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  :ها وري بيشتر از كتابخانه بررسي نقش آموزش مراجعان در بهره
  گزارشي از يك تجربه كوچك

  ١عليرضا پورمند
  ٢زهره آمارلو

  
  كتابداري يك شغل نيست، بلكه امانتي است مقدس«

  »و فرصتي است مناسب براي خدمتگزاري
  »ملويل ديويي«

  چكيده

به طور گذرا بـه مباحـث و عوامـل دخيـل در        , ان كتابخانه كنندگ اين مقاله ضمن برشمردن فوايد آموزش استفاده      
هاي آموزش مراجعان و روشـها   سپس بحثي در زمينه. پردازد آوري جديد مي آموزش مراجعان از جمله استفاده از فن      

 كـه  -در ادامه به ويژگيهاي خاص كتابخانه حاج شيخ عبـاس تربتـي  . آورد و ابزارهاي الزم براي اين مقوله به ميان مي    
در نهايـت ضـمن تـشريح    . شـود   اشاره مـي -هاي اقماري كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي است      يكي از كتابخانه  

هـاي حاصـل از آن ارائـه     يافتـه , اي كه در زمينه آموزش مراجعـان در كتابخانـه مـذكور بـه دسـت آمـده اسـت         تجربه
  .گردد مي

  مقدمه

مباحـث  . ّتي ماسـت  ي تكنولوژي و ارزشهاي كتابداري سنعصري كه نقطة تالق. كنيم ما در عصري دشوار زندگي مي  
هايمان نه تنها به حيات  اجتماعي، اقتصادي، سياسي و تكنولوژيكي زيادي وجود دارد كه بايد به آنها بپردازيم تا كتابخانه        

  ).۲۹۴، ص۱۳۷۶چن،  چي(خود، بلكه به رشد و رونق خود در اين دوران جديد اطالعات ادامه دهند 
و سال گذشته، توسعة تكنولوژي ارتباطات، چنان چشمگير بوده است كه ما به راستي قدرت نظام باز، يعني در يكي د  

دهكدة جهاني، ابر بزرگراههاي اطالعاتي . رسد همهمة تكنولوژي جديد، همه جا به گوش مي. كنيم اينترنت را تجربه مي 
  ).۲۹۵همان، ... (ديجيتال، عصر اطالعات، فضاي سيبرنتيكي، مرزهاي الكترونيك و

مبتنـي بـر دانـش و    » جامعة خـالق «وري مطرح شده و روند فعلي به سوي       به اين ترتيب اطالعات به عنوان كليد بهره       
  ).۲۹۸همان، (آموزش محور در حال تغيير است 

اي در حال دگرگـوني كـه بـه طـور مـداوم از لحـاظ تكنولـوژي در حـال پيـشرفت اسـت،            واضح است كه در جامعه 
هـا   اي از كتابخانـه  چنـين جامعـه  . كنـد  ها را به تعيين چالشهاي جديد دعـوت مـي           ت اجتماعي و اقتصادي، كتابخانه    تغييرا

                                                        
  ، رئيس كتابخانه حاج شيخ عباس تربتيرساني علوم كتابداري و اطالعكارشناس  -۱
  رساني، كتابدار كتابخانه حاج شيخ عباس تربتي كاردان علوم كتابداري و اطالع -۲
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ّتي دستيابي به اطالعات در چهارچوب ساختار فيزيكـي كتابخانـه دسـت كـشيده و بـه سـوي              خواهد تا از روشهاي سن      مي
لشان، مدارس، محل كار يا هر مكاني كـه آنهـا مايـل هـستند،     تأمين دستيابي به خدمات و منابع اطالعاتي به مردم در مناز      

  ).۲۹۸همان، (گام بردارند 
تواند تدارك كنندة پويـا   اي مي هر كتابخانه. ها باشد   بايد بسيار فراتر از محل نگهداري گنجينه       ها  كتابخانهنقش فعلي   

رساني  حال نقطة تالقي فعالي از شبكة اطالعو پرتالش اطالعات از منابع بسيار غني اطالعاتي كشور خود باشد و در عين          
بـراي پـذيرفتن چنـين نقـشي بـه      ). ۲۹۹همان، (تواند به همة اطالعات جهاني مورد نياز، دسترسي دهد  جهاني باشد كه مي   

  .كارگيري تكنولوژي جديد اطالعاتي ضروري است
، آنهـا نيـز اطالعاتـشان در رابطـه بـا      اي جهـاني  كتابخانـه ها بـا خـدمات      بديهي است براي همگامي مراجعان كتابخانه     

  .اي فراهم گردد كتابخانهتواند به وسيلة آموزش  تكنولوژي به روز شود كه اين مي
كننـدگان باشـند، بايـد بـه چـشم يـك سـازمان يـادگيري بـه آن           ها مراكز يادگيري براي استفاده  كتابخانهبراي اينكه   

جـايي كـه   . يابند كري جديد و رو به گسترش در آن پرورش مي جايي است كه الگوهاي ف    » سازمان يادگيري «. نگريست
  ).۵۴، ۱۳۷۸دولين، (آموزند كه چگونه با هم ياد بگيرند  مردم به طور پيوسته مي

ولي براي موفقيت بايد يك پل ارتباطي براي خويش ايجاد كنيم، موانع بزرگي بين دانش قابل دسترس در كتابخانـه          
ريـزي   كـه آمـوزش مراجعـان بـا يـك برنامـه      ) ۵۶همـان،  ( به آنها نيازمندند، وجود دارد   و علوم و اطالعات و افرادي كه      

  .گشاي اين مشكل باشد تواند گره صحيح مي

  اهداف مقالة حاضر

وري و  توانـد در بهـره   هاي عمومي و نقشي كه اين آمـوزش مـي   شناساندن جايگاه آموزش مراجعان در كتابخانه    -۱
  .، ايفا كنداستفادة بهتر از خدمات كتابخانه

وابـسته بـه آسـتان    (هاي عمـومي   هاي آموزش مراجعان در كتابخانه شناساندن امكانات الزم براي برگزاري دوره    -۲
 )قدس رضوي

 .رسند هاي عمومي، كه الزم و قابل اجرا به نظر مي هاي مختلف آموزش مراجعان در كتابخانه معرفي زمينه -۳

  ها بخانهكنندگان در كتا اهميت و فوايد آموزش استفاده

اي براي مراجعان و در عين حال كتابخانه در بر دارد كه به برخي     كنندگان مزاياي عمده   به طور كلي آموزش استفاده    
  :گردد از موارد آن در زير اشاره مي

افراد پس از طي دورة آموزشي قادر خواهند بود با سـرعت و سـهولت بيـشتري نيازهـاي آموزشـي و اطالعـاتي            -۱
  .خود را برآورند

هـا و تغييـرات و تحـوالت آنهـا آشـنا و همگـام        شود كه مراجعان با كتابخانه   كنندگان باعث مي   آموزش استفاده  -۲
 .شوند

شـود افـراد از نزديـك بـا فعاليـت كتابـداران آشـنا شـوند و بـه ارزش كـار                كنندگان باعث مـي    آموزش استفاده  -۳
 .تخصصي آنها پي ببرند

ين كتابداران و اعضاء وجود دارد از بين بـرده و شـناخت بيـشتري از    اي را كه ب  كنندگان، فاصله  آموزش استفاده  -۴
 .شود طرفين براي يكديگر حاصل مي

كتابداران، خود و نيز كتابخانة خويش را براي ارائه خدمات بيشتر و مؤثرتر، آماده كرده و بطور كلي بر كيفيت      -۵
 .افزايند ها مي كار كتابخانه

مراجعان در برخي موارد از جمله انتخاب و گردآوري منابع و خـدمات      شود   كنندگان باعث مي   آموزش استفاده  -۶



 ۳.. / .وري بيشتر از  بررسي نقش آموزش مراجعان در بهره__________________________

 .بهتر به كتابداران مدد رسانند
اي در آنها ايجاد كرد و آنها را به اسـتفادة بيـشتر    توان كنجكاوي آگاهانه كنندگان، مي از طريق آموزش استفاده   -۷

 .اي، تشويق و ترغيب نمود از منابع كتابخانه
 .شوند يابد و با روشها و تكنيكهاي مطالعاتي آشنا مي لعه توسعه ميتوانايي افراد در مطا -۸
 ).۷۹۰-۷۹۲، ۱۳۷۰فتاحي، (يابد  آگاهي افراد نسبت به ساختار و روش استفاده از بازيابي اطالعات، افزايش مي -۹

  نقش آموزش مراجعان در ايجاد و تقويت سواد اطالعاتي

 مهم اجتماعي و خدماتي توأمان، كه هر دو الزم و ملزوم يكديگرنـد،  ميان آموزش و كتابخانه به عنوان دو نهاد بسيار 
همچنانكه جامعه در برابر خوراك، پوشـاك و مـسكن مناسـب افـراد متعهـد اسـت، در برابـر              . رابطة نزديكي وجود دارد   

عهـد توأمـان از   ايـن ت .  هم تعهدي مشابه داردها  كتابخانهآنان از طريق نهادهاي آموزشي و       » تغذية معنوي «آموزش، يعني   
رسـد   هاي وجودي يك جامعة نـوين اسـت كـه بـا تغذيـة جـسمي و ذهنـي تمـام مـردم بـه شـكوفايي مـي             مهمترين الزمه 

  ).۶۷-۶۸، ص ۱۳۷۵موكهرجي، (
كتابخانه مايل است از طريق فعاليتهاي متنوعش كه به طور عمده در راسـتاي تـشجيع و تـشويق مطالعـه در سـطوح و                

خواندن را لذتبخش كند و در اين روند، جايگاهي شامخ دارد و كتابخانة عمـومي در تكـوين     اهداف مختلف، قرار دارد     
  .ريزي يك جامعه، به واسطة داشتن بيشترين تعداد خواننده، اهميتي ويژه دارد ها يا برنامه برنامه

، در جهـت بـارور   اي پيشرفته متعلق باشد، براي حفظ پايگاه خويش در جامعه بـه كوشـش آگاهانـه    اگر فرد به جامعه  
به عنوان يك فرد بـراي كـسب يـك پايگـاه و     . زند نمودن عادت مطالعه كه به ساختار نيازهاي او مربوط است، دست مي   

). ۷۲همـان، ص (باال بردن ارج آن، الزم است يك دورة آموزش ببيند و با در نظر گرفتن آن هـدف، بـه مطالعـه بپـردازد       
آفريند و اما بخش عظيمي از ايـن سـواد اطالعـاتي، از      مشكالت اجتماعي مي   عدم موفقيتش در راه رسيدن به آن هدف،       

و وقتي ايجاد شد، منجـر بـه اسـتفاده از امكانـات و خـدمات كتابخانـه       . شود  طريق آموزش و كار در كتابخانه حاصل مي       
  .شود وري بيشتر منجر مي شود و نهايتاً به بهره مي

 بداند كه اطالعات چيست؟ چطـور توليـد شـده، و در دسترسـي بـه آن بـا چـه        مطمئناً براي استفادة آگاهانه، فرد بايد   
درك چگونگي كار نظامها و كاركرد بالقوة آنهـا در فـرد قـدرتي بـراي كنتـرل بيـشتر روي عمـل              . مشكالتي روبروست 

ايـدي كـه از دانـستن    چيزي هماننـد فو . كند متقابل با آنها، دقت و درستي بيشتر و استفادة مؤثرتر از اين نظامها، ايجاد مي      
، ۱۳۷۱اينتنـر،  (گـردد   ماهيت فيزيكي الكتريسيته، حتي عايد كساني كه نه فيزيكدان و نه مهندس برق خواهنـد شـد، مـي     

۱۳۰.(  
در واقع اگر افراد با دنياي اطالعاتي بزرگتري روبرو شوند، ممكن است بعضي از آنان تشويق و ترغيب شـوند تـا راه       

  ).۱۳۲همان، ( دنبال كنند كه اين يك استفادة ضمني باارزش است ها كتابخانهاطالعاتي يا شغلي خودشان را در خدمات 

  وري نقش آموزش مراجعان در افزايش بهره

گيرد، از نخستين مراحل انتخاب، سفارش و گردآوري مواد و منـابع     كلية فعاليتهايي كه در يك كتابخانه صورت مي       
هـا   خـدمات كتابخانـه  . پـذيرد   به منظور ارائة خدمات مطلوب و كارسـاز انجـام مـي   سازي آنها، در نهايت   تا تنظيم و آماده   

كنندگان، دانش و توانايي به كارگيري صحيح، سريع و آسان منابع و امكانات  شود كه استفاده زماني مفيد و مؤثر واقع مي
زشهاي الزم، از راههاي مناسـب  شود مگر آنكه آمو  كسب اين توانايي به خودي خود حاصل نمي       . موجود را داشته باشند   
  ).۷۸۹، ۱۳۷۰فتاحي، (كنندگان داده شود  و اصولي به استفاده

گذارد و در كل فرايندي پويـا   كنندگان و كتابخانه مي گيري از كتابخانه، تأثيري متقابل در استفاده آموزش شيوة بهره  
منـدان كتابخانـه الزم اسـت از طريـق آموزشـهاي       در واقع همانطور كه بنية علمي كار      ). ۷۹۱،  ۱۳۷۰همان،  (و بالنده است    



 ۴.. / .وري بيشتر از  بررسي نقش آموزش مراجعان در بهره__________________________

وري بيـشتر و   ضمن خدمت مطابق روز شود، اطالعات و آگاهيهاي مراجعان نيز بايد روزآمد و قابـل اسـتفاده بـراي بهـره         
  .ها باشد استفادة هر چه مؤثرتر از منابع كتابخانه

وري در  بهـره ) ۱ه اين امر، مساوي است با ها و تالش كاركنان در جهت رسيدن ب      افزايش آگاهيهاي اعضاي كتابخانه   
  .باشند ها مي انرژي كه سه عنصر بنيادي تأثير گذار در استفاده از خدمات كتابخانه) ۳سرمايه و ) ۲وقت، 

اگر مراجعان نحوة استفادة صحيح از امكانات كتابخانه را ياد داشته باشـند وقـت كمتـري از آنهـا جهـت رسـيدن بـه              
در همين راستا وقتي مراجعان زمان كمتري را صرف جستجوهاي خـود بنماينـد          . شود  صرف مي  اطالعات مورد نظرشان،  

پردازنـد   هاي اطالعاتي مي چرا كه مثالً مراجعاني كه به جستجو در بانك. نمايند ها تحميل مي هزينة كمتري را به كتابخانه 
تراك كمتـري را بـه سـبب زمـان اسـتفادة كمتـر بـه        هاي الزم را از طرف كتابخانه ديده باشند، هزينة اش اگر قبالً آموزش  

همينطور، وقتي مراجعان شيوة استفادة صـحيح از رايانـه، شـيوة اسـتفادة مناسـب از كتـاب و كمتـر               . وجود خواهند آورد  
امل هـا كـه شـ    گذاري زياد در اين زمينه ها را از سرمايه اي را ياد گرفته باشند، كتابخانه آسيب رساندن به امكانات كتابخانه  

  .دارند باشد، باز مي هاي تعمير رايانه، ميز و صندلي و كتاب و مجالت و ساير موارد مي هزينه

  نقش آموزش مراجعان در ارتقاء سطح معرفت كاربران از جهان دانش

، اگـر شـخص   »جهان تجربـه «است و نه  » جهان دانش «الرنس، نويسندة انگليسي    . اچ.در جهان كنوني كه به قول دي      
دهـد، بـه ويـژه     د را با دانش روز هماهنگ نمايد، بزودي اين تنها وسـيلة ارتبـاط بـا جهـان را نيـز از دسـت مـي            نتواند خو 

بينند، زيـرا   گيري از منابع دانش موجود را نداشته باشند، بطور مضاعف زيان مي آموزان اگر توان بهره    دانشجويان و دانش  
، مقدمـة  ۱۳۷۴خـديوي و طـالبي،   ( اسـت، نخواهنـد رسـيد    به هدف اصلي تحصيالت عالي كه رسيدن بـه نـوعي اجتهـاد         

  ).مؤلفين
گيري از كتابخانه و ديگر وسايل تحقيق و نيز چگونگي تحقيق، جايگاه ويژة خـود   اينجاست كه آشنايي با شيوة بهره  

  .شود يابي، مطالعه و كتابخواني روشن مي كند و اهميت شيوة صحيح اطالع را پيدا مي
براي اين منظور كتابداران بايد از بين افـرادي انتخـاب    . ي كتابدار، خدمت به آموزش است     يكي از كاركردهاي اصل   

  .شوند كه خوشفكر باشند و در ضمن قبالً آموزشهاي الزم را ديده باشند

  نقش آموزش مراجعان در ايجاد توانايي مطالعة مستقل در كاربران

 Independent(اي  اد توانايي در فراگيري مستقل كتابخانهكنندگان ايج آموزش استفاده) برنامه(هدف غايي و نهايي 

Learning (متحول » خود هدايتي«به مرحلة » ديگر هدايتي«شود كه افراد از مرحلة  اين هدف به آن منظور دنبال مي. است
انه، منابع مورد نظر اش، با استفاده از امكانات كتابخ اي كه فرد بتواند پس از تشخيص و تبيين نياز ويژه       شوند؛ يعني مرحله  

فتـاحي،  (گيري از مواد و منابع را آموخته و از آنها بـه طـور صـحيح اسـتفاده كنـد       را جستجو و بازيابي كرده، روش بهره  
۱۳۷۰ ،۷۹۷.(  

  هاي آموزش مراجعان زمينه

  :هاي عمده آموزش مراجعان به طور معمول به شرح زير است زمينه

  يابي  و اطالعآموزش مهارتهاي جستجو

بنـديي كـه    دان و يافتن اطالعات، آشـنايي بـا نظـام رده     ين آموزش شامل مهارت در تجسس درست و مؤثر در برگه          ا
هـا، جهـت پيـدا كـردن اطالعـات موجـود در        اند و استفاده از نمايـه  اي بر اساس آن در قفسه قرار داده شده       مواد كتابخانه 



 ۵.. / .وري بيشتر از  بررسي نقش آموزش مراجعان در بهره__________________________

  ).۱۱۹، ۱۳۷۱نر، اينت(نشريات ادواري يا انواع ديگر اسناد و مدارك است 
اي به شيوه پيوسته، عالوه بر مهارتهاي بازيابي سنتي نياز به آموزش طـرز اسـتفاده        هاي رايانه  بازيابي اطالعات از نمايه   

  ).۱۲۰، ۱۳۷۱اينتنر، (از كامپيوتر را نيز دارد 
بـه تجـسس بپردازنـد،    هـاي اطالعـاتي    توانند خودشان در پايگاهها و شـبكه      افراد عادي حتي كتابداران معمولي، نمي     

بايست يك دورة آموزشي بـراي جـستجوي پيوسـته را ديـده باشـد و آمـوزش مـواد كـامپيوتري در مـورد او                شخص مي 
  ).۱۲۰همان، (صورت گرفته باشد 

  يابي آموزش مهارتهاي اطالع

به ايـن  . اي را كسب كنند اي و شبكه كنندگان از كتابخانه، بايد سواد رايانه كتابداران به عنوان تعليم دهندگان استفاده  
افزارهاي مربوطـه، آشـنا شـده و دانـش و مهـارت مـورد نيـاز يـك محـيط              اي و نرم   معني كه بايد با منابع اطالعات شبكه      

هاي آموزشي جمعي و يا انفرداي به افراد و مراجعـان منتقـل كننـد     اي را فرا گيرند و آن را از طريق برگزاري دوره    شبكه
  ).۱۱۶، ۱۳۷۶جين هو، (

ريزي و سازماندهي يك  كنندگان منتقل كنند بايد در طرح براي اينكه كتابداران بتوانند آموزشهاي الزم را به استفاده       
محيط كارآمد آموزشي كه شامل تـسهيالت و انتخـاب يـك روش آموزشـي مناسـب بـراي ارائـه يـك برنامـة مطلـوب                     

به طور كلـي محتـواي اصـلي آمـوزش     . ست مشاركت جويندكننده ا اي به استفاده   اي و شبكه    آموزشي دربارة سواد رايانه   
اي را  دانش و مهارت عمليات رايانه كه سواد رايانـه ) ۱): ۱۱۷همان، (اي بايد شامل اين موارد باشد        اي و شبكه    سواد رايانه 
 بـه كـار   را بايـد ) OPAC(دهد، از قبيل اين كه چگونه ايستگاه كاري ريزرايانه مربـوط بـه فهرسـت كتابخانـه            تشكيل مي 

  ).۱۱۸همان، ... (انداخت، چگونه از چاپگر موجود در شبكه براي چاپ اطالعات استفاده كرد و
هـاي   اي كتابخانه، نظـام  آوري شبكه، مروري بر محيط شبكه مثل برخي از مفاهيم اساسي در مورد فن : دانش شبكه ) ۲

، پـست  )www(ت، شـبكه جهـان گـستر وب       اي، خصوصيات و كاربرد شبكة محلي، شبكة گستردة اينترنـ          متفاوت شبكه 
هـاي   هـاي الزم بـراي اسـتفاده از نظـام      هاي فشرده قابل بازخواني، عملگرها و فرمان       هاي ديسك  الكترونيكي، پايگاه داده  

  .اي، چون برقراري و قطع ارتباط شبكه
ي و سـاير وسـايل چـون    ها و مهارتهايي براي منابع ترسيمي و تصويري، منابع اطالعـاتي صـوت            اي دانش چندرسانه ) ۳

  )خوان نوري دستگاه نويسه (OCRبا كاربردهاي ) اسكنر(پويشگر 
هـا،   هـا و قالـب   ، پوشش)در موضوعات مختلف(ها  اي، در محتواي پايگاه داده اطالعات موجود در نظامهاي شبكه  ) ۴

افزارهايي براي جستجوي منـابع   نرمها و    ها، خدمات تحويل اطالعات، نوع اطالعات، مثل نمايه        ها و پيشينه   ساختار پرونده 
  ).۱۱۸همان، ) (Jewels, Veronica, www, Lycos, Yahoo, Googleاز قبيل (اينترنتي 

  هاي بازيابي اطالعات مهارت) ۵
  ).۱۱۹همان، (معيارهاي ارزيابي اطالعات بازيابي شده براي استفادة مؤثر از آن ) ۶

هاي موضوعي ويـژه،   اي در رشته اي و شبكه هاي آموزش سواد رايانه    رنامهتوانند با مدرسان براي توليد ب      كتابداران مي 
توانند با كتابداران براي روزآمد كردن دروس خود، مطـابق       مدرسان نيز مي  . مطابق الزامات درسهاي آنها، همكاري كنند     

  ).۱۱۹همان، (اي شده، مشورت كنند  الزامات اطالعات شبكه

  آموزش مهارتهاي مرجع

. المعارفهـا، راهنماهـا و فرهنگهـا    ها گرفته تا دايـره  از كتابشناسيها و نمايه.  از مهمترين ابزار تجسس هستند    منابع مرجع 
اي برخوردارند، از اين رو بر موادي كه آنها را فراهم  ها كه راهنماي مواد و مطالب ديگر هستند، از اهميت ويژه استنادنامه

  .المعارفها ةها و داير ه است كتابشناسيها، سرگذشت و كتابشناسيها، نمايهاز آن جمل. شود آورند، تأكيد بسيار مي مي
بـه  » مراجـع آمـاده و فـوري   «ولي معموالً جزء . ، فرهنگها و راهنماها نيز مهم هستند ها كتابهايي همانند اطلسها، سالنامه   

يات ادواري، مقاالت و آثـار ادبـي   ها، نشر نامه هاي مهم چون پايان    نوشته. آيند نه براي كمك به تجسس بيشتر       حساب مي 
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  ).۱۲۲، ۱۳۷۱اينتنر، (دهند نيز ممكن است جزء منابع مرجع به حساب آيند  كه اسناد اوليه و ثانويه تحقيقي را تشكيل مي
هاي آنها تقريباً هميشه دور از چشم و پنهان هستند هـر چنـد كـه اينهـا           ها و دوره   محل نماية نشريات ادواري و شماره     

نشان دادن بخش مرجع و معرفي برخي از معروفترين ). ۱۲۲همان، (شكيل دهندة يك سيستم منبع باارزش هستند معموالً ت
هاي قـديمي نـشريات ادواري    براي مثال شماره(منابع و ذكر ديگر مواد و خدمات كه در معرض ديد مراجعان قرار ندارد        

تواند نخستين گام سـودمند و    است كه بازديد كتابخانه ميواضح. مؤثر است...) ها و  به صورت ميكروفيلم در مركز رسانه     
  ).۱۲۳، ۱۳۷۱اينتنر، (مثبت براي هر تازه واردي باشد 

  آموزش روش تحقيق و نگارش مقالة پژوهشي

  :شود اين بحث شامل آموزش موارد زير مي
  اهميت پژوهش -
 آشنايي با الگوي نظام منديك مقالة پژوهشي و خصوصيات هر بخش -
 ).۲۲، ۱۳۷۷مدير اماني، (نحوة تنظيم و نگارش فهرست منابع مختلف آشنايي با  -

  خدمات جنبي كتابخانه و نقش آن در آموزش مراجعان

اند كه عالوه بر آموزشـي   ّت گماشته هاي تبليغاتي صرف، به توسعة امور جديدي هم ها در كنار روش  امروزه كتابخانه 
چنين فعاليتهايي، خدمات جنبي كتابخانه ناميـده  . شوند نويه مهم منجر مي و تفنني بودنشان به تبليغات به عنوان محصول ثا        

  .شوند مي
هدف از خدمات جنبي، تبديل كتابخانه به مركزي اجتماعي، فرهنگي و معنوي اسـت كـه در آن امـر مطالعـه مـورد                 

بـرداري و پيـشرفت مجموعـة     اين امر به بهره. آورند گيرد و خوانندگان و كتابها را در يك مكان گرد مي           تشويق قرار مي  
  ).۱۲۴، ۱۳۷۳كومار، (شود  كتابخانه منجر مي

  :توان ذكر كرد رتبط با آموزش مراجعان رابه اين ترتيب ميخدمات جنبي م
 تـشكيل جلـسات سـخنراني و گفتگوهـاي عمـومي      -۳ برقراري سـاعات كتـابخواني    -۲هاي مطالعه     تشكيل دوره  -۱

  ).۱۲۴همان، ( برگزاري نمايشگاه -۴توسط اشخاص برجسته 

   كتابخانهآموزش مراجعان جهت حفاظت از مواد و تجهيزات 

هـر سـال،   .  به تنوع منابع و بخشهاي كتابخانه، موضـوع فـوق بايـد از ابعـاد مختلـف مـورد بحـث قـرار گيـرد             با توجه 
از آنجـا كـه   . نماينـد   مبالغ قابل توجهي از بودجة خود را صرف تعمير وسايل كتابخانه و نيز صحافي كتابها مي      ها  كتابخانه

ان با آموزش صحيح به مراجعان بـه حـداقل رسـاند و از محـل      تو  ثابت شده پيشگيري بهتر از معالجه است، اين امر را مي          
چرا كه طبق نظرسنجي از صحافان كتاب، . جويي در اين بودجه، نسبت به خريد مواد و تجهيزات جديد اقدام نمود        صرفه

ر كننـدگان د  توجهي و ناآگـاهي اسـتفاده   شوند به علت بي حداقل، يك سوم كتابهايي كه به بخشهاي صحافي، ارسال مي       
  .مطالعه و استفادة كتاب بوده است

شود ولي آنچه مـورد نظـر    ديدگي آن مي اگر چه به طور طبيعي، استفاده از كتاب توسط انسان به تدريج سبب آسيب     
ماست اين است كه چه شده انسانها مانند گذشته حرمت كتابها را قايل نيستند و انگيزة آنان در آسيب رسـاندن بـه كتابهـا      

رسـاني بـه كتابهـا     رسد عوامـل ذيـل سـبب آسـيب      به تجارب به دست آمده در امر كتابداري، به نظر مي       چيست؟ با توجه  
  :باشند مي

  عدم آموزش صحيح نحوة مطالعه و نگهداري كتاب از كودكي -۱
عدم اطالع برخي از مراجعان از سير مراحل تهيه و چاپ يك كتاب و مشكالت آن از ابتدا تا زمـاني كـه روي              -۲
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 .گيرد قفسه قرار مي
 كمرنگ شدن نسبي ارزش امانتداري در جامعه -۳
 نبود يا عدم اطالع مراجعان از وسايل تكثير يا فتوكپي -۴
 فقر مالي بعضي از اعضاء -۵
 ناياب بودن كتاب در بازار -۶
 مراقبت ضعيف در تاالرهاي مطالعه -۷
 كمبود نسخ تكراري در برخي از موضوعات -۸
 شرايط سني خاص برخي از مراجعان -۹
 اده از تاالرهاي قفسه باز نسبت به تاالرهاي قفسه بستهآسان بودن استف -۱۰
 عدم رضايت برخي مراجعان از نحؤه خدمات و برخورد كتابداران -۱۱

تـوان بـا عملـي نمـودن اقـدامات       اي وجود ندارد ولـي حـداقل مـي      اگر چه براي برخي از موارد فوق راه حل اساسي         
  : منابع كوشيدپيشنهادي آموزشي ذيل تا حدودي در حفظ و نگهداري اصولي

هاي خاص كه در آنها سير مراحل و زحمات تهيه يك كتـاب از ابتـدا تـا     از طريق توزيع بروشور و نمايش فيلم       -۱
  .انتها را در برداشته باشد

 نوشتن احاديث و جمالت زيبايي از بزرگان كه دربارة ارزش امانتداري باشد و نصب آنها در كتابخانه -۲
گيـري يـك    ي مهم، كه از طريـق آن اعـضاء از نزديـك بـا نحـوة شـكل         ها  نهكتابخابازديد از بخشهاي مختلف      -۳

كتابخانه از ابتدا تا انتها و نيز ارائة خدمات مختلف آشنا شوند، در حين اين بازديدها، مراجعان را با حقوق خود          
ي در آشنا كرده و به آنها يادآوري كنيم كه با توجه به محدوديت بخش صحافي، كتاب ارسال شـده بايـد مـدت             

نوبت قرار گرفته و مدتي افراد از مطالعة آن محروم خواهند شد و برخي از آسيبها مانند عالمت زدن و يا كندن              
 .اوراق، قابل جبران نيست تا احساس مسؤوليت و دقت بيشتري بنمايند

گـزاري كالسـهاي   توانند الگوي استفادة صـحيح از وسـايل كتابخانـه باشـند، بر          به جز آن كتابداران با رفتار خود مي       
رسـاني افـراد بـه     تر با مراجعان در خيلي از موارد از آسيب آموزشي براي كتابداران در زمينة ارتباط هر چه بهتر و دوستانه       

  .كند يا خواهد كرد گيرد، جلوگيري مي كتابخانه كه به علت ناآگاهي و يا غفلت آنها صورت مي

  روشها و ابزارهاي آموزش مراجعان

آن چه در زيـر  . تواند روشي مناسب براي آموزش مراجعان تدبير كند سته به شرايط و امكانات خود مي      هر كتابخانه ب  
  :رسند هاي عمومي قابل اجرا به نظر مي شود روشهايي است كه در كتابخانه پيشنهاد مي
دمند بـراي هـر تـازه    بازديد از كتابخانـه، نخـستين گـام مـؤثر و سـو     : هاي نسبتاً بزرگ و فعال  بازديد از كتابخانه  ) الف

شـوند،   در حين اين بازديدها، مراجعان با بخشهاي مختلف كتابخانه و خدمات متنوع هر بخش آشـنا مـي        . باشد واردي مي 
از آن نـام بـرده   » آمـوزش كتابـشناختي  «ضمن اينكه معرفي فهرستهاي كتابخانه و ديگر ابزار دستيابي به منابع كه با عنوان   

  .امكان پذير استشود در همين بازديدها  مي
  هاي وابسته برگزاري كالسهاي آموزشي از سوي كتابخانه مركزي و نيز كتابخانه) ب

يابي از منابع مرجع و پايگاههاي اطالعاتي، اينترنت  اطالعات مفيدي دربارة خدمات عمومي و ويژه، مهارتهاي اطالع      
مباحث ايـن كالسـها معمـوالً جـزو برنامـة        . ندگير و نيز جستجوهاي كامپيوتري در جلسات آموزشي مورد بحث قرار مي          

  ).۱۲۴، ۱۳۷۱اينتنر، (تر است  گردد باارزش ها كه به شكل كالس برگزار مي بازديدها نيست و از اين رو، اين نوع آموزش
كـه بـا ارتبـاط مـؤثر و كارسـاز      : يـابي  هاي اطـالع  گيري از خدمات مرجع و آشنايي با شيوه     آموزش انفرادي بهره  ) ج
  .پذيرد ر و مراجعه كننده صورت ميكتابدا
تهيه بروشورهاي خودآموزي كه در آنها اطالعاتي دربارة شيوة اسـتفادة صـحيح از منـابع كتابخانـه، معرفـي منـابع        ) د
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  .اين بروشورها بايد ميان مراجعان توزيع شود. آمده باشد، بسيار مهم است... هاي جستجو و مرجع، شيوه
توانـد در   ها كه خدمات مختلف كتابخانه را به مراجعان معرفي كند مي  ورودي كتابخانه  تهيه و نصب تابلوهايي در     )  ه

  .زمينة آموزش كارساز باشد
بـراي  :  بـراي مراجعـان  هـا  كتابخانـه نمايش فيلمهاي آموزشي در ارتباط با چگونگي اسـتفاده از امكانـات موجـود         ) و

اي  ببينند و در غيـر ايـن صـورت از افـزايش امكانـات نتيجـه       استفاده از امكانات فراهم شده الزم است مراجعان آموزش          
  .شود مطلوب حاصل نمي

  .هماهنگي با تلويزيونهاي محلي و تهيه و نمايش فيلمهايي كه در رابطه با معرفي كتابخانه و خدمات آن باشد) ز
ن بـه كتابخانـه مـؤثر    شنيداري كه در انتقال دانش و نيز جذب هر چـه بيـشتر مراجعـا           -تهيه و توسعه مواد ديداري    ) ح
  .است

  :ويژگيهاي كتابخانه حاج شيخ عباس تربتي و مالحظاتي بر آموزش مراجعان در اين كتابخانه

در راسـتاي ايـن هـدف، يـك برنامـة      . يكي از راههاي برقراري ارتباط با مراجعان، آموزش استفاده از كتابخانه است      
 ابتدا بـه معرفـي كلـي كتابخانـه مـذبور و سـپس محتـوا و        آموزش در كتابخانة حاج شيخ عباس تربتي صورت گرفت كه  

  :پردازيم ارزيابي برنامة آموزش مي
 هـزار  ۵ربيع شهرستان مشهد با  منطقة خواجه) ع(رضا  در جنب مسجد امام ۶۱كتابخانه حاج شيخ عباس تربتي در سال        

ه تدريج گسترش يافته به طوريكه هم جلد كتاب و در يك شيفت افتتاح گرديد و سپس با توجه به استقبال اهالي محل، ب  
 عضو فعـال مـشغول   ۱۵۰۰ عنوان مجله و روزنامه، در دو بخش آقايان و بانوان و حدود ۱۰ هزار جلد كتاب و   ۴۰اكنون با   

ايـن كتابخانـه بـه علـت همجـواري بـا       . دهـد   هزار جلد كتاب به امانـت مـي  ۳باشد و ماهانه به طور متوسط،    به خدمت مي  
كـه شـامل طيـف    .  سـال را بـراي عـضوگيري در نظـر گرفتـه اسـت      ۱۸ن و نوجوانان، شرط سـني بـاالي       كتابخانه كودكا 

دار كـه   هـاي خانـه   هـا، شـاغالن و خـانم    ها، دانشجويان، طلبه آموزان مقطع پيش دانشگاهي، كنكوري   اي از دانش    گسترده
  .باشد نيازهاي اطالعاتي متنوعي دارند، مي

  
 نفر نيروي متغير است كه در جدول زير، سطح تحصيلي آنها آمـده     ۲ي انساني ثابت و      نفر نيرو  ۹اين كتابخانه داراي    

  :است
  

  نيروي انساني
  زن  مرد  مقطع تحصيلي

  ۱  ۲  كارشناسي كتابداري
  ۲  -  كارداني كتابداري

  ۱  ۱  ديپلم
  -  ۲  زير ديپلم

  ۴  ۵  جمع

  :تيمعرفي محتواي برنامة آموزش مراجعان در كتابخانه حاج شيخ عباس ترب

بنـدي كتابخانـه، آشـنايي اوليـه بـا مبـاني         نوبت و توزيع بروشورهاي معرفـي رده ۲با برگزاري كالسهاي آموزشي در   
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  .برنامة آموزش مراجعان انجام شد) بصورت داوطلب( نفر از مراجعان ۱۶اينترنت و نيز معرفي منابع مرجع براي 

  :هدف كلي

  وري بيشتر از خدمات كتابخانه  عمومي در بهرهيها كتابخانهنشان دادن تأثير آموزش مراجعان 

  اهداف اختصاصي

  شناساندن منابع موجود در كتابخانه و شيوة استفاده از آنها -۱
 بندي كتابخانه آشنايي با شيوة رده -۲
 هاي صحافي كتابها از طريق استفادة صحيح از آنها توضيح مراحل مختلف تهية كتاب و لزوم كاهش هزينه -۳
 اني اينترنت و خدمات آنآشنايي اوليه با مب -۴

  مباحث آموزش

، با عناوين )به شكل بروشور(هايي  مباحث آموزشي به صورت شفاهي، توسط كتابدار تاالر آموزش داده شد و جزوه        
  :كنندگان كالس توزيع گرديد زير بين شركت

   كتابخانهآشنايي با شيوة استفاده از  -
ها همـراه   ا طرز استفاده از راهنماهاي نصب شده در روي قفسهآموزش شيوة تنظيم كتابخانه و نيز آشنايي افراد ب        -

 كتاببا توضيح دربارة شماره راهنماي 
معرفي اين منابع و تاريخچة انتشار آنها، شيوة تنظيم و بازيابي : آموزش آشنايي با منابع موجود در كتابخانه شامل -

 اطالعات آنها و گسترة موضوعي آنها
 )به صورت شفاهي(كتاب از ابتدا تا انتها آشنايي با سير كلي تهية يك  -
هاي عملي براي مراجعان و نيز پرسـش و پاسـخ در    اي، از طريق انجام نمونه هاي جستجوي رايانه   آشنايي با شيوه   -

 حين جستجو

  آوري اطالعات كنندگان و نحوة جمع مشخصات شركت

  .شان ديپلم بوده است  بيشتر مقاطع تحصيلي، همگي از اعضاء كتابخانه بودند و) نفر۱۶يعني (كنندگان  كلية شركت
هـايي   همچنين قبل و بعد از اجراي برنامة آموزش، از طريق توزيع پرسـشنامه . كالسها در دو روز جداگانه برگزار شد   

  .از اعضاء نظرخواهي و ارزشيابي صورت گرفت
 اينكـه نـسبت بـه اجـراي برنامـة      هـا و  كتابخانـه در پرسشنامة اولي، بر روي شناخت كلي اعضاء نـسبت بـه كتابـدار و             

  .، چه نظري دارند تأكيد گرديد كه تعداد قابل توجهي از اين افراد نظرشان مثبت بودكتابخانهآموزشي در 
  :اي كه بعد از آموزش مراجعان توزيع شد سؤاالتي از اين قبيل مطرح شده بود كه در پرسشنامه

  )مندي ميزان نياز و عالقه(ندگان بوده است؟ كن ها تا چه حد مورد نياز و عالقة استفاده برنامه -
نقـش آمـوزش در نگـارش مقـاالت     (آيا اين برنامه به آنان در نگارش مقاالت تحقيقـي، كمـك كـرده اسـت؟         -

 )پژوهشي
 )كيفيت و محتواي برنامه(آيا اطالعات جديد و مفيدي كسب شده است؟  -
 )پذيري آن مفيد بودن برنامه و تعميم(كرد؟ تا چه حد تجربيات بدست آمده را به دوستانشان منتقل خواهند  -
نـشان  (برنامة آموزش تا چه ميزان در رابطة آنها با كتابدار و نيز آشنايي با حرفة كتابداري، تـأثير داشـته اسـت؟                  -

  )كتابخانهُعد اجتماعي  دادن ب
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  گيري و بررسي نتيجه

  جدول فراواني و فراواني نسبي ميزان رضايت از برنامة آموزش مراجعان
مورد نياز بودن 

  ها برنامه
مورد عالقه بودن 

  ها برنامه
كيفيت و محتواي 

  مطالب
انتقال تجارب به 

  دوستان
تأثير برنامه در رابطه 

  عضو با كتابدار
تأثير در فعاليتهاي 

  پژوهشي
  هاي زمينه

   رضايتمندي
  صددر  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درجه رضايت

  %۷۵  ۱۲  %۷۵  ۱۲  %۵/۳۷  ۶  %۷۵  ۱۲  %۷۵  ۱۲  %۲۵/۸۱  ۱۳  زياد
  %۲۵  ۴  %۷۵/۱۸  ۳  %۲۵/۵۶  ۹  %۷۵/۱۸  ۳  %۷۵/۱۸  ۳  %۷۵/۱۸  ۳  متوسط

  -  -  %۲۵/۶  ۱  %۲۵/۶  ۱  %۲۵/۶  ۱  %۲۵/۶  ۱  -  -  كم
  %۱۰۰  ۱۶  %۱۰۰  ۱۶  %۱۰۰  ۱۶  %۱۰۰  ۱۶  %۱۰۰  ۱۶  %۱۰۰  ۱۶  جمع كل

  :شود كه نباط ميهاي ارائه شده چنين است به طور كلي، از پاسخ
از شركت در كالسهاي آموزش رضايت زياد داشته و تمايل به استفاده از تجربيـات بدسـت          %) ۲۵/۸۱(اكثريت افراد   

از مراجعـان  % ۲۵/۸۱هـا كـه    دربـارة مـورد نيـاز بـودن برنامـه     . آمده و آموزش و انتقال اين تجربيات به دوستانـشان دارنـد       
اند، بايد گفت بـا توجـه بـه اينكـه در برنامـة درسـي        ر زيادي ضروري ترجيح دادهكننده در آزمون، آن را به مقدا     شركت

 و شيوة اسـتفاده از آن وجـود نداشـته و    كتابخانهتاكنون واحدي به منظور آشنايي با  ) آموزان  به خصوص دانش  (مراجعان  
از شديدي به اين برنامـة آموزشـي   شود، به اين جهت افراد ني هاي گروهي خيلي كم به اين مسأله پرداخته مي        نيز در رسانه  
  .كنند احساس مي

اند و اين عالقة زياد، بيشتر به سبب آن اسـت كـه افـراد سـريعتر بـه نيازهـاي        ها را مورد عالقه دانسته افراد، برنامه % ۷۵
  .شان دست خواهند يافت مطالعاتي

ايـن نتيجـه   . انـد  ال قلمـداد كـرده  از مراجعان، سطح مطالـب را بـا كيفيـت بـا    % ۷۵در مورد كيفيت و محتواي مطالب،     
احتماالً به اين جهت بوده است كه برنامة آموزشي از طرق مختلف بـه افـراد آمـوزش داده شـد و در واقـع برنامـه ضـمن             

برگـزاري  (، از طريـق شـفاهي   )بروشـور (هاي مختلف هماهنگي داشته است، از طريق يك ابـزار مكتـوب              اينكه با سليقه  
  .با مراجعان مختلف ارتباط داشته است) كار با كامپيوتر(ي و نيز از طريق عمل) كالس

اند احتمـاالً ممكـن اسـت بـه ايـن       افراد، انتقال تجاربشان را به دوستان، در حد متوسط ذكر كرده         % ۲۵/۵۶اينكه فقط   
از تجربة مؤثري دانند و يا  دليل باشد كه مراجعان فقط از نيازهاي خودشان مطلع هستند و سير مطالعاتي دوستانشان را نمي       

  .اند تا بتوانند به راهنمايي ديگران بپردازند برخوردار نشده

  گيري نتيجه

از مراجعـان آن را در حـد بـسيار زيـاد و مـؤثري،      %) ۷۵(دربارة تأثير برنامه در ارتباطات اعضاء با كتابداران، بسياري        
بطة دوستانه و نزديك با كتابدار برقرار كند و آگـاهي  كننده يك را شود كه مراجعه  ها باعث مي    اين برنامه . اند  مفيد دانسته 

  .كافي نسبت به كار كتابداران و رشتة كتابداري داشته باشد
اند و معتقدند اين تجربه را بـه   كنندگان در حد زيادي تأثير برنامه را در فعاليتهاي پژوهشي مثبت دانسته       از شرك % ۷۵

البته اگر آموزش به صورت بنيادي و بـا اسـتفاده   . اند از منابع مرجع آموختهخاطر روشهاي تحقيق و نيز آشنايي با استفاده      
اش نيز آسانتر اسـت، صـورت گيـرد نقـش      كه براي مراجعان جذابتر است و يادگيري    ... شنيداري و -از امكانات ديداري  

  .آموز و دانشجو خواهد داشت مؤثري در انجام فعاليتهاي پژوهشي به خصوص در قشر دانش
هـاي   محتـوا و روش . كنندگان وظيفة اساسي كتابداران، جهت خدمت بهتر بـه آنهـا اسـت           ره آموزش استفاده  و باألخ 

نيـز الزم اسـت   . شـود  كننـدگان دگرگـون مـي    كننده با تغييرات اجتماعي و نيازهـاي اسـتفاده        آموزش براي تعليم استفاده   
تـر از آن،    در محتوا و روشهاي آموزشي است بلكه مهماي جديد به عهده گيرند كه نه تنها مستلزم تغيير          كتابداران وظيفه 

با پذيرش وظايف جديد در عصر اطالعـات، كتابـداران   . كتابداران بايد اين تغييرات را درك كنند و آنها را پذيرا شوند           
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  ).۱۱۹، ۱۳۷۶جين هو، (توانند مشاركت بيشتري در عملكرد جامعه نسبت به قبل داشته باشند  مي
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  وزش روش استفاده از كتابخانهفرم ارزيابي آم

  تهيه شده در كتابخانه حاج شيخ عباس تربتي

  :شماره عضويت  :نام و نام خانوادگي
  :ميزان تحصيالت و شغل  :سابقة عضويت

 كنندگان بوده است؟ ها مورد نياز و عالقة استفاده آيا برنامه -۱
qكم  qمتوسط  qزياد  

 امه مثبت است؟كنندگان نسبت به برن آيا احساس و برخورد استفاده -۲
qكم  qمتوسط  qزياد  

كننـدگان كمـك كـرده و يـا      آيا برنامة آموزش روش استفاده از كتابخانه، در نگارش مقاالت تحقيقي به استفاده            -۳
 خواهد كرد؟

qكم  qمتوسط  qزياد  
 آيا مهارتهاي آموزش داده شده، كافي است؟ -۴

qكم  qمتوسط  qزياد  
 دانيد؟ العات را به حال خود مفيد ميايد و آيا اين اط آيا اطالعات جديدي كسب كرده -۵

qكم  qمتوسط  qزياد  
بنـدي كتابخانـه و بروشـور منـابع جديـد، مفيـد و مـؤثر          آيا وسايل جنبي استفاده شده نظير بروشـور راهنمـاي رده           -۶

 اند؟ بوده
qكم  qمتوسط  qزياد  

 كنيد؟ تا چه حد اين تجربه را به دوستانتان منتقل مي -۷
qكم  qمتوسط  qزياد  

 ها بيشتر برايتان مفيد و جالب بوده است؟ نامهكداميك از بر -۸
 تان با كتابدار تاالر خواهد داشت؟ اجراي برنامة آموزشي چه تأثيري در رابطه -۹
 چه موارد و مطالبي در برنامه نبوده و افراد ميل دارند در برنامه گنجانده شود؟ -۱۰
  انتظار كلي شما نسبت به اين برنامه چه بوده است؟ -۱۱



 ۱۳.. / .وري بيشتر از  بررسي نقش آموزش مراجعان در بهره_________________________

  فهرست منابع

، ترجمـه  »فرصتهاي از دست رفته در ايجاد محيط اطالعاتي مثبـت      : عامة مردم و آموزش كتابشناختي    «،  .اس.ر، شيال   اينتن
 .۱۱۲-۱۳۳): ۱۳۷۱زمستان -بهار (۴-۱، ش۳، دورة فصلنامة كتابفريده سيدمنير، 

، ترجمه بابـك پرتـو،   »كنندگان وظايف جديد كتابداران پيرامون آموزش استفاده    : اي سوادآموزي شبكه «جين هو، شين،    
كتابخانـه ملـي جمهـوري    : تهـران (الملـوك ارجمنـد    ، زير نظر عباس حري، به همت تـاج        ۹۶گزيده مقاالت ايفال  

 .۱۱۱-۱۱۹ص): ۱۳۷۶اسالمي ايران، 
، ترجمـه حـسين مختـاري معمـار،     »ها در محيط ديجيتـال  وظايف جديد و فرصتهاي نو براي كتابخانه      «چينگ،    چي چن،   

كتابخانـه ملـي جمهـوري    : تهـران (الملـوك ارجمنـد    به همت تـاج    ، زير نظر عباس حري،      ۹۶يفالگزيده مقاالت ا  
 ۲۹۴-۳۰۳ص): ۱۳۷۶اسالمي ايران، 

جهـاد دانـشگاهي،   :  اصـفهان -.شيوة استفاده از كتابخانه و نوشتن مقـاالت تحقيقـي  خديوي، شهناز و محمدرضا طـالبي،     
۱۳۷۴.  
  .۴۸ -۵۷ ):۱۳۷۸ (۳۳-۳۲، دفتر كتابداري، ترجمه زهره ميرحسيني، »ادگيريكتابخانه به منزله مؤسسه ي«دولين، كنت، 
آيـا آمـوزش بايـد در پرسـش و پاسـخهاي      : كنندگان گيري از كتابخانه به هر يك از استفاده آموزش بهره«رايس، جيمز،  

، )۷۱زمـستان  -بهـار  (۴-۱، ش ۳، دوره فـصلنامة كتـاب  ، ترجمة نازنين قائم مقام فراهاني،       »مرجع گنجانده شود؟  
 .۴۲-۵۶ص

مجله دانشكده ادبيات و علـوم  ، »هاي دانشگاهي كنندگان از كتابخانه رهنمودهايي بر آموزش استفاده   «اهللا،   فتاحي، رحمت 
 .۷۸۸-۸۱۳ص): ۱۳۷۰زمستان  (۴، ش۲۴، سالانساني دانشگاه فردوسي مشهد

 .۱۳۷۳زمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي، سا:  تهران-.، ترجمه مريم امين ساداتسازمان كتابخانهكومار، كريشن، 
، فـصلنامه  »آموزش استفاده از كتابخانه و شيوة نگارش مقالـة پژوهـشي        : ارزيابي يك تجربه آموزشي   «مديراماني، پروانه،   
 .۲۱-۲۳): ۱۳۷۷زمستان  (۴، ش۸، دورة پيام كتابخانه

د، آستان قدس رضوي، مؤسسه چاپ و انتشارات،   ، ترجمه اسداهللا آزاد، مشه    تاريخ و فلسفه كتابداري   ،  .ك.موكهرجي، ا 
۱۳۷۵. 

 


