


آموزشیکارگاه 

شناخت مهارتهای کتابدار آموزشی

:تهیه

مهوش کلهر           سیمین رضائی
اطالعات ارشد مدیریت کارشناس  کارشناس ارشد مدیریت اطالعات

99تابستان 



آموزش چیست ؟
ا است ،آموزش یك استراتژی است كه ب« تربیت»زمینه ای برای یادگیری و« یادگیری»آموزش و تدریس ابزاری در خدمت 

حمایتها، مي توان آموزش را جریاني دانست كه افراد طي آن مي شود، هدفي خاص و جهتي مشخص در طول زمان اجرا 

.طرز تلقي ها و گرایشهای مناسب را برای ایفای نقش خاصي مي آموزند

مورد نیاز به وسیله  اطالعات وآموزش توسعه مهارت ها، توانایي های انجام كار، درک دانش ” :بر اساس تعریف یونسکو

.سطوح نیروی انساني به منظور ایجاد پیشرفت است

.هدف از آموزش آسان كردن یادیگری است

:ویژگي برشمرده مي شودمعموالً در تدریس حداقل سه

(دنه یك جریان یك طرفه كه مدرس مثل ضبط صویت مباحث را تکرار كن)تعامل بین مدرس و یادگیرنده وجود -1

(كه مدرس بداند به چه هدفي این فعالیت ها را انجام دهد)اهداف از قبل تعیین شده وجود -2

(گیردتا یادگیرنده بتواند به آسان ترین روش ممکن موضوع را فرا ب. )فرصت مناسب و آسان برای یادگیریایجاد -3



اهداف آموزش

:كليهدف 

است از این كه فراگیر كلیه ی معلومات و توانایي هایي را كه در آغاز دوره ی آموزش فاقد آنها بوده، در پایان عبارت 

.استاین هدف قابل اندازه گیری نبوده و بسیار كلي . آموزش فراگیرد

:اهداف جزیي یا مرحله ای

و پله  . است از مسیرها و مواردی كه برای رسیدن به هدف كلي آموزش و به عنوان پیش نیاز باید پیموده شودعبارت 

.هایي است كه فراگیر باید پشت سر گذارد تا به یادگیری موردنظر برسد

:اهداف رفتاری

است از اعمال، رفتارها، حركات و آثاری كه قابل مشاهده، شنیدن و لمس كردن هستند و مي توان آنها را عبارت 

.سنجید



آموزشیفرآیند 
.  دسته تقسیم مي شونددو به فرایند آموزشي (كتابدار آموزشي )حیث فعالیت مدرس از 

.فراگیر مي گذارداستاد اطالعات را به صورت اختیاری با شیوه های مختلف در اختیار : استاد محوری

یر  فراگو . دهداستاد هیچ كاری انجام نمي دهد جز اینکه محتوا را در معرض دید فراگیر قرار مي : محوریفراگیر 

.كشـدرا بیرون مي مفاهیم و اطالعات 



انواع روشها و فنون تدریس

تدریس بر اساس انتقال مستقیم اطالعات و آموزشها  روشهای . 1

تدریس و آموزش بر اساس تعاملروشهای . 2

تدریس مسأله محورروشهای . 3

انفرادیتدریس و آموزش روشهای . 4

محتوای آموزشیچهار گام تهیه یک

محتوای آموزشيجمع آوری

آماده سازی اطالعات جمع آموری شده

شدهصفحات و سرفصل ها مطابق محتوای گردآوری طراحي گرافیکي

محتواسازی اتوران 



محتوای آموزشیچهار گام تهیه یک

كه شامل فیلم، عکس،. مهم ترین بخش یك نرم افزار استمحتوا :جمع آوری محتوای آموزشي

ر  شما اگ. بوده و هدف آن آموزش یك یا چند بخش از محتوای درسي است...صدا، متن، پویانمایي و 

زمان و انرژی خودتان رو صرف این  % 50قصد تولید یك نرم افزار آموزشي را داشته باشید بایستي 

.مرحله كنید

به بعد از اینکه محتوای اولیه شما آماده شد نمي توانید:شدهآماده سازی محتوای جمع آوری 

یش  همان صورت استفاده كنید بلکه ابتدا بایستي هركدام از آن ها را با نرم افزار های ادیت ویرا

وقت و انرژی شما را  % 20این مرحله . نموده و آماده ی استفاده در نرم افزار های اتوران ساز كنید

.خواهد گرفت



ع قسمت بعد از محتوا قابل لمس ترین قسمت یك نرم افزار است در واقاین :صفحاتطراحي گرافیکي 

سندی  پذیری و كاربر پتاثیر داشتن یك محتوای مناسب و كامل، بدون توجه به رنگ آمیزی آن محتوا 

شده بنابراین طراحي گرافیکي صفحات به منظور نمایش محتوای تهیه. آن را به شدت كاهش مي دهد

.را داردتولید محتوااهمیت% 20این قسمت هم . شودمي تواند منجر به ارائه اثر تاثیر گذار و موفقي 

بسیاری از . روند تولید محتوای خودتان را انجام داده اید% 90تا به اینجای كار شما :سازیاتوران 

الي  در ح. استبخش اعظم كار یك پروژه قسمت اتوران سازی آن افراد تازه كار و مبتدی فکر مي كنند

.تكه بیشترین وقت یك محتوا ساز تهیه محتوا، رنگ آمیزی محتوا و سپس تبدیل به اتوران اس



تعریف کتابدار آموزشی 

برنامه را در های اطالعات و ارتباطات و قادراست، فن آوری داردكتابدارآموزشي بر تدریس و یادگیری تمركز 

ادام این نقش برای یادگیری موفق سواد اطالعاتي و مهارتهای یادگیری م. های آموزش و یادگیری بگنجانند

. العمر برای كاربران اطالعاتي بسیار مهم است

کتابدارآموزشی شرایط 
(علوم كتابداری واطالع رساني)فوق لیسانس مدرک  

گواهي  مدرک كارگاه آموزش روش تدریس  

گذراندن دوره كارآموزی  تجربه تدریس

مهارت در  سواد اطالعاتي

داشته باشدفن بیان خوبي

آموزشيتسلط كافي بر موضوعات  ارائه شده در جلسات 
تعامل و گفت و گو در مورد زمینه های اطالعاتي مورد نیاز فراگیران

. .جستجوی اطالعات، تحلیل و ارزیابي اطالعات چگونگي 
روش تحقیق



کتابدار آموزشیشناختی ویژگیهای

ه پرسش  هیچ گاه از پاسخ دادن ب. با اعتماد به نفس به پرسش های كاربران پاسخ میدهد: بر محتواتسلط •

مي داندانگار كه همه چیز را نمي رود طفره شده  مطرحهای 

از  د مي رسمطالب آغاز و پایان مشخصي دارد و به نظر ارایه : ارایه محتوا به صورت سازمان یافته و روشن•

.قبل برنامه ریزی شده است

داشتن از آخرین تحوالت اطالع رساني و مطالب جدیداطالع : بودنبه روز •

توانایي درحیطه پژوهشي•

خالقیت و ابتکار•

و عملتركیب نظریه •

ارج هیچ گاه كنترل كالس از دستش خ. به راحتي رویدادهای كالسي را مدیریت میکند: داشتن تجربه•

.استهر اتفاقي آماده برای وشودنمي



ویژگی های عاطفی کتابدار آموزشی

.و عالقه به هركاری، رمز موفقیت در آن كار تلقي مي شودعشق : عشق و عالقه. 1

اد و  باز و منبسط استاد، باعث ارتباط صمیمانه، كاهش اضطراب و جلب اعتمچهرة : خوشرویي و خوش خویي. 2

.ایجاد عالقة بسیار مؤثر و قابل توجه شاگردان مي شود

فرهنگ ها و نگرش های متفاوت و همچنین تفاوت های فردی شاگردان در زمینه های  وجود : سعة صدر. 3

ان باید با  استعداد و روحیات خاص دیگر، سبب خستگي و فشارهای عصبي مي شود كه كتابدار: مختلف؛ همانند

رل برخورداری از شایستگي های فردی و همچنین با اتخاذ روش های مناسب، احساسات و هیجانات خود را كنت

.نمایند

خویش،  آموزشي مي تواند با ویژگي صداقت، پشتوانه ای محکم برای مطالبكتابدار : صداقت و درستکاری. 4

مل  ایجاد نماید و مخاطب نیز مي تواند در سایة اعتماد به گفته های استاد خویش، بیاموزد، عشق بورزد و ع

.نماید



كتابدار آموزشي باید از سالمتي روحي و شخصیتي برخوردار و همواره دارای آرامش ویك : آرامش روحي. 5

را در بروز رفتارهای اضطرار ساز و یا برخوردهای توأم با خشونت و پرخاشگری، انرژی منفي. طمأنینه باشد

ایجاد مي كند و عمال روند تعلیم و تربیت را با مشکالت جدی مواجه مي سازدكاربر 

ر موثر  گفتاری و قدرت بیان، یکي از عوامل ایجاد رابطه مي باشد كه در امر آموزش بسیاخوش : قدرت بیان. 6

است و كتابدار آموزشي باید از این ویژگي در حد مطلوبي برخوردار باشد

از مسائل مهم در برقراری ارتباط با مخاطبان، آراستگي ظاهر استیکي : آراستگي ظاهری. 7

و صمیمیتگرمي . 8

مندی به رشته تخصصيعالقه . 9

پذیرش تعهد و مسئولیت. 10

بیني و مثبت اندیشيخوش . 11



ویژگی های رفتاری کتابدار آموزشی

 بیانشیوایي

  تعامل مثبت با مخاطبین و مراجعین

تحرک و اشتیاق

پیش بیني پذیری

به اختالف سلیقه ها و، احترام واكنش منفي و تندتکانشي و رفتارهای عدم  : انعطاف پذیری

تفاوتهای فردی افراد

 تهای از راه روشهای گوناگون جهت شركت مخاطبین در فعالیاستفاده  : مخاطبینتشویق و ترغیب

آموزشي

 ارزشیابي منصفانه



وظایف کتابدار آموزشی 

 دسترسي به منابع اطالعاتي از طریق: آموزشي  به عنوان یك  متخصص اطالعاتكتابداران

ؤثر  سیستم های هدایت شده و كارآمد برای آموزش و كمك به دانشجویان و كاركنان در استفاده م

(بازیابيدسترسي و )از این سیستم های اطالعاتي

توانایي در آموزش تفسیر سیستم های اطالعاتي و فناوری برای كاربران در زمینه نیاز های

اطالعاتي ؛

 از فناوری و منابع اطالعاتي برای تحقیقاتدر استفاده  توانایي در آموزش به كاربران

 رسانيآموزشي  به عنوان مدیران خدمات اطالع كتابداران

 اربران كدرسي و اطالعاتي برای انتخاب منابعي كه برنامه های رویه ها و معیارهاها، سیاست تدوین

.را برآورده مي كند



توسعه سیستم ها و خدمات اطالعاتي پاسخگو به نیازهای اطالعاتي.

ایجاد یك محیط مناست برای یادگیری

 سیستم ها و خدماتمنابع اطالعاتي، ترویج استفاده مؤثر از.



انواع نقش های یک کتابدار آموزشی

:ازعبارتندباشدداشتهمیتواندآموزشيكتابداریككهنقشيچهار

.اطالعاتمتخصص-4آموزشيهمکار-3آموزشریزیبرنامهمدیر-2مدرس-1

سوادهایمهارتومفاهیمتزریقدرمهمينقشمدرسكتابداران،(مدرس)كتابدارآموزشي

.دارندانكاربرتوسطاطالعاتيسوادودانشكاربردوپیشرفتنیزوآموزشسیستمبهاطالعاتي



ربرانكاعالیقوآموزشيبرنامهازاستفادهباآموزشيكتابداران:(آموزشيهمکار)آموزشيكتابدار

منظوربهكتابخانهمجموعهنگهداریوسازماندهيكتابخانه،مطالبآوردندستبهوشناسایيبرای

.كندميایجادخودكاربرانبرایرامنبعپایگاهالعمر،مادامیادگیریومستقلمطالعهترویج

رسانهایهبرنامهكتابخانه،آموزشيهایسیاستتعیینبا:(آموزشریزیبرنامهمدیر)آموزشيكتابدار

برنامه؛كتابخانهآموزشيبودجهبرنظارت:واقعدر.كنندميمدیریتورهبریتعریف،راكتابخانهای

(مجازیوفیزیکي)آموزشيفضاهایریزی

اوقاتبعضيو(تصویریوصوتي)آموزشيزاتیتجهمسئول:(اطالعاتمتخصص)آموزشيكتابدار

منابعامادغجملهازآوریفنبهمربوطهایفعالیت.هستندنیزایرایانههایشبکهوكامپیوترمسئول

هاپادكستدیجیتال؛هایفیلمبخشسایت؛وبایدورهاطالعاتيبانك:استمختلفهایقالبدر

دیجیتالتصاویرویکيمحتوایووبالگ



کتابدار آموزشی  مهارتهای کلی 

مهارت فني . (سواد رایانه ای)1

مهارت ذهني . (  سواد عمومي یا سنتي)2

مهارت . ارتباطي و اطالعاتي3

مهارت . تدریس4



مهارتهای کتابدار آموزشی 

توانایي تشخیص نیاز اطالعاتي. 1

آشنایي . با انواع منابع اطالعاتي2

توانایي . ارزیابي اطالعات و منابع اطالعاتي  3

تدوین . اطالعاتو بازیابي راهبردهای جستجو 4

توانایي . اطالعات  موثر از استفاده 5

توانایي . اطالعاتسازماندهي 6

توانایي . موجود  در دانش تلفیق اطالعات جدید 7

توانایي . ذخیره كردن اطالعات8

بکارگیری . اطالعات برای حل مسئله 9

آشنایي با موارد اخالقي، حقوقي و اقتصادی مربوط به اطالعات. 01



آموزشی تحلیل 

.كتابدار آموزشي باید مهارت  تحلیل در سه حوزه ی محتوا، ابزار و روش داشته باشدیك 

.تحلیل محتوای متن آموزش و تنظیم و دسته بندی مطالب براساس محتوا و زمان( الف

.تحلیل ابزار كمك آموزشي با توجه به امکانات موجود و محتوای موردنظر( ب

.تحلیل روش تدریس با توجه به شناخت سطح مخاطب، زمان تعیین شده و محتوای آموزش( ج



:ازعبارتنـدپیشرفتهبهسادهسطحازآموزشیکتابدارآموزشسطوح

ازـتفادهاسوشودميتأكیداطالعاتيمنابعشناساندنبرآموزش،نـوعایـندر:اطالعـاتيمنـابعگـرایشبـاآموزش.1

.استتأكیدموردفراگیراندانـشسـطحارتقـایبـرایگزینـهبهتـرینعنوانبهكتاب

واطالعـاتينظامهایازاستفادهچگونگيآموزشبرنوع،ایندر:اطالعـاتيخـدماتونظامهاگرایشباآموزش.2

همرحلـایـن.شـودمـيآموختهافرادبهایكتابخانهمهـارتهـایآنطـيوشـودمـيتأكیدآنهاكمکيابزارهای

هتوجمورداطالعاتازاستفادهابزارعنوانبهخـدماتونظـامهـاآنکـهشـرطبهاست،اطالعاتيآموزشازبخشـي

.گیرندقرار

"ركـاربهـدایت"عبـارت.اسـتآنـاننیازهـایوكاربرانبرتأكیدنوع،ایندر:كاربرانآموزشگرایشباآموزش.3

انسانواستاطالعاتيآموزشضروریجزوكاربرآمـوزشنـوعایندر.شودمي"ایكتابخانهآموزش"جایگزین

.استاطالعاتبازیابيوذخیرهنظامازبخشي

آنـيپدراطالعاتيآموزشكهآنچهتماميكهنکتهاینپذیرشبـا:اطالعـاترویبـرتمركـزگـرایشبـاآموزش.4

وندشـومـيتلقـيافرادزندگيمهارتهایازالینفکيبخشعنـوانبهاطالعاتيمهارتهایاست،اطالعاتخوداست

ـواردمبرخـيدراطالعاتيمهارتهایبهزیادبسیارتوجـه.گذارنـدمـيتأثیرمحیطبامقابلهدرفردتوانایيروی

مـورداطالعاتوجودوماهیتبهمربوطدانشنیزمواردیدروشدهاطالعاتيآموزشمراحلسایرازغفلتموجـب

.استگرفتهقرارتـوجهيبـي



شخصیتی یک کتابدار آموزشی ویژگیهای 

مام ت. «فکر كردن»چیزی نیست جز درجه  یك و یقیناً اولین ویژگي یك مدرس قطعاً : كردنفکر -1

. خروجي زندگي ما حاصل تفکرمان است

:تفکرچهارروش 

 كردن اساساً چیزی جز سؤال و جواب ذهني نیستفکر : سؤالتکنیك

تکنیك بارش فکری

ایده های پنهان از بخش های مخفي شما نمایان مي شود.بلندبلند فکركردن:حرف زدن.

نه تندخوانيمي شود خواني باعث تفکر و ایده پردازی آرام : خواندن



کتابدار آموزشیشخصیتی یک ویژگیهای 

از اولویت  حتي بیشتر از تفکر اما چون پیش نی. این ویژگي بسیار دارای اهمیت است: اولویت گرایي-2

صدها موضوع   . آموزش واقعاً دشوار است. گرایي فکر كردن است لذا در مرحله دوم قرار مي گیرد

، در مغزتان این آموزش ها باید تبدیل  شود. هست كه باید بیاموزید و این آموزش ها تمامي ندارند

وآن ها را اجرا كنید و از طرف دیگر باید خودتان هم خروجي هایي به شکل كتاب، محصول و فایل های

انتان را پاسخ سؤاالت مخاطبین و حتي همکار. آموزشي داشته باشید، كاربران را باید ساپورت كنید

ت  كیفی. هجوم این همه كار اگر اولویت گرا نباشید وقت كم مي آورید. بدهید و ده ها فعالیت دیگر

.كارتان پایین مي آید و به نتیجه ای كه دلخواهتان باشد نمي رسید

صداقت، تواضع، ادب-3

ع  به سرچشمه رجو. مدرسي كه عاشق یادگیری باشد حتماً به روز است: عاشق یادگیری و یاددهي-4

ودش  در حیطه خ. اهل سمینار و كالس رفتن است. منابع مختلف را بررسي مي كند و مي آموزد. مي كند

.مي شوددائم المطالعه و هرروز آپدیت 



کتابدار آموزشیشخصیتی یک ویژگیهای 

. ندیك كتابدار آموزشي عمل گرا است و چیزی كه یاد مي گیرد را اجرا مي ك:به گفته های خودعامل -5

با او برخورد  دوستمثل. مي دهدمخاطب انتقال هر آنچه كه مي داند به : مخاطب بودنخیرخواه -6

. تا رشد كندمي كند كاری . مي دهدو به او شخصیت مي كند تشویق و تحسینش . مي كند

.مي شودنتیجه گرابه شدت

امت شه. یك كتابدار آموزشي شهامت دارد تا اشتباه كند: اشتباه كردن و شکست خوردنشهامت -7

.دارد تا شکست بخورد و شهامت نه شنیدن و نه گفتن را دارد

باشخودت -8

ش  باید به سؤاالت. كتابدار آموزشي  باید به مخاطب خود خدمت كندیك : بر مخاطب خودتمركز -9

ق  و او را تشویكند درباره اهداف او صحبت . بدهداو انگیزه كند، به باید دغدغه او را حل . جواب بدهد

.كند تا حركت كند



آموزشی و ابزار الزم برای کتابداران فناوری 
 تولید محتواابزار

نرم افزار ویرایش ویدئو،نوشتاری،استنادی

  شناخت رسانه های اجتماعي و علمي

 اطالعاتيشناخت سامانه های علمي و پایگاه های

الکترونیکیتولید محتوای ابزارهای
UltraEdit،EditPadورد،: برای متن

SnagIt, photoimpactفتوشاپ،: در تولید عکس

Adobe Captivateفلش،: در ساخت انیمیشن

Adobe Captivateكامتازیا،: فیلمبردارینرم افزارهای كاربردی 

SoundBooth, Sound Fourge, Audition Captivate:نرم افزارهای صدا

corelفلش،: برای ساخت لوگو یا آرم

PowerPoint:ساخت اسالید

Captivate, Quiz builder, Elearning:آزموننرم افزار های تولید  builder



با تشکر از توجه شما


