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د يتي دولهاي دانشگاهي مركزها يدگاه كتابداران كتابخانه بررسي

1 ضرورت آموزش مستمردربارة شهر تهران

 نيكول آران
 ارشناس ارشد كتابداري دانشگاه تهرانك

يي غالمرضا فدا دكتر

 دانشگاه تهراناستاد

 چكيده
تهران شهريي دولتها دانشگاهيي مركزها كتابخانه يدگاه كتابداراندسيبرربه ين پژوهشا:هدف

و  .پردازدمي آنهاشيي آموز زهاكمترين نيا يافتندربارة ضرورت آموزش مستمر

گردآوري اطالعات، پرسشنامه است ابزار. اين پژوهش از روش پيمايشي استفاده شده استدر:روش

 تهران مورد پرسش قرار شهرتيي دوازده دانشگاه دولي مركزها كتابداران شاغل در كتابخانهو 
. اند به پرسشنامه ها پاسخ داده درصد7/76،تعدادينامياناز. اند فتهگر

ب نتا:ها يافته ديج ميست آمدهه كه نشان يها دورهگذراندن، كتابدارانيت اكثرنظردردهد

ب ين پژوهش، كتابدارانادري شنهاديپي چهار مبحث اصلمياندر.ي است ار ضرورسيآموزش مستمر
و فناوربرنيي مبتها هارتم را شبكه آن كردهفي يت خود معر اولوتينخسني اطالعات و بعد از ،اند

و دوره مباحث كتابدار سپسويتيرمدمبحث دري زبان انگهاي يت اولوليسي به طور مشترك
اكتابداران.اند فتهگر قرار كه ين عقيده بر ين شكل آموزش مستمر به صورت درون بهتراند

ازني سازما ازو بعد مطر آن بهشيي آموزها كارگاهاز آنهاننيهمچ. استيي مجازهاطحييق
در تناسب موضوعاتو عدماند ياد كرده آموزش مستمرئةين قالب اراتر مناسبنعنوا  ارائه شده
راها دوره شغ زهانياباي آموزشي ازي يها عدم شركت در دورهبر گذارتاثير عواملين مهمترلي،

.دانندميآموزش مستمر

 شهرتيي دولها دانشگاه،هيگادانشيها كتابخانه.،كتابداران،مستمر آموزش:هاي كليدي واژه

.تهران
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 مقدمه

هر هدف كه نيل به از آنجا  هاي كاركنان آن در انجام سازمان، به تواناييهاي
و ايجاد توانايي سازگاري با وضعيت موفقيت هاي جديد آميز وظايف جاري خود
دارد، در نتيجه آموزش كاركنان به عنوان عاملي سودمند در اين باب بستگي 

مياهمي آموزش مستمر به عنوان راهكاري بنيادين در مبحث توسعة. يابدت
و برنامه ريزي شده توسط مديريت سازمان براي نيروي انساني، كوششي مداوم

و عملكرد سازماني از طريق افزايش قابليت ها، بهبود سطوح شايستگي كاركنان

و مهارت ص 1376دعايي،(هاي نيروي انساني است دانش حيات ). 158،
تغييرات. استوابسته كتابخانه به عنوان يك سازمان نيز به عملكرد كتابداران آن 

و مهم در محيط اجتماعي  تاثير مهمي در عناصر، اقتصادي كنونيوسريع
ها انتقال از وضعيت سنتي به پيشرفته، كتابخانه. ها گذاشته است سازماني كتابخانه

و نظام رونيكي، چندرسانهرا ناگزير كرده است تا با خدمات الكت اي هاي شبكه اي
بنابراين آموزشي مستمر كه قابليت انطباق با شرايط.و مانند آن مجهز شوند

و مكاني را براي كتابداران فراهم سازد به طور فزاينده اي اهميت جديد زماني

مي مي و و در نتيج يابد ه تواند راهكاري موثر براي سازگاري كتابداران با تغييرات
 ديدگاه در پژوهش حاضر، هدف آن است تا به بررسي. جديد باشدانطباق با شرايط

به كتابداران كتابخانه و همچنين هاي دانشگاهي در مورد ضرورت آموزش مستمر
با. شناسايي نيازهاي آموزشي آنها پرداخته شود اين پژوهش بر آن است كه

و تحليل نظرات كتابداران، موضوعات آموزشي  مورد نياز آنها را شناسايي تجزيه
 كارآمدتري در برگزاري اين نوعريزي ساز برنامه كند تا بدين طريق زمينه

و براي بهينه آموزش هاي آموزش سازي دوره ها براي كتابداران دانشگاهي باشد
. مورد استفاده قرار گيرد،مستمر

و ضرورت پژوهش  تعريف مسئله

د ر تمامي مشاغل از جمله كتابداري به در كشورهاي مختلف، آموزش مستمر
انگلستان، همچوناي پيشرفته كشورهاي در امروزه.است مطرح ضرورت يك عنوان
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.شود مي محسوب كتابداري حرفة در معمول فعاليتي،مستمر آموزش كانادا،و امريكا
آموزش مداوم نيروي انساني عاملي مهم در توسعة منابع انساني كتابخانه است

و نه به عنوان مبحثي جانبي در ميان مجموعهو بايد  در واقع به عنوان مبحثي مهم
كوتاهي در مورد. راهكارهاي پوياسازي سازمان كتابخانه در نظر گرفته شود

و در نتيجه منجر به  آموزش مستمر كتابداران منجر به فقدان مهارت كافي
ع. گردد اثربخشي كم در ارائة خدمات مي و درنظر برخي محققان مر مفيد دانش

التحصيلي او معتبراست، هاي يك كتابدار تنها تا پنج سال از زمان فارغ مهارت
هاي كتابدار تنها تا يك سال درحالي كه برخي ديگر معتقدند كه عمر مفيد مهارت

).2،2001آلمنا(التحصيلي او اعتبار دارد بعد از فارغ
ابداري را براي احراز اگرچه آموزش رسمي دانشگاهي، دانشجويان رشتة كت

مي هاي مختلف در كتابخانه پست سازد، اما جوابگوي نيازهاي رو به رشد ها آماده
و كتابخانه و در نتيجه كتابداراني كه تازه مشغول به كار شده كاربران اند ها نيست

رساني ها مشغول خدمت ها در كتابخانهو همچنين كتابداران مجربي كه سال

و اطالعات خود به آموزش متناسب با اين مدسازي مهارتهستند، براي روزآ ها
اي تغييرات مداومي كه امروزه شاهد آن هستيم هيچ گزينه. محيط متغير نياز دارند

براي كتابداران دانشگاهي به غير از آنكه خدمات خود را با نيازهاي گوناگون
و استادان(كاربرانشان  امروزه. شته استمنطبق سازند، نگذا) اعم از دانشجويان

هاي گوناگون از جمله موارد كتابداران دانشگاهي بايد بتوانند پاسخگوي موقعيت
:زير باشند

؛دهدميرخ سازمانشاندركه تغييراتي•

؛باشند داشتهرا كتابخانهدر جديد هاي فناوري كارگيريبهو معرفي توانايي•
؛كنند جلبرا كاربران نيازهاي مختلف سطوح رضايت•
.كنند ايجاد خدمات ارائه بهبود براي جديد راه هاي باشند قادر•

ها ها تنها قادرند از طريق آموزش مستمر مناسب كه از سوي سازمان اين هدف
آموزش مستمر ارائه شده از سوي. شوند محقق گردندو مؤسسات توانا ارائه مي
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مي اين سازمان  هاي آموزشي،، كارگاه تواند در قالب سمينارها، كنفرانس ها
همچنين با توجه به مجراهاي جديد. اي صورت گيرد بازديدها يا مطالعات حرفه

در واقع رسالت. هاي مجازي هم ارائه شود تواند از طريق محيط آموزشي، مي
زيرا طراحي. هاي آموزش مستمر قرار دارد مهمي بر دوش متوليان برگزاري دوره

و تعيين نيازهاي آموزشي هاي مربوط به آموزشو توسعة برنامه مستمر كتابداران
ها حائز اهميت است، ميزان آنچه كه درمورد اين دوره. كتابداران بر عهدة آنهاست

و انطباق آنها با نيازهاي آموزشي رو به رشد سودمندي دوره هاي آموزشي
مي. كتابداران است و ضعف اين دوره ها تواند باعث اثربخشي تعيين نقاط قوت

. هاي بعدي باشد يي بيشتر دورهو كارآ

 هدف پژوهش

هدف اصلي از انجام اين پژوهش، بررسي ضرورت آموزش مستمر از ديدگاه
و شناسايي نيازهاي آموزشي از ديد آنها است كتابداران كتابخانه . هاي دانشگاهي

از هدف :هاي فرعي اين پژوهش نيز عبارتند
 كتابداران؛ ديدگاهاز مستمرشآموز هاي دورهدر شركت ضرورت ميزان تعيين.1
 هاي دورهدر كتابداران نياز مورد يا موضوعات موضوع كردن دقيقو تعيين.2

 مستمر؛ آموزش
 كتابداران؛ مستمر آموزش راهسربر موجود مشكالت بررسي.3
 براي مستمر آموزش اندازي راه مسئولكه هايي سازمانيا سازمان تعيين.4

 باشند؛ كتابداران
 آموزش پيشين هاي دورهدر شده ارائه دروس ودمنديس ميزان تعيين.5

 كتابداران؛ شغلي نيازهاي ساختن مرتفع جهتدر مستمر
 كتابداران براي مستمر آموزش پيشين هاي دورهو ضعف قوت نقاط تعيين.6

.دانشگاهي هاي كتابخانه

 هاي پژوهش پرسش

از هايي كه اساس اين پژوهش را تشكيل داده پرسش :اند عبارتند
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هاي دولتي شهر تهران هاي مركزي دانشگاه يا در نظر كتابداران كتابخانهآ.1
 هاي آموزش مستمر ضرورت دارد؟ گذراندن دوره

از نظر كتابداران دانشگاهي چه عواملي سبب شده است تا كسب.2
 هاي جديد ضرورت پيدا كند؟ مهارت

 ده سازد؟هاي آموزش مستمر بايد كداميك از نيازهاي كتابداران را برآور دوره.3
و اشكالي.4 در نظر كتابداران مورد بحث، آموزش مستمر بايد در چه قالب

 ارائه شود؟
هاي آموزش مستمر در نظر كتابداران، چه عواملي در تداوم دوره.5

 تاثيرگذار است؟

 جامعه مورد مطالعه

هاي جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش عبارتند از تمامي كتابداراني كه در كتابخانه

الزهرا، اميركبير، پيام نور، تربيت مدرس، تربيت(هاي دولتي شهر تهران كزي دانشگاهمر
معلم، تهران، خواجه نصيرالدين طوسي، شهيد بهشتي، صنعتي شريف، عالمه طباطبايي، 

و دانشگاه هنر و صنعت . مشغول به كار هستند) علم

و چگونگي گردآوري داده ها روش پژوهش

د ابزار گردآوري در اين.ر اين پژوهش پيمايشي استروش مورد استفاده

بر پژوهش نيز، پرسشنامه به منظور تعيين تعداد. سؤال بوده است24اي مشتمل
ها تعداد كتابداران طريق تماس تلفني با رؤساي كتابخانهاين كتابداران، پژوهشگر از 

و سپس ع شد، كه هاي پژوهش در ميان كتابداران توزي پرسشنامهرا مشخص كرده
. ها عودت داده شدند درصد از پرسشنامه7/76

و تحليل داده ها ابزار تجزيه

و تحليل داده ب در اين پژوهش براي تجزيه ازههاي دست آمده از پرسشنامه،

و داده10 نسخة3.اس.اس.پي.اسافزار آماري نرم ها در قالب استفاده شده است
و نمودار ارائه گرديده است .جداول
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 پيشينة پژوهش

هايي كه در رابطه با مبحث آموزش مستمر براي كتابداران اي از پژوهش گزيده

و خارج از كشور صورت گرفته است، به ترتيب تاريخي عبارتند از :در داخل
در پايان نامة خود به بررسي وضعيت آموزش ضمن) 1374(فرناز اسدي كيا

و ارشاد اسالمي خدمت كتابداري در شهر تهران كه از سوي وزا رت فرهنگ
 آمده در اين پژوهش دستبهبرخي از نتايج. برگزار شده بود پرداخته است

هاي آموزش ضمن خدمت دليل اكثر كتابداران براي شركت در دوره: عبارتند از
و برخي نيز دليل شركت در اين دوره ها را پيشنهاد يادگيري بيشتر بوده است

ها را سودمند دهندگان اين دوره درصد پاسخ1/56. اند مدير خود عنوان كرده

ها مرتبط با كار اند وليكن به عقيدة آنها، در حال حاضر اين دوره معرفي كرده
.اي آنها كافي نيست فعليشان است اما براي آينده حرفه

زير نظر معاونت پژوهشي كتابخانة ملي به بررسي) 1376(علي مزيناني
از323نيازهاي مهارتي  و نفر  نفر از كتابداران مراكز اطالع رساني 915 مديران

و دانشگاهي ايران پرداخته است مي يافته. تخصصي از هاي پژوهش نشان دهد كه
از نظر كل جامعة مديران، اولويت فناوري اطالعات،: هاي اول تا پنجم عبارتند

و تخصصي، مباني كامپاي، آشنايي با مراجع افزارهاي كتابخانه آموزش نرم يوتر

و بازيابي اطالعات ازها از نظر كل جامعة اين اولويت. ذخيره : كتابداران عبارتند
اي، آشنايي با مراجع تخصصي، افزارهاي كتابخانه فناوري اطالعات، آموزش نرم

و مباني كامپيوتر .آشنايي با بانك اطالعاتي
هاي پژوهشي را با هدف بررسي آموزش) 1381(فرنوش عظيمي خبازان

اسالمي ارشادو فرهنگ وزارت سوي از كتابداران براي شده برگزار خدمت ضمن
ها از ديد كتابداران انجام داده است تا به بررسي ميزان سودمندي اين دوره

هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه اكثريت كتابداران كسب يافته. بپردازد
كت. هاي جديد را يك ضرورت اعالم كردند مهارت ابداران مهمترين همچنين

و عامل را در مورد ضرورت كسب مهارت هاي جديد تحوالت فناوري اطالعات
هاي جديد، ارائة در رابطه با كسب مهارت. اند ورود آن به كتابخانه معرفي كرده
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و نرم و نويسي فهرستشناسي،، مرجع كتابخانه مباحثي همچون مباني كامپيوتر
از رده .بيشترين اهميت برخوردار بوده استبندي از نظر كتابداران

و ميلر در كانادا پژوهشي دربارة آموزش مستمر براي كتابداران) 2000(4بلك
و توصيف وضعيت فعلي. اي انجام دادند حرفه هدف اصلي اين پژوهش شرح

و نيز توسعه،  و هماهنگ سازي منابع آموزش ارتقايآموزش مستمر در كانادا
آ ،در اين پژوهش كتابداران. تي كتابداران بوده استمستمر با سطح نيازهاي

و بعد از آن مديريت فناوري اطالعات را مهمترين مبحث در دوره هاي آموزشي
با. را در درجة دوم اهميت معرفي كردند همچنين كتابداران تناسب موضوعات

و محل برگزاري دوره نيازهاي حرفه  بر ها را از عوامل تاثيرگذار اي، هزينه، زمان
. اند هاي مذكور ذكر كرده شركت در دوره

 در استراليا پژوهشي را با6كتابدار ارشد دانشگاه الترب) 2002(5اسميت
و آموزش هدف شناسايي روش و توسعة نيروي انساني كتابخانه هاي بهبود

و تحقيقاتي انجام داده است 62در اين پژوهش. مستمر براي كتابداران دانشگاهي

هايشان داراي خط مشي مشخص ابداران اعالم كردند كه در كتابخانهدرصد از كت
و همچنين براي دوره كه49هاي آموزش مستمر هستند  درصد اعالم كردند

و آموزش كتابخانة آنها داراي يك كميتة دائمي در زمينة توسعة منابع انساني
به اكثريت كتابداران محل مناسب تشكيل اين دوره. مستمر است  شكل برون ها را

و در نظر آنها مناسب ها، ترين قالب براي اين گونه آموزش سازماني اعالم كردند
و كارگاه .هاي آموزشي است كنفرانس

پژوهشي را در رابطه با بررسي وضعيت آموزش مستمر) 2002(7چادهري

و كشمير . در پاكستان انجام داده است8براي كتابداران دانشگاه آزاد جامو
 حاصل از اين پژوهش گوياي آن است كه در نظر كتابداران موضوعاتي هاي يافته

اي، كتابخانه افزارهاي نرم جديدترين كارگيري به آموزش ها،اي چندرسانه:همچون
و كاربرد  ميفناوري اطالعاتمباحث مديريت بايست جايگاه قابل در كتابخانه

ان اعالم كردند عاليق كتابدار. هاي آموزش مستمر داشته باشند توجهي در دوره
و كارفرماهايشان، تسلط به  شخصي، همگام بودن با نيازهاي كاربران كتابخانه
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و مهارت چگونگي بهره و فناوري اطالعاتهاي گيري موثر از شبكه، فنون
و نيز چگونگي همكاري با اعضاي هيات علمي دانشگاه خودكارسازي كتابخانه

رادر آموزش دانشجويان از عواملي هستن هاي ترغيب به شركت در دورهد كه آنها
.كنند آموزشي مي
 هاي دوره تاثير با رابطه در را پژوهشي هندوستاندر)2002(9مورتيو چنوپتي

دهندگان داليل پاسخ پژوهش ايندر.دادند انجام كتابداران روي بر مستمر آموزش

، روزآمدسازي ها را بهبود خدمات كتابخانه محل كار شركت خود در اين دوره
و مهارت در ها، تسلط به جديدترين فناوري دانش و هاي سودمند براي كتابخانه

هاي پايگاه مديريت همچون موضوعاتي كتابداران.اند كرده عنوان شخصي عالقة آخر
و كاربرد فناوري در اطالعاتي، آشنايي با ابزارهاي وب، مباحث شبكه  هاي جديد

. اند كرده معرفي آموزشي آتي هاي دوره در ارائه براي مناسب موضوعاتي را كتابخانه
پژوهشي در رابطه با بررسي عاليق جديد كتابداران) 2003(10كريستينسن

و تكنولوژي در زمينة آموزش . هاي مستمر در امريكا انجام داده است بخش علوم

آم اكثر پاسخ دهندگان بر اين عقيده بودند كه در پايان شركت در دوره وزش هاي
و يا مدركي دال بر گذراندن موفقيت ها آميز اين دوره مستمر براي آنها گواهي

همچنين از پيشنهادات كتابداران اين بوده است كه به موضوعاتي. صادر شود
و تكنولوژي آموزشي  و بررسي منابع موضوعي همچون مباحث ابر جستجو، نقد

.نيز پرداخته شود
و نوالو اي موردي با هدف باال بردن گارا به مطالعهدر نيا) 2004(11آدومي

در اين. پرداختند12كيفيت وضعيت آموزش مستمر براي كتابداران ايالت دلتا

و كارگاه هاي آموزشي، پژوهش كتابداران بر اين عقيده بودند كه سمينار
و آموزش از طريق هاي مطالعاتي، فعاليت فرصت هاي تحقيقاتي در كتابخانه

كتابداران عدم تناسب. هاي مناسب براي ارائة آموزش مستمر هستند اينترنت قالب
هاي موضوعات با نيازهاي شغلي را تنها دليل خود براي شركت نكردن در دوره

. اند آموزش مستمر عنوان كرده
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و تجزيه تحليل آنها يافته  هاي پژوهش

پردستبههاي الزم به ذكر است كه در اين بخش، داده سشنامة آمده از طريق

و نمودار ارائه شده دو. اند پژوهش در قالب جدول همچنين در مواردي كه بين
مي عنصر مي گرفت شناسايي بايست عنصري كه در درجة باالتر اهميت قرار

.شود، از مولفة ميانگين استفاده شده است
و4/80جامعة مورد مطالعه در اين پژوهش را  درصد مردان6/19 درصد زنان

مي1همانطور كه در جدول شمارة. انددهتشكيل دا شود، اين كتابداران مشاهده
كه35تا31در فاصلة سني) درصد5/21(با بيشترين طيف سني   سال قرار دارند

بعد از آن بيشترين طيف. هاست گوياي جوان بودن جامعة كتابداران اين كتابخانه

را) درصد9/20(30تا26سني در  با50در بااليو كمترين طيف سني  سال
مي6/7ميانگين مي درصد با توان مشاهده كرد، كه تواند نويدبخش آن باشد كه

مي ريزي مداوم در مورد آموزش مستمر گروه برنامه از هاي سني جوان توان بيش
.ها پرورش داد مدتري را براي فعاليت در كتابخانهاهاي كار پيش متخصص

 درصد فراواني فراواني طيف سني
25 -2113 2/8
30 –2633 9/20
35 –3134 5/21
40 –3627 1/17
45 –4114 9/8
50 –4613 2/8
+50 12 6/7

6/7 12بي پاسخ
 100 158 جمع كل

سن.1جدول  توزيع فراواني كتابداران به تفكيك

) درصد9/58( نشان داده شده است، اكثريت1گونه كه در نمودار همان
هاي دولتي شهر تهران مدرك هاي مركزي دانشگاه تابداران شاغل در كتابخانهك
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و5/9 درصد كارشناسي ارشد،7/29كارشناسي،  درصد9/1 درصد كارداني
.مدرك دكتري دارند

 توزيع فراواني كتابداران به تفكيك درجة مدرك تحصيلي.1نمودار

و اطالع رساني دارندمدر) درصد2/65(اكثر اين كتابداران از.ك كتابداري
وي درصد بجز مدرك كتابداري، مدرك ديگر12اين ميان  درصد8/22 نيز دارند

. اند بوده) درحوزه هاي ديگر(پاسخ دهندگان نيز داراي مدرك غير كتابداري
مي2نمودار .پردازد به نمايش اين موضوع

 كتابداران به تفكيك نوع رشتهتوزيع فراواني مدارك تحصيلي.2نمودار

 نويسي فهرست حوزة در كتابداران اكثر كه است آن گوياي پژوهش هاي يافته
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و در زمينة مديريت كتابخانه كمترين سابقة كاري را دارند  اين حقيقت.بيشترين،
اند جايگاه خود را در مديريت به طور گوياي اين است كه كتابداران هنوز نتوانسته

كه.يت كنندكامل تثب هاي درصد از كتابخانه9/90 همچنين الزم به ذكر است
تركيب از روش(هاي نام برده در اين پژوهش از روش هيبريد مركزي دانشگاه

و الكترونيكي مي) سنتي و تنها براي ارائه خدمات به كاربران خود استفاده 1/9كنند
ك ها، روش سنتي براي خدمت درصد از كتابخانه بهرساني به كار اربران خود

. برند مي
هاي در پاسخ به پرسش اول اين پژوهش مبني بر اينكه آيا گذراندن دوره

 درصد كتابداران بر اين1/98آموزش مستمر در نظر كتابداران يك ضرورت است، 
اي هاي آموزش مستمر در طول دوران زندگي حرفه اند كه گذراندن دوره عقيده

به. ضرورت دارد  اين موضوع گوياي آن است كه كتابداران پاسخ مثبت
و شكوفايي كتابخانه هاي دانشگاهي به روشني به اهميت آموزش مستمر در رشد

و در نتيجه وجود برنامه هايي دائمي در رابطه با آموزش مستمر خدماتشان آگاهند

در ميان. در جهت مساعدت آنها در انجام وظايف با استقبال روبرو خواهد شد
در درصد تا كنون در طول زندگي حرفه3/87ان، كتابدار اي خود حداقل يك بار

از. اند هاي آموزش مستمر شركت كرده دوره اين يافته نويدبخش آن است كه بيش
و به روز نبودن به دورند در. نيمي از كتابداران از خطر ايستايي حضور كتابداران

بوده است كه گوياي) درصد6/56(هاي برگزار شده بيشتر به شكل اختياري دوره
و همچنين مندي كتابداران به شركت در اين دوره عالقه  درصد7/16هاست

و . اند اختياري عنوان كرده- درصد اجباري7/21كتابداران حضور خود را اجباري

در پاسخ به پرسش دوم اين پژوهش مبني بر تعيين عوامل تاثيرگذار بر ضرورت
در كسب مهارت نظر كتابداران آشنايي با فناوري اطالعات در درجة هاي جديد،

و بعد از آن افزايش مهارت و عالقة شخصي مهمترين عواملي اول هاي شغلي
. هاي جديد در نظر آنها ضرورت پيدا كند اند كه كسب مهارت هستند كه سبب شده

مي2جدول .پردازد به نمايش اين مقوله
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 رتبة كلي ميانگين مقوله

56/11 فناوري اطالعاتآشنايي با

72/12 هاي شغلي افزايش مهارت

و درخواست شخصي كتابدار 98/13 عالقه

71/24 شغليارتقاي

52/35 تشويق مسئوالن دانشگاه

 هاي جديد بندي عوامل تاثيرگذار بر كسب مهارت نمايش كلي رتبه.2جدول

 عقيده بودند كه با گذراندن شغلي، كتابداران بر اينارتقايدر رابطه با مقولة

را آميز، امكان احراز پست آموزشي به طور موفقيتهاي دوره هاي جديد در كتابخانه
و پيدا مي هاي همچنين برخي كتابداران معتقد بودند كه شركت آنها در دورهكنند

. مذكور بهتر است بر ميزان حقوق آنها اثرگذار باشد
ا از ينكه دورهبا توجه به اين پژوهش مبني بر هاي آموزش مستمر، كداميك

از نيازهاي كتابداران را برآورده مي سازد؛ كتابداران بر اين باورند كه امروزه بيش
و بين هر زمان ديگري حوزة كتابداري به سمت حوزه اي شدن رشته هاي ديگر

هاي رود، در نتيجه اهميت پرداختن به مباحث غيركتابداري در دوره پيش مي

ميآموزش و بيش از پيش اهميت يابد، بنابراين مستمر سودمند خواهد بود
با توجه. هاي برگزار كننده بايد به اين مسئله توجه بيشتري مبذول دارند سازمان

در در نظر كتابداران مباحثي كه بايد در دوره3به نمودار  هاي آموزش مستمر
و فناوري اطالعات مهارت: اولويت قرار گيرند عبارتند از هاي مبتني بر شبكه

و)84/2: ميانگين رتبة(و در مرتبة دوم، مباحث مديريت)46/1: ميانگين رتبة(
و دوره )88/2: ميانگين رتبة(هاي زبان انگليسي در مرتبة سوم مباحث كتابداري

با توجه به نظر كتابداران عالوه بر مسئلة. به طور مشترك از اهميت برخوردارند

درف چگونگي مديريت سازمان كتابخانه، نيروي ناوري اطالعات، ايجاد بازنگري
و خدمات سازمان كتابخانه از اهميت مديران. بسياري برخوردار استانساني

ها با درايت بيشتر در چگونگي آموزش موثر نيروي انساني در باال بردن كتابخانه
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و برنامه مي توان علمي آنها ها را با تغييرات نند كتابخانهتوا ريزي صحيح مالي
و كتابخانه و كتابداران را از خطر ايستايي حفظ كنند فناوري همگام سازند . ها

هاي اصلي حرفة كتابداري مورد توجه واقع البته اين بدين معنا نيست كه مهارت
. به اين مقوله اختصاص دارد3نمودار. نشوند

و اشكال مناسب در پاسخ به پرسش چهارم اين پژوهش مبني بر  تعيين قالب
 درصد از كتابداران بر اين8/78هاي آتي آموزش مستمر براي برگزاري دوره

و كه مواردي همچون نياز مبرم كتابخانهباورند ها به حضور دائمي نيروي انساني
هاي هاي شغلي، غيبت با توجه به مشكالت كتابداران در رابطه با مسئوليت

مي دورهطوالني بر اثر شركت در ساز تواند مشكل هاي آموزشي برون سازماني
)28/1: ميانگين رتبة(سازماني درنتيجه آموزش مستمر به صورت درون. شود

2/58و بعد از آن هاي آموزشي معرفي شده است بهترين شكل برگزاري دوره
را مناسب)33/2: ميانگين رتبة(هاي مجازي درصد آموزش از طريق محيط

بندي كتابداران در مورد اشكال به چگونگي رتبه4نمودار. اند معرفي كرده

مي برگزاري دوره .پردازد ها

1/46

2/84 2/88 2/88

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

رتبة نخست رتبة دوم رتبة سوم رتبة سوم

�������

كه 
شب

بر
ني

مبت
ي

ها
ت

ار
مه

ت
ري
دي
م
ث
اح
مب

ي
دار

تاب
ك

ث
اح

مب

ــي
يس

گل
نان

زبا
ي

ها
ره

دو

1/46

2/84 2/88 2/88

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

رتبة نخست رتبة دوم رتبة سوم رتبة سوم

�������

1/46

2/84 2/88 2/88

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

رتبة نخست رتبة دوم رتبة سوم رتبة سوم

�������

كه 
شب

بر
ني

مبت
ي

ها
ت

ار
مه

ت
ري
دي
م
ث
اح
مب

ي
دار

تاب
ك

ث
اح

مب

ــي
يس

گل
نان

زبا
ي

ها
ره

دو

و كتابداري، مهارت: بندي آموزش مباحث رتبه.3نمودار  مبتني بر شبكه
و زبان انگليسي  فناوري اطالعات، مديريت
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ا بندي اشكال برگزاري دوره چگونگي رتبه.4نمودار ز ديدگاه كتابدارانها

 رتبة كلي ميانگين مقوله

0/11 هاي آموزشي كارگاه
و سخنراني 26/12 سمينار

53/13 هاي فشرده دوره

53/13 مطالعات شخصي با استفاده از مواد كمك آموزشي

55/14 هاي بلند مدت دوره

57/15 پست الكترونيكي

61/16 تله كنفرانس

74/17 چت

 هاي آموزش مستمر از ديدگاه كتابداران بندي قالب چگونگي رتبه.3جدول

مي3گونه كه در جدول همان كه شود، كتابداران بر اين عقيده مشاهده اند
ترين مناسب)0/1: ميانگين رتبة(هاي آموزشي ها به صورت كارگاه برگزاري دوره

و سخنر و بعد از آن از سمينار : ميانگين رتبة(اني قالب ارائة آموزش مستمر است
همچنين. اند به عنوان قالبي مناسب براي ارائة آموزش مستمر ياد كرده)26/1

و صدور6/88  درصد از كتابداران نظرشان بر اين بوده است كه برگزاري آزمون
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مي آميز دوره مدركي دال بر گذراندن موفقيت تواند مالكي هاي آموزش مستمر
البته الزم به ذكر است. ها باشد دگان در اين دورهكنن مناسب براي ارزيابي شركت

هدف اصلي از شركت افراد در اين) صدور مدرك شركت در دوره(كه اين شيوه 
و منجر به آن گردد كه كتابداران تنها بدين ها را نبايد تحت دوره الشعاع قرار دهد

مند عالقهها خاطر كه منتهي به افزايش حقوق آنها شود، به حضور در اين دوره
ب. گردند واسطة آن انگيزة فراگيريهدر حقيقت اعطاي مدرك بايد عاملي باشد كه

.مستمر در كتابداران افزايش يابد
در پاسخ به پرسش پنجم اين پژوهش مبني بر تعيين عوامل تاثيرگذار بر روي

 درصد از كتابداران تناسب ميان5/78هاي آموزش مستمر، به عقيدة تداوم دوره
و نيز آم خط4/42وزش با نياز شغلي كتابدار، و درصد از كتابداران وجود مشي

هاي وار بودن دوره درصد سلسله2/39برنامه در مورد آموزش مستمر كتابداران، 
و   درصد تخصيص بودجة كافي به اين مسئله را از مهمترين7/41آموزش مستمر

و اجراي بهتر دوره ت عوامل تداوم جدول شمارة. اند عيين كردههاي آموزش مستمر

مي4 . پردازد به بررسي نظرات كتابداران در اين باب

 رتبة كلي ميانگين درصد مقوله

5/7825/11 تناسب ميان آموزش با نياز كتابدار

و برنامه در مورد آموزش مستمر وجود خط 4/4206/22 مشي

2/3955/23 هاي آموزش مستمر وار بودن دوره سلسله

7/4104/34 جود بودجة كافيو

 بندي عوامل تاثيرگذار بر تداوم نمايش كلي رتبه.4جدول
 هاي آموزش مستمر دوره

طور كه پيشتر گفته شد براي رسيدن به هدف اصلي اين پژوهش همان
ريزي شد تا به واسطة آنها بتوان هدف اصلي اين هاي جانبي نيز طرح هدف

ها ه، به بررسي پاسخ كتابداران به اين هدفدر ادام. پژوهش را پوشش داد
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بر5گونه كه در نمودار همان. شود پرداخته مي اساس نشان داده شده است،
نخستين هدف فرعي اين پژوهش مبني بر تعيين ميزان ضرورت شركت در 

ميزان ضرورت شركت) درصد9/52(هاي آموزش مستمر، اكثريت كتابداران دوره
مس در دوره . اند تمر را بسيار زياد عنوان كردههاي آموزش

 توزيع فراواني تفكيك ميزان ضرورت آموزش مستمر از ديدگاه كتابداران.5نمودار

در راستاي تحقق دومين هدف فرعي اين پژوهش، كتابداران معتقدند به طور

هاي موضوعي اخص پرداختن به موضوعاتي همچون سواد اطالعاتي در حوزه
وب، مهارت)64/1: نگين رتبةميا(كتابخانه  ،)07/2: ميانگين رتبة(هاي مبتني بر

و بازيابي اطالعات ، جستجوي موضوعي اطالعات)30/2: ميانگين رتبة(ذخيره
در)77/3: ميانگين رتبة(اطالعاتي هايو پايگاه)59/3: ميانگين رتبة(در اينترنت

 به نمايش)5(جدول. رند برخورداهاي آتي آموزش مستمر از اهميت بسزايي دوره
.پردازد پاسخ كتابداران مي

 درصد كتابداران معتقدند3/32براساس سومين هدف فرعي اين پژوهش،
مي عدم تناسب موضوعات با نيازهاي شغلي كه در دوره شوند؛ هاي آموزشي ارائه

هاي آموزش مستمر گردد كه كتابداران در دوره مهمترين عاملي است كه باعث مي
آن. نكنندشركت  درصد نيز وجود كار زياد، تعداد كم نيروي6/19همچنين

و نداشتن فرصت كافي را به عنوان عامل بازدارندة دوم براي شركت در  انساني

 ريزي مناسب عدم برنامه: كتابداران مشكالتي همچون. اند ها معرفي كرده اين دوره
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 رتبة كلي ميانگين مقوله

64/11ي موضوعي كتابخانهها سواد اطالعاتي در حوزه

و بازيابي اطالعات 30/22 ذخيره

و چكيده نمايه 02/43 نويسي سازي

10/54 بندي رده

38/55 نويسي فهرست

و نگهداري 32/76 حفاظت

35/77 خدمات مرجع

36/78 روش تحقيق

62/79اي افزارهاي كتابخانه گيري از نرم بهره

و سفارش  86/710 تهيه

 هاي آموزش مباحث بندي زيرمجموعه نمايش كلي رتبه.5جدول
 كتابداري از نظر كتابداران

 رتبه بندي درصد فراواني فراواني نوع مقوله

عدم تناسب موضوعات مطرح شده در اين

 ها با نيازهاي فرد دوره
 عامل اول3/32 51

و نداشتن وجود كار زياد، نيروي انساني كم

 فرصت كافي
 عامل دوم6/19 31

 عامل سوم9/13 22ها عدم آگاهي از وجود دوره

 عامل چهارم7/12 20ها مناسب نبودن زمان تشكيل دوره

 عامل پنجم1/10 16ها مناسب نبودن مكان تشكيل دوره

 عامل ششم97/5 مشكالت شخصي

 ----97/5بي پاسخ

 ---- 100 158 كل

 هاي آموزش مستمر شركت كتابداران در دورهتوزيع فراواني داليل عدم.6جدول
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و مقامات اداري، تخصيص ندادن بودجة كافي مديران، عدم موافقت مسئوالن
و محدود كردن سهمية آموزشي كاركنان را داليل  براي امر آموزش نيروي انساني

ذكر اين. اند هاي آموزش مستمر عنوان كرده خود براي شركت نداشتن در دوره
در ئز اهميت است كه كتابداران از دو مقولة زمان برگزاري دورهنكته نيز حا ها

و مكان برگزاري دوره سازماني به عنوان ها بصورت درون خارج از ساعت كاري
به)6(جدول. اند هاي آموزش مستمر نام برده عوامل مثبت براي شركت در دوره

. پردازد بررسي پاسخ كتابداران مي
مي7گونه كه در جدول همان شود در راستاي تحقق چهارمين هدف مشاهده

 ترين درصد كتابداران، دانشگاه محل اشتغال مناسب6/55بر نظر فرعي اين پژوهش، بنا
از تواند برگزار كنندة دوره سازماني است كه مي و بعد هاي آموزش مستمر باشد

و  و پژوهش مديريت و موسسة عالي آموزش آن به ترتيب انجمن كتابداري
هايي مناسب توانند سازمانمي) مركز آموزش مديريت دولتي سابق(رنامه ريزيب

ها در دانشگاه محل كتابداران بر اين باورند كه تشكيل دوره. براي اين امر باشند

ها بكاهد تواند از مشكالتي همچون مسافت زياد مكان برگزاري دوره اشتغال مي
مي ني اين دورهو همچنين انجمن كتابداري نيز به عنوان با را تواند كالس ها هايي

. هاي محل خدمت كتابداران در رابطه با آموزش مستمر تشكيل دهد در دانشگاه
و برنامه و پژوهش مديريت مديريت دولتي(ريزي انتخاب موسسة عالي آموزش

مند هستند گوياي آن است كه كتابداران به مباحث مديريتي كتابخانه عالقه) سابق
ميو فعاليت از. دانند هاي آموزشي اين مركز را مناسب همچنين كتابداران

و در حوزة پايگاه» نسيم ايمان«و» رزنت«هايي همچون سازمان هاي اطالعاتي

و نيز  و شركت داده پردازي ايران در زمينة فناوري اطالعات منابع الكترونيكي
براي برگزاري هاي مناسب كتابخانة مركزي دانشگاه تهران به عنوان سازمان

.اند هاي آموزش مستمر نام برده دوره
 درصد كتابداران از دانشگاه محل اشتغال7/32 است كه ذكرهمچنين الزم به

و هاي پيشين آموزشي خود ياد كرده خود به عنوان سازمان برگزاركنندة دوره  اند
،سپس از مراكز ديگري همچون مركز آموزش مديريت دولتي سابق، كتابخانة ملي
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 رتبة كلي ميانگين مقوله

52/11 دانشگاه محل اشتغال
54/12 انجمن كتابداري

و برنامه و پژوهش مديريت 23 ريزي موسسة عالي آموزش

63/24 كتابخانة ملي

و مدارك علمي ايران 83/25 مركز اسناد

 هاي هاي مناسب براي برگزاري دوره بندي سازمان نمايش كلي رتبه.7جدول
 موزش مستمر از ديدگاه كتابدارانآ

و انجمن كتابداري نام برده و مدارك علمي ايران به طور كلي. اند مركز اسناد
توان گفت اين مسئله گوياي آن است كه در مورد آموزش مستمر، سازمان مي

و منسجمي كه متولي برگزاري دوره هاي آموزش مستمر باشد تاسيس نشده واحد

و بر حسب نياز، به هاي گوناگون به صورت دوره سازماناست و نه دائمي اي
وجود سازماني شناخته شده كه ارائه دهندة. اند ارائة آموزش مستمر پرداخته

در آموزش مستمر براي كتابداران با استانداردهاي شناخته شده باشد مي تواند
.اي را ايفا كند پويايي اين امر مهم نقش برجسته

ه دف فرعي اين پژوهش؛ بيشترين مباحثي كه كتابداران با توجه به پنجمين
سازي شامل نمايه اند در حوزة كتابداري؛ هاي برگزار شدة پيشين گذرانده دردوره

افزارهاي، در حوزة كامپيوتر؛ آشنايي با نرم) درصد43(نويسيو چكيده

در) درصد37(، در حوزة مديريت؛ اخالق سازماني) درصد8/71(اي كتابخانه و
در اين. بوده است) انگليسي(زبان عمومي) درصد26(هاي خارجي رابطه با زبان

را هاي ارائه شده در دوره درصد كتابداران موضوع7/50ميان  هاي پيشين آموزشي
و نظرشان بر اين بوده است كه موضوعات در حد متوسط سودمند اعالم كرده اند

بگوي برخي نيازهاي شغلي آنها در هاي پيشين تا حدودي جوا ارائه شده در دوره
نمودار. محيط كار بوده است اما نيازهاي شغلي آتي آنها را مرتفع نخواهد ساخت

در6  به چگونگي پاسخ كتابداران در رابطه با ميزان سودمندي دروس ارائه شده
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مي دوره .پردازد هاي پيشين آموزش مستمر

ها با ميزان سودمندي دروس ارائه شده در دورهتوزيع فراواني مرتبط.6نمودار
 سازي نيازهاي فردي در محيط كار مرتفعبراي

در نهايت در راستاي تحقق ششمين هدف فرعي اين پژوهش در رابطه با
 درصد كتابداران عامل مواد4/54هاي پيشين آموزش مستمر، ارزيابي دوره

هاي پيشين ها را در دوره ورهد درصد عامل تسلط استادان3/57و نيز آموزشي
 درصد كتابداران زمان تشكيل9/44اند اما آموزش مستمر خوب معرفي كرده

و درصد مكان برگزاري دوره8/55ها، دوره  درصد نيز تناسب5/51هاي پيشين
5/30در اين ميان. موضوعات با نيازهايشان را در حد متوسط معرفي كرده اند

و به درصد از كتابداران بر اي ن عقيده بودند كه تكراري بودن مباحث ارائه شده

و عدم نياز سنجي روز نبودن اين مباحث در برخي از دوره هاي آموزش مستمر
.ها كاسته است نيازهاي آموزشي كتابداران از كيفيت اين دوره

 گيري نتيجه

طور كه پيشتر اشاره شد هدف از انجام اين پژوهش بررسي ضرورت همان
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م و نيز شناسايي نيازهاي آموزشي آموزش ستمر از ديدگاه كتابداران دانشگاهي
به يافته. آنها بوده است ها حاكي از آن است كه اكثريت كتابداران دانشگاهي

و ضرورت آموزش مستمر سلسله و اهميت وار به منظور ارتقاي سطح دانش
.مهارت واقف هستند

و نيز تحوالتي تغييراتي كه در خدمات كتابخانه توجه به با ها روي داده است
و كه ناشي از فناوري اطالعات است دوره هاي آتي بايد به مباحثي متفاوت

 را كتابداران بپردازند تا نيازهايينهاي پيش جديدتر از مباحث ارائه شده در دوره
هاي پژوهش گوياي آن است كه اكثريت يافتهبا توجه به اينكه.دنبرآورده ساز

از روش) درصد9/90(هاي دولتي شهر تهراني مركزي دانشگاهها كتابخانه
و فناوري اطالعات در نظر مهارت، كنند هيبريد استفاده مي هاي مبتني بر شبكه

مي ترين مبحثي است كه در دوره كتابداران مهم بايست به آنها توجه هاي آموزشي
اط وجود دوره. شود و ارتقاي سطح سواد العاتي هايي در راستاي آموزش

و مهارت از گيري مفيدتر از شبكه هاي مبتني بر بهره كتابداران هاي اطالعاتي بيش

به عقيدة كتابداران دانشگاهي، ورود. ها قرار گيرد پيش بايد مركز ثقل دوره
و شبكه فناوري هاي اطالعاتي نه تنها بر سازمان كتابخانه هاي پيشرفتة اطالعاتي

و نيز   كه از آنجا. خانه اثرگذار بوده استانتظارات آنها از كتاببلكه بر نياز كاربران
هاي دانشگاهي در آموزش نقش مهمي بر دوش ها خصوصاً كتابخانه كتابخانه

ها در برآورده ساختن نيازهاي دارند همگام بودن كتابداران با اين فناوري
و امروزه از آنج ه بخشكاكاربرانشان نقشي موثرتر در آموزش آنها خواهد داشت

هاي اطالعاتي خارجي است عظيمي از نيازهاي اطالعاتي كاربران متوجه پايگاه

مي باال بردن سطح زبان تواند هاي خارجي خصوصاً زبان انگليسي كتابداران
.سودمند واقع شود

ها در بررسي عواملي كه بر ميزان سودمندي آموزش مستمر تاثيرگذارند يافته
كتابداران در آموزشي نيازهاي با رابطه در صحيح سنجينياز عدم كه است آن از حاكي

البته. الشعاع قرار داده است هاي پيشين را تحت هاي آموزشي اثربخشي دوره دوره
و ذكر اين نكته نيز خالي از اهميت نيست كه برنامه ريزي در جهت انتخاب زمان
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اه مكان مناسب براي ارائة دوره ميت بسياري هاي آموزشي در نظر كتابداران از
مي بررسي. برخوردار است دهد كه در نظر كتابداران ارائة هاي انجام شده نشان

و يا از طريق محيط ها به شكل درون دوره به سازماني هاي مجازي تمايل آنها را
مي شركت در دوره سازماني بودن آموزش در واقع درون. كند هاي آموزشي افزون

م به ويژه استفاده از محيط تواند راهكاري برايميجازي براي ارائة آموزش هاي
و زمان تشكيل دوره غلبه بر مسئلة فراهم .ها باشد آوري فضاي آموزشي

اطالعات كه واحدي سازمان حاضر حال در كه دهد مي نشان پژوهش هاي يافته
و اطالع رساني مربوط به برنامه هاي آموزش مستمر كتابداران را گردآوري كند

ا  كه هايي وجود دارند ين جهت را انجام دهد وجود ندارد، البته سازمانمناسب در

پودماني برايو خدمت ضمن آموزش عنوان تحت را مستمر آموزش هاي دوره

 ضعف ليكن است، شده ياد آنها از پيشتر كه دهند مي ارائه غيركتابدارانو كتابداران

هماهنگي الزم در فقدانو متقاضيان پذيرش بودن محدود موقع، به رساني اطالع در
.اندازند مي سايهها دوره اين اثربخشيو استمرار بر صحيح ريزي برنامهو بندي زمان

 پيشنهادهاي پژوهش

و روزآمد كردن اطالعات كتابداران، و ارتقاي سطح دانش به منظور رشد

.است ضروري بسياراي حرفه سطوح در خصوصاً سطوح تمامي در مستمر آموزش
. رساني باشد اطالعو كتابداري حوزة هاي پيشرفت با همگام بايد آموزشازوعن اين

هاي آموزش هاي مختلفي كه به برگزاري دوره شود كه سازمان پيشنهاد مي
و اطالع مي مستمر براي كتابداران و شناسايي پردازند، با برنامه رسانان ريزي

ازها اثربخشي اين دورهنيازهاي اطالعاتي كتابداران  و انگيزة كتابداران  را باال ببرند
. ها را افزون سازند دورهشركت در اين

مي براي تدوام دوره و هاي آموزش مستمر كتابداران پيشنهاد شود مديران
و جدي سياستگذاريمسئوالن امر به  و هاي جديد  تري نسبت به اين مسئله بپردازند

از كتابخانه و نيز تخص سياستها را و هاي مدون يص بودجة كافي براي حمايت
و به منظور سودمندي اين دوره ها بهره اين دورهارتقاي را مند كنند ها، تسهيالتي
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و مكان مناسب براي برگزاري اين دوره .ها فراهم سازند در رابطه با زمان
مي به منظور افزايش بهره هاي شود كه در دوره وري عملكرد كتابداران پيشنهاد

هاي مبتني بر وب، سواد اطالعاتي، به فناوري اطالعات، مهارتآموزش مستمر 
و تقويت زبان انگليسي بيشتر توجه گردد . مباحث مديريت

ريزي براي آموزش مستمر كتابداران، به آموزش شود كه در برنامه پيشنهاد مي
و تخصصي آنها توجه كتابداران بخش هاي مختلف كتابخانه بر حسب نياز شغلي

.دبيشتري شو
و اي در رابطه با آموزش مستمر براي تبيين، برنامه وجود انجمن حرفه ريزي

اما در كشور ما انجمني. ها از اهميت بااليي برخوردار است اجراي اين نوع دوره
مي. در رابطه با آموزش مستمر كتابداران وجود ندارد شود مسئوالن امر پيشنهاد

و دورهبه اين نكته توجه نمايند تا بدين ترتيب هاي آموزش مستمر از هماهنگي
.انسجام الزم برخوردار باشند
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