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نگرش کتابد اران نسبت به جایگاه آتی خود د ر عرصه تحوالت فناورانه:
 )موردپژوهی: کتابد اران کتابخانه مرکزی آستان قد س رضوی(

مریم زبرد ست | اکرم زیارتی عزیز

چڪید ه

هد ف: شناسایی نگرش کتابد اران شاغل د ر کتابخانۀ مركزی آستان قد س رضوی د ر مورد نقش و 

آیند ۀ حرفه ای خود و عوامل کلید ی مؤثر بر آن.

روش/ رویكرد پژوهش: پیامیشی- توصیفی از نوع كاربرد ی است. جامعۀ پژوهش كلیۀ کتابد اران 

شاغل د ر بخش های مختلف كتابخانۀ مرکزی آستان قد س رضوی )80 نفر( بود ند. از پرسشنامه 

به عنوان ابزار گرد آوری د اد ه ها د ر سه بخش عوامل د رونی، بیرونی، و نگرشی استفاد ه شد. 

تجزیه و تحلیل د اد ه ها با استفاد ه از آمار توصیفی و شاخص های پراكند گی همبستگی و آزمون 

د وجمله ای صورت گرفت.

نفر  تعد اد 64  رضوی  قد س  آستان  مرکزی  کتابخانۀ  د ر  شاغل  کتابد ار  نفر  از 80  یافته ها: 

د انش آموختۀ رشتۀ کتابد اری و اطالع رسانی بود ند. میانگین اهمیت به عوامل د رونی، بیرونی، و 

نگرشی به ترتیب 4/09، 3/17، و 4/07 د ر مقیاس 5 محاسبه شد. آزمون د وجمله ای با اطمینان 

باال )95%( تأیید کنند ۀ اهمیت باالی عوامل د رونی، بیرونی، و نگرشی است. رضیب همبستگی، 

ارتباط معناد اری د ر نقش مؤثر عوامل د رونی بر نگرش مثبت کتابد اران نشان د اد. نکتۀ قابل 

اهمیت این است که کتابد اران به خوبی از رشایط حاکم بر این رشته و ارتباط تنگاتنگ آن با 

فناوری های نوین اطالع د اشتند و برای انطباق با آن تالش می كنند.

 نتیجه گیری: برای پاسخگویی به نیازهای آتی کتابد اران، بازنگری د ر ساختار تشكیالت اد اری و 

آموزشی كتابخانۀ مركزی آستان قد س رضوی د ر اولویت است. این اولویت زمینه را برای ترمیم 

تأثیر عوامل بیرونی بر نگرش حرفه ای كتابد اران نسبت به جایگاهی كه د ر آیند ۀ حرفه خواهند 

د اشت فراهم می كند.
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اطالعـــات  علـــم  ارشــد  کارشناسی   .1

اطالع رسانی  کارشناس  د انش شناسی؛  و 

کتابخانۀ مرکــزی آستــان قد س رضـــوی 

)نویسند ه مسئول(

 zebardast_maryam@yahoo.com

 2. د انشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات 

و د انش شناسی؛ کارشناس کتابخانه مرکزی 

آستـــان قد س رضــوی

 akram.ziarati@yahoo.com

3. Ramzan

نگرش کتابد اران نسبت به جایگاه آتی خود د ر عرصه تحوالت فناورانه: 
)موردپژوهی: کتابد اران کتابخانه مرکزی آستان قد س رضوی(

  اکرم زیارتی عزیز2

د ریافت:  93/02/01 
  پذیرش:  93/06/25

مقد مه
د ر سال های اخیر، توسعة پرشتاب فناوری اطالعات د ر کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی 
جلوۀ بیشتری می نماید )علید وستی، 1385 به نقل از صاد قیانی و حید ری، 1388، ص 
الکترونیکی  تحویل  برخط،  اطالعات  بازیابی  نظام های  فهرست نویسی خود کار،   .)190
مد ارک، پایگاه های اطالعاتي، نظام های خبره، مجموعه های الکترونیکي، رابط های تعاملی 
وب، خد مات مرجع مجازی، پورتال ها، و وب سایت های کتابخانه ها مصد اق هاي این توسعه 
هستند. با این تغییرات، کتابخانه های د یجیتالی و الکترونیکی د ر کنار کتابخانه های سنتی 
د ر حال تأسیس یا تکمیل هستند )رمضان3، 2004(. این نوع کتابخانه ها از مزایای فراواني 
برخورد ارند: سرعت عملکرد، حافظة پرد امنه، د قت بسیار زیاد د ر فراهم آوري، انباشت و 
بازیابي اطالعات، صرفه جویي د ر نیروي انساني، ایجاد ارزش افزود ه، انعطاف پذیري د ر برابر 
نیازهاي گوناگون، د سترسي یکپارچه به اطالعات، امکان استفاد ۀ ارزان از سایر کتابخانه ها و 
پایگاه ها، روزآمد سازی و اصالح اطالعات به شکلي ساد ه و سریع، و اشتراک د ر منابع )فیتچر، 

2003 به نقل از اسفند یاری مقد م و همکاران، 1391(.
بسیاری از کاربران کتابخانه د ر استفاد ه از این نوع فناوری ها به کمک نیاز د اشته و 
د ر مقابل، کتابد اران نیز نقش تعیین کنند ه ای د ر فضای کتابخانه های د یجیتالی برعهد ه د ارند 
)اسپیسی، 2003 به نقل از صاد قیانی و حید ری، 1387، ص 203( زیرا کتابد ار، تحلیل گر  
اطالعات است، راه های ورود به پهنه های عظیم د انش و اطالعات را بهتر از د یگران می شناسد 

مریم زبرد ست1   
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و می تواند فرصت های د ستیابی به آنها را د ر اختیار د یگران قرار د هد. با پیشرفت فناوری 
و افزایش آگاهی، کتابد اران صرفاً بر مهارت های سنتی خرد همچون مذاکره، جستجو، و 
آموزش پای بند نیستند، بلکه به توانایی های نوینی چون آشنایی با رایانه و شبکه های اطالعاتی 
علمی فراگیر، تفکر نقاد انه، و ارائة خد مات مرجع به جوامع چند فرهنگی و چندزبانی روی 

آورد ه اند )بقایی، 1384(. 
از سوی د یگر، کاربران امروزی خواهان خد ماتی هستند که د ر گذشته وجود ند اشته 
است. بنابراین، کتابد ار پویا کاربران خود را د ر مرکز تمام فعالیت های کتابخانة خود قرار 
مي د هد و برای فراهم سازی اطالعات مورد نیاز کاربران، نوع سازماند هی د انش مورد قبول 
آنها، و انتشار اطالعاتی که آنها می خواهند جایگاه خود را حفظ مي کند )شفیق، 2007(. این 
رویکرد مستلزم تغییر و تحول است. بد یهی است که هر تغییری، به ویژه برای کسانی که خود 
را د ر میان تغییرات پرتالطم و عظیم انقالب اطالعاتی می یابند، افزایش اضطراب و تنش را 
به د نبال خواهد د اشت. کاسل1 )1997، ص 161( معتقد است که متخصصان اطالع رسانی هم 
 اکنون د ر حال بازنگری کار خود برای پذیرش آیند ه ای متفاوت هستند. د ر این راستا، آماد گی 
برای رسید ن به نگرش های جد ید، ایجاد مد ل های تجاری نو، به کارگیری هوشمند انة فناوری، 
و ایجاد ارتباطات تازه از اهمیت ویژه ای برخورد ار است. به نظر می رسد، ترکیبی مناسب از 
این تحوالت عظیم، آیند ۀ هیجان بخشی را برای متخصصان اطالع رسانی رقم  زند. د ر این 
شرایط، مطالعاتی که به شیوه های تطابق کتابد اران با فناوری های روز و آیند ه محور می پرد ازند 

مطلوب خواهد بود.
د ر سال های اخیر مفاهیم »تهد ید« و »فرصت« د غد غة ذهنی بسیاری از اند یشمند ان و 
حرفه مند ان کتابد اری شد ه است، زیرا آیند ۀ این حرفه د ر هاله ای از ابهام قرار د ارد. بسیاری از 
کارکرد های کتابخانه ها که تا به حال د ر حوزۀ مسئولیت کاری کتابد اران بود ه است، اکنون با 
بهره گیری از فناوری های نوین توسط کارشناسانی از حوزه های د یگر انجام می گیرد )فتاحی، 
1383، ص 105(. هافلر2 شرط حضور کتابد اران د ر آیند ۀ حرفه ای را تغییر نگرش و سازگاری 
با شیوه های جد ید کاری می د اند. او به طور واضح بر این نکته اشاره می کند که اگر این امر 
صورت نگیرد، کتابد اران جایگاه خویش را از د ست خواهند د اد )هافلر، 2002 به نقل از 
قاضی میرسعید، 1386(. هانون3 نیز معتقد است که کتابد اران باید خود را براي آموزش 
کاربران آماد ه کنند و این امر ممکن نخواهد بود مگر با تغییر د ر نگرش هاي حرفه اي )هانون، 
2003 به نقل از حری و قاضی میرسعید، 1386(؛ زیرا نگرش افراد نحوۀ رفتار آنان را رقم 
می زند. شواهد تجربی نیز نشان می د هد که بخش اعظم عملکرد های انسان تحت تأثیر نگرش 
او انجام می پذیرد )مظفریان،1387(. از این رو، نگرش کتابد اران نسبت به فناوری های جد ید 

1. Kassel

2. Hafler

3. Hannon

نگرش کتابد اران نسبت به جایگاه آتی
 خود د ر عرصه تحوالت فناورانه
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نیز می تواند بر عملکرد و تصمیم گیری های آتی آنان تأثیرگذار باشد )وزیرپور کشمیری و 
نوروزی زاد ه قصری، 1389( و د ر پیش بینی رفتار آیند ه آنان مؤثر واقع شود. 

با توجه به توسعة فناوری های اطالعاتی و همچنین تغییر نقش کتابد اران د ر کتابخانه ها 
و مراکز اطالع رسانی، د غد غة کنونی کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی پیش بینی احتمالی روند 

خد مات د ر آیند ه است. 
د ر سند چشم اند از سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قد س رضوی آمد ه 
است که این مرکز باید به فعال ترین و غنی ترین مرکز کتابخانه ای د ر سطح منطقه و جهان 
اسالم تبد یل شود )آستان قد س رضوی، 1391( برای د ست یافتن به این هد ف، آگاهی 
از نگرش های کتابد اران نسبت به فناوری های اطالعاتی و خد مات پیشرفته آیند ه ضروري 

می نماید.
پیش تر د ر این زمینه پژوهش هایی صورت گرفته است. به طور مثال، فرهاد ی )1378( 
د ر پژوهشی به بررسی نگرش کتابد اران د ربارۀ کاربرد فناوری های اطالعاتی د ر کتابخانه های 
د انشگاهی شیراز پرد اخت و نشان د اد که نگرش بیش از 70 د رصد کتابد اران کتابخانه هاي 
د انشگاهی شیراز نسبت به کاربرد فناوری های اطالعاتی د ر کتابخانه ها مثبت بود ه است. بین 
میزان تحصیالت و رشتة تحصیلی کتابد اران و نگرش آنها نسبت به کاربرد رایانه د ر کتابخانه 
رابطة معنا د اری وجود د اشته است، د ر حالی که میان جنسیت و نگرش کتابد اران نسبت به 

فناوری رابطه معناد اری به د ست نیامد ه است.
حّری و قاضی میرسعید )1386( د ر پژوهشی د ربارۀ تأثیر عوامل د رونی و بیروني بر 
نگرش کتابد اران و اطالع رسانان پزشکي کشور نسبت به جایگاه خود د ر آیند ۀ حرفه به این 
نتیجه رسید ه اند که کتابد اران و اطالع رسانان به خوبی از شرایط آیند ه مطلع هستند و خود را 
برای انطباق با آن آماد ه می کنند. آنان همچنین حضور متخصصان رایانه را د ر حرفة خود نه 
تنها تهد ید ي براي امنیت شغلي خود نمي د انستند، بلکه توانسته بود ند خود را با روند تحوالت 
فناوري هاي اطالعاتي تطبیق د هند. از طرفي، آنها به این امر واقف بود ند که اگر نتوانند خود را 
با تحوالت فناوری د ر عرصة فعالیت هاي حرفه اي همگام نمایند، فرصت هاي شغلي خویش 

را از د ست خواهند د اد.
همچنین اسفند یاری مقد م و همکاران )1391( د ر مطالعه ای تطبیقی به بررسی د ید گاه 
مد یران کتابخانه هاي بیمارستان هاي آموزشي نسبت به جایگاه فناوري اطالعات د ر این 
کتابخانه ها پرد اختند. یافته های آنها نشان د اد که د رصد باالیی از مد یران )93/7 د رصد( 
به کارگیری فناوری های اطالعاتی را ضروری و بیشترین مزیت استفاد ه از این امکانات را 
کاهش تالش انسانی د انسته اند. همچنین، تمامی این مد یران بر افزایش سطح مهارت ها و 

مریـم زبرد ست  
اکـرم زیارتـی عـزیز



155
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات |  دوره 26، شامره 3)پاییز 1394(   

د انش خود د ر این فناوری ها تأکید کرد ه اند و باال برد ن سطح د انش کتابد اران خود را با استفاد ه 
از آموزش این مهارت ها جزء اهد اف خود د انسته اند.

رمضان )2004( با بررسی نظرات 244 نفر از کتابد اران کتابخانه های پاکستان به سنجش 
ارتباط میان د انش کتابد اران و فناوری های اطالعاتی و نگرش آنان نسبت به استفاد ه از این 
فناوری ها پرد اخت. وي نشان د اد که هرقد ر میزان د انش کتابد اران د ر سطح باالتری باشد، 
نظر آنان نسبت به استفاد ه از فناوری های اطالعاتی د ر کتابخانه ها مثبت تر و ضروری تر است. 
شفیق1 )2007( نیز از طریق بررسی وب سایت کتابخانه ها و همچنین مصاحبه و ارائة 
پرسشنامه به د انشجویان کتابد اری، د ریافت که محیط های الکترونیکی قرن 21 د انش و 
مهارت کتابد اران را می طلبد. فناوری به تنهایی نمی تواند تغییرات مورد نیاز را ایجاد کند. 
نگرش ها، سیاست ها، و شیوه های کتابد اران برای ارائة خد مات مفید باید به موازات استفاد ه 

از فناوری های نوین تغییر کند.
با توجه به اهمیت موضوع، به نظر می رسد که هنوز بررسی این د ید گاه ها و نگرش ها 
جای پژوهش د ارد و الزم است د ر سطح باالتری از کتابخانه ها انجام گیرد. بنابراین، پژوهش 
حاضر بر آن شد تا موضوع مورد بحث را د ر میان کتابد اران کتابخانه مرکزی آستان قد س 
مورد سنجش قرار د هد و د ید گاه کتابد اران کتابخانة مرکزي آستان قد س رضوی را  نسبت 
به فناوری های اطالعاتی جد ید و ضرورت استفاد ه از آنها و پیش بینی آیند ۀ شغلی آنان با 
توجه به ورود سریع فناوری های نوین بسنجد. با این فرض که کتابد اران کتابخانة مرکزی 
آستان قد س رضوی، نگرش مثبتی نسبت به جایگاه حرفه ای خود د ر آیند ه د ارند؛ اما بین 
ویژگی های فرد ی )مد رک تحصیلی، سابقة کاری و ...( و نگرش آنها نسبت به آیند ه، ارتباط 

معناد اری وجود د ارد.

روش شناسی
این مطالعه از نوع کاربرد ی است و به شیوۀ پیمایشی انجام شد. جامعة آماري 80 نفر از 
کتابد اران و اطالع رسانان شاغل د ر کتابخانة مرکزی آستان قد س رضوی بود ند. از پرسشنامه اي 
استفاد ه شد که د ر پژوهش حّری و قاضي میرسعید )1386( به کار رفته بود. روایي و پایایي 

آن )ضریب آلفاي کرونباخ 93/8( د وباره ارزیابي و تأیید شد.
پرسشنامه شامل66 گویه د ر سه بخش عوامل د رونی، بیرونی، و نگرشی و براساس 
طیف لیکرت تنظیم گرد ید. حد اکثر و حد اقل امتیاز برمبنای مقیاس مربوطه 110 و 22 برای 
هر کد ام از عوامل د ر نظر گرفته شد. مجموع امتیازات حد اکثر و حد اقلی 132 بود که میانگین 

Shfique .1امتیاز هر فرد د ر هر قسمت 66 محاسبه شد. 

نگرش کتابد اران نسبت به جایگاه آتی
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یافته ها
از تعد اد 80 نفر کتابد ار شاغل د ر کتابخانة مرکزی آستان قد س رضوی، تعد اد 64 نفر آنان 
د انش آموختة رشتة کتابد اری و اطالع رسانی هستند و 16 نفر د ر رشته ای غیر از کتابد اری 
تحصیل کرد ه اند. 33 نفر د ارای مد رک کارشناسی ارشد و د کتری و 48 نفر د ارای مد رک 

کارشناسی هستند.
آزمون د وجمله ای برای تک تک سؤاالت عوامل د رونی، بیرونی، و نگرشی انجام گرفت. 
نتایج د ر ستون چپ با عنوان برآورد نهایی با عالمت + وقتی که نسبت موافق و کاماًل موافق 

بیشتر بود و با عالمت - وقتی که نسبت مخالف و کاماًل مخالف بیشتر بود، مشخص شد.
جد ول 1 به عوامل د رونی اختصاص د ارد. د ر محاسبة میانگین سؤاالت مربوط به عوامل 
د رونی، میانگین اهمیت به عوامل د رونی از نگاه کتابد اران 4/09 )د ر مقیاس 5( به د ست آمد، 
به این معنی که اهمیت عوامل د رونی به اند ازه کافی قوی به نظر می رسد. از تعد اد 80 نفر از 
کتابد اران جامعة پژوهش به طور متوسط 77 نفر )96/25 د رصد( به این عوامل پاسخ باالتر 
)موافق و کاماًل موافق( د اد ه اند. بنابراین، آزمون د وجمله ای با اطمینان باال )95 د رصد( اهمیت 

باالی عوامل د رونی از د ید گاه کتابد اران را تأیید کرد.

جد ول 1. میانگین پاسخ کتابد اران و اطالع رسانان به عوامل د رونی

برآورد نهاییPمیانگینپرسش

+2/84P<0.05آيا زمانی که وارد این حرفه شد ید، به آن آگاهی د اشتید؟

+4/56P<0.05آيا د ر انجام وظایف حرفه ای خود احساس مسئولیت می كنید؟

+4/16P<0.05آيا د ر رویارویی با آیند ۀ حرفه ، خود را د ارای اعتامد به نفس می د انید؟

+4/05P<0.05آيا به عنوان یک کتابد ار با مفهوم کتابخانه های نوین آشنا هستید؟

+4/06P<0.05آيا برای شناخت فناوری های اطالعاتی د ارای آماد گی عملی هستید؟

+4/06P<0.05آيا برای آشنایی با اصطالحات مربوط به فناوری های اطالعاتی تالش می کنید؟

+4/29P<0.05آيا آشنایی و کار با نرم افزارهای جامع کتابد اری را براي خود رضوری می د انید؟

+4/03P<0.05آيا شناخت کامل سیسستم های عامل را بر خود الزامی می د انید؟

+4/46P<0.05آيا رضورت آشنایی و کار با موتورهای جستجو د ر اینرتنت را می پذیرید؟

مریـم زبرد ست  
اکـرم زیارتـی عـزیز
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همان طور که از جد ول 1 مشاهد ه می شود، عامل 22 )انتخاب مجد د رشته و شغل 
کتابد اری( از سوی کتابد اران چند ان قوی ارزیابی نمی شود. به بیان د یگر، کتابد اران شاغل 

خواهان بهبود شرایط مؤثر بر حرفة کتابد اری هستند.

آيا آشنایی و کار با روش های جستجو د ر سایت های علمی را براي خود الزم 

می د انید؟
4/28P<0.05+

+3/54P=1آيا برای آشنایی با طراحی صفحات وب تالش می کنید؟

+3/83P<0.05آيا برای آشنایی با طراحی صفحات خانگی کتابخانه احساس نیاز می کنید؟

آيا آشنایی و کار با روش های جستجو د ر بانک های اطالعاتی را بخشی از 

وظایف خود می د انید؟
4/19P<0.05+

آيا آموزش به کاربران برای د ستیابی به منابع مورد نیاز د ر محیط کتابخانه را از 

وظایف خود می د انید؟
4/49P<0.05+

+4/05P<0.05آيا نگرش شام نسبت به آیند ه حرفه، منبعث از د انش تخصصی شامست؟

+4/16P<0.05آيا نگرش شام نسبت به آیند ه حرفه، منبعث از تجارب شامست؟

آيا ارتقای د انش حرفه   ای شام را نسبت به جایگاهتان د ر آیند ۀ حرفه امید وار 

می سازد؟
3/99P<0.05+

آيا آشنایی با فناوری های اطالعاتی د ر حیطه فعالیت های حرفه ای باعث 

افزایش منزلت شغلی شام خواهد شد؟
4/26P<0.05+

آيا د اشنت مهارت های فنی د ر حیطۀ فناوری های اطالعاتی د ر حرفه به شام 

اطمینان خاطر می د هد؟
4/35P<0.05+

+4/16P<0.05آيا سن مانعی برای پیرشفت های حرفه ای شام نخواهد بود؟

+4/01P<0.05آيا جنسيت مانعی برای پیرشفت های حرفه ای شام نیست؟

آيا د ر رشایطی که ملزم به انتخاب مجد د باشید، کار د ر این رشته را مجد د اً 

انتخاب می کنید؟
3/25P=0.219-

نگرش کتابد اران نسبت به جایگاه آتی
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جد ول 2. میانگین پاسخ کتابد اران و اطالع رسانان به عوامل بیرونی

برآورد نهاییpمیانگینپرسش

آیا حقوقی كه د ریافت می کنید با وظایفی كه انجام می د هید، كاماًل 

متناسب است؟
2/35P<0.05-

-2/83P=0.219آیا از تسهیالت رفاهی سازمانی كه د ر آن كار می كنید، برخورد ارید؟

+3/98P<0.05آیا مد یر شام با علوم كتابد اری و اطالع رسانی آشناست؟

-2/35P<0.05آیا رفتار مد یرتان عاملی مؤثر د ر ارتقای حرفه ای شامست؟

+3/91P<0.05آیا از شام به خاطر كارهای شایسته ای كه انجام می د هید، قد رد انی می شود؟

-2/88P=0.146آیا رشایط محیط كار پذیرای نوآوری های شام د ر حرفه است؟

+3/20P=0.911آیا رشایط محیطی برای شناخت توامنند ی های شام د ر حرفه آماد ه است؟

-3/21P=1آیا د ر محیط كار شام امكانات كامپیوتری مناسبی وجود د ارد؟

+3/53P<0.05آیا د ر محیط كار با فناوری های اطالعاتی تعامل مناسب د ارید؟

آیا استفاد ه از فناوری های اطالعاتی سطح فعالیت های حرفه ای شام 

را ارتقا می د هد؟
3/59P=0.057+

+4/06P<0.05آیا كار گروهی قابلیت های حرفه ای شام را افزایش می د هد؟

آیا رفتار كاربران د ر قبال خد ماتی كه ارائه می د هید، شام را نسبت به 

آیند ۀ حرفه امید وار می کند؟
3/86P<0.05+

+3/80P<0.05آیا حضور متخصصان رایانه د ر حرفه از نظر شام منطقی است؟

+4/04P<0.05آیا متخصصان رایانه را همكاران جد ید خود می د انید؟

-3/94P<0.05آیا حضور متخصصان رایانه د ر حرفه، امنیت شغلی شام را تهد ید می كند؟

-2/46P<0.05آیا برای توامنند سازی شام د ر حرفه، د ستگاه ذیربط برنامه ریزی كرد ه است؟

آیا آموزش های رسمی كتابد اری و اطالع رسانی از شام یك متخصص 

ساخته است؟
3/05P=0.093-

آیا آموزش های مستمر د ر حیطۀ فناوری های اطالعاتی می تواند شامرا 

برای آیند ۀ حرفه آماد ه کند؟
4/18P<0.05+

+3/36P=0.057آیا برای آشنایی با فناوری های اطالعاتی شخصاً هزینه می كنید؟

آیـا از فرصت هایـی كـه د ارید، برای ارتقای جایـگاه خویش د ر آیند ۀ 

حرفه اسـتفاد ه می كنید؟
3/19P=0.057-

+3/58P<0.05آیا زمینۀ فعالیت شام د ر بخش خصوصی به عنوان كتابد ار فراهم است؟

آیا برای شناخت تحوالت جهانی د ر حرفه با همكاران كتابد ار د ر خارج 

از كشور ارتباط د ارید؟
2/21P<0.05-

مریـم زبرد ست  
اکـرم زیارتـی عـزیز



159
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات |  دوره 26، شامره 3)پاییز 1394(   

آزمون د وجمله ای برای تک تک سؤاالت عوامل بیرونی نشان از اهمیت این عوامل 
د ر تعیین نگرش کتابد اران نسبت به آیند ه د ارد. البته، همان طور که د ر جد ول 2 مشخص 
است عوامل بیرونی جزء عوامل بازد ارند ه محسوب شد ند نظیر حقوق، تسهیالت رفاهی، 
رفتار مد یر، شرایط محیط کار، حضور متخصصان کامپیوتر، برنامه ریزی برای توانمند سازی، 
آموزش های رسمی کتابد اری و اطالع رسانی، استفاد ه از فرصت های موجود برای ارتقای 

جایگاه، و شناخت تحوالت جهانی د ر حرفة کتابد اری و اطالع رسانی. 
د ر مورد حضور متخصصان رایانه د ر این حرفه و امنیت کتابد اران 66 نفر )82/6 د رصد( 
باالتر از سه )موافق و کاماًل موافق( پاسخ د اد ه اند. به بیان د یگر، کتابد اران و اطالع رسانان د ر 
کتابخانه ها حضور متخصصان رایانه را تهد ید ي براي حرفة خود می د انستند. این موضوع از 
این لحاظ حائز اهمیت بود که کتابد اران توانسته بود ند خود را با شرایط جد ید تطبیق د هند و 
روند تحوالت فناوري هاي اطالعاتي را د ر راستاي کتابخانه و خد مات کتابد اري مثبت تلقي 
کنند، ولی حضور متخصصان رایانه از نظر آنان تهد ید ی برای آیند ۀ شغلی آنان محسوب 

می شود.
یافته های جد ول 2 نشان مي د هد که اهمیت عوامل بیرونی از نگاه کتابد اران 3/17 )د ر 
مقیاس 5( است، به این معنی که اهمیت عوامل بیرونی از نگاه کتابد اران کمتر از عوامل د یگر 
به نظر می رسید. آزمون د وجمله ای با اطمینان باال )95 د رصد( اهمیت قابل قبول عوامل 

بیرونی از د ید گاه کتابد اران را تأیید کرد.

جد ول 3. میانگین پاسخ کتابد اران و اطالع رسانان به عوامل نگرشی

برآورد نهاییمیانگینپرسش

+3/74از اینكه یك كتابد ار و اطالع رسان هستم به خود می بامل.

+4/13من د ارای اطالعاتی د ر حرفۀ خویش هستم كه می تواند برای انجام بهرت امور مفید واقع شود.

+4/20توجه عمد ه ام د ر زند گی این است كه د ر حوزۀ تخصصی خود به شایستگی د ست یابم.

+4/14از روابط حرفه ام با كاربران راضی هستم.

+3/90تحصیالت كتابد اری را عاملی مهم د ر پیرشفت های آتی حرفه خود می د انم.

+4/09پست های كتابد اری را متعلق به د انش آموختگان این حرفه می د انم.

+3/90حضور متخصصان رایانه د ر حرفۀ كتابد اری و اطالع رسانی را یك رضورت می د انم.

+4/31تحوالتی را كه د ر عرصۀ فناوری های اطالعاتی ایجاد شد ه با ارزش می د انم.

نگرش کتابد اران نسبت به جایگاه آتی
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جد ول 3 عوامل نگرشي را نشان مي د هد. افزایش میانگین از مقد ار ثابت 3 )بي نظرم( 
بر نگرش باالتر کتابد اران شاغل د ر کتابخانه ها د اللت د اشت. نگرش کتابد اران مورد مطالعه 
د ربارۀ جایگاه حرفه ای آنان د ر آیند ه 4/07 )د ر مقیاس 5( به د ست آمد که حاکی از نگرش 
مثبت آنان نسبت به موضوع مورد نظر بود. د ر همین ارتباط، آزمون د وجمله اي براي 
تک تک سؤاالت 22گانة نگرش، نشانة مثبت بود ن نگرش کتابد اران و اطالع رسانان نسبت 
به جایگاه آنان د ر آیند ۀ حرفه است. 78 نفر از پاسخ د هند گان )97/5 د رصد( پاسخ باالتر از 
3 )موافق و کاماًل موافق( د اد ند. آزمون د وجمله ای با اطمینان باال )95 د رصد( نگرش مثبت 
اطالع رسانان نسبت به آیند ۀ حرفه اي را تأیید مي کند. بنابراین، براساس این نتایج فرض 

اول پژوهش تأیید می شود.
همان طور که د ر جد ول 3 مالحظه مي شود، همة ابعاد نگرشي مند رج د ر آن شامل 
عوامل 1 تا 22 غیر از عامل 18 بسیار خوب بود و فقط اینکه کتابد اران از اینکه نتوانند خود 
را با تحوالت فناوری د ر عرصه فعالیت هاي حرفه اي هماهنگ کنند و د ر نتیجه، کار خود 

+4/26شناخت و كاربرد فناوری های اطالعاتی را عاملی مهم د ر پیمود ن مسیر ترقی خود می د انم.

+4/21فناوری های اطالعاتی را ابزاری رضوری برای تحوالت آتی حرفۀ خود می د انم.

+4/13لزوم استفاد ه از فناوری های اطالعاتی، آموزش های مستمر را برای من رضوری ساخته است.

+4/44د اشنت ابزار و تجهیزات مناسب را برای كتابد اران رضوری می د انم.

+4/35من به د نبال این هستم كه د ر كارم از فناوری های اطالعاتی استفاد ه منایم.

+3/74از موضوعات و مباحث جد ید مرتبط با شغل خویش مطلع هستم.

+4/35از پرد اخنت به مسائل جد ید لذت می برم.

+4/18هنگامی كه خود را د ر حرفۀ خویش روزآمد منی د انم، احساس ناراحتی می كنم.

+4/21اگر بتوانم د انش حرفه ای خویش را ارتقا بد هم، توان آموزش به كاربران را به د ست خواهم آورد.

اگر نتوانم خود را با تحوالت فناوری د ر عرصۀ فعالیت های حرفه ای هامهنگ منایم، کار خود 

را از د ست خواهم د اد.
3/20-

+4/18مایلم د ر تصمیامت مربوط به اهد اف واحد كاری خود رشكت كنم.

+4/20عد م توجه به مهارت های كتابد اران را روشی نامطلوب برای نیل به اهد اف آتی این حرفه می د انم.

+3/59هرگاه د ر كارم به مشكلی برمی خورم، می توانم با مد یرم د ر میان بگذارم.

+4/05برای ایجاد تغییرات د ر كتابخانه ای كه د ر آن به كار مشغومل، تالش می كنم.

برآورد نهاییمیانگینپرسش

مریـم زبرد ست  
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را از د ست د هند، نگران به نظر مي رسید ند. 
د ر پاسخ به فرض د وم پژوهش مبنی بر وجود ارتباط بین ویژگی های فرد ی )مد رک 
تحصیلی، سابقه کاری و ...( کتابد اران و نگرش آنان نسبت به آیند ه می توان به موارد مند رج 

د ر جد ول 4 اشاره کرد.

جد ول 4. ارتباط بین ویژگی های فرد ی و نگرش

با توجه به مقد ار معیار تصمیم د ر عامل جنسیت )0/363( و عامل رشتة تحصیلی 
جنسیت  بین  یعنی  می شود.  تأیید  صفر  فرض  است(   0/05 از  بزرگ تر  که   0/074(
کتابد اران و نگرش آنان نسبت به آیند ۀ حرفه ای و همچنین بین رشتة تحصیلی کتابد اران 
و نگرش آنان نسبت به آیند ۀ حرفه ای ارتباط معناد اری وجود ند ارد و این د و متغیر 

مستقل از یکد یگر هستند.
با توجه به مقد ار معیار تصمیم د ر عامل میزان تحصیالت )0/013 که کوچک تر از 
0/05 است( فرض صفر رد می شود. یعنی بین میزان تحصیالت و نگرش کتابد اران به آیند ۀ 
حرفه ای آنان ارتباط معناد اری وجود د ارد. این د و عامل به یکد یگر وابسته هستند و افزایش 

میزان تحصیالت بر نگرش کتابد اران نسبت به آیند ۀ آنان تأثیرگذار است.
همچنین، با توجه به مقد ار معیار تصمیم د ر عامل سابقة کار )0/05 که با P= 0/05( باز 
هم فرض صفر رد می شود. بین میزان سابقه کار کتابد اران و نگرش آنان نسبت به آیند ه ارتباط 
معناد اری وجود د ارد. این د و عامل بر یکد یگر تأثیرگذار هستند، بنابراین فرض د وم پژوهش 

تأیید می شود )جد ول 4(.
د ر مورد میزان ارتباط و تأثیر عوامل د رونی و عوامل بیرونی بر نگرش کتابد اران کتابخانة 
مرکزی آستان قد س رضوی نسبت به آیند ۀ شغلی آنان با توجه به محاسبة ضریب همبستگی 
می توان چنین بیان کرد: عوامل د رونی و بیرونی رابطة مستقیمی بر نگرش کتابد اران نسبت 

.Sigارتباط عوامل

0/363جنسیت و عوامل نگرشی

0/074رشتۀ تحصیلی و عوامل نگرشی

0/013میزان تحصیالت و عوامل نگرشی

0/05سابقۀ کار و عوامل نگرشی 
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به آیند ه آنان د ارند. البته، موارد ی مثل حقوق و تسهیالت از عوامل بیرونی و برخی از 
آموزش های مربوط به فناوری اطالعات )طراحی صفحات وب( و انتخاب مجد د این رشته 
به عنوان شغل و رشته تحصیلی می تواند از عوامل بازد ارند ه محسوب شود. ولی د ر مجموع، 
کتابد اران شاغل د ر کتابخانة مرکزی آستان قد س رضوی نسبت به آیند ۀ خود خوش بین 
هستند و نظر مثبتی به آیند ه د ارند و پیشرفت های فناوری اطالعات و گسترش میزان استفاد ه 
از آن د ر کتابخانه موجب نگرانی آنان نشد ه است. بنابراین، با توجه به اطالعات به د ست آمد ه، 

فرض اول پژوهش تأیید مي شود )جد ول  5(.

جد ول 5. ارتباط میان عوامل د رونی و بیرونی و نگرش کتابد اران

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر د ید گاه کتابد اران کتابخانة آستان قد س رضوی را نسبت به فناوری های 
اطالعاتی نوین و ضرورت استفاد ه از آنها د ر کتابخانه بررسی کرد ه است. د ر خصوص نگرش 
کتابد اران نسبت به فناوری های اطالعاتی مشاهد ه می شود که 80 د رصد کتابد اران، موافق 
کاربرد فناوری های نوین هستند. بر همین اساس، می توان بیان کرد که همزمان با تغیییرات 
د ر کتابخانه ها، کتابد اران کتابخانة مرکزي آستان قد س رضوی نیز با توجه به آموزش های 
ارائه شد ه و افزایش سطح آگاهی ها نسبت به ضرورت استفاد ه از فناوری ها د ید مثبتی پید ا 

کرد ه اند و کاربرد فناوری های اطالعاتی را د ر کتابخانه ها یک ضرورت می د انند. 
همچنین، یافته هاي این بررسي نشان مي د هد که این عوامل بیروني از نظر کتابد اران 
مهم هستند: قد رد انی از وظایف انجام شد ه، آشنایي مد یر با حرفه، امکانات کامپیوتري د ر 
محیط کار، ارتباط با فناوري هاي اطالعاتي د ر محیط کار، ارتقاي فعالیت هاي حرفه اي، 
کار گروهي و افزایش قابلیت ها، رفتار کاربران و امید به آیند ه، حضور منطقي متخصصان 
رایانه )به عنوان همکار(، آموزش مستمر و آماد گي حرفه اي، سرمایه گذاري شخصي براي 
توانمند سازي، و فرصت ها و ارتقا. از سوي د یگر، این عوامل کمتر مورد توجه مسئوالن است 
و د ر نتیجه، جزء عوامل بازد ارند ه محسوب مي شوند: تناسب حقوق با وظایف، برخورد اري 
از تسهیالت رفاهي، تأثیر رفتار مد یریتي د ر ارتقا، محیط و پذیرش نوآوري ها، شرایط محیط و 
توانمند ي هاي حرفه اي، متخصصان کامپپوتر و تهد ید شغلي، برنامه ریزي براي توانمند سازي، 

رضیب پیرسون.Sigارتباط عوامل

0/0000/716عوامل د رونی و نگرش

0/0000/454عوامل بیرونی و نگرش
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آموزش رسمي و تخصصي، کار د ر بخش خصوصي، و ارتباط با همکاران خارجي.
با  نتوانم خود را  "اگر  از عاملي که تحت عنوان  د ر بررسي عوامل نگرشي، غیر 
تحوالت فناوری د ر عرصه فعالیت هاي حرفه اي هماهنگ نمایم، کار خود را از د ست 
خواهم د اد." بررسي شد ند، بقیه جزء عواملي هستند که کتابد اران و اطالع رسانان نگرش 
مثبتی نسبت به آنها د ارند. ولي د ر مورد این عامل، کتابد اران از اینکه نتوانند خود را با 
تحوالت مورد نظر د ر عرصه فعالیت هاي حرفه  هماهنگ کنند و د ر نتیجه کار خویش را 

از د ست بد هند نگران هستند.
د ر بررسي تأثیر عوامل بیروني بر نگرش کتابد اران و اطالع رسانان شاغل مشاهد ه مي شود 
که این رابطه به قد ر کافي قوي است، اما رابطة "حضور متخصصان رایانه د ر حرفه و امنیت 
شغلي کتابد اران" با نگرش کتابد اران و اطالع رسانان منفي و معنا د ار است. به این ترتیب که 
کتابد اران و اطالع رسانان د ر کتابخانه ها حضور متخصصان رایانه را تهد ید ي براي حرفة خود 
می د انستند. این موضوع از این لحاظ حائز اهمیت است که کتابد اران توانسته اند خود را با 
شرایط جد ید تطبیق د هند و روند تحوالت فناوري هاي اطالعاتي را د ر راستاي کتابخانه 
و خد مات کتابد اري مثبت تلقي کنند، ولی حضور متخصصان رایانه از نظر آنان تهد ید ی 
برای آیند ۀ شغلی آنان محسوب می شود. به هر حال، منطقی به نظر می رسد د ر شرایطی که 
کتابد اران به کار خود عالقه د ارند و حاضر به انتخاب مجد د آن هستند بهتر است با تد وین 
برنامه ای جامع مشکالت این حرفه را برطرف کرد تا آنها نسبت به جایگاهی که د ر آیند ۀ 

حرفه برای خویش متصور هستند با امید بیشتری به فعالیت حرفه ای خود اد امه د هند.
د ر خصوص نگرش کتابد اران کتابخانة مرکزي آستان قد س رضوی نسبت به آیند ۀ 
شغلی خود مشخص شد که د ر مجموع، کتابد اران کتابخانة مرکزی آستان قد س رضوی 
د ید مثبتی نسبت به آیند ه حرفه ای خود د ارند. زیرا کتابد اران استفاد ه از فناوری هاي نوین د ر 

کتابخانه را به عنوان یک فرصت برای رشد پذیرفته اند. 
با توجه به نتایج به نظر می رسد ایجاد بستری برای تحقق اراد ۀ کتابد اران نسبت به انطباق 
با آیند ۀ حرفه، مستلزم بازنگری د ر نظام تشکیالت اد اری و آموزشی کتابخانه مرکزي آستان 
قد س رضوي و تأکید بیشتر مسئوالن کتابخانة آستان قد س رضوی بر نقش عوامل مؤثر بر 

نگرش کتابد اران این مرکز اطالع رسانی مهم د ر کشور است.
پیشنهاد می شود برای افزایش نگرش مثبت کتابد اران موارد زیر اعمال شود:

• تجد ید نظر و تغییر د ر سبک آموزش رشته کتابد اری با توجه به ورود فناوری های 
جد ید باید مورد توجه قرار گیرد تا د انش آموختگان این رشته با اعتماد به نفس و بینش 

الزم نسبت به د انش کتابد اری وارد عرصة فعالیت شوند. 
• از آنجا که کتابد اران به آموزش های مد اوم جهت حفظ و افزایش د انش خود از 
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فناوری های نوین نیاز د ارند باید بودجة جد اگانه ای برای آموزش کتابد اران د ر نظر 
گرفته شود تا با افزایش سطح آگاهی کتابد اران نسبت به فناوری های نوین، نگرش های 

آنان نسبت به فناوری های نوین مثبت شود. 
• کتابد اران باید با مسئولیت های جد ید خود آشنا شوند تا بتوانند با فناوری های نوین 

همسو شوند.
• کتابخانه  باید به سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز برای مد یران و کاربران و اشتراک 

پایگاه های اطالعاتی برای خد مات مؤثر کتابخانه مجهز شود.
• کتابد اران برای استفاد ۀ مؤثر از فناوری های اطالعاتی د ر جهت ارائة خد مات مطلوب تر 

تشویق شوند.
• ایجاد فرصت هایی برای شرکت کتابد اران د ر کارگاه های آموزشی حرفه ای، سمینارها 
و محیط مساعد برای خواند ن، پژوهش، و آشنا شد ن آنها با تحوالت حوزۀ طراحی 
نرم افزار، استاند ارد های جد ید و منابع و نظام های الکترونیکی می تواند د ر ایجاد 

نگرش های مثبت کتابد اران نسبت به فناوری های نوین مؤثر باشد. 
• د ستیابی به منابع و مجالت حرفه ای و عضویت د ر گروه های بحث جهت روزآمد سازی 
د انش حرفه ای ضروری است، بنابراین باید این موضوع به عنوان بخشی از فعالیت های 

حرفه ای آنان مورد توجه قرار گیرد. 
کتابد اران باید ارتباط خود را با متخصصان رایانه و صاحبان فناوری تقویت کنند تا با 

شناسایی اهد اف مشترک بتوانند با همد یگر مشارکت د اشته باشند.
• ایجاد محیط مطلوب برای مطالعه، پژوهش، و انتشار پژوهش هایی که با توجه به 
فناوری های اطالعاتی یا د ر زمینه موضوعی آن باشند، می تواند د ر آشنایی کتابد اران با 

فناوری های نوین مؤثر باشد.
• کتابد ارانی که به ارائة تجربیات و مهارت های کسب شد ه و اشتراک د انش میان کارکنان 

می پرد ازند، تشویق شوند.
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