
سئوال
آیا تاكنون بهطور غيررسمی
مراجعان را آموزش دادهاید؟
آیا تاكنون در دورههاي آمادگی
براي تدریس شركت كردهاید؟

فراوانی
فراوانی درصد فراوانی درصد
بدون
بلی خير خير
بلی
پاسخ

در صد
بدون

فراوانی درصد
كل

كل

38

67/9

15

26/8

3

5/4

56

100

9

16/1

44

78/6

3

5/4

56

100

پاسخ

آیا در دوران تحصيل خود
واحدهاي مرتبط با اصول و روش

16

28/6

37

66/1

3

5/4

56

100

تدریس گذراندهاید؟
آیا تاكنون به طور رسمی(برگزاري

19

33/9

35

62/5

2

3/6

56

100
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كارگاه ،سخنرانی ،كالس درس)
مراجعان را آموزش دادهاید؟

جدول  2نشان میدهد که 9خ 67در صد از پاسخگویان بنالا بالر ضالرورت کالاری و باله صالورت
غیررسمی مراجعان را آموزش میدهند .این در صد از پاسخگویان آموزش دهنده تمالامی دارنالدگان
مدرک کارشناسی ارشد (5خ 28در صد) و تمامی دارندگان مدرک کارشناسالی (6خ 37در صالد) و 8خ1
در صد از کتابداران دارای مدارک فوق دیپلم و دیپلم آموزش دهنده را شامل میشود .در حالی كده
از 9خ 67در صد آموزشگران ،تنها 1خ 16در صالد از آنالان در دورههالای آمالادگی شالرکت داشالتهاند و
مابقی افراد فارد چنین ویژگی بودند.
به عحوه ،کسانی که به صورت رسمی و با برگزاری کارگاه ،کحس درس ،و انجام سالخنرانی باله
آموزش مراجعان پرداختهاند برابر با 9خ 33است که 8خ 1در صد از آنان از هر دو شیوه رسالمی و غیالر
رسمی به منظور آموزش مراجعان استفاده نمودهاندآ از میان کسانی که باله طالور رسالمی باله آمالوزش
مراجعان پرداختهاند ،بیش از  52در صد از آنان بدون کسب دانش و مهارتهای الزم برای تالدریس
و بدون شرکت در دورههای آمادگی برای تدریس اردام به آموزش نمودهاند.

ب .تفاوت در توانائیها با توجه به دانشگاه ،جنسيت ،و مدرک تحصيلی
به منظور پی بردن به این كه آیا نظر پاسخگویان با توجده بده دانشدگاه محدل خددمت یدا
جنسيت درباره توانائیهاي خود براي تدریس متفاوت است یا خيدر ابتددا از آزمدون همگندی
واریانس لوین استفاده شد .معلوم شد كه واریانسهاي توانائیهاي تدریس با توجه به دانشدگاه
و جنسيت معنیدار نيستند و بنابراین میتوان پاسخگویان را با توجه به این دو متغير مسدتقل بدر
حسب یک متغير وابسته مقایسه كرد .آزمون تحليل واریانس عاملی نشان داد کاله بالین توانائیهالای
کتابداران بر اساس متغیرهای دانشگاه ،در دو سالطح (30خ582 ، F= 0خ )P= 0و متغیالر جنسالیت ،در
دو سطح (10خ751 ، F= 0خ )P= 0تفاوت وجود ندارد .الزم به ذكر است كده تواندائی گدزارش
شده بر اساس پرسشنامه خوداظهاري است و میتواند كاستیهاي خود را داشدته باشدد ،زیدرا
بسيار اتفاق میافتد كه افراد در اظهار توانمنديهاي خود اغراق نمایند.
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همچنين آزمون تحليل واریانس عداملی برحسدب مددرک تحصديلی نشدان داد كده ميدان
پاسخگویان با توجه به مدرک تحصيلی (كارشناسی ارشد ،كارشناسدی ،فدوق دیدپلم و دیدپلم)
تفاوت معنیدار دیده میشود .آزمون پی گيري شفه نشان داد كه بين آزمودنیهداي بدا مددرک
تحصيلی كارشناسی و دیپلم ( 023خ )P= 0تفاوت دیده میشود.

ج .پاسخ به پرسشهاي اصلی پرسشنامه
در پاس به پرسش اول مبنی بر "آمادگی برای آموزش" بیشترین درصالد(5خ )37باله گزیناله "تالا
اندازهای" و سپس به گزینه "زیالاد" (9خ )33اختصالاص دارد .بالرای پرسالش دوم یعنالی "آشالنائی بالا
مفهوم و ابزار وب ،"2بیشترین درصد (4خ )30به گزینه "تا اندازهای" و سالپس "بسالیار کالم" (6خ)28
داده شد .در پاس به پرسش سوم در مورد "آشنائی با خدمات مرج الکترونیکی" بیشالترین درصالد
متعلق به گزینه "تا اندازهای" ( )50و سپس "کم" (2خ )23بود .در پاسال باله پرسالش چهالارم ،میالزان
"لذت بردن از آموزش" ،باالترین در صد به گزینه" زیالاد" (7خ )35و سالپس "تالا انالدازهای" (1خ)32
اختصاص دارد .در مورد پرسش پنجم مبنی بالر "آشالنائی بالا اصالول و فنالون کلالی روش تالدریس"
بیشترین در صد مربوط به گزینه "تااندازهای" (2خ )48و سپس گزینه "کم"(2خ )23بود .برای پرسالش
ششم" ،آشنائی با اصول کلی مدیریت کحس" ،بیشترین درصد متعلق به گزینه "تاانالدازهای" (7خ )35و
سپس گزینه "کم" (4خ )30بود.
برای پرسش هفتم " ،برخورداری از دانش الزم برای آموزش" ،بیشترین درصد به گزیناله
"تااندازهای" (6خ )53و سپس گزینه "زیالاد" (9خ ) 17تعلالق داشالت .بالرای پرسالش هشالتم"،
مهارتهای الزم برای تدریس" ،باالترین درصد(4خ )55به گزینه "تااندازهای" و سپس گزینه
"زیاد" (6خ ) 19تعلق داشت .برای پرسش نهم " ،تسل بر موضوعات مالورد نیالاز مراجعالان"،
باالترین درصد به گزینه "تااندازهای" (8خ )51و سپس گزینه "زیالاد" (4خ )30تعلالق داشالت.
برای پرسش دهم "،باور داشتن خود به عنوان مربی موفق"  ،باالترین درصد مربوط به گزیناله
"تااندازهای" (4خ )46و سپس "کم" (4خ ) 21بود .برای پرسش یازدهم" ،داشتن ردرت بیان"،
باالترین درصد متعلق باله گزیناله "تاانالدازهای" (2خ )48و سالپس گزیناله "زیالاد" ( )25بالود.
باالترین درصد برای پرسش دوازدهم" ،آشنائی با ابزار و فناوریهای روز" ،مربوط به گزینه
"تااندازهای" (8خ )51و سپس گزینه "زیاد" (4خ ) 21بود .برای آخالرین پرسالش "،آشالنائی بالا
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اصول طراحی سئوال امتحانی" ،گزینه "تااندازهای" با 9خ 33باالترین درصد و سالپس گزیناله
"بسیار کم" با 8خ 26درصد ررار دارند.
نتایج نشان میدهد که از  13پرسش این بخش در  12مورد باالترین درصدها متعلالق باله
گزینهی "تا اندازهای" میباشد  .تنها موردی که باالترین درصد مربوط به گزینه "زیاد" است،
مربوط به " لذت بردن از آموزش" است .تحلیل کلی پرسشهای اصلی پژوهش این است که
در مجموع پاسخگویان به توانائی خود به طور نسبی باور دارند .به منظور آگاهی از دیالدگاه
پاس گویان دربارهی میزان اهمیت و اولویتبندی مقولههای پرسالشهای اصاللی ،از آزمالون
فریدمن اسالتفاده شد تا رتبهبندي از معياري علمی برخوردار باشدد  .نتدای در جددول 3
نشان داده شده است.
جدول .3اولویتبندي مادههاي توانائی تدریس
پرسش

میانگین رتبه

لذت بردن از آموزش
آمادگی برای تدریس
داشتن ردرت بیان برای انتقال مفاهیم
تسل بر موضوعات مورد نیاز مراجعان
داشتن دانش الزم برای آموزش
داشتن مهارتهای الزم برای آموزش
باور خود به عنوان مربی موفق
آشنائی با ابزار و فناوریهای روز
آشنائی با خدمات مرج الکترونیکی
آشنائی با اصول و فنون کلی روش تدریس
آشنائی با اصول کلی مدیریت کحس
آشنائی با مفهوم و ابزار وب 2
آشنائی با طراحی سئوال امتحانی

42خ10
71خ8
32خ8
90خ7
63خ7
85خ6
84خ6
80خ6
13خ6
96خ5
61خ5
06خ5
77خ4

همالان طالالور کاله در جالالدول  3مشالاهده میشالالود ،آزمالون رتبالالهای فریالدمن نشالالان داد کاله بالالین
شرکتکنندگان از لحالاظ  13مالاده مربالوط باله دانالش و مهارتهالای الزم بالرای تالدریس در سالطح
01خ P< 0تفالالاوت معنالالاداری وجالالود دارد(01خ610، df= 12 ،P< 0خ .)t= 154بالاله عبالالارت دیگالالر،
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آزمودنیها بیشترین اهمیت و اولویت را به ماده  4پرسشنامه (لالذت بالردن از آمالوزش مراجعالان) بالا
میانگین 42خ ،10سپس ماده ( 1آمادگی آموزش مراجعان) بالا میالانگین 71خ ،8و مالاده  11بالا میالانگین
32خ( 8داشتن ردرت بیان) دادند .جدول  3همننین نشان میدهد که کتابداران نسالبت باله توانمنالدی
خود در زمینه مسائل فنی و فناوریهای اطحعاتی و ارتبالاطی از اعتمالاد باله نفالس کالافی برخالوردار
نیستند" .آشنائی با ابزار و فناوریهای روز" رتبه " ،8آشنائی با خدمات مرج الکترونیکالی" رتباله ،9
و"آشنائی با مفهوم و ابزار وب  "2رتبه  12را به خود اختصاص دادند .آخرین مالاده از نظالر اولویالت
و اهمیت از دیدگاه پاسخگویان به ماده ( 13آشنائی بالا طراحالی سالئوال امتحالانی) بالا میالانگین 77خ4
اختصاص داده شد.

بحث و نتيجهگيري
حرفه کتابداری دیگر به طور انحصاری تمرکزش بر کتابخانهها و وظایف آنهالا نیسالت .بلکاله در
عوض ،اکنون شامل مدیریت اطحعات گردآوری شده در هر جا ،و انتقال و اسالتفاده از آن میشالود.
فارغالتحصیحن مدارس کتابداری در شرکتهای توسعه نرمافزارها ،و سایر مشالاغل ایجالاد شالده یالا
متحول شده توس انقحب فناوری اطحعات مشالاغلی پیالدا میکننالد .بالا دیالدن ایالن تنالوع آینالدهی
فارغالتحصیحن و چالشهای ایجاد شده توس رشد علم اطحعالات در سالایر دانشالکدهها ،مالدارس
کتابداری نومیدانه در جست و جو و باز تعریف نقالش خالود و برنامالههای خالود بودهانالد .باله رالول
مارکوم( )2000این وضعیت متحول علالم اطحعالات در دانشالگاهها ،مورعیالت مالدارس کتابالداری را
تضعیف کرده است .بسیاری از مدارسی که تعطیل شدند صرفاً به خاطر ناتوانی در برآوردن نیازهالا و
همخوانی با استانداردها و عحئق جدید همرطاران خود در رشالتههای مهندسالی ،تجالارت ،ارتصالاد و
غیره بوده است .به عبارت دیگر ،مدارس کتابداری در تربیت کتابداران خبالره کاله رالادر باله بالرآوردن
نیازهای تخصصی افراد به خصوص در محی های دانشگاهی و علمی باشند ،چندان موفق نبودهاند.
اوجاسار( )2000میگوید که اصل بنیادین بازاریابی این است کاله اسالتفاده کننالدگان از کتابخاناله
میدانند بهترین چیز برای آنان چیست .این استفاده کننده است کاله بازاریالابی را باله پالیش میرانالد و
خدمات را شکل میدهدآ و ما کتابداران بایالد زمالانی کاله برنامالهها و خالدمات آموزشالی را طراحالی
میکنیم نیازها و خواستههای آنان را در اولویت ررار دهیم.

70

بهار  1397شماره  ،1دهم ،اطالعات .سال علم و كتابداري مطالعات

هم زمان با تحوالت فناوری ،نقش کتابداران و مسئولیتهای آنان نیز دسالتخوش تغییالرات اساسالی
میشود .اکنون که نقش اساسی کتابداران مرج عبالارت اسالت از ارائاله خالدمات اطحعالاتی و آمالوزش
استفاده از ابزارهای ویژه ،در وهلهی اول خود کتابداران باید به دانش و مهارتهالای الزم بالرای اسالتفاده
از آنها مسل شوند و آنگاه به انتقال دانستهها و تجربیات خویش به دیگران بپردازند .امالروز تصالویری
که از کتابخانهها انتظار میرود مرکزی برای ارائه خدمات در انواع و سطوش مختلف است.
کتابداران برای ارائه خدمات عحوه بر در اختیار داشتن یا در دسالترس داشالتن منالاب اطحعالاتی،
باید نقشها و وظایف مختلفی را ایفا کنند .این نقشها گاه آسالان و گالاه پینیالده اسالت و کتابالداران
برای موفقیت در ایفای نقشهای مربوط باید از ویژگیها و مهارتهای فردی خاصی برخوردار باشند.
آموزش کاربران یا کار در کسوت معلمی مستلزم برخورداری کتابداران از برخالی حدارلهاسالت.
اما کتابداران درگذر زمان و تنها به صرف داشتن دانش و یا مهارتهای مورد نیاز مراجعان بیپروا باله
خود جرأت دادهاند تا در بسیاری از موارد بدون برخورداری از صححیتهای یک مربالی دسالت باله
آموزش دیگران بزنند .در ایران ،نیز اغلب کتابداران دارای چنین تجربهای هسالتند .نتیجاله باله جالز در
شرای و مورعیتهای استثنائی ،اگر رضایتبخش بوده است به معجزه میماند.
این بدعت غیر علمی و غیر منطقالی در بسالیاری از سالازمانها و موسسالههای آموزشالی کشالور
ساری و جاری است .بسیاری از افراد با داشتن مدرک دانشگاهی ،از جملاله مالدرک دکتالری ،جالذب
دانشگاهها میشوند و بدون داشتن کمترین آموزش یا تجرباله در تالدریس یالا بالدون برخالورداری از
مهارتهای الزم و تنها به صرف داشتن مدرک دانشگاهی به عنالوان مربالی ،مالدرس ،یالا هالر عنالوان
دیگری شروع به آموزش دیگران میکنند .بسیاری از آنان حتی با اصالول اولیاله کالحس داری ،روش
تدریس ،طرش سؤال ،روانشناسی کحس ،و سایر ملزومات یک مدرس خوب هینگونه آشنائی ندارند.
البته این انتظار که کتابداران بتوانند بدون آموزش مهارتهای الزم را به دست آورنالد و خالود را
با تغییرات محی اطحعاتی سازگار سازند ،انتظار نا به جائی است .برای مثالال" ،بالا ورود باله سیسالتم
آموزش الکترونیکی ،کتابخانهها نیز همنون زیر سیستمهای دیگر دچار تغییرات زیادی خواهند شالد.
این که کتابخانهها در سیستم جدید چه نقشی پیدا خواهند کرد بستگی زیادی باله رویکالرد کتابالداران
به فناوریهای جدید دارد .آننه مسلم است این است که کتابداران باید همگالام بالا تحالوالت ،پالیش
روند و گرنه نقش آنها در صحنهی آموزش بسیار کم رنگ خواهد شد" (فرهادی ،1384،ص.)62 .
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تحلیل نتایج دادههای مربوط به بخالش نظرسالنجی در خصالوص نگالرش کتابالداران نسالبت باله
صححیتها و توانمندیهای خود برای امر آموزش ،نشان داد که در  12گویه از  13گویاله بالاالترین
درصدها به گزینه "تا اندازهای" تعلق داشت و تنها گویهای که باالترین در صد آن گزینه "زیاد" بالود
مربوط به "لذت بردن از آموزش" است .تحلیل کلی پرسشهای اصلی پژوهش حاضالر ایالن اسالت
که در مجموع پاسخگویان به توانائی خود به طور نسبی باور دارند .شاید همین مقدار باور هم ناشالی
از آن باشد که به رول آن اف .رابرتز (ترجمه طاهره زریالن) یکالی از دالیالل ایالن امالر میتوانالد یالک
اسطوره دیگر باشد ،و آن این که هر کس میتواند آموزش دهد.
از سوی دیگر" ،لذت بردن از آموزش" میتواند انگیزهای روی برای آمادهسازی کتابالداران بالرای
آموزش باشد .این آمادهسازی باید یا در دوران تحصیل و از طریق لحاظ کردن واحالدهای دبیالری در
سرفصلها انجام شود ،یا پس از اسالتخدام و در بالدو شالروع کالار از طریالق شالرکت در کحسهالای
رسمی و با کیفیتی که زیر نظر نهادی رانونی و حرفهای برگزار میشود صورت گیرد.
تحلیل نتایج همین بخش در ضمن نشان میدهالد کاله نگالرش کتابالداران در مالورد ویژگیهالای
فردی خود و داشتن اعتماد به نفس و خودباوری در سطح مطلوبی است که نکته بسیار مهمی اسالت.
در رتبهبندی گویهها ،چهار گویه منظور شده در پرسشنامه حائز درباره ویژگیهالای فالردی رتبالههای
 ،3 ،2 ،1و  7به این مقوله اختصاص داشت .به نظر میرسد کتابداران در زمینه دانالش و مهارتهالای
عملی و فنی ،توان خود را به اندازه ویژگیهای فردی نمیبینند .این کاستی باله ویالژه در مالورد تالوان
فنی در ارتباط با فناوریهای اطحعاتی مشهودتر اسالت .بالرای مثالال ،رتباله  8باله "آشالنائی بالا ابالزار و
فناوریهای روز" ،رتبه  9به "آشنائی با خدمات مرج الکترونیکی" ،و رتبه  12به "آشنائی با مفهالوم
و ابزار وب  "2تعلق داشت .این بخش از نتایج تحقیق حاضر متفاوت از نتیجهگیالری فالوت ()1997
است که اظهار داشت تجربه با فناوریهای اطحعالات مهالارتی اسالت کاله بالیش از هماله مالورد نیالاز
کتابداران است.
در زمینه مسائل علمی و فنی تدریس نیز همین وضالعیت مشالاهده شالد و نتالایج نشالان میدهالد
علیرغم استفاده از پرسشنامه خود اظهاری ،کتابداران با صدارت به پاسخگوئی پرداختند .باله طالوری
که آثار عدم شرکت اکثر آنان در کحسهای آمادگی تدریس یالا گذرانالدن واحالدهای دانشالگاهی در
این موضوع ،در رضاوت پاسخگویان درباره خالود مشالهود بالوده اسالت .اخالذ رتباله  10بالرای گویاله
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"آشنائی با اصول و فنون کلی روش تدریس" ،رتبه  11برای گویه "آشنائی با اصالول کلالی مالدیریت
کحس" ،و رتبه  13برای گویه "آشنائی با اصول طراحی سئوال امتحانی" شاهدی بر ایالن مدعاسالت.
با توجاله باله تحالوالت زیالاد و سالری در حوزههالای فناوریهالای اطحعالات و ارتبالاط ،دور شالدن
دانشآموختگان آر پیشرفتهای جدید و به روز نبودن آنان همیشاله محتمالل اسالت آ و ایالن مسالئله
نقش آموزشهای ابتدای خدمت و ضمن خدمت و دراز مدت را آشالکار میسالازد .ایالن ساله مالورد
اخیر در برگزاری هر دوره آموزشی از اهمیت بسیار برخوردارند و چناننه فرد آموزشالگر نتوانالد بالا
طراحی سئواالت متناسب دانش و مهارتهای انتقال داده شده را ارزیابی کند ،نمیتوانالد نسالبت باله
نتیجه کار مطمئن باشد و از بازخورد مناسب نیز محالروم خواهالد شالد .در نتیجاله نمیتوانالد در دراز
مدت نیز بر نقاط روت خویش بیفزاید و یا از نقاط ضعف خود بکاهد .ارزیابی بخش جدائی ناپالذیر
هر دوره آموزش تلقی میشود.
بدون تردید آنان درگذر زمان و با آزمون و خطا و یا پیش آمدن برخی مورعیتها بخشی از ایالن
دانش و مهارتهای مورد نیاز یک مدرس را کسب خواهند کرد .اما ،حدارل در آغالاز راه ضالربههای
سنگینی به یادگیرندگان و نظام آموزشی خواهنالد زد .گالاه برداشالتهای اولیاله یادگیرنالدگان از یالک
مدرس بذر رضاوت و باورهای نادرست و بدی را در ذهن آنان میکارد که سالیان درازی بر رفتالار و
اندیشهی آنان تأثیر خواهد گذاشت.

محدودیتهاي پژوهش
در پژوهش حاضر ،دو محدودیت موجود ممکن است بر نتایج تحقیق اثالر گذاشالته باشالند.
اول این که جامعه پژوهش تا اندازهای محدود بود .دوم این که چون از پرسشنامه خود اظهاری
استفاده شد ،این امر ممکن است بر صحت دادههای گرداوری شده و در نتیجه بر نتایج تحقیالق
اثر بگذارد .اما الزم به ذکر است که ،در تحقیقات پیمایشالی و اسالتفاده از پرسشالنامه اصالل بالر
صدارت پاسخگویان است و این امر برای پاسخگویان نیز توضیح داده شده بالود و پرسالشهای
جمعیت شناختی طوری بود که احراز هویت افراد مشالکل بالود و پاسالخگویان بالدون تالرس از
شناخته شدن جواب دادند .نتایج هم همین را نشان دادآ به طوری کاله پرسالشهای مربالوط باله
خودباوری که معموالً افراد خود را برتر از آنناله هسالتند میبیننالد ،بالاالترین رتبالهها را کسالب
کردند ،اما در مورد فناوریهای روز پائینترین رتبهها را.
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پيشنهادهاي پژوهش
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود:
 .1در سرفصلهای دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد رشالته علالم اطحعالات و دانالش
شناسی تعدادی از واحدهای اصلی دروس دبیری گنجانده شود تا دانشآموختگالان ایالن رشالته

واجد حدارل صححیتهای الزم برای تدریس باشند .این وضعیت شاید به جالذب آنالان
در نظام آموزش و پرورش نیز کمک نماید.
 .2در بدو استخدام کتابداران ،با توجه به ضعف موجود در دروس کارورزی و کالارآموزی،
کتابخانهها و سازمانها ،به دادن آموزشهای الزم به افراد اردام کنند تا اطحعات و مهارت آنالان
ارتقاء پیدا کند.
 .3با توجه به تحوالتی که در این حوزه رخ میدهد ،ضرورت آموزشهای جدی با نظارت
دریق مسئوالن به کارکنان الزامی است .در این راستا پیشنهاد میشود که انجمن کتابداران ایالران
با هماهنگیهای الزم مجوز رسمی برگزاری این دورهها را اخذ نمایالد و افالراد شایسالته بالرای
آموزش را در سراسر کشور شناسائی و با استفاده از انجمنهالای اسالتانی نسالبت باله برگالزاری
دورههای عملی و مستمر بازآموزی اردام نماید .الزمه کار اخذ مجوز از مقامات مسئول و الالزام
سازمانهای استخدامکننده به ربول این رسالت میباشد تا افالرادی کاله حتالی در بالدو اسالتخدام
مورد تأیید علمی و فنی انجمن کتابداران نیستند نتوانند در مورعیتهای سازمانی مناسالبی رالرار
گیرند و ارتقاء افراد نیز منوط به گذراندن دورههای ضمن خدمت و اخذ دانالش و مهارتهالای
مورد نیاز آنان باشد .در این صورت ،بدون تردید کتابداران مربی هم میتوانند باشند.
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