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چكیده
هدف :پژوهش حاضر به منظور شناسایی نیازهاي آموزشی کتابداران کتابخانههاي عمومی استان البرز اجرا شده است.
روش :پژوهش حاضر از نوع کاربردي است و به روش پیمایشی تحلیلی اجرا شده است .جامعه پژوهش را کتابداران شاغل در
کتابخانههاي عمومی استان البرز تشکیل دادهاند که تعداد آنها  107نفر بووده اسوت .نمونوه موورد پوژوهش بوا اسوتفاده از فرموو
کوکران  84نفر تعیین گردید که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه محققساخته بوده اسوت
و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ  0/917تایید شد .تجزیوه و تحلیول دادههوا بوا اسوتفاده از آمارتو ویفی ،تحلیلوی و
آزمون مقایسه میانگین یکنمونهاي توسط نرم افزار  SPSSانجام شد.
یافتهها :بیشترین شرکت در کالسهاي برگزارشده مربوط به دورههاي مقدماتی و پیشرفته  ICDLو تکنیکهاي قصهگویی
و کتابداري است و نقش دورههاي آموزشی در ارتقاء مهارتهاي مجموعهسازي ،سازماندهی ،مرجعشناسی وارائه خدمات و
فناوري اطالعات زیاد است .بهتر است شکل برگزاري کالسهاي آموزشی بصورت حضوري ،زمان برگزاري کوالسهواي
آموزشی در ساعت کاري و مدرس کالسهاي آموزشی اساتید دانشگاه باشند و بیشترین مهارتها و آموزشهاي مورد نیواز
در آینده مربوط به آشنایی با سیستمهاي هوشمند درکتابخانه ،آشنایی با منابع اطالعاتی اینترنتوی وآشونایی بوا ا وو اخوال
حرفهاي درکتابخانهها است.
نتیجهگیری :حدود نیمی از کارکنان داراي سابقه زیر بیست سا هستند؛ با این حوا هنووز از فر وت ارتقوا و دانوشانودوزي
برخوردارند .ازاین رو ،ضروري است برنامهریزي بهتوري در جهوت روزآمودکردن فعالیوت کتابخانوه ،بوا توجوه بوه مهوارتهوا و
تمایالت شرکتکنندگان در دورهها  ،طراحی و اجراشود.
کلیدواژهها :نیازهاي آموزشی ،کتابداران ،کتابخانه هاي عمومی ،استان البرز
 .نویسنده رابط f.nooshinfard@gmail.com :
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مقدمه
آموزش مداوم کارکنان سازمان ،یکی از اساسیترین و پایدارترین روشهاي رشد و تکوین فرد و سازمان است .بطوور منطقوی،
منابع انسانی منبع ویژهاي است که شایسته بذ توجه و رف زمان بیشتر براي آن است( Storey, 2001نقول در الیاسوی.)1393 ،
ابزاري که میتواند در این زمینه بهکمک مدیران بشتابد فرایند توانمندسازي است .توانمندسازي نیروي انسانی ،افزایش کارآمدي و
اثربخشی فعالیتها ،توسعه مهارتها ،و گسترش دانش شغلی کارکنان متناسب با نیازهاي رو به رشد ،زمانی حا ل میشود که هور
سازمان با تنظیم برنامههاي آموزشی و بهسازي ،نیازهاي توسعهاي را در سطح فرد ،شغل و سوازمان تهیوه و تودوین نمایود و از تموام
فر تها در جهت اجراي آن استفاده کند .هدف از بهکارگیري فرآیند آموزش ،ارتقاي تفکر و نگرش کارکنان ،افوزایش مهوارت
و تبحر افراد ،افزایش بهرهوري سازمان و بهبود کیفیت کار است .در فرآینود آمووزش کارکنوان ،تعیوین نیازهواي آموزشوی ،تعیوین
اهداف آموزشی ،انتخاب روشهاي آموزشی ،اجرا و ارزیابی آنها اهمیت زیادي دارد (سیدجوادین.)1385 ،
نیازسنجی(تعیین نیازهاي آموزشی) فرایندي نظامدار براي تعیین اهداف ،شناسایی فا له بین وضع موجود و هدفها و در نهایت
تعیین اولویتها براي عمل است مهمترین هدفهاي نیازسنجی عبارت اسوت از تودار

اطالعوات بوراي برناموهریوزي ،ارزیوابی و

سنجش ،شناسایی نقاط ضعف سازمان ،رشد و توسعهي کارکنان و سازمان و سرانجام اسوتفادهي بهتور از منوابع و امکانوات موجوود؛
نیازسنجی آموزشی تعیین نیازهاي آموزشی و اولین گام برنامهریزي آموزشی کارکنوان و درواقوع نخسوتین عامول ایجواد و تضومین
اثربخشی کارکرد آموزش و بهسازي است که اگر بهدرستی انجام شود ،مبناي عینیتري براي برنامهریزي به عنوان نقشهي اثربخشی
و بالطبع سایر فعالیتها فراهم خواهد شد و احتما تطابق آن با نیازهاي سازمان ،حوزهي شغلی کارکنان و در نهایت اثربخشی آنوان
افزایش خواهد یافت (شهرزادي و مجیري.)1389 ،
ظهور و پیشرفت روشها و فناوريهاي نوین در حرفه کتابداري ،لزوم کسب مهارتهاي اساسی در زمینه شیوههاي نوین اطالع
رسانی در کتابخانهها و در نتیجه لزوم آموزشهاي نوین و آموزشهواي متناسوب بوا محویط اطالعواتی اموروز را بوراي کتابوداران و
متخصصان اطالعرسانی ،اجتنابپذیرکرده است .محیط متغییر در عر ه اجتماعی ،اقتصواد و فنواوري ممکون اسوت باعو

افوزایش

روانی بر کتابداران و اطالعرسانان شود .پاسخ به این فشار وحفظ شایستگیهواي حرفوهاي در جریوان اطوالعرسوانی (کوه اطالعوات
محور و دانشمحوراست) ،مسئولیت بزرگی براي کتابداران و اطالعرسانان بوده و ارتقواء چشومگیردر سوطح مهوارتهواي آنوان را
میطلبد (کاپیووا وکاوسیککولیک.)1380،
امروزه هرگونه پیشرفت پژوهشی ،آموزشی و فرهنگی پایهاي ،فراهم کردن امکانات و تسهیالت و نیروي انسانی متخصص میسر
است .در وضعیت فعلی با رشد و افوزایش سوریع موواد و منوابع ،ازدیواد مراجعوهکننوده و راهیوابی فنواوري آموزشوی و اطالعواتی بوه
کتابخانهها ،این کتابداران هستندکه با دانش و تجربهکاري خود ،منابع را ساماندهی کرده و بهنحو احسن در دسترس مراجعوان قورار
میدهند ،از سوي دیگر نقش نیروهاي انسانی در سازمانها قابل توجه است و بهاندازهاي تعیینکننده است کوه دسوتیابی بوه اهوداف
سازمان در گرو بهکارگیري نیروي انسانی متخصص است .این امر در سازمانهاي خدماتی ماننود کتابخانوههواي عموومی از اهمیوت
بیشتري برخوردار اسوت و و اثربخشوی ایونگونوه سوازمانهوا ،پیونود نزدیکوی بوا چگوونگی ارائوه خودمات از سووي کارکنوان دارد
(محمودي.)1388 ،
اهمیت کتابخانههاي عمومی و برخورداري نیروي انسانی متخصص ،مناسب ،وضعیت مطلوب و نیز بهرهوري هرچه بیشتر از این
عوامل موجب میشود که نسبت به عملکرد این کتابخانهها آگواهی یابنود توا پایوهاي بوراي بهبوود وضوعیت موجوود ،ارزیوابی و نیوز
برنامهریزي برمبناي حیح استوار شود .نیروي انسانی یا عامل انسانی بیتردید مهمترین و ارزشمندترین عامل در یک سازمان است.
نقش نیروي انسانی در پیشبرد امور جامعه داراي اهمیت واال است و مهمترین رکن تحوالت اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی محسوب
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میشود (محمودي  .)1388،کتابداران بهعنوان اشاعهدهندگان دانش بشري و اطالعرسانان دنیاي پیچیده کنونی ،نقش حیاتی و بو
مهم بر عهده دارند ،آنان براي انجام هرچه بهتر رسالت خود باید با پیشرفت دانش و علوم و فناوري همگوام بووده و دانوش خوود را
پیوسته روزآمد نمایند.
ازطرفی ،بدون آگاهی از نیازهاي کتابداران در عصرجدید اطالعات ،نمیتوان برنامه مفیدي را براي آنها تدار

دید؛ بنوابراین

باید دورههاي آموزشی را براساس نیازهاي فردي و حرفهاي و مهارتهاي مورد نیاز در آینده برنامهریزي کرد (منصوري و پشوتونی
زاده.)1386 ،
دراین راستا ،پژوهش حاضر برآن است تا با نیازسنجی آموزشهاي ضمن خدمت به تعیین نیازهاي آموزشی کتابداران شاغل در
کتابخانههاي عمومی استان البرز بپردازد تا بتواند با پشتوانه علمی ،متولیان برگزاري دورههاي آموزشی ضمن خودمت کتابوداران را
در برگزاري دورههاي آموزشی مفید و متناسب با نیازهاي آنها یاري رساند .دراین راستا ،سعی شده است به پرسشهاي زیور پاسوخ
داده شود.
سواالت پژوهش
 -1کتابداران کتابخانههاي عمومی استان البرز در چه دورههاي آموزشی شرکت کردهاند؟
 -2از دیدگاه کتابداران ،نقش دورههاي آموزشی در ارتقاء مهارتهاي مجموعهسازي ،سازماندهی ،خدمات مرجوع و فنواوري
اطالعات و ارتباطات به چه میزان است؟
 -3از دیدگاه کتابداران شکل مطلوب برگزاري دورههاي آموزش ضمن خدمت چیست؟
 -4از دیدگاه کتابداران زمان مناسب برگزاري دوره هاي آموزشی چیست؟
 -5از دیدگاه کتابداران بهتر است دورهاي آموزشی توسط چه کسانی تدری

شود؟

 -6دیدگاه کتابداران درباره مهارتها و آموزشهاي مورد نیازشان در آینده چیست؟
پیشینه پژوهش
مزینانی ( )1377در بررسی نیازهاي مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانههاي دانشگاهی و مراکز اطوالعرسوانی ایوران ،نیازهواي
مهارتی کتابداران و مدیران داراي مدار

تحصیلی گوناگون در مقاطع مختلف را براسواس  28اولویوت موورد پیموایش قورار داده

است .یافتههاي این پژوهش نشان میدهد از نظر کل جامعه کتابداران ،نیازهاي مهارتی اولویتهاي او تا پنجم عبارتند از :فنواوري
اطالعات ،نرمافزارهاي کتابخانهاي ،آشنایی با مراجع تخصصی ،آشنایی با بانکهاي اطالعاتی و مبانی رایانه.
نیککار و فرزین( )1379در بررسی آموزش فناوري جدید اطالعات به کتابداران و تأثیر آن بر بهورهوري ،آمووزش را یکوی از
عوامل مهمی میدانند که تأثیري قابل توجه در بهرهوري دارد .آنها نشان دادهاند که  87/5در د از کتابداران در انجام اموور خوود
از فناوري جدید استفاده میکنند؛  96در د آنها نسبت به کسب مهارتهاي جدید احساس نیاز میکنند .آنهوا سوواد رایانوهاي و
آشنانبودن کامل با پایگاههاي اطالعاتی و شبکههاي رایانهاي را مهمترین نیاز آموزشی خود تشخیص دادهاند.
معرفزاده و انعیدهکردي( )1385در تحقیقی با توجه به تحوالت مداوم رشته کتابداري و درنتیجه تغییور نیازهواي آموزشوی
کتابداران به بررسی وضعیت نیروي انسانی و نیازهاي مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانههاي دانشگاهی استان خوزسوتان پرداختوه
است .در این پژوهش ،تعداد  127نفر از کتابداران شاغل در کتابخانههاي دانشگاهی اسوتان خوزسوتان موورد بررسوی قورار گرفتنود.
نتایج نشان داد که در حا حاضر بیشترین دورههاي مورد نیاز این کتابداران فناوريهاي نوین است و آنها براي این که خوود را بوا
تغییر و تحوالت حا ل از فناوريهاي مدرن هماهنگ سازند و بتوانند مناسبترین و مفیدترین خدمات را در کمترین زمان ممکون
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بهشکلی مطلوب ارائه دهند ،باید در این زمینه آموزشهاي الزم را ببینند که الزمه آن برنامهریزي و تدار

این آموزشهوا توسوط

مسئوالن ذيربط است.
محمووود و جمووا خووان( ) Mahmood & Ajmal Khan, 2007مطالعووهاي بووراي شناسووایی مهووارتهوواي متخصصووان
اطالعرسانی در کتابخانههاي دانشگاه پاکستان انجام دادند تا به فهرستی از مهارتهاي مورد نیاز متخصصان کتابخانههاي دانشگاهی
برسند .مهارتهاي فهرست شده عبارتند از :توانایی مدیریت ،توسعه منابع ،خدمات فنی ،خدمات مرجوع و خودمات اطوالعرسوانی،
فناوري اطالعات و مهارتهاي ارتباط عمومی.
ویلسوون ( )Wilson, 2001گنجانودن  6حووزهي جداگانوه در دورههواي آموزشوی کتابوداران و اطوالعرسوانان بوا اولویوت
سیستمهاي اطالعرسانی و مباح

کاربران و فراهمآورندگان اطالعات (استفاده از اطالعات و آشنایی با رفتار اطالعیوابی) پیشونهاد

کرد.
چوپرا ( )Chopra, 2006در مقالهاي مهارتهاي مورد نیاز آموزش کتابداران در کشوورهاي در حوا توسوعه را زیورسواخت
فناورياطالعات ،مبانی نرمافزار و سوختافوزار ،فنواوري اطالعوات بور اسواس خودمات کتابوداري و اطوالعرسوانی ،خودکارسوازي
کتابخانه ،فناوري بارکد ،ایجاد منابع اطالعاتی الکترونیکی ،توسعه و طراحوی وب ،فهرسوتنویسوی منوابع الکترونیکوی ،موتورهواي
کاوش ،خدمات پایگاههاي اطالعاتی بر مبناي وب ،منابع اطالعات الکترونیکی پیوسته ،پایگواههواي اطالعواتی پیوسوته ،بانوکهواي
اطالعاتی پیوسته ،جستجوي پیوستهي متون و ...اعالم کرد.
روش پژوهش
تحقیق پیشرو از منظر هدف از نوع کاربردي است زیرا از دانش و نظریههاي موجود براي استفاده در یک سازمان خاص
(کتابخانههاي عمومی استان البرز) بهره میگیرد و از لحاظ روش اجرا پیمایشی تحلیلی است .جامعه پژوهش را کتابداران شاغل در
کتابخانههاي عمومی استان البرز تشکیل میدهند که تعداد آنها  107نفر بوده است .جامعه نمونه پژوهش ،با استفاده از فرمو حجم
نمونه کوکران تعداد  84نفر محاسبه شد .ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محققساخته بوده است که در بین جامعه پژوهش توزیع
گردید .نرخ پاسخگویی  91در د بوده است و  76نفر از کتابداران در تکمیل پرسشنامهها مشارکت داشتهاند .روایی وري
پرسشنامه با تایید متخصصان تایید شد .براي سنجش پایایی این پرسشنامه از روش تحلیل ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید و
میزان این ضریب  0/944بدست آمد .بدین ترتیب پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت .براي تجزیه و تحلیل دادهها از آمار
تو یفی و استنباطی و آزمون مقایسه میانگین یک نمونهاي استفاده شد.
یافتهها
تو یف ویژگیهاي جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی
جدول  .1توزیع و درصد فراوانی کتابداران مورد پژوهش بر حسب جنسیت پاسخدهندگان
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

38

50/0

زن

38

50/0

کل

76

100/0

همانطورکه در جدو  1مشاهده میشود از  76نفر پاسخگو 38 ،نفر ( 50در د) مرد و  38نفر ( 50در د) زن هستند.
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جدول  .2توزیع و درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن پاسخدهندگان
سن

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  30سا

16

21/1

بین  30تا  40سا

36

47/3

بیشتر از  40سا

24

31/6

کل

76

100/0

همانطورکه در جدو  2مشاهده میشود از  76نفر پاسخ دهنده 16 ،نفر ( 21/1در د) کمتر از  30سا  36 ،نفر ( 47/3در ود)
بین  30تا  40سا و  24نفر ( 31/6در د) بیشتر از  40سا هستند .به طور کلی تعداد کتابداران بین  30تا  40سا در نمونوه حاضور
بیشتر از سایر گروههاي سنی است.
جدول  .3توزیع و درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سطح تحصیالت پاسخدهندگان
سطح تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

دیپلم

2

2/6

فو دیپلم

18

23/7

49

64/5

7

9/2

76

100/0

لیسان
فو لیسان

و باالتر

کل

همانطورکه در جدو  3مشاهده میشود از  76نفر پاسخدهنده 2 ،نفر ( 2/6در د) داراي مدر

تحصیلی دیپلم 18 ،نفر (23/7

تحصویلی لیسوان

و  7نفور ( 9/2در ود) داراي

در د) داراي مدر
مدر

تحصیلی فو دیپلم 49 ،نفر ( 64/5در ود) داراي مودر

تحصیلی فو لیسان

و باالتر هستند.

جدول  .4توزیع و درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب رشته تحصیلی پاسخگویان
رشته تحصیلی

فراوانی

درصد فراوانی

علوم انسانی

53

69/7

علوم تجربی

12

15/8

علوم ریاضی

7

9/2

فنی و مهندسی

4

5/3

خدمات

0

0/0

کل

76

100/0

همانطورکه در جدو  4مشاهده میشود از  76نفر کتابدار 53 ،نفر ( 69/7در د) در رشته علوم انسانی 12 ،نفر ( 15/8در ود)
در رشته علوم تجربی 7 ،نفر ( 9/2در د) در رشته علوم ریاضی و  4نفر ( 5/3در د) در رشته فنی و مهندسوی تحصویل کوردهانود؛
ازاین رو ،نتیجه میشود تعداد کتابدارانی که در حوزه علوم انسانی تحصیل کردهاند در نمونه موردبررسی بیشتر از سایر حووزههواي
علمی است.
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جدول  .5توزیع و درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه کار پاسخگویان
سابقه کار

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  10سا

31

40/8

بین  10تا  20سا

39

51/3

بیشتر از  20سا

6

7/9

کل

76

100/0

همانطورکه در جدو  5مشاهده مویشوود از  76نفور کتابودار 31 ،نفور ( 40/8در ود) داراي کمتور از  10سوا  39 ،نفور (51/3
در د) داراي  10تا  20سا و  6نفر( 7/9در د) داراي بیشتر از  20سا سابقه کار هستند .
سوا  .1کتابداران کتابخانه هاي عمومی استان البرز در چه دوره هاي آموزشی شرکت کردهاند؟
جدول  .6توزیع و درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب دورههای آموزشی برگزار شده
دورههای آموزشی برگزار شده

فراوانی

درصد

دورههای آموزشی برگزار شده

فراوانی

درصد

اخال کارمندي

4

2/4

داستان نویسی

2

1/2

روانشناسی

10

6/2

فهرست نویسی پیشرفته

4

2/4

نرمافزار مدیریت کتابخانه

2

1/2

مرجع شناسی

2

1/2

تکنیکهاي قصه گویی

14

8/6

آشنایی با بانک کتابشناسی

2

1/2

آشنایی با فرقه شناسی

2

1/2

آمار

2

1/2

قرآن و تجوید

4

2/4

جذب عضو کتاب خوان و کتاب نخوان

2

1/2

ایمنی و اطفاء حریق

8

4/8

فناوري اطالعات

5

3/1

کتابداري

14

8/6

جامعه شناسی

1

0/6

ICDL 1 , 2

44

27/0

ادیان

1

0/6

10

6/2

پایگاههاي اطالعاتی

2

1/2

طرح کتاب من

2

1/2

آشنایی با کتابخانههاي ایران و جهان

2

1/2

نرمافزارهاي کتابداري

4

2/4

روش تحقیق

2

1/2

چکیده نویسی

4

2/4

شیوههاي بهرهگیري از منابع

2

1/2

نمایه سازي

4

2/4

شیوههاي مطالعه و یادگیري

2

1/2

خال ه نویسی

4

2/4

اطالع رسانی

2

1/2

ادبیات کود

و نوجوان

فراوانی کل

163

در د کل

100/0

همانطورکه در جدو  6مشاهده میشود از  163نفر پاسخ دهنده  ،بیشترین تعداد  44نفر ( 27در د) در دوره هاي ICDL 1,2
 14 ،نفر ( 8/6در د) در دورههاي تکنیکهاي قصوهگوویی و کتابوداري و  10نفور ( 6/2در ود) در دورههواي ادبیوات کوود

و

نوجوان و روانشناسی شرکت کردهند.
سوا  .2از دیدگاه کتابداران ،نقش دورههاي آموزشی در ارتقاء مهارتهاي مجموعهسازي ،سازماندهی ،خدمات مرجع و
فناوري اطالعات و ارتباطات به چه میزان بوده است؟
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جدول  .7توزیع فراوانی دیدگاه کتابداران در مورد نقش دوره های آموزشی در ارتقاء مهارت در مجموعهسازی
مهارت در مجموعه سازی

فراوانی

درصد فراوانی

متوسط

16

21/1

زیاد

37

48/6

خیلی زیاد

23

30/3

کل

76

100/0

همانطورکه در جدو  7مشاهده میشود ،بیشترین تعداد کتابوداران  60نفور ( 78/9در ود) معتقدنود کوه دورههواي آموزشوی
بهمیزان زیاد و خیلی زیاد در ارتقاء مهارت مجموعهسازي آنان تاثیر داشته است.
جدول  .8توزیع فراوانی دیدگاه کتابداران در مورد نقش دوره های آموزشی در ارتقاء مهارت سازماندهی
مهارت در سازماندهی

فراوانی

درصد فراوانی

کم

4

5/3

متوسط

8

10/5

زیاد

47

61/8

خیلی زیاد

17

22/4

کل

76

100/0

همانطورکه در جدو  8مشاهده میشود ،از  76نفر پاسخگو ،بیشترین تعداد آنان معنقدند دورههاي آموزشی در ارتقاء مهارت
سازماندهی نقش داشته است و بهطور کلی  64نفر ( 84/2در د) از کتابوداران نقوش دورههواي آموزشوی را در ارتقواء مهوارت در
سازماندهی زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردهاند.
جدول  .9توزیع فراوانی دیدگاه کتابداران در مورد نقش دوره های آموزشی در ارتقاء مهارت مرجع شناسی و ارائه خدمات
مهارت در مرجع شناسی و ارائه خدمات

فراوانی

درصد فراوانی

متوسط

6

7/9

زیاد

34

44/7

خیلی زیاد

36

47/4

کل

76

100/0

همانطورکه در جدو  9مشاهده مویشوود؛ از  76نفور پاسوخگو ،بیشوترین در ود  36نفور ( 47/4در ود) کتابوداران دورههواي
آموزشی را در ارتقاء میزان مهارت در مرجع شناسی و ارائه خدمات خیلی زیاد ارزیابی کردهاند .به طور کلی  70نفر ( 92/1در د)
کتابداران نقش دورههاي آموزشی را در ارتقاء خدمات مرجع باالتر از حد متوسط دانستهاند.
جدول .10توزیع فراوانی و درصد میزان مهارت در فناوری اطالعات
مهارت در فناوری اطالعات

فراوانی

درصد فراوانی

متوسط

15

19/7

زیاد

34

44/8

خیلی زیاد

27

35/5

کل

76

100/0
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همانطورکه در جدو  10مشاهده میشود ،از  76نفر پاسخگو ،بیشترین تعداد دوره هاي آموزشی را در ارتقاء میزان مهوارت در
فناوري زیاد دانستهاند .بهطور کلی 61 ،نفر ( 80/3در د) کتابداران معتقدند دورههاي آموزشی در ارتقاء مهارت فناوري اطالعات
آنان نقش زیاد و خیلی زیادي داشته است.
با توجه به نتایج ارائهشده ،میتوان در پاسخ به سئوا سوم پژوهش چنین عنوان کرد که :از دیدگاه نمونوه موورد بررسوی نقوش
دورههاي آموزشی در ارتقاء مهارتهاي مجموعهسازي ،سازماندهی ،مرجعشناسی و ارائه خدمات و فناوري اطالعات زیواد اسوت.
در ادامه حت نتایج بدستآمده را توسط آزمون مقایسه میانگینهاي یوک نمونوهاي  t testآزموون موینموائیم؛ بوراي انجوام ایون
آزمون میباید میانگین مؤلفههاي مورد بررسی را با مقدار مورد انتظار (میانگین طیف پاسخگویی) مقایسه نمائیم .در ورتیکه سطح
معناداري این آزمون بصورت رابطه ( )1تعریف میشود ،کمتر از  0/05باشد با احتما باالیی فرض فر رد شده و اختالف معنادار
آماري بین میانگین مؤلفه مورد بررسی با مقدار مورد انتظار وجود دارد.
جدول  .11برآورد نقطهای آمارههای توصیفی
تعداد

میانگین

انحراف معیار

انحراف از میانگین

نقطه برش

مجموعه سازي

76

3/79

0/74

0/085

3

سازماندهی

76

3/65

0/69

0/080

3

مرجع شناسی و ارائه خدمات

76

3/98

0/66

0/076

3

فناوري اطالعات

76

3/83

0/68

0/078

3

همانطورکه با استناد به جدو  11نتیجه میشود ،میانگین میزان مهارت در مجموعوهسوازي  3/79بووده کوه ایون مقودار بیشوتر از
مقدار مورد انتظار میباشد و میزان پراکندگی مشاهدات  0/74است .میانگین میزان مهارت در سازماندهی  3/65بوده که این مقودار
بیشتر از مقدار مورد انتظار میباشد و میزان پراکندگی مشاهدات  0/69است .میانگین میزان مهارت در مرجع شناسی و ارائه خدمات
 3/98بوده که این مقدار بیشتر از مقدار مورد انتظار میباشد و میزان پراکنودگی مشواهدات  0/66اسوت .میوانگین میوزان مهوارت در
فناوري اطالعات  3/83بوده که این مقدار بیشتر از مقدار مورد انتظار میباشد و میزان پراکندگی مشاهدات  0/68است.
جدول .12نتایج آزمون  t-testیک نمونهای
نقطه برش = 3

اختالف

سطح

درجه

آماره

فا له اطمینان 95%
کران باال

کران پائین

میانگین

معناداري

آزادي

آزمون

0/961

0/622

0/791

0/000

75

9/296

مجموعه سازي

0/816

0/496

0/656

0/000

75

8/176

سازماندهی

1/142

0/837

0/989

0/000

75

12/937

مرجع شناسی و ارائه خدمات

0/995

0/683

0/839

0/000

75

10/723

فناوري اطالعات

همانطورکه در جدو  12مشاهده مویشوود؛ سوطح معنواداري آزموون  tبوراي میوزان مهوارت در مجموعوهسوازي ،سوازماندهی،
مرجعشناسی و ارائه خدمات و فناوري اطالعات کمتر از  α=0/05محاسبه شده؛ بنوابراین بوا اطمینوان  95در ود فورض مسواویبودن
میانگین میزان مهارت در مجموعهسازي ،سازماندهی ،مرجعشناسی و ارائه خدمات و فنواوري اطالعوات بوا مقودار موورد انتظوار ،رد
میشود و نتیجه میشود که میانگین میزان مهارت در مجموعهسازي ،سازماندهی ،مرجعشناسی و ارائه خدمات و فناوري اطالعوات
بیشتر از مقدار مورد انتظار است؛ بنابراین با توجه به نتایج ارائهشده ،حت ادعاي اخیر مبنی بر زیادبودن نقش دورههواي آموزشوی
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59

در ارتقاء مهارتهاي مجموعهسازي ،سازماندهی ،مرجعشناسی و ارائه خدمات و فناوري اطالعات از دیودگاه نمونوه موورد بررسوی
تأیید میشود.
سوا  .3از دیدگاه کتابداران آموزش ضمن خدمت بهتر است به چه شکلی برگزار گردد؟
جدول .13توزیع فراوانی و درصد شکل برگزاری دورههای آموزشی
درصد فراوانی

فراوانی

شکل برگزاری دورههای آموزشی

38/2

29

حضوري

28/9

22

الکترونیکی

32/9

25

کارگاه آموزشی

0/0

0

همایشها

100/0

76

کل

همانطورکه در جدو  13مشاهده میشود ،از  76نفر پاسخگو 29 ،نفر ( 38/2در د) از پاسخگویان موافق برگوزاري دورههواي
آموزشی بصورت حضوري 22 ،نفر ( 28/9در د) از پاسخگویان موافق برگزاري دورههاي آموزشی بصورت الکترونیکی و  25نفر
( 32/9در د) از پاسخگویان موافق برگزاري دورههاي آموزشی بصورت کارگاه آموزشی بودند..
سوا  .4از دیدگاه کتابدارن دوره هاي آموزشی بهتر است در چه زمانی برگزار شود؟
جدول .14توزیع فراوانی و درصد زمان برگزاری دورههای آموزشی
درصد فراوانی

فراوانی

زمان برگزاری دورههای آموزشی

77/6

59

در ساعت کاري

22/4

17

در خارج از ساعت کاري

100/0

76

کل

همانطورکه در جدو  14مشاهده میشود ،از  76نفر پاسخگو 59 ،نفر ( 77/6در د) از پاسخگویان موافق برگوزاري دورههواي
آموزشی بصورت در ساعت اداري و  17نفر ( 22/4در د) از پاسخگویان موافق برگزاري دورههاي آموزشی در خوارج از سواعت
اداري بودند؛ ازاین رو ،با توجه به نتایج ارائهشده ،میتوان چنین عنوان کرد کوه :از دیودگاه نمونوه موورد بررسوی بهتور اسوت زموان
برگزاري کالسهاي آموزشی در ساعت کاري باشد.
شود؟

سوا  .5از دیدگاه کتابداران دورهاي آموزشی بهتر است توسط چه کسانی تدری

جدول .15توزیع فراوانی و درصد زمان برگزاری دورههای آموزشی
درصد فراوانی

فراوانی

مدرس دورههای آموزشی

7/9

6

کتابداران مجرب

31/6

24

متخصصان کتابخانه

60/5

46

اساتید دانشگاه

100/0

76

کل
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همانطورکه در جدو  15مشاهده میشود ،از  76نفر پاسخگو 6 ،نفر ( 7/9در ود) از پاسوخگویان موافوق برگوزاري دورههواي
آموزشی توسط کتابداران مجرب 24 ،نفر ( 31/6در د) از پاسوخگویان موافوق برگوزاري دورههواي آموزشوی توسوط متخصصوان
کتابخانه و  46نفر ( 60/5در د) از پاسخگویان موافق برگزاري دورههاي آموزشی توسط اساتید دانشگاه بودند.
سوا  .6دیدگاه کتابداران درباره مهارتها و آموزشهاي مورد نیازشان در آینده چیست؟
جدول  .16توزیع فراوانی و درصد مهارتها و آموزشهای مورد نیاز در آینده
درصد

مهارتها و آموزشهای مورد نیاز در آینده

پاسخها

پاسخگویی

درصد

تعداد

64/9

12/9

48

آشنایی با ارزیابی منابع اینترنتی

71/6

14/3

53

آشنایی با سیستمهاي هوشمند در کتابخانه

33/8

6/7

25

ا و آرشیو

37/8

7/

28

ا و ایمنی در کتابخانهها

39/2

7/8

29

آشنایی با روش تحقیق در کتابداري

27/0

5/4

20

کاربرد آمار در کتابخانهها

52/7

10/5

39

آشنایی با ا و اخال حرفهاي در کتابخانهها

45/9

9/2

34

زبان تخصصی کتابداري و اطالع رسانی

50/0

10/0

37

ا و و شیوههاي مدیریت دانش

27/0

5/4

20

شیوههاي مدیریت آرشیوها

51/4

10/2

38

آشنایی با سازمانها و شیوههاي مدیریت کتابخانه

501/4

100/0

371

کل

همانطورکه در جدو  16مشاهده میشود ،از دیدگاه کتابداران کتابخانههاي عمومی اسوتان البورز ،نیازهواي آموزشوی آنوان در
آینده مربوط به حوزه هاي زیر است که بهترتیب اهمیت عبارتنود از 53 :نفور ( 14/3در ود) آشونایی بوا سیسوتمهواي هوشومند در
کتابخانه 48 ،مورد ( 12/9در د) مربوط به آشنایی با منابع اطالعاتی اینترنتوی و دوره هواي آشونایی بوا ا وو اخوال حرفوهاي در
کتابخانهها ،آشنایی با سازمانهوا و شویوه مودیریت کتابخانوه ،ا وو و شویوههواي مودیریت دانوش و زبوان تخصصوی کتابوداري و
اطالعرسانی.
بحث و نتیجهگیری
امروزه با توجه به اهمیت آموزش در سازمانها ،به ویژه کتابخانهها که با انجام این پژوهش براي اولین بار در اسوتان البورز اجورا
شده است ،ضعفها ،نیازها وکمبودهاي آموزشی کتابوداران اسوتان در بوه روزرسوانی اطالعوات حرفوهاي ،و ضورورت اثوربخشوی
برنامههاي آموزشی موردبررسی قرار گرفت  .نتایج پژوهش موید آن است که حدود  50در ود جامعوه آمواري داراي سوابقه زیور
بیست سا هستند که نشان میدهد کارکنان این کتابخانهها هنوز از فر ت ارتقوا و دانوشانودوزي برخوردارنود  .نتوایج مربووط بوه
بیشترین حضور کتابداران در دورههاي برگزارشده مربوط به دورههاي مقدماتی و پیشرفته  ICDLو تکنیوکهواي قصوهگوویی
وکتابداري بودهاند که در پژوهش نیککار و فرزین( )1379نیز نتوایج نشوان داد کوه  88در ود کتابوداران در انجوام اموور خوود از
فناوري جدید استفاده کرده و 96در د آنها نسبت به کسب مهارتهاي جدید احساس نیاز میکنند .آنها سواد رایانوهاي و آشونا
نبودن کامل با پایگاههاي اطالعاتی و شبکههاي رایانهاي را مهمترین نیاز آموزشی خود تشخیص دادهاند .به نظر مویرسود ،ظهوور و
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پیشرفت روشها و فناوريهاي نوین در حرفه کتابداري ،لزوم کسب مهارتهاي اساسی در زمینه شیوههاي نووین اطوالعرسوانی در
کتابخانهها و در نتیجه لزوم آموزشهاي نوین و آموزشهاي متناسب بوا محویط اطالعواتی اموروز را بوراي کتابوداران و متخصصوان
اطالعرسانی ،اجتنابپذیرکرده است؛ بنوابراین در پاسوخ بوه ایون فشوار وحفوظ شایسوتگیهواي حرفوهاي ارتقواء چشومگیردر سوطح
مهارتهاي آنان را میطلبد .از دیدگاه کتابداران مورد بررسی ،نقش دورههاي آموزشی در ارتقاي مهارتهاي مجموعوهسوازي،
سازماندهی ،مرجعشناسی و ارائه خدمات و فناوري اطالعات زیاد است .محمود ( )2000نیز مطالعهاي براي شناسایی مهوارتهواي
متخصصان اطالعرسانی در کتابخانههاي دانشگاه پاکستان انجام داد تا به فهرستی از مهارتهاي مورد نیاز متخصصان کتابخانوههواي
دانشگاهی برسد .مهارتهاي فهرست شده عبارتند از :توانوایی مودیریت ،توسوعه منوابع ،خودمات فنوی ،خودمات مرجوع و خودمات
اطالعرسانی ،فناوري اطالعات و مهارتهاي ارتباط عمومی.
همچنین نتایج نشان میدهد،کتابداران عالقمند به برگزاري کالسهاي آموزشوی بوه وورت حضووري و در سواعت کواري
توسط اساتید دانشگاهی هستند؛ ازاین رو ،براي اجراي آموزش میباید مناسبترین زموان بوا توجوه بوه شورایط سوازمانی و شوغلی
کارکنان تعیین شود و بیشترین میزان عالقه کتابداران به مهارتها و آموزشهاي مورد نیاز درآینده براي پیشبرد اهداف و توسعه
کتابخانههاي عمومی البرز در زمینه آشنایی با سیستمهاي هوشمند درکتابخانه ،آشنایی با منوابع اطالعواتی اینترنتوی و آشونایی بوا
ا و اخال حرفهاي درکتابخانهها است .نتایج پژوهش چوپرا ( )2006نیز با یافتههاي این پژوهش همسوو اسوت .وي در مقالوهاي
مهارتهاي مورد نیاز آموزش کتابداران در کشورهاي در حا توسعه را زیرساخت فناوري اطالعات ،مبانی نرمافزار و سختافزار،
فناوري اطالعات براسواس خودمات کتابوداري و اطوالعرسوانی ،خودکارسوازي کتابخانوه ،فنواوري بارکود ،ایجواد منوابع اطالعواتی
الکترونیکی ،توسعه و طراحی وب ،فهرستنویسی منابع الکترونیکی ،موتورهاي کاوش ،خدمات پایگاههاي اطالعاتی برمبناي وب،
منابع اطالعات الکترونیکی پیوسته ،پایگاههاي اطالعاتی پیوسته ،بانکهاي اطالعاتی پیوسته ،جسوتجوي پیوسوتهي متوون و ...اعوالم
کرد.
پیشنهادهایی مبتنی بر یافتههای پژوهش




براي اشترا


نیازسنجی از کتابداران جهت تحلیل نیازهاي آموزشی آنان
استفاده از فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی براي ارتباط بیشتر و موثرتر با کتابداران
استفاده از امکانات متنوع فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی نظیر ویدیو کنفران  ،کنفران

از راه دور ،گوروههواي بحو

دانش بین کتابداران کتابخانههاي عمومی
راهاندازي دورههاي آموزش الکترونیکی براي کتابداران کتابخانههاي عمومی.

براین اساس جهت کارآمدي آموزش ضمن خدمت کتابخانههاي عمومی البرز پیشنهاد میشود:
مدیران و برنامهریزان آموزشی به ضرورت نیازسنجی آموزشی که مهمترین مرحله آموزشی در کتابخانهها محسوب میشود
توجه بیشتري نشان دهند و با استفاده از نتایج پژوهش توسوط واحودهاي آمووزش ضومنخودمت بوه بررسوی و بورآورد نیازهواي
آموزشی کتابداران شاغل در کتابخانههاي عمومی البرز با بهرهگیري از تکنیکها و فناوريهاي علمی پرداخته و از طریق تباد
نظر با کتابخانههاي عمومی دیگر استانها به ارائه راه کار دست یابند.
منابع
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