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 مطالعه موردی در ارتباط با اجرا و آموزش: برگردان استانداردها به عملیات
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 چکیده

با این  ؛رندصورت محلی بر عهده بگی استانداردها را به اجراییت بایست مسئول مندان کتابداری می ها و حرفه کتابخانه

یکپارچه  ن آنها و همچنین نحوهکرد عملیاتیگی ، چگونماهیت استانداردهاها ممکن است از  کارکنان کتابخانه ،حال

  یپژوهشو  ای دانشکدههای  انجمن کتابخانه. نداشته باشند درک عمیقیهای سازمانی  سایر رویهساختنشان با 

استانداردها و  تدوین به دنبالکند و  فعالیت می امریکا ایاالت متحده سازمانی است که در جامعه آموزش عالی

این انجمن استانداردها و رهنمودهایی را برای . باشد میرهنمودهایی در رابطه با کتابداری پژوهشی و دانشگاهی 

منتشر کرده است تا آنها به درک مناسبی در   های اعتباربخش سسات دانشگاهی و سازمانها، مؤ کمک به کتابخانه

اعضای این انجمن به نیاز خود برای آموزش دیدن و . آل برسند یک کتابخانۀ ایده دهنده تشکیل ابطه با اجزایر

. اند وری مؤثر از این منابع اشاره داشته همنظور بهر استانداردها در سازمانهای خود بهکمک گرفتن برای استفاده از این 

ها در آموزش عالی منتشر  استانداردهایی را برای کتابخانه 1122 در سال ای و پژوهشی دانشکدههای  انجمن کتابخانه

این انجمن در تدوین . ی منتشر شده نبودبازنگری شده از نسخۀ پیشین استانداردها یاین استانداردها تنها ویرایش. کرد

فرایند آموزشی بر اهمیت کتابخانه در در این رویکرد، . ترویکردی متفاوت را در پیش گرفاستانداردهای جدید، 

علمی و افزایش کیفیت سازمانی عالوه بر افزایش کیفیت و کارآمدی  هیأتهای اعضای  دانشجویان، پژوهش

به این تشخیص رسید که انتشار  ای و پژوهشی دانشکدههای  انجمن کتابخانه. شدای تأکید  عملیات کتابخانه

 این انجمن همزمان با توسعه .استمنابع  این از اعضای جامعه استانداردها نخستین گام برای درک و استفاده
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استفاده موفقیت آمیز  ترتیب از و بدینچندبعدی را تدارک ببیند های آموزشی  تا برنامهکرد تالش  ،استانداردها

 .کتابداران از این استانداردها در قالبهای جدید اطمینان حاصل نماید

نوعی  ،زشی و همچنین فرایند تحلیل چندبعدی است که در آناین مقاله مطالعۀ موردی از برنامه و چارچوب آمو

 در رابطه باو همچنین بازخورد آنان  کنندگان در دوره آموزشی شرکتبر اساس بازخورد  ارزیابی آموزشی

به پایان  1121ه شده در سال ارائ یآموزشدوره . این استانداردها، انجام شده است های عملیاتی برای اجرای برنامه

های  این انجمن با چهار آموزشگر دیگر قرارداد بست تا برنامهاز این رو، . و بسیار هم مورد توجه قرار گرفت رسید

 .دنآموزشی ارائه شده توسعه پیدا کن

  ها ای، مدیریت انجمن، شایستگی حرفه استانداردها، آموزش، توسعه: ها کلیدواژه

 

سازمانی است که به دنبال ارائه  ،جامعه دانشگاهی امریکا در ای و پژوهشی فعال دانشکدههای  انجمن کتابخانه

این انجمن استانداردها و . های پژوهشی و دانشگاهی است رهنمودهای الزم در حوزه کتابخانهاستانداردها و 

کند تا به درک مناسبی در  رهنمودهایی را برای کمک به سازمانهای دانشگاهی و سازمانهای اعتباربخش منتشر می

ها  نسخه جدیدی از استانداردها برای کتابخانه 1122این انجمن در سال . آل برسند کتابخانۀ ایده اجزای یکبا  رابطه

  .ال.ماِ.تی.چسایت انجمن در دو قالب اِ صورت رایگان در وب این استانداردها به. ی منتشر کرددر حوزه آموزش عال

های  این استانداردها رویکرد کامال متفاوتی را در رابطه با استانداردهای کتابخانه. در دسترس است  .فاِ.دی.و پی

های  پژوهشانجام آموزش دانشجویان،  ایبر اهمیت کتابخانه بر در این رویکرد،. اند دانشگاهی در پیش گرفته

ا هدف آنها افزایش کیفیت و و تنه شدهکیفیت سازمانی تمرکز  افزایش علمی و هیأتاعضای مختلف توسط 

موردی در ارتباط با استانداردها و برنامه  ای مطالعه ،این مقالهدر . کتابخانه نیست ی یککارآمدی عملیات داخل

دنبال  های کتابداری را که ممکن است به های آینده انجمن تا تالش رود شود و امید می ارائه می رتبط با آنآموزشی م

 .گیردمورد توجه قرار بنیز ای باشند  استانداردهای حرفهتوسعه و انتشار 

 

 تاریخچه استانداردها

انجمن ها در آموزش عالی توسط کمیته اعتباربخشی و استانداردهای  استانداردهایی برای کتابخانه 1122در سال 

در تطابق با فرایندهای مشخص شده در  مدیرۀ این انجمن هیأتو همچنین   ای و پژوهشی دانشکدههای  کتابخانه
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تصویب  («21ها ها و رویه مشی راهنمای این انجمن برای خطاستانداردها و رهنمودها به عنوان »: با عنوان)  2فصل 

ای پیش از این که توسط  استانداردهای ارائه شده کتابخانهجایگزین تمام  1122استانداردهای ارائه شده در سال . شد

بخش  ،ای های دانشکده کتابخانه ای و پژوهشی از جمله بخش های دانشکده ف انجمن کتابخانههای مختل بخش

این انجمن   111و استانداردهای سال  های دانشگاهی بخش کتابخانه، ای کوچک و اجتماعی دانشکدههای  کتابخانه

 . های آموزش عالی شد برای کتابخانه

های بعدی به ترتیب در  و ویرایش    2در سال  ای و پژوهشی دانشکدههای  نخستین ویرایش استانداردهای کتابخانه

نخستین بار در سال  با عمر دوسال یسازمانهایاستانداردهایی برای . شدمنتشر  1111و     2،    2،    2سالهای 

نیز  کتابخانه های دانشگاهی استانداردهای. ویرایش گردید    2و  1  2،    2منتشر شد و در سالهای  1  2

و با توجه به توصیۀ نیروهای     2در سال . انتشار یافت    2و ویرایش آن در سال     2نخستین بار در سال 

 ،22های دانشگاهی در رابطه با ارزیابی بروندادهای کتابخانه ای و پژوهشی دانشکدههای  متخصص انجمن کتابخانه

های صورت گرفته  انجمن با توجه به نتایج ارزیابی ی اینت مدیره این انجمن تعهد کرد که همۀ استانداردهای آتأهی

 .شکل بگیرند

نتایج ارزیابی  با توجه به ای نخستین ویرایشی بود که های دانشکده استانداردهای کتابخانه 1111ویرایش سال 

 پس از تهیه این .دیگر ارائه کرده بود ای دو نوع استاندارد کتابخانهبرای  الگوییو  طراحی شده استانداردهای گذشته

ای با یکدیگر دیدار کردند و در نهایت به این  های کتابخانه انواع بخش های استاندارد نمایندگانی از کمیتهویرایش، 

برای  فراگیراستاندارد جامع یک با توجه به  ای کدههای دانش کتابخانه جدیدی برای نتیجه رسیدند که استانداردهای

 .ورندپدید آای  کدهی و دانشهای فن استفاده همه کتابخانه

در . فه تعیین کردبرای انجام این وظی 1111یک گروه کاری را در سال  ای و پژوهشی، دانشکدههای  انجمن کتابخانه

را به تصویب رساند و   111استانداردها و اعتبارسنجی این انجمن و هیأت مدیرۀ آن نسخۀ سال  ، کمیتۀ 111سال 

 .ای را باطل اعالم کرد ی کتابخانهاستانداردها نسخه پیشینسه 

با توجه به تعهدی که در رابطه با ویرایش پنج سالۀ ای و پژوهشی  های دانشکده مدیره انجمن کتابخانه هیأت

به منظور بازنگری و ویرایش   111گروه کاری را در سال یک  ،بود داده  111ویرایش سال  استانداردهای

 :گروه کاری عبارت بود از وظایف این. استانداردها تشکیل داد

ای  امل بازنگری بروندادهای کتابخانههای آموزش عالی ش کتابخانه ی مربوط بهزنگری استانداردهابا .2

 .ارائه شده است 21ای بدانگونه که در رهنمودهای انجمن اعتبارسنجی منطقه
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حوزه آموزش  د درمنظور شناسایی نیازهای جدید و نوپدی نمایندگانی از بخش اعتبارسنجی بهدعوت از  .1

 .توانند تأثیرگذار باشند های دانشگاهی می عالی که بر کتابخانه

 .های کمّی نیازها برای داده تغییر در نحوه برآورده کردنشامل  نیازمورد  اتتغییربرای انجام توصیه  . 

 .هانویس با توجه به این تغییر تولید یک سند پیش . 

های  انجمن کتابخانههای مرتبط با این استانداردها و همچنین اعضای  انجمن اتدریافت نظرات و پیشنهاد . 

 .ای و پژوهشی دانشکده

 .نویس با توجه به نظرات و پیشنهادات ارائه شده و انجام تغییرات مورد نیاز پیشبازنگری  . 

ه با نحوهای دانشگاهی در رابطه  ن و همچنین آموزش جامعه کتابخانهثر برای آگاه کردؤهای م پیشنهاد شیوه . 

 .هایشان اجرای استانداردها در کتابخانه

 

عنوان رئیس گروه کاری انتخاب  الس وگاس به -ی در دانشگاه نواداهای دانشگاه رئیس کتابخانه  2پاتریشیا النوزی

 و همچنین نفعان نویس و ارائه آن به ذی تهیه پیشداده ها،  گروه خود را در رابطه با گردآوری شد و وظایف

، پژوهشی  111گروه کاری عالوه بر مطالعه دقیق نسخه سال . نویس تعیین کرد بازنگری و نهایی کردن نسخۀ پیش

منظور آگاه شدن از توسعۀ میزان پیشرفت نسخۀ  به 1121 های دانشگاهی در بهار را با حضور مدیران کتابخانه

 .انجام داد ،نویس ارائه شده پیش

نویس  نسخۀ پیش و در هنگام برگزاری جلسۀ زمستانی انجمن کتابداری امریکا، 1122ر ژانویه سال دگروه کاری 

از رویکردی که این گروه  تامدیره تقاضا کرد  هیأتمدیره انجمن ارائه کرد و از  هیأتبه اعضای  استانداردها را

ری رویکرد این گروه کامدیره با  هیأتذاکرات و مباحثی که انجام شد، پس از م. کاری ارائه کرده، پشتیبانی کنند

 اتبرای ارائه پیشنهاد  2سایت انجمن منتشر شد و وبالگی نسخۀ نهایی این متن در وب 1122در مارس . موافقت کرد

 .در رابطه با این استانداردها در نظر گرفته شد

پیشنهادها و  پدید آمد تافرصت ء اعضا فرصت برایانجمن نیز این  1122وه بر این در کنفرانس سال عال

در حاشیه  ترتیب نسخه نهایی متن استانداردها تهیه شد و بدین. را در زمینه استانداردها داشته باشندازخوردهای خود ب

کمیتۀ استانداردها و اعتبارسنجی  ، برای بازنگری به1122کنفرانس ساالنه انجمن کتابداران امریکا در ژوئن سال 

و مواردی که توسط  ینهائ نسخۀ  ای و پژوهشی های دانشکده انجمن کتابخانهه مدیر  هیأت. تحویل داده شدانجمن 

 هیأت 1122سال  و در نهایت در جلسه اکتبررا مورد بررسی قرار داد  کمیتۀ استانداردها و اعتبارسنجی ارائه شده بود

 .شد صادرمدیره، اجازه انتشار استانداردها 
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 آموزش عالیها در  استانداردهایی برای کتابخانه

و بیان نوع  عالی چارچوبی قدرتمند را برای بررسی تعریف ها در آموزش استانداردهای ارائه شده برای کتابخانه

رسانی  سازمانهایی که به آنها خدمات متمایز کردنچگونگی های دانشگاهی و همچنین  کتابخانه های فعالیت

های  ثیر کتابخانهر رابطه با نقش و تأای د تفکر جامع حرفه نۀزمیاین استانداردها همچنین . دهد ، ارائه میکنند می

و پیشرفت جامعۀ فرهنگی پدید  علمی هیأتکارآمدی اعضای افزایش  دانشگاهی در فرایند یادگیری دانشجویان، 

 .آورند می

. دهد بگیرد ارائه میتواند نام  ثر میای مؤ که با عنوان یک کتابخانۀ دانشکدهاستانداردها، توصیف جامعی را از آنچه 

تعیین  ریزی، ارزیابی و همچنین برقراری ارتباط با اهداف و عنوان مبنایی برای برنامه توانند به ترتیب آنها می بدین

ستانداردها، با این نکتۀ با اهمیت آن است که این ا. ای مورد استفاده قرار بگیرند های دانشکده تأثیر کتابخانه میزان

با در . دگیر سازمان مادر مورد قضاوت قرار می ای با میزان مشارکت خود در که کتابخانۀ دانشکدهاند  فرض تهیه شده

های آنها برای ارزیابی  های راهبردی و ارزش تاهداف و اولوی ؛این سازمانهاو هدف غائی نظر گرفتن مأموریت 

 .همیت زیادی برخوردار خواهد بودنفعان مرتبط با آن از ا گیری با ذی ان تأثیر کتابخانه و نحوه ارتباطمیز

ضروری است  ،حال با این .استکننده  خستهو در این مقاله بسیار طوالنی  کل متن استانداردها قابل ذکر است که نقل

در این . کننده خواهد بود سودمند و کمک نکته بسیار د و ایننو ساختار این استانداردها درک شو ءکه اجزا

اشاره شده  به آنها توجه قرار گرفته اند که در زیر به ترتیب اهمیت و اولویتی که دارند اصل مورد  استانداردها، 

 :است

 کارآمدی سازمانی .2

 ای ارزشهای حرفه .1

 نقش آموزشی . 

 اکتشاف . 

 ها مجموعه . 

 فضا . 

 اداره /مدیریت  . 

 نیروی انسانی . 

 روابط عمومی . 

 



نیز برای سهولت در  در نظر گرفته شده که آنها  2های عملکردی شاخصای از  برای هرکدام از این اصول، مجموعه

در اینجا برای مثال یک نمونه ارائه . است  اشاره شده شان بدانهااند و با توجه به اولویت گذاری شده درکشان شماره

 :شود می

دیدار با یکدیگر یا مجازی  و صورت فیزیکی در آنها کاربران بهو ها محل تجمع عموم مردم هستند  کتابخانه :فضا. 6

گذارند تا یادگیری جدیدی حاصل شود و بر این اساس  های خود را با هم به اشتراک می ها و اندیشه کنند و ایده می

 .پدید آید جدیدیدانش 

های فیزیکی و مجازی پشتیبانی ااز فض  2کند که از استفادۀ خودبسنده زمینۀ پیمایش حسی را فراهم می کتابخانه. 2- 

 .کند می

 .کند که برای پژوهش و مطالعه مناسب است کتابخانه، فضاهای فیزیکی و مجازی ایمنی را فراهم می. 1- 

های فیزیکی و مجازی قابل اعتماد و  کتابخانه دارای زیرساخت فناوری اطالعات برای فراهم ساختن محیط.  - 

 .باشند مینیرومندی است که برای پژوهش و مطالعه مورد نیاز 

ها،  کند تا دسترسی را به برنامه عنوان مکانهای فرهنگی استفاده می انه از فضاهای فیزیکی و مجازی بهخکتاب.  - 

 .برای عموم فراهم سازد... ها و  ها، سخنرانی نمایشگاه

 .کند کتابخانه، فضاهای آموزشی را برای تسهیل آموزش و یادگیری جهت ایجاد دانش جدید فراهم می.  - 

د و نحوۀ چینش تجهیزات را نحوه اتصال و همچنین تجهیزات مناسب، کافی و روزآم ،فیزیکی کتابخانهفضای .  - 

 .دهد شکل می

کند و دارای شرایط  بانی از پژوهش و مطالعه فراهم میکتابخانه، فضایی پاکیزه، جذاب و کافی را برای پشتی.  - 

 .های مناسب است انسانی، منابع و مجموعه محیطی و همچنین امکانات مناسب برای ارائه خدمات، نیروی

 . شوند ای با مشورت با کاربران تعیین می فضاهای مجازی و فیزیکی کتابخانه.  - 

 

 :هایی به شرح زیر نیز هستند استانداردهای ارائه شده دارای پیوست

 ،عنوان نمونه بروندادهایی به .2

 ،های مشابه زنی و مقایسه با همتایان یا نمونه محک .1

 ،منابع و مأخذیا بعی که با آنها مشورت شده است و منا . 

 ،پیشینه و تاریخچه . 

 .اعضای گروه کاری . 
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 Performance Indicators 
16

 Self-sufficient 



 

 

 ریزی و ارزیابی های برنامه چارچوب

های  شدن به اصول و شاخص برای نزدیک  2الگودر مقدمۀ استانداردها توضیح داده شده است که دو نوع 

با قواعد و  الگوهر دو .  2متکی بر شواهد الگویو   2ارزیابانۀ بروندادها الگوی: وجود دارد که عبارتند از عملکردی

متکی بر شواهد دارای دو  الگوعالوه بر این . های عملکردی آغاز شده و با شواهد مربوطه به پایان می رسند شاخص

یک کتابخانه انجام می متکی بر شواهد آنچه را که  یالگو .بروندادها و ارزیابی: جزء اضافی نیز هست که عبارتند از

 . درونداد است /دهد مستند کرده و دارای رویکرد برونداد

 
 های عملکردی، شواهد اخصقواعد، ش: 2تصویر 

 

های  شاخصشود که کارکنان کتابخانه با اصول کار خود را آغاز کنند،  متکی بر شواهد پیشنهاد می الگویدر 

 اخالقی و های اخصهای خود که ش شواهدی را برای فعالیتعملکردی مناسب را شناسایی کنند و پس از آن 

 . دهند فراهم سازد عملکردی را مخاطب قرار می

، الگودر این . دهد ها، کیفیت باال یا دستیابی به بروندادها را مد نظر قرار نمی متکی بر شواهد کفایت فعالیت الگوی

کردن  مورد ممکن است ناچیز انگاشته شود اما مستنداین . شود دن کتابخانه در یک حوزه مستند میتنها فعال بو

ریزی تا چه حد  جنبۀ برنامه از الگودهد برای ارزیابی تأثیر آن و همچنین اینکه این  آنچه یک کتابخانه انجام می

 . دیاب یا باید انجام بدهد اهمیت می و دهد تواند مورد توجه قرار گیرد و همچنین آنچه که یک کتابخانه انجام می می

از این رو دارای رویکرد بروندادی  یا تأثیر یک کتابخانه تمرکز کرده وارزیابانۀ بروندادها بر روی نفوذ  الگوی

 . است

 

 
 های عملکردی، بروندادها، ارزیابی، شواهد واعد، شناخصق: 1تصویر 
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 Model 
18

 Outcomes Assessment-based Model 
19

 Evidence-based Model 



 

کنند  کاربران کتابخانه چگونه تغییر میخواهد تا در نظر بگیرند که  روندادها از کارکنان کتابخانه میارزیابانۀ ب الگوی

 .شود ها و منابع چگونه دستخوش تغییر می ای، برنامه و تعامالت آنها با خدمات کتابخانه

را بیان  بروندادها مستلزم آن است که کارمندان کتابخانه آنچه که آرزو دارند ببینند همانند تأثیر فعالیتهایشان الگوی

های ضروری  نگرش به منظور ایجاد تأثیرات احتمالی در حال پیدایشدربارۀ میزان  یشواهدبدین ترتیب،  کنند تا

 .گردآوری شوندد، ننتایج مثبت نباش را به ویژه چنانچه برای پیشرفت 

زیرا کتابخانه  دهند هستند، بروندادها جمالتی دربارۀ کاربران کتابخانه و آنچه که آنها انجام میدر این تعریف، 

یا قابل ( کمّی)گیری  قابل اندازه توانند می بروندادها. دهد ت و خدمات الزم و مشخصی را ارائه مینهادی فعال اس

برای یادی ثالهای ز، م"نمونه برای استانداردها ی به عنوانبروندادهای"با عنوان  ،2پیوست در  .باشند( کیفی)قضاوت 

ها ارائه  ای را برای قابلیت کننده دارند و سیاهه  خستهبیشتر حالت تصویری ها  این مثال. بروندادها ارائه شده است

 .شود استانداردها ارائه می از مثالدر زیر چند . کنند نمی

العاتی را در برنامه درسی خود مربوط به یادگیری سواد اط هایکه برونداد علمی  هیأتاعضای  .2

 گنجانند؛ می

 کنند؛ توصیف میهای سواد اطالعاتی را  دانشجویانی که مهارتها و قابلیت .1

استفاده ای  رابط کاربر و ساختارهای کتابخانه در رفتارهای جستجوگرانۀ روزانۀ خود، از کاربرانی که . 

 ؛کنند می

 .ای یا دادگانهای مورد نیاز برای پژوهش هستند های داده که به دنبال مجموعه علمی هیأتاعضای  . 

 

 هایی برای آموزش و برقراری ارتباطات برنامه

 جامعه کتابدارانرسانی و آموزش  اطالع در راستای پیشنهاد موثرترین شیوۀگروه کاری برای انجام وظایف خود 

هایشان، یک پیشنهاد آموزشی و یک  منظور اجرای استانداردها در کتابخانه به ای و پژوهشی های دانشکده کتابخانه

ای  های دانشکده انجمن کتابخانهمدیرۀ  هیأتخ به تقاضای این مورد در پاس. داد برنامه جهت برقراری ارتباطات ارائه

کتابداران در  به این نتیجه رسیده بود که اجرای استانداردها توسطمدیره  هیأتاعضای زیرا  انجام شد

هایشان نیاز به تالش مضاعفی از سوی آنها دارد و این تالش بسیار بیشتر از آن چیزی است که صرف تعیین  کتابخانه

 که اطمینان کسب کند تامدیره به دنبال آن بود  هیأت .شود ای دروندادی و بروندادی برای استانداردها میه سنجه

رسانی مناسبی را برای کتابداران  های مقدماتی آموزشی و کمک فعالیت ای و پژوهشی های دانشکده انجمن کتابخانه

 . کرده است ءایفا ،های خود مناسب برای سازمان ای مستند کردن نقش کتابخانه به شیوه جهت



های مرتبط، زمانبندی مناسب، تهیه  ارائه پیام ۀبا مهارت طراحی شده بود تا نحو نیز ارتباطات مربوط به برقراری برنامه

های ضروری برای برقراری ارتباط مناسب جهت آگاهی از در دسترس  وسایل و همچنین انتخاذ راهبردها و تاکتیک

فرایندهای ارتباطی شامل انتشار در . های آموزشی در این زمینه را بیان کند چنین فرصتبودن استانداردها و هم

های رسمی و  های اجتماعی، ارائه مطلب در انتشارات انجمن ها، استفاده از شبکه مطبوعات، تهیه پستهایی در وبالگ

ای  های دانشکده انجمن کتابخانهی ای و اعضا به مدیران کتابخانه های دانشکده پست کردن متن استانداردهاهمچنین 

  .دش هنده در ایالت متحده امریکا میو سازمانهای اعتبارد و پژوهشی

. گزار شدانجمن کتابداران امریکا و همچنین یک وبینار در این زمینه بر 1121ای نیز در جلسۀ زمستانی سال  برنامه

-http://learningtimesevents.org/acrl/acrl-stds)صورت رایگان در نشانی اینترنتی  فایل ضبط شدۀ وبینار به

archive/) قابل دسترس است.  

در ی پیشنهاد کرد که آموزش اولیه گروه کار. برنامه آموزشی، چارچوبی را برای یک آموزش چندساله فراهم کرد

 نگری پیشهای پیشین، سطح  شامل معرفی تفاوتهای این استانداردها با نسخه واستانداردها باشد راستای معرفی کلی 

تواند برای کتابخانه ها مورد توجه باشد، و  که می از استانداردها اجزاییدر این استانداردها،  درنظر گرفته شده

گروه کاری . شود  ،ها گسترش داده شوند کتابخانهای مختلف و انواع مختلف ه بایست توسط کتابخانه اجزایی که می

بایست بر روی اجزای فرایند مدار در رابطه با  های آموزشی بیشتر می همچنین پیشنهاد داد که توسعه برنامه

گروه کاری . شودو ارائۀ نتایج به سازمان مربوطه  شواهد استانداردها مانند توسعه و ارزیابی بروندادها، گردآوری

کارگاه های شامل هر دو نوع ) تعاملی های آموزشی شی شامل کارگاهزهای آمو داد که از انواع روشپیشنهاد 

ل پیوسته، تهیه های تحوی روشیا سایر و ، وبینارها (ها های آموزشی وابسته به همایش آموزشی مستقل و کارگاه

ارائه ه ها مورد استفاده قرار بگیرد و یا یا در کارگاو تواند آموزش مستقلی به افراد ارائه دهد  که می ای دستنامه

و همچنین تهیۀ  ای و پژوهشی های دانشکده انجمن کتابخانهت مشورتی سازمانی عنوان بخشی از خدما آموزش به

 . شود استفاده سایتی قدرتمند برای استانداردها وب

را مورد پذیرش قرار داد و  فوق  برنامه ، هر دوای و پژوهشی های دانشکده انجمن کتابخانهمدیره  هیأتاعضای 

 1122کارمندانی که در این رابطه از سال . کارمندان این انجمن مسئولیت عملیاتی کردن آنها را بر عهده گرفتند

ی خاص، استراتژیست ارشد ها مدیر ارشد برای طرحوابسته، ر مدیر اجرایی انجمن، مدی: درگیر شدند عبارتند از

ای، متخصص بازاریابی و ارتباطات و ویراستار ارشد  یست محتوایی، مدیر توسعۀ حرفههای خاص، استراتژ برای طرح

 .محصوالت

 

 های آموزشی آموزشی و جزئیات برنامه الگوی

http://learningtimesevents.org/acrl/acrl-stds-archive/
http://learningtimesevents.org/acrl/acrl-stds-archive/


د و ها از استانداردهای جدی ر کسب اطمینان از اینکه کتابخانهمنظو به ای و پژوهشی های دانشکده انجمن کتابخانه

راهبرد آموزشی به کار گرفته . یک راهبرد آموزشی چندگانه را به اجرا گذاشت ،برند میاجرای آنها منفعت الزم را 

ها  کارمندان کتابخانهراهبرد آموزشی بر این مبنا گذاشته شد که . گیری این انجمن را تکمیل کرد راهبرد ارتباط شده،

ای را در سازمان  کتابخانه های فعالیت کیفیتریزی و ارزیابی  فرایند برنامه تارسیده باشند توانائی   می بایست به این

ه در حین فرایند توسعکارمندان کتابخانه اعضای انجمن نشان داد که  یاما بازخوردها. خودشان، انجام بدهند

توان  توان آنها را عملیاتی کرد و چگونه می ناسبی از اینکه استانداردها چه هستند و چگونه می، درک ماستانداردها

به این  ای و پژوهشی های دانشکده انجمن کتابخانهکارمندان . ندارند ،فرایندهای سازمانی یکپارچه کرد آنها را با

ظرفیت بیشتری از کارکنان جهت توسعه و اجرای راهبرد آموزشی در زمان مناسب  تانتیجه رسیدند که نیاز است 

و  کوتاه مدت مورد نیاز باشد یآموزش دوره ه یکرفت ک از این رو، و با توجه به اینکه انتظار می. کار گرفته شود به

در . کوتاه مدت توصیه شد های ارائه مشاورهدر نظر گرفته شود، وقت برای این منظور  نیازی نباشد که کارمندان تمام

 : ارائه شد زیر دیدگاه کلی، برای دریافت پیشنهادهااعالم شده فراخوان 

ای قابل  راحی و توسعه برنامه آموزشی حرفهدانش و قابلیت الزم برای طانجمن به دنبال فرد یا افرادی است که از 

های  هدف این طرح آن است که فرصت. های آموزشی برخوردار باشند و روان جهت پشتیبانی از فعالیت سنجش

های آموزشی  یا برنامه های تعاملی فردی و برنامههای متعدد شامل  ای را از طریق روش ای گسترده توسعۀ حرفه

اصول،  تاو روان به دنبال آن است  قابل سنجش ،ای این برنامه آموزشی چند چهریزه. دمدار و پیوسته ارائه ده وب

بروندادها، ارزیابی و شواهد توصیف شده در استانداردها را معرفی کند  ،های عملکردی اخصش
(http://www.acrl.ala.org/acrlinsider/archives/3822) 

ها و بخش ارزیابی  رئیس کتابخانه 11گیل کریست، دبرا ای و پژوهشی های دانشکده انجمن کتابخانهکارمندان 

هماهنگ کننده خدمات و  11لیفو همچنین لیزا جانیک هینک 12کارآیی سازمانی در دانشکده پیرس واشنگتن

انتخاب کردند تا منابع آموزشی را تهیه کنند و جلسات  را  1های سواد اطالعاتی در دانشگاه ایلینویز آموزش

 :های زیر برگزار کنند آموزشی ابتدایی را به شیوه

، (ارائه شده به شکل چهره به چهره)، کارگاه یک روزه (ارائه شده به شکل چهره به چهره)روزه  کارگاه نیم

 سه هفتههمزمان در ای، برنامۀ آموزشی پیوستۀ  دقیقه 1 ای از سه برنامۀ وبی  مجموعه

 : شکل گرفت زیر عه بروندادهای یادگیریمجمو کنندگان از نظر شرکت تقویتها با  همۀ آموزش 

                                                           
20

 Debra Gilchrist 
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 Pierce College  
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 University Illinois 



 رایند ثر در فمنظور درگیر شدن مؤ ای به های سازمانی و کتابخانه کسب توانایی جهت ایجاد زمینه

 برنامه؛یا فرایندهای بازنگری و ریزی، مطالعۀ فردی، تعیین اعتبار  برنامه

 الی و ها در آموزش ع برای کتابخانه ای و پژوهشی های دانشکده انجمن کتابخانهاز استانداردهای  استفاده

ها، ارزیابی کیفیت و عملکرد و  همچنین  عنوان چارچوبی برای توسعۀ محک سایر مدارک بنیادی دیگر به

 توصیف ارزش ارائه شده برای مأموریت سازمانی؛

 ابزارهای ارزیابی متعدد برای انتخاب بهترین رویکرد برای سازمان مربوطه؛  ها و ارزیابی سنجه 

 در فرایند  ءتابداران و اعضاارزیابی نقش رهبری در ایجاد یک فرهنگ برای درگیر کردن همه ک

 .گیری موثر تصمیم

 

ای و  های دانشکده کتابخانهانجمن کارمندان گرفتن از شورت منابع مربوط به هریک از این جلسات آموزشی با م

این کارمندان پشتیبانی . توسعه داده شد ،کردند که بازخوردهای مربوط به محتوا و طراحی را دریافت می ،پژوهشی

و توزیع منابع آموزشی و همچنین کمک  تکثیرثبت نام،  های آموزشی شامل فنی، تدارکاتی و اداری را برای برنامه

پاورپوینت تهیه و  و وردوهای  های آموزشی در قالب منابع مربوط به دوره. ندده داشتنبرای حل مشکالت فنی را برعه

 . کنندگان به اشتراک گذاشته شد برای شرکت  1پ باکسق برنامۀ درآاز طری

 
 

  کارآمدی آموزش

تا  کردههمکاری  ای و پژوهشی های دانشکده انجمن کتابخانهکه با کارکنان جانیک هینکلیف و  گیل کریست

بخشی عنوان  کنندگان را طراحی کنند، این کار را به فرایند ارزشیابی آموزش و فرایندهای ارزیابی یادگیری شرکت

 های ارائه شده در مجموع های مربوط به آموزش ارزشیابی. های آموزشی انجام دادند از فرایند توسعۀ منابع دوره

کیفیت باالیی برخوردار بوده و توقعات آنان را برآورده که آموزش از  اعالم کردندکنندگان  شرکت. مثبت بود

ریزی و  هایشان برای استفاده از استانداردها در فرایند برنامه ساخته است و آموزش سبب شده تا اعتماد آنها به قابلیت

ده و نگاه با شالوکنندگان نوشته بودند که آموزش،  شرکت. ای افزایش یابد های کتابخانه ارزیابی خدمات و برنامه

 که همه سازمانها از فرهنگ و تاریخچۀ تأکید داشتند ضمن درخواست تکرار آن،به آنها ارائه شده و  بسیار مثبتی

های برگزار شده به آنها  کنندگان نوشته بودند که قالب و ساختار عملی کارگاه شرکت. خود برخوردار هستند خاص

 . بدهندفرایند ارزیابی را بهتر انجام  تاکند  کمک می
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عملی سوق دهد و  سمت مبانی کنندگان را از مباحث نظری به شرکت تابر این اساس بود  شیوۀ آموزش ارائه شده

در این دوره . های خودشان پدید آورد ارزیابی در سازمانانجام راهنمای مناسبی برای آنها در رابطه با چگونگی 

های چند جانبه و  های آموزشی از جمله ارائه بحث یتگنجاندن انواع فعالآموزشی، همانگونه که اشاره شد، 

 .کنندگان دریافت کرده بود ها نیز بازخورد مثبتی از شرکت ها و کاربرگه فرم. مشارکتی در نظر گرفته شده بود

ارزش های با های مختلف یکی از جنبه تعامل با همکاران و کار در گروه کنندگان معتقد بودند که اکثریت شرکت

های دیگران سبب تحکیم این نکته  ها و فرصت شنیدن دیدگاه آنها نوشته بودند که تنوع دیدگاه. آموزش بوده است

بسیاری نیز معتقد بودند که فرصت شنیدن . ارزیابی تنها نیست فرایند دغدغه و چالش خود دردر هیچ فردی شده که 

توانند کار  ده که به این اعتقاد برسند که میاستانداردها باعث ش تجربیات دیگران درباره پیشرفتشان در زمینه ارزیابی

دیگران و بحث دربارۀ آنها  شنیدن ماجراها و تجاربهمچنین ذکر شده بود که . خود را بدین ترتیب توسعه دهند

شان های رهبری در سازمان های ارزیابی و همچنین فرصت سبب تشویقشان در زمینه انعکاس نظراتشان درباره چالش

تر، همچنین مثالها  های گسترده بحث برای ارائۀ یود خواستار زمان بیشترکنندگان در ارزشیابی خ شرکت. شده است

 .اند های تمرین بیشتر شده های بیشتر توسط دیگران و پدید آمدن فرصت و نمونه

اما  ،ها تکرار شوند آموزشهای پدید آمده توسط اینترنت ممکن است در آینده فرایندی را پدید آورد تا  فرصت

های حل تمرین برای  ها و برگه کاربرگهدر قالب عنوان یک سنجۀ موقتی، آموزش بازبینی شده در حال حاضر  به

 .است شدهاستفاده های آتی آماده 

های عملیاتی آنان را برای بررسی شواهد  کنندگان، برنامه منظور ارزیابی بازخورد شرکت به همچنین آموزشگران

های عملیاتی نشان داد که  برنامه. ندیری مورد تجزیه و تحلیل قرار دادپیشرفت در زمینه بروندادهای یادگ

ها و  کاربرگه. دانند سازمانهایشان را ضروری و مفید میاستانداردها در  برای اجرایهای بعدی  کنندگان گام شرکت

کنندگان دانش و مهارتهای ضروری و  رکتدهند که ش های گروهی در حین جلسات آموزشی نیز نشان می بحث

 .اند مناسبی را از طریق برگزاری این جلسات به دست آورده

 

 های بعدی گام

ها بسیار سودمندند و تقاضا برای برگزاری  به اثبات رساند که این آموزش 1121های برگزار شده در سال  آموزش

این دوره به تدریس پرداختند قادر به برگزاری تمام از سوی دیگر، آموزشگرانی که در . آنها وجود داردمجدد 

های  انجمن کتابخانهرو توصیه شده که  از این. هم با توجه به میزان تقاضای زیاد موجود نیستند جلسات آن

های  انجمن کتابخانه. آموزشی شناسایی کند منابعافراد دیگری را برای شرکت در تولید  ای و پژوهشی دانشکده



  و درنتیجه   1کار گرفتن آموزشگران بیشتر ارائه داد فراخوانی را برای به 1121در سال  پژوهشی ای و دانشکده

گذراندند که شامل  های آموزشی خاصی را دوره ،آموزشگران جدید.  1ضافه شدندکتابدار دیگر به گروه آموزشی ا

های  با آموزشگران دیگر در موقعیت در نتیجه تجربۀ همکاری . بودهای چهره به چهره و تمام روز  مشاهدۀ کارگاه

انجمن . عنوان دستیاران آموزشی مشغول به ارائه آموزش شدند بهاین آموزشگران جدید و  مدعملی به دست آ

منظور  کارگیری استانداردها به ای خود را با به عالوه بر آموزش، خدمات مشاوره ای و پژوهشی های دانشکده کتابخانه

آوری  ریزی، مدیریت تغییر، فراهم تفکر راهبردی، برنامه ترغیب برای انجام هتها، ج کمک به کتابخانه

های آموزشی  ها مکمل برنامه ای به کتابخانه ارائه خدمات مشاوره . 1ها توسعه داد ها و بازنگری برنامه اعتبارسنجی

 .شود است ولی جایگزین آن نمی

ر راهنمایی افراد به منظور تواند د کتاب آموزشی میمشخص شد که تهیه یک ی آموزشهای  دورهپس از برگزاری 

پیش از تهیۀ کتاب  تاتصمیم گرفته شد از این رو، . عنوان جزء مهمی از آموزش مهم باشد سازی استانداردها و به پیاده

این و در زمان تهیه )در حال حاضر . ندهای پیوسته و فردی گسترش یافته و مورد ارزیابی قرار بگیر آموزشی، آموزش

برای تهیه چنین کتابی نیاز است که یک . ید این کتاب آموزشی در جریان استقابلیت تول رابطه بادر مباحث( مقاله

 .یا چند فرد با وقت و مهارت کافی پیدا شوند تا زمان و انرژی الزم را برای این موضوع اختصاص دهند

 

 گیری نتیجه

صورت محلی  سازی استانداردها به منظور پیاده بایست مسئولیت خود را به می ها اندرکاران کتابخانه در حالی که دست

عملیاتی کردن و نحوۀ نداردها، درک مناسبی در رابطه با تعریف استا نیز اغلببه کار بگیرند، کارمندان 

آموزش و  انجمن کتابداری تنها در جایگاه اعالم استانداردها و. های سازمانی ندارند سازی آنها با رویه یکپارچه

کارمندان مربوط به  در این مطالعه موردی نشان داده شد که رویکرد پاسخگویی به نیازهای . است هاپشتیبانی از آن

شان نیز  آفرینی برای اعضاء و حرفه ای چگونه باید باشد و چگونگی کمک انجمن کتابداری برای ارزش کتابخانه

 .نشان داده شده است
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