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هدف: بررسی، تبیین، و اولویت بندی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه ملی ج.ا. 
ایران در گروه های شغلی اطالع رسانی، فراهم آوری و سازمان دهی اطالعات و تحلیل 

شکاف بین وضع موجود و مطلوب.

پژوهشگرساخته  پرسشنامه  از  استفاده  با  توصيفی  پياميش  اين  در  روش شناسی: 
اطالع رسانی،  شغلی  گروه  سه  در  كتابدار  نفر   ۱۲۰ ميان  از  نياز  مورد  داده های 

و  صوری  پرسشنامه  روايی  شد.  گردآوری  اطالعات  سازمان دهی  و  فراهم آوری، 

محتوايی بوده كه با نظر متخصصان تأييد شد. پايايی به دست آمده از طريق آلفای 

كرونباخ نیز درجه بااليی را نشان داد. نتايج با آمار توصيفی و استنباطی تحليل و 

نيازها اولویت بندی گردید.

یافته ها: در اکرث مهارت ها بین میانگین وضع موجود و مطلوب تفاوت معناداری مشاهده 
شد. در گروه اطالع رسانی ۳۰ نیاز فوری و ۵ نیاز مستمر؛ در فراهم آوری ۳ نیاز فوری و ۲۰ 

نیاز مستمر؛ و در گروه سازمان دهی اطالعات نیز ۱۱ نیاز فوری و۸  نیاز مستمر شناسایی 

شد. بخش اطالع رسانی با (۴۵/۵٪) بیشرتین نیاز به آموزش مهارت های شغلی را داشته 

است و گروه های فراهم آوری با (۲۹/۹٪) و سازمان دهی اطالعات با (۲۴/۷٪) به ترتیب 

اولویت های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. 

نتیجه گیری: علی رغم اینکه اغلب پاسخ دهندگان با بیشرت مهارت ها آشنایی زیادی 
داشته اند، برخی مهارت ها را مجدداً در زمره نیاز آموزشی ذکر کرده اند. لذا چنین 

به نظر می رسد که از نظر آنان مهارت هایشان قدیمی شده و کفاف نیازهای زمان 

حال را منی دهد؛ یا اینکه آموزش های داده شده به آنها کافی نبوده است که مایلند 

مجدداً آموزش ببینند. به همین دلیل، شایسته است نیازهای آموزشی کارکنان به طور 

مستمر و کیفی و با توجه به پیرشفت فناوری مورد توجه و بازآموزی قرار گیرد. 

 کتابداران، نیازسنجی آموزشی، کتابخانه ملی ج.ا. ایران
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مقدمه
آموزش نیرویى انسانى یکى از مطمئن ترین و اساسى ترین راه هاى بهسازى سازمانى 
بهبود  را  کار  انجام  فنون  و  روش ها  افراد  استعدادهاى  پرورش  بر  عالوه  که  است 
مى بخشد، موجب کسب دانش و افزایش مهارت شغلى مى شود، از اتالف منابع مالى 

و انسانى نیز جلوگیرى مى کند (میرکمالى، 1378). 
براساس استاندارد 10015، تعیین نیازهاى آموزشى فرایندى چهار مرحله اى است 
که نیازسنجى، برنامه ریزى، اجرا، و ارزیابى نتایج را شامل مى شود (سمیعى زفرقندى، 
1393؛ به نقل از اشتون3، 1999). از این چهار فرایند اصلى آموزش مى توان به روشنى 
محسوب  سازمان  اثربخش  آموزش  اساس  و  پایه  به عنوان  نیازسنجى  که  دریافت 
مى شود و هرکجا که اتخاذ مجموعه اى از تدابیر آموزشى مطرح باشد از نیازسنجى 
به طور مکرر یاد مى شود. نیازسنجی آموزشی فرایند تعیین و تأکید بر نیازهاي آموزشی 
(گوپتا2007،4 ) و فرایندى نظام مند براى تعیین اهداف، تعیین فاصله بین وضع موجود 
افزایش  و  نیازها  تعیین  است  بدیهى  اجراست.  براى  اولویت ها  تعیین  و  اهداف،  و 
توانایی کارکنان از طریق آموزش می تواند تأثیرى پایدار بر روند سازمانى داشته باشد 
و با توجه به هزینه قابل توجهى که به طور معمول صرف برگزارى دوره هاى آموزشى 
مى شود بهره ورى این دوره ها را ارتقا دهد و زمینه ارتقاى سطح علمى و مهارت هاى 
از  یکى  آموزش،  برنامه هاى  تدوین  و  تنظیم  در  سازد.  فراهم  را  کتابداران  حرفه اى 
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نیازسنجی آموزش حین خدمت کارکنان 
در کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

نخستین گام ها تعیین کمبودها و نیازهاى آموزشى است. بدون اطالع از این نیازها 
نمى توان درباره فراگیران، مواد آموزشى، روش آموزش، و ارزشیابى نتایج اقدام کرد.

(خراسانى،  کرد  توصیف  قالب  دو  در  مى توان  را  آموزشى  نیازسنجى  الگوهاى 
حسن زاده، 1386):

و . 1 کالین2،  الگوى  هرمن1؛  و  کافمن  الگوى  مانند  شاغل،  یا  عمومى  الگوهاى 
الگوى تحلیل نیازهاى آموزشى. 

کافمن و هرمن نیازسنجى آموزشى را در یک زمینه برنامه ریزى آموزشى راهبردى 
مد نظر قرار داده اند و اهداف آن را مشتمل بر تشخیص نیازها براى انتخاب اقدام درست 
با هدف افزایش میزان کارایى و اثربخشى؛ فراکنشى عمل کردن در مقابل تغییرات؛ و 
رفع تعارض ها و دستیابى به زمینه و خواسته هاى مشترك در جهت نتایج مورد نظر 
مى دانند. کالین، نیازسنجى آموزشى را در چارچوبى قیاسى تعریف مى کند و بر جلب 
مشارکت همگانى و رویکردهاى اجرایى و کاربردى نتایج حاصل از نیازسنجى تأکید 
مى ورزد و آن را ناظر بر شناسایى کلیه هدف هاى امکان پذیر؛ تعیین اهداف برحسب 
اهمیت آنها؛ تحلیل شکاف و فاصله میان عملکرد مورد انتظار و واقعى؛ مشخص کردن 

اولویت ها براى اجرا و عمل مى داند (عباس زادگان و ترك زاده، 1388).
تحلیل . 2 الگوى  مانند  فردى،  و  سازمانى  سطوح  در  شغل  نیازسنجى  الگوهاى 

وظیفه و الزامات دانشى و مهارتى، الگوى داکیوم3، و الگوى تحلیل رزت4. هدف 
کلى همه این الگوها آگاهى یافتن نسبت به میزان دانش، مهارت، و نگرش هایى 

است که براى انجام شایسته وظایف شغلى مورد نیاز است. 
سطح  نیازسنجى آموزشى در  زمینه  مطالعات گوناگونى در  گذشته  سال  ده  طى 
کتابخانه ها انجام گرفته که از جمله آنها مى توان به یافته هاى پژوهش تهورى (1385) 
اشاره داشت که به همخوانى ضعیف برنامه هاى آموزشى کتابدارى و اطالع رسانى با 
شرایط احراز مسئولیت ها و دانش و مهارت هاى مورد انتظار اشاره داشته اند. همچنین 
معّرف زاده و صانعى دهکردى (1385) در پژوهشى اولویت هاى آموزشى کتابداران 
را آشنایى با اینترنت (اطالع رسانى)، خدمات مرجع، سازمان دهى مواد، نمایه سازى و 

چکیده نویسى، تهیه و سفارش و خدمات عمومى اعالم کرده بودند.
خدمت  حین  آموزش  دوره هاى  نیازسنجى  با  نیز   (1389) مجیرى  و  شهرزادى 
نیاز  بیشترین  دادند  نشان  اصفهان  شهر  دولتى  دانشگاه هاى  کتابخانه هاى  کتابداران 
مهارت هاى  اصول  اینترنت،  در  اطالعات  جستجوى  شیوه هاى  با  آشنایى  آموزشى، 

1. Kaufman & Herman
2. Kline
3. Dacum
4. Rossett
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ارتباطى کتابداران، و آشنایى با بانک هاى اطالعاتى و روش پژوهش در کتابدارى و 
اطالع رسانى بوده است.

خدمت  حین  آموزشى  دوره هاى  اثربخشى  میزان  ارزیابى  در   (1389) بی پروا 
افزایش  و  کارکنان  فعالیت  کیفیت  ارتقا  در  دوره ها  این  مثبت  تأثیر  به  ملى  کتابخانه 

مهارت هاى شغلى و دانشى آنها اشاره کرده است.
در  کوتاه مدت  تخصصى  آموزش هاى  کارایى  بررسى  با  نیز   (1390) آخوندى 
کتابخانه ملى به نقش این آموزش ها بر یادگیرى، نگرش، عملکرد، و مهارت کارکنان 

تأکید داشته و وجود این دوره ها را ضرورى دانسته است. 
صمیعى و افالکى (1395) با ارزیابى کیفیت آموزش هاى الکترونیکى کتابداران 
کتابخانه ملى براساس استاندارد اسکورم، شرایط این دوره ها را نسبتًا مطلوب اعالم 
کردند و براى روزآمدسازى آموخته هاى کارکنان با توجه به کمبود وقت و متفاوت 
بودن ساعات کارى میان کارکنان، اذعان داشته اند که این استاندارد مى تواند به عنوان 
تسهیل گر محیط هاى یادگیرى مورد توجه سازمان ها از جمله کتابخانه ملى قرار گیرد. 
رامالیبانا1 (2005) با بررسی تأثیرگذاري سیاست ها و برنامه هاي آموزش کارکنان 
در کتابخانه یونیسا2 یادآور شده است که آموزش هاي حین خدمت باید با زمینه شغلی 
کارکنان مرتبط باشد و نظرات کارکنان که در فرم هاي ارزیابی ساالنه درج می شود 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتواند در برگزارى بهتر دوره هاى آموزشى یاري  

رسان باشد. 
همچنین جونز3 (2011) با پژوهشى که بر روى کتابخانه هاي شهر مون ولی انجام 
داد نیاز به آموزش کارکنان کتابخانه هاي عمومی این شهر در زمینه استفاده از منابع 
کارایی  افزایش  اینترنتی،  منابع  با  آشنایی  افزایش  بر  تأکید  ضمن  برخط  اطالعاتی 
کارکنان در ارائه این خدمات به کاربران، افزایش کارایی کارکنان در معرفی پایگاه هاي 
اطالعاتی به کاربران، و افزایش سطح آگاهی نسبت به اهمیت منابع برخط را از اهم 

نیازهاى آموزشى این کتابخانه ها ذکر کرده است.
اهللا، امین، و بختار4 (2011) نیز با مطالعه آموزش هاي مورد نیاز کتابداران پزشکی 
از  و  است  سنتی  بیشتر  کتابداران  حرفه اي  فعالیت هاي  که  داد  نشان  پاکستان  در 
دستاوردهاي اخیر در این زمینه آگاهی ندارند و تأکید کرده بود که باید آموزش هاي 

تخصصی در این کشور براي این کتابداران فراهم شود.
علم  در  آموزش  جهانی  "برنامه  عنوان  با  پژوهشى  در   (2011) نیوون هوي  سن5 
داشتن  توجه  که  پرداخت  موضوع  این  به  آینده"  و  گذشته  کتابدارى:  و  اطالعات 

1. Ramalibana
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نیازسنجی آموزش حین خدمت کارکنان 
در کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

استفاده  بهبود  آموزشى،  طراحی  و  برنامه ریزي  مالی،  حمایت  کسب  راهکارهاى  به 
از اینترنت و رایانه، چگونگی ارائه تجربه آموزشی، ترغیب مشارکت کنندگان براي 
کاربردى کردن آموزش ها، و چگونگی ارزیابی آنها زمینه هاي مناسبی را براي ارتقاى 

علمى این رشته فراهم می آورند.
در پژوهش دیگرى که در سال 2014 توسط هوارد1 مدیر پروژه دیجیتالى کتابخانه 
ارزیابى  دیجیتال  محتواى  حفظ  براى  کتابداران  آموزشى  نیازهاى  شد،  انجام  کنگره 
شد تا درك بهترى از ظرفیت هاى موجود و آتى فراهم شود. پاسخ دهندگان نگرانى 
شدیدى نسبت به ایجاد محتواى دیجیتالى در افق ده ساله داشتند و خواستار ایجاد 
افزایش  و  حرفه اى،  آموزش هاى  توسعه  براى  مالى  حمایت  آموزشى،  فرصت هاى 

سطح پوشش جغرافیایى آموزش ها شدند (نقل در مانوس2، 2015). 
مطالعه  به  یکساله  آموزشى  دوره  پیاده سازى  براى   (2016) هوف3  و  گردینگ 
کتابخانه  کارکنان  آموزشى  موضوعات  اولویت هاى  شناسایى  آموزشى،  نیازسنجى 
طریق  از  ترکیبى  روش  با  پیمایش  این  پرداختند.  آن  اجراى  براى  راهکارهایى  و 
از  که  داده هایى  بر  گروهى  تمرکز  و  صاحب نظران،  با  مصاحبه  برخط،  نظرسنجى 
نیازهاى  گرفت.  صورت  بود  شده  جمع آورى  پاسادنا  در   CIA برگزارشده  همایش 
اصلى استخراج شده از این ارزیابى مقوله هاى مختلفى را از جمله برنامه ریزى، ارائه 
خدمات به جوانان، فهرست نویسى، فراهم آورى، مدیریت، و مانند آنها را در اولویت 

قرار مى داد.
در مجموع، آنچه از پژوهش هاى پیشین استنباط مى شود این است که حجم عظیم 
تقاضاى کاربران به همراه تحول در  اطالعاتى و افزایش  اطالعات، تنوع محمل هاى 
شیوه هاى فراهم آورى، سازمان دهى و اشاعه اطالعات و نیاز به ارائه خدمات نوین 
است.  کرده  چندان  صد  را  تحوالت  عظیم  موج  با  کتابداران  همراهى  اطالع رسانى، 
در این عصر، کتابداران زمانى مى توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند و از عهده 
کار برآیند که به موازات فناوري هاي نوظهور، مهارت هاى الزم و متناسب براى کار 
و استفاده از آنها را در موقعیت هاى شغلى متفاوت را کسب کرده باشند و این امر 
جز در سایه آموزش هاى غنى رسمی در طول دوران تحصیل و آموزش مداوم در 
آنها  مهارتى  نیازهاى  با  متناسب  و  کار  محیط  در  خدمت  حین  آموزش هاى  قالب 
نیازهاي  باید  نخست  وهله  در  آموزشی  چنین  به  یافتن  دست  براي  نیست.  میّسر 
واقعی شناخته شوند. با توجه به موضوعات مطرح شده در پژوهش هاى قبلى و نیز از 
آنجا که نیازهاى آموزشى یکى از درون دادهاى اصلى نظام آموزشى و مبناى اساسى 

1. Howard
2. Manus
3. Gerding & Hough
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شناسایى  با  تا  شد  تالش  حاضر  پژوهش  در  است  آموزشى  فعالیت هاى  طرح ریزى 
دوره هاى آموزشى مناسب کارکنان کتابخانه ملى، شکاف احتمالى بین وضع موجود و 
وضع مطلوب به حداقل رسد و بستر مناسبى براى برنامه ریزى آموزشى این سازمان 

– حداقل در سطح مورد پژوهش - فراهم گردد. 
کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران از یک سو بنا به ماده 1 اساسنامه1 "مؤسسه اي 
آموزشی  (علمی)، تحقیقاتی و خدماتی … است" که از گذشته در امر آموزش کتابداران 
نقش بسزایى داشته است. به طورى که دوره هاي آموزش کتابداري که سالی یک یا 
دو بار به قصد آموزش کتابداران برگزار می شد محور فعالیت هاي آموزشی کتابخانه 
ملی را تشکیل می داد. افزایش توان علمی کتابخانه ملی پس از ادغام مرکز خدمات 
کتابداري در سال 1362 در آن از یک سو و استقالل سازمانی آن از وزارت فرهنگ 
و آموزش عالی از سوي دیگر، زمینه ساز شکل گیري یک مرکز آموزشی براى ادامه 
رشد  به  رو  سازمان  نیاز  مورد  انسانی  نیروي  آموزش  همچنین  و  دوره ها  برگزاري 
کتابخانه ملی شده و به دنبال این امر، مرکز آموزش عالی کتابداري پس از اخذ مجوز 
از شوراي گسترش در وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال 1371 رسمًا کار خود 
را در زمینه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و کاردانی آغاز و برنامه هاي آموزشی 
آموزش هاي  و  کتابداران  خدمت  حین  آموزش  دوره هاي  کلی  شاخه  دو  به  را  خود 
دانشگاهی تقسیم کرد. از سال 1382، مرکز آموزش عالی کتابداري کتابخانه ملی پس 
از ادغام با سازمان اسناد ملی تحت عنوان مدیریت پژوهش و آموزش به برگزاري 
دوره هاي بلندمدت و کوتاه مدت می پردازد (اسفندیاري، 1383). این دوره ها شامل 

موارد زیر است:
دوره هاي آموزشی حین خدمت کتابداران. هدف کلی این دوره ها، ایجاد زمینه . 1

تصدي شغل کتابداري، تأمین نیازهاي آموزشی کتابداران تجربی غیرمتخصص، 
ارتقاء  و  حرفه اى  علمی  مسائل  با  اطالع رسانان  داشتن  نگاه  روزآمد  و  آشنایی 
سطح دانش کتابداران و بهبود موقعیت شغلی آنان است که در دو سطح عمومی 

و تخصصی برگزار می شود. 
و . 2 شاغل  کتابداران  براي  دوره ها  این  عمومى.  آموزش  مدت  کوتاه  دوره هاي 

داوطلبان غیر شاغل طراحی شده که هیچ یک از مقطع آموزش دانشگاهی رشته 
کتابداري را نگذرانده اند.

دوره هاي کوتاه مدت آموزش هاي تخصصی تکدرس کتابداري. هدف از تشکیل . 3
این دوره ها آشنایی تخصصی کتابداران با سرفصل هاي یک یا دو درس از مجموعه 

1. مصوب جلسه 1369/8/19 
مجلس شوراي اسالمی
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دروس کتابداري است. 
بنا به دالیل باال و اهمیت کتابخانه ملى در امر آموزش، این کتابخانه به عنوان بستر 

پژوهش انتخاب گردید.

روش شناسى
داکیوم1  الگوى  و  لیکرت  طیف  چهار  در  پرسشنامه  از  استفاده  با  پیمایش  این  در 
داده هاى مورد نیاز گردآورى شد. جامعه آمارى 400 نفر کتابداران کتابخانه ملى در 
سه گروه شغلى (اطالع رسانى، 150نفر؛ فراهم آورى،100نفر؛ سازمان دهى اطالعات، 
150 نفر) بودند که بر اساس جدول مورگان از میان آنها 120 نفر  به عنوان نمونه به 

شیوه تصادفى ساده انتخاب شدند.
الگوى داکیوم روشى موثر براى تجزیه و تحلیل یک شغل یا حرفه است. مزایاى 
محورى،  آینده  گروهى،  توافق  مغزى،  بارش  از  استفاده  گروهى،  تعامل  الگو  این 

برون دادهاى جامعه و کیفیت برتر است (نورتن، موسر2 2013).
در اجراي پژوهش، پس از انتخاب جامعه آماري، شرح وظایف درحال اجرا در 
کتابخانه ملى تدوین شد، سپس هریک از وظایف در حیطه هاي دانشی، مهارتی، و 
نگرشی تنظیم گردید و پس از جمع آوري داده هاى مورد نیاز از کارکنان هر شغل 
براساس وظایف، وضعیت موجود و مطلوب آموزش هاى آن شغل تجزیه و تحلیل 
آماري و اولویت بندي نیازها انجام گرفت. با مقایسه وضع موجود و مطلوب و تعیین 
شکاف بین آن دو، نیازهاي آموزشی کتابداران به دست آمد. اولویت بندى نیازها نیز 
در چهار مقوله نیازهاى فورى، استراتژیک، مستمر، و خنثى3 و از طریق آزمون برآورد 

دامنه انجام شد ( جدول 1).

جدول 1. توزیع اولویت هاى آموزشى

وضعیت موجود (حارض)    نام نیاز
میزان برخورداری

وضعیت مطلوب (آینده)   
میزان رضورت برخورداری

زیادکمنیازهای فوری

کمزیادنیازهای اسرتاتژیک(درازمدت)

زیادزیادنیازهای مستمر

کمکمنیازهای خنثی

1. Development a 
curriclum

2. Norton & Moser
3. یعنى آموزش آنها هیچ گونه 

تأثیر مثبت یا منفى بر کارکنان 
نمى گذارند.



۱۷۸
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۸ ، شامره ۴(زمستان ۱۳۹۶) 

معصومه رسولی
محمد نوریان

روایى ابزار با نظر 6 نفر از صاحب نظران حوزه علم اطالعات و دانش شناسى مورد 
تأیید قرار گرفت. براى تعیین اعتبار پرسشنامه از اجراى آزمایشى و محاسبه آلفاى 
و  داده ها  تجزیه و تحلیل  در  آمد.  به دست  آلفاى 0/97  ضریب  و  شد  استفاده  کرنباخ 
پرسش هاى پژوهش از آزمون هاى کالموگورف – اسمیرانف1 و t وابسته استفاده شد. 

یافته ها
و  فراهم آورى  (اطالع رسانى،  شغلى  گروه هاى  تفکیک  به  آمده  به دست  اطالعات 

فهرست نویسى، وسازمان دهى) در جداول 2 تا 4 آمده است:

الف.گروه شغلى اطالع رسانى 

جدول 2. مقایسه میانگین وضع موجود و مطلوب در گروه شغلى اطالع رسانى (آزمون t وابسته)

یف
انحراف میانگینوضعیتمهارترد

مقدار حدمعیار
t

سطح 
معناداری

۱
آشنایی با انواع منابع مرجع 

چاپی

کم۲/۴۸۰/۵۵۴موجود
۶/۶۸۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۳۰۰/۵۶۴مطلوب

۲
آشنایی با انواع منابع مرجع 

الکرتونیکی

کم۲/۱۵۰/۸۹۳موجود
۷/۰۶۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۳۸۰/۵۸۶مطلوب

۳
شیوه های جدید خدمات 

مرجع الکرتونیکی، وب، پست 
الکرتونیکی، ویدیو کنفرانس و...

کم۲/۱۵۰/۷۷۰موجود
۶/۶۵۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۲۳۰/۶۲۰مطلوب

۴
ارزیابی منابع مختلف مرجع 
شامل کتابشناسی ها، منایه ها، 

دایره املعارف ها.....

کم۲/۴۵۰/۸۱۵موجود
۵/۵۱۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۳۰۰/۶۰۸مطلوب

۵
شناخت انواع روش های 

جستجوی منابع

زیاد۲/۵۲۰/۹۸۷موجود
۵/۳۷۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۵۲۰/۶۷۹مطلوب

۶
نحوه آموزش به کاربران و 
کمک به آنها در استفاده از 

منابع مرجع

کم۲/۴۵۰/۸۱۵موجود
۴/۰۶۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۱۵۰/۷۳۶مطلوب

۷
شیوه های آموزش از راه دور 

و تسهیل دسرتسی به اطالعات 
از راه دور

کم۲/۱۲۰/۸۲۲موجود
۶/۱۲۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۱۸۰/۶۳۶مطلوب

۸
نحوه کمک به کاربران در 
استفاده از فهرست کتابخانه

زیاد۲/۷۰۰/۷۹۱موجود
۳/۷۴۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۳۵۰/۶۲۲مطلوب
1. Kalmogorov-

Smiranov Test
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یف
انحراف میانگینوضعیتمهارترد

مقدار حدمعیار
t

سطح 
معناداری

۹
نحوه کمک به مراجعه کنندگان 

برای دستیابی به اطالعات 
مورد نیاز

زیاد۲/۷۲۰/۶۷۹موجود
۵/۱۲۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۴۷۰/۶۴۰مطلوب

۱۰
آشنایی با اصول و مهارت های 
ارتباطی کتابداران در برخورد 

با مراجعان

زیاد۲/۷۰۰/۹۱۱موجود
۴/۵۳۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۵۳۰/۷۱۶مطلوب

آگاهی از فنون مصاحبه مرجع۱۱
کم۲/۳۰۰/۸۵۳موجود

۷/۲۱۰/۰۰۰۱
زیاد۳/۵۳۰/۶۷۹مطلوب

آگاهی ازخدمات میز دیجیتالی۱۲
کم۲/۴۰۰/۹۵۵موجود

۵/۲۳۰/۰۰۰۱
زیاد۳/۳۳۰/۵۷۲مطلوب

۱۳
خدمات اشاعه گزینشی 

اطالعات، آگاهی رسانی جاری 
و خدمات تحویل مدرک

کم۲/۳۵۰/۶۶۲موجود
۵/۹۴۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۳۰۰/۷۹۱مطلوب

۱۴
آشنایی با روش ها و ابزارهای 
ارائه خدمات برون کتابخانه ای

کم۲/۱۵۰/۸۹۳موجود
۵/۳۶۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۱۸۰/۶۷۵مطلوب

۱۵
آگاهی از ابزار و شیوه های 

جستجوی اطالعات در اینرتنت 
و محیط های مجازی 

کم۲/۴۳۰/۸۷۴موجود
۶/۱۷۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۵۳۰/۵۹۹مطلوب

۱۶
استفاده از پایگاه های 

کتاب شناختی ( کتابشناسی ها، 
منایه، و فهرست ها)

زیاد۲/۵۵۰/۸۷۶موجود
۶/۰۹۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۵۰۰/۵۰۶مطلوب

۱۷
آشنایی با دامنه، محتوا، و 

شیوه سازمان دهی نظام های 
بازیابی اطالعات

کم۲/۴۵۰/۹۰۴موجود
۵/۱۹۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۴۵۰/۵۹۷مطلوب

۱۸
نحوه استفاده از نظام های 

خودکار و هوشمند در 
بخش های مختلف کتابخانه

کم۲/۳۳۰/۸۸۸موجود
۶/۶۵۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۴۰۰/۵۹۱مطلوب

۱۹
استفاده از نرم افزارهای 

مختلف کتابخانه ای
کم۲/۴۸۰/۸۴۷موجود

۷/۱۷۰/۰۰۰۱
زیاد۳/۶۰۰/۵۴۵مطلوب

۲۰
استفاده از پست الکرتونیکی 

و وبالگ برای خدمات 
اطالع رسانی

کم۲/۲۵۰/۸۰۹موجود
۵/۵۶۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۲۷۰/۷۵۱مطلوب

توانایی طراحی وب سایت۲۱
کم۲/۰۳۰/۸۶۲موجود

۵/۶۳۰/۰۰۰۱
زیاد۳/۱۲۰/۷۵۷مطلوب
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یف
انحراف میانگینوضعیتمهارترد

مقدار حدمعیار
t

سطح 
معناداری

۲۲
آگاهی از مفهوم نیاز اطالعاتی 

و مباحث وابسته به آن

کم۲/۴۰۰/۹۵۵موجود
۶/۱۸۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۴۲۰/۵۹۴مطلوب

۲۳
توانایی شناسایی انواع و 
شکل های گوناگون منابع 

بالقوه اطالعاتی

کم۲/۲۸۰/۸۴۷موجود
۷/۴۵۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۴۸۰/۵۵۴مطلوب

۲۴
درک تفاوت میان منابع دست 
اول و دست دوم و کاربرد آنها

کم۲/۳۳۰/۷۹۷موجود
۶/۳۴۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۴۰۰/۷۰۹مطلوب

به کارگیری یک زبان خارجی۲۵
کم۱/۹۰۰/۷۴۴موجود

۸/۸۵۰/۰۰۰۱
زیاد۳/۳۵۰/۶۲۲مطلوب

۲۶
آشنایی با نحوه به دست آوردن 

اطالعات مورد نیاز 

کم۲/۴۳۰/۷۱۲موجود
۵/۵۸۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۳۰۰/۵۶۴مطلوب

۲۷
آگاهی از راهربدهای عملی 

جستجوی اطالعات

متوسط۲/۵۰۰/۸۷۷موجود
۵/۸۳۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۳۵۰/۶۲۲مطلوب

۲۸
کاوش از طریق کلیدواژه ها، 

مرتداف ها، و اصطالحات 
مرتبط با نیاز اطالعاتی کاربران

کم۲/۲۳۰/۸۰۰موجود
۶/۷۶۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۳۸۰/۵۸۶مطلوب

۲۹
توانایی استفاده ار طرح های 

رده بندی 
کم۲/۳۵۰/۸۳۴موجود

۴/۲۵۰/۰۰۰۱
زیاد۳/۰۵۰/۵۹۷مطلوب

۳۰
نحوه ارزیابی کیفیت، کمیّت و 

ربط در نتایج جستجو
کم۲/۲۸۰/۸۷۷موجود

۶/۴۹۰/۰۰۰۱
زیاد۳/۳۵۰/۵۳۳مطلوب

۳۱
شناسایی ارزش و تفاوت منابع 
بالقوه اطالعاتی در شکل های 

گوناگون

کم۲/۴۳۰/۹۵۸موجود
۴/۶۲۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۲۵۰/۷۰۷مطلوب

۳۲
آشنایی با قوانین، مقررات، 

سیاست های سازمانی و اخالق 
حرفه ای

کم۲/۲۳۱/۰۲۵موجود
۵/۴۶۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۲۵۰/۷۴۲مطلوب

۳۳
نحوه برگزاری کارگاه های سواد 

اطالعاتی برای مراجعان
کم۲/۴۰۱/۱۵۰موجود

۴/۸۵۰/۰۰۰۱
زیاد۳/۳۵۰/۵۳۳مطلوب

۳۴
آشنایی با روش های ایجاد 

انگیزه در حیطه کاری
کم۲/۱۸۰/۹۵۸موجود

۷/۳۲۰/۰۰۰۱
زیاد۳/۴۳۰/۵۰۱مطلوب

۳۵
چگونگی ایجاد طرح هایی برای 

افزایش بهره وری شغلی
کم۲/۴۳۱/۰۵۹موجود

۵/۳۶۰/۰۰۰۱
زیاد۳/۵۰۰/۵۹۹مطلوب

۳۶
چگونگی افزایش آگاهی های 

علمی و به کارگیری فنون نوین 
اطالع رسانی

کم۲/۳۸۰/۹۷۹موجود
۵/۹۱۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۴۰۰/۴۹۶مطلوب
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همان طور که در جدول 2 مشاهده مى شود در تمامى مهارت ها، بین میانگین وضع 
نمرات  میانگین  اینکه  به  عنایت  با  دارد.  وجود  معنادارى  تفاوت  مطلوب  و  موجود 
وضع مطلوب بیشتر از موجود است با اطمینان بیش از 0/99 و قبول خطاى کمتر 
از 0/01 مى توان نتیجه گرفت که آموزش 36 مورد مهارت گروه شغلى اطالع رسانى 

(ذکرشده در جدول فوق) مورد نیاز کتابداران است.

ب. گروه شغلى فراهم آورى

جدول 3. مقایسه میانگین وضع موجود و مطلوب در گروه شغلى فراهم آورى (آزمون t وابسته)

یف
 انحرافمیانگینوضعیتمهارترد

 مقدارحدمعیار
t

 سطح
معناداری

۱
شیوه های نیازسنجی و 

فراهم آوری منابع اطالعاتی
کم۲/۳۳۰/۷۳۰موجود

۵/۶۵۰/۰۰۰۱
زیاد۳/۲۳۰/۶۹۸مطلوب

۲
مهارت در به کارگیری 

نرم افزارهای تهیه و سفارش 
منابع اطالعاتی 

زیاد۲/۷۳۰/۷۱۶موجود

۴/۱۷۰/۰۰۰۱
زیاد۳/۴۰۰/۷۴۴مطلوب

۳
شناسایی و ارزیابی انواع 

ابزارهای انتخاب منابع 
اطالعاتی

زیاد۲/۷۳۰/۷۸۴موجود
۴/۸۶۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۴۳۰/۷۱۲مطلوب

۴
شناسایی و گزینش منابع 
دیداری – شنیداری مورد 

نیاز کتابخانه

کم۲/۴۳۰/۷۸۱موجود
۳/۶۸۰/۰۰۱

زیاد۳/۱۲۰/۹۶۶مطلوب

چگونگی صحافی کتاب ها ۵
و منابع

کم۲/۴۰۰/۸۴۱موجود
۳/۴۷۰/۰۰۱

زیاد۳/۱۳۰/۸۵۳مطلوب

آشنایی با معیارهای انتخاب ۶
کیفی منابع اطالعاتی

زیاد۲/۷۲۰/۸۷۷موجود
۲/۶۸۰/۰۱۱

زیاد۳/۲۵۰/۶۷۰مطلوب

۷
آشنایی با منابع اطالعاتی 
الکرتونیکی و اینرتنتی و 

توانایی ارزیابی آنها

زیاد۲/۷۳۰/۶۷۹موجود
۳/۶۰۰/۰۰۱

زیاد۳/۳۰۰/۷۵۸مطلوب

۸
توانایی در مجموعه سازی 

الکرتونیکی (نیازسنجی، 
انتخاب، سفارش، و تهیه)

زیاد۲/۷۰۰/۷۹۱موجود
۶/۴۹۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۵۸۰/۵۹۴مطلوب

اطالع از منایشگاه های کتاب ۹
و نحوه خرید از آنها

زیاد۲/۶۵۰/۷۳۶موجود
۳/۴۶۰/۰۰۱

زیاد۳/۱۸۰/۷۴۷مطلوب

۱۰
آشنایی با مصوبات و قوانین 

کتابخانه در دریافت منابع 
کتابخانه ای

زیاد۲/۸۵۰/۸۰۲موجود
۲/۸۸۰/۰۰۶

زیاد۳/۳۸۰/۷۷۴مطلوب
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یف
 انحرافمیانگینوضعیتمهارترد

 مقدارحدمعیار
t

 سطح
معناداری

آشنایی با کنرسسیوم تأمین ۱۱
منابع علمی

زیاد۲/۶۰۰/۹۰۰موجود
۳/۲۴۰/۰۰۲

زیاد۳/۳۲۰/۹۴۴مطلوب

۱۲
شناخت فرایند نرش و 

نارشان داخلی و خارجی و 
شیوه های ارتباط با آنها

زیاد۲/۶۰۰/۷۰۹موجود
۳/۹۸۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۲۸۰/۶۷۹مطلوب

۱۳
به کارگیری روش های بهبود 

انجام کار به منظور پیرشفت 
در شغل فعلی

زیاد۲/۹۸۰/۷۳۳موجود
۲/۷۳

۰/۰۰۹
زیاد۳/۴۰۰/۷۴۴مطلوب

توانایی روش های انجام کار ۱۴
در بخش های مختلف شغلی

زیاد۳/۰۸۰/۷۳۰موجود
۳/۲۲۰/۰۰۳

زیاد۳/۵۵۰/۵۵۲مطلوب

۱۵
توانایی ایجاد نوآوری های 
جدید در ارتباط با شغل 

مورد تصدی

زیاد۲/۷۷۰/۸۰۰موجود
۴/۷۸۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۵۵۰/۶۳۹مطلوب

آشنایی با روش های ایجاد و ۱۶
افزایش انگیزه درحیطه کاری 

زیاد۲/۶۲۰/۸۶۸موجود
۵/۰۲۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۵۸۰/۶۳۶مطلوب

چگونگی ایجاد طرح هایی ۱۷
برای افزایش بهره وری شغلی

زیاد۲/۷۰۰/۸۵۳موجود
۶/۲۴۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۷۰/۴۶۴مطلوب

۱۸
توانایی پیگیری مصوبات 

منابع کتابخانه ای در 
دریافت منابع

زیاد۲/۷۷۰/۸۶۲موجود
۴/۳۶۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۵۸۰/۶۳۶مطلوب

۱۹
توانایی تقویت اطالعات 

تخصصی مورد نیاز در هر 
شغل

زیاد۲/۹۸۰/۸۶۲موجود
۳/۸۹۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۶۷۰/۵۷۲مطلوب

راه های افزایش توانایی ۲۰
ارتقاء و رشد حرفه ای خود

زیاد۲/۹۵۰/۸۱۵موجود
۴/۳۲۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۶۷۰/۵۷۲مطلوب

۲۱
توانایی تغییر نگرش در 

انجام امور محوله در رشایط 
تغییر

زیاد۳/۰۵۰/۸۱۵موجود
۴/۹۱۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۷۸۰/۴۲۳مطلوب

۲۲
راهکارهای افزایش میزان 

آگاهی های علمی و 
به کارگیری فنون نوین شغلی

زیاد۲/۹۸۰/۹۴۷موجود
۲/۵۱۰/۰۱۶

زیاد۳/۴۵۰/۶۷۷مطلوب

با توجه به جدول 3 مشخص مى شود که در تمامى مهارت ها، بین میانگین وضع 
موجود و مطلوب تفاوت معنادارى وجود دارد. با عنایت به اینکه میانگین نمرات وضع 
مطلوب بیشتر از موجود است لذا با اطمینان بیش از 0/95 و قبول خطاى کمتر از 0/05 
مى توان گفت آموزش22 مورد مهارت گروه شغلى فراهم آورى مورد نیاز کتابداران است.

ج. گروه شغلى سازمان دهى اطالعات 
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جدول 4. مقایسه میانگین وضع موجود و مطلوب در گروه شغلى سازمان دهى اطالعات
(آزمون t وابسته)

یف
انحراف میانگینوضعیتمهارترد

مقدار حدمعیار
t

سطح 
معناداری

۱
آشنایی با فرایندهای منایه سازی 

وچکیده نویسی

کم۲/۳۸۰/۷۴۰موجود
۲/۱۶۰/۰۳۷

زیاد۲/۷۲۱/۰۱۲مطلوب

آشنایی با اصطالحنامه ها۲
کم۲/۳۷۰/۶۲۸موجود

۲/۳۶۰/۰۲۳
زیاد۲/۸۷۱/۱۱۴مطلوب

۳
آشنایی با ساختار رسعنوان های 

موضوعی
زیاد۲/۸۳۰/۷۱۲موجود

۲/۸۹۰/۰۰۶
زیاد۳/۲۵۰/۸۰۹مطلوب

۴
آشنایی با استانداردهای کنرتل 

کتاب شناختی مانند آردی ای اف، 
آربی آر و...

کم۱/۶۷۰/۶۹۴موجود
۶/۹۴۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۰۰۰/۸۴۷مطلوب

توانایی رده بندی منابع کتابی۵
زیاد۲/۹۸۰/۹۲۰موجود

۳/۴۶۰/۰۰۱
زیاد۳/۵۰۰/۸۴۷مطلوب

۶
میزان آشنایی با فهرست نویسی 

رایانه ای
زیاد۳/۱۰۰/۹۰۰موجود

۲/۶۴۰/۰۱۲
زیاد۳/۴۸۰/۸۴۷مطلوب

۷
توانایی فهرست نویسی منابع 

الکرتونیکی و دیجیتالی
زیاد۲/۶۰۱/۰۳۳موجود

۴/۱۶۰/۰۰۰۱
زیاد۳/۱۸۰/۹۰۳مطلوب

۸
توانایی فهرست نویسی منابع 

غیرکتابی

کم۲/۱۸۰/۷۴۷موجود
۵/۳۴۰/۰۰۰۱

زیاد۲/۸۰۰/۹۱۱مطلوب

۹
آشنایی با رویکردهای جدی د 
سازمان دهی دانش از جمله 
فرساد۱، متس۲ و مانند آنها

کم۱/۷۵۰/۷۷۶موجود
۶/۱۲۰/۰۰۰۱

زیاد۲/۹۰۱/۰۰۸مطلوب

۱۰

نحوه کنرتل مستند نام مانند 
نام اشخاص، عنوان قراردادی، 
اسامی جغرافیایی و مانند آنها 
در محیط های سنتی و برخط

زیاد۲/۹۸۱/۰۰۰موجود

۱/۶۲۰/۱۱
زیاد۳/۳۰۱/۰۶۷مطلوب

۱۱

آشنایی با استانداردهای 
بین املللی برای توصیف منابع 
اینرتنتی مانند دوبلین کور۳ و 

مانند آنها

کم۱/۹۰۰/۷۷۸موجود

۴/۳۹۰/۰۰۰۱
زیاد۲/۸۷۱/۰۶۷مطلوب

۱۲
آشنایی با استانداردهای 
بین املللی برای توصیف 

ابرداده های شی گرا

کم۱/۹۲۰/۸۵۹موجود
۴/۶۹۰/۰۰۰۱

زیاد۲/۸۰۱/۰۹۱مطلوب

۱۳
به کارگیری روش های بهبود 

انجام کار به منظور پیرشفت در 
شغل فعلی 

کم۲/۴۰۰/۶۳۲موجود
۶/۵۹۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۳۲۰/۶۹۴مطلوب
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یف
انحراف میانگینوضعیتمهارترد

مقدار حدمعیار
t

سطح 
معناداری

۱۴
توانایی انجام کار در بخش های 

مختلف شغلی

زیاد۲/۸۰۰/۶۴۸موجود
۳/۰۸۰/۰۰۴

زیاد۳/۲۲۰/۸۳۲مطلوب

۱۵
بهره گیری نوآوری های جدید در 

ارتباط با شغل مورد تصدی

زیاد۲/۵۳۰/۵۹۹موجود
۵/۴۵۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۲۸۰/۸۱۶مطلوب

۱۶
آشنایی با روش های ایجاد انگیزه 

در حیطه کاری

کم۲/۰۷۰/۶۱۶موجود
۷/۲۱۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۳۰۰/۶۸۷مطلوب

راه های افزایش بهره وری شغلی۱۷
کم۲/۰۳۰/۵۳۰موجود

۸/۰۸۰/۰۰۰۱
زیاد۳/۲۳۰/۷۶۸مطلوب

۱۸
توانایی کسب اطالعات تخصصی 

مورد نیاز 

کم۲/۴۰۰/۶۳۲موجود
۶/۶۸۰/۰۰۰۱

زیاد۳/۱۸۰/۷۸۱مطلوب

۱۹
راه کارهای ارتقاء و رشد 

حرفه ای خود

زیاد۲/۹۰۰/۸۱۰موجود
۱/۶۲۰/۱۱

زیاد۳/۲۲۰/۸۰۰مطلوب

۲۰
توانایی در تغییر نگرش در 

انجام امور محوله

زیاد۲/۶۸۰/۸۲۹موجود
۳/۴۶۰/۰۰۱

زیاد۳/۲۰۰/۷۲۳مطلوب

۲۱
چگونگی افزایش میزان 

آگاهی های علمی و به کارگیری 
فنون نوین شغلی

زیاد۲/۹۲۰/۸۸۸موجود
۱/۸۳۰/۰۷۵

زیاد۳/۳۰۰/۸۲۳مطلوب

همچنین با توجه به جدول 4 تمامى مهارت ها به جز3 مهارت ردیف هاى 10، 19، 
و 21 بین میانگین وضع موجود و مطلوب تفاوت معنادارى وجود دارد. با عنایت به 
اینکه میانگین نمرات وضع مطلوب بیشتر از موجود است، لذا با اطمینان بیش از 0/95 
و قبول خطاى کمتر از 0/05 مى توان نتیجه گرفت که آموزش 19 مورد، مهارت گروه 

شغلى فهرست نویسى و سازمان دهى مورد نیاز کتابداران است.

  اولویت هاى اصلى نیازهاى آموزشى کتابداران
نیازهاى آموزشى براساس جدول 5 اولویت بندى شده است.
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جدول 5. توزیع فراوانى درصد اولویت نیازهاى آموزشى به تفکیک گروه هاى شغلى

اولویت نیازردیف
گروه شغلی

نيازهاي 
فوري

نيازهاي 
اسرتاتژيك

نیازهای 
مداوم

نیازهای 
جمعخنثی

اطالع رسانی۱
۳۰۰۵۰۳۵فراوانی

۸۶۰۱۴۰۴۵/۵درصد

فراهم آوری۲
۳۰۲۰۰۲۳فراوانی

۱۳۰۸۷۰۲۹/۹درصد

سازمان دهی ۳
اطالعات

۱۱۰۸۰۱۹فراوانی

۵۷/۹۰۴۲/۱۰۱۴/۷درصد

جمع
۴۴۰۳۳۰۷۷فراوانی

۵۷/۱۰۴۲/۹۰۱۰۰درصد

همان گونه که جدول 5 نشان مى دهد، گروه شغلى اطالع رسانى با (45/5 درصد) 
بیشترین نیاز به آموزش و گروه هاى فراهم آورى با (29/9 درصد) و فهرست نویسى 
و سازمان دهى با (24/7 درصد) به ترتیب اولویت هاى دوم و سوم را در نیاز آموزشى 
جزو  مورد نیاز آموزشی فوري  با 30  اطالع رسانى  گروه  داده اند.  اختصاص  به خود 

گروهى قرار دارد که بیشترین نیاز به آموزش را دارند.

نتیجه گیرى
تشخیص اولویت هاى آموزشى از آن جهت ضرورى است تا بتوان منابع و امکانات 
محدود را صرف زمینه هایى کرد که از اهمیت بیشترى برخوردارند و نیازهاى آموزشى 
حادترى را مطرح مى سازند. تعیین و تصریح اینکه افراد باید داراى چه اطالعات و 
قابلیت هایى باشند و چگونه انجام وظیفه کنند از یک سو و اینکه آنان عمًال داراى چه 
مهارت هایى بوده و به چه طریقى وظایف خود را انجام مى دهند از سوى دیگر ما را 
متوجه فاصله بین وضع موجود و مطلوب مى کند. به همین دلیل، نیازسنجى حاضر 
انجام شد. از آنجا که تعیین نیازهاى آموزشى یکى از درون دادهاى اصلى نظام آموزش 
و مبناى اساسى طرح ریزى فعالیت هاى آموزشى است نتایج این پژوهش شاید بتواند 

بسترى مناسب براى برنامه ریزى آموزشى کتابخانه ملى فراهم کند.
براى این منظور، در سه گروه شغلی مورد مطالعه در معاونت کتابخانه ملى ج.ا.، 
 79نیاز شناسایى شد. کارکنان براي اجراي بهینه و مطلوب بسیاري از وظایف شغلی 
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خود نیازى فورى به آموزش ندارند، اما در دراز مدت براى ارتقاى کیفى شغلى و 
همگامى با علم روز به گذراندن دوره هاى آموزشى روزآمد نیاز دارند.

به طورکلی، از مجموع 36 وظیفه و خرده وظیفه در شغل "اطالع رسانى"  36 نیاز 
آموزشی استخراج شد که  31 نیاز با اولویت فورى و5 مورد آن با اولویت مداوم 
بیش از شغل هاي دیگر نیاز به  اطالع رسانى  که  مى دهد  نشان  این امر  است.  بوده 
آموزش فورى داشته و سازمان اسناد وکتابخانه ملى ج.ا. بایستی در جهت رفع نیازهاي 

کارشناسان این شغل برآید.

نیازهاى فورى آموزشى در بخش اطالع رسانى عبارت اند از:
آشنایى با انواع منابع مرجع چاپى  - 
آشنایى با انواع منابع مرجع الکترونیکى- 
آشنایى با شیوه هاى جدید خدمات مرجع- 
ارزیابى منابع مختلف مرجع اعم از کتابشناسى ها، نمایه ها، دایره المعارف ها، واژه نامه ها، - 

زندگى نامه، و منابع جغرافیایى
نحوه آموزش کاربران براى استفاده از منابع مرجع - 
شیوه هاى آموزش از راه دور و تسهیل دسترسى به اطالعات از راه دور - 
فنون مصاحبه مرجع - 
خدمات میز دیجیتالى- 
استفاده از خدمات اشاعه گزینشى اطالعات - 
آگاهى رسانى جارى و خدمات تحویل مدرك و روش ها و ابزارهاى آن- 
نحوه استفاده از نظام هاى خودکار در بخش هاى مختلف کتابخانه- 
استفاده از نرم افزارهاى مختلف کتابخانه اى- 
استفاده از پست الکترونیکى و وبالگ در خدمات اطالع رسانى- 
طراحى وب سایت- 
زبان خارجى- 
و -  نمایه نامه)  یا  راهنما  شماره   ) امکانات  سایر  و  رده بندى  طرح هاى  ار  استفاده 

وارسى سایت هاى خاص به منظور مکان یابى منابع اطالعاتى 
شناسایى ارزش و تفاوت هاى منابع اطالعاتى در شکل هاى گوناکون (چندرسانه اى، - 

وب سایت ها، مواد دیدارى و شنیدارى) و نحوه اطالع رسانى از آنها
آشنایى با قوانین، مقررات، سیاست هاى سازمانى و اخالق مرتبط با دسترسى به - 
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اطالعات و رعایت آنها
کارگاه هاى سواد اطالعاتى براى مراجعان- 
چگونگى افزایش بهره ورى شغلى - 
افزایش آگاهى هاى علمى در به کارگیرى فنون نوین شغلى- 

برخى نیازهاى مستمر در گروه اطالع رسانى نیز شامل
نحوه کمک به کاربران در استفاده از فهرست کتابخانه - 
آشنایى با اصول و مهارت هاى ارتباطى کتابداران در برخورد با مراجعان- 
نحوه استفاده از پایگاه هاى کتاب شناختى (کتابشناسى ها، نمایه ها، و فهرست ها) - 

نیازهاى فورى آموزشى در بخش فراهم آورى عبارت اند از:
شیوه هاى نیازسنجى و فراهم آورى (انتخاب، سفارش، و تهیه) منابع اطالعاتى- 
شناسایى و انتخاب منابع دیدارى – شنیدارى مورد نیاز کتابخانه - 
صحافى- 

برخى نیازهاى مستمر این بخش نیز شامل:
مهارت در به کارگیرى نرم افزارهاى تهیه و سفارش منابع اطالعاتى - 
آشنایى با معیارهاى کیفى انتخاب منابع اطالعاتى- 
آشنایى با منابع اطالعاتى الکترونیکى و اینترنتى و توانایى ارزیابى آنها- 
توانایى در مجموعه سازى الکترونیکى (نیازسنجى، انتخاب، سفارش، و تهیه)- 
اطالع از نمایشگاه هاى کتاب و نحوه خرید از آنها- 
آشنایى با کنسرسیوم تأمین منابع علمى- 

نیازهاى فورى آموزشى در گروه سازمان دهى اطالعات شامل موارد زیر است:
توانایى رده بندى منابع کتابى- 
آشنایى با فهرست نویسى رایانه اى- 
توانایى فهرست نویسى منابع الکترونیکى و دیجیتالى- 
آشنایى با ساختار سرعنوان هاى موضوعى- 
نحوه کنترل مستند نام مانند نام اشخاص، عنوان قراردادى، اسامى جغرافیایى و - 

مانند آنها در محیط سنتى و برخط
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آشنایى و توانایى استفاده نوآورى هاى جدید در ارتباط با شغل مورد تصدى- 

برخى نیازهاى مستمر در بخش سازمان دهى اطالعات شامل موارد زیر است:
آشنایى با فرایندهاى نمایه سازى وچکیده نویسى- 
آشنایى با اصطالحنامه ها- 
آشنایى با استانداردهاى کنترل کتاب شناختى و الگوهاى مفهومى مانند آردى اى، - 

اف آربى آر و ...
توانایى فهرست نویسى منابع غیرکتابى- 
آشنایى با رویکردهاى نوین سازمان دهى دانش- 
آشنایى با استانداردهاى بین المللى براى توصیف منابع اینترنتى- 
آشنایى با استانداردهاى بین المللى توصیف ابرداده هاى شى گرا. - 

در راستاى این یافته ها، در پژوهش معّرف زاده و صانعى دهکردى ( 1385 ) و 
شهرزادى و مجیرى (1389) نیز بر ضرورت آشنایى کتابداران با شیوه هاى جستجوى 
بانک هاى  با  آشنایى  و  کتابداران،  ارتباطى  مهارت هاى  اصول  وب،  در  اطالعات 
اطالعاتى و روش هاى پژوهش تاکید شده بود. این امر نشان مى دهد که با گذشت یک 
دهه از پژوهش هاى پیشین، هنوز بر ضرورت توجه به برخى نیازهاى آموزشى تأکید 
مى شود. این امر حاکى از آن است که آموزش هاى داده شده مطابق با سرعت شتابناك 

فناورى ها روزآمد نشده است و شاید هم نشان دهنده مستمر بودن این نیازها باشد. 
نتایج  به  آموزشی،  دوره هاي  طراحی  در  مى شود  پیشنهاد  یافته ها  به  توجه  با 
نیازسنجی آموزشى کارکنان و ارتقاي سطح دانش و مهارت هاى مورد نیاز آنها توجه 
کارکنان  آموزشى  برنامه هاى  سیاست گذارى  در   (2005) رامالیبانا1  چنانچه  شود. 
شغلی  زمینه  به  باید  خدمت  حین  آموزشى  دوره هاى  برگزارى  که  بود  شده  یادآور 
کارکنان مربوط باشد و نظرات کارکنان که در فرم هاي ارزیابی ساالنه درج شود و 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتواند در برگزارى بهتر این دوره ها یاري  رساند. از 

مدرسان مجرب و کارآمد در ارتباط با نیازهاى مطرح شده استفاده شود.
عالوه بر آن، در برخى پاسخ هایى که از سوى کارکنان داده شد چنین احساس 
اشتغال  مورد  مهارتى  حوزه هاى  به  کامل  اشراف  عدم  به دلیل  بعضًا  آنها  که  گردید 
آن  در  آموزش  به  هم  نیازى  خود  شغلى  زمینه  در  وسیع  دانشى  احاطه  نداشتن  و 
کتابداران با شرح وظایف خود و  پیشنهاد مى شود که  حوزه احساس نمى کنند؛ لذا 
نقش ها و کارکردهاى مورد انتظار آنها در عصر نوین بیشتر آشنا شوند. تدوین شرح  1. Ramalibana
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وظایف مصوب کلیه کارکنان و استفاده از الگوي تلفیقی کارآمد براى کمک به مطالعه 
نیازسنجی از دیگر پیشنهادهاى قابل تأمل در پژوهش حاضر است.

یوسفى سعیدآبادى و غالمحسین زاده (1385) مهم ترین سرچشمه نیازهاى آموزشى 
را سه عامل سازمان، جامعه، و کارکنان مى دانند. سازمان، از آن جهت حائز اهمیت 
مایل  علتى  و  دلیل  هر  به  را  خاص  رفتارهاى  و  مهارت ها  و  دانش   برخى  که  است 
است در کارکنان خود ایجاد کند؛ جامعه نیز ناظر بر آن دسته از آموزش هایى است 
که کارکنان را در جامعه و نسبت به امور اجتماعى موفق مى کند؛ و کارکنان از این 
جهت که نیازهاى آموزشى فردى ممکن است به زندگى کارى و حتى ویژگى هاى 
آنان مربوط باشد اهمیت مى یابد. به همین دلیل، در طول این پژوهش، در حد امکان، 
نیازهاى آموزشى فردى و عمومى، که تقریبًا در همه مشاغل وجود دارد، نیز مد نظر 
قرار گرفت؛ از جمله آنها مى توان به آشنایى با قوانین، مقررات، سیاست هاى سازمانى 
نوین  فنون  به کارگیرى  و  علمى  آگاهى هاى  افزایش  چگونگى  حرفه اى،  اخالق  و 
شغلى، یا راهکارهاى ایجاد انگیزه و افزایش بهره ورى شغلى اشاره کرد. با توجه به 
یافته هاى این پژوهش پیشنهاد مى شود کتابخانه ملى عالوه بر دوره هاى تخصصى، 

برگزارى چنین دوره ها یا کارگاه هایى را نیز مد نظر قرار دهد.
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