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چڪیده

ڪلیدواژهها

کتابداری و اطالعرسانی ،کتابداران آستان قدس رضوی ،کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی،
فناوری اطالعات ،جایگاه حرفهای

دوره بیست و ششم ،شامره سوم ،پاییز 1394

هدف :شناسایی نگرش کتابداران شاغل در کتابخانۀ مركزی آستان قدس رضوی در مورد نقش و
آیندۀ حرفهای خود و عوامل کلیدی مؤثر بر آن.
روش /رویكرد پژوهش :پیامیشی -توصیفی از نوع كاربردی است .جامعۀ پژوهش كلیۀ کتابداران
شاغل در بخشهای مختلف كتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی ( 80نفر) بودند .از پرسشنامه
بهعنوان ابزار گردآوری دا دهها در سه بخش عوامل درونی ،بیرونی ،و نگرشی استفاده شد.
تجزیه و تحلیل دا دهها با استفاده از آمار توصیفی و شاخصهای پراكندگی همبستگی و آزمون
دوجملهای صورت گرفت.
یافت هها :از  80نفر کتابدار شاغل در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی تعداد  64نفر
دانشآموختۀ رشتۀ کتابداری و اطالعرسانی بودند .میانگین اهمیت به عوامل درونی ،بیرونی ،و
نگرشی بهترتیب  ،3/17 ،4/09و  4/07در مقیاس  5محاسبه شد .آزمون دوجملهای با اطمینان
باال ( )%95تأییدکنندۀ اهمیت باالی عوامل درونی ،بیرونی ،و نگرشی است .رضیب همبستگی،
ارتباط معناداری در نقش مؤثر عوامل درونی بر نگرش مثبت کتابداران نشان داد .نکتۀ قابل
اهمیت این است که کتابداران بهخوبی از رشایط حاکم بر این رشته و ارتباط تنگاتنگ آن با
فناوریهای نوین اطالع داشتند و برای انطباق با آن تالش میكنند.
نتیجهگیری :برای پاسخگویی به نیازهای آتی کتابداران ،بازنگری در ساختار تشكیالت اداری و
آموزشی كتابخانۀ مركزی آستان قدس رضوی در اولویت است .این اولویت زمینه را برای ترمیم
تأثیر عوامل بیرونی بر نگرش حرفهای كتابداران نسبت به جایگاهی كه در آیندۀ حرفه خواهند
داشت فراهم میكند.

نگرش کتابداران نسبت به جایگاه آتی خود در عرصه تحوالت فناورانه:
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در سالهای اخیر ،توسعة پرشتاب فناوری اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی
جلوۀ بیشتری مینماید (علیدوستی 1385 ،به نقل از صادقیانی و حیدری ،1388 ،ص
 .)190فهرستنویسی خودکار ،نظامهای بازیابی اطالعات برخط ،تحویل الکترونیکی
مدارک ،پایگاههای اطالعاتي ،نظامهای خبره ،مجموعههای الكترونيكي ،رابطهای تعاملی
وب ،خدمات مرجع مجازی ،پورتالها ،و وبسایتهای کتابخانهها مصداقهاي اين توسعه
هستند .با این تغییرات ،کتابخانههای دیجیتالی و الکترونیکی در کنار کتابخانههای سنتی
در حال تأسیس یا تکمیل هستند (رمضان .)2004 ،3این نوع کتابخانهها از مزایای فراواني
برخوردارند :سرعت عملکرد ،حافظة پردامنه ،دقت بسیار زیاد در فراهمآوري ،انباشت و
بازیابي اطالعات ،صرفهجویي در نیروي انساني ،ایجاد ارزش افزوده ،انعطافپذیري در برابر
نیازهاي گوناگون ،دسترسي یکپارچه به اطالعات ،امکان استفادة ارزان از سایر کتابخانهها و
پایگاهها ،روزآمدسازی و اصالح اطالعات بهشکلي ساده و سریع ،و اشتراک در منابع (فیتچر،
 2003به نقل از اسفندیاری مقدم و همکاران.)1391 ،
بسیاری از کاربران کتابخانه در استفاده از این نوع فناوریها به کمک نیاز داشته و
در مقابل ،کتابداران نیز نقش تعیینکنن دهای در فضای کتابخانههای دیجیتالی برعهده دارند
(اسپیسی 2003 ،به نقل از صادقیانی و حیدری ،1387 ،ص  )203زیرا کتابدار ،تحلیلگ ر
اطالعات است ،راههای ورود به پهنههای عظیم دانش و اطالعات را بهتر از دیگران میشناسد

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ،26شامره(3پاییز)1394

نگرشکتابداراننسبتبهجایگاهآتی
خود در عرصه تحوالت فناورانه

و میتواند فرصتهای دستیابی به آنها را در اختیار دیگران قرار دهد .با پیشرفت فناوری
و افزایش آگاهی ،كتابداران صرف ًا بر مهارتهای سنتی خرد همچون مذاکره ،جستجو ،و
آموزش پایبند نیستند ،بلکه به تواناییهای نوینی چون آشنایی با رایانه و شبکههای اطالعاتی
علمی فراگیر ،تفکر نقادانه ،و ارائة خدمات مرجع به جوامع چندفرهنگی و چندزبانی روی
آور دهاند (بقایی.)1384 ،
از سوی دیگر ،کاربران امروزی خواهان خدماتی هستند که در گذشته وجود نداشته
است .بنابراین ،کتابدار پویا کاربران خود را در مرکز تمام فعالیتهای کتابخانة خود قرار
يدهد و برای فراهمسازی اطالعات مورد نیاز کاربران ،نوع سازماندهی دانش مورد قبول
م
آنها ،و انتشار اطالعاتی که آنها میخواهند جایگاه خود را حفظ ميكند (شفیق .)2007 ،این
رويكرد مستلزم تغییر و تحول است .بدیهی است که هر تغییری ،بهویژه برای کسانی که خود
را در میان تغییرات پرتالطم و عظیم انقالب اطالعاتی مییابند ،افزایش اضطراب و تنش را
ب هدنبال خواهد داشت .کاسل ،1997( 1ص  )161معتقد است که متخصصان اطالعرسانی هم
اکنون در حال بازنگری کار خود برای پذیرش آین دهای متفاوت هستند .در این راستا ،آمادگی
برای رسیدن به نگرشهای جدید ،ایجاد م دلهای تجاری نو ،بهکارگیری هوشمندانة فناوری،
و ایجاد ارتباطات تازه از اهمیت ویژهای برخوردار است .به نظر میرسد ،ترکیبی مناسب از
این تحوالت عظیم ،آیندة هیجانبخشی را برای متخصصان اطالعرسانی رقمزند .در این
شرایط ،مطالعاتی که به شیوههای تطابق کتابداران با فناوریهای روز و آین دهمحور میپردازند
مطلوب خواهد بود.
در سالهای اخیر مفاهیم «تهدید» و «فرصت» دغدغة ذهنی بسیاری از اندیشمندان و
حرفهمندان کتابداری شده است ،زیرا آیندة این حرفه در هالهای از ابهام قرار دارد .بسیاری از
کارکردهای کتابخانهها که تا به حال در حوزة مسئولیت کاری کتابداران بوده است ،اکنون با
بهرهگیری از فناوریهای نوین توسط کارشناسانی از حوزههای دیگر انجام میگیرد (فتاحی،
 ،1383ص  .)105هافلر 2شرط حضور کتابداران در آیندة حرفهای را تغییر نگرش و سازگاری
یداند .او بهطور واضح بر این نکته اشاره میکند که اگر این امر
با شیوههای جدید کاری م 
صورت نگیرد ،کتابداران جایگاه خویش را از دست خواهند داد (هافلر 2002 ،به نقل از
قاضی میرسعید .)1386 ،هانون 3نیز معتقد است كه كتابداران بايد خود را براي آموزش
كاربران آماده كنند و اين امر ممكن نخواهد بود مگر با تغيير در نگرشهاي حرفهاي (هانون،
 2003به نقل از حری و قاضی میرسعید)1386 ،؛ زیرا نگرش افراد نحوة رفتار آنان را رقم
یدهد که بخش اعظم عملکردهای انسان تحت تأثیر نگرش
میزند .شواهد تجربی نیز نشان م 
او انجام میپذیرد (مظفریان .)1387،از این رو ،نگرش کتابداران نسبت به فناوریهای جدید
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نیز میتواند بر عملکرد و تصمیمگیریهای آتی آنان تأثیرگذار باشد (وزیرپور کشمیری و
نوروزیزاده قصری )1389 ،و در پیشبینی رفتار آینده آنان مؤثر واقع شود.
با توجه به توسعة فناوریهای اطالعاتی و همچنین تغییر نقش کتابداران در کتابخانهها
و مراکز اطالعرسانی ،دغدغة کنونی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پیشبینی احتمالی روند
خدمات در آینده است.
در سند چشمانداز سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی آمده
است که اين مركز بايد به فعالترین و غنیترین مرکز کتابخانهای در سطح منطقه و جهان
اسالم تبديل شود (آستان قدس رضوی )1391 ،برای دست یافتن به این هدف ،آگاهی
از نگرشهای کتابداران نسبت به فناوریهای اطالعاتی و خدمات پیشرفته آینده ضروري
مینماید.
پیشتر در این زمینه پژوهشهایی صورت گرفته است .بهطور مثال ،فرهادی ()1378
در پژوهشی به بررسی نگرش کتابداران دربارة کاربرد فناوریهای اطالعاتی در کتابخانههای
دانشگاهی شیراز پرداخت و نشان داد که نگرش بیش از  70درصد کتابداران کتابخانههاي
دانشگاهی شیراز نسبت به کاربرد فناوریهای اطالعاتی در کتابخانهها مثبت بوده است .بين
میزان تحصیالت و رشتة تحصیلی کتابداران و نگرش آنها نسبت به کاربرد رایانه در کتابخانه
رابطة معناداری وجود داشته است ،در حالی که میان جنسیت و نگرش کتابداران نسبت به
فناوری رابطه معناداری ب هدست نيامده است.
حری و قاضی میرسعید ( )1386در پژوهشی دربارۀ تأثير عوامل درونی و بيروني بر
ّ
نگرش كتابداران و اطالعرسانان پزشكي كشور نسبت به جايگاه خود در آيندة حرفه به این
نتیجه رسی دهاند که كتابداران و اطالعرسانان بهخوبی از شرایط آینده مطلع هستند و خود را
برای انطباق با آن آماده میکنند .آنان همچنین حضور متخصصان رایانه را در حرفة خود نه
يدانستند ،بلكه توانسته بودند خود را با روند تحوالت
تنها تهديدي براي امنيت شغلي خود نم 
فناوريهاي اطالعاتي تطبيق دهند .از طرفي ،آنها به اين امر واقف بودند كه اگر نتوانند خود را
با تحوالت فناوری در عرصة فعاليتهاي حرفهاي همگام نمايند ،فرصتهاي شغلي خويش
را از دست خواهند داد.
همچنین اسفندیاری مقدم و همکاران ( )1391در مطالعهای تطبیقی به بررسی دیدگاه
مدیران کتابخانههاي بیمارستانهاي آموزشي نسبت به جایگاه فناوري اطالعات در این
کتابخانهها پرداختند .یافتههای آنها نشان داد که درصد باالیی از مدیران ( 93/7درصد)
بهکارگیری فناوریهای اطالعاتی را ضروری و بیشترین مزیت استفاده از این امکانات را
کاهش تالش انسانی دانستهاند .همچنین ،تمامی این مدیران بر افزايش سطح مهارتها و
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دانش خود در این فناوریها تأکید كر دهاند و باال بردن سطح دانش کتابداران خود را با استفاده
از آموزش این مهارتها جزء اهداف خود دانستهاند.
رمضان ( )2004با بررسی نظرات  244نفر از کتابداران کتابخانههای پاکستان به سنجش
ارتباط میان دانش کتابداران و فناوریهای اطالعاتی و نگرش آنان نسبت به استفاده از این
فناوریها پرداخت .وي نشان داد که هرقدر میزان دانش کتابداران در سطح باالتری باشد،
نظر آنان نسبت به استفاده از فناوریهای اطالعاتی در کتابخانهها مثبتتر و ضروریتر است.
شفیق )2007( 1نیز از طریق بررسی وبسایت کتابخانهها و همچنین مصاحبه و ارائة
پرسشنامه به دانشجویان کتابداری ،دریافت که محیطهای الکترونیکی قرن  21دانش و
مهارت کتابداران را میطلبد .فناوری بهتنهایی نمیتواند تغییرات مورد نیاز را ایجاد كند.
نگرشها ،سیاستها ،و شیوههای کتابداران برای ارائة خدمات مفید باید به موازات استفاده
از فناوریهای نوین تغییر كند.
با توجه به اهمیت موضوع ،به نظر میرسد که هنوز بررسی این دیدگاهها و نگرشها
جای پژوهش دارد و الزم است در سطح باالتری از کتابخانهها انجام گیرد .بنابراین ،پژوهش
حاضر بر آن شد تا موضوع مورد بحث را در میان کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس
مورد سنجش قرار دهد و دیدگاه کتابداران کتابخانة مركزي آستان قدس رضوی را نسبت
به فناوریهای اطالعاتی جديد و ضرورت استفاده از آنها و پیش بینی آیندة شغلی آنان با
توجه به ورود سریع فناوریهای نوین بسنجد .با این فرض که کتابداران کتابخانة مرکزی
آستان قدس رضوی ،نگرش مثبتی نسبت به جایگاه حرفهای خود در آینده دارند؛ اما بین
ویژگیهای فردی (مدرک تحصیلی ،سابقة کاری و  )...و نگرش آنها نسبت به آینده ،ارتباط
معناداری وجود دارد.

ششناسی
رو 

اين مطالعه از نوع کاربردی است و بهشیوة پیمایشی انجام شد .جامعة آماري  80نفر از
کتابداران و اطالعرسانان شاغل در کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی بودند .از پرسشنامهاي
حری و قاضي ميرسعيد ( )1386بهكار رفته بود .روايي و پايايي
استفاده شد كه در پژوهش ّ
آن (ضريب آلفاي كرونباخ  )93/8دوباره ارزيابي و تأييد شد.
پرسشنامه شامل 66گویه در سه بخش عوامل درونی ،بیرونی ،و نگرشی و براساس
طیف لیکرت تنظیم گردید .حداکثر و حداقل امتیاز برمبنای مقیاس مربوطه  110و  22برای
هر کدام از عوامل در نظر گرفته شد .مجموع امتیازات حداکثر و حداقلی  132بود كه میانگین
امتیاز هر فرد در هر قسمت  66محاسبه شد.

1. Shfique
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یافت هها

از تعداد  80نفر کتابدار شاغل در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی ،تعداد  64نفر آنان
دانشآموختة رشتة کتابداری و اطالعرسانی هستند و  16نفر در رشتهای غیر از کتابداری
تحصیل کر دهاند 33 .نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری و  48نفر دارای مدرک
کارشناسیهستند.
آزمون دوجملهای برای تکتک سؤاالت عوامل درونی ،بیرونی ،و نگرشی انجام گرفت.
نتایج در ستون چپ با عنوان برآورد نهایی با عالمت  +وقتی که نسبت موافق و کام ً
ال موافق
بیشتر بود و با عالمت  -وقتی که نسبت مخالف و کام ً
ال مخالف بیشتر بود ،مشخص شد.
جدول  1به عوامل درونی اختصاص دارد .در محاسبة میانگین سؤاالت مربوط به عوامل
درونی ،میانگین اهمیت به عوامل درونی از نگاه کتابداران ( 4/09در مقیاس  )5ب هدست آمد،
به این معنی که اهمیت عوامل درونی به اندازه کافی قوی به نظر میرسد .از تعداد  80نفر از
کتابداران جامعة پژوهش بهطور متوسط  77نفر ( 96/25درصد) به این عوامل پاسخ باالتر
(موافق و کام ً
ال موافق) دا دهاند .بنابراین ،آزمون دوجملهای با اطمینان باال ( 95درصد) اهمیت
باالی عوامل درونی از دیدگاه کتابداران را تأييد كرد.

جدول  .1میانگین پاسخ کتابداران و اطالعرسانان به عوامل درونی
پرسش
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میانگین

P

برآوردنهایی

آيا زمانی که وارد این حرفه شدید ،به آن آگاهی داشتید؟

2/84

P<0.05

+

آيا در انجام وظایف حرفهای خود احساس مسئولیت میكنید؟

4/56

P<0.05

+

آيا در رویارویی با آیندۀ حرفه ،خود را دارای اعتامد به نفس م یدانید؟

4/16

P<0.05

+

آيا بهعنوان یک کتابدار با مفهوم کتابخانههای نوین آشنا هستید؟

4/05

P<0.05

+

آيا برای شناخت فناوریهای اطالعاتی دارای آمادگی عملی هستید؟

4/06

P<0.05

+

آيا برای آشنایی با اصطالحات مربوط به فناوریهای اطالعاتی تالش میکنید؟

4/06

P<0.05

+

آيا آشنایی و کار با نرمافزارهای جامع کتابداری را براي خود رضوری م یدانید؟

4/29

P<0.05

+

آيا شناخت کامل سیسستمهای عامل را بر خود الزامی م یدانید؟

4/03

P<0.05

+

آيا رضورت آشنایی و کار با موتورهای جستجو در اینرتنت را میپذیرید؟

4/46

P<0.05

+

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ،26شامره(3پاییز)1394

نگرشکتابداراننسبتبهجایگاهآتی
خود در عرصه تحوالت فناورانه
آيا آشنایی و کار با روشهای جستجو در سایتهای علمی را براي خود الزم
میدانید؟

4/28

P<0.05

+

آيا برای آشنایی با طراحی صفحات وب تالش میکنید؟

3/54

P=1

+

آيا برای آشنایی با طراحی صفحات خانگی کتابخانه احساس نیاز میکنید؟

3/83

P<0.05

+

آيا آشنایی و کار با روشهای جستجو در بانکهای اطالعاتی را بخشی از
وظایف خود میدانید؟

4/19

P<0.05

+

آيا آموزش به کاربران برای دستیابی به منابع مورد نیاز در محیط کتابخانه را از
وظایف خود میدانید؟

4/49

P<0.05

+

آيا نگرش شام نسبت به آینده حرفه ،منبعث از دانش تخصصی شامست؟

4/05

P<0.05

+

آيا نگرش شام نسبت به آینده حرفه ،منبعث از تجارب شامست؟

4/16

P<0.05

+

آيا ارتقای دانش حرف های شام را نسبت به جایگاهتان در آیندۀ حرفه امی دوار
م یسازد؟

3/99

P<0.05

+

آيا آشنایی با فناوریهای اطالعاتی در حیطه فعالیتهای حرفهای باعث
افزایش منزلت شغلی شام خواهد شد؟

4/26

P<0.05

+

آيا داشنت مهارتهای فنی در حیطۀ فناوریهای اطالعاتی در حرفه به شام
اطمینانخاطرمیدهد؟

4/35

P<0.05

+

آيا سن مانعی برای پیرشفتهای حرفهای شام نخواهد بود؟

4/16

P<0.05

+

آيا جنسيت مانعی برای پیرشفتهای حرفهای شام نیست؟

4/01

P<0.05

+

آيا در رشایطی که ملزم به انتخاب مجدد باشید ،کار در این رشته را مج د داً
انتخابم یکنید؟

3/25

P=0.219

-

همانطور که از جدول  1مشاهده میشود ،عامل ( 22انتخاب مجدد رشته و شغل
کتابداری) از سوی کتابداران چندان قوی ارزیابی نمیشود .به بيان ديگر ،کتابداران شاغل
خواهان بهبود شرایط مؤثر بر حرفة کتابداری هستند.
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پرسش

میانگین

p

برآوردنهایی

آیا حقوقی كه دریافت میکنید با وظایفی كه انجام م یدهید ،كام ًال
متناسباست؟

2/35

P<0.05

-

آیا از تسهیالت رفاهی سازمانی كه در آن كار میكنید ،برخوردارید؟

2/83

P=0.219

-

آیا مدیر شام با علوم كتابداری و اطالعرسانی آشناست؟

3/98

P<0.05

+

آیا رفتار مدیرتان عاملی مؤثر در ارتقای حرفهای شامست؟

2/35

P<0.05

-

آیاازشامبهخاطركارهایشایستهایكهانجامم یدهید،قدردانیمیشود؟

3/91

P<0.05

+

آیا رشایط محیط كار پذیرای نوآوریهای شام در حرفه است؟

2/88

P=0.146

-

آیارشایطمحیطیبرایشناختتوامنن دیهایشامدرحرفهآمادهاست؟

3/20

P=0.911

+

آیا در محیط كار شام امكانات كامپیوتری مناسبی وجود دارد؟

3/21

P=1

-

آیا در محیط كار با فناوریهای اطالعاتی تعامل مناسب دارید؟

3/53

P<0.05

+

آیا استفاده از فناوریهای اطالعاتی سطح فعالیتهای حرفهای شام
را ارتقا میدهد؟

3/59

P=0.057

+

آیا كار گروهی قابلیتهای حرفهای شام را افزایش م یدهد؟

4/06

P<0.05

+

آیا رفتار كاربران در قبال خدماتی كه ارائه م یدهید ،شام را نسبت به
آیندۀ حرفه امیدوار م یکند؟

3/86

P<0.05

+

آیا حضور متخصصان رایانه در حرفه از نظر شام منطقی است؟

3/80

P<0.05

+

آیا متخصصان رایانه را همكاران جدید خود م یدانید؟

4/04

P<0.05

+

آیاحضورمتخصصانرایانهدرحرفه،امنیتشغلیشامراتهدیدمیكند؟

3/94

P<0.05

-

آیابرایتوامنندسازیشامدرحرفه،دستگاهذیربطبرنامهریزیكردهاست؟

2/46

P<0.05

-

آیا آموزشهای رسمی كتابداری و اطالعرسانی از شام یك متخصص
ساختهاست؟

3/05

P=0.093

-

آیا آموزشهای مستمر در حیطۀ فناوریهای اطالعاتی میتواند شامرا
برای آیندۀ حرفه آماده کند؟

4/18

P<0.05

+

آیا برای آشنایی با فناوریهای اطالعاتی شخصاً هزینه میكنید؟

3/36

P=0.057

+

آیـا از فرصتهایـی كـه دارید ،برای ارتقای جایـگاه خویش در آیندۀ
حرفه اسـتفاده م یكنید؟

3/19

P=0.057

-

آیازمینۀفعالیتشامدربخشخصوصیبهعنوانكتابدارفراهماست؟

3/58

P<0.05

+

آیا برای شناخت تحوالت جهانی در حرفه با همكاران كتابدار در خارج
از كشور ارتباط دارید؟

2/21

P<0.05

-
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آزمون دوجملهای برای تک تک سؤاالت عوامل بیرونی نشان از اهمیت این عوامل
در تعیین نگرش کتابداران نسبت به آینده دارد .البته ،همانطور که در جدول  2مشخص
است عوامل بیرونی جزء عوامل بازدارنده محسوب شدند نظير حقوق ،تسهیالت رفاهی،
رفتار مدیر ،شرایط محیط کار ،حضور متخصصان کامپیوتر ،برنامهریزی برای توانمندسازی،
آموزشهای رسمی کتابداری و اطالعرسانی ،استفاده از فرصتهای موجود برای ارتقای
جایگاه ،و شناخت تحوالت جهانی در حرفۀ کتابداری و اطالعرسانی.
در مورد حضور متخصصان رایانه در اين حرفه و امنيت کتابداران  66نفر ( 82/6درصد)
باالتر از سه (موافق و کام ً
ال موافق) پاسخ دا دهاند .به بيان ديگر ،كتابداران و اطالعرسانان در
یدانستند .اين موضوع از
كتابخانهها حضور متخصصان رایانه را تهديدي براي حرفة خود م 
اين لحاظ حائز اهميت بود كه كتابداران توانسته بودند خود را با شرايط جديد تطبيق دهند و
روند تحوالت فناوريهاي اطالعاتي را در راستاي كتابخانه و خدمات كتابداري مثبت تلقي
كنند ،ولی حضور متخصصان رایانه از نظر آنان تهدیدی برای آیندۀ شغلی آنان محسوب
میشود.
يدهد كه اهمیت عوامل بیرونی از نگاه کتابداران ( 3/17در
یافتههای جدول  2نشان م 
مقیاس  )5است ،به این معنی که اهمیت عوامل بیرونی از نگاه کتابداران کمتر از عوامل دیگر
به نظر میرسید .آزمون دوجملهای با اطمینان باال ( 95درصد) اهمیت قابل قبول عوامل
بیرونی از دیدگاه کتابداران را تأييد كرد.

جدول  .3میانگین پاسخ کتابداران و اطالعرسانان به عوامل نگرشی
میانگین

برآوردنهایی

پرسش
از اینكه یك كتابدار و اطالعرسان هستم به خود میبامل.

3/74

+

من دارای اطالعاتی در حرفۀ خویش هستم كه میتواند برای انجام بهرت امور مفید واقع شود.

4/13

+

توجه عم دهام در زندگی این است كه در حوزۀ تخصصی خود به شایستگی دست یابم.

4/20

+

از روابط حرفهام با كاربران راضی هستم.

4/14

+

تحصیالت كتابداری را عاملی مهم در پیرشفتهای آتی حرفه خود م یدانم.

3/90

+

پستهای كتابداری را متعلق به دانشآموختگان این حرفه م یدانم.

4/09

+

حضور متخصصان رایانه در حرفۀ كتابداری و اطالعرسانی را یك رضورت م یدانم.

3/90

+

تحوالتی را كه در عرصۀ فناوریهای اطالعاتی ایجاد شده با ارزش م یدانم.

4/31

+
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میانگین

برآوردنهایی

پرسش
شناخت و كاربرد فناوریهای اطالعاتی را عاملی مهم در پیمودن مسیر ترقی خود م یدانم.

4/26

+

فناوریهای اطالعاتی را ابزاری رضوری برای تحوالت آتی حرفۀ خود م یدانم.

4/21

+

لزوم استفاده از فناوریهای اطالعاتی ،آموزشهای مستمر را برای من رضوری ساخته است.

4/13

+

داشنت ابزار و تجهیزات مناسب را برای كتابداران رضوری م یدانم.

4/44

+

من ب هدنبال این هستم كه در كارم از فناوریهای اطالعاتی استفاده منایم.

4/35

+

از موضوعات و مباحث جدید مرتبط با شغل خویش مطلع هستم.

3/74

+

از پرداخنت به مسائل جدید لذت میبرم.

4/35

+

هنگامی كه خود را در حرفۀ خویش روزآمد من یدانم ،احساس ناراحتی میكنم.

4/18

+

اگر بتوانم دانش حرفهای خویش را ارتقا بدهم ،توان آموزش به كاربران را ب هدست خواهم آورد.

4/21

+

اگر نتوانم خود را با تحوالت فناوری در عرصۀ فعالیتهای حرفهای هامهنگ منایم ،کار خود
را از دست خواهم داد.

3/20

-

مایلم در تصمیامت مربوط به اهداف واحد كاری خود رشكت كنم.

4/18

+

عدم توجه به مهارتهای كتابداران را روشی نامطلوب برای نیل به اهداف آتی این حرفه م یدانم.

4/20

+

هرگاه در كارم به مشكلی برمیخورم ،میتوانم با مدیرم در میان بگذارم.

3/59

+

برای ایجاد تغییرات در كتابخانهای كه در آن بهكار مشغومل ،تالش میكنم.

4/05

+

يدهد .افزايش ميانگين از مقدار ثابت ( 3بينظرم)
جدول  3عوامل نگرشي را نشان م 
بر نگرش باالتر كتابداران شاغل در كتابخانهها داللت داشت .نگرش کتابداران مورد مطالعه
دربارة جایگاه حرفهای آنان در آینده ( 4/07در مقیاس  )5ب هدست آمد که حاکی از نگرش
مثبت آنان نسبت به موضوع مورد نظر بود .در همين ارتباط ،آزمون دوجملهاي براي
تكتك سؤاالت 22گانۀ نگرش ،نشانة مثبت بودن نگرش كتابداران و اطالعرسانان نسبت
خدهندگان ( 97/5درصد) پاسخ باالتر از
به جايگاه آنان در آيندة حرفه است 78 .نفر از پاس 
( 3موافق و کام ً
ال موافق) دادند .آزمون دوجملهای با اطمینان باال ( 95درصد) نگرش مثبت
اطالعرسانان نسبت به آیندة حرفهاي را تأييد ميكند .بنابراین ،براساس این نتایج فرض
اول پژوهش تأیید میشود.
همانطور كه در جدول  3مالحظه ميشود ،همة ابعاد نگرشي مندرج در آن شامل
عوامل  1تا  22غير از عامل  18بسيار خوب بود و فقط اينكه كتابداران از اينكه نتوانند خود
را با تحوالت فناوری در عرصه فعاليتهاي حرفهاي هماهنگ كنند و در نتيجه ،كار خود
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را از دست دهند ،نگران به نظر ميرسيدند.
در پاسخ به فرض دوم پژوهش مبنی بر وجود ارتباط بین ویژگیهای فردی (مدرک
تحصیلی ،سابقه کاری و  )...کتابداران و نگرش آنان نسبت به آینده میتوان به موارد مندرج
در جدول  4اشاره کرد.

جدول  .4ارتباط بین ویژگیهای فردی و نگرش
ارتباطعوامل

Sig.

جنسیت و عوامل نگرشی

0/363

رشتۀ تحصیلی و عوامل نگرشی

0/074

میزان تحصیالت و عوامل نگرشی

0/013

سابقۀ کار و عوامل نگرشی

0/05

با توجه به مقدار معیار تصمیم در عامل جنسیت ( )0/363و عامل رشتة تحصیلی
( 0/074که بزرگتر از  0/05است) فرض صفر تأیید میشود .یعنی بین جنسیت
کتابداران و نگرش آنان نسبت به آیندۀ حرفهای و همچنین بین رشتة تحصیلی کتابداران
و نگرش آنان نسبت به آیندة حرفهای ارتباط معناداری وجود ندارد و این دو متغیر
مستقل از یکدیگر هستند.
با توجه به مقدار معیار تصمیم در عامل میزان تحصیالت ( 0/013که کوچکتر از
 0/05است) فرض صفر رد میشود .یعنی بین میزان تحصیالت و نگرش کتابداران به آیندۀ
حرفهای آنان ارتباط معناداری وجود دارد .این دو عامل به یکدیگر وابسته هستند و افزایش
میزان تحصیالت بر نگرش کتابداران نسبت به آیندۀ آنان تأثیرگذار است.
همچنین ،با توجه به مقدار معیار تصمیم در عامل سابقة کار ( 0/05که با  )P= 0/05باز
هم فرض صفر رد میشود .بین میزان سابقه کار کتابداران و نگرش آنان نسبت به آینده ارتباط
معناداری وجود دارد .این دو عامل بر یکدیگر تأثیرگذار هستند ،بنابراین فرض دوم پژوهش
تأیید میشود (جدول .)4
در مورد میزان ارتباط و تأثیر عوامل درونی و عوامل بیرونی بر نگرش کتابداران کتابخانۀ
مرکزی آستان قدس رضوی نسبت به آیندة شغلی آنان با توجه به محاسبۀ ضریب همبستگی
میتوان چنين بیان كرد :عوامل درونی و بیرونی رابطة مستقیمی بر نگرش کتابداران نسبت
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به آینده آنان دارند .البته ،مواردی مثل حقوق و تسهیالت از عوامل بیرونی و برخی از
آموزشهای مربوط به فناوری اطالعات (طراحی صفحات وب) و انتخاب مجدد این رشته
بهعنوان شغل و رشته تحصیلی میتواند از عوامل بازدارنده محسوب شود .ولی در مجموع،
کتابداران شاغل در کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی نسبت به آیندة خود خوشبین
هستند و نظر مثبتی به آینده دارند و پیشرفتهای فناوری اطالعات و گسترش میزان استفاده
از آن در کتابخانه موجب نگرانی آنان نشده است .بنابراین ،با توجه به اطالعات ب هدستآمده،
فرض اول پژوهش تأیید ميشود (جدول.)5

جدول  .5ارتباط میان عوامل درونی و بیرونی و نگرش کتابداران
ارتباطعوامل

Sig.

رضیبپیرسون

عوامل درونی و نگرش

0/000

0/716

عوامل بیرونی و نگرش

0/000

0/454

بحثونتیجهگیری

پژوهش حاضر دیدگاه کتابداران کتابخانة آستان قدس رضوی را نسبت به فناوریهای
اطالعاتی نوین و ضرورت استفاده از آنها در کتابخانه بررسی كرده است .در خصوص نگرش
کتابداران نسبت به فناوریهای اطالعاتی مشاهده میشود که  80درصد کتابداران ،موافق
کاربرد فناوریهای نوین هستند .بر همین اساس ،میتوان بیان كرد که همزمان با تغیییرات
در کتابخانهها ،کتابداران کتابخانة مركزي آستان قدس رضوی نیز با توجه به آموزشهای
ارائهشده و افزایش سطح آگاهیها نسبت به ضرورت استفاده از فناوریها دید مثبتی پیدا
یدانند.
كر دهاند و کاربرد فناوریهای اطالعاتی را در کتابخانهها یک ضرورت م 
يدهد كه اين عوامل بيروني از نظر كتابداران
همچنين ،يافتههاي اين بررسي نشان م 
مهم هستند :قدردانی از وظایف انجامشده ،آشنايي مدير با حرفه ،امكانات كامپيوتري در
محيط كار ،ارتباط با فناوريهاي اطالعاتي در محيط كار ،ارتقاي فعاليتهاي حرفهاي،
كار گروهي و افزايش قابليتها ،رفتار كاربران و اميد به آينده ،حضور منطقي متخصصان
رایانه (بهعنوان همكار) ،آموزش مستمر و آمادگي حرفهاي ،سرمايهگذاري شخصي براي
توانمندسازي ،و فرصتها و ارتقا .از سوي ديگر ،اين عوامل كمتر مورد توجه مسئوالن است
و در نتيجه ،جزء عوامل بازدارنده محسوب ميشوند :تناسب حقوق با وظايف ،برخورداري
از تسهيالت رفاهي ،تأثير رفتار مديريتي در ارتقا ،محيط و پذيرش نوآوريها ،شرايط محيط و
توانمن ديهاي حرفهاي ،متخصصان كامپپوتر و تهديد شغلي ،برنامهريزي براي توانمندسازي،
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آموزش رسمي و تخصصي ،كار در بخش خصوصي ،و ارتباط با همكاران خارجي.
در بررسي عوامل نگرشي ،غير از عاملي كه تحت عنوان "اگر نتوانم خود را با
تحوالت فناوری در عرصه فعاليتهاي حرفهاي هماهنگ نمايم ،كار خود را از دست
خواهم داد ".بررسي شدند ،بقيه جزء عواملي هستند كه كتابداران و اطالعرسانان نگرش
مثبتی نسبت به آنها دارند .ولي در مورد اين عامل ،كتابداران از اینکه نتوانند خود را با
تحوالت مورد نظر در عرصه فعاليتهاي حرف ه هماهنگ كنند و در نتيجه كار خويش را
از دست بدهند نگران هستند.
در بررسي تأثير عوامل بيروني بر نگرش كتابداران و اطالعرسانان شاغل مشاهده ميشود
كه اين رابطه به قدر كافي قوي است ،اما رابطة "حضور متخصصان رایانه در حرفه و امنيت
شغلي کتابداران" با نگرش كتابداران و اطالعرسانان منفي و معنادار است .به اين ترتيب كه
كتابداران و اطالعرسانان در كتابخانهها حضور متخصصان رایانه را تهديدي براي حرفۀ خود
یدانستند .اين موضوع از اين لحاظ حائز اهميت است كه كتابداران توانستهاند خود را با
م
شرايط جديد تطبيق دهند و روند تحوالت فناوريهاي اطالعاتي را در راستاي كتابخانه
و خدمات كتابداري مثبت تلقي كنند ،ولی حضور متخصصان رایانه از نظر آنان تهدیدی
برای آیندة شغلی آنان محسوب میشود .به هر حال ،منطقی به نظر میرسد در شرایطی که
کتابداران به کار خود عالقه دارند و حاضر به انتخاب مجدد آن هستند بهتر است با تدوین
برنامهای جامع مشکالت این حرفه را برطرف کرد تا آنها نسبت به جایگاهی که در آیندة
حرفه برای خویش متصور هستند با امید بیشتری به فعالیت حرفهای خود ادامه دهند.
در خصوص نگرش کتابداران کتابخانة مركزي آستان قدس رضوی نسبت به آیندة
شغلی خود مشخص شد که در مجموع ،کتابداران کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی
دید مثبتی نسبت به آینده حرفهای خود دارند .زیرا کتابداران استفاده از فناوریهاي نوین در
کتابخانه را بهعنوان یک فرصت برای رشد پذیرفتهاند.
با توجه به نتایج به نظر میرسد ایجاد بستری برای تحقق ارادة کتابداران نسبت به انطباق
با آیندة حرفه ،مستلزم بازنگری در نظام تشکیالت اداری و آموزشی كتابخانه مركزي آستان
قدس رضوي و تأکید بیشتر مسئوالن کتابخانة آستان قدس رضوی بر نقش عوامل مؤثر بر
نگرش کتابداران این مرکز اطالعرسانی مهم در کشور است.
پیشنهاد میشود برای افزایش نگرش مثبت کتابداران موارد زیر اعمال شود:
• تجدید نظر و تغییر در سبک آموزش رشته کتابداری با توجه به ورود فناوریهای
جدید باید مورد توجه قرار گیرد تا دانشآموختگان این رشته با اعتماد به نفس و بینش
الزم نسبت به دانش کتابداری وارد عرصة فعالیت شوند.
• از آنجا که کتابداران به آموزشهای مداوم جهت حفظ و افزایش دانش خود از

163

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ،26شامره(3پاییز)1394

مریـم زبردست
اکـرمزیارتـیعـزیز

فناوریهای نوین نياز دارند باید بودجة جداگانهای برای آموزش کتابداران در نظر
گرفته شود تا با افزایش سطح آگاهی کتابداران نسبت به فناوریهای نوین ،نگرشهای
آنان نسبت به فناوریهای نوین مثبت شود.
• کتابداران باید با مسئولیتهای جدید خود آشنا شوند تا بتوانند با فناوریهای نوین
همسو شوند.
• کتابخان ه باید به سختافزارها و نرمافزارهای مورد نیاز برای مدیران و کاربران و اشتراک
پایگاههای اطالعاتی برای خدمات مؤثر کتابخانه مجهز شود.
• کتابداران برای استفادۀ مؤثر از فناوریهای اطالعاتی در جهت ارائة خدمات مطلوبتر
تشویق شوند.
• ایجاد فرصتهایی برای شرکت كتابداران در کارگاههای آموزشی حرفهای ،سمینارها
و محیط مساعد برای خواندن ،پژوهش ،و آشنا شدن آنها با تحوالت حوزة طراحی
نرمافزار ،استانداردهای جدید و منابع و نظامهای الکترونیکی میتواند در ایجاد
نگرشهای مثبت کتابداران نسبت به فناوریهای نوین مؤثر باشد.
• دستیابی به منابع و مجالت حرفهای و عضویت در گروههای بحث جهت روزآمدسازی
دانش حرفهای ضروری است ،بنابراین باید این موضوع بهعنوان بخشی از فعالیتهای
حرفهای آنان مورد توجه قرار گیرد.
کتابداران باید ارتباط خود را با متخصصان رایانه و صاحبان فناوری تقویت كنند تا با
شناسایی اهداف مشترک بتوانند با همدیگر مشارکت داشته باشند.
• ایجاد محیط مطلوب برای مطالعه ،پژوهش ،و انتشار پژوهشهایی که با توجه به
فناوریهای اطالعاتی یا در زمینه موضوعی آن باشند ،میتواند در آشنایی کتابداران با
فناوریهای نوین مؤثر باشد.
• کتابدارانی که به ارائة تجربیات و مهارتهای کسبشده و اشتراک دانش میان کارکنان
میپردازند ،تشویق شوند.
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