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بررسى نگرش هاى دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايى نسبت به 
كتابداران دانشگاهى

دكتر زهرا موسوى زاده1

مقدمه
نقش كتابخانه هاى دانشگاهى به عنوان بخشى 
منظور  به  كانونى  و  عالى  آموزش  نظام  از 
در  پژوهشى  و  اطالعاتى  نيازهاى  تأمين 
جامعة دانشگاهى كامًال بديهى است. اگر اين 
بتوانند  اطالع رسانى  مراكز  و  كتابخانه ها  نوع 

چكيده
به  پژوهش  و  آموزش  امر  در  هستند  قادر  تجربه  و  مهارت،  دانش،  بودن  دارا  با  كتابداران 
دانشجويان كمك كنند. عدم اطالع دانشجويان از موقعيت حرفه اى، نقش هاى آموزشى، دانش، 
راهنمايى هاى  از  دانشجويان  مى شود  باعث  آنها  به  كمك  براى  كتابداران  عالقة  و  وظايف، 
كتابداران و كتابخانه ها به نحو احسن استفاده نكنند و پيدا كردن اطالعات را وظيفة شخصى 
عالمه  دانشگاه  دانشجويان  نگرش هاى  پيمايشى  روش  با  مقاله  اين  در  نمايند.  تلقى  خود 
طباطبايى در رشته ها و در مقاطع تحصيلى مختلف نسبت به كتابداران دانشگاهى مورد بررسى 
تحصيلكرده  افرادى  را  كتابداران  اينكه  با  دانشجويان  مى دهد  نشان  نتايج  است.  گرفته  قرار 
مى دانند، ولى از پيشينه هاى تحصيلى، نقش ها، وظايف، و مهارت هاى آنها آگاه نيستند. در 

پايان مقاله نيز پيشنهاداتى ارائه شده است.

كليدواژه ها
نـگرش، دانشجـويـان، كتـابـداران دانـشگاهى، موقعيت حرفه اى، كتابدارى، دانشگاه عالمه 

طباطبايى.

فرايندهاى  كنند،  عمل  بهينه  و  مؤثر  به طور 
آموزشى و پژوهشى تسهيل مى شوند و شتاب 
بيشترى مى يابند و در مجموع باعث به وجود 
آوردن زمينة رشد و توسعة كشورها مى شوند. 
كتابخانه  هاى دانشگاهى نقش كاتاليزور را در 
فرايندهاى آموزشى و پژوهشى ايفا مى كنند و 

z_mousavizadeh@yahoo.com 1. عضو هيئت علمي گروه كتابداری و اطالع رساني دانشگاه عالمه طباطبايي
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در واقع روان كنندۀ اين نوع فرايندها در نظام 
آموزشى و پژوهشى محسوب مى شوند.

دانشگاهى  كتابخانه هاى  بودن  مؤثر  براى 
و  فيزيكى،  مالى،  منابع  تأمين  بر  عالوه 
اطالعاتي مسئلة ارتباطات انسانى نيز اهميت 
عاطفى  موجودى  انسان  چون  دارد،  ويژه اى 
خالقيت،  و  فهم  درک،  احساسات،  داراى  و 
است  انسانى  هويت  و  مستقل،  شخصيت 

(خديوی، 1382، ص 109).
در كتابخانه هاى دانشگاهى، به منظور رفع 
نيازهاى كاربران و باال بردن  كيفيت علمى در 
برقرارى  براى  الزم  زمينه هاى  بايد  دانشگاه، 
و  كتابخانه  كاركنان  بين  انسانى  ارتباطات 
كاربران فراهم شود. با شناخت كامل كاربران 
مختلف  زمينه هاى  كردن  فراهم  و  كتابخانه 
براى معرفى توانايى ها و قابليت هاى كاركنان 
را  بيشترى  ارتباطات  زمينة  مى توان  كتابخانه 

فراهم ساخت.

بيان مسئله
دانش،  بودن  دارا  با  دانشگاهى،  كتابداران 
مهارت، و تجربه قادر هستند در امر آموزش 
شركت  دانشكده ها  دانشجويان  پژوهش  و 
و  سازماندهى،  فراهم آورى،  با  آنها  كنند. 
ذخيرۀ اطالعات به اشكال مختلف و بر روى 
محمل هاى گوناگون و با ارائة خدمات سعى 
دسترسى  و  كتابخانه  از  استفاده  ميزان  دارند 
به آخرين اطالعات علمى را افزايش دهند و  
كيفيت كار آموزش و پژوهش در دانشگاه را 

ارتقا بخشند.
بيشتر  تمركز  دانشگاهى  كتابخانه هاى  در 
جايگاه  كه  است  ذهنى  فعاليت هاى  روى  بر 

واالترى نسبت به بقية امور عادى و روزمره 
دارند. در اين گونه فعاليت ها جنبه هاى عاطفى 
و انسانى بيشتر تحت تأثير قرار مى گيرند. در 
اين محيط ارتباطات انسانى در عين شباهت 
متمايزى  كامًال  ويژگى  محيط ها  ديگر  با 
است  استفاده اى  ويژگى  آن  و  مى كند  پيدا 
(خديوی،  مى نمايند  كتابخانه  از  كاربران  كه 

1382، ص 109).
مراجعه كنندگان به كتابخانه هاى دانشگاهى، 
و  توانايى،  مهارت،  دانش،  دانشجويان  اگر 
قابليت هاى كتابداران را بشناسند و از وظايف 
آنها نسبت به خود آگاه باشند و بدانند كتابداران 
پيچيدۀ  اطالعاتى  مسائل  مى توانند  تجربه  با 
كتابخانه ها  به  آنها  مراجعة  كنند،  حل  را  آنها 
راهنمايى ها و  از  بيشتر خواهد بود، و بيشتر 
خواهند  بهره مند  كتابداران  مؤثر  كمك هاى 
دانشجويان  بيشتر  ارتباط  است  بديهى  شد. 
با كتابداران، استفادۀ بيشتر و مفيدتر از منابع 
موثق ترين  و  آخرين  به  دسترسى  كتابخانه، 
ارتقاى  و  تخصصى،  زمينه هاى  در  اطالعات 
دانشگاه  در  پژوهش  و  آموزش  كيفى  سطح 
عدم  برعكس،  داشت.  خواهد  همراه  به  را 
قابليت هاى  و  توانايى ها  از  صحيح  شناخت 
از  بسيارى  شـد  خـواهد  بـاعث  كتـابـداران 
وظيفة  را  اطالعات  كردن  پيدا  دانشجويان 
شخصى خود تلقى كنند. دراين صورت آنها 
نـه تـنها از راهنـمايـى هاى كتـابداران بهره اى 
نخواهند برد، بلكه از رويارويى و مواجهه با 
(ويلسون،  داشت  خواهند  واهمه  هم  آنها 

1982، ص 35).
شناخت  چون  گذشت،  آنچه  به  توجه  با 
دانش، مهارت، و تجارب كتابداران و وظيفه اى 
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كه در قبال دانشجويان برعهده دارند مى تواند 
پژوهش  و  آموزش  كار  كيفيت  بردن  باال  در 
در دانشگاه تأثير گذارد،  اين پژوهش درصدد 
عالمة  دانشگاه  دانشجويان  نگرش  است 
دانشگاهى  كتابداران  به  نسبت  را  طباطبايي 
مورد بررسى قرار دهد و ميزان شناخت آنها 

را تعيين نمايد.

تعاريف عملياتى 
نگرش: بازيابى از شيوۀ احساس دانشجويان 

نسبت به كتابداران دانشگاهى است.
هستند  دانشجويانى  منظور  دانشجويان: 
كه در رشته هاى مختلف و در مقاطع مختلف 
تحصيلى در دانشكده هاى ادبيات و زبان هاى 
سياسى،  علوم  و  حقوق  اقتصاد،  خارجه، 
روان شناسى و علوم تربيتى،  علوم اجتماعى، 
عالمة  دانشگاه  حسابدارى  و  مديريت  و 
 1387-1386 تحصيلى  سال  در  طباطبايى 

مشغول به تحصيل مى باشند.
افرادى  منظور  دانشگاهى:  كتابداران 
كتابدارى  تحصيالت  داراى  كه  هستند 
كتابخانه هاى  در  كتابدار  سمت  با  و  هستند 
دانشكده هاى مختلف دانشگاه عالمة طباطبايى 

مشغول به كار مى باشند.

اهداف پژوهش
هدف كلى: 

بررسى نگرش دانشجويان دانشگاه عالمه 
طباطبايى نسبت به كتابداران دانشگاهى است.

اهداف فرعى: 
مورد  دانشجويان  نگرش هاى  تعيين   -
بررسى نسبت به ميزان تحصيالت، درس های 

دانشگاهى، وظايف، و مهارت هاى كتابداران 
دانشگاهى؛

مورد         بررسى  دانشجويان  نگرش  تعيين   -
كتـابـداران  تـأثـيـر  و  اهميـت  بـه  نـسبـت 

دانشگاهى؛ 
-  تعيين نگرش دانشجويان مورد بررسى 

نسبت به داليل انتخاب شغل كتابداران؛
از  دانشجويان  استفادۀ  ميزان  تعيين   -
نيازهاى  رفع  براى  كتابداران  راهنمايى هاى 

اطالعاتى و پژوهشى؛ 
استفادۀ  عدم  يا  استفاده  داليل  تعيين   -

دانشجويان از راهنمايى هاى كتابداران؛ و
مورد  دانشجويان  نگرش هاى  تعيين   -
بررسى نسبت به عالقة كتابداران براى كمك 

به دانشجويان.

گـردآورى  ابـزار  و  پـژوهش  روش 
اطالعات

روش پژوهش پيمايشى است و از پرسشنامه 
استفاده  پژوهش  داده هاى  جمع آورى  براى 
به  سؤال   15 شامل  پرسشنامه  است.  شده 
شكل هاى مختلف با جواب هاى چندگزينه اى، 
بلى و خير، سؤال های باز و يك دسته سؤال 

به صورت چك ليست بوده است.

جامعة پژوهش
جامعة مورد پژوهش كلية دانشجويان دانشگاه 
عالمة طباطبايى در رشته هاى مختلف آموزشى 
كارشناسى،  مختلف  مقاطع  در  كه  هستند 
دانشكده هاى  در  دكترى  و  ارشد،  كارشناسى 
حقوق  اقتصاد،  خارجه،  زبان هاى  و  ادبيات 
و علوم سياسى، روان شناسى و علوم تربيتى، 
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در  حسابدارى  و  مديريت  و  اجتماعى،  علوم 
سال تحصيلى 1386-1387 مشغول به تحصيل 
آموزشى  معاونت  دفتر  آمار  طبق  مى باشند. 
 1387-1386 تحصيلى  سال  در  دانشگاه، 
تعداد 15996 نفر دانشجو در دانشگاه عالمه 

طباطبايى به تحصيل اشتغال   داشته اند.

جامعة آمارى نمونه 
بـه دليـل كثـرت دانـشجويـان، نـمونه گيـرى 
به صورت تصادفى و به تناسب انجام شد. تعداد 
دانشجويان  تعداد  تناسب  به  پرسشنامه    400
و  كتابدارى  دانشجويان  توسط  دانشكده ها، 
اطالع رسانى در بين دانشجويان دانشگاه عالمه 
طباطبايى توزيع گرديد. از كل پرسشنامه  هاى 
ارسالى تعداد 333 پرسشنامه عودت داده شد. 

پيشينة پژوهش
نسبت  دانشجويان  نگرش  مورد  در  ايران  در 
افراد  ساير  نگرش  يا  دانشگاهى  كتابداران  به 
نسبت به كتابداران تا آنجا كه پژوهشگر مطلع 

مى باشد، پژوهشى صورت نگرفته است.
در خارج از ايران در مورد تصوير حرفة 
كتابدارى و كتابداران در بين مردم مطالعاتى 
انجام شده است. دربارۀ موضوع مورد بررسى 
پژوهشى  سؤاالت  با  چندى  مطالعات  نيز 
متفاوت از پژوهش حاضر صورت گرفته كه 

به آنها اشاره مى شود:
مارى جين سو اپ  و جفرى كتزر2 (1972)، 
سؤال  آنها  «چرا  عنوان  با  خود  پژوهش  در 
اضطراب  دربارۀ  بررسى  اولين  نمى كنند؟» 

را  دانشگاه  دانشجويان  ميان  در  كتابخانه اى 
انجام دادند. اين بررسى در زمانى محدود با 
استفاده از شيوه هايى از قبيل برقرارى ارتباط و 
انجام مصاحبه  درصدد كشف و جست وجوى 
اين موضوع بوده كه چرا برخى دانشجويان از 
مصاحبه هاى  در  نمى گيرند.  كمك  كتابداران 
اقرار  دانشجويان  از  درصد   65 شده  انجام 
سؤاالتشان  نبوده اند  مايل  خودشان  كردند 
آنها  چون  بگذارند،  ميان  در  كتابداران  با  را 
نمى خواهند مزاحم كتابداران شوند. احساس 
است،  ابتدايى  و  سطحى  سؤاالتشان  مى كنند 
از عملكرد و پاسخ هاى قبلى كتابداران راضى 

نيستند. 
 (1977) پاستين3  مورين  و  پيترهرنون 
از  دانشجويان  «درک  باعنوان  پژوهشى  در 
نظرات  بررسى  به  دانشگاهى»  كتابداران 
دانشگاهى  كتـابـداران  دربـارۀ  دانـشجويـان 
پرداخته اند. اين پژوهش به روش پيمايشى و 
با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت، نتايج 
به دست آمده از 362 پرسشنامة دريافت شده 
نشان مى دهد 87 درصد دانشجويان كتابداران 
تشخيص  كتابخانه  كاركنان  ساير  از  را 
دانش  و  هستند  مسن تر  آنها  چون  مى دهند 
دانشجويان  از  درصد   40/7 دارند.  بيشترى 
صورت  در  تنها  داشته اند  اظهار  پاسخ دهنده 
نياز به كتابداران مراجعه مى كنند، اكثريت آنها 
نقش كتابداران در دانشگاه را نقشى خدماتى 
را  خود  وظايف  آنها  معتقدند  و  مى دانند 

به خوبى انجام نمى دهند.
در   ،(1985) سوارد4  ليلى  و  جرز  رالف 
2. Mary Jane Swope & Jeffery Katzer

3. Peter Hernon & Maureen Pastin      
4. Ralph Gers & Lillie Seward
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مطالعه اى براى بررسى عملكرد بخش مرجع 
كتابداران  از  دانشجويان  نكردن  سؤال  داليل 
مورد  را  مرجع  ميز  كتابداران  به خصوص  و 
بررسى قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه 
نحوۀ برخورد كتابداران با دانشجويان و عدم 
عدم  اصلى  داليل  مرجع،  كتابداران  مهارت 

مراجعة دانشجويان به كتابداران مى باشد.
پژوهشى  در   ،(1986) جولينج5  مارى 
نظرات اعضاى انجمن كتابداران آمريكا را، كه 
به طور تصادفى انتخاب شده بودند، در مورد 
حرفة كتابدارى مورد بررسى قرار داد. نتايج 
حاكى از آن است كه 69/5 درصد از اعضاى 
مورد بررسى توسعة افزايش درک عمومى از 
و  مهم  را  آنها  حرفه اى  وظايف  و  كتابداران 

پراهميت دانسته اند.    
فيليپ ِجى. ايگان6 (1992)، در پژوهشى 
كه  رسيد  نتيجه  اين  به  دانشجويان  بين  در 
اضطراب كتابخانه اى و ترس از سؤال كردن 
رفع  براى  دانشجويان  برخى  مى شود  باعث 
كمك  كتابداران  از  خود  اطالعاتى  نيازهاى 

نگيرند
پاتريسا جى. شومن7 (1995)، در پژوهش 
مبهم  نقاط  تصويركتابداران،  مورد  در  خود 
موجود در انعكاس تصوير صحيح از كتابداران 
را مورد بررسى قرار داد و پيشنهاد نمود در 
مالحظات  تنها  كتابداران  تصاوير  انعكاس 
بلكه  نشود،  گرفته  درنظر  ظاهرى  و  فيزيكى 
سودمند بودن و ضرورى بودن آنها در جامعه 

هم  مدنظر قرار گيرد.
نقش  اهميت   ،(1998) استيل8  م.  جولى 
قرار  بررسى  مورد  را  دانشگاه  در  كتابداران 
داد و به اين نتيجه رسيد كه استادان و كادر 
را  كتابداران  و  كتابخانه  دانشگاه،  آموزشى 
براى آموزش عالى مفيد و مثمرثمر مى دانند، 
نوشته هاى  يا  مقاالت  در  نيستند  حاضر  ولى 

خود به آن اشاره كنند.
در  پژوهشى  در   ،(2002) فاگان9  جودى 
جنوبى،  ايلينويز  دانشگاه  موريس  كتابخانة 
را  كتابداران  از  دانشجويان  شناخت  ميزان 
دانشجوى   48 نظرات  بين  از  و  كرد  بررسى 
وظايف  دانشجويان  كه  دريافت  پاسخ دهنده 
مى دانند  منشى ها  وظايف  شبيه  را  كتابداران 
نمى باشند. آگاه  آنها  اصلى  وظايف  از  و 
ضمن آنكه از كاربرد و افزايش فناورى هاى 
از  و  داشته اند  اطالع  كتابخانه  در  اطالعاتى 
اطالعاتى  فناورى هاى  با  كتابداران  كاركرد 

مطلع بوده اند.
دنيس كوفوگياناكيس و ژانت باكينگهام10 
(2005)، در پژوهشى با عنوان «تأثير كتابداران 
و  پزشكى  اول  سال  دانشجويان  يادگيرى  در 
در  كتابداران  اهميت حضور  دندان پزشكى»، 
مفاهيم  بيشتر  درک  براى  دانشجويان  جمع 
نتيجه  اين  به  و  كردند  مطالعه  را  پزشكى 
رسيدند كه حضور كتابداران براى درک بيشتر 

مفاهيم پزشكى تأثير مثبت داشته است.
روش  با  پژوهشى  الئوگان 11در  آجايلى 

5. Mary Jolynch

6. Philip J. Egan

7. Patricia G. Schuman            

8. Julie M.Still

9. Jody Fagan

10. Danise Koufogiannakis & Jeneath Buckingham

11. Ajileye Laogon 
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در  كاربران  با  مرجع  كتابداران  رابطة  پيمايشى 
داد.  قرار  بررسى  مورد  را  دانشگاهى  كتابخانة 
نتايج اين بررسى نشان داد كه بين تعداد مراجعه 
دانشجويان به ميز مرجع و نگرش آنها نسبت به 
كتابداران ميز مرجع رابطة معنادارى وجود دارد.

يافته هاى پژوهش
الف: يافته هاى توصيفى 

يافته هاى پژوهش نشان مى دهد 67/5 درصد 
پاسخ دهندگان زن، و32/5 درصد مرد بوده اند. 
86/5 درصد از دانشجويان پاسخ دهنده در مقطع 
كارشناسى، 10/8 درصد در مقطع كارشناسى 
ارشد، و 2/7 درصد در  مقطع دكترى بوده اند.

از  ترتيب  به  پاسخ دهنده  دانشجويان 
دانشكده هاى ادبيات و زبان هاى خارجه (29/7 
 27/1) تربيتى  علوم  و  روان شناسى  درصد)، 
درصد)، اقتصاد (14/4 درصد)، علوم اجتماعى 
(10/8 درصد)، حسابدارى و مديريت و حقوق 
وعلوم سياسى (هر كدام 9 درصد) مى باشند.  

ب: يافته های تحليلى 
سؤال 1: ميزان مراجعة شما به كتابخانه 
چگونه است؟                                  

                     
جدول 1. توزيع فراوانى مراجعة دانشجويان به كتابخانه

درصدفراوانىميزان استفاده
329/5خيلى زياد
11835/7زياد
8826/4متوسط
5014/9كم

339/9بسيار كم
123/6هيچ وقت
333100جمع

 9/5 كه  است  آن  نشان دهندۀ   1 جدول 
كتابخانه  به  زياد  خيلى  دانشجويان  از  درصد 
مراجعه مى كنند،  35/7 درصد از دانشجويان 
زياد 26/4 درصد متوسط، 14/9 درصد كم، 
مراجعه  كتابخانه  به  كم  بسيار  درصد   9/5 و 
مى كنند. 3/6 درصد از آنها هم هيچ وقت به 

كتابخانه مراجعه نمى كنند.

كتـابـداران  از  تـعـداد  چـه   :2 سؤال 
دانشكدۀ  كتابخانه  در  شاغل  دانشگاهى 

خود را مى شناسيد؟     

جدول2. توزيع فراوانى ميزان شناخت كتابداران از نظر فيزيكى
درصدفراوانىميزان شناخت

11835/4تمام كتابداران دانشكده را مى شناسم
19057بعضى از آنها را  مى شناسم
257/6هيچ كدام را  نمى شناسم

333100جمع

جدول 2 ميزان شناخت كتابداران را نشان 
مى دهد. طبق يافته هاى اين جدول 35/4 درصد 
دانشگاهى  كتابداران  تمام  پاسخ دهندگان  از 
شاغل در كتابخانه هاى دانشكده هاى خود را 
كاركنان  از  كدام يك  مى دانند  و   مى شناسند 
از  درصد   57 مى باشند.  كتابدار  دانشكده 
پاسخ دهندگان بعضى از كتابداران دانشگاهى 
كتابداران  از  هيچ كدام  آنها  از  درصد   7/6 و 
دانشكده هاى  كتابخانه  در  شاغل  دانشگاهى 
پاسخ  كه  آنهايى  اغلب  نمى شناسند.  را  خود 
داده اند بعضى از كتابداران را مى شناسند اظهار 
امانت،  بخش  در  شاغل  كتابداران  داشته اند 

مرجع، و يا سالن مطالعه را مى شناسند.
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سؤال3: به نظر شما كتابداران دانشگاهى 
داراى چه ميزان تحصيالت مى باشند؟

جدول 3. توزيع فراوانى ميزان تحصيالت  كتابداران از نظر 
دانشجويان

درصدفراوانىدرجة تحصيلى
8124/3ديپلم

18355كارشناسى
3610/8كارشناسى ارشد

--دكترى
339/9نمى دانم
333100جمع

جدول 3 نشان   دهندۀ آن است كه اكثريت 
دانشجويان يعنى 55 درصد از آنها فكر مى كنند 
كتابداران دانشگاهى داراى مدرک كارشناسى 
مدرک  ترتيب  به  پاسخ دهندگان  بقية  هستند. 
كارشناسى  مدرک  و  درصد)،   24/3) ديپلم 
از  كرده اند.  ذكر  را  درصد)   10/8) ارشد 
كتابداران  از  هيچ كدام  دانشجويان  نظر 
نمى باشند.  دكترى  مدرک  داراى  دانشگاهى 
از  هم  پژوهش  مورد  جامعة  از  درصد   9/9
اظهار  دانشگاهى  كتابداران  تحصيالت  ميزان 

بى اطالعى كرده اند.

سؤال 4: به نظر شما كتابداران مى توانند 
عضو هيئت علمى باشند؟

از  درصد   71/9 سؤال  اين  به  پاسخ  در 
 5/4 داده اند،  منفى  پاسخ  پاسخ دهندگان 
درصد پاسخ مثبت و 24/7 درصد هم اظهار 

بى اطالعى كرده اند.

سؤال 5: به نظر شما دانشجويان كتابدارى 

مى گذرانند،  دانشگاه  در  را  درس هايي  چه 
حداقل پنج مورد را ذكر كنيد.

آنها  از  تعدادى  سؤال  اين  به  پاسخ  در 
مثـل  غيـركتـابـدارى  درسـى  موضوع هـاى 
جغرافيا،  زبان،  ادبيات،  تاريخ  روان شناسى، 
آمار، رياضى، و كامپيوتر را ذكر كرده بودند و 
تعدادى از پاسخ دهندگان هم ( نزديك به 50 
درصد) موارد ساده و ابتدايى كتابدارى را بيان 
كرده بودند مثل نحوۀ چيدن كتاب، نحوۀ پيدا 
دادن. امانت  نحوۀ  كتاب،  ثبت  كتاب،  كردن 
تعداد اندكى هم اختصاص شماره به كتاب را 

ذكر كرده بودند.

كتـابـداران  شمـا  نـظـر  بـه  سؤال 6: 
دانشگاهى كدام يك از مهارت هاى زير را 

دارا مى باشند؟   
گزينة الف: اينترنت، 

گزينة ب: دانستن جاى منابع در كتابخانه،  
گزينة ج: اطالع از منابع كتابخانه اى، 

گزينة د: سازماندهى منابع،   
گزينة ه: استفاده از سيستم هاى اطالعاتى،  

گزينة و: مهارت هاى ارتباطى، و 
گزينة ز: غيره.

كه   است  آن  بيانگر  پژوهش  يافته هاى 
منابع  جاى  «دانستن  به ترتيب  پاسخ دهندگان 
در كتابخانه» (26/5 درصد)، «اطالع از منابع 
«سازماندهى  درصد)،   21/6) كتابخانه اى» 
 14/4) «انيترنت»  (20/4   درصد)،  منابع» 
درصد)، «مهارت هاى ارتباطى» (6/9 درصد)، 
 4/8) اطالعاتى»  سيستم هاى  از  «استفاده 
درصد) را از مهارت هاى كتابداران دانشگاهى 
پاسخ دهندگان  از  درصد   5/4 مى دانند. 
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«سرقت  از  مراقبت  مثل  ديگرى  گزينه هاى 
رفتن كتاب ها»، «ديد زدن دانشجويان» و «از 

زير كار در رفتن» را ذكر كرده بودند.

سؤال 7: به نظر شما كتابداران دانشگاهى 
در كتابخانه چه وظايفى را برعهده دارند، 

حداقل پنج مورد را بنويسيد.
 در پاسخ به اين سوال، پاسخ دهندگان به 
كتابدارى را مثل «چيدن  سادۀ  نحوى مسائل 
افراد»،  به  كتاب  «تحويل  قفسه»،  در  كتاب ها 
«جست و جوى منابع»، «جمع كردن كتاب ها»، 
بودند.  كرده  بيان  را  كتاب ها»  «كدگذارى  و 
«حرف  مثل  هم  ديگرى  پراكنده  جواب  هاى 
تلفن»،  با  كردن  «صحبت  يكديگر»،  با  زدن 
«بازى با كامپيوتر»، و «انجام كارهاى شخصى» 

ذكرشده بود. 
   

سؤال 8: به نظر شما كتابداران دانشگاهى 
در پيشرفت تحصيلى شما تأثير دارند؟

در پاسخ به اين سؤال، 58 درصد آنها اظهار 
داشته اند كتابداران در پيشرفت تحصيلى آنها 
تأثير اندكى دارند، 32 درصد اعتقاد داشته اند 
كتابداران در پيشرفت تحصيلى آنها هيچ گونه 
تأثيری ندارند و 10 درصد هم به اين سؤال 

پاسخ نداده اند.

سؤال 9: به نظر شما كتابداران در پيشبرد 

اهداف دانشگاه نقش مؤثری دارند؟ 
از  درصد   84/5 يعنى  آنها،  اكثريت 
پاسخ دهندگان پاسخ داده اند كتابداران به طور 
نقش  دانشگاه  اهداف  پيشبرد  در  مستقيم 

ندارند ولى براى دانشگاه مفيد هستند.

كتابداران  چرا  شما  نظر  به   :10 سؤال 
شغل كتابدارى را انتخاب كرده اند؟ چون،

گزينة الف: كتاب ها را دوست دارند،
گزينة ب: حقوق و مزاياى بااليى دارند،
گزينة ج: موفقيت اجتماعى بااليى دارند،
گزينة د: مى خواهند به مردم كمك كنند،

گزينة هـ  : كار كردن با فناورى ها را دوست 
دارند،

گزينة و: محيط دانشگاه را دوست دارند،
گزينة ز: كارى آسان است، و

گزينة ح: غيره.

 جدول 4 بيانگر آن است كه دانشجويان 
 29/4) كتاب»  داشتن  «دوست  عامل  سه 
درصد)، «آسان بودن كار» (20/5 درصد)، و 
دوست داشتن محيط دانشگاه (12 درصد) را 
مهم ترين داليل براى انتخاب شغل كتابدارى 
در دانشگاه مى دانند. داليل ديگر از نظر آنها 
«كار  درصد)،   8/1) باال»  اجتماعى  «موقعيت 
كردن با فن آورى ها» (7/5 درصد)، «كمك به 
مردم» (4/5 درصد) و «حقوق و مزاياى باال» 

جدول 4. فراوانى داليل انتخاب شغل كتابدارى از نظر دانشجويان
داليل انتخاب شغل 

كتابدارى
جمعگزينة حگزينه زگزينة وگزينة هگزينة دگزينة جگزينة بگزينة الف

9812271525406848333فراوانى
29/43/68/14/57/51220/514/4100درصد
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توجهى  قابل  درصد  مي باشد.  درصد)   3/6)
آنها  از  درصد  يعنى 14/4  پاسخ دهندگان،  از 
نيز داليل ديگرى مثل «چون كار ديگرى پيدا 
دانشگاهى  رشته  اين  در  «چون  نكرده  اند» 
را  است»  بهتر  بيكارى  از   » يا  شده اند»  قبول 

بيان نموده بودند.

كتابخانه  به  منظور  چه  به   :11 سؤال 
مراجعه مى كنيد؟

گزينة الف: خواندن
گزينة ب: جست وجوى منابع

گزينة ج: خواندن و جست وجوى منابع 
گزينة د: گپ زدن و استراحت كردن  

گزينة ه : غيره.
بر اساس يافته هاى اين پژوهش به ترتيب 
50/5 درصد از دانشجويان به منظور خواندن، 
26/7 درصد به منظور خواندن و جست وجوى 
جست وجوى  منظور  به  درصد   19/5 منابع، 
منابع، و 3/3 درصد به منظور استراحت كردن 

و گپ زدن به كتابخانه مراجعه مى نمايند.

و  مشورت  از  ميزان  چه  به   :12 سؤال 
راهنمايى هاى كتابداران استفاده مى كنيد؟

جدول 5. فراوانى ميزان استفاده از راهنمايى هاى 
كتابداران
درصدفراوانىميزان استفاده از  راهنمايى ها

5616/81موقع نياز
15145/3به ندرت
10030/1هيچ وقت

267/8نمى دانستم با كتابداران مى توان  مشورت كرد
333100جمع

از  استفاده  ميزان  فراوانى    5 جدول 
مى دهد.  نشان  را  كتابداران  راهنمايى هاى 
درصد   16/8 جدول  اين  يافته هاى  براساس 
كتابداران  به  نياز  صورت  در  دانشجويان  از 
آنها  راهنمايى هاى  از  و  مى كنند،  مراجعه 
براى رفع نيازهاى اطالعاتى و پژوهشى خود 
استفاده مى نمايند. 45/3 درصد از دانشجويان 
به ندرت و 30/1 درصد از آنها هيچ وقت از 
راهنمايى هاى كتابداران استفاده نمى كنند. 7/8 
درصد از پاسخ دهندگان هم اطالع نداشته اند 
كه مى توانند از راهنمايى هاى كتابداران براى 
استفاده  پژوهشى  اطالعاتى  نيازهاى  رفع 

نماييد.

مشورت  از  كه  صورتى  در   :13 سؤال 
و راهنمايى هاى كتابداران استفاده مى كنيد، 

داليل آن را بيان نماييد.
گزيـنـة الف: رفـتـار دوستـانه و مؤدبـانة 

كتابداران،
گزيـنـة ب: اطالع كتـابـداران از منـابـع 

موجود، 
گزينة ج: تسلط كتابداران به اينترنت، و

گزينة ه : غيره.

استفادۀ  و  مشورت  داليل   6 جدول 
را  كتابداران  راهنمايى هاى  از  دانشجويان 
نشان مى دهد. جامعة مورد پژوهش به ترتيب 
«اطالع كتابداران از منابع موجود در كتابخانه» 
(24/6 درصد)، «تسلط كتابداران به اينترنت» 
منابع  از  كتابداران  «اطالع  درصد)،   14/4)
الكترونيكى» (14/2 درصد) و «رفتار دوستانه 
داليل  را  درصد)   9/3) كتابداران»  مؤدبانة  و 
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مشورت و استفاده از راهنمايى هاى كتابداران 
مى دانند. 37/5 درصد از پاسخ دهندگان به اين 

سؤال پاسخ نداده اند.

سؤال 14: در صورتى كه از راهنمايى هاى 
نيازهاى  رفع  براى  دانشگاهى  كتابداران 
نمى كنيد  استفاده  پژوهشى  و  اطالعاتى 

داليل آن را بيان كنيد.                  
گزينة الف: نحوۀ برخورد كتابداران،

منابع  از  كتابداران  اطالع  عدم  ب:  گزينة 
موجود،

گزينة ج: كم رويى،
گزينة د: مشغول بودن كتابداران، و

گزينة ز: غيره.
 يافته ها  نشانگر آن است كه جامعة مورد 
پژوهش داليل عدم استفاده از راهنمايى هاى 
كتابداران را به ترتيب «نحوۀ برخورد كتابداران» 
(6/9 درصد)، «كم رويى» (6/6 درصد)، «عدم 
اطالع كتابداران از منابع موجود» (5/1 درصد) 
پاسخ دهندگان  از  درصد   7/2 كرده اند.  ذكر 
داليل ديگرى بيان نموده بودند از جمله «تا به 
حال جرئت نداشته ام از آنها سؤال كنم چون 
سرد و بى   روح هستند و رفتارى بسيار رسمى 
نيست»،  مفيد  آنها  «راهنمايى هاى  دارند»، 
«احتياج نداشته ام»، و «خودم مايل نبوده ام» از 

آنها سؤال كنم.

كتابداران  شما  نظر  به   :15  سؤال 
دانشجويان  به  كمك  به  مايل  دانشگاهى 

هستند؟
از  درصد  سؤال، 53/2  اين  به  پاسخ  در   
كمك  كتابداران  داشته اند  اظهار  دانشجويان 
كردن به دانشجويان را دوست دارند، ولى مايل 
نيستند در پروژه هاى پژوهشى و پايان نامه ها 
با دانشجويان همكارى داشته باشند و آنها را 

يارى دهند.

نتايج و بحث
اكثر دانشجويان رشته هاى مختلف درسطوح 
افرادى  را  كتـابـداران  تـحصيـلى  مـختـلف 
ولـى  مى دانند،  دانـشگاهى  و  تـحصيـلكرده 
و  وظايف،  دانشگاهى،  در س های  مورد  در 
آنها  دارند.  اندكى  شناخت  آنها  مهارت هاى 
آگاهى  كتابداران  قابليت هاى  و  توانايى ها  از 
كاملى ندارند و مطلع نيستند كه كتابداران با 
تجربه و ماهر قادر هستند به طور غيرمستقيم 
در  مستقيم  به طور  و  آموزش  امر  در  را  آنها 
دانشجويان  اكثر  دهند.  يارى  پژوهش  امر 
تصور  ديده  آموزش  افرادى  را  كتابداران 
مى كنند ولى آنها را به عنوان افراد متخصص 
و مؤثر كه بتوانند مسائل آموزشى و پژوهشى 

آنها را حل نمايند، نمى شناسند.
اهميت  و  ارزش  به  دانشجويان  اينكه  با 

جدول 6. فراوانى داليل استفاده از راهنمايى هاى كتابداران
جمعبدون پاسخگزينة هـگزينة دگزينة جگزينة بگزينة الفداليل استفاده

125333-31824847فراوانى
37/5100-9/324/614/414/2درصد
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اطالعات در عصر كنونى كامًال پى مى برند و 
از نيازهاى اطالعاتى خود كامًال آگاه هستند، 
ولى به نقش و اهميت كتابداران و كتابخانه ها 
ندارند  توجهى  اطالعات  به  دسترسى  براى 
كتابداران  آنها  مى گيرند.اكثر  ناديده  را  آنها  و 
اطالع رسانان  نه  مى دانند  كتاب  نگهبانان  را 
و واسطه هاى اطالعاتى. شايد يك  دليل آن 
آنها  از  بعضى  باشد.  كتابداران  خود  عملكرد 
اذهان  در  شده اند  باعث  عملكردهايشان  با 
عمومى اينگونه تصور شود كه كتابداران غير 
از مراقبت ازكتاب ها، چيدن كتاب ها در قفسه، 
مهر زدن كتاب ها، و يا امانت دادن كار مهم 

ديگرى نمى توانند انجام دهند.
شناخت دانشجويان ازكتابداران و نگرش 
ميزان  در  كتابداران   به  نسبت  آنها  مثبت 
استفادۀ آنها ازكتابخانه و منابع اطالعاتي نأثير 
زيادى مى گذارد. اگر دانشجويان از موقعيت 
تجربه،  دانش،  آموزشى،  نقش هاى  حرفه اى، 
به  كمك  براى  كتابداران  عالقة  و  وظايف، 
كرد  خواهند  احساس  باشند،  آگاه  كتابداران 
در  اعتمادى  قابل  و  متخصص  كارشناسان 
كتابخانه ها وجود دارند كه مى توانند روى آنها 
حساب كنند و براى رفع نيازهاى اطالعاتى و 

پژوهشى از آنها كمك بگيرند.
در اين زمينه، دانش و رفتار كتابداران هم 
دهد. تغيير  را  دانشجويان  نگرش  مى تواند 

را  الزم  مهارت هاى  و  دانش  كتابداران  اگر 
كسب كنند و رفتار مؤدبانه و دوستانه اى هم 
كه  دهند  ونشان  باشند،  داشته  دانشجويان  با 
مشتاق به كمك كردن به آنها هستند، نگرش 
دانشجويان تغيير مى كند و اشتياق آنها براى 
رفتن به كتابخانه افزايش مى يابد. استفادۀ بيشتر 

از كتابخانه، دسترسى به آخرين و موثق ترين 
اطالعات در زمينة تخصصى، و ارتقاى سطح 
كيفى آموزش و پژوهش در دانشگاه را باعث 
خواهد شد كه از اهداف اصلى و مهم دانشگاه  

به شمار مى آيد.   

پيشنهادات
كتابداران با افزايش دانش و مهارت هاى خود، 
دهند  نشان  مؤدبانه  و  دوستانه  برخورد  با  و 

مايل به همكارى با دانشجويان هستند.
دانشجويان  بـه  كمـك  بـا  1. كتـابـداران 
هنگام اجراى پروژه  هاى تحصيلى توانايى ها، 

مهارت ها، و مفيد بودن خود را نشان دهتد.
2. در كالس هاى درس آشنايى با كتاب و 
اصول كتابدارى، و جلسات آموزش استفاده از 
كتابخانه به توانايى هاى كتابداران اشاره شود 
و تأثير استفاده از راهنمايى هاى كتابداران در 
بحث  مورد  دانشجويان  تحصيلى  پيشرفت 

قرار گيرد.
كتابداران  نقش  و  كتابخانه  3. موضوع 
درسى  برنامه هاى  در  تحصيلى  پيشرفت  در 
قبل  دانش آموزان  تا  شود  گنجانيده  دبيرستان 
كتابداران  و  كتابخانه  با  دانشگاه  به  ورود  از 

آشنايى داشته باشند.
هنگام  به  مختلف  درس های  4. استادان 
از  را  دانشجويان  پژوهشى،  پروژه هاى  دادن 
سازند  مطلع  كتابداران  مهارت هاى  و  دانش 
راهنمايى هاى  از  تا  كنند  تشويق  را  آنها  و 
كتابداران استفاده كنند. مثًال اشاره به مهارت 
كتابداران درخصوص آشنايى آنها با بانك هاى 
پروژه هاى  پيشرفت  در  مى تواند  اطالعاتى 
تحصيلى دانشجويان و باال بردن كيفيت آنها 
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مؤثر واقع شود.
آثار  پديدآورندگان  و  5. دست اندركاران 
ادبى، فيلم ها، و برنامه  هاى ارتباط جمعى در 
توانايى هاى  و  كتابداران  معرفى  به  آثارخود 

آنها بپردازند.
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