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چڪیده
این تحقیق با هدف دستیابی به میزان تأثیر اجرای برنامه های 

تحصیالت  دانشجویان  بین  در  ڪتابخانه  از  استفاده  آموزش 

تڪمیلی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 

است.آزمودنی های  شده  انجام   1386  -85 تحصیلی  سال  در 

این تحقیق از بین دانشجویان تحصیالت تڪمیلی رشته های 

غیرڪتابداری موجود در دانشگاه به صورت تصادفی انتخاب    

شده اند. یڪ گروه از آزمودنی ها با ڪمڪ بروشور و گروه 

دیگر از طریق حضور در ڪالس آموزش داده شده اند. سپس 

هر گروه با گروه گواه خود مقایسه شده و در انتها هردو گروه، 

پس آزمون نیز با یڪدیگر مقایسه شده اند تا میزان اثربخشی 

آنها با یڪدیگر مقایسه شود. نتایج به دست آمده حاڪی از 

مؤثر بودن آموزش های ارائه شده می باشد. و در بین دو روش 

آموزشی بروشور و ڪالسی، در 12 مورد آموزش ڪالسی برتری 

داشته  بروشور  طریق  از  آموزشی  روش  به  نسبت  معناداری 

است، در موارد دیگر یا تفاوت معنادار نبوده و یا تفاوت وجود 

تفاوت  شده،  داده  آموزش  نڪته   34 میان  از  است.  نداشته 

پس آزمون ها با پیش آزمون ها در روش دوره آموزش ڪالسی در 

18 مفهوم و در روش آموزشی بروشور در 15 مفهوم معنادار 

بوده است. 

ڪلیدواژه ها 
آموزش استفاده از ڪتابخانه؛ ڪتابخانه دانشگاهی؛ دانشجویان تحصیالت تڪمیلی؛ دانشگاه آزاد واحد علوم 

و تحقیقات.آموزش ڪالسی؛ بروشور آموزشی
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مقدمه
اندیشة آموزش استفاده از كتابخانة اندیشه جدیدی نیست. از دهة 1940به بعد حمایت 
دولت ایاالت متحده از كتابخانه ها، گسترش رو به ازدیاد حجم انتشارات علمی و فنی، 
رشد سریع  بود،  افزایش  به  رو  آنها  تعداد  كه  دانشجویان  برای  كردن خدمات  فراهم 
مجموعه ها، تغییراتی كه در روش های ذخیره و بازیابی اطالعات ایجاد شد از جمله عوامل 
جلب توجه به آموزش استفاده از كتابخانه بود. در این سال ها برنامه های چندی به اجرا 
گذاشته شد، ولی عماًل هیچ كدام موفقیت چندانی كسب نكردند. علت اصلی این عدم 
موفقیت بی اطالعی كتابداران از جایگاه اجتماعی خود و عدم آمادگی آنها برای ایفای نقش 

و رسالتی بود كه برعهده آنها گذاشته شده بود.
برنامة سه مرحله ای آموزش استفاده كنندگان كه در 1949 توسط بخش دانشگاهی 
و تحقیقاتی انجمن كتابداران انگلیس پیشنهاد شد، نقطه عطفی در شروع برنامه آموزش 
استفاده كنندگان از كتابخانه ها به حساب می آید. این روند توجه به نقش آموزشی كتابداران 
و اجرای برنامه آموزش استفاده كنندگان در دهه 70 قرن بیستم به اوج خود رسید. بیشتر 
برنامه هایی كه در خالل دهه های1960 و1970 ارائه می شد بر مهارت های دسترسی به 

ابزار كتابشناختی تأكید داشت )بیگدلی، 1383(.
امروزه، كتابخانه های دانشگاهی نگرانی قابل دركی را برای دانشجویانی كه احتماالً 
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4. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد دماوند 

5. ڪارشناس زبان و ادبیات فارسی 

بررسی تأثیر
 اجرای برنامه های آموزش استفاده از ڪتابخانه

 بر توانایی استفاده از ڪتابخانه در بین دانشجویان 
دوره تحصیالت تڪمیلی دانشگاه آزاد اسالمی

 واحد علوم و تحقیقات تهران
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تنها كتابخانه های عمومی و كوچك مدرسه ای را در دسترس داشته اند ایجاد می كنند.عالوه 
بر این، افزایش مواد منتشر شده در سال های اخیر مشكالت عدیده ای را برای دانشجویان 
جهت پیدا كردن مواد و مطالب مورد نظر پیش می آورد. برنامه های آموزش استفاده كنندگان 
باید به استفاده كنند گان كمك كند تا ابهاماتی را كه در كتابخانه با آن رو به رو می شوند از بین 

ببرد یا از شدت آن بكاهد.
اینتنر6  )1976(، معتقد است: »اساس آموزش كتابشناختی این است كه در حین 
ارتباط كتابدار و مراجعه كننده، تعدادی از افراد آموزش ببینند، اما آنچه مهم است ماهیت 
سیستماتیك كار آموزش، شامل مجموعه ای از اصول تجسس در ارتباط با كتابخانه و 
مجموعه و خدمات آن و به كارگیری قوانین به منظور پیشبرد مجموعه ای از اهداف از پیش 
تعیین شده است. یادآوری می شود كه آموزش استفاده كنندگان از كتابخانه تنها در برخورد 
كتابدار و مراجعه كننده خالصه نمی شود، بلكه ماهیت این آموزش، رسالتی است كه در 
برنامه آموزش استفاده از كتابخانه دنبال می شود«. با آموزش استـفاده كنندگان ازكتابخانه 
می توان انتظار داشت كه قشر آگاه تری از استفاده كنندگان به جامعه وارد شده و دید مثبتی، 
نسبت به محیط اطالعاتی، در ذهن استفاده كنندگان ایجاد شود )بیرانوند، 1384(. چنانچه 
رابینسون می گوید: »من خودم را سرزنش خواهم كرد چنانچه دانشجویی به پایان دوره 

تحصیلی اش برسد بدون اینكه بداند چگونه از كتابخانه استفاده كند« )بیگدلی، 1377(. 
فیدزانی7  )1998( معتقد است كه در برنامه آموزش استفاده از كتابخانه الزم است ابتدا 
هدف های اساسی و هدف های خاص دوره های درسی، محتوای درس ها، و شیوه تدریس 
دقیقاً مشخص شوند؛ آنگاه كتابخانه و گروه مسئول آموزش برنامه استفاده از كتابخانه 
می تواند تصمیم بگیرد چه اطالعاتی مورد نیاز مراجعان و استفاده كنندگان از كتابخانه 
است و چگونه و از چه طریق می توان نیاز اطالعاتی استفاده كنندگان را سریع تر برطرف 
كرد. هدف برنامه آموزش استفاده از كتابخانه، تشویق استفاده كننده به بهره گیری فعاالنه 
از اطالعات موجود در كتابخانه است.كتابدار یا گروه مسئول آموزش برنامه باید طریقه 
استفاده از اطالعات و مواد موجود در كتابخانه را به استفاده كننده بیاموزد. از این رو، یكی از 
اهداف كلی برنامه آموزش استفاده كننده، در هر نوع كتابخانه، آگاه ساختن استفاده كنندگان 

از منابع موجود در كتابخانه و چگونگی استفاده از آنها می باشد.
پاول8  بر این باور است كه آنچه دانشجویان باید یاد بگیرند عمیق تر از یافتن اطالعات 
است؛ آنها باید دانش را كسب و جذب كنند تا آن را در زندگی خصوصی و حرفه ای 
خویش به كار بگیرند و یاد بگیرند چگونه نقش منحصربه فرد خویش را در گسترش و 

پیشرفت رشته خود ایفا نمایند )بیگدلی، 1383(. 
6. Intener

7. Fidzani

8. Powell

دڪرت ابراهیـم افشارزنجانی ...  علی بیــــرانوند



9
فصلنامه كتاب | شامره 81 

تعریف مسئله 
در كنار پیشرفت دانش و فناوری، منابع علمی نیز به طور تصاعدی رو به گسترش است. 
را  نوع چاپی و غیرچاپی شرایط ویژه ای  منابع علمی در دو  افزایش اطالعات و  این 
برای كتابخانه ها و مراجعان ایجاد كرده است. شرط الزم جهت استفاده بهینه از منابع 
كتابخانه، آگاهی از نحوة استفاده از این منابع می  باشد. نتایج حاصل از تحقیقات نشان 
می دهد كه آموزش نحوة استفاده از كتابخانه و ایجاد مهارت های جست وجوی اطالعات 

در دانشجویان منجر به موفقیت و پیشرفت درسی آنان می شود.  
 بررسی پیشینة موضوع در كتابخانه های دانشگاهی ایران حاكی از آن است كه درصد 
باالیی از كتابداران حتی منابع مرجع تخصصی را نمی شناسند )حمزه پور، 1371(؛ عدم 
توجه مسئوالن به آموزش استفاده كنندگان و عدم شناخت ضرورت این آموزش ها از سوی 
مسئوالن، و كمبود بودجه و نیروی انسانی و امكانات الزم برای آموزش نیز از مشكالت 
دیگر اجرای چنین برنامه هایی است )پریرخ، 1383(. علی رغم عدم آشنایی درصد باالیی 
از دانشجویان جدیدالورود به دانشگاه و اظهار تمایل آنان به شركت در این آموزش ها بیش 
از نیمی از كتابخانه های مركزی دانشگاه های دولتی چنین خدماتی ارائه نمی دهند )بیگدلی، 

.)1383
آشنایی با نحوه دسترسی به منابع و رفع نیازهای اطالعاتی تنها به قشر خاصی از 
افراد محدود نمی شود. از آنجا كه دانشجویان دوره تحصیالت تكمیلی با نگارش تحقیقات 
و پایان نامه دانشجویی سروكار دارند سعی شده از طریق این پژوهش میزان آشنایی آنها 
با برنامه های آموزش استفاده از كتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی سنجیده شود و روش 
مناسب برای اجرای اینگونه برنامه های آموزشی ارائه گردد. در این پژوهش، مسئله اصلی 
كشف چگونگی تأثیر آموزش استفاده از كتابخانه بر دانشجویان دورة تحصیالت تكمیلی 

شاغل به تحصیل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران است.

پیشینه پژوهش
پرتو )1368(، در تحقیقی با عنوان »بررسی نیازهای اطالعاتی دانشجویان استفاده كننده از 
كتابخانه های دانشگاه شیراز«، با بررسی میزان آشنایی آنها با مواد و ابزارهای كتابخانه و 
شناخت مشكالت آنها در استفاده از كتابخانه، به دنبال بررسی لزوم اجرای برنامة آموزش 
استفاده از كتابخانه بوده است. نتایج به دست آمده نشان دهندة این است كه صرف نظر از 
دیدگاه های متفاوت در مورد چگونگی آموزش كتابخانه ای، كتابداران جملگی بر مسئلة 

آموزش توافق دارند.

بررسی تأثیر اجرای
 برنامه های آموزش استفاده از ...
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عطاردی بیمرغی )1375(، در تحقیقی با عنوان »خودآموز استفاده از كتابخانه های 
پزشكی بر میزان آگاهی دانشجویان پزشكی در شناخت و نحوة استفاده از كتابخانه های 
پزشكی تأثیر دارد« به این نتیجه دست یافته است كه 60 درصد دانشجویان دانشگاه علوم 

پزشكی ایران در بدو ورود به دانشگاه طرز استفاده از كتابخانه و منابع آن را نمی دانند.
مختاری )1375(، تحقیقی باعنوان »بررسی برنامه ها، روش ها و امكانات آموزش 
استفاده از كتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر تهران و دیدگاه مدیران كتابخانه ها و 
نظرات آنها در مورد برنامه ارائه شده« انجام داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد كه 
بیشترین برنامه های آموزشی كه در كتابخانه های مورد بررسی اجرا می شود به  ترتیب 
عبارت اند از: آشنایی با كتابخانه )77/4 درصد(، آموزش استفاده از برگه دان )69/8 درصد(، 
وآشنایی با منابع مرجع  و تخصصی )49/1 درصد(. بیشترین روش آموزشی مورد استفاده 
به  ترتیب مربوط به آموزش موردی بر اساس درخواست مراجعه كننده )83 درصد( و 
انجام بازدید )54/7 درصد( است. تعداد بسیار كمی از كتابخانه ها دارای امكانات آموزشی 
هستند. پربسامدترین زمان اجرای برنامه های آموزشی در ترم اول برای دانشجویان ورودی 
جدید است و 46/3 درصد از مدیران معتقدند كه زمان مناسب برای اجرای برنامه های 

آموزشی همان ترم اول است.
دونارد9  )1991(، معتقد است كه آموزش استفاده كنندگان پرخرج است و از جنبه 
باید توجیه شود، به ویژه از جنبه های مالی كه برای كتابخانه  ها به عنوان  زمانی و مالی 
مؤسسات غیرانتفاعی خیلی مهم است. اما  دالیل متعددی می تواند این اقدام را توجیه 
كند: 1( با اجرای این برنامه ها  دانشجویان شیوه استفاده از میزان وسیعی از كتاب ها، 
مجالت، و ابزارهای كتابشناختی را، كه قادر به دستیابی به آنها نیستند فرا می گیرند؛ 2( 
وابستگی دانشجویان به كتابخانه و آشنایی آنها با نحوة استفاده از كتابخانه بیشتر می شود؛ 
3( یك كتابخانة بزرگ دانشگاهی نگرانی قابل دركی را برای دانشجویانی كه احتماالً تنها 
كتابخانه های عمومی و كوچك مدرسه ای را در دسترس داشته اند ایجاد می كند، عالوه بر 
این، افزایش مواد منتشر شده در سال های اخیر مشكالت عدیده ای را برای دانشجویان 
به وجود آورده است و برنامة آموزش استفاده كنندگان از شدت نگرانی استفاده كنندگان 

جدیدالورود كه با ابهاماتی در كتابخانه روبه رو هستند می كاهد. 
فیدزانی )1998( در تحقیقی به بررسی نیازهای اطالعاتی و برنامه های آموزشی مورد نیاز 
دانشجویان دانشگاه بتسوانا پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد كه برنامة آموزش استفاده كنندگان 
در این دانشگاه در ابتدای سال تحصیلی و در هنگام ثبت نام دانشجویان به صورت تورهای 
آموزشی برگزار می شود كه شروع آن با یك ساعت درس آموزش كتابشناختی می باشد.  9. Downard

دڪرت ابراهیـم افشارزنجانی ...  علی بیــــرانوند
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نتایج تحقیق همچنین نشان داد كه كتابداران در ارزیابی این برنامه های آموزشی بیان كرده بودند 
كه برنامه آموزش استفاده كنندگان به صورت كم عمق و در زمان نامناسبی ارائه می شود و نمی تواند 
مهارت های اساسی جست و جوی اطالعات را برای دانشجویان به صورت دائمی فراهم آورد. 
دانشجویان نیز معتقد بودند برنامه آموزش استفاده كننــدگان نمی تواند نیازهای اطالعاتی آنها 
را تأمین نماید. نتایج دیگر تحقیق نشان داد كه 93 درصد دانشجویان برای استفادة مؤثر 
از منابع و امكانات كتابخانه خواستار آموزش در این زمینه بودند. همچنین 8/18 درصد از 
دانشجویان بیان كرده بودند كه از خدمات لوح های فشرده، به خاطر دشواری به كارگیری، 
استفاده نمی كنند. در پایان تحقیق پیشنهاد شده است كه برنامة آموزش استفاده كنندگان باید 
شامل موضوعاتی دربارة آموزش ابزارهای بازیابی اطالعات در كتابخانه باشد. همچنین 
ابزارهای جست و جوی اطالعات قبل از شروع ترم تحصیلی برای دانشجویانی كه پایان  نامه 

می نویسند معرفی گردد تا بتوانند استفاده مؤثرتری از منابع و خدمات كتابخانه ببرند.

نتایج حاصل از مطالعۀ تحقیقات گذشته
در تحقیقات انجام شده در زمینة آموزش استفاده از كتابخانه بر ضرورت تشكیل دوره های 
آموزشی از دیدگاه شركت كنندگان در تحقیقات انجام شده و به تأثیر بدون انكار این 
دوره ها در باال بردن توانایی استفاده كنندگان از منابع اشاره شده است. در این تحقیقات، در 
اغلب موارد، مشكل عدم بهره گیری از كتابخانه، عدم آشنایی دانشجویان با محیط كتابخانه 
دانشگاهی در ابتدای ورود به دانشگاه، و عدم اجرای برنامه های آموزشی توسط بخش 
آموزشی دانشگاه ذكر شده است. روش هایی كه برای انتقال دانش استفاده از كتابخانه به 

مراجعان پیشنهاد شده اند در دو دسته قابل تقسیم بندی می باشند:
بخش عمده ای از تحقیقات انجام شده به این نكته اشاره كرده اند كه تشكیل دورة 
آموزشی در زمان معین می تواند استفاده كنندگان از كتابخانه را در استفاده از منابع یاری دهد. 
آنچه در این روش قابل توجه است، تشكیل كالس های آموزشی با تأكید بر حل تمرین های 
عملی توسط فراگیرنده می باشد و با این كار سعی می شود فراگیرنده در ارتباط مستقیم با منابع 
كتابخانه و روش های بهره گیری از آنها قرار گیرد. حسن این روش در برگزاری كالس های 
آموزشی به صورت متمركز و رفع مشكالت فراگیرنده و طبعاً صرفه جویی در وقت كتابدار و 

هزینه های مربوط به تشكیل كالس های متعدد و پراكنده می باشد.
اما روش دیگری كه به دنبال انجام یكسری از تحقیقات در این زمینه پیشنهاد شده 
است، انتقال اطالعات الزم برای استفاده از منابع كتابخانه توسط كتابدار در هنگام مراجعه 
استفاده كننده به كتابخانه است. در این روش، داشتن انگیزه عامل اساسی در فراگیرنده برای 
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یادگیری آموزش های ارائه شده از سوی كتابدار عنوان شده است. در این روش كتابدار باید 
مراجعه كننده را در پیدا كردن منابع و روش های جست و جوی اطالعات همراهی كند و 
طبعاً این كار مستلزم صرف وقت و هزینة زیادی می باشد تا آموزش های الزم به تك تك 
مراجعانی كه در پیدا كردن منابع مورد نیازشان با مشكل روبه رو می شوند داده شود. از 
طرفی، كمبود نیروی متخصص در كتابخانه ها و بودجة ناكافی برای این كار مشكالتی 
است كه تشكیل كالس های آموزشی متمركز و كوتاه مدت را توجیه می كند. مزیت تشكیل 
كالس های آموزشی و حل تمرین های عملی توسط فراگیرندگان بر سایر روش ها از قبیل 
توزیع دستورالعمل استفاده از كتابخانه و یا فیلم های آموزشی، این است كه در این روش 
سایر حواس دخالت داشته و شركت كنندگان عالوه بر دیدن، شنیدن، و صحبت كردن 
در مورد موضوع با انجام تمرین های عملی تجربة الزم در بهره گیری از منابع را به دست 

می آورند.

اهداف پژوهش
هدف ڪلی 

هدف كلی این تحقیق تعیین تأثیر اجرای برنامه استفاده از كتابخانه بر توانایی استفاده از 
منابع كتابخانه در بین دانشجویان دوره تحصیالت تكمیلی شاغل به تحصیل دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران است. با بررسی میزان تأثیر اینگونه برنامه ها بر 
دانش استفاده از كتابخانه در بین دانشجویان، و بررسی نظرات  آزمودنی ها، سعی در ارائة 

برنامه ای متناسب با نیازهای اطالعاتی آنها می باشد. 

اهداف ویژه

- تعیین توانایی دانشجویان تحصیالت تكمیلی در استفاده از منابع كتابخانه قبل از 
اجرای برنامة آموزش استفاده از كتابخانه؛

- تعیین توانایی دانشجویان تحصیالت تكمیلی در استفاده از منابع كتابخانه بعد از 
اجرای برنامة آموزش استفاده از كتابخانه؛

- تعیین اختالف توانایی دانشجویان تحصیالت تكمیلی در استفاده از منابع كتابخانه 
قبل و بعد از اجرای برنامه آموزش استفاده از كتابخانه؛ و

- تعیین میزان توانایی دانشجویان تحصیالت تكمیلی در شناخت وظایف كاركنان و 
مقررات كتابخانه و مسائل مربوط به آن قبل و بعد از اجرای برنامة آموزش استفاده 

از كتابخانه.
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پرسش های پژوهش
1. آیا اجرای برنامة آموزش استفاده از كتابخانه بر توانایی استفاده از منابع كتابخانه تأثیر دارد؟

2. آیا میان دانشجویان آموزش دیده و دانشجویان آموزش ندیده، در توانایی استفاده از 
منابع كتابخانه اختالف معناداری وجود دارد؟

3. آیا اجرای برنامة آموزش استفاده از كتابخانه بر میزان شناخت دانشجویان از منابع 
الكترونیكی تأثیر دارد؟

4. آیا اجرای برنامة آموزش استفاده از كتابخانه بر میزان شناخت دانشجویان از منابع 
مرجع تأثیر دارد؟

5. آیا اجرای برنامة آموزش استفاده از كتابخانه بر شناخت وظایف كاركنان و مقررات 
كتابخانه و مسائل مربوط به آن تأثیر دارد؟

6. آیا اختالف میان دانشجویان آموزش دیده از طریق آموزش حضوری و دانشجویان 
آموزش دیده از طریق بروشور آموزشی، در میزان تأثیر برنامه آموزشی معنادار است؟

7. هركدام از دو روش آموزش در دورة آموزشی و با دفترچة راهنما، در كدام سویه ها 
از روش دیگر سودمندتر است؟

روش تحقیق
روش پژوهش حاضر تجربی است، متغیر مستقل اجرای برنامه آموزش نحوة استفاده از 

كتابخانه و متغیر وابسته توانایی دانشجو در استفاده از منابع كتابخانه می باشد.

جامعۀ تحقیق
جامعة مورد بررسی در این تحقیق، دانشجویان دورة تحصیالت تكمیلی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشند. از میان جامعه 350 نفری دانشجویان 
تحصیالت تكمیلی در زمان اجرای پژوهش تعداد70 نفر از دانشجویان دورة تحصیالت 
تكمیلی شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 1385- 1386 در این دانشگاه به طور تصادفی 
انتخاب شده اند و به طور تصادفی در دو گروه 35 نفری جای داده شده اند.از این دو گروه 
35 نفره قبل از هرگونه آموزش، پیش آزمون به عمل می آید و سپس به گروه اول از طریق 
آموزش كالسی آموزش داده می شود، آموزش كالسی به صورت گروهی و با تشكیل 
كالس های كوتاه مدت و همراه با سخنرانی كتابدار متخصص می باشد.گروه دوم، با استفاده 
از بروشور آموزشی كه شامل موضوعاتی از قبیل: آشنایی با بخش های مختلف كتابخانه، 
منابع مرجع، شیوة استفاده از منابع كتابخانه ای، سازماندهی منابع، روش های ادارة كتابخانه، 
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و روش های جست و جوی اطالعات از منابع چاپی و همچنین منابع الكترونیكی كه بر 
روی شبكة اینترنت و همچنین به صورت پایگاه های الكترونیكی از طریق CD ROM قابل 
استفاده اند آموزش می بینند. پس از ارائه آموزش های الزم از هر گروه پس آزمون گرفته 
می شود و با نتایج پیش آزمون همان گروه مقایسه می شود. در انتها پس آزمون هر دو گروه 
نیز با یكدیگر مقایسه می شود تا مشخص شود كدام روش آموزشی تأثیر بیشتری در دانش 

آزمودنی ها نسبت به قبل از آموزش داشته است. 
اطالعات از طریق دو آزمون، پیش آزمون و پس آزمون، قبل و بعد از دوره آموزشی 

در بین دانشجویان جمع آوری می گردد.

ابزار گردآوری داده ها
 ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه است. این  پرسشنامه شامل 42 سؤال 
می باشدكه قباًل توسط محقق در تحقیق مشابهی در دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان 
پایان نامه دورة كارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته و روایی و پایایی آن به اثبات 
رسیده است. این پرسشنامه، دانش آزمودنی ها را در مورد منابع مرجع، سازماندهی كتابخانه، 
روش های ادارة كتابخانه، و روش های جست و جوی اطالعات مورد سنجش قرار می دهد. 
این پرسشنامه در دو نوع، پیش آزمون و پس آزمون، تنظیم شده است كه محتوای هر دو 
پرسشنامه یكی است. ابتدا، پرسشنامه پیش آزمون در اختیار دانشجویان شركت كننده در 
تحقیق قرار می گیرد، سپس دورة آموزش آشنایی با كتابخانه و روش استفاده از منابع ارائه 
می گردد و مجدداً همان پرسشنامه، با كمی تغییر در محل گزینه ها در اختیار دانشجویان 

شركت كننده در جامعة آماری قرار می گیرد.
اجرای  لزوم  دربارة  پاسخگویان  دیدگاه های  ابتدا،  پرسشنامه،  نخست  بخش  در 
برنامه های آموزش استفاده از كتابخانه، محتوای برنامة آموزشی، زمان مناسب برای ارائة 
برنامه آموزشی، و عناصر مهم در آموزش مورد بررسی قرار گرفته است. دراین بخش، 
سعی شده تا اطالعات و دانش جامعة مورد پژوهش در مورد برنامه های آموزش استفاده از 
كتابخانه مورد بررسی قرار گیرد. اطالعاتی كه از این بخش پرسشنامه استخراج می شود به 
محقق كمك می كنند تا ضمن بررسی نیازهای اطالعاتی جامعة مورد پژوهش، بتواند زمان 
ارائة برنامه، محتوای برنامه، و سایر عناصری را كه در ارائة یك برنامة موفق و مفید مؤثر 

می باشند، تشخیص داده و در عمل به آنها بپردازد.
در بخش دوم، پرسشنامه شامل سؤاالتی در زمینة دانش به كارگیری كتابخانه مانند 
رده بندی، محل های به دست آوری اطالعات، داده های موجود در فهرستبرگه، چیدمان مواد 
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در قفسه ها، ویژگی های منابع مرجع، و پایگاه های الكترونیكی برای ارائة مطالب است.

روش های آماری مورد استفاده
برای توصیف نمونه ها از روش های آمار توصیفی شامل جداول متقاطع به همراه فراوانی 
و درصد استفاده شده است. برای پاسخ به پرسش ها آزمون كااسكوئر )χ2( صورت گرفته 

است و همچنین از نمودارها برای تفهیم ساده تر مطالب  استفاده می شود. 

یافته های پژوهش
در این بخش، سعی شده مواردی كه باید در اجرای برنامه های آموزش استفاده از كتابخانه 
مورد توجه قرار گیرند از قبیل: محتوای برنامة آموزشی، زمان مناسب برای ارائة برنامة 
آموزشی، و عناصر مهم در آموزش از دیدگاه آزمودنی ها بررسی شود تا در ارائة بهتر و 

موفق تر اینگونه آموزش ها مورد تأكید قرار گیرد.

- زمان ارائه برنامه آموزشی

در این بخش، بیشتر آزمودنی ها بر ارائة برنامه های آموزشی در ابتدای ورود به دانشگاه و 
ترم اول كارشناسی تأكید كرده اند.

-  محتوای برنامۀ آموزشی
1.  بخش پرسش های كتابشناختی 

یافته های به دست آمده نشان می دهد، كه به طوركلی، روش آموزشی بروشور مؤثرتر از 
روش كالسی می باشد، زیرا ارائه جزء به جزء اطالعات كتابشناختی به روش آموزش از 
طریق بروشور می تواند از اتالف وقت، هزینه، و نیروی انسانی جلوگیری كرده و اطالعاتی 
را كه در زمینة كتابشناختی الزم است در اختیار استفاده كننده قرار دهد. چاپ فهرستبرگه و 
تشریح آن به روش بروشور می تواند نیازهای اطالعاتی استفاده كنندگان را برآورده سازد. 
در بین آزمودنی ها نیز استقبال از ارائه این قسمت از آموزش به روش بروشور به مراتب 

بیشتر از روش آموزش كالسی بوده است.

2.  بخش پرسش های مربوط به سازماندهی منابع 

در این بخش نیز مانند بخش كتابشناختی روش آموزشی بروشور تفاوت چشمگیری 
نسبت به روش آموزش كالسی داشته است. لذا پیشنهاد می شود برای انتقال اطالعات این 
بخش از برنامة آموزشی، كه مربوط به شناخت رده های یك رده بندی خاص و چگونگی 
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قرار گرفتن منابع در قفسه های كتابخانه است، از روش آموزشی بروشور استفاده شود. 

3.  بخش سؤاالت مربوط به منابع مرجع 

در این بخش، با توجه به نتایج به دست آمده از هر دو گروه آموزشی، می توان نتیجه 
گرفت كه روش آموزش كالسی مؤثرتر از روش آموزشی بروشور می باشد. در واقع، 
یافته های تحقیق نشان می دهد كه انتقال مفاهیمی مانند »كتاب مرجع«، »چكیده«، »شیوه 
در اختیارگذاری منابع مرجع«، »كتابنامه«، »نمایه«، و»كتابشناسی«، از طریق آموزش كالسی 
تأثیر معناداری داشته و تنها در مورد مفهوم »REF« و»م« در بازیابی منابع مرجع روش 

آموزشی بروشور مؤثر بوده است.

4.  بخش پرسش های مربوط به سازمان كتابخانه 

با توجه به نتایج به دست آمده، در مفاهیم »مخزن باز و نیمه باز«، »روش ادارة كتابخانه«، 
»شناخت وظایف كتابدار بخش امانت«، »شناخت مهم ترین وظایف كتابداری بخش فنی«، 
و »كاربرد كامپیوتر در كتابخانه« از طریق آموزش بروشور تأثیر معناداری دیده می شود. 
بیشترین تأثیر نیز در مورد مفهوم مخزن باز و نیمه باز، و كمترین تأثیر در مفهوم وظایف 
كتابدار بخش فنی دیده شده است. تنها در مفهوم وظایف كتابدار بخش فنی در آموزش 

كالسی تأثیر معناداری دیده شده است.

بخش پرسش های اصلی پژوهش
در این بخش یافته های حاصل از پژوهش در قالب پرسش های پژوهش ارائه شده تا 
نتایج ملموس تری به خواننده ارائه گردد. در پاسخ به نخستین پرسش پژوهش، دربارة 
تأثیر آموزش بر شناخت و توانایی دانشجویان در به كارگیری منابع كتابخانه، یافته ها 
نشان می دهد كه تأثیر آموزش ها بر شناخت و توانایی آزمودنی ها در به كارگیری منابع 
كتابخانه مثبت بوده است و این تأثیر در مقایسة پاسخ های آزمودنی ها در پیش آزمون 

و پس آزمون در هر دو گروه آموزشی دیده می شود )جدول 1(.
همچنان كه در جدول 1 دیده مي شود از میان 34 نكتة آموزش داده شده به دانشجویان، 
تأثیر این آموزش ها روی هم رفته در 17 مورد )نزدیك به 53 درصد( معنادار بوده و روش 
آموزش كالسی در 3 مورد از آموزش بروشور تأثیر بیشتری داشته است. سه موردی كه 
در روش آموزشی بروشور تأثیر معناداری نشان نداده اند »ویژگی های كتاب مرجع«، »نظام 
رده بندی كتابخانه«، و »شیوة به كارگیری مجله های موجود در كتابخانه« بوده است. الزم به 
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ذكر است كه روش آموزش كالسی در 12 مورد به روش آموزش دفترچه برتری داشته 
است. در جدول 2 پس آزمون دو گروه با هم مقایسه شده و سطح معناداری تفاوت ها را 

نشان می دهد.
 χ2(در پاسخ به پرسش سوم پژوهش، مقایسة پیش آزمون و پس آزمون با آزمون كااسكوئر
(، نشان داد كه هر دو روش آموزش بر میزان شناخت آزمودنی ها از منابع الكترونیكی مؤثر 

است )برای گروه آموزش دیده با بروشور آموزشی Sig=0/000؛ df=3؛ و χ2 =14/14 و برای 
گروه آموزش دیده در دورة آموزشی )Sig=0/000؛ df=3؛ و χ2 =25/314 (. همچنین، مقایسة 
پس آزمون دو گروه مربوط به همین متغیر نشان داد كه دو روش آموزشی در این زمینه 
با هم تفاوت معناداری ندارند؛ چون χ2  محاسبه شده )Sig=0 /793؛ df=3؛ و χ2 =1/033( از   
بحرانی كوچك تر است )df=3؛ و χ2 ≈0/5(. از این رو، با 95 درصد اطمینان می توان گفت 

آموزش ڪالسیبروشور آموزشینوع آموزش

متغیر
سطح 

معناداری
 درجه 
آزادی

χ2 سطح
معناداری

درجه 
آزادی

χ2

0/000219/1970/000218/10دستیابی به موجودی و شناسه های ڪتا ب ها

0/000217/1090/000339/817هدف از رده بندی

0/000321/8980/0000328/296درڪ منایۀ موضوعی

0/000128/4360/000136/980درڪ موضوع

0/000317/7410/000348/365جای منونۀ فهرستربگه در ڪتاب

0/95110/0150/02710/461ویژگی های ڪتاب مرجع

0/012310/9550/000329/702مفهوم مخزن نیمه باز

0/14535/3890/000237/478نظام رده بندی ڪتابخانه

0/85510/0340/000112/857روش به كارگیری مجله های موجود در ڪتابخانه

0/02027/8020/000232/277مفهوم REF در نشانۀ بازیابی ڪتابخانه

0/001315/8710/000325/641مفهوم منایه

0/05037/7930/00039/073مفهوم چڪیده

0/001315/7810/000325/641مفهوم ڪتابنامه

0/001316/9800/000329/318مفهوم ڪتابشناسی

0/000321/410/000318/216ڪاربرد ڪامپیوتر در قسمت های مختلف ڪتابخانه

0/04627/2180/000214/12مهم ترین وظیفۀ ڪتابداران بخش فنی

0/002319/6410/000338/033مهمرتین وظیفۀ ڪتابداران بخش امانت

جدول1

 مـقـایسه پیش آزمون و پس آزمـون
χ2گروه های آموزشی با آزمون

بررسی تأثیر اجرای
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كه دو روش آموزشی در این باره اختالفی با هم ندارند.
در پاسخ به پرسش چهارم پژوهش، دربارة تأثیر برنامه های آموزشی بر میزان شناخت 
آزمودنی ها از منابع مرجع، یافته های پژوهش نشان می دهد كه روش آموزش كالسی در همة 

موارد كاماًل مؤثر بوده، ولی روش آموزش با دفترچة راهنما در آموزش »شیوة به كارگیری 
مجله ها« و »ویژگی های كتاب مرجع« مؤثر نبوده است. همچنین، مقایسة پس آزمون های 
دو گروه نشان می دهد كه آموزش كالسی در پنج مورد بیش از آموزش با دفترچة راهنما 
تأثیر داشته است: »شناسایی ویژگی های كتاب مرجع«، »شیوة به كارگیری مجله ها«، »مفهوم 

نمایه«، »مفهوم كتابنامه«، و »منبع مرجع برای گرفتن شناسه های یك مجله«.
با  تأثیر آموزش بر آشنایی دانشجویان  در پاسخ به پرسش پنجم پژوهش دربارة 
مقررات و وظایف كاركنان كتابخانه، یافته های پژوهش نشان می دهد كه آموزش ها در 
این زمینه نیز مؤثر بوده و روش آموزش كالسی  از آموزش از طریق بروشور مؤترتر 
بوده است )Sig=0 /020؛ df=3؛ و χ2 =9 /866( همچنان كه دیده می شود آموزش كالسی بر 
دانشجویان آموزش دیده تأثیر بیشتری داشته و تفاوت تأثیر دو روش آموزشی از دیدگاه 
آماری معنادار است. به همین دلیل پاسخ پرسش ششم پژوهش دربارة معنادار بودن تفاوت 
تأثیر برنامه های آموزشی بر دانشجویان آموزش  دیده در دورة آموزش كالسی و آموزش از 

طریق بروشور مثبت است.

χ2درجه آزادیسطح معناداریمتغیر

0/02139/713جای منونۀ فهرستربگه در ڪتاب

0/101829/078شناسایی ڪتاب مرجع

0/006210/261سامانۀ رده بندی ڪتابخانه

0/01228/878روش به ڪارگیری مجله های موجود در ڪتابخانه

0/03838/4222مفهوم منایه

0/03138/870مفهوم ڪتابنامه

0/02039/866مهم ترین وظیفۀ ڪتابداران بخش امانت

0/00418/110ترتیب قرار گرفنت ڪتاب ها در قفسه

0/02327/578روش ادارۀ ڪتابخانه

0/03038/945بهرتین منبع اطالعاتی دربارۀ چڪیده مطالب یڪ موضوع

0/03538/618منبع مرجع برای گرفنت شناسه های یڪ مجله

0/001315/565ڪوتاه ترین راه دستیابی به داده های ڪتابشناختی مقاالت فارسی

جدول2

 مقایسه پس آزمون 

 
χ2گروه ها به آزمون
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با توجه به جدول 2 پاسخ پرسش هفتم پژوهش كه كدام یك از  دو روش  آموزشی 
در كدام سویه ها مؤثرتر از روش دیگر است به دست می آ ید. همچنان كه دیده می شود 

روش دورة آموزشی در 12 متغیر از روش آموزشی بروشور مؤثرتر بوده است.

بحث و نتیجه گیری
همانطور كه در سایر تحقیقات )عطاردی بیمرغی، 1375( یافته ها نشان می دهد )بیش 
از60 درصد دانشجویان( آشنایی كافی برای استفاده مفید از منابع كتابخانه را در بدو ورود 
به دانشگاه ندارند، یافته های حاصل از این پژوهش نیز مؤید این مطلب است كه جامعة 
مورد تحقیق در ابتدا و قبل از ارائة برنامة آموزش استفاده از كتابخانه توانایی الزم را برای 
بهره گیری مؤثر از منابع نداشته اند و آموزش ارائه شده در زمینة شیوة استفاده از كتابخانه 
مؤثر بوده است. این برداشت كلی از عدم آشنایی دانشجویان با برنامه های آموزش استفاده از 
كتابخانه در پژوهش حاضر در دو بخش آموزش از طریق بروشور و آموزش كالسی نتایج 
تقریباً مشابهی را نشان داده است. در زمینة »دانش كتابشناختی«، یافته ها هر دو روش آموزش 
كالسی و آموزش از طریق بروشور را مؤثر نشان می دهد، ولی همچنان كه گفته شد آموزش 
با بروشور برای ارائة جزئیات اطالعات كتابشناختی و جلوگیری از اتالف وقت كتابداران و 
فراگیران و برای كاهش هزینه ها مؤثرتر است. به همین دلیل در زمان انجام این پژوهش، بیشتر 
شركت كنندگان در دوره های آموزشی یادآور شدند كه یادگیری آنها با مطالعة فردی و از جمله 
استفاده از دفترچة راهنما بهتر صورت می گیرد و از اتالف وقت آنها جلوگیری به عمل می آید. 
برای نمونه، چاپ نمونة فهرستبرگه و تشریح آن می تواند جزئیات دقیق اطالعات كتابشناختی 

را در اختیار كاربران قرار دهد.
در زمینة »سازماندهی منابع«، دو روش آموزشی تفاوت زیادی با هم نداشتند. در آموزش 
با دفترچة راهنما و دورة آموزشی، تأثیر آموزش در همة مواد مثبت بوده است، ولی عمده ترین 
تأثیر، در مفاهیمی بود كه معموالً برای بسیاری از كتابداران بدیهی می نماید و از این رو شاید 
كمتر به آنها پرداخته شود؛ مانند »هدف رده بندی« و »جای نمونة فهرستبرگه در كتاب«، بنابراین، 

باید در آموزش كاربران، هیچ نكته ای از سوی كتابداران آسان انگاشته و فراموش نشود.
یافته ها در زمینة »منابع مرجع« نشان داد كه تأثیر دورة آموزشی از آموزش با دفترچة 
راهنما بیشتر بوده است. ماهیت، گوناگونی، و اهمیت منابع مرجع و محسوس نبودن 
خدمات مرجع پویا در كتابخانه های ایران )حتی دركتابخانه های دانشگاهی(، ضرورت 
فعال سازی بخش مرجع كتابخانه ها را از طریق آموزش حضوری انكارناپذیر می سازد. 
گستردگی و پیچیدگی خدمات مرجع با حضور فناوری های نوین اطالعاتی و پیدایش 
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پدیده های دیگر مانند اینترنت و دیگر خدمات الكترونیكی و دیجیتالی، لزوم و نیاز به این 
كار را دوچندان كرده است. به ویژه، باید به این نكته توجه شود كه تجربه در كار و خدمات 
مرجع اصلی بنیادی است. از همه مهم تر، در دوره های آموزش كالسی كنش متقابل و 
دوسویة كتابدار و كاربر)فراگیر( به صورت عملی اجرا می شود؛ امتیازی كه دفترچة راهنما 

از آن بی بهره است.
دربارة »سازمان كتابخانه«، یافته های پژوهش نشان دهندة تأثیر هر دو روش آموزشی در 
بیشتر موارد است. تأثیر اندك آموزش با بروشور را در زمینة »نظام رده بندی كتابخانه«، شاید 
بتوان برآمده از دشواری موضوع، روان نبودن متن این بخش از دفترچه راهنما فراهم آمده، 
و بیان ناروشن آن، یا نیاوردن نمونه های روشن از سوی كتابداران دانست. نوشتارها باید در 
شیوة نگارش، واژه ها، و تركیب های به كاررفته ساده و قابل درك باشد و تا آنجا كه می شود 
نمونه هایی ساده و روشن برای انتقال مفهوم یا دانش آورده شود. از آنجا كه این مشكل در 
دورة آموزشی پیش نیامده و تأثیر این روش در هر شش زمینه مثبت و معنادار بوده است، بار 
دیگر برتری حضور دانشجویان )یادگیرندگان( در فرایند یادگیری پویا و امكان گفت و شنود 
مشخص می شود. آنچه می ماند، ادارة چنین دوره هایی است به گونه ای كه دارای بیشترین 

بازده، و در برابر آموزش بروشور، هزینة سودمندی آن منطقی و پذیرفتنی باشد.
بنابراین، آموزش كاربران نمی تواند تنها از یك راه و با یك روش آموزشی ویژه انجام 
شود و نمی توان گفت كه یك روش در همة موارد كارآمدتر  از روش دیگر است. برای 
اینكه بتوانیم برنامة با محتوا و كارآمد برای آموزش كاربران داشته باشیم، باید در هر زمینه، با 
نگرش به همة سویه ها از روش آموزشی مناسب تر و مؤثرتری بهره گیریم. با این كار می توانیم 
آمیزه ای از دو روش آموزش از طریق بروشور و آموزش كالسی را همزمان در اختیار كاربران 

بگذاریم و تجربة عملی را زمینه و عاملی برای حل مشكالت یادگیری سازیم.

پیشنهادات

• در آموزش به كارگیری كتابخانه، روش یادگیری پویا كه نیازمند مشاركت پویای دانشجوست، 
به كار گرفته می شود.

• متناسب با نوع اطالعات موردنظر برای آموزش، روش های گوناگونی مانند پویایی 
دورة آموزشی یا ارائة بروشور راهنما به كار گرفته شود.

• آموزش كاربران وظیفة مهم برای كتابخانه ها و گروه های آموزشی كتابداری شمرده 
شود.

• برای آشنایی دانشجویان تازه وارد با خدمات و منابع كتابخانه، نشست های آشنایی با 
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كتابخانه برگزار شود.
• دوره های آموزشی، به صورت جداگانه در هر دانشكده و با نگرش به رشته های 
آموزشی موجود در آن دانشكده و نیازهای ویژة همان گروه های آموزشی برپا شود.

• در آموزش، از ابزارهای كمك  آموزشی و مواد دیداری و شنیداری برای تفهیم بهتر 
مطلب بهره گیری شود.
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