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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to assess the instructional needs of
Iranian public libraries’ users.
Method: In order to conduct the assessment of instructional needs, the
agreement-based needs assessment model and Internet survey method were
used, the data were collected through distribution of electronic
questionnaires among public library users across the country. The research
population consisted of all public libraries’ users in Iran in 1399 SH, whose
number was 1842858 according to the staticstics of Iran Public Libraries
Foundation. According to the Krejcie-Morgan table, 775 cases were selected
as the research sample using the stratified sampling method. A researchermade closed-ended questionnaire was used to collect data, and the content
validity of the questionnaire was verified by 5 people including project
supervisor, education and research experts of Iran Public Libraries
Foundation, faculy members of education sciences and knowledge and
information science, and the reliability of the questionnaire was equal to 0.92
according to Cronbach’s alpha coefficient. Collected data were analyzed
using descriptive and inferential statistics, such as mean and standard
deviation, and statistical tests including sample t-test and Friedman test.
Findings:The results showed that out of 75 instructional courses, 38
instructional courses are required by users of public libraries in Iran, and in
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particular life skills courses, mental health promotion, learning and study
skills, couples communication skills, media literacy, physical health
promotion, Internet skills, information literacy, camera and mobile
photography, Internet-based business, parenting, Word processing,
entrepreneurship and business skills, PowerPoint presentation, resume
writing, and installing Windows, respectively, are 16 prioritized instructional
courses and the most important training courses required by the users of
public libraries in Iran. By implementing these nationwide instructional
courses, Iranian public libraries will be able to obviate the personal and
professional instructional needs of target users.
Originality/value: In spite of the emphasis on instruction as one of the main
missions of the Iran Public Libraries Foundation, research evidences show
that Iranian public libraries have not considered the instructional needs
assessment of target users, which is necessary for designing and
implementing nationwide instructional courses. dentification of the
instructional needs of Iranian public library users is theis reseach
contribution. The results of this study help the instructional officials of Iran
Public Libraries Foundation to design instructional courses which fit the
instructional needs of target users, and to take effective steps to achieve the
strategic goal of instruction as well.
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چكيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف نيازسنجي آموزشي كاربران كتابخانههای عمومي ایران انجام گرفت.
شده است و دادههای الزم از طریق پرسشنامة الکترونيکي از كاربران كتابخانههای عمومي در سطح كشور
در ارتباط با نيازهای آموزشي آناان جماع آوری شاد تاا عنااوین نيازهاای آموزشاي مهام و باا اولویات بااال
شناسایي و اولویتبندی شود .جامعة پژوهش شام همة كاربران كتابخانههای عمومي در سطح كشور بود و
تعداد  330نفر نمونه با استفاده از روش نمونهگيری طبقهای نسبتي انتخاب شدند .از پرساشناماة بساتهپاساخ
محققساخته برای گردآوری دادههاا اساتفاده شاد .ساپس ،روایاي محتاوایي پرساشناماه باه ت یياد  0نفار از
متخصصان رسيد و پایایي ابزار با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ محاسبه شد كه برابر با  1/95است.
يافتهها :نتایج پاژوهش نشاان داد كاه از مياان  30دورة آموزشاي 71 ،دورة آموزشاي ماورد نيااز كااربران
كتابخانههای عمومي ایران هستند و بهویژه دورههای مهارتهای زندگي ،ارتقای سالمت روان ،مهارتهای
یادگيری و مطالعه ،مهارتهای ارتباطي زوجين ،سواد رسانهای ،ارتقای سالمت جسماني ،مهارت استفاده از
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روش :برای اجرای نيازسنجي آموزشي از الگوی نيازسنجي توافقمحور و روش پيماایش اینترنتاي اساتفاده

اینترنت ،سواد اطالعاتي ،عکاسي با دوربين و موبای  ،كسبوكار اینترنتي ،فرزندپروری ،تای باا نارم افازار
ورد ،مهارتهای كارآفریني و كسبوكار ،ارائه از طریق پاورپوینت ،رزومهنویسي شاغلي ،و نصاب سيساتم
برای كاربران كتابخانههای عمومي ایران هستند.
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اصالت/ارزش :پژوهش حاضر از این جنبه كه نيازهای آموزشي كاربران كتابخاناههاای عماومي ایاران را
شناسااایي كاارده دارای نااوآوری اساات .نتاایج حاصا از اجاارای ایاان پااژوهش بااه مساائوالن آمااوزش نهاااد
كتابخانههای عمومي ایران كمک ميكند تا دورههای آموزشي مناسب با نيازهای آموزشي كااربران هادف
را طراحي كنند و بهطور مؤثر در راستای تحقق هدف راهبردی آموزش گام بردارند.
كليدواژهها :كتابخانههای عمومي ،كاربران ،نيازسنجي آموزشي
تعارض منافع :گزارش نشده است.
منبع حمايتكننده :نهاد كتابخانههای عمومي كشور.
استناد :تقي پور ،كيومرث؛ و عطاپور ،هاشام ( .)0011شناساایي و اولویاتبنادی نيازهاای آموزشاي كااربران كتابخاناههاای

عمومي ایران برای طراحي و اجرای دورههای آموزشاي مناساب در ساطح كشاور .تحقيقاات اطاالع رسااني و كتابخاناههاای
عمومي.060-079 ،)7(53 .
تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي .دورة  ،53شمارة  ،7صص.060-079
DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.3.5.5
تاریخ دریافت0011/16/71 :؛ تاریخ پذیرش0011/11/50 :
نوع مقاله :علمي پژوهشي
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مقدمه
ادبي اات پای اه در حااوزة علاام اطالعااات و دانااششناس اي ،آمااوزش را بااهعنااوان یک اي از اهااداف
كتابخانههای عمومي قلمداد كردهاند (كاونتز و گاابين .)5101 ،0در ایان خصاوص ،بيانياة یونساکو
برای كتابخانههای عمومي ( ،)0990كتابخانة عمومي را دروازة محلّي برای دانش معرفي كارده كاه
شاارایش الزم را باارای ی اادگيری مااادامالعماار ،تصااميمگي اری مسااتق  ،و توسااعة فرهنگ اي افااراد و
گروههای اجتماعي فراهم ميكند .كتابخانههای عمومي در فرایناد آماوزش افاراد نقاش مهماي بار
عهده دارند و الزم است با فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب و برگزاری دورههای آموزشاي از
زندگي فردی ،اجتماعي و شغلي افراد پشاتيباني كنناد (باارون ،ویلياامز ،بجاالي ،آرناز و ویلساون،5
5110؛ استوالریک و سيلک5107 ،7؛ فرنکس و جانز5100 ،0؛ گيچوی ،آنيانچا و دول.)5101 ،0
ارائة آموزش و برگزاری دورههای آموزشي برای كاربران كتابخانههاای عماومي باا هادف
تحقق یادگيری مادامالعمر در اسناد باالدست كت ابخاناة عماومي در ساطح دنياا ماورد توجاه قارار
گرفته است ،بهطوری كه سند فناوری و خدمات كتابخانة آالسکا  ،65155-5101ساند فنااوری و
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خدمات كتابخانة ایالت اورگان  ،35155-5101برنامة راهباردی كتابخاناة عماومي رووان -5101
 ،15150سند فناوری و خدمات كتابخانة ایالت ورمونات  ،9 5155-5101ساند فنااوری و خادمات
كتابخانة دليویر  ،015155-5101برنامة راهبردی كتابخانة عماومي پاائول پارات  ،005155-5103و
 ،...گسترش خدمات و دورههای یادگيری و تدار

منابع اطالعاتي و یاادگيری گونااگون بارای

همة افراد جامعاه باهمنظاور پشاتيباني از توساعة شخصاي افاراد ،و ارتقاای تواناایي شاغلي افاراد و
مهارتهای سواد دیجيتال را مورد ت كيد قرار دادهاند.
كتابخانههای عمومي از طریق رسانههاای سانتي و مادرن مختلاف فرصاتهاای آموزشاي و
یادگيری مناسب را بارای هماة افاراد جامعاه در هماة مراحا زنادگي آناان فاراهم مايساازند تاا
مهااارتهااای شخصااي و شااغلي آنااان بهبااود یابااد (فينچااام و وارد5116 ،05؛ یونسااکو5110 ،؛
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1. Koontz & Gubbin
2. Barron, Williams, Bajjaly, Arns, & Wilson
3. Stolarick & Silk
4. Franks & Johns
5. Gichohi, Onyancha, & Dulle
6. LIBRARY SERVICES AND TECHNOLOGY ACT- ALASKA STATE PLAN 2018 – 2022
7. State Library of Oregon’s Library Services and Technology Act, Five-Year Plan 2018-2022
8. ROWAN PUBLIC LIBRARY Strategic Plan 2018-2021
9. Library Services and Technology Act: 2018 – 2022 State of Vermont
10. 2018 – 2022 Library Services and Technology Act (LSTA) Plan Delaware Division of Libraries
Dover, DE
11. STRATEGIC PLAN FY 2017 – 2022 Paul Pratt Memorial Library
12. Fincham & Ward
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ویجتونااگ5111 ،0؛ كلااي .)5100 ،5باارای مثااال؛ كتابخانااههااای عمااومي بریمبانااگ در راسااتای
پشتيباني یادگيری افراد در همة مراح زندگي ،اجرای موضوعات دورة یاادگيری ماادامالعمار از
جمله یاادگيری ساالهاای اولياه ،پشاتيباني ساالهاای مدرساه ،ساواد دیجيتاالي ،ساواد انگليساي،
فرهنگ خواندن ،مهارتها برای به دست آوردن شغ یاا اساتخدام شادن ،و ارتبااط اجتمااعي را
برگزار كردهاند (كلي .)5100 ،كتابخانة عمومي الكراس كالسهایي در زمينة توساعة حرفاهای و
شخصي از جمله دورههاای فااوا-مایکروساافت ورد ،اكسا یاا وردپارس ،ایجااد صافحات وب،
اصول سرمایه گذاری در بورس ،و یادگيری یک زبان جدید ،حسابداری ،یادگيری زباان اشااره،
و نوشتن حرفهای داستان برگزار ميكند (كتابخانة عمومي الكراس.)5109 ،
برنامة كارآموزی حرفهای جامعة اروپا 7در این زمينه به بررساي نقاش كتابخاناههاای عماومي
در یادگيری مادامالعمر در كشورهای اتحادیه اروپا پرداخته اسات .مادیران كتابخاناههاای عماومي
اظهار داشتند كه باهطاور مساتق یاا مشااركتي دورههاای آموزشاي یاادگيری ماادامالعمار برگازار
كرده اناد .نتاایج پاژوهش مزباور نشاان داد دامناة وسايعي از دورههاای آموزشاي در كتابخاناههاای
ارتباطات ،گواهينامة مهارت رایانهای اروپا ،0سواد رایانه و فنااوری اطالعاات ،0مشااورة اطالعاات
وبي ،6و وبگردی سالم ،3تاریخ خانواده ،زباان اشااره ،نوشاتن خاالق ،دورههاای مکالماه و ساواد
پایه ،و برگزاری كالسهای آموزش انگليسي به غيرانگليسيزبانها اشاره كرد (اسپاكي.)5110 ،1
اسااتانزویال ( )5100بااا بررسااي مسااائ و موضااوعات خاادمات یااادگيری مااادامالعماار توسااش
كتابخانههای عمومي در  05كشور اتحادیه اروپا به این نتيجه رسيد كه همة كشاورها خادماتي را بارای
توسعة مهارتهای فناوری اطالعات ،ارتقای خواندن در ميان بچهها و بزرگسااالن فاراهم مايكنناد.
ارتقای سواد اطالعااتي و رساانه ،هنرهاا و صانایع دساتي ،دورههاای زباانآماوزی ،ارائاة خادمات باه
مهاجران ،پشتيباني از بيکاران ،پشتيباني از مهارتهای مطالعة كودكان (از قبي باشگاههاای كماک باه
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1. Wijetunge
2. Kelly
3. The European Community’s vocational training programme
)4. European Computer Driving Licence (ECDL
)5. Computer Literacy and Information Technology (CLAIT
6. Webwise
7. safe surfing
8. Spacy
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عمومي برگزار شده اسات كاه از آن جملاه مايتاوان باه دورههاای آموزشاي فنااوری اطالعاات و
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انجام تکاليف خانه) ،دورههای انگيزشي یاا مربيگاری ،ساواد ساالمت ،و مهاارتهاای كاارآفریني یاا
كسبوكار از جمله خدماتي هستند كه كتابخانههای عمومي ارائه ميكنند.
كتابخانااههااای عمااومي در سااطح اروپااا ،بااهویااژه كتابخانااههااای عمااومي فنالنااد ،دانمااار ،
انگلستان ،چاک ،اسالوني و اتاریش ،بيشاتر از طریاق تادار

محايشهاای یاادگيری خودمحاور و

یادگيرنادهمحااور بااه تحقاق یااادگيری مااادامالعمار كمااک ماايكنناد (اسااتانزیال .)5100 ،در پااروژة
«كتابخانههاای عماومي در جامعاه یاادگيری »0باهعناوان بخشاي از برناماة آموزشاي اتحادیاة اروپاا
(متشک از كشورهای دانمار  ،فنالند ،انگلستان ،اسلوني ،اسپانيا ،و هلناد) كتابخاناههاای عماومي
بهعنوان مركز یادگيری باز 5شناخته مايشاود و دورههاای الکترونيکاي و چندرساانهای خودمحاور
برای پشتيباني و تقویت یادگيری بزرگساالن توسعه و انتقاال مايدهاد (اوه ،گاروت ،و اساميت،7
 .)5113كتابخانههاای اساپانيا دورههاای خودآماوز چندرساانهای در زميناههاای عکاساي دیجيتاال،
نرمافزارهای شاغلي ،خوانادن و یاادگيری ،دورههاای مهاارت شاغلي ،مادیریت اساترس و تعاار
زندگي شخصي و شغلي برگزار كردهاند (اوه ،گروت ،و اسميت .)5113 ،كتابخانههاای بازرگ در
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جمهوری چک دورههای كوتااهمادت یادگيرنادهمحاور در موضاوعاتي چاون سياسات ،تااریخ ،و
فناوری اطالعات برگزار ميكنند .همچناين ،در كتابخاناههاای عماومي بریمباناگ ،در پشاتيباني از
مهارتهای سواد انگليسي ،برنامة رایانهای  Rosetta Stoneاستفاده شد (كلي.)5100 ،
در كنار دورههای یادگيرندهمحور ،دورههای معلممحور نيز از سوی كتابخاناههاای عماومي
در سطح دنيا برگزار شده است .كتابخانههای عمومي پاترونز و ایالت گي دسترساي مخاطباان باه
صاادها دورة آنالیاان معلااممحااور ،از سااالمتي و شااادكامي گرفتااه تااا عکاسااي دیجيتااالي ،برنامااة
رایانااهای ،آمااوزش شااهروندی و غيااره ،فااراهم ماايسااازد (كتابخانااه عمااومي پاااترونز.)5109 ،0
كتابخانة ویگو كانتي دوره هاای آنالیان بارای بازرگسااالن عالقاهمناد باه بهباود فرزنادآوری،
مهارتهای تکنولوژیکي و مهارتهای زبان انگليسي برگزار ميكند (مركز یادگيری ماادامالعمار
كتابخانااة عمااومي ویگااو كااانتي .)5109 ،0كتابخانااة عمااومي ریااور پااودر برنامااههااایي بااا هاادف
غنيسازی زندگي افراد در دورة كهانساالي و زنادگي فعاال آن برگازار مايكناد و برناماههاای
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1. Public libraries in the learning society
2. Open learning Centre
3. Eve, de Groot & Schmidt
4. Public Library of Patrons
5. Life Long Learning Center Vigo County Public Library
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مارتبش بااا موضاوعات مااالي باهویااژه خریااد یاا بازپرداخاات خاناه ،پااساناداز و تا مين اجتماااعي،
كالسهای رایانه ،تکنولوژی ،و رسانههای الکترونيکي (امنيات الکترونيکاي ،ویارایش عکاس باا
دستگاه تلفن همراه ،استفاده از موبای برای دسترسي به منابع دیجيتالي) بارای هماة سانين باهویاژه
افراد بزرگسال اجرا ميكند.
شواهد پژوهشي مرتبش اجرای دورههای آموزشي در كتابخانههای عمومي در ساطح دنياا را
موفق و اثربخش ارزیابي ميكنند .پژوهش انجامشده توسش كلي ( )5100نشاان داد كاه كتابخاناة
عمومي یادگيری را پشتيباني ميكند و  05درصد از پاسخدهنادگان باه پرساشناماة طراحايشاده
برای این پژوهش اظهار داشتند كه كتابخانه به آنها در تداوم یاادگيریشاان در ساواد دیجيتاالي،
سواد زبان ،پشتيباني برای سالهای مدرسه ،پشتيباني برای توساعة ساالهاای اولياه ،و مهاارتهاای
موردنياز برای استخدام یاا باه دسات آوردن شاغ كماک مايكناد .طباق نتيجاة پاژوهش مركاز
پژوهشي پيو ،)5109( 0اكثر آمریکایيها معتقدند كه كتابخانهها وظيفة ت مين نيازهاای آموزشاي و
یاادگيری جامعاه و خاانوادههاای آناان را باهخاوبي انجاام مايدهناد .شاواهد نشاان مايدهاد كاه
مناسب برای یادگيری ميبينند (سابو .)5103 ،5پژوهشي در كانادا نيز نشان ميدهد كاه  10درصاد
كاربران كالسها و سمينارها را بسيار مفيد ارزیابي ميكنند و كتابخانههاا را مکاان مناسابي بارای
سمينارها و كالسها ميپندارند (اسلوئن س و كوپز.)5110 ،7
الزمة تدار

دورههای آموزشي و یادگيری اثربخش برای توسعة شخصي و حرفه ای هماة

افراد جامعه از سوی كتابخانههاای عماومي ،توجاه باه نيازهاای آموزشاي كااربران كتابخاناههاای
عمومي در همة ابعاد زندگي و اجرای نيازسنجي آموزشي است .بهعبارت دیگر ،بارای طراحاي و
اجرای دورة آموزشي اثربخش ضرورت دارد كه نيازهای آموزشي مخاطبان دقيقااً سانجيده شاود
(فردانش .)0791 ،تعيين نيازها یا سنجش نيازهاا از مقادماتيتارین فعالياتهاا در اغلاب الگوهاای
طراحي آموزشي (كم 0؛ لشين ،پوال
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«بزرگساالن» به شاركت در برناماههاای كتابخاناههاا عالقاهمناد هساتند و كتابخاناههاا را مکااني

و رایگلوث0؛ انستيتو توساعة آموزشاي؛ تهياة نظاامهاای

آموزشي؛ و آموزش معيااری) اسات ،و طراحاان آموزشاي باا انجاام نيازسانجي آموزشاي سانگ

3. Sloane-Seale and Kops
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زیرین ساختمان آموزش را پيریزی ميكنند .طبق این الگوها ،هر آموزشي باید پاسخگوی یاک

شناسايی و اولويتبندی نیازهای آموزشی کاربران کتابخانههای عمومی ايران برای طراحی و ...

سلسله نياز باشد كه در صورت اجرای صحيح آموزش آن نيازهاا رفاع مايشاود .بار ایان اسااس،
ميتوان نتيجه گرفت كه وجاود نيااز یاا مجموعاهای از نيازهاا مبناای منطقاي هار دورة آموزشاي
قلمداد ميشود .نيازهای آموزشي ،كمبود و نقص در توانایيها ،دانشها و گرایشهاای مخاطباان
است .طراح یا تکنولوژیست آموزشي باید با انجام سنجش نيااز كمبودهاا را باهدقات شناساایي ،و
برای رفع آنها به طراحي آموزشي كاما اقادام كناد (ترجماة رحيمايدوسات .)0793 ،تجاارب
ارائة آموزش از سوی كتابخانههای عمومي در سطح دنياا نياز نشاان مايدهناد كاه كتابخاناههاای
عمومي از طریق سنجش نيازهای آموزشي كاربران عناوین دورههای آموزشي موردنيااز كااربران
را شناسااایي ماايكننااد و از طریااق الگوهااای طراحااي آموزشااي معلااممحااور (سيسااتمي) و یااا
یادگيرندهمحور (سازندهگرایانه) به طراحاي و اجارای دورههاای آموزشاي اثاربخش مايپردازناد
(تااو 5106 ،0؛ برنامااة راهبااردی كتابخانااة موناااش 5109 ،55106-5100؛ مركااز پژوهشااي پيااو،
5109؛ برنامة راهبردی كتابخانههای عمومي لودی 5109 ،75109-5103؛ اسالوئن سا و كاوپز،0
5110؛ اساامال ،ذكریااا و ال-فيگااوی5110 ،0؛ نيکااوالس و گریاار5106 ،6؛ رینبولااد5107 ،3؛ اوه،
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گروت و اسميت.)5113 ،
در كتابخانههای عمومي ایران با وجود ت كيد بر امر آموزش باهعناوان یکاي از رساالتهاای
اصلي آن نهاد ،بررسيها نشان مايدهاد كاه برناماة مادوني بارای دورههاای آموزشاي متشاک از
نيازسنجي آموزشي و سایر مراح طراحاي آموزشاي بارای جامعاة كتابخاناههاای عماومي ایاران
وجود نادارد و برناماههاای آموزشاي اجراشاده غالبااً باهصاورت پراكناده و محادود اسات (نهااد
كتابخانااههااای عمااومي ای اران ،)0793 ،و شااواهدی از چگااونگي طراح اي و اجاارای دورههااای
آموزشي برای كاربران كتابخانههای عمومي در دست نيست .پژوهشهای انجاامشاده در ارتبااط
با آموزش در كتابخاناههاای عماومي ایاران غالبااً بار آماوزش كاركناان ایان كتابخاناههاا ت كياد
داشتهاند (معرّفزاده و صاانعي دهکاردی0710 ،؛ شاهرزادی و مجياری0719 ،؛ بايپاروا0719 ،؛
آخوناادی0791 ،؛ صااميعي و افالك اي .)0790 ،پااژوهشهااای معاادود انجااامشااده در خصااوص
آموزش كاربران كتابخانههای عمومي ایران صارفاً باه امکاانسانجي اجارای دورههاای آموزشاي
برای كاربران در كتابخانههای عماومي پرداختناد (عطاائي ظااهر و همکااران .)0793 ،نتاایج ایان
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پژوهشها حااكي از آن اسات كاه امکاان ارائاة خادمات آموزشاي ماؤثر بار توساعة اقتصاادی و
كارآفریني در كتابخانههای عمومي باالتر از سطح متوسش اسات و در نتيجاه زميناه بارای اجارای
دورههای آموزشي مساعد است .با توجه به ضرورت اجرای دورههای آموزشاي باهمنظاور تحقاق
اهداف راهباردی نهااد كتابخاناههاای عماومي و همچناين خان نيازسانجي آموزشاي از كااربران
كتابخانااههااای عمااومي در سااطح كشااور ،الزم اساات از طریااق نيازساانجي آموزشااي كاااربران
كتابخانههای عمومي در سطح كشور عناوین دورههای آموزشي موردنياز كاربران شناساایي شاود
و برنامهریزی مناسب برای طراحي و اجرای دورههای آموزشي صورت گيرد.
با عنایت به گسترش روزافزون بُعد آموزش در كتابخانههاای عماومي و ضارورت شناساایي
نيازهای آموزشي كاربران و كمبود شواهد و مستندات پژوهشي در این عرصه در ایاران ،پاژوهش
حاضر در نظر دارد نيازهای آموزشي كاربران كتابخانههای عمومي ایران را شناساایي كناد .نتاایج
حاص از اجرای این پژوهش به مسئوالن آموزش نهاد كتابخانههای عمومي ایران كمک خواهاد
كرد تا دورههای آموزشي مناسب برای نيازهای آموزشي كاربران كتابخانههاای عماومي طراحاي
پژوهش حاضر به این سؤال مهم پاساخ مايدهاد كاه نيازهاای آموزشاي اساساي و مهام كااربران
كتابخانههای عمومي ایران كداماند
روششناسی پژوهش
در این پاژوهش و در پاساخ باه ساؤال پاژوهش ،از طریاق نيازسانجي نيازهاای آموزشاي اساساي
كاربران كتابخانههای عمومي ایران شناسایي شد .این كار در سه مرحلة تعيين الگاوی نيازسانجي،
طراحي ابزار نيازسنجي و اجرای نيازسنجي انجام گرفت.
گام  .3تعيين الگوي نيازسنجي :در گام اول این پژوهش ،الگاوی نيازسانجي بارای شناساایي
نيازهای آموزشي اساسي كاربران كتابخانههای عمومي انتخااب شاد .الگوهاا و فناون متعاددی از
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كنند و باهطاور ماؤثر در راساتای تحقاق هادف راهباردی آماوزش گاام بردارناد .بادین منظاور،

قبي الگوهای هدفمحور ،توافقمحور ،مسئلهمحور و تركيباي بارای نيازسانجي آموزشاي وجاود
دارد كه هریک از آنهاا هادف ،كاربردهاا و شارایش خااص خاود را دارناد .افازون بار الگوهاا،
اطالعات استفاده ميشوند (عباسزادگان و تر زاده .)0739 ،با توجه به اینکاه در ایان پاژوهش
003
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تکنيکها/فنون مانند مصاحبه ،پرساشناماه ،مشااهده نياز در فرایناد نيازسانجي بارای گاردآوری

شناسايی و اولويتبندی نیازهای آموزشی کاربران کتابخانههای عمومی ايران برای طراحی و ...

نيازهای بيانشده توسش كاربران كتابخانههای عمومي مورد ت كيد اسات و نظارات و عقایاد آناان
در خصوص نياز كانون اصلي نيازسنجي است ،نيازسنجي بر اساس روشهای توافاقمحاور ماورد
توجه قرار ميگيرد .در روشهای توافقمحور ،نياز به مفهاوم خواسات یاا تارجيح در نظار گرفتاه
ميشود و تکنيکهاای توافاقمحاور بار گاردآوری و ایجااد توافاق مياان نظارات و عقایاد افاراد
مختلف در ارتباط باا نيااز ت كياد مايكنناد (فتحاي واجارگااه و فخاامزاده .)0795 ،طباق الگاوی
نيازسنجي انتخابشده ،برای شناسایي نيازهای آموزشي در این پاژوهش ،پرساشناماة بساتهپاساخ
در اختيار نمونهای نسبتي از كاربران كتابخانههای عمومي كشور در همة استانها قرار ميگيارد تاا
نيازهای آموزشي اساسي كاربران كتابخانههای عمومي كشور شناسایي و اولویتبندی شود.
گااام  .2طراحااي اباازار نيازساانجي :باارای طراحااي اباازار نيازساانجي كااه در ایاان پااژوهش
پرسشنامة بستهپاسخ است ،از تحلي محتوای كمّي وبسایتهای ایراني ارائهدهندة آگهايهاای
آموزشي (دیوار ،شايپور ،نيازمنادیهاای راهنماای همشاهری ،و پرتاال سافارش آگهاي روزناماة
خراسان) ،و وبسایتهای كتابخانههای عمومي در سطح جهان استفاده شاد و عنااوین دورههاای
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آموزشي پرتکرار در این وبسایتها مورد توجه قرار گرفت.
بدین منظور ،ابتدا بهمنظور تحلي محتوای كمّي ،مقولههاای اصالي تحليا محتاوا شناساایي
شد و این مقولهها شام «مهارتهای رایاناهای»« ،مهاارتهاای هناری»« ،مهاارتهاای زنادگي و
خانواده»« ،مهارتهای تقویت سالمت روان و زندگي»« ،مهارتهای پایاه بارای زنادگي در قارن
« ،»50پشتيباني از آموزشهای مدرسهای و دانشگاهي» ،و «كاریابي ،توساعة مهاارت خوداشاتغالي
و راهاناادازی كساابوكااار» بودنااد كااه باار اساااس پااژوهشهااا و مطالعااات انجااامشااده و تجااارب
كتابخانههای عمومي در سایر نقاط جهاان در ارتبااط باا دورههاای آموزشاي/یادگيری باه دسات
آمدند .سپس ،واحد تحلي محتوای پژوهش انتخاب شد كه در این پژوهش واحد تحليا از ناوع
كلمااات (عناااوین دورههاای آموزشااي در صاافحات وبسااایتهااا و غيااره ) بااود كااه صفحاااات
وبسایت ها در بازة زماني چهار هفته از تاریخ  0799/3/6تاا  0799/1/6بار اسااس واحاد تحليا
محتوا تجزیهوتحلي شدهاند ،و در انتها شامارش و كدگاذاری از طریاق محاسابة فراواناي اعماال
اصلي به دست آمد ( 30عنوان دورة آموزشي در  3بعد).
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شد و فراواني عنااوین دورههاای آموزشاي در صافحات وبساایتهاا در هریاک از مقولاههاای
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بعااد از شناسااایي عناااوین دورههااای آموزشااي از طریااق تحلي ا محتااوا ،اباازار نيازساانجي-
پرسشنامة بستهپاسخ  -طراحي شد .پرسشنامة طراحيشاده شاام  30عناوان دورة آموزشاي در
ابعاد «مهارتهای رایانهای»« ،مهارتهای هنری»« ،مهارتهای زندگي و خاانواده»« ،مهاارتهاای
تقویات سااالمت روان و زناادگي»« ،مهااارتهااای پایاه باارای زناادگي در قاارن « ،»50پشااتيباني از
آموزشهای مدرساهای و دانشاگاهي» ،و «كاریاابي ،و خوداشاتغالي» و دارای ساه مقيااس «خيلاي
مهم و ضروری»« ،تا حدودی مهم و ضروری» و «غيرضروری» بود كه كااربران ميازان اهميات یاا
لزوم هریک از عناوین دوره هاای آموزشاي را باا انتخااب یکاي از ساه مقيااس مشاخص كردناد.
روایي محتوایي پرسشنامة طراحيشده به ت یيد  0نفر متشک از ناظر طارح ،كارشناساان آماوزش
و پژوهش نهاد ،اسااتيد علاوم تربيتاي و علام اطالعاات و داناششناساي رسايد ،و پایاایي ابازار باا
استفاده از ضریب آلفای كرونباخ محاسبه شد كه  1/95به دست آمد.
گام  .1اجراي نيازسنجي آموزشي :در اجرای نيازسانجي از روش پيماایش اینترنتاي اساتفاده
شد و دادههای الزم از طریق پرسشنامة الکترونيکي از كاربران كتابخاناههاای عماومي در ساطح
ایااران در سااال  0799بااود .باار اساااس آمااار نهاااد كتابخانااههااای عمااومي كشااور ،تعااداد كاااربران
كتابخانههای عمومي ایران  0105101بود كه از جامعة كاربران بر طبق جدول كرجساي-مورگاان
به تعداد  330نفار باا اساتفاده از روش نموناهگياری طبقاهای نسابي بارای بررساي انتخااب شادند
(جاادول  )0و پرسااشنامااه در ميااان آنهااا توزیااع شااد .باارای گااردآوری دادههااا در ایاان مرحلااه،
فهرست مشخصات كاربران به تفکيک استانها از ادارة ك پژوهش و فناوری نهاد كتابخاناههاای
عمومي كشور در یک فای اكس دریافت شد .سپس ،نمونهها با استفاده از روش تصاادفي مانظم
برای هر استان انتخاب شدند و بهصورت تلفني با ایشاان تمااس گرفتاه شاد .در صاورت موافقات
نمونة انتخابشده برای شركت در پژوهش ،لينک پرسشناماة الکترونيکاي از طریاق شابکههاای
اجتماعي (تلگرام ،واتسآپ) یا ایمي ارسال شد .در صورتي كه نموناة انتخاابشاده باه شاركت
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كشور جمعآوری شد .جامعة پژوهش شام همة كاربران كتابخانههای عماومي در ساطح كشاور

در پژوهش تمای نشان نميداد ،نفر بعد از وی در فهرست مشخصات جاایگزین وی مايشاد .در
مواردی كه فرد موردنظر حاضر به همکاری بود اما برای تکمي پرساشناماة الکترونيکاي تمایا
نسبت جامعه انتخاب شدند و دادههای مربوط جمعآوری شد (جدول .)0
044
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نشان نميداد ،از مکالمة تلفني برای گردآوری دادهها استفاده شاد .نموناههاا از هماة اساتانهاا باه

شناسايی و اولويتبندی نیازهای آموزشی کاربران کتابخانههای عمومی ايران برای طراحی و ...

n
=n

]

]

n=330
جدول  .0تعداد عضو كتابخانههای عمومي كشور به تفکيک جنسيت در هر استان ،و تعداد نمونة هر استان

5

آذربایجان غربي

59591

59950

09500

50

7

اردبي

56176

57601

09610

50

0

اصفهان

15011

00713

073030

01

0

البرز

00000

59071

31000

71

6

ایالم

00113

9690

50031

9

3

بوشهر

09566

00101

70136

00

1

تهران

30060

00593

050001

07

9

چهارمحال و بختياری

51109

00530

76051

00

01

خراسان جنوبي

51300

06307

73093

06

00

خرا سان رضوی

60037

01316

000909

09

05

خراسان شمالي

09337

00501

70170

00

07

خوزستان

06611

00910

010669

07

00

زنجان

50913

50393

03310

51

00

سمنان

51703

50171

09710

50

06

سيستان و بلوچستان

00131

00070

59719

05

03

فارس

03090

00061

015665

07

01

قزوین

75760

57069

00971

50

09

قم

01050

6190

06000

3

51

كردستان

06901

00117

75177

07

50

كرمان

03390

01050

91706

00

55

كرمانشاه

53073

55777

09031

50

00071

00953

70103

07

57

كهگيلویه و بویر
احمد
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0

آذربایجان شرقي

00005

06710

93953

00

041
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رديف

نام استان

عضو مرد نهادي

عضو زن نهادي

كل

نمونه

پايیز  0011دوره  72شماره 3

رديف

نام استان

عضو مرد نهادي

عضو زن نهادي

كل

نمونه

50

گلستان

01005

05911

70011

07

50

گيالن

70097

51991

00017

57

56

لرستان

00116

9750

50053

9

53

مازندران

00156

71110

17000

70

51

مركزی

70000

50960

07035

57

59

هرمزگان

01100

00650

70001

00

71

همدان

75710

53037

09000

50

70

یزد

73000

75531

69610

59

70

ك

0170109

113999

0105101

330

يافتهها
 آمار جمعيتشناختي افراد مشاركتكنناده در پاژوهش :در ایان پاژوهش ،فراواناي زناان
شااركت كننااده  076نفاار و مااردان شااركت كننااده بااه تعااداد  779نفاار اساات كااه مياازان
تعداد 00 ،درصد از كاربران شركتكننده در پاژوهش شااغ (باه تعاداد  )700هساتند و
 09درصد كاربران را افراد غيرشاغ (به تعداد  )061تشکي مايدهناد .در ایان پاژوهش،
اغلب گروههای سني مشاركت داشتهاند بهطوری كه  3نفر از مشاركت كنندگان در زیار
 00سال 590 ،نفر در گاروه ساني  511 ،50-00نفار در گاروه ساني  000 ،70-50نفار در
گروه سني  ،00-70و  06نفر در گاروه ساني  00باه بااال قارار داشاتند .همچناين ،در ایان
پژوهش اغلب گروههای تحصيلي مشاركت داشتهاناد ،باهطاوری كاه  0نفار از مشااركت
كنندگان بي سواد بودند 7 ،نفر تحصيالت ابتدایي 03 ،نفر تحصايالت راهنماایي 75 ،نفار
تحصيالت دبيرستان 036 ،نفر تحصيالت دیپلم 67 ،نفر تحصيالت فاوق دیاپلم 709 ،نفار
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مشاركت زنان در پژوهش  06درصد و ميزان مشااركت ماردان  00درصاد اسات .از ایان

تحص ايالت كارشناسااي 009 ،نفاار تحصاايالت كارشناسااي ارشااد ،و  00نفاار تحصاايالت
دكتری و باالتر را داشتند.
 ،5توصيف آماری نمرات ميزان اهميت شام

ميانگين و انحراف معيار ،و نتاایج آزماون t

شام آمارة تاي و ساطح معنااداری بارای مقایساة مياانگين حاصا شاده باا عادد ثابات 5
044
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 توصيف آماري و استنباطي نمرات ميزان اهميت و نياز به دورههاي آموزشاي :در جادول

شناسايی و اولويتبندی نیازهای آموزشی کاربران کتابخانههای عمومی ايران برای طراحی و ...

بهعنوان حد متوسش ارائه شده است .با توجه به دادههای جادول  ،0در مياان مهاارتهاای
رایانه ای ،نيااز باه مهاارت فتوشااپ تفااوت معنااداری باا ساطح متوساش نادارد ،و باهجاز
مهارتهای طراحي صفحة وب ،برنامهنویسي رایانه ،طراحي پایگااه داده ،و نارمافزارهاای
موشنگرافيک و انيميشن كه ميزان نياز ابرازشده بارای آنهاا باهطاور معنااداری كمتار از
حد متوسش است ،نيااز باه بقياة مهاارتهاا در حاد بااالتر از متوساش قارار دارد .در مياان
مهارتهای هناری ،نيااز باه مهاارتهاای خطااطي/خوشنویساي ،مجریگاری ،فان بياان،
فيلمبرداری ،نویسندگي ،آشپزی ،و طراحاي دكوراسايون خاناه تفااوتي معناادار باا ساطح
متوسش ندارد ،و جز مهارت عکاسي با دورباين و موبایا كاه ميازان نيااز ابرازشاده بارای
آنها بهطور معناداری بيشتر از حد متوسش است ،نياز به بقية مهارتها در حاد پاایينتار از
متوسش قرار دارد .ميزان نياز ابرازشده بارای هماة ابعااد مهاارتهاای زنادگي و خاانواده،
مهارتهای تقویت سالمت جسم و روان ،و مهارتهاای پایاه بارای زنادگي در قارن 50
بهطور معناداری بيشتر از حاد متوساش اسات .در بُعاد پشاتيباني از آماوزش مدرساهای یاا
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دانشگاهي ،بهجز دورههای آموزش زبان انگليسي و برناماهریازی تحصايلي ویاژة كنکاور
كه ميزان نياز به آنها به طور معنااداری بيشاتر از حاد متوساش اسات ،ميازان نيااز باه بقياة
دورهها پایينتر از حد متوسش است .در نهایت ،در ميان مهاارتهاای كاریاابي و اشاتغال،
نياز به دورة آموزشي تکنساين داروخاناه و مربيگاری كاود

تفااوتي معناادار باا ساطح

متوسش ندارد ،و باهجاز مهاارتهاای نصاب و راهانادازی دورباينهاای مداربساته و دورة
دستياری دندانپزشکي كه ميزان نياز ابرازشده برای آنها بهطاور معنااداری كمتار از حاد
متوسش است ،نياز به بقية مهارتها در حد باالتر از متوسش قرار دارد.
جدول  .5توصيف آماری نمرات ميزان اهميت و نياز به دورههای آموزشي برای كاربران كتابخانههای عمومي
دور ۀ آموزش ي

ابعاد

مهارت استفاده از اینترنت
مهارت های

5 /63

1 / 039

75 /09

1 / 111

پاورپوینت

5 /06

1 / 603

50 /76

1 / 111

سيستم عام ویندوز

5 /00

1 / 600

55 /01

1 / 111

با نرم افزار ورد

5 /60

1 / 601

53 /91

1 / 111

5 /01

1 / 631

09 /99

1 / 111

0 /97

./ 330

- 5 /53

1 / 157

تای

اكس
طراحي صفحة وب

048
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رایانه ای

ميانگين انحراف معيار آمارۀ تي

سطح معناداري

پايیز  0011دوره  72شماره 3

ابعاد

دور ۀ آموزش ي

5 /19

1 / 396

7 /05

1 / 110

برنامه نویسي رایانه

0 /90

1 / 111

- 0 /00

1 / 075

طراحي پایگاه داده

0 /10

1 / 331

- 6 /31

1 / 111

0 /17

1 / 100

- 0 /00

1 / 111

طراحي و نقاشي

0 /97

1 / 113

- 5 /07

1 / 177

خطاطي/خوشنویس ي

5 /10

1 / 317

0 /31

1 / 130

خياطي

0 /17

1 / 317

- 0 /13

1 / 111

مجر یگری  ،فن بي ا ن

5 /15

1 / 110

0 /15

1 / 710

5 /60

1 / 097

71 /11

1 / 111

فيلم برداری

5 /10

1 / 300

1 / 666

1 / 016

بازیگری

0 /03

1 / 610

- 03 /01

1 / 111

نویسندگي

5 /11

1 / 110

1 / 031

1 / 101

آشپ زی

5 /10

1 / 317

0 /06

1 / 007

گ دوزی

0 /03

1 / 310

- 06 /97

1 / 111

موسيقي

5 /10

1 / 390

0 / 119

1 / 139

شيریني پزی

0 /39

1 / 369

- 3 / 511

1 / 111

طراحي دكوراسيون خانه

0 /91

1 / 369

1 / 063

1 / 600

طراحي طال و جواهرسازی

0 /60

1 / 300

- 07 /51

1 / 111

عروسک سازی

0 /03

1 / 301

- 06 /09

1 / 111

طراحي لباس

0 /17

1 / 116

- 0 /17

1 / 111

هنرهای صنایع دستي

0 /13

1 / 310

- 0 /71

1 / 111

گ آرایي

0 /67

1 / 351

- 00 /51

1 / 111

نوازندگي

0 /16

1 / 399

- 0 / 100

1 / 111

آرایشگری

0 /15

1 / 115

- 6 / 550

1 / 111

سفالگری

0 /67

1 / 351

- 00 /00

1 / 111

قالي بافي

0 /60

1 / 305

- 07 /00

1 / 111

كيف دوزی

0 /61

1 / 351

- 00 /99

1 / 111

عکس

نرم افزارهای موشن گرافيک و
انيميشن

عکاسي با دوربين و موبای

هنری

040
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فناوری اطالعات

5 /00

1 / 301

0 /03

1 / 111

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.3.5.5

فتوشاپ

5 /11

1 / 311

1 / 709

1 / 301

نرم افزارهای و یرایش فيلم و

مهارت های

ميانگين انحراف معيار آمارۀ تي

سطح معناداري

شناسايی و اولويتبندی نیازهای آموزشی کاربران کتابخانههای عمومی ايران برای طراحی و ...

ابعاد

دور ۀ آموزش ي

ميانگين انحراف معيار آمارۀ تي

سطح معناداري

مهارت های زندگي

5 /37

1 / 009

79 /05

1 / 111

سواد سالمت

5 /10

1 / 336

7 /15

1 / 115

مهارت های

سبک زندگي سالم

5 /06

1 / 361

7 /10

1 / 111

زندگي و

سواد عاطفي

5 /06

1 / 356

6 /07

1 / 111

خانواده

مدیریت هزینه و درآمد

5 /71

1 / 371

00 /30

1 / 111

فرزندپروری

5 /65

1 / 600

51 /01

1 / 111

آموزش شهروندی

5 /55

1 / 310

3 /15

1 / 111

مدیریت استرس و اضطراب

5 /57

1 / 319

1 /09

1 / 111

ارتقای سالمت روان

5 /30

1 / 001

76 /15

1 / 111

رژیم غذایي

5 /77

1 / 366

05 /00

1 / 111

كاهش افسردگي

5 /01

1 / 360

6 /10

1 / 111

مدیریت خشم

5 /10

1 / 310

7 /15

1 / 115

ارتقای سالمت جسماني

5 /69

1 / 001

70 /31

1 / 111

5 /71

1 / 369

01 /93

1 / 111

مهارت های یادگيری و مط العه

5 /30

1 / 001

50 /16

1 / 111

سواد رسانه ای

5 /69

1 / 001

50 /11

1 / 111

سواد اطالعاتي

5 /60

1 / 091

70 /13

1 / 111

سواد دیجيتالي

5 /11

1 / 100

7 /17

1 / 115

آموزش زبان انگليسي

5 /57

1 / 351

9 /13

1 / 111

5 /71

1 / 351

00 /90

1 / 111

خانواده

مهارت های
تقویت
سالمت جسم
و روان

ح تعار

مهارت های
پایه برای
زندگي در
قرن 50

زندگي شخصي

برنامه ریزی تحصيلي ویژة
پشتيباني از
آموزش
مدرسه ای یا

تدریس خصوصي دروس

0 /11

1 / 316

- 7 /93

1 / 111

تدریس ریاضيات كنکور

0 /19

1 / 103

- 7 /69

1 / 111

تدریس شيمي كنکور

0 /15

1 / 319

- 6 /09

1 / 111

تدریس فيزیک كنکور

0 /17

1 / 319

- 0 /31

1 / 111

تدریس زیست كنکور

0 /10

1 / 110

- 0 /07

1 / 111

ابتدایي

044
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دانشگاهي

كنکور
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مهارت های ارتباطي زوجين

5 /31

1 / 015

77 /09

1 / 111

پايیز  0011دوره  72شماره 3

ابعاد

دور ۀ آموزش ي

كسب وكار اینترنتي

ميانگين انحراف معيار آمارۀ تي

سطح معناداري

5 /01

1 / 310

0 /75

1 / 111

بازاریابي

5 /19

1 / 100

7 /01

1 / 110

آموزش تعمير تلفن همراه

5 /16

1 / 110

7 /17

1 / 115

5 /03

1 / 606

50 /57

1 / 111

كاریابي و

آموزش تعمير ل تاپ

5 /10

1 / 307

0 /97

1 / 100

خوداشتغالي

تکنسين داروخانه

5 /15

1 / 301

1 /36

1 / 000

0 /13

1 / 390

- 0 /59

1 / 111

دستياری دندان پزشکي

0 /90

1 / 353

- 5 /53

1 / 157

آموزش فوریت های پزشکي

5 /51

1 / 301

3 /61

1 / 111

دورة مربيگری كود

5 /15

1 / 390

1 / 133

1 / 000

آمادگي مصاحبة شغلي

5 /06

1 / 653

50 /70

1 / 111

5 /79

1 / 305

00 /73

1 / 111

5 /00

1 / 676

57 /93

1 / 111

آموزش حسابداری ویژة بازار
كار

مهارت های كارآفریني و
كسب وكار

نصب و راه اندازی دوربين های
مداربسته

مهارت های جست وجوی شغ
رزومه نویسي

جدول  7نتيجاة آزماون فریادمن باهدساتآماده بارای تعياين اولویات دورههاای آموزشاي بارای
كاربران كتابخانههای عمومي را نشان ميدهد .دادههای جدول حاكي از آن است كاه از دیادگاه
پاسخدهندگان ،از ميان  30دورة آموزشي 71 ،دورة آموزشاي ماورد نيااز كااربران كتابخاناههاای
عمومي ایران هستند (اولویت  0تا  )71و دورههای مهاارتهاای زنادگي ،ارتقاای ساالمت روان،
مهارتهای یادگيری و مطالعه ،مهارتهاای ارتبااطي زوجاين ،ساواد رساانهای ،ارتقاای ساالمت
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5 /65

1 / 651

53 /15

1 / 111

جسماني ،مهارت استفاده از اینترنت ،سواد اطالعاتي ،عکاسي باا دورباين و موبایا  ،كسابوكاار
اینترنتي ،فرزندپروری ،تای

با نرم افزار ورد ،مهارتهای كارآفریني و كسبوكاار ،پاورپوینات،

رزومااهنویس اي شااغلي ،و نصااب سيسااتمعام ا ویناادوز  06عنااوان دورة آموزشااي اولویااتدار و
هریک از  06دورة آموزشي مذكور بيشتر از  5/01است).
044
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مهمترین دورههای آموزشي موردنياز برای كاربران كتابخانههای عماومي هساتند (مياانگين نمارة

شناسايی و اولويتبندی نیازهای آموزشی کاربران کتابخانههای عمومی ايران برای طراحی و ...

جدول  .7رتبهبندی نيازهای آموزشي كاربران كتابخانههای عمومي با استفاده از آزمون فریدمن
اولويت

دورۀ آموزشي

ميانگين رتبه

اولويت

دورۀ آموزشي

ميانگين رتبه

0

مهارت های زندگي

07 /77
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آموزش تعمير ل تاپ

76 /00

5
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00
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05 /76
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0
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05 /75
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70 /06
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0

مهارت های یادگيری و
مطالعه
مهارت های ارتباطي
زوجين

3

مهارت استفاده از اینترنت

00 /11

00

تکنسين داروخانه

77 /15

1

سواد اطالعاتي

00 /66

06

فيلم برداری

77 /60

00 /00

03

فتوشاپ

77 /03

01
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00 /00
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نویسندگي

77 /09

00

فرزندپروری

01 /77

09

9

05

عکاسي با دوربين و
موبای

خانه

77 /16

01 /75

01

برنامه نویسي رایانه

75 /75

01 /07

00

دستياری دندان پزشکي

75 /11

00

پاور پو ی نت

01 /05

05

طراحي و نقاشي

70 /61

00

رزومه نو ی س ي شغلي

90 /30

07

طراحي صفحة وب

70 /09

06

نصب سيستم عام ویندوز

09 /09

00

09 /19

00

01 /16

06

07

03
01

51

مهارت های كارآفریني و
كسب وكار

اكس
آمادگي مصاحبة شغلي
مهارت های جست و جوی
شغ
برنامه ریزی تحصيلي ویژة
كنکور

تدریس ریاضيات
كنکور
تدریس دروس ابتدایي
نصب و راه اندازی
دوربين های مداربست ه

70 /55
71 /63
71 /09

01 /00

03

هنرهای صنایع دستي

71 /03

01 /09

01

نوازندگي

59 /10
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با نرم افزار ورد

طراحي دكوراسيون
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ارتقای سالمت جسماني

05 /05

00

دورة مربيگری كود

70 /50

پايیز  0011دوره  72شماره 3

اولويت

دورۀ آموزشي

ميانگين رتبه

اولويت

دورۀ آموزشي

ميانگين رتبه

50

رژیم غذایي

03 /01

09

تدریس زیست كنکور

59 /63

06 /03

61

55

57

مدیریت هزینه و درآمد
خانواده
ح تعار

زندگي

نرم افزارهای
موشن گرافيک و

59 /60

انيميشن

00

65

خياطي

59 /00

05 /05

67

طراحي لباس

59 /51

00 /10

60

تدریس شيمي كنکور

59 /03

00 /30

60

آرایشگری

51 /30

51

كا هش افسردگي

79 /30

66

طراحي پایگاه داده

51 /37

59

سواد عاطفي

79 /00

63

شيریني پزی

51 /71

71

سبک زندگي سالم

79 /76

61

قالي بافي

50 /00

70

فناوری اطالعات

71 /16

69

50
50
56
53

75

شخصي
آموزش زبان انگليسي
مد یر ی ت استرس و
اضطراب
آموزش شهروندی
آموزش فوریت های
پزشکي

آموزش حسابداری ویژة

طراحي طال و
جواهرسازی

50 /79

71 /00

31

سفالگری

57 /93

73 /36

30

گ آرایي

57 /96

70

بازاریابي

73 /60

35

كيف دوزی

57 /61

70

سواد دیجيتالي

76 /01

37

بازیگری

55 /66

76

آموزش تعمير تلفن همراه

76 /00

30

عروسک سازی

55 /60

73

مدیریت خشم

76 /70

30

گ دوزی

55 /61

71

سواد سالمت

76 /50

77

بازار كار
نرم افز ارهای ویرایش فيلم
و عکس
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00 /71

60

تدریس فيزیک كنکور

59 /00

جدول  0نتایج آزمون فریدمن برای بررساي معنااداری اولویاتبنادی نيازهاای آموزشاي را نشاان
فریدمن برابر با  1/10و كمتر از  1/10است ،نتيجهگيری ميشود كه اولویتبنادی صاورتگرفتاه
از نظرِ آماری معنادار است.
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ميدهد .با توجه به دادههای جادول  0و در نظار گارفتن ایان نکتاه كاه ساطح معنااداری آزماون

شناسايی و اولويتبندی نیازهای آموزشی کاربران کتابخانههای عمومی ايران برای طراحی و ...

جدول  .0نتایج آزمون فریدمن برای بررسي معناداری اولویتبندی نيازهای آموزشي
نوع آزمون

آزمون فریدمن

آمار

00599 / 001

سطح معناداري

1 /10

بحث و نتیجهگیری
پااژوهش حاضاار بااا هاادف نيازساانجي آموزشااي باارای شناسااایي نيازهااای آموزشااي كاااربران
كتابخانههای عمومي ایران در سال  0799بهمنظور طراحي و اجارای دورههاای آموزشاي مناساب
در سطح كشور انجام گرفات .نتاایج پاژوهش حاضار نشاان داد كاه از دیادگاه پاساخدهنادگان،
بهترتيب دورههای مهارتهای زندگي ،ارتقای ساالمت روان ،مهاارتهاای یاادگيری و مطالعاه،
مهااارتهااای ارتباااطي زوجاين ،سااواد رسااانهای ،ارتقااای سااالمت جسااماني ،مهااارت اسااتفاده از
اینترنت ،سواد اطالعاتي ،عکاسي با دوربين و موبای  ،كسبوكاار اینترنتاي ،فرزنادپروری ،تایا
با نرم افزار ورد ،مهارتهای كارآفریني و كسبوكار ،پاورپوینت ،رزومهنویسي شاغلي ،و نصاب
سيستمعام ویندوز 06 ،عنوان دورة آموزشي مورد نياز و اولویتدار برای كاربران كتابخانههاای
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

عمومي هستند.
مرور ادبيات و تجارب جهاني در ایان زميناه نشاان مايدهاد كاه كتابخاناههاای عماومي در
ساطح دنياا از طریاق نيازسانجي آموزشاي دورههاای آموزشاي/یادگيری موردنيااز كااربران را باا
هدف تحقق یادگيری مادامالعمر و برای توسعة زندگي آنان در ابعاد شخصاي و حرفاهای برگازار
ميكنند .بر این اساس ،طيف وسيعي از موضوعات و مهاارتهاا را در ارتبااط باا توساعة زنادگي
شخصي و حرفهای افراد جامعة تحتپوشش قرار ميدهناد .باهطاور كلاي ،دورههاای آموزشاي و
یادگيری برگزار شده در سطح دنيا را ميتوان در ابعااد مهاارتهاای رایاناهای (كتابخاناة عماومي
پاترونز5109 ،؛ كتابخانة عمومي كانتي ویگاو5109 ،؛ كتابخاناة عماومي هميلتاون5109 ،؛ كلاي،
 ،)5100مهارت هاای هناری (كتابخاناة عماومي فارمينگهاام5109 ،؛ كتابخاناة عماومي الكاراس،
 ،)5109مهارتهای زندگي و خانواده (كلي5100 ،؛ كتابخاناة عماومي مونااش5109 ،؛ كتابخاناة
عمومي هميلتون5109 ،؛ كتابخانة عمومي لودی ،)5109 ،0مهاارتهاای تقویات ساالمت جسام و

1. Lodi Public Library
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روان (استانزیال5100 ،؛كتابخانة عمومي هميلتون ،)5109 ،مهارتهای پایه بارای زنادگي در قارن
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( 50كتابخانااة عمااومي كاناات ویگااو5109 ،؛ اسپيسااي و گلاادینگ5110 ،؛ ماااهوني5103 ،؛ اوه،
دگروت و اسميت5113 ،؛ كلي ،)5100 ،پشتيباني از آموزش مدرساهای یاا دانشاگاهي (كتابخاناة
عماومي فارمينگهاام5109 ،؛ كتابخاناة عماومي الكاراس ،)5109 ،كاریاابي و خوداشاتغالي (ساند
فناوری و خدمات كتابخانههاای دلياویر 5109 ،5155-5101؛ برناماة راهباردی كتابخاناة عماومي
كاناات كااارولين5109 ،؛ برنامااة راهبااردی كتابخانااة عمااومي ویگاازوم ) 5109 ،5151-5106
دستهبندی كرد .نيازهای آموزشاي شناساایيشاده در ایان پاژوهش (عنااوین دورههاای آموزشاي
موردنياز) كامالً همسو با تجربيات جهاني در این حوزه است و حکایات از آن دارد كاه كااربران
ف مهاارتهاای رایاناهای،
كتابخانه هاای عماومي ایاران دارای نيازهاای آموزشاي در ابعااد مختلا ِ
هنری ،زندگي و خانواده ،سالمت جسم و روان ،پشتيباني از آماوزش مدرساهای ،و خوداشاتتغالي
و كاریابي هستند و ضارورت دارد كاه باا برگازاری دورههاای آموزشاي مناساب بارای نيازهاای
آموزشي آنان برطرف شود .برخي از دورههای آموزشي مانند آماوزش زباان در مياان دورههاای
برگزارشده توساش كتابخاناههاای عماومي كشاورهای توساعهیافتاه از فراواناي بااالیي برخاوردار
اولویاات باااالیي نداشاات .ایاان اماار را ماايتااوان بااه مهاجرپااذیری كشااورهای ذكرشااده و نقااش
كتابخانههای عمومي در زبانآموزی مهاجران بهمنظور ادغاام آنهاا در جامعاة مقصاد نسابت داد.
همچنين ،ابعاد پشتيباني از سالهای مدرسه كه در دورههاای آموزشاي كشاورهای توساعهیافتاه از
فراواني باالیي برخوردار بود ،در نيازهای شناسایيشده در این پژوهش در اولویاتهاای پاایينتار
قرار گرفت .ميتوان گفت كه در كشورهای توسعهیافته ،نقش كتابخانههای عماومي در پشاتيباني
از آموزش مدرسهای پررنگ است و به رسميت شناخته ميشود ،اما در كشور ایاران باا توجاه باه
عدم شناخت این ظرفيت از سوی قاطبة جامعه ،انتظاارات جامعاه از كتابخاناههاای عماومي بارای
پشتيباني از سالهای مدرسه در حد پایيني قرار دارد.
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بودناد ،در حاالي كاه ایاان نيااز در دورههاای آموزشاي شناسااایيشاده در پاژوهش حاضاار دارای

طراحي و اجرای این دورههای آموزشي صرفاً از طریق كتابخاناههاای عماومي امکاانپاذیر
نيست و الزم است كتابخانههای عمومي ایران با افراد ،ساازمانهاا ،مؤسساات ،مراكاز آموزشاي و
در سطح جامعه ميتواند شام مدارس (سند فنااوری و خادمات كتابخاناة آالساکا ،5151-5101
044
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فرهنگي بهمنظور تدار

فرصت های یادگيری مناسب همکااری كنناد .ایان مؤسساات و مراكاز

شناسايی و اولويتبندی نیازهای آموزشی کاربران کتابخانههای عمومی ايران برای طراحی و ...

 ،)5109دانشگاهها (كتابخانة عماومي فارمينگهاام ،)5109 ،ساازمانهاای فناي ،فرهنگاي و هناری
(استانزویال )5100 ،و ساایر افاراد و ساازمانهاای مارتبش (دكار5101 ،؛ ساند فنااوری و خادمات
كتابخانة آالسکا  )5109 ،5151-5101باشند.
در كنار نتایج نيازسنجي آموزشي كه به شناسایي نيازهای آموزشاي كااربران كتابخاناههاای
عمومي كمک ميكند ،چگونگي طراحي و اجرای دورههای آموزشي و یادگيری نيز باه ارتقاای
اثربخشي آموزش در نهاد كتابخاناههاای عماومي ایاران كماک ویاژهای مايكناد .تجاارب ارائاة
آموزش از سوی كتابخانههای عمومي در سطح دنيا نيز نشان ميدهند كاه كتابخاناههاای عماومي
از طریق الگوهای طراحي آموزشي معلممحور (سيستمي) یا یادگيرندهمحور (ساازندهگرایاناه) باه
طراحي و اجرای دورههاای آموزشاي اثاربخش مايپردازناد (تاو 5106 ،؛ مركاز پژوهشاي پياو،
5109؛ اساالوئن س ا و كااوپز5110 ،؛ اساامال ،ذكریااا و ال-فيگااوی5110 ،؛ نيکااوالس و گریاار،
5106؛ رینبولد .)5107 ،در خصوص  06عناوان دورة آموزشاي اولویاتدار و موردنيااز كااربران
كتابخانههای عمومي ایران ،پيشنهاد ميشود دورههای زیر طراحي و اجرا شود :آموزش نارمافازار
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پاورپوینت ،آموزش نارمافازار ورد ،مهاارت اساتفاده از اینترنات ،عکاساي باا موبایا و دورباين،
رزومهنویسي شغلي ،و نصب سيستمعام ویندوز بر اساس اصول مبناایي آماوزش مریا (،)5151
دورههای ارتقای سالمت جساماني ،راهبردهاای یاادگيری-مطالعاه ،آماوزش ساواد اطالعااتي ،و
مهارتهای ساواد رساانهای بار اسااس الگاوی طراحاي آموزشاي گانياه؛ دورههاای مهاارتهاای
فرزندپروری ،ارتقای سالمت روان ،آموزش مهارتهای ارتباطي زوجين ،آماوزش مهاارتهاای
زناادگي باار اساااس اصااول سااازندهگرایااي؛ و دورههااای راه اناادازی كساابوكااار اینترنتااي ،و
مهارتهای كارآفریني و كسبوكار بر اساس الگوی طراحاي آموزشاي چهارمؤلفاهای مرینباور.
همچنين ،به پژوهشگران ایان حاوزه توصايه مايشاود كاه اثربخشاي ایان دورههاا بار یاادگيری و
عملکرد كاربران كتابخانههای عمومي ایران را نيز بسنجند.
منابع

تهران.

041

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.3.5.5

آخوندی ،مریم ( .)0791بررسي ت ثير آموزشهای تخصصي كوتاهمدت بار كاارایي كاار كناان ساازمان
اسناد و كتابخانه ملي ایران [پایاننامة كارشناسيارشد] .دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهاران شامال،
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بيپروا ،منظر ( .)0719اثربخشي دورههای آموزش ضمن خدمت برگزارشده در سازمان اسناد و كتابخاناه
ملي در سال  0711از دیدگاه شركتكنندگان در این دورهها [پایاننامة كارشناسيارشد] .دانشاگاه

عمومي كشور :طراحي و تدوین دورههای آموزش كاربران كتابخانههاای عماومي هماراه باا طارح
كسب وكار و ت مين مالي هر دوره .نهاد كتابخانههای عمومي كشور ،معاونت برنامهریزی ،پاژوهش
و فناوری اطالعات .بازیابيشده از -_U.T.pdf10/files/RFP0http://rpm.iranpl.ir/files/site
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شهيد بهشتي ،تهران.
شااهرزادی ،ل ايال؛ و مجيااری ،شااهين ( .)0719نيازساانجي دورههااای آمااوزش ضاامنخاادمت كتابااداران
كتابخانههای دانشگاههای دولتي شهر اصفهان .مدیریت اطالعات سالمت.036-066 ،3 ،
صميعي ،ميترا؛ و افالكي ،صادیقه ( .)0790آماوزشهاای الکترونيکاي كتاباداری در كتابخاناة ملاي از چاه
كيفيتي برخوردار است  .فصلنامة مطالعات ملي كتابداری و سازماندهي اطالعات.005-053 ،)0(53 ،
عباسزادگان ،محمد؛ و تر زاده ،جعفار ( .)0710نيازسانجي آموزشاي در ساازمانهاا .تهاران :شاركت
سهامي انتشار.
عطائي ظاهر ،شيما؛ تجعفری ،معصومه؛ صنعت جو ،اعظم؛ و شریف ،عاطفه ( .)0011امکاان سانجي ارائاة
خدمات مؤثر بر توسعة اقتصادی در كتابخانههای عمومي شاهر مشاهد .كتاباداری و اطاالعرسااني،
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