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»كتاب ماه كليات«، نشريه  اي است كه با هدف اطالع رساني و نقد و بررسي كتاب و كمك به ارتباط خالق بين پديدآورندگان، 
ناشران،كتابداران، كتابخوانان و ديگر فعاالن عرصه نشر و فرهنگ كشور، از سوي »خانه كتاب« به صورت ماهانه منتشر مي  شود.
 »كت�اب م�اه كلي�ات«   ب�ا توجه به رده  بندي دهده�ي ديويي  به نقد و بررس�ي كتاب هاي علوم كتابداري،  اطالع  رس�اني، 
روزنامه  نگاري، نس�خ خطي، رايانه، دايرةالمعارف و فهرست ها، لغت نامه و فرهنگنامه، كتاب شناسي و دانشنامه مي پردازد. 
همچنين هرماه فهرست كامل انتشارات ماه پيشين در حوزۀ كليات كه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انتشار يافته 
و در نظام اطالع  رساني »خانۀ كتاب« وارد شده است، براساس رده بندي دهدهي ديويي در داخل لوح فشرده  ارائه مي  شود.

Ketāb-e Māh-e Kolliyat is a monthly book review 
published by Iran Book House. The magazine in-
tends to build creative relationship between Authors, 
Librarians, and others who are active in the publish-
ing and cultural arena by disseminating informa-
tion about latest published books and book reviews.
Books in Library and Information Science, Journal-
ism, Manuscript, Computer, and Reference Books such 
as Encyclopedia, Indexes, Dictionaries, and Bibliogra-
phies arena are reviewed by Ketab-e mah-e Kolliyat.
A complete list of published books that was published 
at the previous month listed according to the Dewey 
decimal classification system available on the CD. 
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آموزش رسمى كتابدارى و اطالع رسانى در سال 1345، در مقطع كارشناسى 
ــد و زير نظر اساتيد آمريكايى در دانشگاه تهران شروع شد. آموزش اين  ارش
ــال، فراز و فرودهاى فراوانى داشته است كه برخى ناشى  حوزه در اين 45 س
از تحوالت بعد از انقالبـ  و تعطيلى كوتاه مدت دانشگاه ها به خاطر درگيري 
ــپس انقالب فرهنگى در سال 1359 ـ و برخى ديگر، ناشى  گروهك ها و س
ــتابان فناورى اطالعات و ارتباطات بوده است. بعد از بازشدن  از تحوالت ش
ــگاه ها در سال 1362، دوره هاى دانشگاهى آموزش كتابدارى در  مجدد دانش
مقطع كاردانى، كارشناسى و سپس كارشناسى ارشد (مجدداً) راه اندازى شد؛ و 
سال 1370 اولين دورة دكتراى تخصصى، در واحد علوم و تحقيقاِت دانشگاه 

آزاد اسالمى شروع به فعاليت كرد. 

ــى در چند دهه اخير  ــترش فزآينده فناورى هاى اطالعاتى و ارتباط گس
ــبب شد، مراكز اطالعاتى كه بيشتر به شكل كتابخانه هاى سنتى و مملو از  س
كتاب (و گاهى منابع چندرسانه اى) بودند، به كتابخانه هاى الكترونيكى تغيير 
ــكل دهند. در اين كتابخانه ها محدوديت هاى زمانى و مكانىـ  كه ويژگى  ش
اصلى كتابخانه هاى سنتى بود ـ از ميان برداشته شد و ارائه خدمات بسته به 
ــت و تعريف كاربران كتابخانه تغيير شكل يافت. اين تغييرات گسترده،  خواس
طبعًا كتابدارى را به عنوان يك علم و رشته دانشگاهى به شدت تحت تاثير 
ــت تا به فكر  ــگاه و متخصصان اين حوزه را واداش ــتادان دانش قرار  داد و اس
ــانى بيفتند؛ آموزش كتابدارى و اطالع رسانى  بازتعريف كتابدارى و اطالع رس

نيز از اين قاعده مستثنى نبود و نياز به بازتعريف داشت.

عالوه بر آنچه مطرح شد، بررسى متون و منابع منتشر شده نشان مى دهد، 
از كتابدارى و اطالع رسانى به شكل هاى مختلفى نام برده شده است. گاهى از 
آن به عنوان يك علم، گاهى حرفه و گاهى هنر ياد كرده اند؛ همچنين برخى 
ــته علمى دانشگاهى مستقل با زيرمجموعه هاى خاص خود، و  آن را يك رش
برخى ديگر تنها يك حوزة ميان رشته اى مى دانند. اين مفاهيم نشان مى دهد 

آموزش كتابدارى و
 اطالع رسانى

ت
خس

ن ن
سخ

ت
خس

ن ن
سخ
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ــتى رشته، در ميان متخصصان اين  هنوز اتفاق نظرى در بارة ماهيت و چيس
ــگاهى آن در  ــال از تدريس دانش حوزه وجود ندارد. اكنون كه بالغ بر 120 س
ــرى  ــد بايد روى يك س ــال در ايران مى گذرد به نظر مى رس جهان و 45 س
مفاهيم پايه و اصلى اشتراك نظرى بين اساتيد و صاحب نظران ايجاد شود.

ــى از دغدغه هاى اصلى  ــانى همواره يك ــوزش كتابدارى و اطالع رس آم
ــتاب فناورى و تغيير  ــت اندركاران بوده است. ش ــاتيد، پژوهشگران و دس اس
ــت.  ــر اهميت توجه به بحث آموزش افزوده اس ــيارى از علوم، ب ماهيت بس
تشكيل كميته اى در وزارت علوم، تحقيقات و فناورى براى بررسى و روزآورى 
ــرفصل هاى كتابدارى و اطالع رسانى در مقاطع مختلف تحصيلى، تصويب  س
ــد و ابالغ آن به دانشگاه ها و  ــى ارش گرايش هاى مختلف در مقطع كارشناس

نظاير آن در پاسخ به چنين نيازهايى صورت مى گيرد. 

با توجه به اين مهم، كتاب ماه كليات بخش عمده اى از اين شماره را به 
بحث هاى مرتبط با آموزش كتابدارى و اطالع رسانى اختصاص داده و تالش 
ــاتيد و دانش پژوهان اين حوزه را در قالب  مى كند تا نظرات و ديدگاه هاى اس
ــت و مقاله در اختيار خوانندگان محترم نشريه قرار دهد. با  گفت وگو، يادداش
توجه به فقر نظرى موجود در حوزه آموزش كتابدارى و اطالع رسانى تنها به 
ــى و انگليسى (كه شايسته ترجمه  ــى تعداد محدودى كتاب فارس نقد و بررس
هستند)، پرداخته شده است و كتاب هايى كه سال هاى پيش در حوزه آموزش 
كتابدارى و اطالع رسانى تأليف يا ترجمه شده اند و در شماره هاى قبلى نشريه 
يا در شماره ويژه آموزش (خرداد و تير 1384) معرفى شده اند، در اين شماره 
ــى قرار نگرفته اند. اميد است كه با استمرار بحث هاى مربوط به  موردى بررس
ــانى و توليد مبانى نظرى مرتبط با آموزش اين  آموزش كتابدارى و اطالع رس

حوزه، شاهد رشد و بالندگى هر چه بيشتر آن باشيم، انشاءهللا.

سردبير 

آموزش كتابدارى و اطالع رسانىآموزش كتابدارى و اطالع رسانى
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شكويي، يكى از 
اساتيد پيشكسوت 
كتابدارى و 
اطالع رسانى ايران، 
سابقة تدريس و 
تحقيق در دانشگاه هاى 
تبريز، تهران، تربيت 
مدرس، دانشگاه آزاد 
اسالمى، و هدايت 
ده ها رسالة كارشناسى 
ارشد و دكترا را در 
كارنامه خويش دارند

ــراي تخصصي  ــاني در مقطع دكت ــداري و اطالع رس ــوزش كتاب آم
ــالمي، واحد علوم و  ــگاه آزاد اس ــال 1370 در دانش اولين بار در س
ــكويي، نقش بسيار مهمي  ــد. دكتر علي ش تحقيقات تهران آغاز ش
ــته است. وي با تالشى خستگي ناپذير و  در راه اندازي اين دوره داش
با وجود مخالفت هاي بسيار، اقدام به راه اندازي اولين دورة دكتراي 
كتابداري و اطالع رساني ايران كرد و تربيت تعداد كثيري از اساتيد 
ــاني ايران مرهون زحمات  ــته كتابداري و اطالع رس حال حاضر رش
ــان است. استاد شكويي، يكى از اساتيد پيشكسوت كتابدارى و  ايش
اطالع رسانى ايران، سابقة تدريس و تحقيق در دانشگاه هاى تبريز، 
ــگاه آزاد اسالمى، و هدايت ده ها رسالة  تهران، تربيت مدرس، دانش
ــش دارند. وي اكنون  ــد و دكترا را در كارنامه خوي ــى ارش كارشناس
ــپري مي كند. به منظور آگاهي از  ــتگي خويش را س دوران بازنشس
ــان به گفت وگو با استاد پرداخته ايم. اين گفت وگو1 در  تجربيات ايش
ــخصي دكتر شكويى در تبريز صورت  15 مرداد 1390، در منزل ش
ــان با وجود بيمارى با صبر و حوصله پاسخگوى  ــت؛ ايش گرفته اس

سؤاالت ما بودند. 

� به منظور آشنايي بيشتر خوانندگان نشريه، لطفاً خالصه اي از 
پيشينه تحصيلي و فعاليت خويش را بيان فرماييد؟

ــى تبريز و كارشناسي را  ــطه را در دبيرستان فردوس �دوره متوس
ــپري كردم. پس از فراغت از تحصيل، در  ــگاه تبريز س نيز در دانش

نكته هايي از آموزش كتابداري و اطالع رساني در ايران
«در گفت وگو با دكتر علي شكويي»

گفت وگو از: رسول زوارقى ■
دانشجوي دكتراي كتابداري و اطالع رساني دانشگاه تهران

ــاپور  ــة نادر واقع در خيابان ش آموزش و پرورش جذب و در مدرس
تبريز مشغول به تدريس شدم. بعدها با توجه به عالقه اي كه داشتم 
ــى فلسفه و روان شناسى در دانشگاه  به تحصيل در مقطع كارشناس
ــگاه آنكارا و  ــاتيدي در دانش ــس از رايزني با اس ــز پرداختم. پ تبري
استانبول، نزد رئيس گروه و استاد راهنماى خود پروفسور تيمورتاش 
ــتانبول رفته و به تحصيل در اين دانشگاه پرداختم.  ــگاه اس در دانش
ــور تيمورتاش هم رئيس گروه زبان تركى و گروه كتابدارى  پروفس
بودند2. ايشان فردي منظم و مذهبي بودند و رعايت مسائل شرعى 

از جمله نماز، روزه و نظاير آن برايشان بسيار مهم بود.
پس از فارغ التحصيلى از دانشگاه استانبول در مقطع دكترا، از 

سال 1354 در گروه كتابدارى دانشگاه تبريز مشغول به كار شدم. 

� سـرفصل هاي رشتة كتابداري دانشـگاه تبريز در آن سال ها، 
از سـوى چه كساني تدوين شـده بود و اساتيد رشته كتابداري 

دانشگاه چه كساني بودند؟
ــاتيدى چون پروفسور طيب، پروفسور حيدر،   �در اين سال ها اس
ــور مانگاال در گروه كتابدارى دانشگاه  ــكات و پروفس ــور اس پروفس
ــى  ــى و كارشناس ــتند، كه دوره هاي كارشناس تبريز همكاري داش
ــگاه تبريز راه اندازى و اجرا كرده بودند.  ــد كتابدارى را در دانش ارش
ــرفصل هاي آن دوره ها توسط طيب، حيدر و مانگاال تدوين شده  س
ــتانى، دكتر تسبيحى  ــاتيد هندى و پاكس بود. البته، بعد از رفتن اس
ــاتيد قبل از  ــاير اس ــدند. س و آقاى احمدى نيز به جمع ما ملحق ش
انقالب آن گروه، فارغ التحصيالن اولين دورة كارشناسى ارشد گروه 
ــاهگلى،  ــگاه تبريز، يعنى خانم فهيم آذر و آقايان ش كتابدارى دانش
ــه در تدريس  ــمى بودند، ك ــور و مرحوم هاش ــليمانپور، دلبرى پ س

دوره هاي كارشناسى مشاركت داشتند. 
� پس از سـال ها تدريس و فعاليت در دانشـگاه تبريز، چطور 
شـد به دانشـگاه تهران منتقل، و مشغول به تدريس شديد؟ تا 
جايي كه اطالع دارم شـما عالوه بر تدريس در گروه كتابداري، 

مسئوليت هاى متعدد اجرائي نيز داشته ايد.
ــط دهة 1360 كه برادر بزرگترم مرحوم دكتر حسين  �در اواس
ــكويى3 براى راه اندازى گروه جغرافيا و بعضى رشته هاي ميان  ش
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نكته هايى از آموزش كتابدارى و اطالع رسانى در ايران «در گفت وگو با دكتر على شكويى»نكته هايى از آموزش كتابدارى و اطالع رسانى در ايران «در گفت وگو با دكتر على شكويى»

دكتر عباس حّرى و 
من[شكويى] تنها 

طراحان سؤال اولين 
دورة آزمون دكتراي 
تخصصي كتابدارى 

بوديم. شب برگزارى 
اولين آزمون، به علت 

حجم انبوه مخالفت ها 
و مقاومت ها دچار 

استرس شديدى شده 
بودم

ــده  ــگاه تربيت مدرس دعوت ش ــته اى مربوط به آن به دانش رش
ــازم تبريز  ــراى ديدار خانواده ع ــنبه ها ب ــد، هر هفته پنجش بودن
ــتند. يك  ــدند و مجدداً اوايل هفته بعد به تهران برمى گش مى ش
ــت از تهران به تبريز در اثر برخورد  ــير بازگش ــان در مس بار ايش
ــنگى به شيشه هاي اتوبوس و خرد شدن آنها، دچار شوك  تكه س
ــده و بيمار شدند. ما در اين دوران كه مصادف با موشك باران  ش
ــه تبريز برگردد يا من  ــان ب ــز بود تصميم گرفتيم كه يا ايش تبري
ــان در آن  ــان به تهران بروم. از آنجا كه ايش براى همراهى ايش
ــيس خود در دانشگاه تربيت  دوران بنا به وضعيت گروه تازه تأس
ــه ناچار من به  ــدند، ب ــت به تبريز نش ــدرس، راضى به بازگش م
ــگاه  ــارات دانش تهران  رفتم. در آن زمان من رئيس چاپ و انتش
ــگاه تبريز رفتم  ــيف لو رئيس وقت دانش تبريز بودم، نزد دكتر س
ــگاه  ــاتيد دانش ــال كردم. ظاهراً در اين ايام بعضى اس ــر ح و ذك
ــاتيد نزد رئيس  ــكوهى با تنى چند از اس ــز، از جمله دكتر ش تبري
ــما ايشان (بنده) را گرو  ــگاه مى روند و مى گويند كه اگر ش دانش
ــكويى نيز به تبريز بازخواهد گشت،  ــين ش نگه داريد، دكتر حس
ــان موافقت نكنيد. البته، آنها با حسن نيت اين  لذا با تقاضاى ايش
ــيار گران تمام  ــنهاد را مطرح كرده بودند، ولى براى من بس پيش
شد، من هم مجبور به رفتن شدم. در آن دوران دكتر افروز، هم 
ــكده روان شناسى اين  ــگاه تهران و هم رئيس دانش رئيس دانش
ــرادرم با دكتر افروز  ــگاه بود. من دربارة وضعيت بيمارى ب دانش
ــرادرم، ناگزيرم به تهران نقِل  ــت كردم، و اينكه به خاطر ب صحب
ــان نيز نهايتًا با اشتغال به كارم در گروه كتابدارى  مكان كنم. ايش

دانشگاه تهران موافقت كردند. 

� شـما همزمان با فعاليت در دانشـگاه تهران، در سال 1370 
بـراي اولين بـار مقطع دكتـري كتابـداري را در دانشـگاه آزاد 
اسالمي، واحد علوم و تحقيقات راه اندازي كرديد. چه خاطراتي 
راجـع بـه اوليـن دوره دكتـري كتابـداري و اطالع رسـاني اين 

دانشگاه داريد؟
ــم ذهنم را درگير  ــزارى اولين آزمون اين فكر دائ ــام برگ � در اي
ــوى دكتر  ــؤاالت از س كرده بود و اذيتم مى كرد كه نكند طراحى س
حّرى به موقع انجام نشود و به آزمون نرسد؟ در اين صورت چگونه 
به تنهايى از عهدة اين كار سنگين بر خواهم آمد. دكتر عباس حّرى 
ــون دكتراي تخصصي  ــؤال اولين دورة آزم ــن تنها طراحان س و م
ــون، به علت حجم انبوه  ــب برگزارى اولين آزم كتابدارى بوديم. ش
مخالفت ها و مقاومت ها دچار استرس شديدى شده بودم. صبح زود 
ــاد كه محل برگزارى  ــتان حضرت زينب (س) در ميردام به دبيرس
ــك به برگزارى آن نظارت كردم. در آن  ــور بود رفته، و از نزدي كنك
دوره اساتيد وقت كتابخانه ملى و ساير دانشگاه ها در خصوص ايجاد 
اين دوره مخالفت بسياري مي كردند. علت آن، حفظ نوعى انحصار 
ــنگ اندازى آنان در  ــت نفرى بود، و اين مسئله علت اصلى س هش
خصوص اجرايى شدن اين دوره بود. لذا، بعضى كارشكنى ها از جمله 
توصيه به بعضى پذيرفته شدگان اين آزمون مبنى بر عدم شركت در 
ــى روايت هاي غيرصحيح در زمينة اولين دورة دكترى  دوره، و بعض

كتابدارى داخل كشور اتفاق افتاد.

� با توجه به اينكه اين اولين دوره دكتري تخصصي در كشـور 
بـود، و تجربه برگـزاري اين مقطع در دانشـگاه هاي دولتي نيز 
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من براى تدوين 
اين سرفصل ها 
ابتدا سرفصل هاي 
دانشگاه هاي معتبر 
دنيا را در مقطع 
دكتري كتابدارى و 
اطالع رسانى مطالعه 
كردم. سپس، 
درس هايى را كه در 
طول دورة كارشناسى 
و كارشناسى ارشد 
براى دانشجويان 
ايرانى كتابدارى 
تدريس شده بود، از 
فهرست درس هاى 
مقطع دكترا حذف 
كردم

دوره و حضور دانشجويان جلوگيري كنند. از برخوردهاي اساتيد 
ساير دانشگاه ها و همچنين برخوردهايشان با شما بفرماييد.

ــاتيد كتابدارى و اطالع رسانى را من به دو دستة باسوادى  � اس
ــواد  ــاتيد باس ــائل اخالقى اعتنا مى كنند، و اس ــه كمتر به مس ك
ــانى  ــيم مي كنم، و بر اهميت مباحث اخالقى و انس با اخالق تقس
ــى تأكيد مي كنم. در اين مقطع استادانى بودند  در مسائل آموزش
ــار كتاب هاى  ــن، با انتش ــتى با م ــن نزديكى و دوس ــه در عي ك
ــي بودم  ــود اين، من اولين كس ــت مي كردند. با وج ــن مخالف م
ــى،  ــاتيد را در كالس هاى كارشناس ــان اس ــاي هم ــه كتاب ه ك
ــى كرده و  ــجويان معرف ــه دانش ــرا ب ــد و دكت ــى ارش كارشناس
ــدم. على رغم  ــجويان مى ش ــوي دانش خواهان مطالعة آنها از س
ــانى با اينجانب،  ــاتيد كتابدارى و اطالع رس اختالف بعضى از اس
ــى، كارشناسى ارشد  ــتاد براى دوره هاي كارشناس در انتخاب اس
ــى دادم. حضور  ــى را تأثير نم ــه حب و بغض ــرى هيچگون و دكت
ــگاه آزاد  ــاليق مختلف را در دانش ــاتيد كتابدارى با س ــر اس اكث
ــالمى، واحد علوم و تحقيقات دليلى بر مدعاى خود مي دانم.  اس
ــاتيد دانشگاه ها و مراكز مختلف مستقر در تهران  همچنين، از اس
ــتان ها براى تدريس در دوره كارشناسى ارشد و دكترى  و شهرس
ــلطانى از كتابخانه ملى،  ــركار خانم پورى س دعوت مي كردم؛ س
ــگاه  ــاد، و دكتر جعفر مهراد از دانش ــينيه ارش پرويز عازم از حس

شيراز از جمله اين افراد بودند.

� به نظر مي رسـد همـواره گروه بندى هايى در حوزة كتابداري و 
همچنين بين اساتيد مختلف در سال هاي مختلف وجود داشته، و 

وجـود نداشـت، تدوين سـرفصل هاي ايـن دوره چگونه انجام 
گرفت، و چه مشكالتي بر سر راه آن وجود داشت؟

� من براى تدوين اين سرفصل ها ابتدا سرفصل هاي دانشگاه هاي 
معتبر دنيا را در مقطع دكتري كتابدارى و اطالع رسانى مطالعه كردم. 
سپس، درس هايى را كه در طول دورة كارشناسى و كارشناسى ارشد 
ــت  ــده بود، از فهرس ــجويان ايرانى كتابدارى تدريس ش براى دانش
ــتخراج اين درس ها  درس هاى مقطع دكترا حذف كردم. پس از اس
ــرفصل ها و راهنماهاى دانشكده هاي مختلف كتابدارى و  از بين س
اطالع رسانى، اين سرفصل ها را به جلسه بردم. در جلسه آقاى دكتر 
ــنهاد كردند كه سركار خانم انصارىـ  عضو هيئت علمى  حّرى پيش
ــپس، اين سرفصل به  ــگاه تهران ـ نيز به جمع ما بپيوندند. س دانش
تصويب اين كميته سه نفره و ساير مراجع ذيصالح رسيد و اجرايى 
ــد. براى تدريس نيز، به عنوان اولين شخص از آقاى دكتر حّرى  ش
ــپس از آقاى دكتر دوستدار (كه 17 سال در امريكا  دعوت كردم، س
ــركار خانم دكتر مهاجرى، دكتر مهراد از دانشگاه  ساكن بودند). س
ــيراز، و دكتر موسوى از اساتيد ديگري بودند كه براي تدريس و  ش
ــتاد براى درس ها خيلى  ــدند. من در تعيين اس ــاركت دعوت ش مش
تالش كردم. حّتى بعضى استادان دعوت شده از خارج، شرط كرده 
ــگاه هاي آمريكايى قبل از  ــس آنها بايد مثل دانش بودند حق التدري
شروع ترم پرداخت شود، كه من از طريق معاون دانشگاه اين مسئله 

را حل و زمينة تدريس آنها را فراهم آوردم.

� به مقاومت هاي موجود بر سـر راه برگزاري اين دوره اشـاره 
فرموديـد، و اينكه افـرادي تالش مي كردند تـا از موفقيت اين 
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اين مسئله تقريباً به يك مسئله عادي بدل شده است. نظر شما 
در مـورد گروه بندى هاى صـورت گرفته در گروه هاي آموزشـي 

كتابداري چيست؟
ــوم،  ــوع گروه بندى ها وارد نش ــالش كردم در اين ن ــن ت � م
ــمند اساتيد گروه  ــاهد بودم كه چگونه وقت ارزش ولي عمًال ش
ــيه اى و جنجال هاي بيهوده به هدر مى رفت.  در بحث هاي حاش
ــه مدافع  ــا و مخالفت ها، من هميش ــم بعضى محدوديت ه به رغ
ــخصًا از  ــتا ش ــاتيد بودم و در اين راس ــاير اس ــراد و س ــق اف ح
ــدم. از بى اخالقى هاي موجود در  ــغ نمى ورزي ــچ اقدامى دري هي
ــتم،  ــيار ناراحت هس ــانى ايران بس جامعة كتابدارى و اطالع رس
ــود در بين بعضى  ــاى لفظى تند موج ــا و برخورده و اختالف ه
ــم. بنده معتقدم كه هيچ  ــاتيد را بدترين خاطرات خود مي دان اس
ــما به دنبال مطالب  ــارى در علم وجود ندارد. اگر ش ــوع انحص ن
ــيد، مى توانيد  ــاجد باش ــًال در زمينة كتابخانه هاي مس علمى مث
ــى بهتر از  ــار ديگران مطالب ــتفاده نكنيد و با آث ــار من اس از آث
ــتاد به  ــانيت و پايبندى يك اس ــم اينجا انس ــد، مه ــن بنگاري م
ــم اينجانب، در انتخاب  ــت نه علم وى. به زع مبانى اخالقى اس
ــد كل نمرات به  ــد حداقل 30 درص ــته باي ــتاد براى هر رش اس
ــاس و پاية  ــانيت وى اختصاص يابد. اس ــائل اخالقى و انس مس
ــدى وى به اخالق و  ــزان پايبن ــگاه همان مي ــتاد دانش يك اس
ــجو در مقاطع  ــت. پيش فرض پذيرش دانش ــانيت وى اس انس
ــورهاي پيشرفته، مصاحبة دو ساعتة استاد  آموزش عالي در كش
ــتر مسائل  ــت كه در اين مصاحبه بيش ــتاد اس ــجو با اس با دانش
ــت كه  ــت. از اين جهت اس ــخصيتى مورد نظر اس اخالقى و ش
ــتم آموزش عالى دانشگاه هاي  ــاتيد جذب شده در سيس اكثر اس
ــخصيتى سالم و اهل مدارا  ــور، از نظر اخالقى و ش خارج از كش
ــاهل با دانشجويان و همكاران خود هستند، حال آنكه در  و تس
ــور ما كمتر به مسائل اخالقى و انسانى  ــگاهي كش مجامع دانش
ــود، و نتيجة  ــراد تأكيد مى ش ــاي علمي اف ــر جنبه ه ــتر ب و بيش
ــجويان و  ــاتيد و دانش ــالف و تضاد ميان خود اس ــروز اخت آن ب
ــانى و اخالقى در اين زمينه مى شود.  ــائل انس عدم رعايت مس
ــان كه دارندة دكترى تخصصى رياضى  به عنوان مثال، رانگانات
ــتان بود، داراي ابعاد انسانى و اخالقى  ــگاه هاي انگلس از دانش
ــدا از وى درباره  ــس كه درى را بزند ابت ــود و مى گفت هر ك ب
ــن چگونه مى توانم از وى  ــؤال مى كنم و اينكه م دانش وى س
ــاتيد جوان نيز توصيه مي كنم  ــوزم. لذا، بر همين مبنا به اس بيام
ــاير همكاران و  ــعانه در برابر س كه برخوردى متواضعانه و خاش

دانشجويان داشته باشند.
ــه سر كالس هاي كارشناسى ارشد و دكتراى خود،  من هميش
ــانى اختصاص مى دادم  ــاي اخالقى و انس ــى را به توصيه ه دقايق
ــاني  ــوش نكردن مباحث اخالقي و انس ــجويان را به فرام و دانش
ــائلى هستند كه پايدار  ــفارش مى كردم. تصور مى كنم اينها مس س
ــز موفقيت و اصالح جامعة كتابدارى ايران را  باقى مى مانند، و رم
ــاتيد مى دانم. معتقدم كه ما  در تقويت مباحث اخالقى در ميان اس

ــاتيد باسواد فراوانى داريم، ولى آن چيزى كه از آن بسيار  االن اس
ــردار اخالقى در بين جامعة  ــدن مباحث و ك در رنجيم، كم رنگ ش

ــت. ــانى ايران اس كتابدارى و اطالع رس

� بنابرايـن بـا توجـه بـه صحبت هايى كـه مطـرح فرموديد، 
چالش هاي عمـدة جامعه كتابداري و اطالع رسـاني ايران را در 

چه مي دانيد؟
� نبود خالقيت و تفكر شخصى در ميان دانشجويان مقاطع ارشد 
ــوب مى شود. به خاطر دارم  و دكترى، چالش اصلى اين حوزه محس
ــؤالى در زمينه  ــجويان مقطع دكترا س ــان امتحانى، از دانش در جري
ــعه كتابخانه هاي عمومى در ايران كرده بودم؛ اكثر پاسخ هاي  توس
اين دانشجويان تكرار حرف ها و افكار ساير اساتيد بود، و اين موجب 
ــجوى دكترى خود فاقد نظر شخصى در اين  ــف است كه دانش تأس
ــد. البته، علت اين امر را مى توان در شست وشوى مغزى  زمينه باش
ــاتيد خاص و جلب نظر دانشجويان  ــط اس ــجويان توس بعضى دانش
ــجويى به صورت  ــت. اينكه دانش ــوي آنها دانس به طرف خود از س
ــد خود  ــتاد و مرش ــخصيت اس طبيعى و منطقى مجذوب افكار و ش
ــمس بود ـ چيزى ديگر است؛ آن  ــود ـ چنانكه موالنا عاشق ش ش
ــت، ساخت شخصيت تصنعى براى بعضى  چيزى كه مورد انتقاد اس
و شست وشوى مغزى دانشجويان در راستاى طرفدارسازى با همين 

شخصيت تصنعى است. 

� در پايـان، ضمـن تشـكر از وقتى كـه در اختيار نشـريه قرار 
داديد، اگر مطلبى داريد بفرماييد.

ــعه حوزة  ــد و توس ــط از خداوند متعال آرزوى بالندگى، رش � فق
كتابدارى و اطالع رسانى و همچنين ميهن عزيزمان ايران را دارم.

پي نوشت ها
ــگاه  ــاتيد محترم دانش 1. در اين گفت وگو دكتر قهرمانى و دكتر نجارى از اس

تبريز حضور داشتند.
2. در دانشگاه استانبول گروه كتابدارى زير نظر گروه زبان تركى فعال بود. 

3. پدر جغرافياى ايران و برگزيده سومين دوره چهره هاى ماندگار.

من هميشه سر كالس هاي كارشناسى 
ارشد و دكتراى خود، دقايقى را به 

توصيه هاي اخالقى و انسانى اختصاص 
مى دادم و دانشجويان را به فراموش 

نكردن مباحث اخالقي و انساني 
سفارش مى كردم

نكته هايى از آموزش كتابدارى و اطالع رسانى در ايران «در گفت وگو با دكتر على شكويى»نكته هايى از آموزش كتابدارى و اطالع رسانى در ايران «در گفت وگو با دكتر على شكويى»
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به راستى  دانش 
آموختگان دانشگاه ها، 
و به ويژه دانش 
آموختگان كتابدارى 
و اطالع رسانى تا چه 
اندازه ويژگى هاى يك 
متفكر نقاد و خالق را 
دارا هستند

چند سال پيش در كتابخانه ملى، استاد گرانمايه و دلسوزى فغانش 
ــده ها هيچ نمى دانند؛  ــده بود كه اغلب اين تازه استخدام ش بلند ش
مثل اينكه از پشت كوه آمده اند! با مفاهيم اوليه رشته هم بيگانه اند. 
ــد كه اينان  ــتى نياموخته اند. گفته ش ــًال هيچ مهارتى را به درس عم
ــگان نظام  ــت و دانش آموخت ــاالى 18 اس ــان ب اغلب معدل هايش
ــته متوليان آن هستند. البته،  ــى هستند كه صاحب نامان رش آموزش
ــاى كاربردى در مركز  ــتاد بعضى درس ه بعدها به كمك همان اس
ــا برخى از نيازهاى كتابخانه  ــد ت آموزش عالى كتابدارى تدريس ش

برآورده شود. 
ــى در دانش آموختگان، معضلى با  ــود دانش، مهارت و كارآي نب
ــتم هجرى هم ناكارآيى  ــت. ظاهراً در قرن هش ــينه ديرين اس پيش
آموزش مسئله روز بوده است. به اين طنز زيباى عبيد توجه كنيد:

ــچ كار نمى كنى  ــود ماجرا مى كرد كه تو هي ــر خ «لولئى با پس
ــم كه معلق زدن  ــر مى برى. چند با تو گوي ــر در بطالت به س و عم
ــگ از چنبر جهانيدن َرَسن بازى تعلم كن تا از عمر خود  بياموز و س
ــوى. اگر از من نمى شنوى به خدا ُتو را در مدرسه اندازم  برخوردار ش
ــمند شوى و تا زنده  ــان بياموزى و دانش تا آن علم مرده ريگ ايش
ــى در مذلت و فالكت و ادبار بمانى و يك جواز هيچ جا حاصل  باش

نتوانى كرد1. 
ــتره تاريخ تعليم و تربيت آشكارا  رد پاى اين ناكارآمدى در گس
ــته نيست.  ــت، كه تفصيل آن موضوع اين نوش ــاهده اس قابل مش
ــتم به امر تعليم و تربيت رسمى توجه ويژه اى  ــده بيس اجماًال در س
ــام گرفت.  ــمندى در اين حوزه انج ــد و مطالعات ارزش ــذول ش مب
ــدود پنج دهه قبل پائلو  ــن تأثيرگذارى هم ظهور يافتند. ح متفكري
فريره2 متفكر نام آشناى آموزش و پروش، و از پيشگامان «رويكرد 
تربيت انتقادى»3 موج مباركى در نگاه به آموزش رسمى پديد آورد. 
او معتقد بود كه نظام رسمى موجود، انسان هايى را پرورش مى دهد 
كه خالقيت و خودباورى ندارند، «فرهنگ سكوت» در آنها نهادينه 
شده و به موجوداتى بدل مى شوند كه به جاى آنكه در خدمت جامعه 
ــداران خواهند بود. او باور  ــند، در خدمت منافع زرداران و زورم باش
ــد كه در مقابل  ــتمديدگان چنان پرورش مى يابن ــت كه اين س داش
غارت ثروت و فرهنگ خود هيچ عكس العملى نشان نخواهند داد.

ــه تفكر نقاد4  ــت انتقادى، زمينه روآورى ب ــوج رويكرد تربي  م
ــه پژوهش هاى  ــم آورد و در اين زمين ــطح باال5 را فراه ــر س و تفك
ــن پژوهش ها،  ــى از معروف ترين اي ــد. يك ــام ش ــترده اى انج گس
ــا حضور 46  ــفه امريكا ب ــط انجمن فلس ــت كه توس مطالعه اى اس
ــتفاده از روش كيفى چندين  ــن كار با اس ــد. اي متخصص انجام ش
سال طول كشيد، و گزارش اين پژوهش بعدها به «گزارش دلفى» 
ــهرت يافت. در اين گزارش تعريف جامعى از تفكر انتقادى ارائه  ش
ــده است. در اين تعريف، متفكر نقاد فردى كنجاو، با ذهنى باز و  ش
ــت كه در قضاوت دورانديش است. شيوه كار او تفسير،  منعطف اس
ــيابى، همراه با تبيين مفهومى و روش شناختى است.  تحليل و ارزش
ــت و مراقب سوگيرى هاى  ــيابى فردى عادل و منصف اس در ارزش
ــفاف با مسائل  ــن ظن و خيلى صريح و ش ــخصى است. با حس ش
مواجه مى شود. او در انتخاب مالك ها و معيارها مستدل عمل كرده 
ــبب مى شود تا حصول نتيجه،  ــت. پشتكار او س و پژوهش محور اس
ــال كند. اين نوع تفكر، خود تنظيم، هدفمند، منبع قدرت  كار را دنب
در زندگى فردى، و مبنايى وثيق براى جامعه اى مردم ساالر خواهد 
ــيارى از كشورهاى شمال، تفكر نقاد و  ــه دهه گذشته بس بود. در س
ــاس و مبناى تعليم و تربيت خود قرار داده و از ثمرات  خالق را اس

ارزشمند آن بهره مند شده اند.
ــژه دانش  ــگاه ها، و به وي ــگان دانش ــش آموخت ــتى  دان به راس
ــدازه ويژگى هاى  ــا چه ان ــانى ت ــگان كتابدارى و اطالع رس آموخت
ــود كه كتابداران  ــتند. توجه ش يك متفكر نقاد و خالق را دارا هس
ــند، زيرا تفكر  ــاعه دهنده و حافظ اين نوع تفكر باش بايد به نوعى اش
ــواد اطالعاتى دارد كه  ــتنى با س ــادى و خالق پيوندى ناگسس انتق
ــند. گزاره هاى زير را تا چه اندازه براى  كتابداران بايد مروج آن باش
ــگاهى، و طبيعتًا براى رشته كتابدارى و اطالع رسانى  آموزش دانش

صادق مى دانيم:
ــر و −  ــن تحليل گ ــت و ذه ــور نيس ــوزش، پژوهش مح  آم

ــد. اين معضل حّتى در  ــتكار تربيت نمى كن كنجكاو، و فردى با پش
سطوح كارشناسى ارشد و دكترى نيز شايع است. اغلب پايان نامه ها 
و رساله ها بى محتوا، و پر از اشتباهاي اساسى روش شناسى است؛ 

ــگاه ها صراحت، حسن ظن، انگيزه −  فرهنگ حاكم بر دانش

سازمان يادگيرنده، كاركنان پژوهنده
دكتر فريبرز خسروي ■

استاديار سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران 
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اين نوع آموزِش عقيم، 
بيشتر موجب گسترش 

مدرك گرايى و تفاخر 
مى شود و توسعه و 

رشدى به دنبال نخواهد 
داشت. البته، در بين 

استادان و دانشجويان 
استثناهاى نادرى وجود 
دارد كه نمى تواند نافى 
اين قضاوت كلى باشد 

كه: النادر كالمعدوم

خدمت، پشتكار و عدالت و آزادگى را القاء نمى كند؛ 
دانش و مهارت آموخته شده تطابق چندانى با نيازهاى بازار − 
كار ندارد؛
ــى در رشته −  ــدگان دوره كارشناس ــيارى از پذيرفته ش بس

دلخواه قبول نشده و از بد حادثه به اينجا پناه آورده اند؛
بسيارى از مدرسان به محض اخذ مدرك كارشناسى ارشد − 

ــرى به تدريس پرداخته اند. اغلب آنان از فنون و دانش تعليم  و دكت
ــتادان كم بهره و مالل آور  ــت كم  بهره اند.كالس هاى اين اس و تربي

است؛
ــيارى از مدرسان در تدريس بى انگيزه اند، و اگر انگيزه −  بس

الزم را هم دارند، از دانش روز عقب هستند؛ 
ــتاب جهانى در توليد دانش همگام −  محتواى درس ها با ش

نيست و بعضًا چند دهه فاصله دارد؛
تعداد دانش آموختگان با ميزان تقاضاى بازار كار همخوانى − 

ندارد. 
اگر شما هم چون من معتقد به درست بودن اكثر گزاره هاى فوق 
هستيد، نبايد انتظار فوق العاده و تعيين كننده اى از فارغ التحصيالن 
ــترش  ــتر موجب گس ــيم. اين نوع آموزِش عقيم، بيش ــته باش داش
ــعه و رشدى به دنبال نخواهد  ــود و توس مدرك گرايى و تفاخر مى ش
داشت. البته، در بين استادان و دانشجويان استثناهاى نادرى وجود 
دارد كه نمى تواند نافى اين قضاوت كلى باشد كه: النادر كالمعدوم!

ظاهراً بر متوليان آموزش عالى هم اين كاستى ها آشكار است. 
آنان براى رفع اين نازايى طرح «آمايش دانشگاه ها و آموزش عالى» 

ــرى مبتنى بر  را مطرح كرده اند. اين طرح با هدف ارتقاء دانش بش
معارف و آموزه هاى اسالمىـ  ايرانى، بهبود، توسعه و تربيت نيروى 
ــاء بهره ورى آموزش، افزايش  ــانى ارزش مدار و متخصص، ارتق انس
ــهم آموزش عالى در توليد ثروت ملى و افزايش مسئوليت پذيرى  س
ــده  ــازى اخالق حرفه اى مطرح ش ــى و اجتماعى و نهادينه س علم
ــت به دور از شعارهاى مرسوم و كميت گرايى معهود،  است. اميد اس
ــود. تا آنجا كه به  ــته ش ــتوارى براى اين آمايش برداش گام هاى اس
رشته كتابدارى و اطالع رسانى مربوط است، به نظر مى رسد بايد در 
فكر يك تحول بنيادين براى اجتناب از گزاره هاى فوق بود. در اين 
ــته، اطالعات و دانش دستمايه اصلى كار است. دستمايه اى كه  رش
به شدت پويا، سيال، و در حال فزونى غيرقابل باورى است. كتابخانه 
ــت در خدمت نسل نوين اين سده پر  و مراكز اطالعاتى كه قرار اس
تحول و جامعه دانش مدار باشد، بايد سازمانى يادگيرنده با كاركنانى 
ــد. اين مهم نيز جز با برنامه ريزى روشمند و راهبردى،  پژوهنده باش

و صرف وقت و بودجه الزم به دست نخواهد آمد.

پى نوشت ها
1. رساله دلگشا، عبيد زاكانى

2. Paulo Freire

3. Critical Pedagogy Approach

4. Critical Thinking

5. Higher Order Thinking

سازمان يادگيرنده، كاركنان پژوهندهسازمان يادگيرنده، كاركنان پژوهنده
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وظيفه نظام آموزشي 
در هر مقطعي، 
به ويژه در آموزش 
دانشگاهي اين است 
كه بكوشد پژوهندگان 
و دانش اندوزان 
را با «چرايي»ها 
و «چيستي»ها و 
«چوني»هاي عرصه اي 
خاص آشنا كند

ــي، برعهده  ــي از فعاليت هاي اجتماع ــانِي بخش ــع انس ــد مناب تولي
ــت به فرصت هاي شغلي  ــگاه ها است، و اين منابع ممكن اس دانش
ــگاهي در اين  ــت يابند. توليدات دانش ــون ولي مرتبطي دس گوناگ
ــات به فعاليت  ــت در عرصه هاي توليد يا خدم ــا ممكن اس زمينه ه
ــا و يافته هاي  ــب آموخته ه ــه اين عرصه ها بر حس ــد؛ گرچ بپردازن

توليدات دانشگاهي انتظاراتي از آنان خواهند داشت.
ــته كتابداري و اطالع رساني از جمله رشته هاي دانشگاهي  رش
است، كه منابع انساني توليد شدة آن قرار است در بخش خدمات به 
ــله مسائلي را در امر آموزش  فعاليت بپردازند، و همين امر يك سلس
اين رشته، يعني دوره اي كه قرار است افراد را براي فعاليت خاصي 
ــازد. ممكن است بخشي  در بخش خدمات تربيت كند، مطرح مي س
ــرد در ديگر فعاليت هاي  ــاره قرار مي گي ــه در اينجا مورد اش از آنچ
ــته  ــد، ولي تمركز بحث در اينجا بر اين رش خدماتي نيز صادق باش

است.
ــژه در آموزش  ــي، به وي ــي در هر مقطع ــه نظام آموزش وظيف
ــد پژوهندگان و دانش اندوزان را  ــت كه بكوش ــگاهي اين اس دانش
ــاي عرصه اي خاص  ــتي»ها و «چوني»ه با «چرايي»ها و «چيس
ــنا كند. هرچند اين موارد سه گانه در مقاطع مختلف تحصيالت  آش
ــگاهي داراي وزن يكساني نيستند، ضرورت آنها اجتناب ناپذير  دانش

است.
جايي مي خواندم كه يكي از استادان دانشگاه در يكي از كشورها 
ــوزش را از انتها آغاز مي كند؛  ــي، آم گاليه مي كرد كه نظام آموزش
يعني با چوني ها آغاز مي كند، سپس به چيستي ها مي پردازد و آنگاه 
ــير، دانش پژوه در اواخر كار  چرايي ها را مطرح مي كند، و در اين مس
ــه وي آموخته اند. البته، در  ــود كه ب درمي يابد كه چرا بايد چنين ش
ــورد، اختالف رأي ميان  ــه م ــن انتخاب و اولويت بندي اين س همي
ــت كم درباب  ــت. اّما دس متخصصان تعليم و تربيت نيز اندك نيس

ضرورت آن سه، در فرآيند آموزش اختالف چنداني وجود ندارد.
ــه توالي و ترتيب  ــت، ن ــا نيز غرض، صرِف حضور اس در اينج
آموزش موارد پيش گفته. و به همين دليل، بايد اشاره كرد كه رشته 
ــته اي دانشگاهي مي بايست به مباني نظري  كتابداري به عنوان رش
ــت آنچه فراگرفته  ــن در باب ضرورت و اهمي ــتدالل هاي متق و اس

ــود، بپردازد، به ويژه از آن جهت كه رشته اي دانشگاهي است  مي ش
و نظام آموزش عالي قرار نيست تنها به تربيت كارگر ماهر بپردازد. 
ــگاهي نيز صورت مى گيرد. اّما  اين گونه تربيت ها در مراكز غيردانش
منابع انساني كه قرار است از نظام دانشگاهي فارغ التحصيل شوند، 
ــته و متعلق به حرفه اي هستند كه اصول، قواعد، اخالقيات و  وابس
عملكردهايى متفاوت با حرفه هاي ديگر دارد، و اين تعلقات حرفه اي 
ــي مورد  ــتمر در دوره آموزش بايد به گونه اي قابل دفاع و به طور مس
ــي  ــاني دوره هاي آموزش بحث و تبادل نظر قرار گيرد. اّما منابع انس
ــا بتوانند در عرصه واقعي  ــت مهارت هايي را نيز بياموزند ت قرار اس
فعاليت هاي خدماتي، وظايف حرفه اي خود را به درستي انجام دهند 
و از ابزارهاي مرتبط با هر فعاليت نيز به درستي و با آگاهي استفاده 

كنند.
ــاني سه  ــته كتابداري و اطالع رس ــي رش بنابراين، نظام آموزش
ــت مباني نظري به اعتبار وجهه آموزش  ــت؛ يعني نخس وجهي اس
ــوب حرفه)، و دوم  ــي از چهارچ ــه نيز به اعتبار بخش ــي (و البت عال
ــت در كتابخانه ها و مراكز  ــه اي، از آن رو كه قرار اس ــات حرف تعلق
اطالع رساني متفاوت با مخاطبان مختلف و متنوع به كار بپردازند، و 
سوم مهارت هاي الزم براي استفاده از منابع و ابزارها و فناوري هاي 
ــن، در طول دوره  ــه وظايف حرفه اي. بنابراي ــوط به انجام بهين مرب
ــه نوع دانش مجهز شود:  ــت به س ــگاهي دانش پژوه مي بايس دانش

دانش نظري، دانش حرفه اي و دانش عملي.
دانش نظري. اگر آنچه فرد مي آموزد خالي از استدالل براي .1

ــتوانه  ــد، آموخته هاي او چيزي جز مجموعه اي بي پش انجام آن باش
ــود. استواري  ــاده اي بي اعتبار مي ش ــتدالل س نخواهد بود كه با اس
ــت در فعاليت هاي  ــري در واقع تضمين عملكرد درس پايه هاي نظ
عملي است. قبول توجيه براي استمرار يا تغيير آنچه انجام مي شده، 
ــاي حرفه اي و فني، همه و همه  ــا قبول نويافته ها در عرصه ه رد ي
ــه در دوره آموزش  ــت ك ــتحكام نظري يافته هايي اس ــون اس مره
ــود. مهارت بدون معرفت، منابع انساني را  دانشگاهي حاصل مي ش
در بلند مدت به ماشين هاي فاقد تفكر تبديل مي كند؛ چيزي به نام 
ــش، تأمل و ترديد رخ نمي دهد، و طبعًا توقع هيچگونه نوآوري  پرس

هم نبايد داشت.

ضرورت رويكردي سه وجهي به آموزش 
كتابداري و اطالع رساني

دكتر عباس حّري ■
استاد گروه كتابدارى و اطالع رسانى دانشگاه تهران
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ضرورت رويكردي سه وجهي به آموزش كتابداري و اطالع رسانيضرورت رويكردي سه وجهي به آموزش كتابداري و اطالع رساني

ــته، تشرف به هر حرفه اي بر .2 دانش حرفه اي. در سنت گذش
ــد قواعد و اصولي را  ــاس آدابى صورت مي گرفت؛ نوواردان باي اس
ــگاهي، امروز نيز  رعايت مي كردند. ورود به حرفه اي با صبغه دانش
تابع قواعدي است. افراد نوپاى واجد شرايط ورود به رشته هايي كه 
ــاني حرفه اي مي پرورد، بايد دو چيز را باور داشته باشند؛  منابع انس
ــه اي، و ديگري باور  ــرام ارزش هاي حرف ــأن و احت يكي رعايت ش
جدي به وظيفه اي كه حرفه براي آنان تعيين و تعريف كرده است.

ــش حرفه اي در طول دوره تحصيل بايد هم قواعد و اصول  دان
ــم ارائه خدمات به  ــه نوواردان بياموزد، و ه ــات حرفه را ب و اخالقي
ــاند.  ــه اي جدي و اجتناب ناپذير بشناس ــان را به عنوان وظيف مراجع
ــورت مي گيرد،  ــه در عرصه حرفه هاي خدماتي ص ــي ك فعاليت هاي
ــوان جريان اصلي حركت  ــت در جهت بهبود خدمت به عن مي بايس
كند. دانش حرفه اي بايد به حرفه مندان نوپا بياموزد كه ارائه خدمت 
ــژوه بايد بياموزد  ــِر تفنن. دانش پ ــت، نه حركتي از س يك اصل اس
ــت كه بر سر آنان مي نهيم، بلكه  كه خدمت به مراجعان منتي نيس
ــت كه كاستي و سستي در انجام آن، نقض غرض كار  وظيفه اي اس

حرفه اي است كه محور آن خدمت است.
ــل در البه الي  ــر دوره تحصي ــش حرفه اي بايد در سراس دان
ــد، و اشارات به جا و مناسب  ــته باش كليه مباحث حضوري پويا داش
ــه «خدمت محوري» را تقويت  ــته روحي به موارد و مصاديق، پيوس
ــه گريز از ارائه خدمت چيزي  ــد. دانش پژوه بايد بداند كه هرگون كن
جز بي اخالقي حرفه اي نيست. غناي انواع ديگر دانش هرگز سستي 

اخالق حرفه اي را جبران نمي كند.
ــت و .3 ــي. كاربردپذيري دانش نظري و انجام درس ــش فن دان

ــتفاده  ــه اي بدون مهارت هاي الزم جهت اس ــع وظايف حرف به موق
ــب تحقق عملي  ــع، امكانات، ابزارها و فنون مرتبط و مناس از مناب
ــت كه «ابي  نخواهد يافت. حّتي در مورد خداوند متعال نيز آمده اس
ــد پرهيز دارد كه كارها  ــبابها» (خداون اهللا ان يجري االمور اَال بِاس
ــرا درآورد). بنابراين، دانش  ــب آنها به اج را به جز با ابزارهاي مناس
ــگاهي از يك سو، و اهداف حرفه اي  فني براي تحقق اهداف دانش
ــت. طول دوره تحصيالت  ــوي ديگر ضرورتي انكارناپذير اس از س
دانشگاهي پيوسته در معرض پرسش هايي قرار مي گيرد كه با كلمه 
«چگونه» آغاز مي شود. پاسخي كه براي اينگونه پرسش هاي عيان 
ــوب دانش فني قرار مي گيرد.  ــا مقدر وجود دارد، همگي در چارچ ي
اين نوع دانش هم پاي تحوالت فني، متحول مي شود و بايد پيوسته 

با يافته هاي فناورانه نوين همسو باشد.
آنچه در آموزش اين سه نوع دانش اهميت دارد، تركيب عالمانه 
ــوان تصور كرد كه هر يك از اين  ــت. هرگز نمي ت و ظريف آنها اس
دانش ها در بسته بندي جداگانه اي در اختيار دانش پژوه قرار مي گيرد، 
ــه دانش از طريق آميزه اي  ــت. اين س و اتمام يكي آغاز ديگري اس
ــه دروس، برنامه ها، و تمرين ها حضور  ــه و زيركانه در كلي هنرمندان
ــه زمينه و بستر اجرائي با باوري جدي دنبال  دارند، و اين كار در س
ــي و شرح درس هاي مرتبط؛  ــود: 1. طراحي برنامه هاي درس مي ش
ــه نوع دانش و چگونگي تلفيق آنها  2. معلماني ورزيده كه به هر س
اشراف دارند؛ و 3. مراكز آموزشي كه شرايط، امكانات، آزمايشگاه ها 

و جز آن را براي اجراي چنين مهمي مهيا مي سازند.
ــدوار بود آموزش  ــت كه مي توان امي ــي اس تنها با چنين نگرش

دانشگاهي كتابداري و اطالع رساني از كاميابي الزم برخوردار باشد.

نظام آموزشي رشته كتابداري و اطالع رساني 
سه وجهي است؛ يعني نخست مباني نظري 
به اعتبار وجهه آموزش عالي (و البته نيز به 

اعتبار بخشي از چهارچوب حرفه)، و دوم 
تعلقات حرفه اي، از آن رو كه قرار است در 
كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني متفاوت با 
مخاطبان مختلف و متنوع به كار بپردازند، و 

سوم مهارت هاي الزم براي استفاده از منابع 
و ابزارها و فناوري هاي مربوط به انجام بهينه 

وظايف حرفه اي
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با وجود تعداد 
مقاله هاى قابل توجهى 
كه درباره آموزش 
كتابدارى در ايران 
و مسائل آن نگاشته 
شده، در كمتر مقاله اى 
به موضوع مهم تعامل 
ميان گروه ها و اعضاء 
هيئت علمى سراسر 
ايران اشاره شده است

نگاهـي بـه پيشـينه آمـوزش كتابـداري و تشـكيل گروه هـاي 
كتابداري

ــوزش كتابداري، قلب كتابداري نوين در هر جامعه از جمله ايران  آم
ــمار مي رود. تعامل ميان اعضاء هيئت علمي نيز زمينه ساز خرد  به ش
جمعي در اجراي برنامه هاي آموزشي و تربيت نسل جوان محسوب 
ــتنباط كرد كه توسعه  ــود. به بيان ديگر، مي توان اين گونه اس مي ش
ــت نيازمند اجراي  ــاني، در درجه نخس حرفه كتابداري و اطالع رس
برنامه هاي آموزشي مناسب و كارآمد، و در درجه دوم مستلزم تعامل 

ميان راهبران آن يعني اعضاء هيئت علمي است.
ــد كه با وجود  ــاره به اين نكته نيز حائز اهميت باش ــايد اش  ش
ــداد مقاله هاى قابل توجهى كه درباره آموزش كتابدارى در ايران  تع
و مسائل آن نگاشته شده، در كمتر مقاله اى به موضوع مهم تعامل 
ــر ايران اشاره شده است،  ميان گروه ها و اعضاء هيئت علمى سراس
در حالى كه اين موضوع مى تواند بر جهت دهى برنامه هاى آموزشى 
ــد. در واقع، چنانچه قرار باشد  ــطح كشور بسيار تأثيرگذار باش در س
ــانى روى دهد،  ــدى در آموزش كتابدارى و اطالع رس تحول كارآم
ــده و آن را  ــت بايد اعضاء هيئت علمى از آن آگاه ش در درجه نخس
ــتى هاى مطرح شده از  ــازى كنند. نگاهى به مسائل و كاس پياده س
ــوى انديشمندان در مقاله هاى مرتبط با آموزش كتابدارى، بيانگر  س
ــكالت متنوعى در اين زمينه وجود داشته و دارد.  ــت كه مش آن اس
ــاند كه  ــر در همين مورد ما را به اين نتيجه مى رس نگاهى عميق ت
ــت متوجه  ــتى ها در درجه نخس ــائل و كاس برطرف كردن اين مس
ــت، كه مى توانند در چارچوب خرد جمعى به  اعضاء هيئت علمى اس
ــت كه اعضاء هيئت  ــرى و همكارى بپردازند. مگر نه آن اس همفك
علمي و گروه هاي آموزشي سراسر كشور در چند زمينه مهم، به ويژه 
هدف ها و رسالت ها، دانش و تجربه، و نيز دستاوردها اشتراك دارند، 
ــمار  ــطح ملي يك ضرورت به ش پس برقراري تعامل حرفه اي در س

مي آيد.
براى داشتن تصوير بهترى از آموزش كتابدارى و اطالع رسانى 
ــا باشد، زيرا چگونگى  در ايران، مرور تاريخچه آن مى تواند راهگش
شكل گيرى و ادامه مسير آن متأثر از عواملى است كه برخى از آنها 
در حرفه كتابدارى و اطالع رسانى ايران همچنان مطرح و مسئله ساز 

هستند. تاكنون مقاله هاي بسياري دربارة آموزش كتابداري در ايران 
نگاشته شده و هر يك تالش داشته گوشه هايى از سير تحولى اين 
ــبتًا  ــه را منعكس كند. اكنون مي توان ادعا كرد كه تصوير نس عرص
ــني در اين زمينه وجود دارد. اّما نكات جالبي در آنچه كه اين  روش
ــت كه چهار دهه پيش  ــه ما ارائه كند، نهفته اس ــر مي تواند ب تصوي
ــوي  ــكل گيرى آموزش نوين كتابدارى در ايران از س ــاز ش و در آغ
ــده است. در مقاله  ــوتان (ابرامي، 1354) مطرح ش يكي از پيشكس
ــايد هنوز هم گريبانگير  خود، ابرامي از «گره كوري» ياد كرد كه ش

آموزش كتابداري در ايران است. 

نخسـتين كاسـتي: دورى از نيازهـاى بومى و ضعـف در تعامل 
اجتماعى

ــوزش كتابدارى در  ــكل گيرى آم به جرأت مى توان ادعا كرد كه ش
ايران مبتنى بر اولويت هاى بومى نبوده است؛ شواهد نشان مى دهد 
ــت (حياتي و فتاحي2 2005،  ــه از الگويى غيربومى وام گرفته اس ك
ــب عدم ارتباط برنامه هاى  ــئله به نوبه خود موج ص 275). اين مس
ــى با نيازهاى مطرح جامعه شده، و متأسفانه تداوم آن منجر  آموزش
به غريب ماندن حرفه در ايران و نهايتًا ديدگاه ضعيف جامعه نسبت 
ــت؛ وضعيتى كه اين حرفه همچنان شاهد آن  ــته اس به حرفه گش
است. ارتباط ضعيف گروه هاى آموزشى با نهادها و كارفرمايانى كه 
ــگان كتابدارى) دارند باعث  ــاز به خدمات كتابداران (دانش آموخت ني
شده تا درك واقع بينانه و روزآمدى درباره نيازهاى بازار كار به وجود 

تعامل گروه هاي آموزشى كتابداري و اطالع رسانى در ايران:
 آيا اميدى هست؟

دكتر رحمت اهللا فتاحي1 ■
استاد گروه كتابدارى و اطالع رسانى دانشگاه فردوسى مشهد
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در حال حاضر، 
گروه هاى كتابدارى 

ايران همچون 
جزيره هاى پراكنده اى 

هستند كه ارتباط جدى 
با هم ندارند. اين 

وضعيت، به ويژه در 
مورد عدم ارتباط ميان 

اعضاء هيئت علمي 
دانشگاه هاي دولتي 

با اعضاء هيئت علمي 
دانشگاه هاي آزاد و 

غيردولتي كامًال آشكار 
است

ــرايط واقعى  ــوزى كه مى تواند در ش ــد. حّتى درس هاى كارآم نياي
ــگاهى مرتبط با  ــود، عمومًا در كتابخانه هاى دانش بازار كار انجام ش
گروه هاى آموزشى سپرى مى شود، و نه تنها ساير انواع كتابخانه ها از 
وجود كارآموز بى بهره مى مانند، بلكه خود كارآموزان از تجربه عملي 
ــز از نيازهاى واقعى جامعه آگاه  ــده و گروه هاى كتابدارى ني دور مان
ــوند. اين مسئله همچنين باعث شده در بازنگرى برنامه هاى  نمى ش

آموزشى نيز نيازهاى جامعه ناديده گرفته شود.

دومين كاسـتي: افزايـش بي رويه گروه هاي آموزشـي و تعامل 
ضعيف ميان آنها

به موازات رشد سريع و كّمى آموزش عالى در ايران، تعداد گروه هاى 
ــى كتابدارى و اطالع رسانى نيز افزايش چشم گيرى در طول  آموزش
ــت؛ 84 گروه آموزشى در 29 دانشگاه دولتى و  دهه اخير داشته اس
ــتاب ناك  ــد كّمي و ش غيردولتى (كياني3 2009، ص 21). اين رش
ــت اين گروه ها كاهش يابد. در  ــده ميزان نظارت بر كيفي موجب ش
برخى موارد، به ويژه در چند سال گذشته، گروه هايى تأسيس شده كه 
حّتي از حداقل معيارهاى الزم از جمله اعضاء هيئت علمى برخوردار 
نبوده و نيستند. در ميان اعضائى كه در برخى گروه ها اشتغال دارند، 
چهره هاى كم تجربه اى به چشم مى خورند كه به تنهايي تعداد زيادى 
از درس هاى متنوع را برعهده گرفته اند. در برخى گروه هاى آموزشى 
ــد، حجم پذيرش  ــد نيز فعاليت دارن ــى ارش ــطح كارشناس كه در س
دانشجو به شكل نامعقولى افزايش يافته و تصور اينكه چگونه تعداد 
بسيار كم اعضاء هيئت علمى كه در دوره كارشناسى نيز به تدريس 
اشتغال دارند قادرند به آموزش دانشجويان و هدايت پايان نامه هاى 
ارشد و دكترا بپردازند، دشوار است. اين حجم گسترده تدريس و نيز 
راهنمايى تعداد زيادي پايان نامه باعث شده بسيارى از اين مدرسان 
ــاير گروه ها، و  ــى به برقرارى تعامل با اعضاء هيئت علمى س تمايل

حّتى همكاران گروه خود نداشته باشند. 
ــيارى از  ــده بس ــغله بودن باعث ش ــوى ديگر، پرمش از س

ــكل غيردولتى حرفه  ــى، عضو مهم ترين تش ــاء هيئت علم اعض
ــند. همين امر  ــانى نباش خود يعنى انجمن كتابدارى و اطالع رس
ــود در همايش هاى  ــا همتايان خ ــب كاهش ارتباط آنها ب موج
ــت. از  ــده اس ــى ش ــاالنه، و نيز كارگاه هاى آموزش ــه، س ماهان
ــرى  ــچ همايش يا گردهمايى سراس ــا كنون هي ــوى ديگر، ت س
ــدارى در ايران برگزار  ــى گروه هاى كتاب ــاء هيئت علم از اعض
ــتى جدى در  ــد بيانگر يك كاس ــت. اين امر مى توان ــده اس نش
ــجام حرفه اى و  ــته كتابدارى و در تحقق انس فضاى كنونى رش
ــاى كتابدارى ايران  ــد. در حال حاضر، گروه ه ــرد جمعى باش خ
ــاط جدى با  ــتند كه ارتب ــاى پراكنده اى هس ــون جزيره ه همچ
ــدم ارتباط ميان  ــت، به ويژه در مورد ع ــم ندارند. اين وضعي ه
ــگاه هاي دولتي با اعضاء هيئت علمي  اعضاء هيئت علمي دانش
ــت. همانگونه  ــكار اس ــگاه هاي آزاد و غيردولتي كامًال آش دانش
ــد، عدم تعامل مى تواند به عدم شناخت از يكديگر  كه اشاره ش
ــاد دارد برخى  ــود. نگارنده به ي ــاد منجر ش ــدم اعتم ــى ع و حّت
ــاى كتابدارى، در همكارى براى دادن اطالعات خود و  گروه ه
ــى بازنگرى برنامه آموزشى  ــنامه «طرح پژوهش ُپركردن پرسش
كارشناسى ارشد كتابدارى و اطالع رسانى» كه از سوى وزارت 
ــپرده شده بود،  ــى س ــگاه فردوس ــى دانش علوم به گروه آموزش
ــه همكارى و تعامل ميان  ــتند. تجربه ديگر مربوط ب ترديد داش
ــى كتابدارى در دو دانشگاه فردوسى و شيراز  گروه هاى آموزش
براى تأسيس نخستين دوره دكتراى كتابدارى در دانشگاه هاى 
ــال 1379)؛ در حالي كه مي توانست به توسعه  ــت (س دولتى اس
ــد (حياتي،  ــطح بيانجام ــر آموزش در اين س ــي و كارآمدت كيف
ــوارى ها در تحقق  ــت از چالش ها و دش 1379، ص 17)، حكاي
ــًا دو گروه  ــه نهايت ــكلى ك ــكارى دارد، به ش ــرى و هم همفك
ــتقل از يكديگر گرفتند. نظير اين  ــم به كار جداگانه و مس تصمي
ــى دانشگاه پيام نور  تجربه در مورد همكارى گروه هاى آموزش
ــد؛ پس از موافقت اعضاء  ــگاه فردوسى تكرار ش مشهد و دانش

تعامل گروه هاي آموزشى كتابداري و اطالع رسانى در ايران: آيا اميدى هست؟تعامل گروه هاي آموزشى كتابداري و اطالع رسانى در ايران: آيا اميدى هست؟
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نگاهي اجمالي به 
فعاليت هاي انجمن 
كتابداران ايران تا 
پيش از سال 1357، 
نشان مي دهد كه با 
وجود تعداد بسيار كم 
كتابداران در آن زمان 
و نيز تعداد بسيار كم 
گروه هاي آموزش 
كتابداري، آن انجمن 
دستاوردهاي قابل 
توجهي براي آموزش 
كتابداري داشته است

ــگاه فردوسى در زمينه راه اندازى مقطع ارشد  هيئت علمى دانش
ــگاه پيام نور و آغاز به كار آن، به داليلى اين همكارى  در دانش

ادامه نيافت. 

سومين كاستي: تعامل محدود با انجمن كتابداري
ــداران ايران تا پيش از  ــي اجمالي به فعاليت هاي انجمن كتاب نگاه
ــان مي دهد كه با وجود تعداد بسيار كم كتابداران  ــال 1357، نش س
ــيار كم گروه هاي آموزش كتابداري، آن  در آن زمان و نيز تعداد بس
ــته  ــتاوردهاي قابل توجهي براي آموزش كتابداري داش انجمن دس
است. برگزاري كارگاه هاي آموزشي و انتشار «نامه انجمن كتابداران 
ــاز پويايي در حرفه كتابداري در دهه 1350 به شمار  ايران» زمينه س
ــه گروه كتابداري در  مي رفت. با اين حال، با توجه به وجود تنها س
ــتر اعضاء هيئت علمي كتابداري  آن زمان در ايران و عضويت بيش
ــه اى ميان كتابداران  ــن، مي توان ادعا كرد كه ارتباط حرف در انجم
ــواهد نشان مي دهد برخي  ــطح مطلوبي نبوده است. ش ايران در س
ــاغل در دانشگاه هاي ساير استان ها مورد توجه و پذيرش  اعضاء ش
ــخصيت  همكاران خود در تهران نبوده اند. به همين دليل بود كه ش
ــمندي همچون دكتر ابرامي را در جمع خود در دانشگاه تهران  دانش

نپذيرفتند.
ــكل گيرى  ــال 1379 و ش ــا حيات دوباره انجمن در اواخر س ب
ــاى تخصصى آن، يكى از زمينه هاى فعاليت انجمن، ايجاد  كميته ه
كميته آموزش بود. در اوائل دهه 1380 اين كميته موفق شد جلسات 
منظمى با مشاركت برخى اعضاء هيئت علمى دانشگاه هاى مختلف 
ــى را مورد بررسى و  ــور برگزار كند و برنامه هاى درس ــر كش سراس
ــر تعامل ميان اعضاء  ــرى قرار دهد. اين تجربه تأثير خوبى ب بازنگ
ــت، به گونه اى كه مجرى بازنگرى برنامه درسى  هيئت علمى داش
ــى (خانم دكتر عصاره، از دانشگاه اهواز) كه از سوى  دوره كارشناس
وزارت علوم مأمور اين طرح شده بودند، با اتكاء بر تجربه انجمن و 
همكارى گرفتن از آن توانست اين برنامه را تدوين و براى تصويب 

به وزارت علوم ارائه كند.

چهارمين كاسـتي: تعامل ضعيف كميته كتابداري وزارت علوم با 
اعضاء هيئت علمى

اگرچه در دهه هاي 1360 و 1370، اعضاء كميته كتابداري در وزارت 
علوم از چند دانشگاه مختلف در تهران و برخى شهرها انتخاب شده 
ــيار ضعيف و ناكافى آنها با همكاران خود در ساير  بودند، ارتباط بس
گروه هاي كتابداري موجب به وجود آمدن عدم شفافيت برنامه ها، و 
ــان كميته و اعضاء هيئت علمى  ــه بروز فاصله حرفه اى مي در نتيج
ــيارى از اعضاء هيئت علمى هيچ  ــور شده بود. بس كتابدارى در كش
ــورت  ــته و مورد مش اطالعى از برنامه ها و فعاليت هاى كميته نداش
قرار نمى گرفتند. همين امر موجب عدم استقبال از برنامه هاى كميته 
و عدم ارائه بازخورد حرفه اى در قالب خرد جمعى شد. سال ها طول 
ــتند براي مطرح  ــيد تا اعضاء هيئت علمي برخي گروه ها توانس كش
كردن كاستي هاي برنامه مدون شده توسط آن كميته اقدام كنند، و 

ــي نوين و مورد  نظرات جامعه كتابداري را درباره برنامه هاي آموزش
نياز به وزارت علوم منعكس سازند.

ــانى وزارت  هرچند در حال حاضر كميته كتابدارى و اطالع رس
ــاء آن از  ــت و اعض ــغول به فعاليت اس ــوم با تركيب جديد مش عل
ــگاه هاى مجرى برنامه هاى آموزش كتابدارى  تعداد بيشترى دانش
ــش را  ــه عضويت اين كميته درآمده اند، باز هم مى توان اين پرس ب
ــتند، درباره  ــرح كرد كه ديدگاه آنهايى كه عضو اين كميته نيس مط
ــاس جدايى مى كنند و طرف مشورت  ــت؟ آيا آنها نيز احس آن چيس
ــب برنامه ها و  ــرى برنامه ها و تصوي ــد؟ آيا از بازنگ ــرار نمى گيرن ق

گرايش هاى جديد رضايت دارند؟

پنجمين كاسـتي: نبود يك سـامانه اطالع رسـاني درباره اعضاء 
هيت علمي

ــداري، گردانندگان برنامه هاي  ــاء هيئت علمي گروه هاي كتاب اعض
ــتند. از اين ديدگاه،  ــي و مسئول تربيت كتابداران آينده هس آموزش
ــت كه  ــمار مي روند. اين در حالي اس ــته اصلي حرفه به ش آنان هس
ــگاه محل  ــت علمي كنوني، دانش ــا درباره اعضاء هيئ اطالعات م
ــد، گرايش ها و  ــه هر فرد ارائه مي ده ــس آنها، درس هايي ك تدري
تخصص هاي آنان، و در نهايت بروندادهاي علمي و انتشاراتي اين 
اعضاء ناقص است. نام و نشانى بسيارى از اعضاء هيئت علمى براى 
جامعه كتابدارى و اطالع رسانى مشخص نيست، و حّتى بيشتر آنان 
ــايت اختصاصى در وب نيستند. تالش انجمن كتابدارى و  داراى س
اطالع رسانى ايران هم در زمينه گردآورى اطالعات كامل و روزآمد 

اعضاء هيئت علمى هنوز نتيجه بخش نبوده است.
ــوت،  ــوان گفت كه اعضاء هيئت علمي پيشكس به جرات مي ت
ــا توانمندي ها و تخصص هاي آنها  ــند و ب اعضاء جوان را نمي شناس
بيگانه اند. اين در حالي است كه در ميان اعضاء جوان، استعدادهاي 
ــطح ملي و بين المللي مطرح هستند.  كم نظيري وجود دارد كه در س
اين كاستي نه تنها تصوير روشني از توانمندي هاي ما ارائه نمي دهد، 
ــده زمينه هاي همكاري و اشتراك دانش تخصصي  بلكه موجب ش
ــاني نيز پنهان بماند. اين امر  ــان كتابداري و اطالع رس ميان مدرس
ــا در پژوهش ها و  ــي دوباره كاري ه ــود موجب بروز برخ به نوبه خ
ــي الگوهاي همكاري علمي و  ــده است. شايد بررس پايان نامه ها ش
ــي ميان اين اعضاء بتواند تصوير مناسبي از اين وضعيت در  آموزش

گذشته و در حال حاضر ارائه دهد. 

راه هاى پيش رو و اميد به آينده
تجربه چهار دهه گذشته آموزش كتابدارى و اطالع رسانى از يكسو، 
و تعداد قابل توجه گروه هاى آموزشى و اعضاء هيئت علمى مى تواند 
ــال و آينده  ــه راه براى ح ــيم نقش ــيريابى و ترس نقطه قوت در مس
ــائل  ــا مقاله و كتابى كه در زمينه مس ــمار آيد. همچنين، ده ه به ش
ــر شده است مى تواند دانش مبتنى  آموزش كتابدارى در ايران منتش

بر خرد جمعى در اين قلمرو را در اختيار ما قرار دهد.
ــي و پژوهشي  مروري بر موفقيت هاي حرفه اي، علمي، آموزش
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كميته كتابدارى و 
اطالع رسانى وزارت 

علوم با توجه به 
جايگاه قانونى و 

لزوم اجرائى شدن 
مصوبات (برنامه هاى) 

آن مى تواند نقش 
بزرگى در ارتقاء 

آموزش كتابدارى و 
اطالع رسانى در ايران 

ايفا كند

ــران در دهه اخير حكايت از آن دارد كه افرادي  جامعه كتابداري اي
ــيده اند عمومًا آنهايي اند كه تعامل بهتر و  ــه به اين موفقيت ها رس ك
ــترده تري با اعضاء جامعه خود داشته و دارند. نگاهي به نام هاي  گس
موفق نشان مي دهد كه بيشتر آنان در زمينه هايي كه به تعامل نياز 
ــي و منطقه اي، برگزاري  ــون برگزاري همايش هاي مل دارد (همچ
ــه در همايش هاي ملي  ــركت و ارائه مقال ــي، ش كارگاه هاي آموزش
ــكل هاي  ــت در هيئت مديره انجمن ها و تش ــي، عضوي و بين الملل
غيردولتي، سردبيري مجله هاي علمي، عضويت در هيئت تحريريه 
ــا، و مواردي از اين قبيل) درگير بوده اند. به بيان ديگر،  اين مجله ه
ــرا و تعاملي افراد و  ــخصيت برونگ ــوان ادعا كرد كه ميان ش مي ت
موفقيت هاي حرفه اي آنان رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد. بر 
ــاس، مي توان اعضاء جامعه كتابداري و اطالع رساني ايران  اين اس
ــور تالش هاي خود قرار  ــرد تا چنين رويكردي را مح ــويق ك را تش
دهند. آنچه در زير مي آيد راهكارهايي است كه مي تواند در راستاي 

افزايش تعامل حرفه اي مورد استفاده قرار گيرد.

راهكار نخست: انجمن كتابدارى و نقش محورى آن
ــتر تعامل حرفه اي  ــكل هاي غيردولتي و انجمن ها، محور و بس تش
ــينه انجمن ها، از جمله انجمن هاي كتابداري  ــمار مي آيند. پيش به ش
ــت.  ــورهاي مختلف حاكي از موفقيت آنها در اين زمينه اس در كش
ــد، انجمن كتابداري و اطالع رساني  ــتر اشاره ش همان گونه كه پيش
ــران در اوائل دهه 1380 تالش كرد تا تعامل ميان اعضاء هيئت  اي
ــطح كشور برقرار شود و توسعه يابد. تجربه آن سال ها  علمي در س
مي تواند همچنان براي به وجود آمدن فضا و بستر مناسب به منظور 
ــتا  ــتفاده قرار گيرد. در اين راس ــتر و نزديك تر مورد اس تعامل بيش
نقش انجمن، ايجاد انسجام حرفه اي است كه خود مهم ترين عامل 
زمينه ساز براي تعامل است. نگاهي به فهرست اسامي اعضاء هيئت 
ــخنراني ها و كارگاه هاي آموزشي انجمن همكاري  علمي كه در س
داشتند، بيانگر آن است كه انجمن توانسته از گستره نسبتًا مناسبي 
ــد. فضاي آن  ــتفاده كن ــي گوناگون اس از اعضاء گروه هاي آموزش
همايش ها و كارگاه ها نشان از مستعد بودن بسياري از اعضاء هيئت 

علمي براي تعامل دارد؛ اين گستره را مي توان گسترده تر كرد.

راهـكار دوم: كميتـه كتابـداري و اطالع رسـاني به منزلـه نهـاد 
برنامه ساز

ــى، فعاليت ها و تصميم ها از  ــمى و قانون بدون ترديد، در فضاى رس
ــانى  ــتيبانى قوى ترى برخوردارند. كميته كتابدارى و اطالع رس پش
وزارت علوم با توجه به جايگاه قانونى و لزوم اجرائى شدن مصوبات 
ــش بزرگى در ارتقاء آموزش كتابدارى  (برنامه هاى) آن مى تواند نق
ــال گذشته كه اين  ــانى در ايران ايفا كند. طى چهار س و اطالع رس
ــه فعاليت كرده  ــكل گرفته و آغاز ب ــه در هيئت جديد خود ش كميت
است، تالش آن بوده تا تركيب كميته شامل اعضائى از دانشگاه هاى 
ــد كه متولى آموزش كتابدارى، به ويژه در  ــر كشور باش معتبر سراس
سطوح تحصيالت تكميلى است. اين امر مي تواند نقطه قوت كميته 

به شمار رود مشروط بر آنكه تعامل اعضاء آن با ساير همكاران خود 
ــش يابد. در عين  ــه گروه هاي كتابداري افزاي ــطح ملي و هم در س
حال، رويكردى كه مى تواند اثرگذارى كميته را در سطح ملى ارتقاء 
دهد و مصوبه هاى آن را در ميان اعضاء هيئت علمى سراسر كشور 
مقبول سازد، نظرسنجى از گستره بزرگ ترى از اعضاء هيئت علمى 
ــرى  ــت. برگزارى همايش هاى سراس همه گروه هاى كتابدارى اس
اعضاء هيئت علمى و يا حداقل مديران گروه هاى آموزشى مى تواند 
به شكل قابل مالحظه اى بر مقبوليت و وجاهت تصميم هاى كميته 
ــب ترين و كارآمدترين  ــكل از تعامل حرفه اى مناس بيافزايد. اين ش
ــبرد هدف هاى آموزشى است. اگر برنامه هايى كه  رويكرد براى پيش
ــوى اين كميته تدوين و تصويب مى شود، به ويژه گرايش ها و  از س
ــته هاى جديد مبتنى بر تعامل و ابراز ديدگاه هاى تخصصى عده  رش
ــد، با انتقادها و  ــر كشور باش ــترى از اعضاء هيئت علمى سراس بيش

احتماًال مقاومت هاى كمترى روبرو خواهد بود. 

راهكار سـوم: گسـترش الگوهـاي همكاري بين فـردي و بين 
گروهي

ــاهد شكل گيرى  ــته اى نه چندان دور، اكنون ش ــه با گذش در مقايس
همكارى  ميان اعضاء هيئت علمي در قالب الگوهاى درون گروهى 
ــندگانى كه به صورت  ــتيم. نگاهى به نام نويس ــن گروهى هس و بي
اشتراكى اقدام به انجام پژوهش و تأليف مقاله علمى كرده اند، حاكى 
ــگاه ها و  ــمي ميان متخصصان كتابدارى دانش از آغاز تعامل غيررس
ــت. تقويت و گسترش  ــطحي محدود اس مراكز مختلف، البته در س
ــعه حرفه كتابدارى و اطالع رسانى،  اين رويكرد مى تواند براى توس
ــى گروه هاى مختلف  ــان اعضاء هيئت علم ــژه همكارى مي و به وي
بسيار نويدبخش باشد. همچنين، مى توان اميدوار بود با شناختى كه 
ــگاه هاى مختلف از يكديگر پيدا مى كنند،  اعضاء هيئت علمى دانش
امكان به كارگيرى افرادى خارج از يك گروه براى تدريس در همان 
ــدن گرايش هاى آموزشى در  گروه افزايش مى يابد. با تخصصى ش
ــكار  ــگاه هاى مختلف، ضرورت اين رويكرد بيش از پيش آش دانش

شده است. 
ــاهد تجربه هاى ناموفقى در  ــاره شد ش اگرچه همانگونه كه اش
زمينه همكارى ميان گروه هاى آموزشى، به ويژه در عرصه راه اندارى 
ــتى هاى آن  ــم، مى توان با واكاوى كاس ــترك بوده اي دوره هاى مش
تجربه ها اين رويكرد را زنده كرد. تجربه تبديل شدن گروه آموزشى 
ــدارى (كه با همكارى  ــهيد چمران اهواز به قطب كتاب ــگاه ش دانش
ــگاه  ــاير گروه هاى كتابدارى در دانش برخى اعضاء هيئت علمى س
ــى از ارتقاء  ــت) مى تواند نمونه خوب ــده اس ــى و ... انجام ش فردوس
ــد. به نظر مى رسد با پشتيبانى  توانمندى هاى علمى و حرفه اى باش
ــدن امتياز براى  وزارت علوم از همكارى هاى بين گروهى و قائل ش

گروه هاى همكار، اين رويكرد قابل گسترش باشد.

راهكار چهارم: اسـتفاده از گروه هاي بحـث و وبالگ ها به منزله 
سرمايه هاي اجتماعي و حرفه اي

تعامل گروه هاي آموزشى كتابداري و اطالع رسانى در ايران: آيا اميدى هست؟تعامل گروه هاي آموزشى كتابداري و اطالع رسانى در ايران: آيا اميدى هست؟
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تعامل پيوسته 
انديشمندان، به ويژه 
اعضاء هيئت علمي 
با يكديگر و تالش 
براي رسيدن به توافق 
جمعي در زمينه هاي 
مرتبط با برنامه هاي 
آموزشي، مي تواند 
توانمندى حرفه را 
براي تربيت كتابداران 
فردا ارتقاء دهد

يكى از مهم ترين دستاوردهاى فناورى هاى نوين، به وجود آوردن فضاى 
مجازى و نامحدود براى تعامل حرفه اى و اجتماعى است. اكنون هزاران 
سايت، وبالگ، گروه بحث، گروه خبرى و مانند آنها به راحتى در اختيار 
افراد است تا به تعامل و اشتراك دانش بپردازند. اهميت اين فضا براى 
جوامع امروزى به اندازه اى است كه از آن به منزله «سرمايه اجتماعى» 
ياد مى كنند. بديهى است هرچه اين سرمايه اجتماعى در يك جامعه از 
جمله كتابدارى و اطالع رسانى افزون تر باشد، توانمندى آن جامعه براى 
ــتراك دانش و نهايتاً رسيدن به خرد جمعى افزون تر خواهد  تعامل، اش
ــانى با توجه به ماهيت اجتماعى  بود. حرفه مندان كتابدارى و اطالع رس
رشته خود همواره تالش كرده اند از ابزارهاى ارتباطى براى تعامل ميان 
ــتا،  خود و نيز تعامل با جامعه بهره گيرى كنند. در ايران نيز در اين راس
تاكنون چند گروه بحث الكترونيكى و صدها وبالگ در قلمرو كتابدارى 
ايجاد شده و مورد استقبال اعضاء حرفه قرار گرفته است. كارآمدى اين 
ــرمايه اجتماعى و حرفه اى به اثبات رسيده است  ابزارها در تشكيل س

(احمدى و پريرخ، 1388؛ اصنافى و مرادى، 1387). 
در عرصه آموزش كتابدارى و اطالع رسانى مى توان به خوبى از 
ــت. اگر برنامه ريزى و  ــود جس اين فضاى مجازى و ابزارهاى آن س
برگزارى همايش هاى ملى و سراسرى نيازمند انرژى، بودجه و زمان 
ــت، فضاهايى چون «گروه بحث آموزش كتابدارى و  قابل توجه اس
اطالع رسانى» و يا «وبالگ استادان كتابدارى و اطالع رسانى» و يا 
«وب سايت اشتراك دانش  آموزش كتابدارى و اطالع رسانى ايران» 
ــيس كرد. مزيت  ــرعت تأس را مى توان با حداقل هزينه و حداكثر س
عمده اين ابزارها، دسترسى همگانى، سرعت در بازخورد، دسترسى 

به پيشينه (آرشيو) و رصد كردن بحث ها است. 

پايان سخن
ــاتر از خرد فردي است، همواره  اين اصل كه «خرد جمعي» راهگش
مورد توجه جوامع مترقي بوده است. بر همين اساس، چارچوب ها و 
ــاني ايران هم بايد  راهبردهاي فعاليت جامعه كتابداري و اطالع رس
ــد. حوزه آموزش نيز از اين قاعده مستثني  ــتوار باش بر اين اصل اس
ــمندان، به ويژه اعضاء هيئت علمي با  ــت. تعامل پيوسته انديش نيس
يكديگر و تالش براي رسيدن به توافق جمعي در زمينه هاي مرتبط 
ــه را براي تربيت  ــي، مي تواند توانمندى حرف ــا برنامه هاي آموزش ب
ــردي مي تواند براي  ــردا ارتقاء دهد. وجود چنين رويك ــداران ف كتاب
ــجويان كنوني نيز الهام بخش باشد. بديهى است در اين راستا،  دانش
ــمى بلكه تعامل غيررسمى دوستانه و به اصطالح  نه تنها تعامل رس
خودمانى نيز مى تواند مورد توجه قرار گيرد. در مقابل، تعامل ضعيف، 
ــتراك  ــيدن به توافق، اش ــژه عدم تعامل مى تواند زمينه رس و به وي
ــرآمدان  ــرد جمعى ميان اعضاء هيئت علمى را كه از س دانش و خ
ــرد. پيامدهاى اين وضعيت منطقًا  ــمار مى روند، از بين بب حرفه به ش
ــودمند  ــانى ايران س نمى تواند براى كل حرفه كتابدارى و اطالع رس
ــد، بلكه اين خطر را دارد كه انسجام درون حرفه اى و در نتيجه  باش

منزلت اجتماعى ما را متزلزل كند. 
ــتى هاى  ــب كه بتواند چالش ها و كاس براى ايجاد فضاى مناس

ــانى در ايران را برطرف سازد،  قلمرو آموزش كتابدارى و اطالع رس
ــتيم. براى رسيدن به خرد جمعى نيز نياز به  نيازمند خرد جمعى هس
ــخصى را بر منافع حرفه اى  يك چارچوب معرفتى داريم تا منافع ش
ــه بتوانيم با افزايش درك متقابل و تحمل  و ملى ارجح ندانيم، بلك
ديدگاه هاى مخالف خود، به بهبود شرايط كنونى در راستاي پيشبرد 
هدف مشترك كمك كنيم. هرچند سطح مشاركت هاى اجتماعى و 
ــال اخير كاهش يافته، باز هم  حرفه اى به داليل گوناگون در چند س
بايد بر اين حقيقت تأكيد كرد كه تنها با همكاري و تعامل حرفه اي 
ــى  مي توان «گره كوري» كه همچنان در برخي زمينه هاي آموزش

دست هاي ما را بسته، گشود.
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در نظام آموزشى 
كتابدارى و 

اطالع رسانى نيز 
به عنوان يك حوزه 

مستقل آموزشى، قبل 
از هر چيز بايد به اين 
سؤال پاسخ داده شود 
كه چه كسانى آموزش 

مى دهند

ــوان آن را يگانه قوام دهنده  ــوزش به قدرى اهميت دارد كه مى ت آم
شخصيت انسان به حساب آورد؛ و اين از آنجا ناشى مى شود كه خدا 
ــان قابليت يادگيرى را نهفته است تا از طريق آن خود  در وجود انس
ــم كه به خدا معتقد  ــت يابد. حّتى آنها ه ــازد و به تكامل دس را بس
نيستند، مانند اگزيستاليست   ها (وجودگراها)، به اين امر اعتراف دارند 
كه همه موجودات وجود و ماهيتشان يكى است، و فقط انسان است 
ــايه  ــت كه بايد در س ــه ماهيتش با وجودش فرق مى كند، و اوس ك

مجاهدت، و به ويژه از طريق آموزش ماهيت خود را بنماياند.
ــته شود، قطعًا  اگر با نگاهى دقيق و عميق به آموزش نگريس
ــوزش از جانب كى،  ــود كه: آم ــؤاالتى از اين قبيل مطرح مى ش س
ــه، و آموزش براى چه. در  ــوزش به كى و براى كى، آموزِش چ آم
ــتفاده هم  ــرآن كمك بگيرم و در اين اس ــا الزم مى بينم از ق اينج
اصرار دارم؛ يكى به خاطر اهميت و شرافت آن كه كالم الهى است. 
ــرام مى گذاريم  ــه فرهنگ ديگران احت ــر آنكه، همچنان كه ب ديگ
ــتفاده مى كنيم، بيش از آن بايد به اين  ــتاوردهاى آنان اس و از دس
ــته ايم و چه داريم و فرهنگ پربارمان  ــيم كه خود چه داش بيانديش
ــت، و با علم و آگاهى از سرمايه وجودى  در اين زمينه چه گفته اس
ــتفاده كنيم. پس از قرآن، منابع ادبى و  خود از دستاورد ديگران اس
علمى ما كه متأثر از معارف قرآن است مشحون از اين نكته هاست. 
مى دانيد كه خدا در سوره بقره (2/23) خود را معلم و آموزش دهنده 

ــت. خدا آموزش گيرنده را انسان معرفى مى كند، كه خود  ناميده اس
ــت و چيست، و به تعبير روشن تر تعريف  او را آفريده و مى داند كيس
ــد كه به او چه  ــت. از اين رو، مى دان ــى او برايش عيان اس و تواناي
بياموزد، و خدا در اين زمينه همه اسماء را به انسان مى آموزد و قطعًا 
ــه  ــم ظرفيت پذيرش را دارد؛ اگرچه بعداً در كاربردش وسوس آدم ه
ــود و از حد تجاوز مى كند. بنابراين، خدا قابليت و توانايى آدم  مى ش
ــماء باال مى برد و از اين حيث سؤال  ــرحد فراگيرى همه اس را تا س
ــن مى شود. يعنى اين آموزش براى تكامل  «براى چه» آن هم روش
اوست و براى ساخته شدن او از طريق عبادت يا اطاعت و معرفت، 
ــخى به مدعيان كه  ــت و هم پاس ــه هم خصلت زيباى آدمى اس ك
فرشتگانى بودند كه در برابر خدا لب به اعتراض گشودند، كه خدايا 
ــان عبادت، اطاعت، معرفت و شناخت  اگر غرض تو از آفرينش انس
ــت، چنين كارى را ما انجام مى دهيم، و خدا در پاسخ  و مانند آن اس

مى گويد من چيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد.
ــى»، «چه چيز»، و  ــه «از كى»، «به ك ــش چندگان اين پرس
ــى مطرح است، و هر يك از  «براى چه» در همه نظام هاى آموزش
ــى مى توانند چنين پرسش هايى را از خود و براى  حوزه هاى آموزش
ــته باشند، كه اگر به آن توجه شود، قطعًا در نظام آموزشى  خود داش

آنان و گستره كّمى و كيفى آن تأثير فراوانى خواهد داشت.
ــى كتابدارى و اطالع رسانى نيز به عنوان يك  در نظام آموزش
حوزه مستقل آموزشى، قبل از هر چيز بايد به اين سؤال پاسخ داده 
ــانى آموزش مى دهند، و قطعًا پاسخ دقيق آن جز  ــود كه چه كس ش
ــه تعبير بهتر، تعريف كتابدارى و  ــا تعريف آموزش گيرندگان و يا ب ب
ــت. زيرا آموزش دهندگان، اگرچه بر حسب  اطالع رسانى ميسر نيس
ــف كتابدارى و  ــند، تا تعري ــق و خالقيت مى توانند اثرگذار باش خل
ــد، نمى توانند وظيفه خود را خوب انجام  ــانى معلوم نباش اطالع رس
ــته از صالحيت هاى عمومى، انسانى  دهند. البته، مى توان يك رش
ــته باشند براى آنان برشمرد؛  و اخالقى را كه همه معلمان بايد داش
ــند، احساس وظيفه كنند و آنچه را  ــته باش اينكه صفات خدايى داش
ــت دارند بگذارند،  ــه در اختيار افرادى كه ظرفي دارند بدون مضايق
ــوند، و در  ــتثناء قائل نش ــت را با همه وجود رعايت كنند و اس عدال
آموزش بخل و تكبر نورزند. ما همه مى توانيم چون آدم همه چيز را 

آموزش كتابداري و اطالع رساني و
 پرسش هاى پيِش  رو

دكتر غالمرضا فدايى ■
استاد گروه كتابدارى و اطالع رسانى و رئيس دانشكده كتابدارى دانشگاه تهران

بخش ويژه آموزش كتابداري و اطالع رسانيبخش ويژه آموزش كتابداري و اطالع رساني
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تا تعريف كتابدارى و 
اطالع رسانى به طور 
عام و خاص مشخص 
نشود، بحث از آموزش 
و نواقص آن بى فايده 
است، و تا اين موضوع 
دقيقاً مورد بررسى قرار 
نگيرد، هم چنان اين 
مشكالت وجود خواهد 
داشت

بياموزيم، اگر ظرفيت داشته باشيم. خدا با آنكه آدم 
ــناخت و ظرفيت او را مى دانست، بى دريغ  را مى ش
ــماء را به او آموخت، و بيان كرد كه توان  همه اس
ــرطى كه بر  حمل همه اين معلومات را دارد، به ش
خويشتن مسلط باشد. اخالق يكى از ويژگى هاى 
ــت، كه متأسفانه در دنياى امروز  معلم و متعلم اس
ــود.  ــود و يا اصًال نمى ش كمتر به آن توجه مى ش
ــتن هر چه بيشتر محفوظات و  همه در فكر انباش
تكبر و تفاخر به يكديگرند، و خوب نتيجه آن هم 
معلوم است كه در اين زمينه فصل مشبعى بايد به 
ــد. مخصوصًا براى كتابداران كه  آن اختصاص ياب

ابزار آن را بيش از ديگران در اختيار دارند.
بنابراين، تا تعريف كتابدارى و اطالع رسانى 
ــود، بحث از  ــخص نش ــور عام و خاص مش به ط
ــت، و تا اين  ــص آن بى فايده اس ــوزش و نواق آم
ــى قرار نگيرد، هم چنان  موضوع دقيقًا مورد بررس
ــت. بنابراين، ما  ــكالت وجود خواهد داش اين مش
ــت؟  ــانى چيس ــد بدانيم كتابدارى و اطالع رس باي
ــت، ضرورتش كجاست،  حدود و ثغورش كدام اس
ــته است و يا  ــته هاى رقيب كدامند؟ آيا رش و رش
ــته، مسائل آن چيست و آيا مى توان همه  ميان رش
اين مسائل را زير چتر واحدى جمع كرد، و دربارة 
ــى  ــت و براى آن مواد آموزش آن به داورى نشس
تعريف كرد؟ اگر بنا باشد كتابدارى و اطالع رسانى 
ــت، يا ناشى  ــته اى بدانيم كه حرفه مدار اس را رش

ــتن و بازيابى  ــر به دانس ــك ضرورت اجتناب ناپذير و ذاتى بش از ي
آموخته هايش، بسيار فرق مى كند.

ــگاهى زير سؤال  ــد، ضرورت آموزش دانش اگر حرفه مدار باش
ــى رود و مى توان آن را از طريق آموزش هاى حرفه اى به مخاطب  م
ــته از نياز ذاتى انسان براى يادگيرى  تعليم داد. ولى چنانچه برخاس
ــد كه بازيابى اطالعات در آن نقش محورى داشته باشد، مانند  باش
ــت،  ــفى اس ــته هاى ديگرى كه داراى مبانى نظرى و فلس همه رش
ــائل خود بپردازد و براى حل مسائل  مى تواند به تعيين اهداف و مس
رشته راهكارهايى بينديشد، و همانند همه رشته هاى ديگرى كه از 
ــتفاده مى كنند بى آنكه مغلوب فناورى شود، و يا انحصاراً  فناورى اس
ــود، بالنده و سرفراز به طرح نيازهاى آموزشى  خود فناورى تلقى ش

خود  بپردازد.
نكته ديگر در تعريف اين است كه بايد رابطه آن با شاخه هاى 
ــه در كجاى درخت  ــود، و معلوم گردد ك ــخص ش ديگر علمى مش
ــانى عضوى از  ــت؟ آيا كتابدارى و اطالع رس ــش قرار گرفته اس دان
ــاخه و شعبه  ــت و ش ــت، ولى خود عقيم اس يك خانواده بزرگ اس
ــش جايگاهى دارد، خود  ــا با آنكه در درخت دان ــرى ندارد، و ي ديگ
نيز زيرمجموعه هايى دارد كه به آن متعهد و مرتبط است. به عنوان 
ــام آن مى تواند  ــانى به معناى ع ــدارى و اطالع رس ــال، آيا كتاب مث

ــار كمياب،  ــخ خطى و آث ــيو)، نس ــعبه هايى چون يادمانه ها (آرش ش
ــنامه نگارى، مديريت و بهره ورى اطالعات، اقتصاد اطالعات،  دانش
مرجع شناسى، ذخيره يا بازيابى اطالعات، مديريت انواع كتابخانه ها، 
تاريخ و فلسفه اطالعات، مديريت دانش و مشاوره اطالعات، كنترل 
و حفاظت از سرمايه هاى فكرى، و موارد ديگر را در خود جاى دهد 
ــن موضوعات متوليان  ــرار دهد، و يا اينكه اي ــر يك چتر ق و در زي
ــده دار برنامه ريزى و  ــق و يا به ناحق دارد كه خود عه ــرى به ح ديگ
ــتند. مسئله اى كه هم اكنون ما با آن مواجهيم، اين  اجراى آن هس
ــدم تبيين حدود و مرزهاى  ــت كه به خاطر ضعف در تعريف و ع اس
ــوزش موارد پيش گفته  ــانى، ضرورت هاى آم كتابدارى و اطالع رس
ــته تا خود به تأسيس دوره هايى دست  حوزه هاى ديگر را بر آن داش
ــته، از ضرورت هايى  بزنند. بنابراين، تهيه تعريف جامع و كامل رش
است كه بايد مورد توجه همه عالقه مندان و تحصيلكردگان رشته، 

به ويژه استادان قرار گيرد.
ــرب ـ كتابدارى و  ــد از غ ــيارى ـ و به تقلي ــه هنوز بس اينك
ــانى را ميان رشته مى دانند و بر آن اصرار دارند و شايد آن  اطالع رس
ــزرگ و در آموزش تأثيرگذار  ــئله اى ب را مزيت هم بدانند، خود مس
ــت. وقتى كتابدارى و اطالع رسانى نه يك رشته، كه ميان رشته  اس
باشد، مى توان اين سؤال را مطرح كرد كه آيا اين ميان رشته به قوام 
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آموزش كتابداري و اطالع رساني و پرسش هاى پيِش  روآموزش كتابداري و اطالع رساني و پرسش هاى پيِش  رو

دانشكده كتابدارى و 
اطالع رسانى دانشگاه 

تهران با اين نيت 
تأسيس شد كه 
بتواند به تعريف 

دقيق كتابدارى و 
اطالع رسانى بپردازد، 
جايگاه خود را ارتقاء 

دهد، حوزه هاى مرتبط 
را با هم جمع كند، 

نيروى انسانى مناسب 
را فراهم و يا تربيت 

كند، و نگاه ديگران را 
به اين حوزه تصحيح 
نمايد، و در اين راه از 
همه صاحب نظران و 

دلسوزان يارى مى طلبد

ــخص شده و يا نشده  ــيده و تعريف، موضوع، و مسائل آن مش رس
ــته است و نه ميان رشته،  ــت. در صورت اول، در واقع نام آن رش اس
ــود در ايجاد و  ــت، معلوم مى ش ــيده اس و چنانچه هنوز به قوام نرس
ــرد و چيزى به طور  ــته هاى ديگر بحث ك ــا آموزش آن بايد از رش ي
ــته وجود ندارد. در اين صورت، اگر هر رشته اى  ذاتى براى خود رش
ــتاند و بگويد اين موارد را خود آموزش مى دهد،  سهم خود را باز س
چيزى براى كتابدارى و اطالع رسانى باقى نمى ماند. لذا، بايد بدانيم 
ــته اى كردن كتابدارى و اطالع رسانى فضيلتى براى آن  كه ميان رش
به شمار نمى آيد. البته همه رشته ها، و به ويژه رشته هاى علوم انسانى 
و اجتماعى خاصيت ميان رشته اى دارند؛ زيرا درباره انسان و زندگى 
ــت و  ــان چون ذوابعاد اس ــاى او بحث مى كنند، و اين انس و نيازه
ــته هاى مرتبط با او خاصيت  ــاى گوناگون، بنابراين رش داراى نيازه
ميان رشته اى دارند. روشن شدن و اتفاق نظر داشتن بر اين موضوع 

خود در آموزش تأثير فراوان خواهد داشت.
ــت؛ يعنى  ــوزش، «آموزش به كى» اس ــئله بعدى در آم مس
شناخت مخاطبان و نيازمندان. اين شناخت از دو جهت قابل مطالعه 
ــوند: اول، آنهايى كه فرامى گيرند، و  ــت، كه بايد با هم روشن ش اس
دوم، آنهايى كه از خدمت فراگيرندگان بهره مى برند. سامانه آموزش 
كتابدارى و اطالع رسانى همانند همه رشته هاى ديگر بايد بداند چه 
كسانى و با چه ويژگى و استعداد، ضريب هوشى، هوش هيجانى و 
ديگر هوش ها مورد نياز است، كه مى توانند وظايف محوله را انجام 
دهند. اينكه موارد آزمون چه باشد و چه افرادى برگزيده شوند و يا 
ــت، مصاحبه كنندگان چه چيزهايى را مى خواهند و  اگر مصاحبه اس
ــان صائب اند، و چه كسانى وارد حوزه مى شوند،  چقدر در تشخيصش
ــت تا چه سطح و با چه تعداد مورد  و آموزش هايى كه مورد نياز اس
نياز است، همه قابل بحث است و بدون همكارى نهادهاى آموزشى 
از جمله وزارت  هاى آموزش عالى و بهداشت و درمان، و نيز وزارت 
ــويم  ــود. در غير اين صورت، مى ش آموزش و پرورش عملى نمى ش
كارخانه توليد دارندگان مدرك. اگر چه ممكن است بعضى رشته ها 
ــند، اين امر ممكن است اتفاقى  ــبه خوبى باش داراى بازار كار بالنس
باشد و به شانس برگردد. دوم، نياز جامعه و تحليل آن است كه باز 
بايد دست اندركاران به خوبى آن را تبيين كنند. ضرورت هاى موجود 
ــفاف نيست.  ــانان ش در جامعه براى آموزش كتابداران و اطالع رس
ــانى مطرح مى شود، ذهن  وقتى بحث آموزش كتابدارى و اطالع رس
ــنتى آن مى شود. اّما آيا اين  ــتقيمًا متوجه كتابخانه به مفهوم س مس
ــت؟ جامعه با اين همه نيازهاى اطالعاتى و با اين  ــئله اس همة مس
ــت، آلودگى  همه فقر اطالعات، به لحاظ نبود اطالعات دقيق و درس
ــفاف نبودن اطالعات و مانند آن،  اطالعات، افزونگى اطالعات، ش
ــى، چگونه مى تواند  ــامانه هاى خارجى به جاى داخل و يا اتكاء به س
ــى را تحليل كند و خط درستى را براى آن ترسيم نمايد.  نياز آموزش
گسيختگى دستگاه هاى مسئول در اين مورد شاهد اين مدعاست. 

ــت كه سهم اطالعات  ــور هرگز بررسى نشده اس در اين كش
ــت.  ــائل چقدر بوده اس ــبرد مس ــى و كيفى آن در پيش و ارزش كّم
ــت كه چه تعداد پروژه هايى به نام اطالعات  هرگز بررسى نشده اس

ــده، موفق بوده، نيمه كاره رها شده، و يا  و اطالع رسانى تصويب ش
ــت. هزينه هايى كه صرف اطالع رسانى  ــت مواجه شده اس با شكس
ــود در كشور قابل توجه است، و چنانچه براى سامان دهى آن  مى ش
ــى متوسل مى شدند وآموزش مطابق با نياز صورت  به مراكز آموزش

مى گرفت، قطعًا بهتر جواب مى داد.
ــته دو وظيفه سنگين دارند؛ يكى اينكه خود  استادان اين رش
ــليقه هاى  ــاماندهى حوزه هاى مرتبط بپردازند و از اختالف س به س
ــخصى بپرهيزند، و دوم، در نماياندن و معرفى قابليت هاى حوزه  ش
ــعى بليغ كنند و يك صدا باشند. جامعه به اطالعات نياز  به جامعه س
ــكالت موجود تالش مى كند، اّما يافتن  فراوان دارد و براى رفع مش

مرجع واقعى كار را مشكل مى كند.
ــؤال «براى چه» آموزش مى دهيم، همانطور  ــخ به س در پاس
ــود.  ــخ داده ش ــد بايد به نيازهاى اطالعات واقعى پاس كه مطرح ش
ــت دارد كه بايد راهكارهايى براى  ــدر رفتن اطالعات آنقدر اهمي ه
ــود. هر سازمانى بايد فرد و يا دايره اى  جلوگيرى از آن پيش بينى ش
ــود اطالعات به گونه اى  ــئول چنين كارى كند، تا مطمئن ش را مس
ــازماندهى و عرضه مى شود، كه هر كسى مجبور نيست كار را از  س
نو شروع كند، يا دست به دامن مؤسسات اطالع رسانى خارجى شود، 
به اين بهانه كه اطالعات آنهاـ  به اين لحاظ كه ثبت جهانى شدهـ  
درست تر است و ممكن است كمتر مورد انتقاد قرار گيرد. اّما بديهى 
ــته  ــد و يا از نياز جامعه برنخواس ــت وقتى اطالعات واقعى نباش اس
ــكالت جامعه را حل نمى كند. در كشورهايى  ــد، مشكلى از مش باش
ــت و  ــوازى كارى براى ايجاد كارهاى كاذب فراوان اس چون ما، م
ــئول،  ــازمانى مس ــده اى از اين راه ارتزاق مى كنند. آيا تاكنون س ع
ــطوح مختلف بررسى كرده است؟ در  ــتگاه هاى موازى را در س دس
ــتگاه هاى موازى معلوم هستند،  ــطوح باال كه بسيارى از اين دس س
ولى به همان نسبت در سطوح پايين تر دستگاه هاى موازى فراوانى 
ــد و يا هدر مى دهند، و در  ــدت مى بلعن وجود دارند و بودجه را به ش
ــرورت دارد هزينه هايى صورت گيرد از جمله آموزش،  جايى كه ض

كار معطل مى ماند. 
ــت، پاسخگويى به مدعيان است.  يكى از فوائد آموزش درس
همان گونه كه فرشتگان مدعى بودند، آدم نمى تواند اين بار امانت را 
حمل كند. تعدادى نه چندان كم مدعى هستند كتابداران نمى توانند 
ــغول به كار مى شوند  وظيفه خود را به خوبى انجام دهند، لذا خود مش
و يا دست كم از چندين كتابدار در سطح پائين هم استفاده مى كنند. 
ــث دارد و به نظام  ــت يا نه، جاى بح ــت اس ــان درس اينكه ادعايش

آموزشى ما برمى گردد.
دانشكده كتابدارى و اطالع رسانى دانشگاه تهران با اين نيت 
ــانى  ــد كه بتواند به تعريف دقيق كتابدارى و اطالع رس ــيس ش تأس
ــردازد، جايگاه خود را ارتقاء دهد، حوزه هاى مرتبط را با هم جمع  بپ
كند، نيروى انسانى مناسب را فراهم و يا تربيت كند، و نگاه ديگران 
را به اين حوزه تصحيح نمايد، و در اين راه از همه صاحب نظران و 
ــوزان يارى مى طلبد. اميدوارم با نگاه نادرست خود معضلى بر  دلس

معضالت افزوده نشود. آمين.
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نويسنده مقاله باور 
دارد كه گروه هاى 
كتابدارى و مدرسان 
اين گروه ها بايد با 
آگاهى از چالش هاى 
پيِش روى اجراى اين 
برنامه، تالش كنند از 
محدويت هاى برنامه 
كاسته و قابليت هاى آن 
را افزايش دهند

ــى كتابدارى با مشاركت تعداد  ــى دوره كارشناس آخرين برنامه درس
قابل توجهى از نمايندگان گروه هاى آموزشى مطرح كتابدارى ايران 
ــال 1388ـ1389، در كميته اى كه به همين منظور در وزارت  در س
علوم تشكيل شده بود تصويب، و براى اجرا به گروه هاى كتابدارى 
ــت. دليل اصلى تهيه و تصويب  ــگاه هاى ايران ابالغ شده اس دانش
ــى، پربار كردن و روزآمدسازى  برنامه جديد براى گروه هاى آموزش
ــخگو بودن اين برنامه به نيازهاى  ــى به منظور پاس برنامه هاى درس

امروز و سال هاى نه چندان دوِر آينده است. 
در برنامه جديد دو گروه درس وجود دارد: (1) درس هايى كه 
ــته اند (گاه با تغييرى اندك، نامى متفاوت به آنها  قبًال نيز وجود داش
داده شده است)؛ و (2) درس هاى جديد كه براى پربارتر و روزآمدتر 
شدن، در برنامه گنجانيده شده است. اين مقاله براى وضوح بخشى 
ــاى كتابدارى در اجراى برنامه، و چالش هاى  به چالش هاى گروه ه
ــده است. نويسنده  ــان در آموزش درس هاى جديد نوشته ش مدرس
ــان اين گروه ها بايد  مقاله باور دارد كه گروه هاى كتابدارى و مدرس
ــراى اين برنامه، تالش كنند  ــا آگاهى از چالش هاى پيِش روى اج ب
ــته و قابليت هاى آن را افزايش دهند.  ــاى برنامه كاس از محدويت ه
خوشبختانه جامعه كتابدارى همواره براى افزايش كيفيت درس ها، 
از رويكرد باز بودن دست گروه ها در گزينش مدرس شايسته، اعمال 
ــب در شرح درس ها و گزينش يا توليد منابع مناسب  تغييرات مناس
ــتقبال كرده است. اين نوشتار به چهار  براى درس هاى كتابدارى اس
ــه بخش اول، درس هاى جديد در  ــيم شده است: در س بخش تقس
ــر يك از گروه هاِى درس هاى پايه، درس هاى تخصصى اجبارى  ه
ــتند، و در بخش  ــى اختيارى مورد توجه هس ــاى تخصص و درس ه
ــه بخش قبلى توصيف شده اند،  ــاس واقعياتى كه در س چهارم براس
ــده است. در مواردى الزم دانسته شده براى روشن تر  نتيجه گيرى ش
ــى  ــدن مطلب قطعاتى از متن اصلى برنامه جديد دوره كارشناس ش

كتابدارى به صورت بريدن1 و چسباندن2 به اين متن منتقل شود. 

الف. درس هاى پايه 
ــة كتابدارى و  ــوان درس هاى پاي ــد 41 واحد به عن ــه جدي در برنام
ــانى در نظر گرفته شده است. 23 واحد از اين درس ها از  اطالع رس

ــته اند، و 18 واحد اخيراً اضافه شده و جزء درس هاى  قبل وجود داش
جديد هستند.

دروس پايه (جديد)دروس پايه ( از قبل بوده اند)

آمار براى كتابدارانروان شناسى عمومى

مبانى علوم رايانهمبانى جامعه شناسى

تاريخ علومتاريخ تمدن

زبان شناسى كاربردىمتون اختصاصى انگليسى 1

مقدمه اى بر روابط عمومىمتون اختصاى انگليسى 2

آشنايى با مطبوعات و رسانه هامتون اختصاصى انگليسى3

آشنايى با اطالعات و واژه پردازى (فارسى، التين)
ارتباطات

آشنايى با ويراستارى و نشرآشنايى با تاريخ اديبات ايران

اخالق حرفه اىآئين نگارش علمى

ــوم رايانه، تاريخ  ــاى جديد (مبانى عل ــج عنوان از درس ه پن
ــى كاربردى، مقدمه اى بر روابط عمومى و اخالق  علوم3، زبان شناس
ــرفصل هايى دارند كه تدريس آنها خارج از توان علمى  حرفه اى)، س
مدرسان كتابدارى است. در زير فقط شرح درس «اخالق حرفه اى» 
ــط  ــا ضرورت تدريس آن توس ــل مى كنم ت ــه نق ــوان نمون را به عن

متخصصان غير كتابدار آشكار شود.

چالش هاى اجراى برنامة جديد دوره كارشناسى كتابدارى:
 با تأكيد بر درس هاى تازه

دكتر محمدحسين ديانى ■
استاد گروه كتابدارى و اطالع رسانى دانشگاه فردوسي مشهد

اني
ع رس
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چالش هاى اجراى برنامة جديد دوره كارشناسى كتابدارى با تاكيد بر درس هاى تازه چالش هاى اجراى برنامة جديد دوره كارشناسى كتابدارى با تاكيد بر درس هاى تازه 

درس آشنايى با 
مطبوعات و رسانه ها 

كه به عنوان درس 
پايه در برنامه 

گنجانيده شده است، 
سرفصل هايى دارد 

كه كتابداران را براى 
تدريس آن با چالش 

مواجه خواهد كرد

شرح درس:
ــاي اخالق؛ اخالق  ــفه و نظريه ه تعريف اخالق؛ علم اخالق؛ فلس
ــئوليت هاي اخالقي (فردي،  كاربردي؛ حرفه و اخالق حرفه اي؛ مس
ــه اي؛ اصول اخالق  ــالق حرف ــازماني)؛ ويژگي هاي اخ ــغلي، س ش
ــرد فايده گرا،  ــامل رويك ــه اي؛ رويكردهاي اخالق حرفه اي ش حرف
ــرد آزادي گرا، نظريه عدالت فراگير، نظريه  رويكرد وظيفه گرا، رويك
ــاني؛  زيبايي و خير مطلق؛ اخالق حرفه اي در كتابداري و اطالع رس
اصول اخالقي توليد و اشاعه اطالعات (اصل در اختيار بودن، اصل 
ــرد اطالعات؛ فناوري  ــال)؛ اصول اخالقي كارب رازداري، اصل كم

اطالعات و رايانه؛ نمونه هاي قوانين و مقررات اخالق حرفه اي.
ــج عنوان درس وجود دارد؛  ــه بااهميت در بارة اين پن دو نكت
ــته هاى تخصصي خود مربوطه  اول اينكه، اين نوع درس ها در رش
ــتر تدريس مى شود و مدرسان همان منبع، محتوا و  با جزئيات بيش
ــيوه تدريس دانشجويان رشته هاى مربوطه را براى كتابداران نيز  ش
ــراى كتابداران كه با  ــه مى كنند. به همين دليل درك مطالب ب ارائ
ــد بود. نكته دوم  ــوار خواه ــنايى قبلى ندارند، دش مفاهيم اصلى آش
ــي  ــداد اندكى از گروه هاي آموزش ــه، اين درس ها فقط در تع اينك
ــوند و ممكن است چنان  (به عنوان درس تخصصي) تدريس مى ش
ــگاهى كه كتابدارى در آن تدريس مى شود، وجود  گروهى در دانش
ــد. موردى كه مى توان به آن اشاره كرد درس «تاريخ  ــته باش نداش
ــن درس فقط در  ــت، اي ــه درس هاى قبلى اس ــدن» از مجموع تم
مجموعه درس هاى كتابدارى گنجانيده شده است و در هيچ يك از 
مجموعه درس هاى رشته هاى علوم انسانى و اجتماعى وجود ندارد. 
ــت براى دو واحد در يك گروه وقت  ــى حاضر نيس لذا، هيچ مدرس
ــه و ارائه كند. تجربيات در بارة يافتن  ــذارد و مطالب الزم را تهي بگ

ــوع درس ها، در پى گزينش ارائه گرايش علمي  مدرس براى اين ن
ــهيد چمران اهواز، آشكار شد و يقين دارم گروه هاى  در دانشگاه ش
ــگاه هاى ديگر نيز با آغاز اجراى برنامه  ــى كتابدارى در دانش آموزش

جديد اين نوع چالش ها را تجربه خواهند كرد. 

درس هاى پايه كه ممكن است كتابداران ارائه كنند: 
ــنايى با مطبوعات و رسانه ها،  ــه عنوان درس (آش سرفصل هاى س
ــنايى با اطالعات و ارتباطات)  ــتارى و نشر، و آش ــنايى با ويراس آش
ــان كتابدارى ـ گرچه ممكن است تا به  ــت كه مدرس به گونه اى اس
ــطح كلى با آنها آشنايند  ــند ـ در س حال آنها را تدريس نكرده باش
ــد تدريس آنها را  ــب مى توانن ــتفاده از منابع مناس ــا تالش و اس و ب
ــر  ــنايى با چاپ و نش ــد. به عنوان مثال، كتاب «آش ــده گيرن برعه
ــبى براى بخشى از  ــنى كتاب مناس در روابط عمومى» حميد محس
ــت، اّما بخش ويراستارى  ــتارى و نشر اس ــنايى با ويراس درس آش
ــى خاصى مى طلبد، به مطالعات  ــن درس ضمن اينكه نگرش ادب اي
بيشترى نياز دارد. به عنوان مثال كتاب «نگارش و ويرايش» احمد 
ــمت، كتابى مناسب براى مطالعه  ــميعى (گيالنى) از انتشارات س س
ــود كه برخى مطالب مندرج در كتاب  ــت. يادآور مى ش و آموزش اس
ــّرى نيز براى بخش  ــگارش علمى» تأليف دكتر عباس ح «آئين ن
ويراستارى اين درس سودمند است. مدرسانى كه تدريس اين درس 
ــى منابع معرفى شده براى اين درس،  را برعهده مى گيرند، با بررس
ــد كه منابع معرفى شده براى  ــنده هم رأى خواهند ش با اين نويس
ــه منبعى كه براى اين درس  ــن درس در متن برنامه، كمتر از س اي
ــدن  ــى ش در اينجا معرفى كردم قابليت هاى الزم براى كتاب درس

را دارند. 
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آن گونه كه در شرح 
درس «آشنايى با 
اطالعات و ارتباطات» 
مندرج است، اين 
درس بيشتر به 
اطالعات توجه دارد، 
آن مقدارى هم كه 
به ارتباطات توجه 
دارد، جنبه هاى نظرى 
ارتباطات در نظر است 
تا جنبه هاى فنى آن. 
بر اين اساس، بُعد 
نظرى اين درس بسيار 
قوى تر از بُعد عملى آن 
است

درس آشنايى با مطبوعات و رسانه ها كه به عنوان درس پايه 
ــده است، سرفصل هايى دارد كه كتابداران را  در برنامه گنجانيده ش
ــرح درس  ــراى تدريس آن با چالش مواجه خواهد كرد. در زير ش ب

آورده شده است: 
ــران؛ مطبوعات فرهنگ  ــه مطبوعات در جهان و اي تاريخچ
مردمي و فرهنگ باال و جامعه مدني؛ نوشته هاي مردم پسند و طبقه 
ــيت؛ آزادي مطبوعات؛ سانسور در  اجتماعي، نژاد، ايدئولوژي و جنس
ــانه ها در جهان و ايران؛ فرهنگ و رسانه؛  مطبوعات؛ تاريخچه رس
ــي رسانه ها؛ اخالق  ــينما و اينترنت؛ آسيب شناس تلويزيون، راديو، س

رسانه اي.
ــده  ــرح درس، مباحث مطرح ش ــت كه در اين ش ــكار اس آش
ــخن گفتن در كالس درباره آنها  ــتره اى بسيار وسيع دارند و س گس
به دانشى بسيار فراتر از دانش كتابدارى نياز دارد. مناسب تر خواهد 
ــانى از حوزه رسانه  برعهده گيرند، خيال  بود كه اين درس را مدرس
ــهرها يا  ــى به اين متخصصان در تعداد اندكى از ش مى كنم دسترس
ــگاه ها ميسر باشد. لذا، نوعى اجبار براى ورود كتابداران به اين  دانش
ــفانه منابعى كه براى اين درس  ــد. متأس ــاس خواهد ش حوزه احس
ــرفصل ها، بسيار پراكنده و  ــده است، همچون عناوين س معرفى ش
ــده براى اين درس در  ــتند. جديدترين منابع معرفى ش قديمى هس
ــال هاى 1380 تا1381 منتشر شده اند. آن گونه كه از نام اين سه  س
ــانه و ثبات سياسى»، «نظريه هاى ارتباطات»  منبع برمى آيد ـ «رس
و «راهنماى بررسى تلويزيون»ـ  منابعى بسيار حاشيه اى در مقايسه 

با عناوين سرفصل هاى اين درس هستند. 
بخشى از سرفصل هاى درس مديريت نشريات ادوارى 

به شرحى كه در زير آمده است، با سرفصل هاى اين درس 
همپوشانى دارد كه بهتر است در تدريس درس «مديريت نشريات 

ادوارى» به آن پرداخته نشود.
تاريخچه نشريه هاي ادواري در جهان و ايران، عوامل مؤثر 

در ايجاد و گسترش نشريه هاي ادواري، تعريف نشريه.
آن گونه كه در شرح درس «آشنايى با اطالعات و ارتباطات» 
ــت، اين درس بيشتر به اطالعات توجه دارد، آن مقدارى  مندرج اس
ــات توجه دارد، جنبه هاى نظرى ارتباطات در نظر  هم كه به ارتباط
ــد نظرى اين درس  ــاس، بُع ــت تا جنبه هاى فنى آن. بر اين اس اس

بسيار قوى تر از بُعد عملى آن است. 

شرح درس:
ــات؛ كاركردهاي  ــات و ارتباط ــي نظريه هاي اطالع ــاره به برخ اش
ــه؛ زمينه ها و  ــوالت جامع ــا و تح ــا نيازه ــاط ب ــات در ارتب اطالع
ــاختارهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه و تأثير  س
ــاي كالن اجتماعي،  ــر آنها؛ ارزش اطالعات در نظام ه اطالعات ب
اقتصادي، و مديريتي؛ شناخت جامعه اطالعاتي: تعريف ها، معيارها 
ــاني  ــات و اطالع رس ــاخت هاي ارتباط ــاخص هاي آن؛ زيرس و ش
ــي و ارتباطي  ــبكه هاي اطالعات ــه اطالعاتي؛ جامعه و ش در جامع
(اينترنت، رسانه ها، ...)؛ اخالق اطالعات (توقعات و حقوق، وظايف 

و مسئوليت ها، مالكيت فكري،...).
ــگاه امام رضا  ــى و دانش ــگاه فردوس ــانى كه در دانش مدرس
ــس كرده اند، آگاهند كه  ــات و اجتماع» را تدري (ع) درس «اطالع
ــيار دشوار و در عمل براى دانشجويان بسيار  تدريس اين درس بس
ديرهضم است. نويسنده اين سطور براى تدريس درس «اطالعات 
ــيار مشابه اين درس است، به جاى  و اجتماع» كه مندرجات آن بس
ــتفاده از كتاب «تأثير اطالعات بر جامعه» از كتاب «نظريه هاى  اس
ــژه بخش هاى مربوط به  ــتر،4 به وي ــه اطالعاتى» فرانك وبس جامع
ــيلر استفاده مى كند. بر  نظرات دانيل بل، آنتونى گيدنز و هربرت ش
ــه نظريه پرداز، امكان درك چرايى  ــن باورم كه در مطالب اين س اي
ــز را دربر گرفته  ــه اطالعات همه چي ــيدن به مرحله كنونى ك رس
ــت كه تدريس اين كتاب به شكلى  ــت، دقيق تر است. بديهى اس اس
كه در كل متن اصلى موجود است، كارى دشوار است و الزم است 
انديشه هاى اصلى آنها استخراج و در كالس تدريس شود. اين مورد 
ــداران به آن عادت  ــه دقيق تر از آنچه معموًال ما كتاب ــز به مطالع ني

كرده ايم، نيار دارد.
ــراى درس آمار، يك واحد نظرى و يك واحد عملى در  ب
نظر گرفته شده است. مباحثى كه براى اين درس توصيه شده، 
ــم كتاب عليرضا  ــارم و هفتم تا چهارده ــاى اول تا چه بخش ه
هويدا است. اين حجم از مطلب را نمى شود در يك واحد نظرى 
ــس كرد. براى تدريس جزئيات محتواى كتاب هويدا الزم  تدري
ــتفاده شود. هرگاه چنين  ــت كه از يك متخصص آمارى اس اس
ــار تدريس مى كند  ــب به زبانى كه مدرس آم ــم، درك مطال كني
ــژه كه ارائه  ــد بود، به وي ــوار خواه ــيار دش براى كتابداران بس
ــانى براى مدرس  ــاى كاربردى از كتابدارى و اطالع رس مثال ه
ــت. با توجه به اينكه بسيارى از عمليات  ــر نيس غيركتابدار ميس
ــيار زياد توسط نرم افزارهاى آمارى انجام  آمارى با سهولت بس
ــود كتاب قانع و كوشا، كتاب5 درسى در  ــود، توصيه مى ش مى ش
ــت كه  ــد. پذيره اصلى اين كتاب اين اس ــى باش دوره كارشناس
ــام داد، آنچه كه  ــبات را با نرم افزار انج ــى مى توان محاس وقت
ــب  ــارى، فوايد آنها، زمان مناس ــود مفاهيم آم ــد آموخته ش باي
ــاى رايانه اى  ــوان تحليلى برونداده ــتفاده از آنها و ت ــراى اس ب
ــد، درآن صورت هم  ــى باش ــت. هرگاه اين كتاب متن درس اس
ــد تدريس كرد، و  ــى آمار را در يك واح ــود مفاهيم اصل مى ش
ــاى الزم، مى توان  ــودن فناورى ه ــورت در اختيار ب ــم در ص ه
ــزار وارد، و برونداد  ــا غيرواقعى را به نرم اف ــاى واقعى ي داده ه
ــيوه تحليل آنها را به دانشجويان  اجراى فرمول هاى آمارى و ش
ــه عنوان  ــدا و دالور) را كه ب ــر (هوي ــاب ديگ ــت. دو كت آموخ
ــت، مى توان تنها براى مطالعه  منابع اين درس معرفى شده اس

عميق تر در اختيار دانشجويان عالقه مند مراجعه قرار داد. 

ب. درس هاى تخصصى اجبارى 
42 واحد از درس هاى تخصصى اجبارى، از قبل نيز وجود داشته اند 

و 18 واحد درس جديد اضافه شده است.
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درس هاى تخصصى اجبارى
 (از قبل وجود داشته)

درس هاى تخصصى 
اجبارى (جديد)

مقدمه اى بر كتابدارى و 
اطالع رسانى

آشنايى با فناورى هاى 
اطالعات و ارتباطات

آشنايى با نرم افزارهاى فراهم آورى و توسعه مجموعه
كتابخانه اى

سازماندهى 1(فهرست نويسى 
سازماندهى رايانه اى منابعتوصيفى و تحليلى)

سازماندهى2
(رده بندى ديويى)

آشنايى با پايگاه هاى 
اطالعاتى

سازماندهى 3 
نمايه سازى كتاب(رده بندى كنگره)

مرجع شناسى عمومى
مبانى و روش هاى آموزش 

سواد اطالعاتى

آشنايى با مديريت مرجع شناسى تخصصى
اطالعات

كتابخانه و توسعه پايداراصول كار مرجع

ساختمان و تجهيزات كتابخانه
طراحى و مديريت 

وب كتابخانه و مراكز 
اطالع رساني

تحقيق مقدماتى در كتابدارى و 
آشنايى با علم سنجىاطالع رسانى

مواد و خدمات 
كتابخانه براى كودكان و 

نوجوانان
مديريت كتابخانه ها و
 مراكز اطالع رسانى

كارآموزى، 1، 2 و 3

ــاهد رگه هايى از  ــت ش ــدرس قبلى اين درس ها متوقع اس م
ــد.  ــرح درس و منابع اين درس ها باش ــث جديد در اهداف، ش مباح
ــا فقط به ذكر چند  ــود. در اينج ــا زياد با اين موارد روبرو نمى ش اّم
ــدارى، يعنى درس  ــى از مهم ترين درس هاى كتاب ــه درباره يك نكت
ــاره مى شود تا نشان دهد كه  ــعه مجموعه» اش «فراهم آورى و توس
ــرح درس و منابع درس هاى قديمى،  ابتكار تغييراتى در اهداف، ش
ــده است (يادآور مى شود كه در  كماكان بر عهده مدرس گذارده ش
ــده  ــرفصل هاى كتابدارى تنظيم ش ــاى اوليه اى كه براى س متن ه
ــت بنا به تشخيص  ــكارا اعالم شده كه مدرس مجاز اس است، آش
ــاب كند). در زير  ــرح درس ها و منابع را انتخ ــانه خود، ش كارشناس
ــرح درس و منابع درس «فراهم آورى و توسعه مجموعه»  هدف، ش

به نمايش گذارده شده است.

اول اينكه، با توجه به شرح درس به سهولت مى توان دريافت 
ــه تعيين يك واحد نظرى و دو واحد عملى براى اين درس كامًال  ك
ــت. اين درس دانش  يا مهارت هاى الزم براى  ــانه اس غيركارشناس
انتخاب مواد سودمند را به دانشجو مى آموزد تا مانع وارد شدن منابع 
ــتم و در نتيجه خارج شدن آن از سيستم شود؛ و  ــب به سيس نامناس
ــود، ميسر  اين توانايى با محتوايى كه در يك واحد مى تواند ارائه ش
نمى شود. دوم اينكه، بر اساس شرح درس، دو واحد كار عملى براى 
ــده براى اين  ــوم اينكه، منابع معرفى ش ــت. س اين درس الزم نيس
ــيارى از داده ها و اطالعاتى  درس، كتاب هاى قديمى اند كه فاقد بس
ــرح درس به آنها اشاره شده است. يادآور مى شود  ــتند كه در ش هس
ــى  ــاب دكتر آزاد (رحمت خدا بر او باد)، ترجمه متن انگليس كه كت
ــت كه مباحث مجموعه سازى در آمريكا در دهه 1970 را  كتابى اس
دربردارد (متن انگليسى اين كتاب در سال 1981 منتشر شده است). 
ــينايى نيز به مباحثى كامًال  ــن كتاب و نيز دو جلد كتاب آقاى س اي
ــرح درس، اين درس آمده مى پردازند. به  متفاوت از آنچه كه در ش
ــرح درس اين درس  ــب تر با ش يقين كتاب هايى با محتوايى متناس
ــت، كه نام بردن از آنها در فهرست منابع، حداقل  ــده اس منتشر ش
ــت بيشتر توصيفگر و هدايت كننده شرايط مجموعه سازى  مى توانس
اين دوران باشد. مثًال «مجموعه سازى منابع الكترونيكى6»، نوشته 

استوارت د. لى، ترجمه محمد زره ساز و عليرضا اسفنديارى مقدم. 
ــت.  ــده اس درس هاى جديد در 18 واحد به برنامه افزوده ش
ــرى، به دو گروه قابل  ــن درس ها به لحاظ جنبه هاى عملى و نظ اي
ــيم اند. گروه اول به فناورى هاى اطالعاتى و ارتباطى پرداخته  تقس
است. مباحث مربوط به فناورى اطالعات و ارتباطات كه موضوعات 
ــلط اين دوران در حوزه كتابدارى و اطالع رسانى است، در پنج  مس
ــت. اين درس ها  ــده اس ــوان درس جديد در برنامه گنجانيده ش عن
ــات و ارتباطات»،  ــاى اطالع ــا فناورى ه ــنايى ب ــد از: «آش عبارتن
ــا پايگاه هاى  ــنايى ب ــنايى با نرم افزارهاى كتابخانه اى»، «آش «آش
ــازماندهى  اطالعاتى»، «طراحى و مديريت وب كتابخانه ها» و «س
ــان مى دهد كه  ــرح درس اين چهار درس نش ــه اى منابع». ش رايان
ــان  ــت كه مدرس براى تدريس اين درس دانش هايى مورد نياز اس
ــده اند. البته، اين  ــنا نش ــمى با آنها آش كتابدارى در كالس هاى رس
ــان به گونه خودآموز  ــت كه برخى از مدرس ــكان يا اجبار بوده اس ام

در درس «آشنايى 
با نرم افزارهاى 

كتابخانه اى» مطالب 
بسيار كلى آورده 

شده است و نه در 
شرح درس و نه در 
منابع، نرم افزارهاى 
كتابخانه اى فارسى 

ـ نوسا، پارس 
آذرخش، گنجينه 

و ... كه رايج ترين 
نرم افزارهاى 

كتابخانه اى در ايران 
است ـ مورد توجه 

نبوده اند

چالش هاى اجراى برنامة جديد دوره كارشناسى كتابدارى با تاكيد بر درس هاى تازه چالش هاى اجراى برنامة جديد دوره كارشناسى كتابدارى با تاكيد بر درس هاى تازه 



13
90

هر 
/ م

هم
ه ن

مار
 ش

م/
ده

هار
ل چ

سا

24

ــند. اّما واقعيت اين است كه يا اين  ــده باش ــنا ش با اين محتواها آش
درس ها را مدرسانى غيركتابدار بايد تدريس كنند، يا بايد كتابداران 
ــرح درس ها  ــى كه در ش مدرس قبل از اجراى اين برنامه، به دانش
آمده، مسلط شوند. شايد عجيب به نظر برسد، ولى مناسب است كه 
ــاى هيئت علمى داوطلب تدريس اين درس ها، در كالس ها يا  اعض
كارگاه هاى خاص آشنايى با اين مباحث شركت كنند. يك نكته كه 
ــت كه در درس «آشنايى  ــته كردن آن ضرورت دارد اين اس برجس
ــيار كلى آورده شده است و  با نرم افزارهاى كتابخانه اى» مطالب بس
ــى  ــرح درس و نه در منابع، نرم افزارهاى كتابخانه اى فارس نه در ش
ــه رايج ترين نرم افزارهاى  ــارس آذرخش، گنجينه و ... ك ــا، پ ـ نوس
كتابخانه اى در ايران است ـ مورد توجه نبوده اند. حال آنكه آشنايى 
ــيار ضرورى  ــق با امكانات و محدوديت هاى اين نرم افزارها بس دقي
است. يادآور مى شود كه شركت پارس آذرخش مجموعه اى كتاب، 
ــتفاده از آنها ضمن  ــت كه اس ــر كرده اس درباره نرم افزار خود منتش

باالبردن كيفيت درس، بر جنبه هاى ملموس درس مى افزايد.  
ــازماندهى رايانه اى  ــروه درس «س ــن درس از اين گ پنجمي
ــت كه تدريس آن نيز به يادگيرى هاى بسيارى نياز دارد،  منابع» اس
ــدارى حداقل يك نفر  ــى كتاب ــت كه در هر گروه آموزش و اميد اس
ــم مرتبط و تدريس اين  ــد به تالش براى يادگيرى مفاهي عالقه من

درس وجود داشته باشد. 
ــت با اين پنج درس  درس ديگرى كه محتواى آن مى توانس
ــد، درس «مبانى و روش هاى آموزش سواد  ــو باش هم بافت و همس
ــده، آشنايى  ــت. هدفى كه براى اين درس تعيين ش اطالعاتى» اس
ــجويان با مهارت هاى سواد اطالعاتى وآموزش آن به ديگران  دانش

است. بر اين اساس، در اين درس دانشجو ابتدا بايد خود بدنه دانش 
(يا مهارت هاى) سواد اطالعاتى را بياموزد تا باسواد اطالعاتى شود، 
ــب ترين جزء از اين بدنه دانش را به  ــپس در شرايط الزم، مناس س
ديگران منتقل كند. هرگاه سواد اطالعاتى را تشخيص منابع معتبر 
ــودمند از منابع غيرسودمند و غيرمعتبر در فضاى اينترنت تلقى  و س
ــواد  كنيم، درآن صورت بدنه دانش يا مهارت هايى كه بايد يك بى س
اطالعاتى بياموزد، در چهار مقوله بزرگ جاى مى گيرد: (1) استفاده 
ــردن بازيابى اطالعات باكيفيت؛  ــت وجو براى باالب از ابزارهاى جس
ــى كيفيت منابع اطالعاتى؛ (3) ارزيابى انواع خاص منابع  (2) ارزياب
ــتانداردى كه در تعيين ميزان  ــناخت عالئم اس اطالعاتى؛ و (4) ش
ــتند. آن گونه كه در شرح  ــان هس كيفيت منابع اطالعاتى يارى رس
ــنهاد دهندگان  ــندگان شرح درس و پيش ــت، نويس درس آمده اس
ــواد  منابع براى اين درس، به جاى اينكه بر بدنه دانش مربوط به س
اطالعاتى تأكيد كنند، كل درس را به مطالبى اختصاص داده اند كه 
ــت. منابعى كه براى درس نيز تعيين  ــواد اطالعاتى» اس «دربارة س

شده، همسو با همين شرح درس است.

شرح درس:
مفهوم و نظريه هاي سواد اطالعاتي، ارزش و اهميت سواد اطالعاتي؛ 
ــي، به ويژه در  ــواد اطالعات ــدن امر س ــه و فراگير ش ــه توج تاريخچ
ــواد  ــب س ــواد اطالعاتي؛ مراحل كس كتابخانه ها؛ پيش نيازهاي س
ــواد  ــي؛ كاربرد نظريه ها و روش هاي يادگيري در آموزش س اطالعات
ــي و منابع  اطالعاتي؛ چگونگي تهيه متون و ابزار هاي كمك آموزش
ــورد نياز براي ارائه به فراگيران؛ برنامه ريزي و مديريت كارگاه هاي  م

آشنايى با علم سنجى 
درس ديگرى است كه 
به مجموعه درس هاى 
اجبارى كتابدارى 
افزوده شده است. 
استفاده كتابداران 
از اين علم، بيش 
از همه به اطالعاتى 
برمى گردد كه 
مشخص مى كند كدام 
منابع و يا آثار كدام 
شخص يا سازمان 
بيش از آثار ديگران 
مى تواند كيفيت 
مجموعه كتابخانه را 
تضمين كند
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در فهرست اوليه 
درس هاى تخصصى 

اجبارى درسى دو 
واحدى با عنوان 

«كتابخانه و توسعه 
پايدار» آورده شده 
است، اّما در بخش 

توصيف درس ها، 
هيچ گونه مطلبى براى 
اين درس وجود ندارد

آموزشي سواد اطالعاتي؛ نهادها و انجمن هاي تأثيرگذار بر گسترش 
سواد اطالعاتي؛ استانداردهاي سواد اطالعاتي؛ شيوه هاي ارزيابي سواد 

اطالعاتي؛ شناخت فراگيران سواد اطالعاتي و ويژگي هاي آنها.
بدنه دانش و مهارت هاى مرتبط با سواد اطالعاتى در تعدادى 
از منابعى كه ناشران كتابدارى منتشر كرده اند، منعكس شده است. 
ــال: از تئورى تا  ــات در محيط ديجيت ــتيابى به اطالع ــاب «دس كت
ــت. نمونه ديگر كتاب «اطالع يابى از  عمل» 7 يك نمونه از آن اس
ــب ترين مطالب مرتبط با بدنه  ــت. باور دارم كه مناس اينترنت»8 اس
ــاب «راهنماى يافتن  ــواد اطالعاتى در كت ــش و مهارت هاى س دان

اطالعات با كيفيت از اينترنت9» ارائه شده است.
ــاب» كه  ــازى كت ــه كتاب «نمايه س ــه در مقدم ــه ك آن گون
مرتبط ترين منبع فهرست شده در صورت منابع درس «نمايه سازى 
ــاب، جمع آورى تمام  ــازى كت ــت، آمده: هدف از نمايه س كتاب» اس
ــت، به نحوى كه  ــار اطالعاتى در هر كتاب اس ــات داراى ب محتوي
استفاده كننده از كتاب بتواند با مراجعه به آنها با سرعت و سهولت، 
ــت كه فراهم آوردن  ــت اس اطالعات مورد نظر را بازيابى كند. درس
ــان منابع اطالعاتى، از وظايف  ــريع و آس ــرايط براى بازيابى س ش
ــازى كتاب  ــت، اّما مطالب مربوط به نمايه س ــى كتابداران اس اساس
ــت، و بايد در درس  ــر كتاب اس جزئى از فعاليت هاى مربوط به نش
ــنايى با ويراستارى و نشر» كه به توليد كتاب توجه دارد، جاى  «آش
داده مى شد، به ويژه كه براى آن درس يك واحد عملى نيز در نظر 

گرفته شده است. 
ــى مى يابد.  ــى در چهارچوب خاص خود معن ــر بحث علم ه
ــت. اين مبحث در  ــتثنى نيس ــت دانش» نيز از اين امر مس «مديري
ــش تأكيد دارد، معنى مى يابد و  ــى كه به اقتصاد مبتنى بر دان فضاي
ــك اقتصاد مبتنى بر دانش،  ــود. «در ي در همين فضا تعريف مى ش
ــى براى يك راهبرد كسب و كار است  مديريت دانش عنصر اساس
ــى با چالش ها و  ــازمان براى روياروي ــرعت س كه اجازه مى دهد س
ــاى جديد بازار افزايش يابد. اين كار از طريق بهره بردارى  فرصت ه
ــى انجام كار،  ــش جمعى چگونگ ــع يعنى دان ــمندترين منب از ارزش
ــام مى گيرد»10، اين  ــرمايه فكرى انج نبوع و تجربيات يا همان س
ــازمان  ــرمايه فكرى س ــكارا به بهره گيرى مديريت از س تعريف آش
براى غلبه بر بازار رقابتى توجه دارد، و بر همين اساس مى توانست 
ــوان افزوده اى باارزش در درس «مديريت كتابخانه ها و مراكز  به عن
ــو شود.  ــانى» با مباحث اصلى كتابدارى همبافت و همس اطالع رس
ــور نمى كنم ارائه مجزاى اين درس به عنوان درس هاى اجبارى  تص
كتابدارى از توجيه علمى برخوردار باشد. نكته بااهميت ديگر اينكه 
براى اين درس منابع اصلى ناديده گرفته شده و براى تدريس درس 

منابع توليد شده كتابداران پيشنهاد شده است.  
ــت كه به مجموعه  ــنايى با علم سنجى درس ديگرى اس آش
درس هاى اجبارى كتابدارى افزوده شده است. استفاده كتابداران از 
اين علم، بيش از همه به اطالعاتى برمى گردد كه مشخص مى كند 
ــازمان بيش از آثار ديگران  ــخص يا س كدام منابع و يا آثار كدام ش
ــه را تضمين كند. مبناى نظرى  ــد كيفيت مجموعه كتابخان مى توان

ــت كه بهترين قضاوت كنندگان درباره كيفيت يك  اين علم اين اس
ــتند. پذيرفته شده است كه  ــطح هس اثر، افراد به لحاظ علمى هم س
ــتر به يك اثر يا فرد توسط هم سطحان علمى نشانه اى  استناد بيش
معتبر براى كيفيت يا تأثيرگذارى اثر تلقى مى شود. كتابداران از اين 
ــته براى مجموعه سازى  ــته، و افراد هس ايده در چهارچوب آثار هس
استقبال كرده و پذيرفته اند كه با استفاده از اين شيوه كّمى همراه با 
شيوه هاى كيفى، ضمن صرفه جويى در هزينه ها، منابع باكيفيت ترى 
ــى  ــد. به اين ترتيب، بخش به مجموعه كتابخانه آنها وارد خواهد ش
ــت مجموعه كتابخانه  ــه از قابليت باالبردن كيفي ــنجى ك از علم س
برخوردار است، در كتابدارى كاربرد دارد. آشكارتر اينكه آن قسمت 
از علم سنجى كه با كتاب سنجى همپوشان است، در كتابدارى جاى 
ــا كتابدارى  ــنجى جزئى هم بافت ب ــرد. با اين توجيه، علم س مى گي
ــود. آشكار  ــت كه در درس هاى اجبارى كتابدارى گنجانيده ش نيس
ــلط در تحقيقات  ــنجى حوزه اى مس ــت در اين دوران كه علم س اس
كتابدارى ايران است، و نيز در دورانى كه رشته علم سنجى در دوره 
كارشناسى ارشد در گروه كتابدارى دانشگاه شاهد به تصويب رسيده 
است، اين نوع نگاه مخالفان زيادى دارد. كمااينكه ايده ارائه شده در 
اين نوشته درباره مديريت دانش نيز مخالفان قابل توجهى مى تواند 
ــتر همه ما به فلسفه،  ــت زمان و تسلط بيش ــد. با گذش ــته باش داش
ــوع، به درجه خاصى از  ــتاوردهاى اين دو موض اصول، قواعد و دس
ــت اين دو درس به عنوان درس هاى هم بافت يا غيرهم بافت   مقبولي

با كتابدارى دست خواهيم يافت. 
ــده، درس  ــرى كه به درس هاى اجبارى افزوده ش درس ديگ
ــانى» است. شرح درس  «تحقيق مقدماتى در كتابدارى و اطالع رس
ــوان روش  ــى كه با عن ــت كه در هر درس ــى اس ــن درس، همان اي
ــاس، صفت مقدماتى  ــود، وجود دارد. بر اين اس تحقيق ارائه مى ش
ــاد دارم كه در پى تصويب و  ــت. بي در عنوان اين درس موجه نيس
ــايى دانشگاه ها، از  ــى كتابدارى بعد از بازگش ابالغ برنامه كارشناس
ــؤال كردم چرا در همه برنامه هاى مصوب شوراى عالى  مسئولى س
ــزى درس روش تحقيق وجود دارد، اّما در برنامه كتابدارى  برنامه ري
ــنيدم كه باالترين مسئول شوراى عالى  ــت. پاسخ ش اين چنين نيس
ــداران مباحثى كه  ــر كرده اند كه براى كتاب ــزى اظهار نظ برنامه ري
ــه بيانى ديگر،  ــت. ب ــى» مى آيد، كافى اس در درس «گزارش نويس
ــطحى فروتر از ساير رشته ها ارزيابى  كتابدارى و كتابداران را در س
ــرده بودند. حال كه كتابداران در درس «آئين نگارش علمى» به  ك
ــئول استنباط مى كرد، آشنا مى شوند،  مقدمات در معنايى كه آن مس
ــتر از  ــانى» بيش ــق در كتابدارى و اطالع رس ــوان «روش تحقي عن
ــرح  ــانى» با ش ــق مقدماتى در كتابدارى و اطالع رس «روش تحقي

درس همخوانى دارد.
ــى دو  ــه درس هاى تخصصى اجبارى درس ــت اولي در فهرس
ــده است، اّما  ــعه پايدار» آورده ش واحدى با عنوان «كتابخانه و توس
ــش توصيف درس ها، هيچ گونه مطلبى براى اين درس وجود  در بخ
ــاره آن بحث كرد، اّما  ــود به گونه اى ملموس درب ــدارد. لذا، نمى ش ن
ــى كه در  ــه محتواى اين درس با چهار درس ــوان حدس زد ك مى ت

چالش هاى اجراى برنامة جديد دوره كارشناسى كتابدارى با تاكيد بر درس هاى تازه چالش هاى اجراى برنامة جديد دوره كارشناسى كتابدارى با تاكيد بر درس هاى تازه 
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چهار درس 
«كتابخانه هاى 
دانشگاهى و 
توسعه علمى»، 
«كتابخانه هاى عمومى 
و توسعه فرهنگى»، 
«كتابخانه هاى 
آموزشگاهى و 
توسعه يادگيرى» 
و «كتابخانه هاى 
تخصصى و توسعه 
اهداف سازمانى»، در 
عمل فشرده سازى 
گرايش هاى 
كتابخانه هاى 
عمومى، آموزشگاهى، 
دانشگاهى و تخصصى 
در يك درس دو 
واحدى است

ــاى جديد تخصصى اختيارى به آنها  بخش بعدى به عنوان درس ه
پرداخته شده است، همپوشانى داشته باشد. 

پ. درس هاى تخصصى اختيارى 
14 درس از اين گروه درس ها، درس هاى قبلى و 8 واحد درس هاى 
ــنايى  ــتند. در بين اين گروه از درس ها مجدداً درس «آش جديد هس
با نسخه هاى خطى و آثار كمياب» گنجانيده شده است. گرچه اين 
ــت و هر گروه بسته به امكانات خود ممكن است  درس اختيارى اس
ــنا با محتواى اين درس و نيز در  ــان آش آن را ارائه كند، نبود مدرس
ــخه هاى خطى و آثار كمياب و ديگر استلزامات  دسترس نبودن نس
ــگاهى  ــن درس در مجموعه منابع اكثر كتابخانه هاى دانش ارائه اي
ايران، ارائه اين درس تقريبًا در بسيارى از گروه هاى كتابدارى ايران 
غيرممكن است. مناسب تر بود به جاى اين درس، درسى اضافه شود 

كه ضرورى تر و امكانات نظرى و عملى تدريس آن فراهم باشد. 

درس هاى تخصصى 
اختيارى قبلى

درس هاى تخصصى
 اختيارى جديد

كتابخانه هاى دانشگاهى و مرجع شناسى عمومى
توسعه علمى

كتابخانه هاى عمومى وخدمات برون كتابخانه اى
 توسعه فرهنگى

مواد و خدمات كتابخانه 
براى نوسوادان

كتابخانه هاى آموزشگاهى و 
توسعه يادگيرى

جامعه شناسى اوقات فراغت 
و مطالعه

كتابخانه هاى تخصصى و 
توسعه اهداف سازمانى

مقدمات آرشيو

آشنايى با نسخه هاى خطى 
و آثار كمياب

ــعه علمى»،  ــگاهى و توس ــاى دانش ــار درس «كتابخانه ه چه
ــى»، «كتابخانه هاى  ــعه فرهنگ ــى و توس ــاى عموم «كتابخانه ه
ــاى تخصصى  ــرى» و «كتابخانه ه ــعه يادگي ــگاهى و توس آموزش
ــازى گرايش هاى  ــازمانى»، در عمل فشرده س ــعه اهداف س و توس
كتابخانه هاى عمومى، آموزشگاهى، دانشگاهى و تخصصى در يك 
درس دو واحدى است. اهداف تعيين شده براى اين درس ها در زير 

فهرست شده است:
هدف: آشنايي دانشجويان با اهداف علمي و پژوهشي دانشگاه 

و نقش مؤثر كتابخانه و مراكز اطالع رساني در تحقق اهداف؛
ــي در جامعه و  ــگاه كتابخانه هاي عموم ــنايي با جاي هدف: آش

نقش آن در توسعه اجتماعي و فرهنگي؛
ــگاهي و مركز  ــنايي با كاركردهاي كتابخانه آموزش هدف: آش
ــاختار نظام  ــي جايگاه آنها در س ــي در مدارس، و بررس مواد آموزش

آموزشي؛
هدف: آشنا كردن دانشجويان با ماهيت، استانداردها، كاركردها، 

خدمات و مباحث مرتبط با مديريت كتابخانه هاي تخصصي.

ــاى مرتبط به بافت  ــن درس ها، درس ه ــت كه اي ترديدى نيس
ــت و لذا، كامًال بااهميت هستند. احتماًال  ــته كتابدارى اس اصلى رش
ــى ارشد مصوب بعد از  به همين دليل در اولين برنامه دوره كارشناس
ــدند. اّما  ــالمى، اين موضوع ها به عنوان گرايش تعريف ش انقالب اس
ــت كه براى اين درس ها  واقعيت اين بود و هنوز هم تا اندازه اى هس
ــامان ترين مطالبى كه  ــت، و بس محتواى داخلى اندكى در اختيار اس
ــا مطرح كرد، مطالب مربوط به اين  ــاره آنها مى توان در كالس ه درب
نوع كتابخانه ها در خارج از ايران است. متأسفانه على رغم تاريخچه اى 
ــال ها مطالب  ــاله در آموزش كتابدارى در ايران، در كل اين س 40 س
مستند داخلى قابل استفاده در كالس هاى اين درس ها به زبان فارسى 
ــت. كمترين توقع اين بود كه كتابداران يا مدرسان  ــيار اندك اس بس
ــتنداتى از قواعد، اصول،  ــال ها مس ــاى كتابدارى، طى اين س گروه ه
دستاوردها و دشوارى هاى موجود در انواع كتابخانه هاى ايران فراهم 
ــوس براى اين درس ها در  ــد تا بتوان به اتكاء آنها محتواى ملم  آورن
ــتيم اكنون كه برخى مجله هاى كتابدارى  ــت. شاهد هس اختيار داش
ــى روى آورده اند، براى باقى ماندن در موضوع  به  نوعى موضوع گراي
ــماره از  ــوارى دارند و مجبورند براى تكميل مقاالت هر ش مجله دش
مجله، مقاالت كمتر مرتبط با موضوع اعالم شده در عنوان يا اهداف 
ــرح درسى كه براى  ــر كنند. در عين حال، ش خود را پذيرش و منتش
ــت، فضاى بازى را در نظر گرفته كه با  ــته شده اس اين درس ها نوش
تالش محدود مدرس امكان ارائه محتوايى پربار وجود دارد كه ضمن 
توجه به كتابخانه، تأثير محيطى كه كتابخانه جزئى از آن است را نيز 

به خوبى به تصوير كشد. 
تجمع بخش هايى از هر يك از اين درس ها، درسى را تشكيل 
ــه اى» ناميده  ــرون كتابخان ــن برنامه «خدمات ب ــد كه در اي مى ده
ــرح درسى كه براى  ــت. به بيانى ديگر، تدريس مطلوب ش ــده اس ش
ــت، جايى براى تدريس درسى با عنوان  اين درس ها نوشته شده اس
«خدمات برون كتابخانه اى» باقى نمى گذارد. زيرا همه مطالب مهمى 
كه در شرح درس «خدمات برون كتابخانه اى»گنجانيده شده است، 
در چهار درس مورد بحث اين بخش وجود دارد. بر اين اساس، توصيه 
ــى  ــه آن چهار درس براى تقويت محتواى آموزش ــت كه ارائ اين اس
كتابدارى مهم تر از ارائه درس «خدمات برون كتابخانه اى» است، يا 
اگر «خدمات برون كتابخانه اى » به خوبى ارائه شود، نيازى به تدريس 
آن چهار درس نيست، زيرا پربار كردن اين درس به معناى كاستن از 

بار اطالعاتى باارزش آن درس هاست.
ــاى جديد تخصصى  ــر در باره درس ه ــا اهميت ديگ نكته ب
ــده براى آنها، بخشى بسيارى  ــت كه منابع ارائه ش اختيارى اين اس
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خيال نمى كنم 
درس هاى جديد بدنه 
دانش اصلى كتابدارى 

و اطالع رسانى را 
حجيم تر كند، اّما هر 
يك از اين درس ها 

فضاى متفاوتى به وجود 
مى آورد كه در آن، 

عناصرى باارزش از 
قابليت ادغام شدن 
با درس هاى اصلى 

كتابدارى قابل رديابى 
است

ــده براى درس كتابخانه هاى عمومى  قديمى (همه منابع معرفى ش
ــده اند)، و بخشى  ــال هاى 1343 تا 1375 منتشر ش در محدوده س
ــت (منابع  ــى نظرى اس ــر ناكافى براى تدريس دو واحد درس ديگ
معرفى شده براى درس كتابخانه هاى تخصصى سه مقاله است، دو 
كتاب: «استانداردهاى كتابخانه هاى تخصصى» و «كتاب مديريت 
ــت كه اين درس را نمى توان بر اساس اين  ــكار اس ــعه»). آش توس
ــامان تدريس كرد. منابع ارائه شده براى درس  محتواى اندك نابس
ــگاهى، تقريباً همه با شرح درسى كه براى اين  كتابخانه هاى دانش
درس نوشته شده، بى ارتباط است. به شرح درس و منابعى كه براى 

اين درس در زير آمده، توجه كنيد. 

البته، بهره گيرى بيشتر از مطالب نظرى برخى از منابعى كه براى 
اين درس ها معرفى شده است، كيفيت محتواى درس را افزايش مى دهد. 
ــتر از كتاب «اقتدار اطالعات» در درس كتابخانه هاى  بهره گيرى بيش

آموزشگاهى، مصداقى مشخص براى اين نظر است.
   

نتيجه گيرى
در برنامه جديد، درس هايى با عنوان هاى تازه در سه گروه درس هاى 
ــده است.  پايه ، تخصصى اجبارى و تخصصى اختيارى گنجانيده ش
ــى از اين درس ها از قابليت تنومند كردن بدنه دانش كتابدارى  برخ
برخوردارند، و برخى اين گونه نيستند. بخشى از شرح درس عنوان هاى 
ــده به درس هاى پايه، جز دو مورد زبان شناسى كاربردى  افزوده ش
ــى، در درس هاى قبلى كتابدارى وجود  و مقدمه اى بر روابط عموم
داشته است و يا به مناسبتى مدرسان به آنها اشاره مى كرده اند. مثًال 
مباحث مربوط به مطبوعات و نشر در درس هاى مجموعه سازى 1 و 
2 مورد توجه بوده اند. اگر درس نمايه سازى منابع اطالعاتىـ  غير از 
ــازى كتابـ  در مجموعه درس ها وجود داشت، اين احتمال  نمايه س
بود كه مباحث درس زبان شناسى كاربردى در پيوند با مطالب آن به 
ــدن مباحث نمايه سازى يارى رساند. در غياب يك چنين  عميق ترش

درسى، فلسفه وجودى اين درس مبهم است.

ــده به درس هاى تخصصى اجبارى كه  چهار درس افزوده ش
ــى پرداخته اند، درس هايى  ــه فناورى هاى اطالعاتى و ارتباط كًال ب
هستند كه مى توانند كتابداران را با شرايط جديدى كه فناورى ها در 
محيط كار كتابداران به وجود آورده است، آشنا كنند. با اين شرط كه 
مدرس فلسفه وجودى اين درس ها را درك كند. مثًال درس «آشنايى 
با پايگاه هاى اطالعاتى» را بايد نوعى منبع شناسى الكترونيكى كه 
مكمل درس مواد و خدمات مرجع است، در نظر داشت. درس سواد 
ــد. در درس هاى  اطالعاتى نيز بايد در همين چهارچوب در نظر باش
ــيوه هاى بازيابى اطالعات از  ــاختار و ش ــنتى به محتوا، س مرجع س
ــواد اطالعاتى نيز بايد تدريس  منابع مرجع توجه داريم، در درس س
ــخيص محتوا، ساختار، شيوه هاى بازيابى و شيوه هاى  معيارهاى تش
ــى منابع مرجع و غيرمرجع الكترونيكى اصل قرار گيرد. چهار  ارزياب
درس تخصصى اختيارى كه به كتابخانه هاى عمومى، آموزشگاهى، 
ــاارزش از بدنه دانش  ــگاهى و تخصصى توجه دارند، جزئى ب دانش
ــت كه براى ارائه اين  ــب اس ــكيل مى دهند و مناس كتابدارى را تش

درس ها اولويت قائل شويم. 
ــاى جديد بدنه دانش اصلى كتابدارى  خيال نمى كنم درس ه
ــانى را حجيم تر كند، اّما هر يك از اين درس ها فضاى  و اطالع رس
ــاارزش از قابليت  ــى آورد كه در آن، عناصرى ب ــى به وجود م متفاوت
ادغام شدن با درس هاى اصلى كتابدارى قابل رديابى است. تحول 
ــد، و بهره گيرى از منابع  ــرح درس هاى قبلى و جدي تدريجى در ش
ــت كه  ــتى اس ــر، جديدتر و عمق  تر از منابع فعلى، راه درس مرتبط ت
ــانى  ــدن بدنه دانش اصلى كتابدارى و اطالع رس براى تنومندتر ش

بايد طى كنيم.    

پى نوشت ها
1. Cut

2. Paste

3. قبال درسى مشابه با اين درس به نام تاريخ صنايع و اختراعات در مجموعه 
درس هاى كتابدارى، گرايش علوم، وجود داشت.

4. فربانك وبستر. نظريه هاى جامعه اطالعاتى. ترجمه مهدى داودى. تهران: 
وزارت امور خارجه، 1384.

ــانى.  5. ليون واگان. روش هاى آمارى براى متخصصان كتابدارى و اطالع رس
ــير علم آمار. تهران:  ــاده براى درك، استفاده و تفس رويكردى كاربردى و س

نشر چاپار، 1384.
ــتوارت د. لى. مجموعه سازى منابع الكترونيكى. ترجمه محمد زره سازـ   6. اس

عليرضا اسفنديارى مقدم. مشهد: كتابخانه رايانه اى، 1387.
ــتيابى به اطالعات در محيط ديجيتال: از  7. عاصفه عاصمى، عفار بهارلو. دس

تئورى تا عمل. تهران: كتابدار،1389
8. على حسين قاسمى. اطالع يابى در اينترنت. تهران: نشر كتابدار،1389.

ــت در اينترنت. ترجمه  ــن اطالعات باكيفي ــون كوك. راهنماى يافت 9. آليس
مهدى خادميان. مشهد: كتابخانه رايانه اى، 1385

ــازمان ها. مترجم صديقه احمدى  ــت دانش در س ــو. مديري 10. كارل فراپاتول
فصيح. تهران: چاپار، 1388. صص:13 ـ 14.

چالش هاى اجراى برنامة جديد دوره كارشناسى كتابدارى با تاكيد بر درس هاى تازه چالش هاى اجراى برنامة جديد دوره كارشناسى كتابدارى با تاكيد بر درس هاى تازه 
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آموزش رسمي 
دانشگاهي رشته 
كتابداري در سال 
1345 هجري شمسي 
با راه اندازي دورة 
كارشناسي ارشد علوم 
كتابداري در دانشگاه 
تهران آغاز شد

ــيك كتابداري در ايران، از آغاز دورة  آموزش سازمان يافته و كالس
ــيب هاي  ــال 1345 تا كنون فراز و نش ــور خود در س ــگاه  مح دانش
ــت. اين فراز و فرودها بخشي تابع شرايط  ــياري به خود ديده اس بس
ــت، مانند انقالب اسالمي و رخدادهاي تبعي آن  اجتماعي بوده اس
ــته ها از جمله  ــالب فرهنگي و لغو بعضي رش ــون حركت انق همچ
كتابداري در بعضي دانشگاه هاي مجري، و بازگشايي آنها در حياتي 
جديد شد؛ بخش ديگري تابع تغييرات و تحوالت طبيعي خود رشته 
ــتقيم و يا  ــوالت فني و فناورانهـ  بوده كه اثرات مس ــر از تح ـ متأث
ــته، چه در  ــا و ابزار كار در قلمرو اين رش ــتقيمي بر روش ه غيرمس
ــت.  ــته اس عرصه عمل و چه در عرصه هاي آموزش و پژوهش داش
ــته كتابداري چه از نظر فنون و  ــت كه شرايط فعلي رش بديهي اس
ــرايط  ــترْه دانش با ش ابزارها، و چه از نظر محتوي و روش ها و گس
ــروع آن قابل قياس نيست. در عين حال، مروري بر تاريخ  زمان ش
ــان مي دهد با وجود اينكه شروع  ــته در جهان، نش تحوالت اين رش
ــتراليا هم زمان بوده  ــته در كشور ما و در كشوري چون اس اين رش
ــرفت آن در  ــتـ  چه در عرصة عمل و چه در عرصة نظرـ  پيش اس
اين كشورهاي ديگر به گونه اي بوده است كه تعداد قابل توجهي از 
اساتيد فعلي رشته در ايران فارغ التحصيل مقطع دكتري در استراليا 
ــورهاي مشابه هستند. داليل اين توقف يا كندي در كشور  و يا كش
ــه آينده اي براي  ــت و چ ــت؟ وضع فعلي چگونه اس ما چه بوده اس
ــورمان انتظار داريم؟ اينها سؤاالتي است كه سعي  كتابداري در كش

خواهد شد در اين نوشتار به آنها پاسخ داده شود.

آغاز عصر جديد كتابداري در ايران: دوران زايش و رشد بالنده
ــته كتابداري در سال 1345 هجري  آموزش رسمي دانشگاهي رش
ــوم كتابداري در  ــد عل ــي ارش ــي با راه اندازي دورة كارشناس شمس
ــاس آنچه در سرگذشت  ــد. اين دوره بر اس ــگاه تهران آغاز ش دانش
ــت، در دانشكدة علوم تربيتي دانشگاه  ــار1 آمده اس مرحوم ايرج افش
ــن برنامه دو هدف  ــد. اي ــران و با مديريت آن مرحوم اجرايى  ش ته
اساسي را دنبال مي كرد: اول، آموزش نيروي انساني متخصص كه 
توانايي مديريت كتابخانه هاي بزرگ ايران را دارا باشند؛ دوم، تربيت 
ــده دار راه اندازي دوره هاي كتابداري  افراد متخصص كه بتوانند عه

ــند. اين دوره  ــگاه هاي ايران و تدريس در اين دوره ها باش در دانش
ــاس قراردادي برگزار شد كه بين دانشگاه تهران و كميسيون  براس
ــاس اين قرارداد، كميسيون  ــده بود. براس فولبرايت امريكا امضاء ش
ــال 1358 هر سال حداقل يك استاد علوم  فولبرايت ملزم بود تا س
ــتد. پس از آن،  ــجويان به ايران بفرس كتابداري براي آموزش دانش
ــگاه هاي ايران از جمله  ــاي آموزش كتابداري در ديگر دانش دوره ه
ــگاه تبريز، دانشگاه جندي شاپور اهواز (شهيد  دانشگاه شيراز، دانش
ــگاه زنان (الزهرا  ــهد، دانش ــي مش ــگاه فردوس چمران فعلي)، دانش
ــطوح مختلف از كارداني  ــه عالي ايران زمين، در س فعلي) و مدرس
تا كارشناسي ارشد داير شد. در كنار اينها، نهادهايي مانند كتابخانه 
ــي ايران و انجمن كتابداري  ــناد و مدارك علم ملي ايران، مركز اس
ــي كوتاه مدت  ــزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزش ــران نيز به برگ اي
ــالمي ادامه داشت  ــرايط تا زمان انقالب اس اقدام مي كردند. اين ش

(فرج پهلو، 1373، صص 3-2).

انقالب فرهنگي: دوران بازنگري و بازپروري
ــايي  ــالمي در بهمن 1357 و بازگش ــس از پيروزي انقالب اس پ
ــال 1359 در چارچوب حركتي  ــگاه ها  در سال 1358، از س دانش
ــت عنوان انقالب فرهنگي، به منظور يك تجديد نظر كلي در  تح
برنامه هاي آموزشي و درس ها و منابع درسي، تمام دانشگاه هاي 
ــال تعطيل، و قرار بر اين شد كه اساتيد  ــه س ــور به مدت س كش
ــگاه در اين دوره به توليد منابع علمي و آموزشي رشته خود  دانش
ــگاهي نيز براي چاپ و انتشار  ــر دانش مبادرت كنند، و مركز نش
ــه دامن گير  ــت كه اين وقف ــد. بديهي اس ــن آثار راه اندازي ش اي
ــته كتابداري نيز شد. از سال 1361، دانشگاه ها براي تكميل  رش
ــه كاره مانده  ــه تحصيل آنها نيم ــجوياني ك دورة تحصيلى دانش
ــال 1362، دوره جديد كارداني  ــايي شد. سپس در س بود، بازگش
ــي وزارت  ــوراي عالي برنامه ريزي آموزش كتابداري با مصوبه ش
ــين هاي كتابداري براي رفع فوري  علوم، با هدف آموزش تكنس
ــاي عمومي، طراحي و  ــاي كتابخانه ها، به ويژه كتابخانه ه نيازه
ــگاه ها ي تهران، شيراز، اهواز، مشهد، تبريز،  راه اندازي شد. دانش
ــال 1366 آمادگي خود را براي راه اندازي  الزهرا و اصفهان در س

آموزش كتابداري و اطالع رساني؛ 
وضع موجود و دورنماي آن در ايران

دكتر عبدالحسين فرج پهلو ■
استاد گروه كتابداري و اطالع رساني دانشگاه شهيد چمران اهواز
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بيش از 80 درصد 
دانشگاه ها ي 

ايران، شايد تمام 
بودجه خريد منابع 
كتابخانه اي خود را 

به ويژه در بخش 
نشريات فقط صرف 
اشتراك پايگاه ها ي 

الكترونيكي مي كنند و 
خريد منابع كاغذى را 
بسيار محدود كرده اند

ــال 1367  ــي كتابداري اعالم كردند و در س دوره هاي كارشناس
ــاني در دو  ــد كتابداري و اطالع رس ــي ارش دوره جديد كارشناس
ــكي ايران تأسيس شد. اولين دوره  ــگاه تهران و علوم پزش دانش
ــگاه  ــال 1368 در چهار دانش ــي كتابداري عمًال در س كارشناس
ــيراز، اهواز، و تبريز راه اندازي شد. در اين مرحله رشته  تهران، ش
ــكيل  ــاني تش كتابداري ابتدا از دو گرايش علوم پايه و علوم انس
ــال 1369، گرايش هاي پزشكي،  ــده بود. يك سال بعد، در س ش
ــاورزي، مهندسي، و هنر نيز توسط شوراي عالي برنامه ريزي   كش

ــگاه ها  ابالغ گرديد.  تصويب و به دانش
ــاس نيازهاي  ــگاهى، بعضًا براس ــار فعاليت هاى دانش در كن
ــگاه هاي مختلف دوره هاي  ــي، در مناطق و دانش فوري تخصص
ــي براي كتابداران شاغل برگزار شد. اولين دوره  بلند مدت آموزش
ــاله  ــال 1366 در چارچوب يك دورة دو س از اين نوع كه در س
ــي طراحي و تعريف شده بود، توسط  كارداني و در 70 واحد درس
ــهيد چمران اهواز به منظور آموزش  ــگاه ش گروه كتابداري دانش
ــوز برگزاري  ــد. مج ــگاه اجرا ش ــاغل در اين دانش كتابداران ش
ــوري صادر شده بود و  ــازمان استخدام كش ــط س اين دوره توس
ــركت كنندگان  ــازمان به ش ــان دوره نيز از طرف همين س در پاي
ــد كه در ارتقاء شغلي كتابداران  مدرك معادل فوق ديپلم اعطا ش
ــركت كننده نيز مؤثر بود. پس از آن، در دانشگاه ها ي ديگر، از  ش
ــگاه فردوسي مشهد نيز دوره هاي مشابهي راه اندازي  جمله دانش
ــج آموزش كتابداري  ــد. متعاقب اين فعاليت ها، به تدري و اجرا ش
ــور گسترش يافت  ــاني در دانشگاه هاي مختلف كش و اطالع رس

(فرج پهلو، 1373، ص 3).

آغاز هزارة سوم: دوران نوزايى  و رشد شتابان
ــري وارد دوراني شد كه  ــوم ميالدي، جامعه بش ــروع هزاره س با ش
ترجيع بند آن انقالب الكترونيكي و جامعة اطالعاتي بود. پديدة وب 
ــه يك دهه پيش از آن رواج يافته بود، اكنون خدمات و امكانات  ك
ــري به ارمغان  ــترده اي در عرصه هاي مختلف براي جامعه بش گس
آورده بود، كه البته در قلمرو اطالعات و كتابداري، ظهور پايگاه هاي 
ــاه بيت آن  ــي و يا تمام متن ش ــال اعم از كتاب شناس داده اي ديجيت
ــود كه در رفتار  ــن پديده هاي نوظهور، در تأثيري ب ــود. اهميت اي ب
ــي كاربران كتابخانه ها و مراكز اطالعاتي  و عادات علمي ـ پژوهش
ــت. افزايش توقع در دسترس بودن اطالعات به روز،  به جاي گذاش
ــتانة صبر و انتظار براي دريافت آخرين اطالعات  كاهش شديد آس
ــه در الگوهاي رفتاري و  ــه تغييراتي بود ك ــون علمي، از جمل و مت
پژوهشي دانشمندان و طالبان اطالعات كشور به وجود آمد و نتيجة 
آن فشار سنگيني بود كه براي دسترس پذير كردن اطالعات به روز 
ــي وارد آورد. نتيجة طبيعي  ــا و مراكز اطالعات ــر گردة كتابخانه ه ب
ــى  و ذكاوت علمي و  ــراه با حس نوجوي ــارها، هم و تبعي اين فش
ــي بود كه از آن زمان تا كنون  حرفه اي مديران كتابخانه ها، چرخش
ــئون مختلف مديريتي و خدماتي كتابخانه هاي كشور به وجود  در ش
ــون فراهم آوري،  ــاي مختلفي همچ ــن چرخش در جنبه ه ــد. اي آم
ــتري يافت. تأكيد  ــات عمومي امكان بروز بيش ــازي و خدم آماده س
ــبت به  ــر فراهم آوري منابع الكترونيكي و اولويت دادن به آنها نس ب
ــت هاي رايانه اي، به ويژه  ــتر فهرس منابع كاغذي؛ رواج هر چه بيش
ــي به بانك هاي  ــت وب؛ و فراهم كردن دسترس ــت هاي تح فهرس
ــريات و كتب الكترونيكي  ــع كتابخانه اي اعم از نش اطالعاتي مناب

آموزش كتابداري و اطالع رساني: وضع موجود و دورنماي آن در ايران آموزش كتابداري و اطالع رساني: وضع موجود و دورنماي آن در ايران 
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از نظر نيروى انسانى 
آموزشى، جامعه 
كتابدارى ايران در 
مجموع بيش از 300 
عضو هيئت علمى ثابت 
در كل مراكز آموزشى 
دارد، كه در بيش از 
80 گروه آموزشى 
كتابدارى توزيع 
شده اند

ــاي بارز اين دوره  ــا درگاه2 كتابخانه، از جلوه ه ــق وبگاه و ي از طري
ــش از 80 درصد  ــرأت مي توان گفت كه بي ــت. هم اكنون به ج اس
ــع كتابخانه اي  ــام بودجه خريد مناب ــايد تم ــگاه ها ي ايران، ش دانش
ــتراك پايگاه ها ي  ــريات فقط صرف اش خود را به ويژه در بخش نش
الكترونيكي مي كنند و خريد منابع كاغذى را بسيار محدود كرده اند. 
ــگاهى  ــال ها تجربه اين نگارنده در مديريت كتابخانه ها ى دانش س
ــت كه در زمان حاضر پژوهشگران، مدرسان  گوياى اين واقعيت اس
ــور، با در اختيار داشتن دسترسى  ــگاه هاى كش ــجويان دانش و دانش
ــدى از كمبود و يا  ــع الكترونيكى، تقريبًا هيچ گله من ــط به مناب برخ
به روز نبودن منابع كاغذى ندارند. در حالى كه، در سال هاى پيش از 
ــع الكترونيكى، به ويژه در دهه ها ى پيش از 1380 هجرى  رواج مناب
ــاهده كوچكترين كمبودى در منابع به روز  ــى، در صورت مش شمس
ــديدى از سوى همين افراد روانه  كاغذى، گاليه ها  و اعتراضات ش
ــئوالن ذيربط دانشگاه مى شد. اين گونه  ــاير مس مدير كتابخانه و س
ــتى ها در دسترسى برخط به  گاليه  ها  هم اكنون در صورت بروز كاس

منابع الكترونيكى ظاهر مي شود.
ــاى كاربران، الجرم  ــت كه اين گونه تغيير رفتاره واضح اس
ــته و  ــى و خدماتى كتابخانه تأثير گذاش ــى هاى مديريت بر خط مش

سياستگذارى ها و برنامه ريزى ها را تحت الشعاع خود قرار مي دهد.

تصويرى از وضعيت آموزش كتابدارى كشور
ــور و ارائه  ــوزش كتابدارى كش ــناخت وضعيت موجود آم ــراى ش ب
ــكيل دهنده آن را  ــت عوامل و عناصر تش تصويرى از آن، الزم اس
ــيم  ــورد توجه قرار دهيم. اين عوامل را مي توان به دو گروه تقس م
ــى. منظور از عوامل درونى، آن  ــرد: عوامل درونى و عوامل بيرون ك
دسته از عواملى هستند كه به بافت و ماهيت كّمى و كيفى آموزش 
كتابدارى مربوط مى شوند؛ مانند گروه ها ى آموزشى، نيروهاى انسانى 
ــى. مراد از عوامل بيرونى، آن دسته از عواملى  و برنامه ها ى آموزش
ــته و آموزش كتابدارى  ــتند كه مستقيمًا به بافت و ماهيت رش هس
مربوط نمي شوند، اّما برآن تأثيرگذارند؛ مانند تقاضاى جامعه از اين 

رشته، سياست هاى رايج آموزش عالى كشور، و كيفيت آموزش.

عوامل درونى آموزش كتابدارى
تعداد گروه هاى آموزشى، نيروهاى آموزشى (اعضاء هيئت علمى و 
ساير مدرسان) و برنامه هاى آموزشى را مي توان جزء عوامل درونى 
ــت.  ــى ديگرىـ  دانس آموزش كتابدارىـ   و البته هر برنامه آموزش
ــته مراكز دولتى  ــى را مى توان در دو دس در ايران، گروه ها ى آموزش
ــوم، در مجموع بيش از  ــرد. از قرار معل ــته بندى ك و غيردولتى دس
ــتند.  ــور فعال هس ــدود 84) گروه آموزش كتابدارى در كش 80 (ح
ــى متفاوتى  ــطوح آموزش ــت كه اين گروه ها در س الزم به ذكر اس
ــگاه هاى بزرگ  فعاليت مى كنند. بعضى از گروه هاى موجود در دانش
ــيراز، شهيدچمران اهواز، و فردوسى مشهد در تمام  مانند تهران، ش
ــطوح آموزشى از كارشناسى تا دكترى فعال هستند. برخى ديگر،  س
ــگاه اصفهان و دانشگاه عالمه طباطبائى فقط در سطوح  مانند دانش

ــى، و تعداد ديگرى همچون دانشگاه  ــى ارشد و كارشناس كارشناس
ــطح كارشناسى و كاردانى  تربيت معلم تهران و پيام نور فقط در س
ــطح كاردانى فعال  ــى نيز فقط در س ــد. تعداد اندك ــت مي كنن فعالي
هستند. دانشگاه بوعلى سيناي همدان، دانشگاه خليج فارس بوشهر 
و بعضى شعب دانشگاه پيام نور در شهرستان ها از اين جمله هستند. 
گروه هاى آموزش كتابدارى مؤسسات غيردولتى نيز سطوح متفاوتى 
ــطح دكترى، و  ــالمى تا س ــگاه آزاد اس دارند. بعضى همچون دانش

بعضى ديگر در سطوح پائين تر به آموزش كتابدارى اشتغال دارند.
ــى، جامعه كتابدارى ايران در  ــانى آموزش از نظر نيروى انس
مجموع بيش از 300 عضو هيئت علمى ثابت در كل مراكز آموزشى 
ــده اند .  ــى كتابدارى توزيع ش ــه در بيش از 80 گروه آموزش دارد، ك
ــابقه و  ــاتيد باس ــت كه اكثريت اس توزيع اين نيروها به گونه اي  اس
ــگاه ها ى بزرگ  ــيار در دانش ــتاد و دانش با مرتبه علمى باال مانند اس
ــت كه در  ــتند. با همت و به اتكاء همين افراد بوده اس ــتقر هس مس
ــى ارشد با  ــطوح دكترى و كارشناس ــگاه ها  برنامه ها ى س اين دانش
ــترين تجمع اعضاء هيئت  ــده است. بيش گرايش هاى متعدد داير ش
ــتادى، در حال حاضر در گروه كتابدارى دانشگاه  علمى با مرتبه اس
ــهيد چمران اهواز به چشم مي خورد. با تالش همين افراد و جلب  ش
ــته كتابدارى از دانشگاه ها ى فردوسى  همكارى ساير اساتيد برجس
ــيراز و الزهرا، اولين قطب علمى كتابدارى تحت عنوان  ــهد، ش مش
ــگاه شهيد چمران  «قطب مديريت دانش» در گروه كتابدارى دانش
ــكل گرفت و راه اندازى شد. اين قطب برنامه ها ى گسترده  اهواز ش
ــتاى گسترش مديريت دانش و  ــى متعددى در راس علمىـ  پژوهش
ــت كه با  ــطوح ملى و منطقه اي  تعريف كرده اس فرهنگ آن در س
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روند بازنگرى در 
برنامه ها ى آموزشى 
كتابدارى هم اكنون 

در سطح كارشناسى 
ارشد ادامه دارد و پس 

از آن به برنامه ها ى 
سطح دكترى پرداخته 

خواهد شد

ــاهد تحول چشمگير علمى در حوزه كتابدارى و علم  اجراى آنها ش
ــام، و مديريت دانش به طور خاص خواهيم بود.  اطالعات به طور ع
ــگاه فردوسى مشهد نيز شاهد  ــاير دانشگاه ها ، به ويژه در دانش در س
ــتاى  ــى متنوع و متعددى در راس اجراى برنامه ها ى علمى ـ آموزش
ــدارى و علم اطالعات  ــد در حوزه كتاب ــوم و فنون جدي ــج عل تروي
ــطوح منطقه اي  و ملى  ــتيم كه قطعًا در جامعه كتابدارى در س هس

تأثيرگذار هستند.
اّما مشكل عمده اي  كه هم اكنون در رابطه با نيروى انسانى 
وجود دارد، اين است كه در صورت بازنشسته شدن اساتيد پرسابقه 
ــود برنامه ها ى  ــف و يا رك ــگاه ها ، خطر توق ــن دانش ــره در اي و خب
ــاغل  ــر وجود دارد؛ زيرا اندك نيروهاى جوان ش ــترده فوق الذك گس
ــداد، و هم از نظر تجربه،  ــى هم از نظر تع در اين گروه ها ى آموزش
ــكل جدى روبرو خواهند بود. اين يكى  در تداوم اين برنامه ها با مش
ــيار جدى و بزرگى است كه هم اكنون پيش روى  از چالش هاى بس
ــته كتابدارى در  ــترش رش ــر راه گس جامعه كتابدارى ايران و بر س

كشور وجود دارد و مي بايست براى آن چاره اى انديشيد.
ــاره  ــى، همان طور كه در باال اش از نظر برنامه هاى آموزش
ــبختانه امروز در كشور وضعيت نسبتًا خوبى وجود دارد.  شد، خوش
ــور اجرا  ــراى تخصصى در كش ــطوح، از كاردانى تا دكت ــام س تم
ــا تالش هايى كه به ويژه در  ــود. از نظر تنوع موضوعى نيز ب مي ش
ــته در كميته برنامه ريزى كتابدارِى دفتر گسترش  ــال گذش سه س
آموزش عالى صورت گرفته، سعى شده است كه برنامه ها ى به روز 
ــخ گويى به نيازهاى علمى و حرفه اي  جامعه در  مناسبى براى پاس
ــته ها   ــد. رش ــده و به تصويب برس ــاد مختلف تهيه و تدوين ش ابع
ــنجى  ــيو، و علم س ــى، آرش و گرايش هايى همچون دانشنامه نويس
ــى ارشد به تصويب  ــطح كارشناس ــور در س براى اولين بار در كش
ــگاه ها  ابالغ شده است. بازنگرى و يا  ــيده و براى اجرا به دانش رس
ــته ها و گرايش هاى ديگرى همچون كارشناسى ارشد  تدوين رش
ــى، كتابخانه ها ى  ــگاهى، كتابخانه ها ى عموم كتابخانه ها ى دانش
ــتور  ــت اطالعات نيز در حال حاضر در دس ــگاهى و مديري آموزش
ــرفصل هاى اين برنامه ها   ــه برنامه ريزى قرار دارد. در س كار كميت
دروسى گنجانده شده كه هدف آنها به روز كردن آموزش كتابدارى 
ــطح جهانى است.  ــته با س و كم كردن فاصله ها ى موجود اين رش
ــه برنامه ريزى در دوره جديد  ــه نماند كه اولين تالش كميت ناگفت
ــدارى بود كه با  ــى كتاب ــرى عميق در برنامه كارشناس آن، بازنگ
ــيد و هم اكنون در گروه ها ى  ــد و به تصويب رس موفقيت انجام ش
ــور در حال اجرا است. در اين بازنگرى سعى فراوان  آموزشى كش
ــتفاده از بازخوردهايى كه از جامعه كتابدارى و  به عمل آمد تا با اس
نهادهايى همچون انجمن كتابدارى و اطالع رسانى كشور به دست 
ــوند، و هم اينكه محتواى  آمده بود، هم درس ها جديد و به روز ش

ــوند. ــتاى ارائه دانش روز عميقًا دگرگون ش درس ها در راس
روند بازنگرى در برنامه ها ى آموزشى كتابدارى هم اكنون در 
ــطح كارشناسى ارشد ادامه دارد و پس از آن به برنامه ها ى سطح  س

دكترى پرداخته خواهد شد.

عوامل بيرونى آموزش كتابدارى ايران
ــور  از جمله عوامل بيرونى مهمى كه بر روند آموزش كتابدارى كش
ــت هاى رايج  ــتند، مي توان به تقاضاى جامعه، سياس تأثيرگذار هس
ــور، و كيفيت آموزش يا سواد دانش آموختگان  آموزش عالى در كش

اشاره كرد.
در وجه «تقاضاى جامعه»، به طور قطع همواره در هر جامعه اى 
ــى درحال اجرا  فاصله اي  ولو اندك، بين محتواى برنامه هاى آموزش
ــگى به دليل  ــاى واقعى جامعه وجود دارد. اين فاصله هميش و نيازه
بوروكراسى و فرآيند زمانبرى است كه مى بايست طى شود، تا يك 
برنامه در فرآيند قانونى خود به روز شود. چون در طول زمان سپرى 
ــده، همواره تحوالت و نوآورى ها يى در عرصه عمل و نظر وجود  ش
خواهد داشت كه در برنامه جديد منعكس نشده اند ؛ مي توان پذيرفت 
كه همواره حّتى آخرين برنامه آموزشى به روز شده از تحوالت جديد 

و نيازهاى روز جامعه اندكى عقب باشد.
ــرح عوامل درونى مطرح شد، هم اكنون  همان طور كه در ش
ــت فاصله  ــه برنامه ريزى كتابدارى وزارت علوم در تالش اس كميت
ــانى  موجود بين نيازهاى اطالعاتى و حرفه اي  كتابدارى و اطالع رس
ــى را به كمترين سطح ممكن كاهش  ــور و برنامه هاى آموزش كش
دهد كه اين مهم از طريق بازنگرى در برنامه ها ى موجود، و معرفى 
ــته ها  و گرايش ها  و برنامه ها ى آموزشى جديد صورت مي گيرد.  رش
در هر حال، تقاضاى جامعه يك عامل محرك بسيار قوى است كه 

توجه به آن، موجب پويايى برنامه ها ى آموزشى مي شود.
ــه منبعث از  ــور ك ــوزش عالى كش ــج آم ــت هاى راي سياس
ــت، از ديگر عوامل  ــى كشور اس راهبردهاى كالن علمى ـ آموزش
ــى ها ى الزم، هم  ــيم نقشه راه و خط مش ــت كه با ترس بيرونى اس
ــواى آنها تأثيرگذارند.  ــى و هم بر محت بر اجراى برنامه ها ى آموزش
ــتيم كه با در نظر داشتن سند چشم انداز  ــاهد هس درحال حاضر، ش
ــى رسيدن به قله علمى در  ــت هاى آموزش 1404، وجه غالب سياس
ــت. همين امر موجب شده است كه برنامه ها ى آموزشى  منطقه اس
هم از نظر محتوايى رشد و گسترش شتابانى داشته باشند، و هم از 
ــتابزده) بر تعداد برنامه ها  ــر كّمى، روز به روز (بعضًا به صورت ش نظ
ــجويان افزوده گردد، بى آنكه به همان ميزان به تعداد اساتيد  و دانش
ــود. نتيجه اجتناب ناپذير اين  ــى گروه ها  اضافه ش و امكانات آموزش
ــت كه هم اكنون بر گروه ها ى آموزشى  ــار بسيار زيادى اس امر، فش
ــود، و بيم آن مى رود كه با بروز خستگى و كوفتگى هاى  وارد مي ش
ــيارى از گروه ها و  ــى از بس ــاط علم ــروز نش ــال ب ــى، مج آموزش
ــود و نتيجه نهايى جز  ــت اند ركاران آموزش كتابدارى گرفته ش دس

ركود علمى چيزى نباشد.
ــواد  ــوزش يا س ــت آم ــى كيفي ــل يعن ــومين عام ــا س و اّم
ــتقيم دو عامل قرار دارد: 1)  ــگان، خود تحت تأثير مس دانش آموخت
ميزان مطالعه و دانش اندوزى فرد دانشجو؛ 2) ميزان صرف وقت و 
رسيدگى استاد در قبال دانشجو. تحقق اين دو عامل مستلزم صرف 
ــت و ناگفته پيداست كه سواد و دانش اندوزى  وقت و دقت كافى اس
ــود. اين در  ــتاب و يا به صورت تزريقى محقق نمي ش با عجله و ش

آموزش كتابداري و اطالع رساني: وضع موجود و دورنماي آن در ايران آموزش كتابداري و اطالع رساني: وضع موجود و دورنماي آن در ايران 
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تجربه نشان داده 
است كه تا كنون 
به لحاظ اينكه رشته 
كتابدارى وابستگى 
شديدى به فناورى هاى 
اطالعاتى دارد، الجرم 
هر تغيير و تحولى 
كه در عرصه اين 
فناورى ها روى داده 
است، به علت جهان 
شمول بودن علوم و 
فنون، امواج اين تغيير 
و تحوالت دير يا زود 
به حوزه ها ى نظرى 
و عملى كتابدارى و 
اطالع رسانى ايران نيز 
رسيده و آن را دچار 
تحول ساخته است

حالى است كه با رشد شتابان و گسترش كّمى برنامه ها ى آموزشى 
ــجويان از يكسو، و ثابت ماندن تقريبى تعداد اساتيد و  و تعداد دانش
ــى از سوى ديگر، عمًال فرصت و مجال  امكانات گروه ها ى آموزش
ــتاد و دانشجو گرفته  كافى براى انتقال دانش و دانش اندوزى از اس
ــود. در اين ميان آنچه كه مغفول مي ماند، عمق مطالب آموزش   ش
داده شده است كه از آن به «سواد» تعبير مي كنيم. تجربه نيز ثابت 
ــواد دانشجويان يك كالس با  ــت كه ميزان برداشت و س كرده اس
ــه كالس رابطه عكس، و با فرصتى  تعداد افراد حاضر در يك جلس
كه استاد در اختيار دارد، رابطه مستقيم دارد. متأسفانه به نظر مي آيد 
ــى، در نظام آموزش عالى اين رابطه ها   ــرايط به وجود آمده فعل در ش
ــده اند  و از همين رو است كه گروه ها ى آموزشى و  ناديده گرفته ش
ــتند كه عمق مطالب آموخته شده  ــاتيد به تجربه شاهد اين هس اس
ــجويان در ساليان اخير رو به افول بوده است. اين امر در واقع  دانش
ــات موجود جامعه با  ــه تناقض فزاينده واقعي ــت ك زنگ خطرى اس

ايده آل ها  و اهداف سند چشم انداز را هشدار مي دهد. 

چشم انداز آينده آموزش كتابدارى ايران
ــدارى ايران بدون  ــته كتاب ــم انداز و آينده رش قضاوت در مورد چش
ــناخت عناصر آن و عوامل مؤثر بر آن امكان پذير نيست، و آنچه  ش
ــد، تمامًا به دليل ايجاد اين شناخت بود. اكنون با  كه در باال ذكر ش
ــته تا كنون، و  ــته از گذش توجه به روند تغييرات و تحوالت اين رش
نيز تغييرات و تحوالتى كه همواره در عرصه فناورى اطالعات روى 
ــاى مصوب و پيش روى آموزش كتابدارى، تعداد  مي دهد، برنامه ه
ــانى موجود، اهداف سند چشم انداز، افق پيش  گروه ها  و نيروى انس

ــن و اميدواركننده به نظر  ــوزش كتابدارى ايران افقى روش رو در آم
ــد. در واقع، تمام عوامل الزم براى پيشبرد رشته كتابدارى و  مي رس
ــبتًا مهيا است، اّما به تنهايى كافى  ــانى در داخل كشور نس اطالع رس
ــت. اگر آموزش كتابدارى ايران بخواهد هم پاى اين عرصه در  نيس
ــطح جهانى باشد و از قافله جهانى عقب نباشد، الزم است هم از  س
ــد، و هم اينكه با آن در تقابل  آنچه كه در جهان مي گذرد آگاه باش
ــان داده است كه تا كنون به لحاظ  ــد. از سوى ديگر، تجربه نش باش
ــته كتابدارى وابستگى شديدى به فناورى هاى اطالعاتى  اينكه رش
ــه در عرصه اين فناورى ها روى  ــرم هر تغيير و تحولى ك دارد، الج
ــمول بودن علوم و فنون، امواج اين  ــت، به علت جهان ش داده اس
ــر و تحوالت دير يا زود به حوزه ها ى نظرى و عملى كتابدارى  تغيي
ــيده و آن را دچار تحول ساخته است.  ــانى ايران نيز رس و اطالع رس
ــت؛ و اگر چنين  بى ترديد، پس از اين نيز اين روند ادامه خواهد داش
ــم انداز آينده آموزش كتابدارى ايران را مى توان اينگونه  باشد، چش

ترسيم كرد: 
تأكيد هرچه بيشـتر بـر جنبه هاى مجـازى و الكترونيكى • 

خدمات و منابع اطالعاتى: به مدد آخرين دستاوردهاى فناورى هاى 
ــهيالتى كه اينترنت در اختيار قرار داده  اطالعاتى و مخابراتى، و تس
ــن دوره هاى  ــميت يافت ــاى مجازى و رس ــد داد، آموزش ه و خواه
ــانى، هم در  ــوزش عالى در حوزه كتابدارى و اطالع رس مجازى آم
چارچوب برنامه هاى منتهى به مدرك دانشگاهى (مانند كارشناسى 
و كارشناسى ارشد)، و هم به صورت دوره هاى پودمانى و تك درس 

گسترش خواهد يافت.
تخصص گرايـى هرچـه بيشـتر در زمينه هـا ى موضوعى، • 
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ضرورت پاسخگويى 
به نيازهاى جامعه 
الجرم مسئوالن و 

سياستگذاران آموزش 
عالى كشور را وادار 

خواهد ساخت كه 
در تعاريف سنتى 

از عناصر آموزشى 
مانند برنامه آموزشى، 

دانشجو، استاد، 
دانشكده و دانشگاه و 
نيز مقررات آموزشى 

تجديد نظر كرده و 
منطبق با فضاهاى 

آموزشى جديد، تعاريف 
و مقررات جديدى ارائه 

و مصوب نمايند

ــتور  به ويـژه موضوعـات جامعه گرا: اين حركت هم اكنون در دس
ــانى وزارت علوم قرار  كار كميته برنامه ريزى كتابدارى و اطالع رس
ــد. نگاهى  دارد، و در صفحات پيش توضيحاتى در اين باره داده ش
ــانى  ــكده ها ى كتابدارى و اطالع رس ــى دانش به برنامه هاى آموزش
ــان دهنده اين است كه  ــرفته، نش ــورهاى پيش دنيا، به ويژه در كش
ــرفصل هاى آن درس ها رابطه تنگاتنگى  درس هاى ارائه شده و س
ــه دارد. از همين رو،  ــى جامع ــاى اطالعاتى و علم ــا نيازمندى ه ب
ــت و غالبًا با نگاهى به  ــيار تخصصى اس ــرفصل ها و درس ها بس س
ــات جامعه هدف  ــائل و مقتضي ــات و مس ــا و خصوصي نيازمندى ه
ــيرى قرار دارد كه هم  ــده است. جامعه ايران نيز در مس طراحى ش
ــم انداز پيش بينى كرده است ايجاب مى كند،  تحوالتى كه سند چش
ــى اجتناب ناپذير آن را  ــوالت و فرآيندهاى تاريخ و هم اين كه تح
ــير، خواه ناخواه گرايش به  ــاند. در اين مس ــتاى خود مى كش در راس
ــيار غالب است.  تخصص گرايى در عرصه هاى علمى و صنعتى بس
ــز در همين  ــور ني ــوزش كتابدارى در كش ــرايط، آم ــع اين ش به تب
ــانه ها ى آن از هم اكنون پيدا است.  ــير قرار خواهد گرفت و نش مس
برنامه هاى جديدالتصويب و نيز در دست بررسى آموزش كتابدارى 
ــمت عوامل درونى به آنها اشاره شد، در واقع طليعه اين  كه در قس

خط مشى تخصص گرايى است.
ــات الكترونيكى •  شخصى سـازى آمـوزش كتابدارى: امكان

ــوالت و بهبودهاى  ــت و تح ــروزه در اختيار اس ــى كه ام و اينترنت
ــود خواهند ديد،  ــات در آينده به خ ــرى كه اين امكان اجتناب ناپذي
ــردارى از خدمات و امكانات مطابق  ــاى الزم را براى بهره ب زمينه ه
ــت و اين زمينه به طور  ــاخته اس با نيازهاى فردى كاربران فراهم س
ــاى موجود به هر  ــد. فناورى ه ــع در آينده قوى تر نيز خواهد ش قط
ــرايط و عالقه مند باشد اين امكان را مى دهد كه  فردى كه واجد ش
از مجموعه اى از دروس پيشنهادى، آنهايى را كه دقيقًا با عاليق و 
ــغلى او انطباق دارد برگزيند و از  نيازهاى مطالعاتى، حرفه اي  و يا ش
ــى خاص خود تعريف كرده  مجموعه آنها يك دوره يا برنامه آموزش
و به صورت برخط از آن بهره بردارى كند. بنابراين، به راحتى مى توان 
تصور كرد كه در آينده اى نه چندان دور شاهد ارائه اين گونه دوره ها 
ــوى دانشگاه ها و مراكز آموزشى كشور باشيم. به طريق اُولى،  از س
ــانى انتظار مي رود اين امر با سرعت  در حوزه كتابدارى و اطالع رس

بيشترى تحقق يابد.
دگرگونـى در تعاريـف عناصر آموزشـى و مقررات مرتبط • 

ــنتى  ــى س ــت كه تعاريف و مقررات آموزش بـا آنهـا: ترديدى نيس
ــى فوق الذكر باشد.  ــرايط برنامه هاى آموزش نمى تواند جوابگوى ش
ــخگويى به نيازهاى جامعه الجرم مسئوالن  بنابراين، ضرورت پاس
ــور را وادار خواهد ساخت كه در  ــتگذاران آموزش عالى كش و سياس
ــى مانند برنامه آموزشى، دانشجو،  ــنتى از عناصر آموزش تعاريف س
ــتاد، دانشكده و دانشگاه و نيز مقررات آموزشى تجديد نظر كرده  اس
ــف و مقررات جديدى  ــى جديد، تعاري و منطبق با فضاهاى آموزش
ــميت يافتن  ــاز رس ارائه و مصوب نمايند. اين مقررات جديد زمينه س
ــد از جمله برنامه هاى  ــى جدي گونه هاى مختلف برنامه هاى آموزش

شخصى خواهد بود.
همپايى پيشرفت هاى تكنولوژيكى و اخالقيات در توليد و • 

اسـتفاده از اطالعات و منابع اطالعاتى: آنچه كه در فناورى هاى 
نوين الكترونيكى به ارمغان آورده اند، اين امكان را براى بشر امروزى 
ــت كه در توليد و بهره بردارى از اطالعات موجود  فراهم ساخته اس
ــته و حّتى به سليقه خويش  ــيار داش در فضاهاى مجازى، آزادى بس
ــكلى كه بخواهد در متون و اطالعات دخل و تصرف كند.  به هر ش
ــر را با پديده هايى چون سرقت ادبى و  اين توانمندى هم اكنون بش
ناامنى اطالعاتى روبرو ساخته است كه چالش هاى بسيار بزرگى را 
ــايند، هم اكنون  ــز آفريده اند. براى مقابله با اين پديده هاى ناخوش ني
ــا و ترفندهاى فنى عديده اى از طرف متخصصان اهل فن  راهكاره
ــده و روز به روز بر تعداد ابزارهاى امنيتى مانند قفل هاى  معرفى ش
ــخت افزارى، فايروال ها و پراكسى ها و غيره افزوده  نرم افزارى و س
ــود. اّما على رغم اين چاره انديشى ها، شاهد هستيم كه مسائل  مى ش
امنيتى اطالعات همچنان مطرح است و هر روز خبرهاى جديدترى 
ــانه ها ى مختلف پخش مى شود. به  از مصاديق سرقت ادبى در رس
ــه با اينگونه جرايم  ــد مؤثرترين و قطعى ترين راه مقابل نظر مى رس
ــر، اگر هر فردى  ــت. به عبارت بهت ــوددارى» از انجام آنها اس «خ
ــتفاده و انتقال اطالعات و منابع اطالعاتى دستى  كه در توليد و اس
ــه حرمت حقوق ديگران را  ــد ك دارد، در هر لحظه به فكر اين باش
ــد دورى  ــود از ارتكاب جرايمى كه ذكر ش ــدارد، خود به خ پاس ب
خواهد كرد. بنابراين، يك راهكار مؤثر براى دورى كردن از مسائل 
ــده، تقويت روحيه احترام به حقوق ديگران و رشد اخالقيات  ياد ش
ــق اُولى مد نظر  ــت به طري ــت. اين امر مي بايس در افراد جامعه اس
ــد. با  ــانى باش ــداران و فعاالن و حرفه مندان عرصه اطالع رس كتاب
ــه در جامعه ايرانى از  ــاى قوى اخالقى و دينى ك ــه به آموزه ه توج
ــت، و با توجه به نگرانى هايى كه در مجامع  ــته اس ديرباز وجود داش
ــام و مملكت ابراز  ــئولين نظ ــاى بحث و نيز در ميان مس و گروه ه
ــود، انتظار مي رود توجه به اخالقيات يكى از جنبه هاى جدى  مى ش
در آموزش كتابدارى و اطالع رسانى ايران باشد. در كنار فعاليت هاى 
ــا اخالق حرفه اى  ــى كه اخيراً در رابطه ب ــاراتى و همايش هاي انتش
وجود داشته است، طليعه حركت هاى قانونى آموزشى در اين رابطه 
تعريف درسى به نام اخالق حرفه اى است كه در يكى از برنامه هاى 

جديد كارشناسى ارشد كتابدارى گنجانده شده است.

پى نوشت
1. سيدفريد قاسمى. سال نگار زندگى ايرج افشار. بخار(ش81).

2. Portal

مآخذ
ــاخت تكنولوژي . 1 ــروري بر زير س ــين. «م ــرج پهلو، عبدالحس ف

اطالعات در ايران»، ترجمه عباس گيلورى، فصلنامه اطالع رساني. 
دوره 10، شماره 4، بهار 1373. 

آموزش كتابداري و اطالع رساني: وضع موجود و دورنماي آن در ايران آموزش كتابداري و اطالع رساني: وضع موجود و دورنماي آن در ايران 
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پرده اول: نگاه كلى به مفهوم ميان رشته اى
نياز به چندين تخصص براى انجام يك كار پديدة تازه اى نيست، اّما آنچه 
تعيين كننده است، ميزان پيچيدگى فرآيندها و ميزان نياز به تخصص هاى 
ــت. همه ما در تمامى امور روزمره بارها متوجه مى شويم كه  مختلف اس
از عهده انجام بخشى از كار برنمى آييم و نيازمند كمك ديگران هستيم. 
ــركت تخصصى بر  ــطح كالن نيز وقتى به توزيع كاركنان يك ش در س
ــويم، مى بينيم كه طيفى از  ــته هاى تحصيلى آنها دقيق مى ش مبناى رش
تخصص ها براى انجام امور يك شركت تخصصى در باالترين سطح به كار 
ــوند. با دقت به هر كدام از محصوالتى كه روزانه از مغازه ها  گرفته مى ش
ــويم كه براى ارائه يك محصول نياز به  تهيه مى كنيم نيز، متوجه مى ش
تخصص هاى فراوانى است. البته، برخى مواقع تعيين مرز دقيق تخصص ها 
به راحتى امكان پذير نيست؛ مثًال نمى توان به دقت تعيين كرد كه كدام بخش 
از كار مربوط به كدام تخصص است. به عبارت بهتر، در مواقعى، در كنار هم 
قرار گرفتن متخصصان از رشته هاى مختلف براى انجام يك كار كفايت 

نمى كند، و نياز است تخصصى ميان رشته اى وجود داشته باشد. 
ــكل هاى 1 الى 3 استفاده مى كنيم.  براى تبيين اين وضعيت از ش
ــكل 1، قرار است وظيفه اى به انجام برسد؛ مثل  فرض كنيد مطابق ش
توليد يك ماشين ساده با مشخصات خاص كه نيازمند تخصص هايى از 
مهندسى مواد، برق و الكترونيك، طراحى و نظاير آن است و حيطه كارى 
هر كدام از تخصص ها نيز مشخص است: طراح، طرح اوليه را ارائه مى كند، 
ــين مواد براساس طرح ارائه شده قالب ها و قطعات را پى ريزى  و مهندس
ــانند. بعد از توليد نيز به تخصص هاى  مى كنند و كار را به اتمام مى رس
مختلفى در حوزه هاى بازاريابى، فروش و خدمات پس از فروش و غيره 

نياز است تا محصول به دست مشترى برسد. 

شكل 1. يك وظيفه نيازمند چندين تخصص مختلف

ــم و بعد  ــدارى افزايش دهي ــر را مق ــى كار مورد نظ ــى پيچيدگ وقت
خالقانه بودن محصول نهايى را ارتقاء  دهيم، متوجه مى شويم كه هرچند 
به تخصص هاى مختلفى نياز است تا يك وظيفه به انجام برسد، ولى 
براى انجام هر كارى الزم است تركيبى از تخصص ها به كار گرفته شود. 
مثًال در ساخت يك فضاپيما، با توجه به پيچيدگى هاى محيط عمليات، 
تشريك مساعى متخصصان مختلف در هر مرحله ضرورى است؛ در 
طراحى حتماً بايستى مهندسان مواد حضور داشته باشند، در مهندسى 
مواد بايد طراحان و ناوبران مشاركت كنند و.... در طراحى يك فضاپيما 
از آنجا كه محيط عمليات پيچيده و مبهم است، مقاومت مواد، وزن و 
چگالى آنها، رفتارشان در محيط هاى مختلف و واكنش در مقابل موارد 
غيرمترقبه همانند آنچه كه در مثال اول بيان كرديم، به صورت مطلق 
ــت و دقيق ترين پيش بينى ها و طراحى ها با چالش هاى  مشخص نيس
بسيار بزرگى مواجه اند. بنابراين، تركيبى از تخصص ها به صورت موردى 
ــوند. نكته مهم اين است كه در  در فرآيند توليد به  خدمت گرفته مى ش

اين حالت معموًال تعداد تخصص هاى مورد نياز نيز افزايش مى يابند.

شكل 2. يك وظيفه نيازمند تركيبى از چندين تخصص

ــكل ما با  ــش عمده اى از مش ــمت از مقاله، بخ ــا اين قس ــايد ت ش
ــد، اّما حقيقت اين است كه  ــته اى حل شده باش همكارى ميان رش
ــواع متخصصان از  ــود. وجود ان ــا ختم نمى ش ــئله به همين ج مس
ــه براى انجام يك وظيفه كارساز نيست،  رشته هاى مختلف هميش
ــت. يعنى انجام  ــه افرادى با مجموعه اى از تخصص ها الزم اس بلك
ــت. براى مثال، امروزه  وظايف مختلف نيازمند تخصصى خاص اس
ــته است در وراى كره  ــر در نتيجه پيشرفت هاى فناورى توانس بش

مفهوم ميان رشته اى و داللت هاى آن در 
علوم كتابدارى و اطالع رسانى

دكتر محمد حسن زاده1 ■
استاديار گروه كتابدارى و اطالع رسانى دانشگاه تربيت مدرس
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رشته هاى علمى نيز به 
تبع ساير امور جامعه 
از ابتداى شكل گيرى 

تا كنون يك دور 
از ميان رشته اى 

بودن كامل تا 
افتراق حداكثرى، 

و سپس مجدداً به 
ميان رشته اى بودن را 

طى كرده اند

ــتقرار يابد. تعيين مالكيت در  زمين حول مدار و فضاى ماوراء جو اس
فضاى ماوراء را نمى توان با در كنار هم قرار دادن چند نفر حقوقدان 
ــناس و متخصص علوم فضايى حل كرد، بلكه  و فضانورد و زمين ش
ــت با دانش فضايى و حقوقى كه بتواند حدود  ــخصى اس نياز به ش
ــت را در فضاى ماوراء جو از ابعاد مختلف تعيين كند2. در اين  مالكي
ــه از طريق همكارى از نوع  ــتا، نيازمند ابزارهايى خواهد بود ك راس
تجميع تخصص ها قابل رفع است. اين نحو از تعامل را مى توان در 

قالب شكل 3 ترسيم كرد. 

شكل 3. چندين وظيفه نيازمند يك تخصص

به نظر مى رسد يك سير تحول تاريخى در طول زمان سپرى شده و همه 
ــته است. مثًال انسان هاى اوليه با توجه به اينكه  چيز به نقطه اول برگش
به توانمندى هاى خود اتكاء داشته اند، مجبور بودند فعاليت چندرشته اى 
ــته اى داشته باشند. آنها نيازمند توانايى در حوزه هاى مختلف  و ميان رش

نظير شكار، مكان يابى، هواشناسى، محيط شناسى، ارتباطات و ساير موارد 
بودند. رفته رفته با قوام گرفتن جوامع انسانى و شكل گيرى سكونتگاه هاى 
ــيم كار روى آوردند. اين تقسيم  ــان ها به نوعى از تقس ــخص، انس مش
ــش از پيش بارز و  ــنتى به مدرن بي ــان با حركت جوامع از س كار همزم
مشخص مى شد. از دوران اوج مدرنيته به بعد مجدداً نياز به چندرشته اى 
ــته اى بودن فزونى يافت، بار ديگر در جوامع امروزى انسان ها  و ميان رش
احساس مى كنند بايد از چندين توانمندى برخوردار باشند، و اصوًال شغل 
آنها يك شغل چندساَحتى است. به عنوان مثال براى تدريس، تنها احاطه 
بر موضوع تدريس كافى نيست، بلكه بايد اصول روان شناسى، ارتباطات 

شخصى، فناورى هاى نوين و ساير موارد نيز مورد توجه قرار گيرد. 
ــته هاى علمى نيز به تبع ساير امور جامعه از ابتداى شكل گيرى  رش
ــته اى بودن كامل تا افتراق حداكثرى،  تا كنون يك دور از ميان رش
و سپس مجدداً به ميان رشته اى بودن را طى كرده اند. عالمان قرون 
ــته اى و چندتخصصى بودند و  ــتان و دوره سنتى عمومًا چندرش باس
ــد كه حّتى  ــته هاى علمى چنان تخصصى ش ــت زمان، رش با گذش
ــاى مختلف علمى زبان تخصصى يكديگر  افراد مختلف در حوزه ه
ــيدن  ــد. اّما اين حركت در ادامه موجب به هم رس را درك نمى كردن
ــاخه هاى فرعى تخصص ها به يكديگر و شكل دهى خوشه هاى  ش
دانشى مشترك گرديد، كه آموختن آنها نيازمند داشتن تخصص در 
ــت. بر همين اساس، رشته هاى ميان رشته اى  حوزه هاى مختلف اس
طرفداران زيادى پيدا كرده اند. به عنوان نمونه، وزارت علوم، تحقيقات 
ــال گذشته خبر از تأسيس ده ها رشته ميان رشته اى  و فناورى در س
ــاى علمى روزمره نيز همه ما نياز به تخصص هايى  داد. در فعاليت ه

را احساس مى كنيم كه تا كنون از آن بى نياز بوديم. 

شكل 4. تسلسل ميان رشته اى

مفهوم ميان رشته اي و داللت هاي آن در حوزه علوم كتابداري و اطالع رساني مفهوم ميان رشته اي و داللت هاي آن در حوزه علوم كتابداري و اطالع رساني 
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اصوالً اين رشته 
محتوايى دربرگيرنده 
علم العلوم است. در 
سنتى ترين شكل خود 
كه به سامان دهى 
كتاب در كتابخانه 
محدود مى شد، يك 
مسئول كتابخانه 
مى بايست دانشى در 
حوزه ارتباطات انسانى 
(براى كار مرجع)، 
آمار (براى تحليل هاى 
آمارى مراجعان و 
ميزان استفاده)، 
فناورى (براى امور 
مرمت، پانچ و غيره)، 
و نظاير آن مى داشت، 
تا بتواند به راحتى 
از عهدة مديريت 
مجموعه منابع 
اطالعاتى در كتابخانه 
برآيد

پرده دوم: مفهوم ميان رشته اى در علوم كتابدارى و اطالع رسانى
ــانى را علم  ــدارى و اطالع رس ــوم كتاب ــته عل ــه به حق رش چنانچ
اطالعات بناميم، پى مى بريم كه از ابتدا ماهيت ميان رشته اى داشته 
ــته محتوايى دربرگيرنده علم العلوم است. در  ــت. اصوًال اين رش اس
سنتى ترين شكل خود كه به سامان دهى كتاب در كتابخانه محدود 
ــد، يك مسئول كتابخانه مى بايست دانشى در حوزه ارتباطات  مى ش
ــانى (براى كار مرجع)، آمار (براى تحليل هاى آمارى مراجعان و  انس
ــور مرمت، پانچ و غيره)، و نظاير  ــتفاده)، فناورى (براى ام ميزان اس
ــدة مديريت مجموعه منابع  ــت، تا بتواند به راحتى از عه آن مى داش
ــت زمان  ــى در كتابخانه برآيد. اين صبغه هم زمان با گذش اطالعات
ــمعى و بصرى،  ــع اطالعاتى، از جمله منابع س ــاد انواع مناب و ازدي
ــكل گيرى نظام هاى متعدد سازمان دهى و توسعه فناورى هاى  و ش

مختلف اطالعات پررنگ تر شده است. 
امروزه با گسترش حيطه علم اطالعات، و از سوى ديگر توسعه روزافزون 
مسائل مورد عالقة اين حوزه از مطالعات بشرى، نگاه ميان رشته اى طيف 
ــيعى از رشته ها را دربرگرفته است. تنوع تعامالت با رشته هاى ديگر از  وس
حوزه هاى مختلف موجب تنوع در روش هاى مطالعه، ابزارهاى مورد استفاده، 
ــاغل در رشته علوم  ــمندان ش قالب هاى تبيين، و حّتى نحوه تفكر انديش
كتابدارى و اطالع رسانى كنونى شده است. اين تنوع تعامالت تا جايى پيش 
رفته، كه تسلسل ميان رشته  اى در علوم كتابدارى و اطالع رسانى براى بار دوم 
مسير افتراق در پيش گرفته، كه در شكل 4 به نمايش گذاشته شده است. به 
ـ گرايش هاى مختلفى را در  اين معنى كه مقارنه با رشته هاى مختلف، رشته 

درون رشته شكل داده است كه بيشتر ميل به افتراق دارند تا اشتراك. 
ــب نام هايى  ــاى جديدى كه در قال ــوان نمونه، گرايش ه به عن

مانند مطالعات آرشيو، علم سنجى، معمارى اطالعات، نسخه شناسى، 
ــانى كنونى ـ  ــت دانش زير چتر علوم كتابدارى و اطالع رس و مديري
ــتـ  شكل  ــمايى براى اين همه تخصص نيس كه البته عنوان بامس
ــت كه در ادامه روند آن،  گرفته اند، بار ديگر در حال ايجاد فضايى اس
ــت يك متخصص مديريت دانش درك درستى از فنون و  ممكن اس
روش هاى علم سنجى نداشته باشد. اين افتراق در حوزه هاى مختلف 
قابل پيش بينى است. البته، طبق قاعده اى كه در شكل 4 ترسيم شده 

است، مجدداً ميل به اشتراك و تشريك مساعى پيدا خواهد كرد. 

پرده سـوم: مصداق هـاى ميان رشـته اى در علـوم كتابدارى و 
اطالع رسانى

موضوعى كه كتابدارى و اطالع رسانى به عنوان خميرمايه بر آن متمركز 
است و متخصصان آن در شكل ها و قالب هاى مختلف در حال مطالعه 
ــتند، «اطالعات» است. به عبارت ديگر،  و تدقيق حوِل محور آن هس
ــته علوم  ــكل دهنده بدنه اصلى فعاليت هاى رش ــوم اطالعات ش مفه
كتابدارى و اطالع رسانى است. بر همين مبنا نيز، به نظر مى رسد عنوان 
علم اطالعات براى اين رشته زيبنده تر از ساير عنوان ها باشد. از آنجايى 
ــى، اطالعات يك مفهوم چندوجهى و سيال  كه به لحاظ پديدارشناس
است، طيف هاى مختلف از انتزاعى ترين تا عينى ترين، و نظرى ترين تا 
عملى ترين حالت بر آن مصداق دارد. لذا، تنها يك روش شناسى ابزار و 

شيوه تحليل نمى تواند كليه وجوه آن را پوشش دهد. 
به عنوان نمونه مى توان از مثال هاى بارز پارادوكس در طيف گذارى مسائل 

مورد عالقه علوم كتابدارى و اطالع رسانى به موارد زير اشاره كرد:
در يك سوى طيف، مفهوم انسان قرار دارد، و در سوى ديگر . 1

شكل 5. نمايى از ارتباطات ميان رشته اى علوم كتابدارى و اطالع رسانى
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نشان دادن ابعاد 
و مصداق هاى 
ميان رشته اى 

علوم كتابدارى و 
اطالع رسانى در يك 

نوشته امكان پذير 
نيست. اّما مى توان 

به عنوان نتيجه، 
در قالب پيشنهاد 

اشاره كرد كه نگاه 
ميان رشته اى در 

سطوح مختلف بايد در 
رشته علوم كتابدارى 
و اطالع رسانى حاكم 

باشد تا تسلسل 
اشتراك، افتراق، و 

اشتراك تداوم يابد 
و پويايى رشته را 

تضمين كند

ــين. انسان تحت تأثير عواطف، تمايالت و افكار بشرى است و  ماش
ماشين فاقد آنهاست. 

از يك سو، محتوايى به نام اطالعات قرار دارد كه نامشهود و . 2
غيرملموس است؛ و از سوى ديگر، محمل ها و قالب هاى اطالعاتى 
ــود و اين قالب ها عمدتًا  ــوار ش ــتند كه اطالعات بايد بر آنها س هس

عينى و ملموس هستند. 
ــين قرار دارد . 3 ــين با ماش در يك طرف، روابط اطالعاتى ماش

ــود؛ در طرف  ــم تبادل مى ش ــده و  منظ ــه همه چيز كدبندى ش ك
ــت كه تعابير و  ــانى مطرح اس ديگر، ارتباطات اطالعاتى از نوع انس

تفسيرهاى مختلفى به عنوان مداخله گر در آن دخالت دارند. 
ــت كه با . 4 ــف، مطالعه درباره رفتارها مطرح اس ــوى طي يك س

پيچيدگى هاى خاص محيطى و شخصيتى در هم آميخته و در سوى 
ديگر، نيازها مورد توجه است كه ريشه ها و سطوح مختلفى دارند. 

از اين نمونه ها در حوزه مطالعات كتابدارى و اطالع رسانى بسيار زياد، و 
برشمردن همه آنها از حوصله اين نوشته بيرون است. مهم و قابل ذكر 
اين است كه فعاليت در اين رشته نيازمند توانمندى هاى چندرشته اى و 
تعامالت ميان رشته اى است. اين نگاه بايد در كليه مراحل تدوين محتوا، 
تدريس، تحقيق و همكارى هاى دانشگاهى، و حّتى موقعيت هاى اجرائى 
مورد توجه قرار گيرد. مثال هايى از همكارى هاى ميان رشته اى در علوم 

كتابدارى و اطالع رسانى را مى توان به شرح زير بيان كرد:
ــانى در قبال همه . 1 ــدارى و اطالع رس ــان علوم كتاب متخصص

ــاعه اطالعات را دارند.  ــئوليت تهيه، سازماندهى و اش ــته ها مس رش
بنابراين، بايستى از كمك هاى فكرى همه رشته ها براى شكل دهى 

نظام اطالع رسانى مناسب بهره مند شوند. 
متخصصان علوم كتابدارى و اطالع رسانى در قبال سازمان هاى . 2

مختلف مسئول هستند. بنابراين، بايد درخصوص فرآيندهاى سازمانى 
ــته باشند تا بتوانند از عهده وظيفه  و اجزاء و اركان آن دانش كافى داش
اطالع رسانى خود برآيند. اين مسئله زمانى كه بُعد مديريت دانش مطرح 
ــى و عميق تر مى شود؛ چرا كه استخراج دانش از  مى شود، بسيار اساس

فرآيندها و ساختارهاى سازمانى نيازمند دانش كافى و وافى است. 
متخصصان علوم كتابدارى و اطالع رسانى وظيفه سازماندهى . 3

اطالعات در محيط هاى فيزيكى و مجازى را برعهده دارند. نوع نگاه 
ــكيل دهنده آن متفاوت  به مقوله هاى فيزيكى و موجوديت هاى تش
ــت. بنابراين، نياز به تخصص ها و مهارت هاى  از محيط مجازى اس

خاص بيش از پيش احساس مى شود. 
متخصصان علوم كتابدارى و اطالع رسانى متولى راهبرى نظام هاى . 4

اطالع رسانى عمدتاً رايانه اى هستند. راهبرى مناسب نيازمند دانش كامپيوتر 
و فناورى اطالعات و همكارى با متخصصان مربوطه است. 

ــانى در موقعيت هاى . 5 ــوم كتابدارى و اطالع رس متخصصان عل
ــروكار دارند. تعامل با انسان ها نيازمند شناخت  ــان ها س مختلف با انس
درست از جنبه هاى روان شناختى، جامعه شناختى و ساير ابعاد شخصيتى 
ــت، كه هر يك نيازمند  ــدارج علمى و جايگاه اجتماعى اس از جمله م
ــارج از حوزه مطالعاتى  ــطحى از اطالعات و دانش در حوزه هايى خ س

تخصصى است، كه در دوره هاى دانشگاهى رشته تدريس مى شود. 

دنياى نشر با آن همه وسعت و گستره خود يكى از حوزه هايى است . 6
كه متخصصان علوم كتابدارى و اطالع رسانى با آن سروكار دارند، و براى 

انجام بهينه امور بايد دانشى درخور در هر كدام از آنها به دست آورند. 

پرده چهارم: نتيجه گيرى
ــان دادن ابعاد و مصداق هاى ميان رشته اى علوم كتابدارى و  واقعاً نش
ــانى در يك نوشته امكان پذير نيست. اّما مى توان به عنوان  اطالع رس
ــنهاد اشاره كرد كه نگاه ميان رشته اى در سطوح  نتيجه، در قالب پيش
ــانى حاكم باشد تا  ــته علوم كتابدارى و اطالع رس مختلف بايد در رش
ــتراك تداوم يابد و پويايى رشته را  ــتراك، افتراق، و اش ــل اش تسلس
تضمين كند. در غير اين صورت ممكن است در گذر زمان بخش هاى 
ــته جدا شود و هويت مستقل غيرمرتبط با  مختلفى از بدنه اصلى رش
ــته پيدا كند، و موجب هر چه ضعيف تر شدن پيكره اصلى و زوال  رش
آن در درازمدت گردد. بنابراين، الزم است نگاه ميان رشته اى حداقل 

در پنج سطح به صورت جدى مورد توجه قرار گيرد: 
ــجويان، . 1 ــت اندركاران، دانش ــمندان، دس ــر. تفكر انديش تفك

كاركنان در سطوح مختلف معطوف به ماهيت ميان رشته اى باشد.
ــزى. برنامه ريزى هاى كالن و خرد به گونه اى انجام . 2 برنامه ري

شود كه ماهيت ميان رشته اى مورد توجه، احترام و اهتمام قرار گيرد 
ــتاى تقويت بدنه  ــده و در راس تا تغييرات آتى به صورت مديريت ش

اصلى رشته رقم بخورد.
ــته در دروس . 3 ــن محتوا. در تهيه و فراهم آورى محتواى رش تدوي

مختلف از مجموعه سازى، سازماندهى تا اشاعه، پتانسيل هاى ميان رشته اى 
كه به تقويت بدنه اصلى رشته كمك مى كند، تبيين گردد. 

تدريس. در تدريس و آموزش هاى مختلف عالوه بر اينكه از . 4
توانمندى هاى ميان رشته اى استفاده مى شود، دانش ميان رشته اى و 

نگاه ميان رشته اى در دانشجويان تقويت گردد. 
ــگاهى و حرفه اى، اصل . 5 ارتباطات حرفه اى. در تعامالت دانش

ــه حفظ هويت  ــته اى معطوف ب ــر نگاه ميان رش ــات مبتنى ب ارتباط
حرفه اى مد نظر قرار گيرد. 

ــدارى و  ــوم كتاب ــته اى عل ــت ميان رش ــه ماهي ــد روزى ك ــه امي ب
اطالع رسانى، در قالب علم اطالعات، چترى محكم بر توانمندى ها 
ــرهاى  ــب به قش ــتاى ارائه خدمات مناس و كاركردهاى آن در راس

مختلف جامعه فراهم آورد.

پي نوشت ها
1. hasanzadeh@modares.ac.ir

ــازمان ملل براى حقوق  ــوان نمونه بخش ويژه اى در س  2. به عن
فضا تشكيل شده است، كه يكى از كنفرانس هاى بين المللى آن 
8 الى 11 نوامبر سال 2009 در تهران برگزار گرديد. بحث اصلى 
ــه مالكيت در ماوراء جو و  ــته اى ب در آن كنفرانس نگاه ميان رش
ــگاه ها و مراكز آموزشى در تربيت نيروى انسانى الزم  نقش دانش

و مكانيزم همكارى هاى بين المللى در اين زمينه بوده است.

مفهوم ميان رشته اي و داللت هاي آن در حوزه علوم كتابداري و اطالع رساني مفهوم ميان رشته اي و داللت هاي آن در حوزه علوم كتابداري و اطالع رساني 
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ديانى، محمدحسين. تاريخچه آموزش كتابدارى و 
اطالع رسانى در ايران. مشهد: انتشارات كتابخانه رايانه اى، 

1389.  شابك: 978-964-7696-26-5 

مقدمه
ــابقه اى بيش از 50  ــانى در ايران س «آموزش كتابدارى و اطالع رس
ــمى و كالسيك  ــتين تالش ها براى آموزش رس ــال دارد. نخس س
كتابداران به سال 1317 باز مى گردد» (ديانى، 1389، ص 13). پس 
ــط وزارت فرهنگ  ــى كوتاه مدت توس از اين تاريخ چند دوره آموزش
ــال 1344 و به واسطة  ــرانجام در س ــد؛ تا اينكه س وقت اجرا مى ش
حضور اساتيد امريكايى در ايران، انديشه راه اندازى دوره كارشناسى 
ــيس دوره كارشناسى ارشد  ــد كتابدارى شكل مى گرفت. تأس ارش
ــاتيد امريكايى، هندى و  ــراى ورود اس ــگاه تهران راه را ب در دانش
ــتانى به ايران باز مى كرد. در دهه 50 گروه هاى آموزشى  حّتى پاكس
ــكى ايران،  ــابق)، علوم پزش ــگاه هاى الزهراء (متحدين س در دانش
جندى شاپور اهواز، شيراز و تبريز تأسيس مى شد. حركت مسلحانه 

گروهك هاي پس از انقالب، جريان آموزش دانشگاهى را به مدت 
چهار سال متوقف مى كرد. پس از آن، بار ديگر و البته با رشد كّمى 
ــيس مى شد و دوره هاى كاردانى،  چشم گير، گروه هاى ديگرى تأس
ــعه مى يافت. گسترش  ــى ارشد و دكترا توس ــى، كارشناس كارشناس
ــى را در آموزش اين  ــى، تحوالت ــازى برنامه آموزش گروه ها و نوس
ــته رقم زده است كه شايسته كنكاش هستند. كتاب «تاريخچه  رش
آموزش كتابدارى و اطالع رسانى در ايران» نخستين متنى است كه 
ــته نگر به هر يك از مراحل  پس از اين دوره طوالنى، نگاهى گذش

رشد اين رشته داشته است.

آشنايى با نويسنده اثر
ــانى در ايران را دكتر  كتاب تاريخچه آموزش كتابدارى و اطالع رس
محمدحسين ديانى استاد بازنشسته دانشگاه فردوسى مشهد به رشته 
ــى ارشد را  ــى و كارشناس ــان كارشناس ــت. ايش تحرير درآورده اس
ــته هاى علوم تربيتى و كتابدارى در دانشگاه تهران،  به ترتيب در رش
ــپرى  ــگاه ايالتى راتگرز آمريكا س ــراى كتابدارى را در دانش و دكت
ــد يك رشته دانشگاهى  ــت. نگارش آثارى كه فرآيند رش كرده اس
ــرافى همراه باشد كه تنها از  را باز مى نماياند، بايد با دقت نظر و اش
ــته برمى آيد. دكتر ديانى نخستين فردى است  عهده فردى كاركش
ــدا در جريان  ــيده، و از ابت ــتادى رس ــته به درجه اس كه در اين رش
ــگاهى كتابدارى و اطالع رسانى قرار داشته  ــمى و دانش آموزش رس
است. بنابراين، به عنوان فردى مطلع اين اجازه را داشته كه داستان 
ــانى ايران را روايت كند. از اين گذشته، توجه  كتابدارى و اطالع رس
به مبحث آموزش رشته، از ابتدا يكى از عالئق پژوهشى اين استاد 
ــان در همين باب  ــا كنون چند مقاله از ايش ــاب مى آمده و ت به حس

منتشر شده است.

آموزش كتابدارى و اطالع رسانى در يك نگاه
اين كتاب در حقيقت يك مجموعه مقاله به حساب مى آيد. مقاالت 
ــدرج در اين اثر را عمدتًا خود دكتر ديانى، و مقاالتى را نيز دكتر  من
ــير تاريخى  ــته اند، و مقاالت از يك س ــى و دكتر حياتى نوش فتاح
ــر شده است،  ــال 1360 منتش پيروى مى كنند. فصل اول كه در س

تاريخچه آموزش كتابدارى و اطالع رسانى
 در ايران به روايت يك استاد

داريوش عليمحمدى ■
عضو هيئت علمى گروه مطالعات كتابدارى و اطالع رسانى دانشگاه تربيت معلم
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اين كتاب در حقيقت 
يك مجموعه مقاله 

به حساب مى آيد. 
مقاالت مندرج در اين 
اثر را عمدتاً خود دكتر 

ديانى، و مقاالتى را 
نيز دكتر فتاحى و دكتر 

حياتى نوشته اند، و 
مقاالت از يك سير 

تاريخى پيروى مى كنند

ــى كرده و مرورى تاريخى دارد  ضرورت آموزش كتابدارى را بررس
ــالمى،  ــالمى؛ اهميت كتابخانه ها در تمدن اس بر تمدن ايرانىـ  اس
ــنتى در ايران، و مشكالت كتابدارى سنتى در مواجهه  كتابدارى س
ــت.  با توليد فراوان كتاب در ايران از مباحث مقدماتى اين فصل اس
سپس، نويسنده وظايف كتابداران در كتابخانه هاى كنونى را بررسى 
ــت كه چه دروسى بايد در  ــان داده اس ــتدل نش كرده، و به طور مس
ــته گنجانده شود تا نيازهاى مراجعان را در  برنامه آموزشى اين رش
ــده برخوردار بوده و امروزه با  ــابقه تمدنى ياد ش جامعه اى كه از س

شرايط جديدى مواجه شده است، برطرف سازد.
فصل دوم به سه بخش تقسيم شده است. نخستين بخش اين 
فصل به يك معنا بازگشت به گذشته تلقى مى شود. دكتر ديانى در 
اين فصل مرورى از چگونگى شكل گيرى آموزش رسمى كتابدارى 
ــاره به نخستين دوره آموزشى  ــت. وى با اش در ايران ارائه داده اس
كوتاه مدت كه در سال 1317 اجرا شد، محتواى اين دوره را معرفى 
ــمرده  ــپس ديگر دوره هاى متفرقه را به ترتيب اجرا، برش كرده، و س
ــمى آموزش كتابدارى در دانشگاه  ــريح فرآيند آغاز رس ــت. تش اس
ــگاه هاى مختلف، از  ــعة اين دوره در دانش ــران و چگونگى توس ته
ــان اين فصل، درباره آموزش  ــت. در پاي ديگر مطالب اين فصل اس
ــالب نيز اطالعاتى عرضه  ــال هاى اوليه پس از انق كتابدارى در س

شده است.
ــى اى كه انجمن  ــه دوره هاى آموزش ــش دوم اين فصل ب بخ
ــت.  ــداران ايران پيش از انقالب اجرا كرده، اختصاص يافته اس كتاب
ــنده اين بخش دكتر حياتى عضو هيئت علمى دانشگاه شيراز  نويس
ــت. وى پيشينه تاريخى كميته آموزش انجمن را به سال 1345  اس
ــى  ــن كميته در آن زمان را بررس ــاى اي ــد، و فعاليت ه بازمى گردان
ــتفاده و  ــى مورد اس ــد. معرفى اعضاء، برنامه ها، منابع آموزش مى كن
ــاه،  ــا در كميته، تجربة اجراى دوره ها در كرمانش ــوه تدوين آنه نح
ــيراز، و ارزيابى آنها اهم  ــهد، اهواز، تبريز، اصفهان، ش كرمان، مش

مطالب بخش دوم را تشكيل مى دهد.
ــت كه دكتر ديانى در سال  ــوم فصل دو مقاله اى اس بخش س
ــا آن زمان را  ــمى كتابدارى ت ــر، و در آن آموزش رس 1363 منتش
ــت. در اين بخش، دكتر ديانى با اشاره به تركيب  ــى كرده اس بررس
ــد كتابدارى، توليدات  ــى ارش ــجويان دوره كارشناس تحصيلى دانش
ــت موجود و  ــت. در پايان، وضعي ــان را ارزيابى كرده اس ــى آن علم
چشم انداز آتى براى آموزش كتابدارى در ايران از هر دو حيث كّمى 

و كيفى تحليل شده است.
فصل سوم كتاب مشتمل است بر معرفى و نقد برنامه كاردانى 
ــد. ديانى در  ــته ش كه پس از انقالب تصويب و به موقع اجرا گذاش
اين فصل با تيزبينى خاص خود هدف برنامه، ساختار و دروس آن، 
ــى و نقد كرده  ــراى برنامه و محتواى هر درس را بررس ــب اج ترتي
است. اشاره هاى به جاى وى در مورد بى نظمى در ارائه دروس، عدم 
ــرايط كتابخانه هاى ايران، ناتوانى دانشگاه ها در  ــب آنها با ش تناس
ــراى برنامه در طول چهار ترم، و فقدان متون مورد نياز به منظور  اج
ــل دومين برنامه  ــه همين فص ــت. در ادام ــس قابل توجه اس تدري

ــد نيز به نقد كشيده شده، و  ــال 1378 تصويب ش كاردانى كه در س
مزايا و معايب آن نسبت به برنامه قبلى تشريح شده است.

ــر شده  ــت منتش بخش اول از فصل چهارم كتاب مقاله اى اس
ــى كتابدارى  ــى و نقد برنامه كارشناس ــال 1372 كه به بررس در س
ــى  ــردازد. ديانى در اين فصل تعريف و هدف برنامه كارشناس مى پ
ــرايطى كه از طرف كميته كتابدارى وزارت  را آورده و به حداقل ش
علوم براى اجراى برنامه تعيين شده بود، اشاره كرده است. در ادامه، 
ــى، محتواى هر يك و  ــت دروس تخصصى برنامه كارشناس فهرس
ــده اند.  ــترس براى تدريس آنها ذكر ش ــده و در دس منابع معرفى ش
سپس، ناهمخوانى در محتواى منابع و عدم توازن برنامه كارشناسى 
ــده است. مباحث  ــيده ش در قياس با برنامه كاردانى به تصوير كش
ــى و تفاوت هاى  ــى دروس پايه دوره كارشناس ــن فصل با بررس اي

غيرمنطقى محتواى آنها در گرايش هاى مختلف ادامه يافته است.
بخش دوم اين فصل بازچاپ مقاله اى ديگر از دكتر ديانى است 
ــد. ديانى در اين مقاله پيشنهادهايى  ــر ش ــال 1379 منتش كه در س
ــى ارائه داده است. مبناى اين  براى ايجاد تحول در برنامه كارشناس
پيشنهادها اجازه اى است كه وزارت علوم براى روزآمد كردن برنامه 
ــاس، ديانى و  ــگاه هاى داراى هيئت مميزه داد. بر اين اس ــه دانش ب
همكارانش در دانشگاه فردوسى مشهد برنامه جديدى را براى دوره 
ــت  ــتمل اس ــى تنظيم كرده اند. اين مقاله در حقيقت، مش كارشناس
ــه و يادآورى مى كند.  ــزوم اين تغيير را توجي ــر بحثى نظرى كه ل ب
ــه اى در حوزه كتابدارى  ــى ابتدا به تغيير ابزارهاى فعاليت حرف ديان
ــتفاده از  ــت؛ براى مثال، لزوم اس ــاره كرده اس ــانى اش و اطالع رس
دستگاه هاى ماشين نويسى در ساليان گذشته، و استخدام كتابدارانى 

تاريخچه آموزش كتابدارى و اطالع رسانى در ايران به روايت يك استاد تاريخچه آموزش كتابدارى و اطالع رسانى در ايران به روايت يك استاد 
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در مجموع، مطالعه 
اين اثر به دانشجويان 
سال اول دوره 
كارشناسى كتابدارى 
و اطالع رسانى، 
دانشجويان دوره 
كارشناسى ارشد كه 
درس مبانى كتابدارى 
و اطالع رسانى را طى 
مى كنند، و محققان اين 
حوزه، پيشنهاد مى شود

ــتگاه ها را داشته باشند، و در نقطه مقابل،  كه مهارت كار با اين دس
ــتخدام كتابدارانى كه  ــى رايانه هاى امروزى و ضرورت اس جايگزين
ــوان يكى از مظاهر اين  ــند، به عن ــته باش مهارت كار با آنها را داش
تغيير در ابزارها يادآورى شده اند. وى بر اين اساس پيشنهاد مى كند 
ــوان حروفچينى رايانه اى و  ــى مى ت كه به جاى دروس ماشين نويس
ــى در اين مقاله،  ــن كرد. دومين بحث ديان ــا را جايگزي واژه پردازه
تشديد نياز به استفاده از برخى ابزارها است. نمونه اى كه ديانى ذكر 
ــى به عنوان ابزار كار در محيط كتابخانه ها است.  كرده زبان انگليس
ــبكه هاى رايانه اى و تسهيل  ــتدالل مى كند كه با توسعه ش وى اس
ــاره اى ندارند  ــق، كتابداران چ ــه اطالعات از اين طري ــى ب دسترس
ــى تقويت كنند تا بتوانند  ــز اينكه مهارت خود را در زبان انگليس ج
ــب نيازهاى  ــديداً متحول كنونى از طريق ارضاء مناس در دنياى ش
ــگاه خود را در زنجيره اطالعات حفظ كنند.  اطالعاتى كاربران جاي
ــنهاد كند كه به جاى دروس  ــته تا پيش اين مبنا ديانى را بر آن داش
ــگاه هاى  مختلف بسته به امكانات هر  زبان خارجه دوم كه در دانش
ــى تدريس  ــوى يا آلمانى بوده، زبان انگليس ــگاه عربى، فرانس دانش
ــنده به كاهش جنبه عملى  ــود. سومين و چهارمين اشارات نويس ش
ــار و تقويت جنبه نظرى آنها معطوف  ــى از دروس، همچون آم برخ
شده است. همچنين، ماشينى شدن قواعد سازماندهى ديانى را بر آن 
ــته كه نياز به فراگيرى مجموعه اى از مهارت هاى سازماندهى  داش
ــاال، تغييراتى در دروس آمار  ــؤال ببرد. با توجه به موارد ب را زير س
ــده است. در پايان اين مقاله، تغيير شكل  و سازماندهى پيشنهاد ش
ــع اطالعاتى مورد توجه قرار گرفته و تغييراتى در دروس مرجع  مناب

و فراهم آورى توصيه شده است.
ــومين بخش فصل چهار كتاب به معرفى برنامه كارشناسى  س
ــگاه فردوسى مشهد طراحى و  جديدى اختصاص يافته كه در دانش
ــه جايگزينى هر درس به جاى يكى از  ــد. ديانى در اين مقال اجرا ش

ــتفاده از آن يادآور  دروس برنامه قبلى را با ذكر محتوا و ضرورت اس
شده، و در مورد هر درس توجيهات منطقى را يادآور شده است.

بخش چهارم جديدترين برنامه كارشناسى را كه در سال 1388 
ــده است، مورد بررسى و نقد قرار مى دهد. ديانى در اين  تصويب ش
ــت دروس را آورده، و سپس به ترتيب اشاره كرده كه  بخش فهرس
هر درس جايگزين چه درسى از برنامه قبلى شده، و نيز با توجه به 
ــتفاده قرار  محتواى هر درس جديد كدام متون را مى توان مورد اس
ــانى محتواى دروس برنامه جديد و مشكالت احتمالى  داد. همپوش

برخى دانشگاه ها در تدريس آنها از ديگر مباحث اين بخش است.
ــدى را  ــى ارش اولين بخش فصل پنجم كتاب برنامه كارشناس
ــده، معرفى كرده است. در اين بخش  ــال 1375 اجرا مى ش كه تا س
فهرست دروس و سرفصل هاى هر درس عرضه شده اند. اين بخش 
ــت تا نويسنده در بخش دوم به تفصيل برنامه  در واقع مقدمه اى اس
ــى ارشد جديد را معرفى و امتيازات آن را نسبت به برنامه  كارشناس
ــت دروس كارشناسى ارشد در  ــمرد. در بخش دوم فهرس قبلى برش
گرايش هاى مختلف آمده است. سپس، محتواى هر درس با درس 
پيش نياز يا نظيرش در برنامه كارشناسى مقايسه شده و همپوشانى 
ــت.  ــده اس ــى يا متغير بودن محتواى آن مورد بحث واقع ش احتمال
ــى در اين فصل در قالب جمع بندى و نتيجه گيرى، ديدگاه خود  ديان
ــد عرضه كرده  ــى ارش را درباره آموزش كتابدارى در دوره كارشناس
ــى است از يك طرح  ــت. بخش سوم اين فصل در واقع گزارش اس
ــى ارشد دانشگاه  ــى كه به منظور نو كردن برنامه كارشناس پژوهش
فردوسى مشهد اجرا شده است. در ابتدا، مسائل و مشكالت آموزش 
اين رشته در مقطع كارشناسى ارشد ذكر و لزوم بازنگرى در برنامه 
ــده است. سپس، هدف ها و چارچوب هاى نظرى اين تغيير  توجيه ش
ــراى هر يك از دانش  ــده اند. در مجموع، پنج توانايى ب ــى ش بررس
ــد در نظر گرفته و مقرر شده است  ــى ارش آموختگان دوره كارشناس
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برخى فصول داراى 
استنادات درون متنى و 
ارجاعات پايانى هست، 

در حالى كه در برخى 
ديگر ارجاعات انتهاى 

فصل ديده نمى شود؛ 
هرچند استنادات درون 

متنى مورد استفاده 
واقع شده باشد

ــن دوره چنين فردى را  ــنهادى بتواند از ورودى اي ــه برنامه پيش ك
ــد  ــى ارش ــازد. براى اجراى اين طرح، محققان برنامه كارشناس بس
ــگاه هاى خارجى را بررسى كرده، در چارچوب مصوبات وزارت  دانش
علوم برنامه هاى پيشنهادى خود را تدوين و در چند مرحله آنها را به 
ــور و بررسى گذاشته اند. در نهايت، دو گرايش مديريت اطالعات  ش
ــى  ــگاه فردوس و مديريت فناورى اطالعات براى تصويب به دانش
ــده اند. ديانى در اين بخش فهرست دروس هر دو گرايش  عرضه ش

و طول دوره را عرضه كرده است.
ــخه  ــاب كه در حقيقت نس ــم كت ــتين بخش فصل شش نخس
ــده مقاله اى از دكتر حياتى است، چگونگى شكل گيرى  ويرايش ش
دوره دكتراى كتابدارى و اطالع رسانى را تشريح مى كند. اين فصل 
با روايت اقدام دانشگاه آزاد در راه اندازى دوره دكترا و تصميم مشابه 
دانشگاه تهران در همين زمينه آغاز شده است. تدوين برنامه دكترا 
ــت  در كميته كتابدارى وزارت علوم، و در نهايت مخالفت با درخواس
ــت. اعزام  ــش ديگرى از مطالب اين فصل اس ــگاه تهران بخ دانش
ــراى راه اندازى دوره  ــور، پيگيرى ديانى ب ــجو به خارج از كش دانش
ــيراز و اهواز براى  ــگاه هاى ش دكترا در داخل ايران، همكارى دانش
ــى مشهد، تالش  ــگاه فردوس راه اندازى دوره، انتقال ديانى به دانش
ــيراز، تفاهم نامه دانشگاه هاى فردوسى  ــگاه ش دكتر مهراد در دانش
ــكنى  ــون دكتراى داخل، و نتيجه آن پيمان ش ــيراز، اولين آزم و ش
ــگاه شيراز و جذب مستقل دانشجويان دكترا در مشهد از ديگر  دانش
ــتى از دانش آموختگان و  ــت. در پايان، فهرس مباحث اين فصل اس
ــگاه هاى فردوسى، اهواز و تهران عرضه  دانشجويان دكتراى دانش
ــى خود از آموزش  ــت. در بخش دوم ديانى جمع بندى كل ــده اس ش
ــانى در ايران، و داليل كّمى و كيفى پيشرفت  كتابدارى و اطالع رس
ــت. در عين حال، برخى از  ــته در ايران را عرضه كرده اس ــن رش اي
ــوارى ها همچون محتواى نامناسب برخى دروس،  كاستى ها و دش
ــجويان و دانش آموختگان اين رشته در زبان انگليسى،  ضعف دانش
ــت. سومين  ــده  اس ــان يادآورى ش و ذهنيت ثابت گروهى از مدرس
ــش و در واقع آخرين مطلب كتاب حاضر، فهرست  بخش فصل ش
ــى، كارشناسى ارشد و  ــت كه در دوره هاى كارشناس گروه هايى اس

دكترا اقدام به پذيرش دانشجو مى كنند.

آنچه اين كتاب را خواندنى كرده است
ــانى در ايران،  ــه آموزش كتابدارى و اطالع رس كتاب تاريخچ
ــتين متنى است كه به طور مستقل در اين باب به رشته تحرير  نخس
درآمده است. تا كنون مقاالتى به زبان هاى فارسى و انگليسى توسط 
ــجويان، دانش آموختگان و مدرسان كتابدارى و اطالع رسانى  دانش
ــر شده  ــته ارائه و منتش ايرانى و غيرايرانى در مورد آموزش اين رش
است. اّما اين مقاالت عمومًا در دسترس همه عالقه مندان نيستند، 
ــته باشد. نخستين مزيت  به ويژه اگر مدت زمانى از عرضه آنها گذش
كتاب حاضر آن است كه نوشته هاى منفك از يكديگرـ  اّما از لحاظ 
ــى در ارتباط با هم ـ را در يك محمل گردآورى و ارائه كرده  معناي
ــر ديانى، فصل اول اين كتاب  ــت. دومين نقطه قوت كتاب دكت اس

ــت كه بدانند كتابدارى  ــت. براى دانشجويان امروز ضرورى اس اس
حرفه اى كامًال وارداتى نبوده و نيست. اهميت بسيار زيادى دارد كه 
ــانى را در علم و فناورى  ــور چه دوره درخش همه ما بدانيم اين كش
سپرى كرده است. اينكه حمالت پى در پى مغوالن نابودى مدنيت 
ــرزمين فاقد  ــس از آن حكمرانان اين س ــد، و پ ــبب ش ايرانى را س
ــور براى  ــمند بوده اند و كش درك اوليه از جايگاه رفيع دانش و دانش
ــير قهقرايى طى كرده، نبايد باعث شود كه ما به عنوان  چند قرن س
ــه تاريخى خود غافل باشيم.  ــته نسبت به ريش ــجوى اين رش دانش
سومين مزيت اين اثر پيوستگى تاريخى و در عين حال دانشگاهى 
ــته روند رشد  ــت. دكتر ديانى به خوبى توانس فصل ها با يكديگر اس
ــته در مقاطع مختلف تحصيلى، و نيز چالش هاى آن در  آموزش رش
ــته  ــون را مرور كند. خواننده اين متن از مطالعه آن خس ادوار گوناگ
ــت  ــد؛ زيرا هر فصل توالى منطقى فصل قبل از خود اس نخواهد ش
ــه مورد بحث  ــناخت جامعى را از زمين ــار يكديگر ش ــا در كن و اينه
ــوند. چهارمين نقطه قوت كتاب استفاده از قلم دو تن  ــبب مى ش س
ــت. از اين نظر نيز بايد  ــته اس ــاتيد مجرب و زحمت كش رش از اس
ــت، كه حلقه هاى خالى اين  ــته تقدير دانس كار دكتر ديانى را شايس
زنجيره يا به بيان ديگر قطعات گمشده پازل را با استفاده از مقاالت 
ــت. در اين اثر نام بسيارى از افرادى كه در  مرتبط تكميل كرده اس
ــد اين رشته داشته اند،  ــمگيرى بر رش دوره هاى مختلف اثرات چش
ذكر شده و اين خود ماندگارى كتاب را سبب خواهد شد. همچنين، 
ــكافانه نويسنده كه همچون رشته اى نامرئى در  نگاه تيزبين و موش
ــده به خواننده جوان كمك خواهد كرد  ــترده ش جاى جاى متن گس
ــته و حرفه با ديدى انتقادى و البته سازنده، قضاوت  ــبت به رش نس
ــد. در مجموع، مطالعه اين اثر به دانشجويان  عادالنه اى داشته باش
ــى كتابدارى و اطالع رسانى، دانشجويان  ــال اول دوره كارشناس س
ــد كه درس مبانى كتابدارى و اطالع رسانى را  دوره كارشناسى ارش

طى مى كنند، و محققان اين حوزه، اكيداً پيشنهاد مى شود.

آنچه بايد در ويرايش بعدى اثر لحاظ شود
با اين حال، مى توان برخى پيشنهادها را مورد توجه قرار داد. فصول 
ــانى تبعيت نمى كند.  ــتنادات از رويه يكس كتاب از لحاظ رعايت اس
برخى فصول داراى استنادات درون متنى و ارجاعات پايانى هست، 
ــود؛  در حالى كه در برخى ديگر ارجاعات انتهاى فصل ديده نمى ش
ــتفاده واقع شده باشد. براى  ــتنادات درون متنى مورد اس هرچند اس
ــت در ويرايش بعدى  ــه بنگريد به صفحه 119 كتاب. بهتر اس نمون
ــرد و يكجا در پايان كتاب  ــتنادات اثر به صورت درهمك مجموع اس
ــى  ــته، كتاب شناس قرار گيرد تا عالقه مندان به مبحث آموزش رش
ــند. بهتر بود آخرين  ــته باش ــى از آثار مرتبط را در اختيار داش كامل
بخش كتاب يعنى فهرست گروه ها به عنوان پيوست به متن افزوده 
مى شد. همچنين، متنى كه در آن اسامى افراد و سازمان هاى متعدد 
دخيل در يك فرآيند دست كم 40 ساله ذكر شده، بهتر است نمايه 

داشته باشد.

تاريخچه آموزش كتابدارى و اطالع رسانى در ايران به روايت يك استاد تاريخچه آموزش كتابدارى و اطالع رسانى در ايران به روايت يك استاد 
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رياحى نيـا، نصرت؛ عاصمـى، عاطفه. كارآمـوزى در كتابدارى و 
اطالع رسانى. ويراسـت عادلة عاصمى. تهران: كتابدار، 1390، 

153 ص. جدول. شابك: 9786002410009  

مقدمه 
كارآموزى يا كارورزى ـ فارغ از اينكه سرفصل هاى درسى كاردانى، 
ــور بنامند و  ــد كتابدارى آن را چط ــى ارش ــى و كارشناس كارشناس
ــت از فرآينِد «كسب مهارت هاى الزم  چگونه بخوانند ـ عبارت اس
ــرفصل كاردانى 1378،  براى انجام كارهاى مختلف كتابخانه» (س
سرفصل كارشناسى 1375)، يا «كسب مهارت در انجام فعاليت هاى 
ــى ارشد  ــرفصل كارشناس ــناد» (س مختلف كتابخانه ها يا مراكز اس
1365)، يا انجام [...] ساعت كار عملى در رابطه با دروس مربوط به 
بخش هاى مختلف كتابخانه، زير نظر مدرسان مسئول و سرپرستان 
ــته هاى نظرى  ــا و دانس ــه آن، خوانده ه ــه در نتيج ــا ك كتابخانه ه
ــرى هايش  ــجوى كتابدارى در عمل محك بخورد، كم و كس دانش
ــجو»ى كتابدارى به «كتابدار عامل» تبديل  ــود، و «دانش جبران ش

شود و سِر كار برود. 

ــن تعريف ها  ــدارى، جز اي ــته كتاب ــرفصل هاى مصوب رش س
حدودى هم براى كارآموزى تعيين مى كند؛ كه هم تكليف دانشجو 
ــخص مى كند، هم تكليف مدرس كارآموزى را، و هم تكليف  را مش
ــجو را. براى مثال،  ــئول يا ناظر كتابخانة محل كارآموزى دانش مس
براى درس كارآموزى سه دورة كارشناسى، وظايف همه را به صورت 

زير مشخص مى كند:

38 ساعتانتخاب
94 ساعتفهرست نويسى

72 ساعت (سرفصل كارشناسى، 1378).مراجع عمومى غيرفارسى

هر دانشگاهى هم معموًال فرم هايى براى انجام كارآموزى دارد، 
كه مطابق آن هماهنگى الزم بين مدرس و كتابخانة محل كارورزى 
ــى است كه هم  ــود. ضمناً كارآموزى، درس يا كارآموزى برقرار مى ش
ــان و هم كتابخانه هايش، همه با آن مشكل  دانشجويان، هم مدرس
ــتة  ــت! و البته طبق برخى قواعد نانوش ــته، دارند، و خواهند داش داش
جامعة فرهنگى ما كسى «پا پِى» آن نمى شود، و مطرحش نمى كند؛ 

تا اينكه كتاب «كارآموزى در كتابدارى و اطالع رسانى» منتشر شد

كارآموزى در كتابدارى و اطالع رسـانى: بيانيه كارآموزى كتابدارى 
ايران

ــاب «كارآموزى در كتابخانه و كتابدارى» از دو بخش نظرى (از  كت
ــكيل  ــا 61) و بخش عملى (از صفحه 63 تا 153) تش ــة 8 ت صفح

شده است.   
ــش نظرى به تعريف كارآموزى مى پردازد، و تاريخچه اى از  بخ
انواع كارآموزى ها ـ و البته بيشتر در خارج از ايران ـ ارائه مى دهد و 
خواننده را به فكر فرو مى برد كه اى كاش در همين ايران هم براى 
ــدارى) چنين نظام و  ــة كارآموزى ها (و از جمله كارآموزى كتاب هم
قاعده اى وجود مى داشت، و فارغ التحصيل كتابدارى هم براى انجام 
ــت حمايت قانونى قرار  ــب مهارت هاى عملى تح كارآموزى و كس
ــتخدام كتابخانه اى  مى گرفت و به اتكاء آن، پس از كارآموزى به اس

كارآموزى در كتابدارى و اطالع رسانى
دكتر محمد هدايى ■

استاديار گروه كتابدارى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى، واحد اراك
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نظرات دانشجويان 
كارآموزى كتابدارى، 

براى نشان دادن 
جنبه هاى مثبت و منفى 

و مشكالت كارآموزى 
كتابدارى،  13 صفحة 

از كتاب را به خود 
اختصاص داده است

يا مركز اسنادى در مى آمد. 
ــوزى مى پردازد و  ــكالت كارآم ــه مزايا و مش ــپس ب كتاب، س
ــط يكى از مؤلفان كتاب انجام شده، دو  ــاس تحقيقى كه توس براس
ــده اش  ــنهادهاى ارائه ش جدول ارائه مى دهد كه جدول دوم و پيش
ــت كه مى تواند براى  ــمندى اس (ص 22 تا 26) حاوى نكات ارزش

برنامه ريزى بهتر درس كارآموزى كتابدارى مفيد باشد. 
ــان دادن  ــوزى كتابدارى، براى نش ــجويان كارآم نظرات دانش
ــوزى كتابدارى،  13  ــكالت كارآم ــاى مثبت و منفى و مش جنبه ه
صفحة از كتاب را به خود اختصاص داده است، و مؤلفان هم صالح 
ــته اند: «نوشته ها ويرايش نشوند و به همان زبان دانشجويى و  دانس
دست نخورده منعكس شوند تا استادان راهنما و كتابداران شاغل در 
ــايد اين گونه بر عملكرد و تالش آنها  كتابخانه ها آنها را بخوانند. ش

اثر بگذارد» (ص 26). 
بخش اول با گفتارى 21 صفحه اى دربارة «كارآموزى در ساير 
ــر اهميت كارورزى  ــد، با تأكيد مكرر ب ــورها» به پايان مى رس كش
كتابدارى، و اشاره هايى به نحوة كارآموزى در چند دانشگاه خارجى؛ 
ــتان، جمهورى دومينيكن، دانشگاه  ــگاه پنجاب پاكس از جمله دانش
ــگاه بريتيش  ــوزة كاليفرنيا (آمريكا)، دانش ــان خ ايالتى (دولتى) س
كلمبيا (كانادا)، دانشگاه هاوايى، دانشگاه ايالتى كاليفرنيا، و كتابخانه 

كنگره امريكا، كه از هر يك اطالعاتى مى توان استنباط كرد. 
ــمت  ــتمل بر پنج قس ــش دوم كتاب، «بخش عملى»، مش بخ

است:
ــه اى از يك «پيش آزمون» (آزمون رفتار ورودى) براى . 1 نمون

ــاى مقدماتى  ــدارى» و توانايى ه ــواد اطالعاتى كتاب ــنجش «س س
دانشجوى كارآموز؛ كه براساس چنين آزمون هايى، به گفتة مؤلفين، 

مى توان تعيين كرد كه «دانشجو نياز به چه آموزش يا آموزش هايى 
ــد كارآموزى خود  ــه بهتر مى توان ــمت كتابخان ــدام قس دارد و در ك
ــترين بهره ورى را  ــمت مى تواند بيش ــام دهد، و از كدام قس را انج
ــد» (ص 66ـ  72)؛ طرحى زيبا و مفيد، كه اگر در همة  ــته باش داش
برنامه هاى كارآموزى صورت بگيرد، نتايج خوب به بار خواهد آورد. 

ــاى . 2 ــة راهنم ــرح «دفترچ ــوزى، در ط ــام كارآم ــيوة انج ش
ــه طى آن، پس از  ــود ك ــى» ارائه مى ش كارآموزى مقطع كارشناس
ــتفاده از دفترچة كارآموزى، درس هاى چهار  دستورالعملى براى اس
كارآموزى مقطع كارشناسى (براساس سرفصل هاى درسى) و شرح 
ــده، و الگويى براى يك  ــجوى كارآموز مطرح ش فعاليت هاى دانش
ــده است.  ــنهاد ش ــجويى به مركز كارآموزى پيش معرفى نامه دانش
ــخصات كتابخانه يا مركز  ــمتى خيلى كوتاه دربارة مش ــپس، قس س
اطالع رسانى و جدول گزارش ساعات حضور و كارهايى كه دانشجو 
ــرم داورى كتابخانه درباره كار  ــوزى انجام داده، و ف در دورة كارآم
ــرانجام، «آيين نامه پيشنهادى كارورزى  دانشجو ارائه مى شود. و س
ــد، كه در آن با نگاهى نو، هدف هاى  ــى ارشد» فرا مى رس كارشناس
كارورزى دانشجوى ارشد كتابدارى و شرايط كارورز و وظايف او (و 
چند صفحة بعد، ص 96، آنچه كه كارورز بايد در آن مهارت بيابد)، 
ــتاد راهنماى كارورزى و وظايف او و رهنمودهايى  و نيز شرايط اس

براى نظارت و ارزيابى ارائه شده است. 
ــجويان، در 35 صفحه مكمل . 3 ــة كارآموزى دانش هفت نمون

ــار مؤلفين: «عين  ــم طبق اظه ــت؛ كه در اينجا ه ــن بخش اس اي
ــت»، و  ــجويان از انواع كتابخانه ها اس گزارش هاى كارآموزى دانش
ــوت و ضعف اين  ــجويان در تعيين نقاط ق ــود: «دانش توصيه مى ش

نمونه ها تأمل نمايند» (ص 134)

كارآموزى در كتابدارى و اطالع رسانى كارآموزى در كتابدارى و اطالع رسانى 
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اگر كتاب به عنوان 
متنى درسى طراحى 
شده است، بهتر آن 
بود كه مطالب آن 
به صورتى منطقى، و 
مثل همة كتاب هاى 
درسى دانشگاهى 
«فصل بندى» مى شد

ــد نرم افزار . 4 ــا چن ــنايى ب ــت عنوان «آش ــاه تح ــى كوت فصل
ــاس ضرورت معرفى سادة اين  ــايد به جهت احس كتابخانه اى»؛ ش

نرم افزارها و برنامه ها.  
ــا كارورزان به . 5 ــرم معرفى كارآموزان ي ــى از چند ف نمونه هاي

مراكز كارورزى، از چند دانشگاه دولتى.
ــى مفيد براى كارآمورزى كتابدارى  خالصه آنكه، كتاب مطالب
ايران فراهم كرده و الگويى خوب ـ و البته كمى هم آرمانى (ص 25 
ــجويان كارآمورزى و اساتيد اين درس قرار  و 97) ـ در اختيار دانش
ــايد بهتر آن باشد كه نويسندگان محترم  ــت. با اين همه، ش داده اس

تجديد نظرى اساسى روى كتاب داشته باشند. 

نقد و بررسي
ــت، بسيارى از مشكالت  ــتار داشته اس با وجود اينكه كتاب ويراس
ــان اصالح شود، همچنان باقى  ــت از سوى ايش كتاب كه مى توانس
ــن يا اصالح  ــه، نگاهى كوتاه به نكاتى كه اگر روش ــت. در ادام اس

مى شد، كتاب مفيدتر مى شد اشاره مى شود:
آيا كتاب متن درسى دانشجو است، يا راهنمايى مستقر در • 

گروه كتابدارى (و نوعى مرجع آموزشـى)؟ اگر كتاب به عنوان متنى 
ــى طراحى شده است، بهتر آن بود كه مطالب آن ـ ولو همين  درس
ــب كنونى ـ به صورتى منطقى، و مثل همة كتاب هاى درسـى  مطال

دانشگاهى «فصل بندى» مى شد. 
مخاطـب كتـاب مشـخص و روشـن نيسـت: آنچه كه در • 

بخش الف، در رابطه با وضعيت كارآموزى و كارورزى در كشورهاى 
مختلف آمده، بيشتر به كار اساتيد مى خورد تا دانشجو. اگر مخاطب 
ــتن او به خواندن 13 صفحه نظرات  ــد، واداش ــجو باش كتاب دانش
ــجوياِن ديگر دربارة مشكالت كارورزىـ  كه خودش از همان  دانش
ــت؛ هرچند  ــت به گريبان بوده ـ الزم نيس ــوزى 1 با آن دس كارآم
ــت. خواندن  ــاتيد الزم اس ــى از خالصه اين مباحث، براى اس آگاه
ــت، و  ــن هفت گزارش كارآموزى هم (كه تازه نمونة دقيق نيس مت
ــجوها بايد دربارة آنها «تأمل نمايند») براى دانشجو ضرورى  دانش
ــت. اين بخش را هم به سادگى مى شد در قسمت «مشخصات  نيس
ــاب)» در يك صفحه  ــانى (ص 89 كت ــه/ مركز اطالع رس كتابخان
ــجو بايد در  ــكات مهمى را كه دانش ــد ن ــه كرد. يعنى مى ش خالص
توصيف كتابخانه به آنها توجه كند در يك صفحه به ترتيب سازمان 
ــط فيزيكى و وضعيت خدماتى و امكانات و تجهيزات  ادارى و محي
ــت، تا ضمن كارورزى بتواند به  ــازماندهى مواد و ... برايش نوش س

اين نكات هم توجه كند.  
جـدول «راهنمـاى اسـتفاده از منابع مرجـع» (ص 39) به • 

جايى مناسـب تر منتقل شـود:  تصورمى كنم بهتر باشد اين جدول 
ــخ نامه براى آزمون «بررسى سواد اطالعاتى  به صورت راهنما/ پاس

كارآموزان» درآيد، و در صفحة 71 كنونى درج شود. 
بخش «كارآموزى در سـاير كشـورها» از تعادل و انسجام • 

كافى برخوردار نيسـت: اين قسمت حاوى مطالبى است كه برخى 
ــاط ندارند و پراكنده و تكه تكه  ــجويى ارتب از آنها با كارآموزى دانش

ــه كارورزى هاى آمريكا). بهتر  ــده اند (مثًال مطالب مربوط ب ذكر ش
ــه با وضعيت  ــان براى مطالب قابل مقايس بود الگويى دقيق و يكس
ــد،  كارآموزى ايران، يا مفيد به حال كارآموزى ايران طراحى مى ش
ــد و  ــورهاى مورد نظر تكميل مى ش ــن الگو براى كش ــپس اي و س
ــورها حفظ مى شد و ذيل هر يك، هر  همچنين ترتيب الفبايى كش
ــد. براى مثال،  ــوط و مفيد  بود، ارائه مى ش ــه كه ضرورى، مرب آنچ
ــرويس تحقيقات كتابخانة كنگرة امريكا ...  ذكر كارآموزى هاى «س
ــتثنائى براى  كه براى كارآموزان و متخصصان حرفه اى فرصتى اس
ــطح ملى فراهم مى آورد»  ــنايى با فرآيندهاى قانونگذارى در س آش
ــگاهى و يا با كارآموزى  ــه ارتباطى با كارآموزى دانش (ص 61)، چ

دانشجوى ايرانى دارد؟.
برخى اطالعات مبهم در صفحه هاى 51 تا 55 آمده، كه بايد 

با دقت بازنگرى و اصالح شوند:
ص 51، سطر 4: آوردن دو سه تا سرنام مربوط به دانشگاه سن - 

ــرو پوليتن در متن، نظير SJSU ، و MCLS؛  ــوزه يا كتابخانه اى مت خ
سرنام ترجمه و تعريف نشدة پروژة FILL ، چه ضرورتى دارد؟ 

 مطالب صفحة 51 و 52 مبهم و بى ربطند، و بايد مورد بازنگرى - 
قرار گيرند؛ به عنوان نمونه چهار بند از صفحة 51 نقل مى شود: 

ــكدة كتابدارى و اطالع رسانى دانشگاه ايالت سن خوزه  «دانش
ــال  ــرا مى كند. اين برنامه در س ــام FILL را اج ــى به ن SJSU طرح

ــس تايمز با درج تيترى از  ــى به وجود آمد كه لس آنجل 2001، زمان
اسفناك بودن كمبود كتابداران كتابخانه هاى عمومى خبر داده بود. 
ــكده آن  ــرح كارآموزى در اين دانش ــه از اجراى ط هدف اولي
ــجويان پس از  ــد كه دانش ــت چنان باش بود كه اين طرح مى بايس
ــدن، كار در كتابخانه را به هر جاى ديگر ترجيح  ــل ش فارغ التحصي

بدهند. 
ــكل از 32 كتابخانه عمومى در لس آنجلس  كنسرسيومى متش
ــرو پوليتن MCLS، رأى بر تخصيص  ــام هميارى كتابخانة مت و نظ

50 هزار دالر اعتبار براى ايجاد برنامة كارآموزى داد.
ــمًا كار  ــروع كارآموزى در ژانويه 2002، رس ــروژة FILL با ش پ
خود را شروع كرد. متأسفانه اشتياق دانشجويان به طرح كارآموزى 
ــت؛  ــال هاى اخير فروكش كرده اس در كتابخانه هاى عمومى در س
ــتند دورة كارآموزى  ــدارى توانس ــالن كتاب ــه فارغ التحصي چرا ك
ــاير مؤسساتى كه  ــتوديو» و س خود را در «كتابخانه هاى ويديو اس
ــپرى كنند، مخصوصًا اينكه  ــترى داشت س براى آنها جذابيت بيش
ــوزى، در مراكزى  ــداران عالقه مند به انجام طرح كارآم اكثر كتاب
ــتند كه به آنها مبلغى به عنوان دستمزد بدهند؛ امرى كه براى  هس
ــراى طرح FILL كارآموزان  ــت. ب كتابخانه هاى عمومى ممكن نيس
ــوزى را مى گذراندند،  ــاعتى كه دورة كارآم ــه ازاء 120 تا 135 س ب

مبالغى هم دريافت مى كردند».  
ــروژه بوده؟  ــه FILL طرح بوده؟ پ ــود ك خواننده متوجه نمي ش
ــكده بوده؟ مربوط به كنسرسيوم بوده؟  برنامه بوده؟ مربوط به دانش
ــا وجود 50  ــوده؟ پروژة FILL ب ــا FILL چه ب ــيوم ب ارتباط كنسرس
ــوزان پول نمى داده؟  ــاص يافته، به كارآم ــزار دالر بودجه اختص ه
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ذكر نرم افزارهاى 
كتابخانه اى گرچه 

ربط زيادى به بحث 
كارآموزى ندارد، 

بودنش بد هم نيست. 
منتها، شايد بهتر 

بود نام برنامه ها و 
شركت ها به صورت 

الفبايى ذكر مى شد ـ تا 
شائبة «تبليغات» پيش 

نيايد

ــوزان ... مبالغى  ــده «كارآم ــد چهارم آم ــه در انتهاى بن ــا چنانك ي
ــاز در همين بند، «فـارغ التحصيالن  ــم دريافت مى كردند»؟ و ب ه
ــتند دورة كارآموزى خود را در «كتابخانه هاى ويديو  كتابدارى توانس
استوديو»(؟) بگذرانند»؛ در حالي كه دوره كارورزي مربوط به زمان 

تحصيل است، نه بعد از فارغ التحصيلي، و چند پرسش ديگر.  
ــگاه ميشيگان (صص 53 ـ 54)، مربوط -  مطالب كتابخانة دانش

ــت (همان آموزش مستمر)، و  به آموزش ضمن خدمت كاركنان اس
  IV تا  I ــاى درجه ــن مهارت ها و گواهينامه ه ــجويان. و اي نه دانش
ــتند و  ــرح و توضيح چه هس ــگاه، بدون هيچ ش كتابدارى اين دانش

ضرورت يادآوريشان چيست؟  
جدول ص 55: «شيوه انجام كارآموزى در كشورهاى مختلف» - 

براى چه آمده، و چه معنايى از آن مستفاد مى شود؟ (ذكر عنوان پنج 
ــه مطلبى را براى درس كارآموزى كتابدارى  درس چهار واحدى چ

ايران به ارمغان مى آورد؟).
ــت •  «مـواد محتوايـى» (؟) (ص 97) جا به جا شـود: بهتر اس

ــرتيتر «شرايط  ــمت «مواد محتوايى» به صفحة 96، قبل از س قس
ــمت يادآور  ــن قس ــود. اي ــل ش ــاى كارورزى» منتق ــتاد راهنم اس

مهارت هايى است كه كارورز بايد به دست آورد.
دو اختـالل در قسـمت «نرم افزارهـاى كتابخانـه اى»: ذكر • 

ــه بحث كارآموزى  ــه اى گرچه ربط زيادى ب ــاى كتابخان نرم افزاره
ــايد بهتر بود نام برنامه ها و  ــت. منتها، ش ندارد، بودنش بد هم نيس
ــركت ها به صورت الفبايى ذكر مى شدـ  تا شائبة «تبليغات» پيش  ش
ــت  ــالوه، تاريخ توليد برنامه ها (نرم افزارها) هم بهتر اس ــد. به ع نياي
يكدست شود؛ يا همه ايرانى، يا همه فرنگى (نوسا و پارس آذرخش، 

1367؛ رسا و ياقوت، 2004 و 2008).
ــمت هاى مختلف •  كتاب نيـاز به فصل بندى منطقى دارد: قس

به صورت فصل درآيند؛ در شش يا هفت فصلى كه اكنون هم دارد، 
اّما زير دو «بخش» الف و ب كتاب گم شده اند.

مواردى از ضرورت كنترل اصطالحات
ــع خطاهاى چاپى/ تايپى: برخى خطاهاى چاپ/ تايپى هم در •  رف

ــت، در ادامه  ــان ضرورى اس كتاب راه يافته كه كنترل و اصالحش
مواردى ارائه مى شود: 

توان «علمى» و اجرائى (ص 10) = توان «عملى» و اجرائى؛- 
توضيح و «توجه» (ص 11) = توضيح و «توجيه»؛- 
له (ص 19) = به؛- 
اسى ال سى (ص 50) = او. سى. ال. سى؛- 
در جدول ص 39، دستورنامه = دستنامه؛ راهنمايى = راهنما؛ - 

ــتنامه مفصل شكسته شده» (منظور سرگذشتنامة  عبارت «سرگذش
ــار وقايع و اتفاقات در طول  ــطر آخر جدول، «اخب جمعى بوده؟)؛ س

يك سال» را در «اطلس» بايد يافت؟ 
ــان خوزه = دانشگاه «ايالتى» -  ــگاه «ايالت» س ص 51، دانش

سان خوزه (سان خوزه شهر است)؛ التين زيرنويس:
 Stadio  = Studio ؟

احاميان (ص 54) = حاميان؛- 
جا به  جايى سطرها در جدول ص 115؛- 
تظرات (بخش منابع و مآخذ، شمارة 6) = نظرات.- 

سخن آخر
ــانى» از لحاظ نظرى،  ــاب «كارآموزى در كتابدارى و اطالع رس كت
ــت مى دهد كه اگر  ــت؛ الگوهايى به دس ــر خوبى اس ــوع اث در مجم
ــوزى كتابدارى را  ــول در برنامة كارآم ــئوالنى قصد تح روزى مس
ــته باشند، مى توانند از آن رهنمود بگيرند. اّما به چند دليل بعيد  داش
ــتفاده كرد: نخست آنكه وضعيت  ــت كه در عمل بتوان از آن اس اس
ــگاهى و دبيرستانى و  اكثر كتابخانه هاى ما ـ اعم از عمومى و دانش
ــازمان هاى تخصصىـ  ابداً به گونه اى نيست كه حّتى  ــاجد و س مس
ــجوى  ــات كارآموزى اى بيش از خدمات ميز امانت را به دانش امكان
ــا امكانات آموزش  ــد، و يافتن حّتى 10 كتابخانه ب ــدارى بدهن كتاب
ــواد محتوايى» (ص  ــون مهارت هاى مذكور در «م مهارت هايى چ
ــت. دوم آنكه، اوًال در بسيارى از كتابخانه ها  ــبيه اس 97) به رؤيا ش
كتابدار متخصص (يعنى فوق ليسانس و باالتر) زياد نيست ـ و اگر 
ــت، اكثراً يا دنبال يافتن چند ساعتى تدريس در دانشگاه ها  هم هس
ــتند، و يا گرفتار كارهاى ادارى كتابخانه. دانشجويان كتابدارى  هس
ــان، به سبب  ــندگان به ايش هم، على رغم محبت و نظر مثبت نويس
ــغل كتابدارى در ايران چندان عالقه اى به اين رشتة  آيندة مبهم ش
ــه دريافته اند و يا از  ــه به تجرب ــان نمى دهند؛ چرا ك ــدارى نش كتاب
ــل، لزومًا «آنها»  ــه پس از فراغت از تحصي ــنيده اند ك اين و آن ش
ــى و نظارت استادان  را به كتابدارى «نمى گمارند». در مورد سركش
ــندة محترم مى دانند كه خيلى از  ــوزى هم، بى ترديد دو نويس كارآم
ــل خود كارآموزى  ــهرهايى غير از محل تحصي ــجويان، در ش دانش
ــم نمى تواند مثًال از  ــرم كارورزى ه ــتاد محت مى گيرند، و طبعًا اس
ــران، كار و زندگى اش را رها كند و برود به  ــان يا اراك يا ته اصفه
ــهر ديگر و به كارآموز سر بزند. و بسيارى از اين  كتابخانه اى در ش
قبيل مباجث كه گفتنشان سبب تصديع خاطر نويسندگان و آزردگى 

خاطر ديگران مى شود.

:مآخذ
ايران. وزارت فرهنگ و آموزش عالى، شوراى عالى برنامه ريزى، . 1

ــرفصل دروس دورة كارشناسى ارشد  ــخصات كلى برنامه و س مش
ــانى، تهران: وزارت فرهنگ و  ــط) علوم كتابدارى و اطالع رس (برخ

آموزش عالى، 1365.
ايران. وزارت فرهنگ و آموزش عالى، شوراى عالى برنامه ريزى، . 2

ــرفصل دروس دورة كارشناسى ارشد  ــخصات كلى برنامه و س مش
ــانى (در شش گرايش)، تهران:  (برخط) علوم كتابدارى و اطالع رس

وزارت فرهنگ و آموزش عالى، 1375.
ايران. وزارت فرهنگ و آموزش عالى، شوراى عالى برنامه ريزى، . 3

برنامه آموزشى دورة كاردانى ناپيوستة علمى ـ كاربردى كتابدارى و 
اطالع رسانى، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالى، 1378.

كارآموزى در كتابدارى و اطالع رسانى كارآموزى در كتابدارى و اطالع رسانى 
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از زماني كه ملويل 
ديويي در سال 1887 
آموزش دانشگاهي اين 
رشته را در كالج كلمبيا 
بنا نهاد، بيش از 120 
سال گذشته است و 
اساتيد اين رشته با 
چالش هاي مختلف 
ديگري مانند تغيير 
در ماهيت و تعداد 
منابع اطالعاتي، و نيز 
 دسترسي گسترده و 
آزادانه به اين منابع 
مواجه بوده اند

درآمد
آموزش اصول و مهارت هاي كتابداري و اطالع رساني  چه به صورت 
حرفه اي و دانشگاهي و جز آن،  همواره يكي از چالش ها و دغدغه هاي 
ــت. درهم آميختگي  ــه بوده اس ــدان اين حرف ــاغالن و عالقه من ش
ــتن نقش پشتيباني كننده از  ــياري از اصول علمي  و عملي، داش بس
ــته ها، و ماهيت ويژه دروس كارگاهي و آزمايشگاهي، از  ــاير رش س
ــواري هاي آموزش در اين رشته به شمار مي آيند. از زماني  جمله دش
ــگاهي اين رشته را  ــال 1887 آموزش دانش كه ملويل ديويي در س
ــته است و اساتيد  ــال گذش در كالج كلمبيا بنا نهاد، بيش از 120 س
ــد تغيير در ماهيت و  ــته با چالش هاي مختلف ديگري مانن اين رش
تعداد منابع اطالعاتي، و نيز  دسترسي گسترده و آزادانه به اين منابع 
مواجه بوده اند. تالش اين آموزشگران هماهنگي با ضرب آهنگ اين 
تغييرات بوده است، اّما اينكه به چه ميزان در اين كار موفق بوده اند،  

از جمله پرسش هاي بي پاسخ است. 
ــطح انتظار  ــا ظهور اينترنت و فناوري هاي نوظهور در آن،  س ب
ــه و كاركردهايي  ــته فراتر رفت ــوزش اين رش ــئولين از نوع آم مس
ــكده هاي  روزآمدتر از آن طلب مي كنند. در حال حاضر برخي دانش
ــاني  دنيا تعطيل شده و يا نام آنها تغيير كرده  كتابداري و اطالع رس
ــاي متعددي از  ــول تاريخ خود نام ه ــكده ها در ط ــت. اين دانش اس
ــكده كتابداري و اطالع رساني ، دانشكده  ــكده كتابداري،  دانش دانش
ــات را تجربه  ــكده مديريت اطالع ــا دانش ــات اطالعاتي، ت مطالع
ــكده ها دانشكده هاي اطالعاتي1،  كرده اند . اّما نسل نوين اين دانش
ــكولز است. اّما نمي توان به قطع و يقين براي كتابداري و  يا آي اس
اطالع رساني  در اين گونه دانشكده ها جايگاهي ثابت جست وجو كرد. 
به عالوه، در جهان دانشگاهي امروز نگاه انتفاعي در حال رواج 
ــت. به دليل كمبودهاي مالي، در بسياري از موارد به دانشجويان  اس
ــته  ــتري نگريس ــوان جويندگان دانش، بلكه به عنوان مش نه به عن
ــت  ــا معيارهايي چون بازگش ــي ب ــود و موفقيت امور آموزش مي ش
ــنجيده مي شود. در  ــرمايه، كاهش هزينه ها و حّتي درآمدزايي س س
ــاني   بين همه اين تغييرات، آيا مي توان براي كتابداري و اطالع رس
در دانشگاه ها، آينده اي تصور كرد؟ براي اينكه اين رشته از گردونه 
ــد كرد؟ براي  ــود، چه باي ــبات موجود خارج نش ــادالت و محاس مع

ــاله همايش ها، نشست ها  ــخگويي به چنين پرسش هايي  هرس پاس
ــگارش درمي آيند.  ــده و آثار فراواني به ن ــي برگزار ش و كارگاه هاي
ــه كتاب جديد در حوزه آموزش  آنچه در پي مي آيد معرفي و نقد س
ــاني است، كه وجه مشترك هر سه آنها نگاه  كتابداري و اطالع رس
ــدارگونه و چاره جويانه به مسائل موجود در اين حوزه  انتقادي، هش
ــت؛ يكي به روش تدريس در اين رشته پرداخته، ديگري مرگ  اس
ــاني  را مطرح ساخته،  ــكده هاي كتابداري و اطالع رس يا زوال دانش
ــي آينده را به بحث  ــاغل اطالعات ــن آنها جايگاه آن در مش و آخري

گذاشته است.

آموزش كتابداري با رويكرد انتقادي

Critical Library Instruction: Theories 

and Methods By Maria T Accardi, Emily 

Drabinski, and Alana Kumbier, editors. 

Duluth, Minn.: Library Juice Press, 2010.xvi, 

341 p. $35.00. ISBN-13: 978-1-936117-01-7.

آموزش كتابداري و اطالع رساني :
 چالش هاي پيِش رو

حميد كشاورز ■
عضو هيئت علمي  گروه كتابداري و اطالع رساني  دانشگاه سمنان
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رويكردهاي جديد 
آموزشي نه تنها 

چگونگي آموزش را 
به باد انتقاد مي گيرند، 

بلكه خواهان انتقال 
رويكردهاي انتقادي به 

ذهن دانشجويان نيز 
هستند

آيا آموزش كتابداري و اطالع رساني  به صورتي هست كه دانشجويان 
ــته چه  ــاده كند؟ كاركردهاي جديد اين رش ــراي محيط كار آم را ب
ــت اين كاركردها  ــته اس ــد، و آيا آموزش عالي توانس مي تواند باش
ــراي انجام بهينه  ــته ب ــگران اين رش ــتيباني كند؟ آيا آموزش را پش
مسئوليت هاي خود از آگاهي و شايستگي برخوردارند؟ پرسش هايي 
ــت باعث پديد آمدن نگاه انتقادي به آموزش كتابداري و  از اين دس

اطالع رساني  شده است. 
ــنونده بوده و  ــتاد گوينده و دانشجو ش ــنتي، اس در آموزش س
ــي مانند  ــازنده بين آن دو صورت نمي گرفت. براي درس تعاملي س
ــواد اطالعاتي، آيا چنين شيوه اي پسنديده است؟ عالوه بر تعامل  س
ــجو و منابع اطالعاتي نيز  ــجو،  تعامل بين دانش ــتاد و دانش بين اس
ــتاد نقش  ــي اس ــود و به همين اعتبار رويكرد آموزش ــرح مي ش مط
ــنتي رويكردها بيشتر فرمايشي و  ويژه اي ايفا مي كند. در آموزش س

دستوري است، گويي دانش را بايد به زور به دانشجو خوراند. 
ــي نه تنها چگونگي آموزش را به باد  رويكردهاي جديد آموزش
ــه خواهان انتقال رويكردهاي انتقادي به ذهن  انتقاد مي گيرند، بلك
ــتند. در اين رويكردها، دانشجو منتظر كسب  ــجويان نيز هس دانش
مهارت نمي ماند بلكه خود مهارت مي آفريند. براساس اين رويكرد، 
ــگر كتابخانه را به عنوان يك موضوع آموزش نمي دهد، بلكه  آموزش
ــجو را در رشد ذهني و خلق دانش جديد و توسعه مهارت هاي  دانش
ــاتيد منتقد  ــكي2 يكي از اس ــادي ياري مي دهد. اميلي درابينس انتق
ــت تحريريه مجله  ــته به عضويت هيئ ــه توانس ــت ك كتابداري اس
ــادي به آموزش  ــد، كه در آن نگاه انتق ــگران تندرو3 راه ياب آموزش
ــت. وي در سال 2008 در همايشي شركت  ــنتي سرلوحه كار اس س

ــته است. يكي از اين  كرده و با ديگر همكارانش مالقات هايي داش
ــش تدوين كتابي در  ــت كه در همين هماي ــراد آالنا كامبير4 اس اف
ــاني  را به وي پيشنهاد  حوزه آموزش انتقادي كتابداري و اطالع رس
ــت. درابينسكي از اين پيشنهاد به خوبي استقبال كرده و از  كرده اس
ــت.  ــر همكارش ماريا آكاردي5 براي اين كار ياري طلبيده اس ديگ
هرسه آنها تجارب طوالني در آموزش كتابداري چه در دانشگاه ها، 
ــته اند . محصول تالش  و چه دوره هاي كوتاه مدت و كارگاهي داش
ــگران مختلف، و تدوين  آنها گردآوري مقاالتي باكيفيت از پژوهش
ــا در قالب كتابي با عنوان «آموزش انتقادي كتابداري: نظريه ها  آنه
ــت. آنها به دنبال جمعي از نويسندگان بودند تا  و روش ها» بوده اس
ــريح  رويكرد انتقادي در آموزش را از افرادي مانند فريره6 براي تش
آموزش ليبرالي، كاپيتسك7 براي انتقاد از مدل هاي استانداردمحور، 
ــي و كاركردهاي  ــاي آموزش ــزاج نظريه ه ــراي امت ــورگ8 ب و المب
ــته  كتابخانه اي در آموزش كتابداري، به نگارش درآورند. كتاب نوش
ــز آموزش  ــوك9 (2005) درباره مراك ــط المبورگ و ه ــده توس ش
ــتاران نيز پيشينه ذهني خوب فراهم كرده، و  نگارش10 براي ويراس
نقطه آغازين تفكر درباره رويكرد انتقادي در آموزش كتابداري شده 
ــت. در اين كتاب نحوه تعامل مراكز نگارش و كتابخانه ها براي  اس

آموزش تفكر انتقادي، نگارش و پژوهش مورد نظر بوده است. 
ــت.  ــاب مجموعه اي از 22 فصل در پنج بخش مختلف اس كت
ــل دارد كه در آنها  ــوب مفهومي، پنج فص ــش اول به نام چارچ بخ
ــه درس ها و  ــداري، به ويژه در ارائ ــوزش كتاب ــاي كلي آم چالش ه
ــواد اطالعاتي گنجانده شده است. در اين  كارگاه هاي مربوط به س
ــش كه چرا آموزش كتابداري بايد انتقادمحور باشد،  بخش اين پرس

آموزش كتابداري و اطالع رساني: چالش هاي پيش رو آموزش كتابداري و اطالع رساني: چالش هاي پيش رو 
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يكي از مهم  ترين 
آموزه هايي كه به خوبي 
در اين كتاب در 
چندين فصل مطرح 
شده است، تدريس 
انتقادي است كه 
توسط نظريه پرداز 
مشهور برزيلي پائولو 
فريره (1921 ـ 
1997) سال ها است 
نصب العين بسياري از 
پژوهشگران آموزشي 
قرار گرفته است

بررسي شده است. 
بخش دوم كتاب مجموعه اي از چهار فصل است كه ابزارهاي 
ــتفاده از آموزش  ــت. در اين بخش نحوه اس ــي نام گرفته اس كالس
ــث قرار گرفته  ــاي واقعي كتابداري مورد بح ــادي در كالس ه انتق

است. 
ــتر، در چهار فصل به  ــوم تحت عنوان آموزش در بس بخش س
ــات اطالعاتي و  ــوزش انتقادمحور در خدم ــاي واقعي آم مصداق ه
ــازماني  ــواد اطالعاتي به گروه هاي مختلف كاربري و س آموزش س

مى پردازد. 
ــاوت به متون  ــار فصل متف ــاب نيز در چه ــش چهارم كت بخ
ــنهاد  غيرمتعارف در آموزش كتابداري اختصاص دارد، و در آنها پيش
ــان از بابت به كارگيرى متون مختلف براي  ــت كه مدرس ــده اس ش

تدريس و آموزش تفكر انتقادي نگراني نداشته باشند. 
ــين بخش كتاب، پنج فصل گنجانده شده، و در آن از  در واپس
مسائل مربوط به قدرت سازماني براي كتابداران انتقاد شده است. 

هدف از تدوين كتاب، فراهم آوري مجموعه اي از آثار در حوزه 
ــوم ذكر شده  آموزش كتابداري، با نگاه انتقادي به روش هاي مرس
ــتاران اين بوده كه  ــش هاي برانگيزنده ويراس ــت. يكي از پرس اس
ــوند،  «آيا ايده هايي كه هيچ گاه به بروندادهايي خاص منجر نمي ش
ــتاران،  ــت (ص X)؟». از نظر ويراس جايي در حرفه ما خواهند داش
ــتن مرز بين نظريه و عمل به منظور برانگيختن  هدف كتاب برداش
ــان، و نيز عمل كنندگان  ــردازان براى گفتن نوع عملكردش نظريه پ
ــت. در حقيقت، آنها در پي ابراز اين  ــان بوده اس براي گفتن افكارش
ــند، چگونه  ــه بوده اند  كه آنهايي كه در حوزه آموزش مي انديش نكت
ــد و آنهايي كه رفتار مي كنند،  ــه ها رفتار مي كنن بر مبناي آن  اند يش

چگونه مي انديشند.
ــي در اين كتاب در  ــن آموزه هايي كه به خوب ــي از مهم  تري يك
ــده است، تدريس انتقادي11 است كه توسط  چندين فصل مطرح ش
ــهور برزيلي پائولو فريره12 (1921 ـ 1997) سال ها  نظريه پرداز مش
است نصب العين بسياري از پژوهشگران آموزشي قرار گرفته است. 
ــله  ــنتي و سلس ويژگي بارز رويكرد فريره، مخالفت با روش هاي س
مراتبي آموزش و تأكيد بر مدلي است كه در آن گفت وگو، و آزادي 
ــجويان، اصل اساسي است.  و پرورش توانمندي هاي انتقادي دانش
ــنتي را كه در آن نوعي انفعال حكمفرما است، آموزش  وي مدل س
ــئله محور14 را  ــت. در مقابل، آموزش مس ــرا13 نام نهاده اس حافظه گ
مطرح مي كند كه در آن پويايي وجود داشته و دانشجو در گفت وگو 
ــتاد، به  نوعي تحليل انتقادي دست مي زند (فريره، 2000). از  با اس
اين رو، از رهگذر آموزش انتقادمحور، دانشجويان از فراگيران دانش 

به مولدان و تسهيم كنندگان دانش تبديل مي شوند.
ــتاد درگير حل مسئله اي  ــيوه دانشجو و اس بنابراين، در اين ش
مربوط به جهان واقعي خودشان خواهند بود. راه حل پيشنهادي نيز 
ــد و صرفًا در مقام نظر باقي  ــرايط موجود جهان باش بايد بر پايه ش
ــرد در آموزش كتابداري  ــد. اينكه چگونه مي توان از اين رويك نمان
ــده است. نويسندگان بر اين  ــت، در فصل هفتم مطرح ش بهره جس

باورند به جاي اينكه استاد به بازگويي مطالب به دانشجويان بپردازد 
ــجوياني  ــتفاده از پايگاه هاي اطالعاتيـ  دانش ـ مثًال در آموزش اس
ــته و گفت وگو را  ــان را به تحليل گذاش بپرورد كه يافته هاي خودش
ــله مراتب استاد ـ دانشجويي برچيده  هدايت كنند، و در نتيجه سلس
ــندگان بر آن تأكيد دارند، اين است كه  ــود (ص 85). آنچه نويس ش
ــجويان را تأييد كرده و  ــتاوردهاي دانش ــتاد بايد تالش ها و دس اس
ــن راه امنيت  ــوق دهد و در اي ــاركت س ــان را به گفت وگو و مش آن
ــوزش انتقادي ايجاد حس  ــن آم ــا را تأمين كند. يكي از محاس آنه
ــجو است، و اينكه درمي يابد  اند يشه هايش  اعتماد به نفس در دانش
ــت. وظيفه استاد در اين رويكرد هدايت و  قابل احترام و پيگيري اس
ــجويان در خالقيت و مشاركت در توليد دانش است.  كمك به دانش
ــخن به ميان  ــل هفتم، از مفهوم تفكر در حين عمل15 نيز س در فص

آمده است. 
ــت، در ادامه برخي از  ــاي كتاب متعدد اس ــا كه فصل ه از آنج
ــوند. در فصل اول، نويسندگان پيشنهاد كرده اند   ــي مي ش آنها بررس
كتابداران از همان شكايات شايع دانشجويان، به عنوان نقطه شروع 
ــخ، به  ــجويان را از افرادي جوياي پاس ــتفاده كرده و دانش بحث اس
افرادي پرسشگر تبديل كنند. آنها معتقدند از اين طريق دانشجويان 
ــاهده گران يا مصرف  خود را مولدان فعال دانش خواهند ديد، نه مش

كنندگان منفعل. 
ــت كه كتابداران بايد  ــنده فصل چهارم بر اين گمان اس نويس
ــجويان به تحليل انتقادي آثار بزرگ16 پرداخته  راهي بيابند كه دانش
و در رشته هاي خود به كار برند. مثًال، وقتي آموزش استفاده از منابع 
ــت، مي توان توجه دانشجويان را به اين پرسش  مرجع در جريان اس
ــت؟»  ــده اس جلب كرد كه «چه چيز اين اثر مرجع مغفول واقع ش
ــنده معتقد است  ــخ مي ماند؟». نويس ــش هايي بي پاس و «چه پرس
ــكل  ــجويان در دوران تحصيل با توانمندي هاي انتقادي به ش دانش

مطلوب ترى فعاليت خواهند كرد. 
ــتم يكي از ديدگاه هاي فريره  در فصل هاي پنجم، نهم، و بيس
تحت عنوان آگاهي انتقادي17 به بحث گذاشته شده است؛ از ديدگاه 
ــث پيدايش نوعي آگاهي  ــئله محور باع فريره، رويكرد آموزش مس
ــتر بر  ــه اين ديدگاه هرچه آگاهي، بيش ــد. بر پاي انتقادي خواهد ش
ــه نمايش درمي آيد.  ــد، واقعيت بهتر ب ــاي نقد تحقق يافته باش مبن
ــجو درمي يابند كه خود  ــه دانش ــتاد و چ ــن وضعيتى چه اس در چني
ــندگان فصل پنجم مدلي با  ــده اند . نويس به پديدآور دانش مبدل ش
رويكرد مسئله محور براي آموزش سواد اطالعاتي پيشنهاد مي كنند؛ 
ــجويان پس از آشنايي با منابع گروه هايي را  ــكل كه دانش به اين ش
تشكيل داده و بقيه وقت كالس را به بحث و تبادل نظر بپردازند. 

ــده است.  ــم نيز روش مطالعه گروهي مطرح ش در فصل شش
ــجويان مي خواهد گروه هايي در كالس تشكيل  ــنده از دانش نويس
ــكي وجود دارد، درباره برخي  ــبيه به آنچه در آموزش پزش داده و ش
ــت  ــنده معتقد اس ــي به گفت وگو بپردازند. نويس نمونه هاي پژوهش
ــته هاي فريره را  به دليل محدوديت زمان كالس ها، نمي توان خواس
ــاخت. از همين رو رويكردي  همواره در آموزش كتابداري محقق س
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اين كتاب مي تواند 
به عنوان مبنايي براي 

غلبه بر محدوديت هاي 
كالس هاي كتابداري 

به كاربرده شود، و 
براي افرادي كه به 

تدريس و يادگيري در 
دانشكده هاي كتابداري 

و اطالع رساني  
مي پردازند، بسيار 

پيشنهاد مي شود

ــر، اّما همچنان پايبند به رويكرد انتقادي برگزيده و معرفي  معتدل ت
ــخص از  ــم و چهاردهم به طور مش ــت. در فصل هاي شش كرده اس
ــت، اّما اين رويكرد در  ــئله محور سخن گفته شده اس يادگيري مس
تمام فصل هايي كه به اند يشه هاي فريره پرداخته اند هم وجود دارد.

ــت كه چگونه مي توان  ــش اس ــتم ناظر بر اين پرس فصل هش
ــاختارهاي سلسله مراتبي كالسي را  در آموزش سنتي كتابداري س
ــاالرانه را به فراموشي سپرد. وي  ناديده گرفت و رويكردهاي مردس
ــنهاد كرده كه در آن با ارائه آموزش يك  ــتي را پيش رويكرد فمنيس
ــراكت جمعي18 اين رويكرد را توضيح  ــي موسوم به ش درس و روش
داده است. در اين فصل و برخي فصل هاي ديگر، نويسندگان نوعي 
ــتم در آموزش كتابداري را معرفي كرده اند؛  و آن رويكردهاي  سيس
ــاالرانه در آموزش است كه در آن دانشجو نمي تواند به اظهار  مردس
ــرد فريره مذموم  ــًا آن چيزي كه در رويك ــر بپردازد، يعني دقيق نظ
ــول تفكر انتقادي و  ــود. در حقيقت، با پيروي از اص ــمرده مي ش ش
ــي، كالس هاي باز و  ــاختارهاي اجتماع ــت در برابر چنين س مقاوم
آزادي به وجود خواهد آمد كه در آن  دانشجويان بي دلهره و ترس به 

يادگيري انتقادي خواهند پرداخت. 
ــرد ديدگاه هاي فريره  ــي كارب در كنار فصل هايي كه به بررس
ــه به كاربرد  ــاص دارد، فصل هايي ك ــوزش كتابداري اختص در آم
ــي پرداخته اند   ــواد اطالعات ــون غيرمتعارف19 در كالس هاي س مت
ــخن رانده اند . براي مثال در فصل  نيز درباره آموزش انتقادمحور س
ــر انتقادي را با  ــنده روش ايجاد مهارت هاي تفك ــم، نويس چهارده
ــته است.  «آموزش تعارض»20 براي ارزيابي ويكي پديا ممكن دانس
ــجويان مقاالت ويكي پديا را نقد مي كنند،  وي مي گويد وقتي دانش
ــاير منابع را نيز منتقدانه بررسي مي كنند. پذيرا بودن آموزشگران  س
نسبت به متوني مانند مطالب ويكي پديا در كالس و به نقد گذاشتن 
ــنده  ــت، در حالي كه نويس آنها، از ويژگي هاي مثبت اين فصل اس
ــت برخي متون مفيد دور از صحنه آموزش  فصل پانزدهم معتقد اس
ــاخت. وي  ــد آنها را به كالس هاي درس وارد س ــرار گرفته و باي ق
ــت، با اين نيت كه حّتي  ــته اس اين فصل را به گونه اي طنزآميز نوش
ــوان با رويكردي انتقادي به كالس هاي  متون طنزآميز را نيز مي ت
كتابداري وارد ساخت. وي بر اين باور است كه هرچند داستان هاي 
فكاهي به لحاظ فرهنگي به كناري افكنده شده اند، مي توان آنها را 

براي تكميل آموزش انتقادي مورد استفاده قرار داد. 
ــخصي  ــنده اين باور را كه اطالعات ش در فصل نوزدهم نويس
ــخصيتي دانشجويان احترام گذاشت  ــت و بايد به ويژگي هاي ش اس
ــاخت، مورد  ــاركت وادار نس و در صورت عدم تمايل، آنان را به مش
ــجويان انتظار دارند استاد چون استاد  ــايد دانش نقد قرار مي دهد. ش
ــش ها را به دانشجويان بگويد. راهي كه  است بايد پاسخ همه پرس
نويسنده براي مشاركت دانشجويان پيشنهاد مي كند، تأثيرگذاري بر 
هيجانات و احساسات دانشجويان است. پرسش هايي مانند «چگونه 
ــا فالن پاره اطالعاتي  ــد را ياد گرفته ايد؟» يا «چرا ب ــه مي داني آنچ
مخالفت مي كنيد؟» مي تواند هيجانات آنان را برانگيزد (ص 272). 
ــين، ايده تفكر  ــر خالف فصل هاي پيش ــل پاياني كتاب ب فص

ــش هاي  ــيده و پرس انتقادي در آموزش كتابداري را به چالش كش
ــاره به  ــذارد. در اين فصل، با اش ــراروي خواننده مي گ ــتري ف بيش
ــات آموزش عالي،  ــازي به خدم ــاي انتفاعي و شخصي س ديدگاه ه
ــخصي و حرفه اي، زمان كار و استراحت  درهم آميختگي زندگي ش
ــيده است.  و مانند آن، آموزش ليبرالي براي كتابداري را به نقد كش
ــاره  آنچه در اين كتاب  ــل خواننده را به تفكر درب ــدن اين فص خوان

خوانده است، وامي دارد. 
ــته كتاب، تأكيد بر آموزش مسئله محور و دوري  از نكات برجس
از رويكرد مبتني بر استانداردها و ساختارهاي سلسله مراتبي است. 
ــراي مثال در  ــتانداردمحوري را كه ب ــتاران آموزش هاي اس ويراس
ــكده اي و پژوهشي21 تصويب مي شود و  انجمن كتابخانه هاي دانش
در آن تفكر انتقادي جايي ندارد، نامناسب مي دانند. آنها به اين باور 
رسيده اند  كه ديگر نمي توان در محيط هاي جديد آموزشي به شكلي 

كالسيك و ساختارمند به آموزش كارآمد پرداخت. 
ــته و رويكردهاي متنوعي  ــنده متفاوتي نوش هر فصل را نويس
پيشنهاد شده است، چه در مقام نظر و چه عمل. از نقاط قوت كتاب 
توجه به نظريه و عمل و لزوم يكپارچگي آنها در آموزش كتابداري 
است. از آنجا كه كتابداري ذاتًا رشته اي خدماتي است، بايد از اصول 
ــت و اين چيزي است كه  ــود جس نظري براي كاربردهاي عملي س
ــت هرچند كتاب براي  ــت. شايان ذكر اس كتاب در پي آن بوده اس
ــته شده است، به دليل محتواي خاص و گسترده خود  كتابداران نوش
مي تواند مورد استفاده ديگر متخصصان در فرآيندهاي آموزشي قرار 
ــت.  ــيار مفيدي در انتهاي هر فصل اس گيرد. كتاب حاوي منابع بس
ــاير رشته ها وام گرفته شده اند،  و  اين منابع هم از كتابداري و هم س
ــي جامع درباره آموزش كتابداري پيِش  بر روي هم يك كتاب شناس

روي خوانندگان قرار مي دهند. 
ــد به  كل كتاب، بيش از آنكه به آموزش كتابداري مربوط باش
ــجويان  ــت، آن هم نه فقط براي دانش يكي از دروس آن مربوط اس
كتابداري بلكه براي همه دانشجويان. در حقيقت، كتاب بيشتر راجع 
به آموزش سواد اطالعاتي به همه گروه ها قابل استفاده است، بيشتر 
مثال هاي كتاب هم مربوط به اين درس است. ويراستاران در مقدمه 
ــريح مقوله سواد نيز پرداخته و آن را نه صرفًا مجموعه اي از  به تش
ــته به فرهنگ  ــتر و وابس ــته از بس مهارت ها، بلكه فرآيندي برخاس
ــواد اطالعاتي  ــداد كرده اند . آنها بر اين باورند كه در آموزش س قلم
تنها يافتن اطالعات مطرح نيست، بلكه ارزيابي منابع يافته شده نيز 
اهميت بسياري داشته كه از طريق مهارت هاي انتقادي قابل انجام 
است. اگر رويكرد جامع تري در تدوين فصل ها به كار گرفته مي شد، 

نكات كاربردي بيشتري از آن استخراج مي شد. 
ــه هاي فمنيستي، پسااستعماري، و حّتي  در اين كتاب از  اند يش
ــت. از رويكردهاي مختلف به  ــده اس ــتفاده ش ــتي اس ضد نژادپرس
ــت؛ هرچند نبايد  ــاب نگاه كردن، از مزاياي بارز آن اس موضوع كت
ــت.  ــت كه مي توان از همه اين رويكردها به خوبي بهره جس پذيرف
اّما همانگونه كه كرشنر22 (2011) در نقدش آورده است، اين كتاب 
ــد به عنوان مبنايي براي غلبه بر محدوديت هاي كالس هاي  مي توان

آموزش كتابداري و اطالع رساني: چالش هاي پيش رو آموزش كتابداري و اطالع رساني: چالش هاي پيش رو 
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Stanton, Jeffrey, M., Guzman, Indira, R. and 

Stam, Kathryn R. Information nation: education 

and careers in the emerging information 

professions.. Medford, NJ: Information Today, 

Inc. 256 p. 2010. ISBN: 978-1-57387-401-4. 

$35.00.

ــه، ايجاد  ــاروي اطالعات در جامع ــرد فن ــاي كارب ــي از پيامده يك
ــت. هرچند امروزه كمتر رشته يا  ــاغل مختلف مرتبط با آن اس مش
ــتفاده  ــه اي را مي توان يافت كه در آن از فناوري اطالعات اس حرف
نمي شود، اّما ماهيت برخي رشته ها  به گونه اي است كه اطالعات، و 
فناوري ها ي ايجاد،  پردازش و تبادل آن اصلي ترين موضوع و مسئله 
ــت. رشته ها يي مانند علوم رايانه، ارتباطات، و اطالع رساني  از  آنهاس
ــوند؛ اينها رشته ها  يا  ــوب مي ش ــته ها  محس زمره مهم ترين اين رش
ــوند. افراد شاغل در اين رشته ها   حرفه ها ي اطالعاتي1 ناميده مي ش

نيز حرفه مندان يا شاغالن اطالعاتي2 نام گرفته اند . 

ملت اطالعاتي
آموزش و كار در حرفه ها ي

 اطالعاتي نوپديد

كتابداري به كاربرده شود، و براي افرادي كه به تدريس و يادگيري 
در دانشكده هاي كتابداري و اطالع رساني  مي پردازند، بسيار پيشنهاد 

مي شود.
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ملت اطالعاتي آموزش و كار در حرفه ها ي اطالعاتي نوپديدملت اطالعاتي آموزش و كار در حرفه ها ي اطالعاتي نوپديد

تمامي اين رشته ها  و شاغالن آنها  نيازمند آگاهي و مهارت الزم 
ــرات صنايع و فناوري ها ي اطالعاتي  ــراي همگامي  با آهنگ تغيي ب
ــه برخي موفقيت  ــد، در حالي ك ــي در اين راه موفقن ــتند. برخ هس
چنداني به دست نياورده اند . حّتي كشورهاي مختلف نيز از رتبه ها ي 
ــش  پيش رو اين است كه  متفاوتي در اين صنعت برخوردارند. پرس
«چه رشته ها  و كشورهايي در اين مسابقه پيشرو هستند؟». يكي از 
ــخگوي اين پرسش است، اداره آمار كار3  مهم ترين منابعي كه پاس
ــاله آمارهاي متفاوتي ارائه مي كند.  ــت كه هر س اياالت متحده اس
ــال 2007 در گزارش ماهانه اين اداره، اولين حرفه با سرعت  در س
ــال ها ي 2006 تا 2016،  ــاالت متحده بين س ــري باال در اي فراگي
ــبكه اي و ارتباطات داده اي4  ــتم ها ي ش مربوط به تحليلگران سيس
ــال 2009 رتبه دوم را از آن  ــته در س ــت. اين رش ــده اس معرفي ش
ــد، حرفه اي با رشد  ــال 2018 با 53/4 درصد رش خود كرده و تا س
ــت. گزارش بخش بازرگاني اياالت  ــده اس ــيار باال پيش بيني ش بس
ــاغالن اطالعاتي، زنان  ــت كه در بين ش ــده5، حاكي از آن اس متح
ــانس كمتري خواهند داشت. البته،  و آمريكايي ها ي آفريقايي تبار ش
ــت، چه بسا  بايد حالت پيش بيني بودن اين گزارش ها  را در نظر داش
ــا  رنگ واقعيت به خود نگيرند. همه اين آمارها  كه اين پيش بيني ه
نشان از اهميت مشاغل اطالعاتي در آيندة پيش رو دارند (استنتون، 

گازمن و استم،6 2010، صص 1 ـ 3).
فردي كه به دنبال ادامه تحصيل يا استخدام در يكي از مشاغل 
است، مي تواند به اين گزارش ها  مراجعه كرده و تصميم گيري كند. 
در حوزه مشاغل اطالعاتي نيز مشاغل متفاوتي وجود دارد كه آينده 
آنها  با مراجعه به چنين گزارش ها يي قابل پيش بيني است. پرواضح 

است هنگامي كه مشاغل اطالعاتي از طرفداران و حاميان بيشتري 
ــي دانشگاه ها  براي پديد  ــود، بحث كاركردهاي آموزش برخوردار ش
ــاغالن اطالعاتي نيز بروز پيدا مي كند. در  ــلي نوين از ش آوردن نس

اين عرصه برخي رشته ها  حذف و برخي ديگر پديد خواهند آمد. 
ــا فناوري اطالعات  ــاغل هر يك به نوعي ب در آينده همه مش
ــي و  ــار و رياضي گرفته تا جامعه شناس ــد بود؛ از آم ــط خواهن مرتب
ــاغل درهم تنيده اي پديدار  ــت، در آينده مش ــي. در حقيق روان شناس
ــد كه هر يك به نوعي از طريق اين فناوري ها  با يكديگر  خواهند ش
ــه انجام  ــود را از طريق آنها  ب ــا ي خ ــوده و فعاليت ه ــاس ب در تم
مي رسانند. اين وابستگي شديد به فناوري ها  سبب ساز تشكيل يك 
ــه فناوري ها ي اطالعاتي  ــد كه همه ب «ملت اطالعاتي» خواهد ش
ــرده و از طريق آن با يكديگر  ــوده، از آنها  بهره برداري ك ــد ب نيازمن

همكاري خواهند داشت. 
مطالعه گزارش ها ي مختلف، حاكي از آن است كه در سال ها ي 
ــده نقش رهبري خود در صنعت اطالعات را  پيش رو، اياالت متح
ــاغل اطالعاتي چنين  ــت خواهد داد. چرا با وجود اهميت مش از دس
ــت؟ و چرا آموزش دانشگاهي در اين  ــده اس وضعيتي پيش بيني ش
ــلي را بپرورد كه جايگاه رهبري اين كشور را  ــور نمي تواند نس كش
ــخگويي به اين پرسش ها  انگيزه تأليف كتابي به نام  حفظ كند؟ پاس
ــوزش و كار در حرفه ها ي اطالعاتي نوظهور»  «ملت اطالعاتي: آم
توسط سه نويسنده بوده  است . هر سه نويسنده به نوعي به دانشكده 
ــيراكيوز7 مربوطند. يكي از آنها   ــاني  دانشگاه س مطالعات اطالع رس
ــتنتون8 استاد اين دانشكده، و دو نفر ديگر اينديرا گازمن  جفري اس
و كاترين استم9 دانش آموختگان مقطع دكتراي آنجا بوده اند . كتاب 

ماهيت برخي رشته ها  به گونه اي است كه 
اطالعات، و فناوري ها ي ايجاد،  پردازش 
و تبادل آن اصلي ترين موضوع و مسئله 
آنهاست. رشته ها يي مانند علوم رايانه، 

ارتباطات، و اطالع رساني  از زمره مهم ترين 
اين رشته ها  محسوب مي شوند

در آينده همه مشاغل هر يك به نوعي با 
فناوري اطالعات مرتبط خواهند بود؛ از 
آمار و رياضي گرفته تا جامعه شناسي و 

روان شناسي. در حقيقت، در آينده مشاغل 
درهم تنيده اي پديدار خواهند شد كه هر يك 

به نوعي از طريق اين فناوري ها  با يكديگر 
در تماس بوده و فعاليت ها ي خود را از طريق 

آنها  به انجام مي رسانند
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ــه ساله است، كه سه نويسنده با حمايت بخش  نتيجه يك پروژه س
ــاالت متحده10 آن را به  ــاوري اطالعات بنياد ملي علوم اي فن

انجام رسانيده اند . 
ــائل مختلفي دست به  ــان در آينده با مس انس

گريبان خواهد بود و براي رهايي از اين مسائل 
ــت. با  ــه اطالعات نياز خواهد داش الجرم ب

توجه به اينكه اياالت متحده نقش رهبري 
خود را از دست مي دهد، مؤلفان به دنبال 
يافتن علل پيدايش چنين مسئله اي، و 
ــوزش افراد واجد  ــز راه حلي براي آم ني
ــته ها  خواهند  ــن رش ــت در اي صالحي
ــتر بر  ــن رو، تأكيد آنها  بيش ــود . از اي ب
ــت. هدف  جغرافياي اياالت متحده اس

نويسندگان پى بردن به اين مسئله بوده 
است كه چرا اياالت متحده به مقدار كافي 

حرفه منداني شيفته فناوري به وجود نياورده، 
و اينكه براي برون رفت از اين شرايط چه بايد 

ــغل ها ي اطالعاتي  ــرد (ص 6). تأكيد آنها  بر ش ك
چون فناوري اطالعات،  اطالع رساني ، رايانه، ارتباطات 

ــت؛ چرا كه اين حرفه ها  در  ــته اس راه دور و زمينه ها ي وابس
خلق ارزش ها ي اقتصادي و اجتماعي در بيشتر فعاليت ها ي انساني 
ــتند. به عالوه، كتاب بر دانشجويان مقطع ليسانس  نقش آفرين هس
تأكيد دارد، زيرا اين مقطع نقطه ورود افراد به بازار كار است. هرچند 
كتاب مي تواند مورد استفاده مشاغل مختلفي باشد، مخاطبان اصلي 
آن شاغالن،  محصالن و كارجويان حوزة مشاغل اطالعاتي هستند.  
كتاب مجموعه اي از 15 فصل در سه بخش متفاوت، به عالوه 
يك مقدمه و چهار پيوست است؛ پيوست اول فهرستي از نكته ها ي 
ــت دوم منابعي را براي مطالعه بيشتر  ــت، پيوس تمريني و بحثي اس
ــوم حاوى فهرستي از دانشگاه ها ي  ــت، پيوست س معرفي كرده اس
ــتي از  ــت چهارم فهرس ــته ها ي اطالعاتي، و پيوس ارائه دهنده رش

وبگاه  ها ي مربوط به كارجويي در مشاغل اطالعاتي است.
در بخش اول با عنوان «در جست وجوي شاغالن اطالعاتي»، 
ــوري و لشكري  ــاغل مختلف كش در پنج فصل نگاهي كلي به مش
ــر فعاليت ها ي  ــي تأثيرگذاري اطالعات ب ــده تا چگونگ  اند اخته ش
ــود. در اين فصل ها برون سپاري تعريف  ــاني بررسي ش مختلف انس
ــورهايي تأثيرگذار باشد كه  ــده، و اين كه چگونه مي تواند بر كش ش
ــت مي دهند. در اين بخش  ــت آورده و يا از دس ــاغل را به دس مش
ــده و نيروهايي كه باعث  نيم نگاهي به صنعت اطالعات  اند اخته ش
ــاخت ها ي جهاني اطالعات  ــتر عموم مردم به زيرس دسترسي بيش
شده، و همچنين جايگاه كنوني اياالت متحده بررسي گرديده است. 
ــاغالن اطالعاتي در دانشكده ها  و  بخش دوم تحت عنوان «ش
محيط ها ي كاريشان چه مي كنند؟»، به بررسي فعاليت ها ي آنان در 
ــت. نويسندگان با نگاهي واقع بينانه،  محيط ها ي كاري پرداخته اس
مشاغل مختلفي را كه تحت پوشش اطالعات هستند، بررسي كرده 

ــته اند .  و جايگاه فناروي اطالعات در آموزش آنها  را به بحث گذاش
ــا  با فرهنگ  ــي و ارتباط آنه ــاغل اطالعات ــن، ماهيت مش همچني
ــش از عبارت «زمينه  ــت. در اين بخ ــي قرار گرفته اس مورد بررس
ــت. اين مفهوم اشاره به بسترهاي  ــتفاده شده اس اطالعاتي»11 اس
ــتفاده فراوان  ــي دارد كه در آنها  از فناوري ها ي اطالعات اس مختلف

به عمل مي آيد. 
ــود؟»، آينده  ــوان «در آينده چه مي ش ــش پاياني با عن در بخ
ــژه آموزش  ــه آموزش، و به وي ــي و اينكه چگون ــاغل اطالعات مش
ــاغالن اطالعاتي را پديد آورد،  ــل جديدي از ش عالي مي تواند نس
بررسي شده است. هرچند كتاب در پي ارائه راه حل ها ي ثابت براي 
ــكالت آموزش عالي در اياالت متحده نبوده است، نكاتي براي  مش
ــگران براي تصميم گيري  ــجويان، مشاوران و آموزش والدين،  دانش
ــام فعاليت ها ي  ــندگان معتقد به انج ــت. نويس بهينه ارائه كرده اس
ــتند. خواست آنها شروع فعاليت ها ي مستمر  محلي و منطقه اي هس
براي جبران عقب ماندگي اياالت متحده از كشورهاي رقيب در اين 

زمينه است. 
ــت از آينده كاري بسياري از مشاغل،  فصل اول دورنمايي اس
ــتناد به گزارش ها ي معتبر ارائه  ــاغل اطالعات كه با اس به ويژه مش
شده است. داليل عقب ماندگي اياالت متحده از رقابت و چارچوب 

كتاب از جمله موراد مطرح شده در اين فصل است. 
ــل دوم ماهيت متحول كننده اطالعات در دوران كنوني را  فص
به بحث گذاشته، و نشان مى دهد كه در اطالعات ميل به بي نظمي 
ــوند. در   وجود دارد و همه به گونه ها ي مختلف از آن بهره  مند مي ش
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انسان در آينده با 
مسائل مختلفي 
دست به گريبان 
خواهد بود و براي 
رهايي از اين مسائل 
الجرم به اطالعات 
نياز خواهد داشت. با 
توجه به اينكه اياالت 
متحده نقش رهبري 
خود را از دست مي 
دهد، مؤلفان به دنبال 
يافتن علل پيدايش 
چنين مسئله اي، و نيز 
راه حلي براي آموزش 
افراد واجد صالحيت 
در اين رشته ها  
خواهند بود 
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پيام اصلي كتاب ... 
اين خواهد بود كه 

دانش آموختگان در 
محيط ها ي كاريشان 

به شرطي موفق خواهند 
شد كه تركيبي از 

دانش عميق در يك 
حوزه تخصصي داشته 

و دانشي گسترده در 
حوزه اي ديگر را دارا 

باشند

اين فصل تفاوت بين اطالعات و دانش بررسي شده است. 
اين حقيقت كه تمامي  مشاغل به اطالعات وابسته اند،  در فصل 
ــاغلي از جمله پزشكي، حقوق، علوم و  سوم تشريح شده است. مش

مديريت مورد بررسي بيشتر قرار گرفته اند . 
ــه فناوري روز به روز  ــت ك موضوع فصل چهارم اين نكته اس
ــود. تحت تأثير همين كاربردپذيري  ــاده تر مي ش كاربردپذيرتر و س
ــت از فناوري ها ي  ــردم خواهند توانس ــه در آينده عموم م ــت ك اس
ــتفاده كرده و  ــان اس ــي در مديريت فعاليت ها ي روزمره ش اطالعات

ملتي اطالعاتي را تشكيل دهند. 
ــع مختلف در  ــات بر ماهيت صناي ــپاري خدم تأثيرات برون س
فصل پنجم مورد بررسى قرار مى گيرد. اين حقيقت كه برون سپاري 
ــي را كاهش داده و از  ــازماني و تخصص ــياري از هزينه ها ي س بس
متخصصان كاسته و ديگر افراد را نيز به اين حيطه وارد مي كند، از 

موضوعات اين فصل است . 
فصل ها ي ششم و هفتم به چالش ها ي پيش روي دانشجويان 
ــته،  ميزان موفقيت  براي همراهي با الزامات فناوري در انتخاب رش

و آينده كاري اختصاص يافته است. 
ــت و نُه نيز درهم تنيدگي فناوري ها ي اطالعاتي  دو فصل هش
ــد. محيط ها ي كاري  ــي مى كن در محيط ها ي كاري آينده را بررس
آينده مكان ها يي با وابستگي شديد به اين گونه از فناوري ها  خواهند 
ــد كه بتوانند به  ــرادي به كار پذيرفته خواهند ش ــود، كه در آنها  اف ب

شايستگي از اين فناوري ها  بهره برداري كنند. 
ــاغل اطالعاتي  ــم تأثيرات متقابل فرهنگ و مش در فصل ده
ــاغل اطالعاتي چيزي جداي از  ــود. در حقيقت، مش ــي مى ش بررس
ــتند كه تحت تأثير  ــي نيس ــترهاي اجتماعي، اقتصادي و سياس بس

همين بسترها رشد يافته و اهميت پيدا مي كنند. 
ــايبري12 پرداخته  ــاخت ها ي س ــل يازدهم به مفهوم زيرس فص
ــده، آينده محتملي  ــت. آنچه در اين فصل بدان اهميت داده ش اس
ــت كه فناوري اطالعات در زندگي انسان خواهد داشت. هرچه  اس
زمان به جلوتر مى رود،  وابستگي انسان به اين فناوري ها  بيشتر شده 
ــاغل اطالعاتي بيشتر و افراد بيشتري در اين حوزه  و در نتيجه مش

نيز پديدار خواهند شد. 
فصل بعدي اولين شاغالن اطالعاتي يا اولين مشاغل در حوزه 
اطالعات را به بررسي گذاشته است. در اين فصل كتابداران به عنوان 
ــا  از ابتدا با اطالعات و  ــده اند  كه حرفه آنه اولين گروهي معرفي ش

ابزارهاي سازماندهي و دسترسي به آن سروكار داشته است. 
ــكده ها ي اطالعاتي و آينده محتمل  ــيزدهم دانش در فصل س
ــكده ها ي كنوني به  ــده است. تحول دانش ــته ش آنها  به بحث گذاش
ــاغل  ــياري از مش ــكده ها ي اطالعاتي، و درهم آميختگي بس دانش
اطالعاتي در آينده و نوع آموزش آنها  از جمله موارد مطرح شده در 

اين فصل است. 
فصل ها ي چهاردهم و پانزدهم به چالش ها ي آموزشي مشاغل 
ــاوري در آينده  ــتره حضور فن ــده مى پردازد. گس ــي در آين اطالعات
ــوي خود خواهد  ــياري از افراد را به س به گونه اي خواهد بود كه بس

ــي آنها  از  ــانيد، اّما چگونگي آموزش آنها  و نوع محتواي آموزش كش
جمله چالش ها ي پيش  روست. 

ــت؛ زيرا در نگاه  عنوان كتاب از ويژگي ها ي جالب توجه آن اس
ــر آيد، اّما با  ــناختي به نظ ــايد موضوع كتاب بحثي جامعه ش اول ش
ــود. عنوان فرعي تا  ــتگير خواننده مي ش مطالعه آن چيز ديگري دس
حدودي گوياي واقعي دورن مايه كتاب است. به همين دليل، نوعي 
ــود. نويسندگان  دوپارگي در عنوان وجود دارد كه باعث ابهام مي ش
ــته اند  كه «پيام اصلي كتاب ... اين خواهد  به طور واضح اظهار داش
ــان به شرطي موفق  بود كه دانش آموختگان در محيط ها ي كاريش
ــك حوزه تخصصي  ــه تركيبي از دانش عميق در ي ــد ك خواهند ش
داشته و دانشي گسترده در حوزه اي ديگر را دارا باشند» (ص 184). 
ــاغل تي شكل13 گفته شده  ــاغل، مش در اين كتاب به اينگونه مش
است؛ به اين معني كه افراد موفق در حوزه فناوري اطالعات آنها يي 
ــه دار و تخصصي در يكي از  ــتند كه داراى دانش و پايه اي ريش هس
ــي  ــته اي ديگر از دانش ــته ها  بوده (پايه حرف T)، و در رش اين رش
جامع و گسترده برخوردار باشند (راس حرف T). از آنجا كه مشاغل 
ــاغل ديگر در ارتباطند، دانش آموختگان  ــياري مش اطالعاتي با بس
ــي عميق و اصولي در رشته اطالعاتي خود  ــته ها  بايد دانش اين رش
ــته ديگر  ــته ها ي وابس ــته و با توجه به محيط كاري خود از رش داش
ــراي مثال، فردي كه  ــد (ليند،14 2011). ب ــته باش اطالع جامع داش
ــت كار  در بخش اطالعاتي يك محيط كاري مربوط به محيط زيس
مي كند، عالوه بر داشتن دانش عميق در رشته اطالعاتي خود، بايد 
ــت نيز اطالعات مبسوطي داشته باشد تا بتواند  از دانش محيط زيس

بر نيازمندي ها ي حرفه اي آن فائق آيد.
ــخصًا در كتاب آورده شده (صص 6 ـ 185):  همانگونه كه مش
ــواد اطالعاتي پايه نياز دارد؛ آگاهي از چالش ها ي  «هر فردي به س
ــاوري به حل  ــات و نوع كمكي كه فن ــت و پردازش اطالع مديري
ــواد پايه اي بسيار  ــت. اّما برخي ديگر بايد از اين س آنها  خواهد داش
ــاغالن اطالعاتي هستند كه جهان براي توسعه،  فراتر روند: آنها  ش
نوآوري و نگهداري زيرساخت ها ي عظيم اطالعاتي كه محور تمام 

فعاليت ها ي اجتماعي خواهند بود، بدان ها  نيازمند خواهد بود».
ــه در  ــه اينك ــاب رخ داده؛ از جمل ــا  در كت ــي پيش داوري ه برخ
مشاغل اطالعاتي آينده سفيدپوستان مرد، و نه سياهپوستان زن اكثر 
ــكيل خواهند داد. هرچند چنين  ــجويان را در اياالت متحده تش دانش
ــاس گزارش ها ي آماري است، نبايد با يقين آنها  را  پيش بيني اى براس

پذيرفت و به اشكال گوناگون به آنها  استناد كرد (فوريه،15 2011).
ــاب براي افرادي كه در حوزه فناوري اطالعات به دنبال كار  كت
ــت. به عالوه،  مي تواند مورد استفاده والديني باشد  هستند، مفيد اس
ــان هستند. آنها  مي توانند با مطالعه  كه نگران آينده كاري فرزندانش
ــي در آينده پي برده و به  ــاغل اطالعات ــن كتاب به دورنماي مش اي
ــا  كمك كنند. آموزش دهندگان،  ــدان خود در انتخاب يا رد آنه فرزن
ــياري ديگر نيز از  ــان صنايع و بس ــط با فناوري، صاحب ــراد مرتب اف

خواندن كتاب منتفع خواهند شد. 
ــاغل  ــه به نوع تدريس و آموزش مش ــوان گفت، كتاب ن مي ت

ملت اطالعاتي آموزش و كار در حرفه ها ي اطالعاتي نوپديدملت اطالعاتي آموزش و كار در حرفه ها ي اطالعاتي نوپديد
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ــا ي  ــر دگرگوني ه ــرن اخي ــع ق ــگاهي در رب ــا ي دانش محيط ه
ــه كرده اند. تا قبل از آن، در چنين محيط ها يي  فراواني را تجرب
ــده، متون  ــته ها ي تعريف ش ــتايي بوديم؛ رش ــاهد نوعي ايس ش
ــده و  ــده،  محتواي تعريف ش ــده، آموزش تعريف ش ــف ش تعري

مرگ دانشكده ها ي 
كتابداري

ــده، به ويژه در  ــه چالش ها ي آموزش آنها  در آين ــي، بلكه ب اطالعات
اياالت متحده مي پردازد. در اين كتاب داليل عدم تمايل دانشجويان 
ــته ها ي اطالعاتي، علي رغم گسترش روزافزون آنها   به انتخاب رش
ــرده و روان همراه با نقل  ــت. كتاب به صورتي فش ــاره شده اس اش

قول ها ي فراوان و داستان ها يي واقعي تدوين شده است. 
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مرگ دانشكده ها ي كتابداريمرگ دانشكده ها ي كتابداري

امروزه تغيير در 
برنامه ها ي درسي، 

تغيير نام دانشكده ها ، 
حذف برخي رشته ها  و 

ظهور رشته ها ي جديد، 
آموزش از راه دور، 

يادگيري الكترونيك، 
دانشگاه مجازي و 

مانند آن، به اموري 
قابل پيش بيني تبديل 

شده اند

ــل از آن به كندي راه خود را در چنين  ــد آن. فناوري تا قب مانن
ــا  خارج از  ــياري از فناوري ه ــدا مي كرد، و بس ــي پي محيط ها ي
ــه امكاناتي  ــد مي آمدند. آموزش محدود ب ــگاه پدي محيط دانش
ــجويان نيز در بحث، دسترسي  ــترس بود و دانش بود كه در دس
ــرايط موجود  ــيدن ش به اطالعات و فناوري، و در به چالش كش
ــدن به سال ها ي  ــتند؛ اّما با نزديك تر ش امكانات محدودي داش
ــويم. دانشگاه  اخير دگرگوني ها ي بنياديني را نيز نظاره گر مي ش
ــاختمان ها   ــت، با همان س ــرجاي خود اس هنوز مانند قبل بر س
ــان ايده ها ، ابزارها  ــس اين ظاهر، هم ــان ها،  اّما آيا در پ و انس
ــت؟ پاسخ  ــاري و جاري اس ــگاه س و همان كاركردها در دانش

مسلمًا منفي است.
ــي  فناوري ها ي اطالعاتي،  دسترس ــژه  به وي فناوري،  ورود 
ــه تغيير در  ــي و در نتيج ــه منابع اطالعات ــترده و آزادانه ب گس
ــي  ــاز تغييرات اساس ــي و مديريتي، سبب س نگرش ها ي آموزش
ــت. امروزه تغيير  ــده اس ــگاهي ش ــاكله محيط ها ي دانش در ش
ــذف برخي  ــكده ها ، ح ــر نام دانش ــي، تغيي ــا ي درس در برنامه ه
ــته ها  و ظهور رشته ها ي جديد، آموزش از راه دور، يادگيري  رش
ــوري قابل  ــد آن، به ام ــازي و مانن ــگاه مج ــك، دانش الكتروني
ــتواري سابق  ــده اند. ديگر آن صالبت و اس پيش بيني تبديل ش
ــگاهي و در ارتباطشان با ساير سازمان ها   را در محيط ها ي دانش
ــود.   ــاهد نيستيم و ديگر همه چشم ها  به دانشگاه دوخته نمي ش ش

ــاني،  ــكده ها ي كتابداري و اطالع رس اّما در اين بين، دانش
ــگاه خواهند  ــف، چه جايگاهي در دانش ــامي  مختل هرچند با اس
ــد؟ و آيا  ــوز پابرجا بمانن ــا هن ــده ت ــه چيز باعث ش ــت؟ چ داش
ــش ها  و  ــت؟ اين پرس ــده اي براي آنها  مي توان انتظار داش آين
ــده ريچارد كاكس1 استاد كهنه كار دانشكده  نظاير آن سبب ش
ــال ها  تجربه و  ــگاه پيتسبورگ،3 پس از س ــاني2 دانش اطالع رس
ــت به قلم برده و كتابي زير نام «مرگ دانشكده ها ي  تأمل دس
ــوزش حرفه اي در  ــاره آم ــخصي درب ــي ش ــداري: تأمالت كتاب

ــگاه ها ي انتفاعي مدرن» به نگارش درآورد.  دانش
تاكنون كتاب ها ي كمي  درباره دانشكده ها ي كتابداري و ارتباط 
ــته شده است، اّما خوشبختانه در اين دورانِ   آنها  با دانشگاه ها  نوش
تغييرات سريع، چنين كتابي پيش روي خوانندگان قرار گرفته است. 
ــدي كه در آموزش عالي و به ويژه در  ــرايط جدي البته، با توجه به ش
ارتباط با رشته كتابداري و اطالع رساني پديد آمده است، شاهد توجه 
ــتري از سوي پژوهشگران به چالش ها ي آموزش در اين رشته  بيش
ــيار جالب از وضعيت برنامه ها ي  ــتيم. اين كتاب دورنمايي بس هس
ــي كتابداري در بستر تحوالت كنوني آموزش عالي، به ذهن  آموزش
ــه ها ي نويسنده ريشه در  ــياري از  انديش خواننده متبادر مي كند. بس
ــازماني4  مفاهيم اقتصادي مانند تصميم گيري برمبناي كارآمدي س

دارند (سامك،5 2011). 
ــته است: «شايد  ــنده در تحليلي زيبا اين گونه اظهار داش نويس
ــت داده اند، زيرا  ــگامي  خود را از دس ــكده ها ي تخصصي پيش دانش
ــده اند. امروزه از دانشكده ها ي  ــگاه ش ــاير بخش ها ي دانش مانند س

ــتري قلمداد كنند،  ــود دانشجويان را مش ــته مي ش تخصصي خواس
ــند، و از كارهاي پرهزينه  ــته باش ــي براي درآمدزايي داش  تصميمات
ــود،  ــائل فني انجام مي ش بپرهيزند. مطمئنًا كارهايي براي حل مس
اّما تصميم گيري درباره نوع مسائلي كه بايد بررسي شوند، به شدت 

تحت تأثير عوامل اقتصادي است» (ص 129).
ــكده ها ي  ــاهد پويايي دانش ــا ي پويايي،  ش ــن محيط ه در چني
ــن كتاب  ــه كاكس در اي ــتيم، و همانگونه ك ــز هس ــي ني تخصص
ــاره كرده، دانشكده ها ي كتابداري از جمله اولين  به خوبي به آن اش
ــنايي با فناوري با اين تغييرات  ــكده ها يي بودند كه به مدد آش دانش
همساز شده اند. توجه به نام دانشكده ها ي كتابداري خود گوياي اين 
حقيقت است. اين دانشكده ها  در طول تاريخ خود نام ها ي متعددي 
از دانشكده كتابداري،6  دانشكده علم كتابداري،7  دانشكده كتابداري 
ــكده ها ي اطالعاتي9 را يدك كشيده اند، و  و اطالع رساني،8 تا دانش
ــان از پويايي و همگامي  آنها  با تغييرات سريع فناوري  اين خود نش
ــانس بوده اند كه با فناوري ها ي اطالعاتي  دارد. كتابداران خوش ش
ــته و به همين خاطر مي توانند موجوديت خود را حفظ  سروكار داش
كنند، اّما اگر هويت خود را بازنشناخته و مهارت ها ي الزم را كسب 
ــي دور خواهند ماند. در  ــاغل اطالعات ــد، از گردونه رقابت مش نكنن
حقيقت، همان فناورى ها ى اطالعاتى و ارتباطى كه باعث پيدايش 
ــده اند، اكنون بر خالف آن به توسعه ادامه مى دهند و  ــته ش اين رش
ــت كه  ــته را در خود هضم مى كنند. نيز به همين دليل اس اين رش
ــى و كارى، موازى با اين رشته در  در حال حاضر حوزه ها ى پژوهش
حال ظهور هستند و اين رشته شايد نتواند همگام با آنها به حركت 

خود ادامه دهد.
ــگاه و كاركردهاي آن ارتباط  ــكده ها ي كتابداري با دانش دانش
تنگاتنگي دارند و نوعي وابستگي در آنها  ديده مي شود، تو گويي هر 
ــاختار دانشگاه متوجه ساختار اين دانشكده ها  نيز خواهد  تغيير در س
ــگاه ها   ــد. در حال حاضر رقابت براي باقي ماندن در صحنه دانش ش
بسيار جدي است، و دانشكده ها ي كتابداري بايد از قواعد اين رقابت 
ــند. برخي از اين قواعد كه به خوبي در كتاب به  ــته باش آگاهي داش
ــت، عبارتند از: مدل ها ي بازگشت سرمايه،10  ــده اس ــتناد ش آنها  اس
ــف تحصيلي، تأكيد بر  ــي جديد براي مقاطع مختل برنامه ها ي درس
نوآوري در فرآيندهاي آموزشي، و حّتي منوط ساختن اعطاء مدرك 
به دانشجويان بر مبناي آن، بين المللي شدن آموزش و ساختارهاي 
ــي متزلزل، سازماندهي مجدد  مالي مربوط به آن، برنامه ها ي درس
نيروي كار،11 تغيير در نگرش ها ي مديريتي جهت ارتقاء استادان، و 
نيز بهره برداري از اساتيد حّتي پس از بازنشستگي (سامك،  2011). 
ــي در حال پياده  ــتر محيط ها ي آموزش عال ــده در بيش موارد ياد ش
شدن هستند و براي بسياري از محيط ها يي كه تاكنون پذيراي آنها  

نشده اند، موضوعيت پيدا خواهد كرد. 
ــرار مي دهد، اين  ــنده پيش روي خواننده ق ــي كه نويس پرسش
ــگاه ها ، در حال  ــتگي به پرديس دانش ــت كه «صرفنظر از وابس اس
ــي ارائه مي كنند، و  ــكده ها ي كتابداري چه آموزش ها ي حاضر دانش
ــه اهميت اطالعات  ــت؟». با توجه ب ــي آنها  كدام اس منابع آموزش
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كتاب مجموعه اي از 
هشت فصل است كه 
به طريقى شيوا به 
نگارش درآمده اند. 
از آنجا كه نويسنده 
بيشتر در حوزه 
مطالعات آرشيوي 
تخصص دارد، اين 
پيشينه پژوهشي 
به وي در نگارش و 
توجه به سازمان ها ي 
آرشيوي در كنار 
كتابخانه ها  كمك كرده 
است

ــاغالن كتابداري  ــر متخصصان و ش ــگاهي، ب در محيط ها ي دانش
ــف كتابخانه،  ــت تا به  نوعي بازنگري در تعري ــاني اس و اطالع رس
ــي و نگهداري مجموعه ها ي  ــي به منابع اينترنتي، دسترس دسترس
ــر آن بپردازند. در حقيقت، متخصصان  مكتوب و ديجيتالي،  و نظاي
ــث مباحث نظري و هم عملي از پويايي و  ــداري بايد هم از حي كتاب
شايستگي برخوردار باشند تا در رقابت با متخصصان حوزه اطالعات 
باقي بمانند. بقاي دانشكده ها  و آموزش ها ي دانشگاهي كتابداري تا 
حد زيادي به بازشناسي هويت و هدف، كاركردها، و نيازمندي ها ي 
اين رشته، ارتباط آن با ساير رشته ها ، افزايش دانش و مهارت فني، 
ــيوه ها ي نوين  ــرايط اجتماعي و اقتصادي، آگاهي از ش  آگاهي از ش
ــز از فن زدگي و فاصله گرفتن از  ــي، و البته پرهي مديريتي و آموزش

نيازمندي ها ي جامعه مخاطب بستگي دارد.
ــت كه به طريقى شيوا  ــت فصل اس كتاب مجموعه اي از هش
ــنده بيشتر در حوزه مطالعات  به نگارش درآمده اند. از آنجا كه نويس
ــي به وي در نگارش  ــيوي تخصص دارد، اين پيشينه پژوهش آرش
ــيوي در كنار كتابخانه ها  كمك كرده  ــازمان ها ي آرش و توجه به س

است. 
در فصل اول، كليات بحث و نگراني ها ي كلي نويسنده بازتاب 
ــر و تحول نقش  ــگاه ها ي معاص ــر ماهيت دانش ــت. تغيي يافته اس

دانشكده ها  و اعضاء هيئت علمي  در اين فصل مطرح شده اند.
ــول ماهيتش در  ــت به كتاب و تح ــل دوم، بازنگاهي اس  فص
ــتفاده از گونه ها ي جديد كتابي در آموزش و  ــر؛ اينكه اس دوران اخي

پژوهش چگونه باشد، در اين فصل جاي گرفته  است. 
ــنده را  ــتر تأمالت فردي نويس ــوم و چهارم بيش فصل ها ي س
ــادي به وضعيت موجود  ــكاس داده اند. اين فصل ها  نگاهي انتق انع
ــت؛ اينكه خواندن، نوشتن و پژوهيدن  ــكده ها ي كتابداري اس دانش
در دنياي كنوني مستلزم مهارت ها ي ويژه اي است، و دانشكده ها ي 
ــد به عموم مردم در انجام بهينه اين فعاليت ها   كتابداري بايد بتوانن

كمك كنند.
ــدرن ارائه  ــگاه ها ي م ــارم، تعريفي جديد از دانش ــل چه  فص
ــازمان ها ي انتفاعي و  ــگاه ها يي بيشتر شبيه س مي كند. چنين دانش

خدماتي هستند و به مردم بسيار نزديك ترند تا گونه ها ي سنتي. 
ــگاه  ــكده كتابداري را براي دانش فصل پنجم، ارزش ها ي دانش
ــن ارزش ها  را  ــا  در تحقق اي ــمارد و وظايف آنه ــه برمي ش و جامع
ــود. نويسنده معتقد است در اين دانشكده ها  نبايد صرفًا  يادآور مي ش
مهارت ها  منتقل شوند، بلكه بايد تفكر انتقادي در موضوعاتي مانند 
ــي آزادانه عموم مردم به  ــي به اطالعات، و دسترس اخالق دسترس

اطالعات در آنها  پرورش يابد.
 فصل بعدي به موضوع آرشيو تعلق دارد كه تخصص نويسنده 
است. شيوه ها ي آموزشي و دانشكده ها ي نوظهور آرشيوي از جمله 

مباحث مطرح شده در اين فصل است. 
فصل هفتم جايگاه مدرسان كتابداري را در دانشكده ها ي جديد 
و چالش ها ي كاري آنان برشمرده است. نويسنده اين فصل را بسيار 

شخصي مي داند.

ــي تمركز دارد.  ــيوه ها ي آموزش ــر ش ــي نيز ب ــل پايان  فص
ــا كاربرد  ــي ب ــيوه ها ي نوين آموزش ــاره به ش ــا اش ــنده ب نويس
ــوزش و اينكه وقت اعضاء  ــد،  چالش ها ي آم ــا ي جدي فناوري ه
ــي گرفته مي شود و  ــيوه ها ي آموزش هيئت علمي  براي چنين ش
ــطح مطلوبي نخواهد بود، هوشياري بيشتر  كيفيت آموزش در س

را طلب كرده است.
ــاره اي به جا و جالب به نقشي كه سيستم ها ي  ــنده در اش نويس
ــگاه ايفا مي كنند، پرداخته  ــي و كتابخانه اي براي كل دانش اطالعات
ــگاهي همواره با  ــه به اينكه جامعه دانش ــت. در حقيقت، با توج اس
ــي به اطالعات، مالكيت معنوي،  فراهم آوري،  اموري مانند دسترس
نگهداري و پردازش منابع اطالعاتي، آزادي  انديشه و بيان و كاربرد 
ــت، دانشگاه  فناوري ها ي اطالعاتي مانند اينترنت و غيره درگير اس
ــل ماندگاري  ــايد دلي ــت. ش ــتم ها يي نيازمند اس نيز به چنين سيس
ــگاه ها  مواردي از اين  ــكده ها ي كتابداري در بسياري از دانش دانش
ــا  و تغيير ماهوي  ــا با درهم آميختگي تخصص ه ــد. اّما آي قبيل باش
ــتم ها ي اطالعاتي و كتابخانه اي، باز هم به كتابدار و آموزش  سيس

او نيازي هست؟
ــه تازه به  ــند ك ــان اوليه اين كتاب افرادي باش ــايد مخاطب ش
محيط ها ي دانشگاهي پا گذاشته اند و يا از ميزان تزلزل آنها  آگاهي 
ندارند. در اين محيط متزلزل آموزش تبديل به شغلي روزمره شده، 
روش ها ي آموزشي همزمان و از راه دور پديد آمده، رشته ها  به هم 
ــده،  نياز بازار كار تغيير كرده، دانشگاه ها  متعلقات فراواني  وابسته ش
پيدا كرده اند، نگاه انتفاعي بر آنها  حكمفرما شده، انتظارات مدني از 
ــتر شده و دانشكده ها ي پراكنده12 بيش از پيش موجوديت  آنها  بيش
ــگاه ها  كاسته  شده است. همه اين موارد  يافته، و از يكپارچگي دانش

به صورت جزئي و موشكافانه در كتاب توضيح داده شده اند. 
ــنده يكي از گروه ها ي مخاطب خود را دانشجويان دوره  نويس
دكتري كتابداري و اطالع رساني مي داند كه بعداً به عضويت هيئت 
ــتن اين كتاب درصدد بوده تا گروه ها يي  علمي  درمي آيند. او با نوش
ــنا ساخته و  ــائل موجود در آموزش كتابداري آش مانند آنها  را با مس
آگاهي الزم براي انجام بهينه فعاليت ها يشان را فراهم آورد. هرچند 
مخاطبان اصلي كتاب، متخصصان كتابداري و اطالع رساني هستند، 
ــته ها ي جانبي كتابداري  ــي و نيز رش افراد درگير حوزه ها ي آموزش
ــوند، به ويژه اينكه  ــيوداري نيز مي توانند از آن بهره مند ش مانند آرش

يكي از فصل ها  اختصاص به آرشيو دارد.
ــاب، خالي از محتوا بودن  ــده در كت يكي از موارد مطرح ش
ــت ها  و همايش ها ي دانشگاهي است. به باور  ــياري از نشس بس
ــنده بسياري از اين گردهمايي ها  بر دانش شركت كنندگان  نويس
ــايد از  ــزوده و تنها وقت آنها  را به هدر مي دهد. ش ــزي نياف چي
ــن گردهمايي ها ي پرهزينه  ــگاه ها  از برپايي چني اين پس دانش
ــن گردهمايي ها يي در حوزه  ــاب كنند. چني ــده اي اجتن و كم فاي
ــاني نيز به وفور برپا مي شوند و در اغلب  كتابداري و اطالع رس

ــتند.  ــا  هس ــا و هزينه ه ــان كمبوده ــار هم ــوارد دچ م
ــاب،  اهميت دادن  ــب در اين كت ــي ديگر از نكات جال يك
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در حالي كه 
عنوان كتاب 

گوياي انديشه ها ي 
شخصي نويسنده 

است، چنين  
انديشه ها يي برخاسته 

از سال ها  تجربه در 
محيط ها ي دانشگاهي 
و آشنايي با تحوالت 

معاصر در آموزش 
عالي است

ــوان فراگيران آموزش ها ي اين  ــجويان كتابداري به عن به دانش
ــنده، آينده اين رشته در دست همين  ــته است. به زعم نويس رش
ــي و  ــه حّتي نظام ها ي آموزش ــت؛ آينده اي ك ــجويان اس دانش
ــخن ديگر،  حرفه اي كنوني را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. به س
ــكده ها ي  ــروز مي توانند موجوديت فرداي دانش ــجويان ام دانش
ــؤال ببرند. هرچه آموزش آنها   ــداري را تضمين و يا زير س كتاب
ــاز محيط كار براي  ــرد و مهارت ها ي مورد ني ــر صورت پذي بهت
ــراي بقاء اين  ــود، خود تضميني ب ــتر افزايش داده ش ــا  بيش آنه
ــي با دانش،   ــر دانش آموختگان ــده خواهد بود. اگ ــته در آين رش
ــوند،  ــه بازار كار وارد ش ــزوده كم  ب ــا ي اف ــارت،  و ارزش ه مه
ــته نيز به ديده ترديد نگريسته  ــًا خود رش ماندگاري آنها  و اساس
ــگران و  ــد. به بياني كلي، مي توان گفت بقاي آموزش خواهد ش

ــت. ــته اس ــته به هم وابس ــجويان اين رش دانش
ــن  ــاط بي ــاب، ارتب ــده در كت ــرح ش ــوارد مط ــر م از ديگ
ــكده ها ي تخصصي  ــاير دانش ــا س ــداري ب ــكده ها ي كتاب دانش
ــت. لزوم و توجيه همكاري ها ي بين دانشكده اي بر مديران  اس
ــت، اّما اگر دانشكده ها ي  ــده اس ــگاه ها  از پيش تعريف ش دانش
ــودداري كنند،  ــكده ها  خ ــاير دانش ــداري از همكاري با س كتاب
ــكده ها  در انتظار آنها   ــاير دانش ــزي جز جذب يا ادغام در س چي
ــكده ها ي  ــوارد افرادي خارج از دانش ــد بود. در اغلب م نخواه
ــكده ها   ــاره آنها  تصميم مي گيرند، پس اين دانش كتابداري درب

ــند. ــوي آنها  باش ــداري از س بايد همواره آماده هرگونه هش
ــخصي  ــه ها ي ش ــوان كتاب گوياي انديش ــي كه عن در حال
ــته از سال ها  تجربه  ــت، چنين  انديشه ها يي برخاس نويسنده اس
ــوالت معاصر در  ــنايي با تح ــگاهي و آش ــا ي دانش در محيط ه
ــه ها يي را  ــت. از اين رو، مي توان چنين  انديش آموزش عالي اس
ــياري بر آن يافت.  ــواهد بس در دنياي واقعي پيگيري كرده و ش
ــتر حالتي  ــاب برمي آيد، كتاب بيش ــه كه از عنوان كت همان گون
ــدارگونه به متخصصان و مديران كتابداري و اطالع رساني  هش
ــراد عالقه مند و نگران آينده  ــن رو آنها  و ديگر اف دارد، و از اي
ــدارهايي را جدي تلقي كنند. از جمله  ــته بايد چنين هش اين رش
ــته  ــگران اين رش ــدار به آموزش ــدارهاي ديگر كتاب، هش هش
ــب كرده و به  ــت و اينكه بايد مهارت ها ي مورد نياز را كس اس
ــي در سازماندهي  ــجويان انتقال دهند. مهارت ها ي اساس دانش
ــادي،  نگارش و پژوهش  ــواد اطالعاتي،  تفكر انتق اطالعات، س
ــا بتوانند  ــود ت ــجويان انتقال داده ش ــد آن بايد به دانش و مانن
ــوان كتاب بتوان  ــايد از عن ــتفاده كنند. ش ــده از آنها  اس در آين
ــكده ها ي كتابداري، در واقع  اين گونه تعبير كرد كه مرگ دانش

ــود. ــوب مي ش مرگ آموزش كتابداري نيز محس
ــنده،  عدم اشاره مدرسان كتابداري به  يكي از گاليه ها ي نويس
ــت. به گمان وي،  ــته در كالس ها ي درس اس چالش ها ي اين رش
ــده و  ــن چالش ها  خود باعث نوآوري و ايجاد انگيزه ش ــي اي بازگوي
مي توان وقت بسياري از كالس ها  را به آن اختصاص داد. اّما وي از 
ــده و كالس ها  به شدت ساكت و  اينكه چنين بحث ها يي مطرح نش

بي سروصدا برگزار مي شود، اظهار تأسف كرده است (ص 41).
ــگاه آموزش  ــاندن جاي ــه اينكه هدف كتاب، شناس ــا توجه ب ب
ــطحي فراتر در جامعه  ــگاهي در س ــداري در محيط ها ي دانش كتاب
ــت به درازگويي  ــنده براي توضيح آن هراز گاهي دس ــت،  نويس اس
ــان اّما به  ــت. به عبارت ديگر،  محتوايي يكس و مكررگويي زده اس
ــده و خواننده را دچار ماللت و  ــيوه ها ي متفاوت در كتاب ارائه ش ش
ــازد. اينكه مدام به خواننده يادآور شويم كه دانشگاه  خستگي مي س
ــداري نيز بايد با اين  ــكده ها ي كتاب ــت، پس دانش در حال تغيير اس
ــايد هر خوانندهـ  حّتي  ــوند و ابراز مكرر نگراني، ش تحول همراه ش
ــرده و از رغبت مطالعه  ــتگي و دلهره ك ــانـ  را دچار خس متخصص
ــده از اين  ــت در ويرايش ها ي آين ــر اس ــن رو، بهت ــد. از اي او بكاه

درازگويي ها  كاسته شود. 
ــته، و مصداق ها  و  ــائل داش ــنده نگاهي واقع بينانه به مس نويس
ــوي وي را در مورد جامعه دانشگاهي،  ــده از س نگراني ها ي ابراز ش
ــاني مي توان ديد.  ــژه خود متخصصان كتابداري و اطالع رس و به وي
ــاد كرد. از  ــن واقع بيني ي ــوان از همي ــاب نيز مي ت ــن كت از محاس
ــه كتاب با آن درگير  ــش ها يي كه ذهن خواننده پس از مطالع پرس
ــود، اين است كه «آيا آموزش كتابداري با برنامه ها ي متزلزل  مي ش
ــگاه مدرن آينده داشته  ــي مي تواند جايگاهي در دانش و غيرپژوهش

باشد؟».

پي  نوشت  ها
1. Richard Cox

2. School of information sciences

3. University of Pittsburgh

4. Decision making based on corporatist 
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5. Samek

6. Library schools
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8. Library and information studies schools

9. iSchools

10. Cost recovery

11. Labor restructuring

12. Distributed faculty

مآخذ
1.  Samek. T. (2011). Review of: Richard J. Cox. 
The Demise of the Library School: Personal 
Reflections on Professional Education in the 
Modern Corporate University. Duluth, MN: 
Library Juice Press, CAUT Bulletin, Vol. 58, No.6. 
June. available at: www.cautbulletin.ca/en_article.
asp?articleid=3187 [Accessed 10 July 2011]



13
90

هر 
/ م

هم
ه ن

مار
 ش

م/
ده

هار
ل چ

سا

58

مقدمه
آموزش علوم كتابداري و اطالع رساني طي چند دهه اخير تحوالت 
ــت. اغلب اين تحوالت بازتاب  ــته اس ــر گذاش ــت س عميقي را پش
ــاعه اطالعات  ــازماندهي و اش تغييراتي بوده كه در فرآيند توليد، س
ــاي تازه اي در بازار  ــن تغييرات، نيازها و تقاضاه ــت. اي رخ داده اس
ــت. نيازهايي كه پاسخ به آنها مستلزم  كار كتابداري ايجاد كرده اس
برخورداري دانش آموختگان اين رشته از دانش و مهارت هاي ويژه 
ــا و در واكنش به  ــه و كنار دني ــت. گروه هاي كتابداري در گوش اس
شرايط پيش آمده، به بازنگري سرفصل دروس اين رشته پرداختند. 
ــي پيش رفته كه منجر به ايجاد  ــت، اين بازنگري ها تا جاي در نهاي

گرايش هاي تازه در اين رشته شده است.
ــته، به  ــويي ديگر، پژوهش ها و مطالعات متعددي در اين رش از س
ــخ به نيازهاي  ــزان كارآيي آن در پاس ــي اين تحوالت و مي بررس
ــن حوزه، حّتي  ــتردگي اي ــد بازار كار پرداخته اند. به دليل گس جدي
ــده، در اين مختصر نمي گنجد.  ــروري گذرا بر تحقيقات انجام ش م
كافي است بدانيم انجمن هاي علمي مستقلي در اين زمينه فعاليت 
ــات اين حوزه  ــار تحقيق ــريه هايي تخصصي به انتش مي كنند و نش

گرايش هاي «تخصصي» و «بين رشته اي» 
در علوم كتابداري و اطالع رساني

دكتر يزدان منصوريان1 ■
 استاديار گروه كتابدارى و اطالع رسانى دانشگاه تربيت معلم تهران

مي پردازند. از ميان انجمن ها مي توان به «انجمن آموزش كتابداري 
و اطالع رساني»2 و نشريه اي با همين عنوان3 اشاره كرد. 

مرور نشريه هاي تخصصي نشان مي دهد آموزش كتابداري در بسياري 
ــت (مثل:  ــته تا امروز مورد توجه محققان بوده اس از مقاالت، از گذش
ــون، 2007؛ هاي  ــتا، 2008؛ جانس براون، 2009؛ جروليموس و كانس
ــز در قالب پايان نامه يا مقاله در  كوك، 2007)4. تحقيقات متعددي ني
زمينه تحوالت آموزش كتابداري در ايران انجام شده، كه عالقه مندان 
مي توانند براي كسب جزئيات بيشتر به آنها مراجعه كنند (مثل: حياتي، 
1996). برخي از اين مطالعات نيز رويكرد تطبيقي داشته و به مقايسه 
ــف پراخته اند (مثل:  ــورهاي مختل ــت آموزش كتابداري در كش وضعي

مرتضايي، 1381؛ ليو، 1992)5.
ــته، به  ــي تحوالت آموزش اين رش ــا هدف بازنماي ــه حاضر ب مقال
ــورهاي مختلف مي پردازد. دو  ــي تعدادي از گرايش ها در كش معرف
ــش اصلي در اينجا مطرح است؛ يكي اينكه، در حال حاضر چه  پرس
ــاني دنيا وجود  گرايش هايي در آموزش علوم كتابداري و اطالع رس
ــن گرايش ها چگونه  ــترش اي دارد؟ دوم اينكه، فرآيند ايجاد و گس

بوده است؟

چكيده
مقاله حاضر به معرفي گزيده اي از گرايش هاي تحصيلي در علوم كتابداري و اطالع رساني مي پردازد. در اين مقاله نمونه اي متشكل از 
37 گروه كتابداري و 60 گرايش تحصيلي، در چهار كشور آمريكا، انگلستان، كانادا و استراليا بررسي شده اند. قدمت، تنوع و گستردگي 
آموزش كتابداري و اطالع رساني در اين كشورها، و همچنين سهولت دسترسي به اطالعات مورد نياز مبناي انتخاب آنها بوده است. 
يافته هاي اين بررسي نشان مي دهد كه ايجاد گرايش هاي نوين، يا حاصل تخصص گرايي در يك حوزه موضوعي مشخص بوده، يا 
در نتيجه توجه به رويكرد ميان رشته اي به وجود آمده اند. به عنوان مثال، كارشناسي ارشد «نظام هاي بازيابي اطالعات» نمونه اي از 
نقش تخصص گرايي در ايجاد گرايش هاي جديد است. در حالي كه كارشناسي ارشد «تعامل انسان و رايانه» ثمره توجه به رويكرد 
ميان رشته اي محسوب مي شود. همچنين، بررسي اين گرايش ها حاكي از آن است كه طي چند دهه اخير دو رخداد عمده منجر به 
پويايي و تحول آموزش علوم كتابداري و اطالع رساني شده است. نخستين گام در اين زمينه با بازنگري در محتوا و سرفصل دروس 
برداشته شده، كه در برخي گروه هاي آموزشي، اين بازنگري با تغيير عنوان گروه همراه بوده است. البته، در كنار اين دسته، هنوز تعداد 
قابل توجهي از گروه ها همچنان با عنوان معمول و مرسوم «علوم كتابداري و اطالع رساني» به فعاليت خود ادامه مي دهند، و فقط به 
بازنگري در برنامة درسي بسنده كرده اند. دومين رخداد مربوط به ادغام گروه هاي كتابداري با گروه هاي آموزشي  هم جوار است، كه 

منجر به ايجاد گرايش هاي تازه در اين رشته شده و تنوع رويكردهاي آموزشي و پژوهشي را در پي داشته است.
ــي دانشگاهي، گسترش آموزش عالي، گرايش هاي تحصيلي،  ــاني، برنامه درس كليدواژه ها: آموزش كتابداري و اطالع رس

مطالعات ميان رشته اي
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گرايش هاي تحصيلي «تخصصي» و «بين رشته اي» در آموزش علوم كتابداري و اطالع رساني گرايش هاي تحصيلي «تخصصي» و «بين رشته اي» در آموزش علوم كتابداري و اطالع رساني 

در عين حالي كه برخي 
گروه ها تمركز بيشتري 

بر يكي از حوزه هاي 
اصلي فعاليت كتابدارى 

و اطالع رساني 
داشته اند، گروه هاي 

ديگر به تعامل و 
همكاري با رشته هاي 

ديگر پرداخته و 
گروه هاي تركيبي تازه 

تشكيل داده اند

گرايش هاي نوين كتابداري و اطالع رساني در چهار كشور 
ــور آمريكا،  ــداري در چهار كش ــاي كتاب ــه گرايش ه ــن مقال در اي
انگلستان، كانادا و استراليا مورد بررسي قرار گرفته است. چهار دليل 
براي انتخاب اين كشور ها وجود داشته است. نخست آنكه، از زمان 
تأسيس علوم كتابداري و اطالع رساني به عنوان يكي از رشته هاي 
ــگاهي، سابقه تدريس و سرعت تحوالت اين رشته در  رسمي دانش
ــت. دوم اينكه، در  ــور بيش از ديگر نقاط دنيا بوده اس اين چهار كش
ــورها زبان رسمي انگليسي است، و اين ويژگي در سهولت  اين كش
ــت؛ چرا كه وبگاه بسياري  ارزيابي اطالعات مورد نياز مؤثر بوده اس
ــي در كشورهاي ديگر يا اصًال نسخه انگليسي  از گروه هاي آموزش
ــخه انگليسي آنها اطالعات كافي ارائه نشده است.  ندارند، يا در نس
ــگاه ها در اين كشورها امكان  ــوم اينكه، تنوع و گستردگي دانش س
ــي به حجم قابل توجهي از اطالعات را در اين زمينه فراهم  دسترس
ــرانجام، محتوا و ساختار وبگاه هاي گروه هاي كتابداري  مي آورد. س
ــت كه جزئيات كافي از گرايش ها را  ــورها به نحوي اس در اين كش
ــري در انجام اين  ــن امر كمك مؤث ــرار مي دهند، و اي ــار ق در اختي
ــري هدفمند، 37  ــت. در نهايت، با روش نمونه گي ــه بوده اس مطالع
ــي كتابداري و اطالع رساني به ترتيبي كه در جدول 1  گروه آموزش

آمده است انتخاب شد.

جدول 1. تعداد گروه ها و رشته هاي مورد مطالعه در اين مقاله به تفكيك كشور

تعداد گرايش در نمونهتعداد دانشگاه در نمونهكشوررديف
1820آمريكا1
920انگلستان2
38كانادا3
712استراليا4

43760جمع

رويكـرد  يـا  تخصص گرايـي  ثمـره  نويـن:  گرايش هـاي 
ميان رشته اي

ــداري در نمونه مورد مطالعه،  ــي گرايش هاي كتاب قبل از بررس
ــته و  ــكده هايي كه اين رش ــوان گروه ها و دانش ــه عن ــه ب توج
ــت.  ــاي آن را ارائه مي دهند، حاوي نكات مفيدي اس گرايش ه
ــوان اين گروه ها  ــان مي دهد، عن ــور كه جدول 2 نش همان ط
ــت. عناويني كه  ــادي برخوردار اس ــوع زي ــكده ها از تن و دانش
ــكده ارتباطات،  ــد، عبارتند از: دانش ــم مي خوردن ــتر به چش بيش
ــاني؛ گروه اطالع رساني  اطالعات و كتابداري؛ گروه اطالع رس
ــكده اطالعات  ــكده اطالعات؛ دانش و ارتباطات دوربرد؛ دانش
ــك و  ــكده انفورماتي ــك؛ دانش ــكده انفورماتي ــي؛ دانش بازرگان
ــكده كامپيوتر و  ــكده فناوري اطالعات؛ دانش ــات؛ دانش ارتباط
ــاني؛ دانشكده  ــكده كتابداري و اطالع رس ــاني؛ دانش اطالع رس
ــكده نظام هاي اطالعاتي؛  ــع اطالعاتي؛ دانش كتابداري و مناب
ــاني؛ گروه فناوري اطالعات  گروه علوم كتابداري و اطالع رس
ــاني؛ گروه  ــيو و اطالع رس ــدارى، آرش ــروه كتاب ــي؛ گ بازرگان
ــكي؛  ــاني؛ گروه كتابدارى پزش ــيو و اطالع رس كتابدارى، آرش
ــگري؛ و  گروه نظام هاي اطالعاتي؛ مديريت اطالعات و گردش

ــكده مديريت و نظام هاي اطالعات.  دانش
ــكده ها،  ــا و دانش ــاى اين گروه ه ــت در عنوان ه ــي دق ــا كم ب
ــرد «تخصص گرايي»6 و  ــاي دو رويك ــي ردپ ــوان به راحت مي ت
ــاهده كرد. در  ــته اي»7 را مش ــد رش ــا «چن ــته اي» ي «ميان رش
ــف هم قرار  ــراً در جهت مخال ــن دو رويكرد كه ظاه ــع، اي واق
ــدارى تأثير  ــر فعاليت گروه هاي كتاب ــور همزمان ب دارند، به ط
ــخني ديگر، در عين حالي كه برخي گروه ها  ــته اند. به س گذاش
ــي فعاليت كتابدارى  ــتري بر يكي از حوزه هاي اصل تمركز بيش
ــته اند، گروه هاي ديگر به تعامل و همكاري  و اطالع رساني داش
ــكيل  ــر پرداخته و گروه هاي تركيبي تازه تش ــته هاي ديگ با رش
ــته هايي كه در اين ميان بيشترين اهميت را دارند،  داده اند. رش
ــه، ارتباطات و  ــي رايان ــد از: مديريت، بازرگاني، مهندس عبارتن

علوم بهداشتي.

هدفمند بودن اين نمونه گيري به اين معناست كه در انتخاب گروه ها 
ــعي شده از تكرار عنوان هاي يكسان و مشابه پرهيز  و گرايش ها، س
ــود تا حداكثر تنوع مورد نظر در نمونه نهايي انعكاس يابد. براي  ش
اجراي اين نمونه گيري با استفاده از راهنما هاي الكترونيكي موجود، 
ابتدا فهرستي از گروه ها و گرايش هاي كتابداري در اين چهار كشور 
ــپس، عنوان هر گروه يا گرايش فقط  ــي قرار گرفت. س مورد بررس
يك بار در جدول هاي 3 تا 5 آمده و از تكرار موارد يكسان و مشابه 
ــده است. ضمن آنكه، به منظور ايجاد نوعي تناسب نسبي  پرهيز ش
ــت يافت  بين تعداد موارد مندرج در هر جدول، فقط 20 مورد نخس
ــت. به اين ترتيب، بسياري از  ــده اس ــده به عنوان نمونه ذكر ش ش
ــاي منتخب در اين نمونه چندين گرايش ارائه مي دهند، كه  گروه ه
ــابه از تكرار عنوان آنها در جدول ها  ــاني موارد مش به دليل هم پوش

اجتناب شده است.
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ايجاد گرايش هاي 
تازه در آموزش 
علوم كتابداري و 
اطالع رساني راهكاري 
مؤثر در پويايي 
اين رشته و ارتقاء 
فعاليت هاي آموزشي و 
پژوهشي در آن است

جدول 2. گزيده اي از عنوان هاى گروه ها و دانشكده هاي كتابدارى و اطالع رساني در دانشگاه هاي آمريكا، انگلستان، كانادا و استرليا

كشوردانشگاهعنوان اصلي به انگليسيعنوان گروه آموزشي/ دانشكدهرديف
استرالياكانبراSchool of Information Management and Tourismمديريت اطالعات و گردشگري1
استرالياكوينزلندFaculty of Informatics and Communicationدانشكده انفورماتيك و ارتباطات2
استرالياموناشSchool of Information Management and Systemsمديريت و نظام هاي اطالعات3
استرليامرداكSchool of Information Technologyدانشكده فناوري اطالعات4
استرلياملبورنSchool of Business Information Technologyفناوري اطالعات بازرگاني5
امريكاآريزوناSchool of Information Resources and Library Scienceدانشكده كتابداري و منابع اطالعاتي6
امريكاايندياناSchool of Library and Information Scienceعلوم كتابداري و اطالع رساني7
امريكاپيتسبورگInformation Science and Telecommunicationsاطالع رساني و ارتباطات دوربرد8
امريكاراتگرزCommunication, Information and Library Studiesارتباطات، اطالعات و كتابدارى9
امريكامريلندInformation Systems Departmentگروه نظام هاي اطالعاتي10
امريكاميشيگانSchool of Informationدانشكده اطالعات11
امريكايوتاDepartment of Medical Informaticsگروه كتابدارى پزشكي12
انگلستانآنجلياSchool of Information Systemsدانشكده نظام هاي اطالعاتي13
انگلستانبرايتونSchool of Computing and Information Sciencesدانشكده كامپيوتر و اطالع رساني14
انگلستانسيتيSchool of Informaticsدانشكده انفورماتيك15
انگلستانشفيلدDepartment of Information Studiesاطالع رساني (علم اطالعات)16
انگلستانليورپولSchool of Business Informationدانشكده اطالعات بازرگاني17
انگلستانيو سي الSchool of Library, Archive and Information Studiesكتابدارى، آرشيو و اطالع رساني18
كاناداآلبرتاSchool of Library and Information Studiesدانشكده كتابداري و اطالع رساني19
كانادابريتيش كلمبياSchool of Library, Archival, and Information Studiesكتابدارى، آرشيو و اطالع رساني20

ــان مي دهد،  ــي نش ــاي تحصيل ــي گرايش ه ــن، بررس همچني
ــه پويايي و  ــداد عمده منجر ب ــي چند دهه اخير دو رخ ــه ط ك
ــت. نخستين  ــده اس ــاني ش تحول علوم كتابداري و اطالع رس
ــرفصل دروس  ــا بازنگري در محتوا و س ــن زمينه ب گام در اي
ــده، كه در برخي گروه هاي آموزشي اين بازنگري  برداشته ش
ــت. همان طور كه در  ــوده اس ــوان گروه همراه ب ــا تغيير عن ب
ــياري از گروه هاي كتابداري  ــده، بس ــان داده ش جدول 2 نش
ــود برگزيده اند، تا با رويكرد و  اكنون عنوان هاى تازه براي خ
ــي كه ارائه مي دهند، همخواني بيشتري داشته  محتواي دروس
ــت و در كنار اين  ــن تغيير عنوان همگاني نيس ــد. البته، اي باش
ــا همچنان با عنوان  ــته هنوز تعداد قابل توجهي از گروه ه دس
ــوم «علوم كتابداري و اطالع رساني» به فعاليت  معمول و مرس
ــنده  ــي بس ــود ادامه مي دهند، و به بازنگري در برنامه درس خ

ــد.  كرده ان
دومين رخداد مربوط به ادغام گروه هاي كتابداري با گروه هاي 
ــت، كه منجر به ايجاد گرايش هاي تازه  ــي هم جوار اس آموزش
ــده، و تنوع رويكردهاي آموزشي و پژوهشي  ــته ش در اين رش
ــا ادغام در  ــن گروه ها ب ــت. برخي از اي ــته اس ــي داش را در پ
ــه، ارتباطات، مديريت، و بازرگاني،  گروه هايي مثل علوم رايان
ــد. مثًال، عنوان اين گروه/  ــي از نام خود را حفظ كرده ان بخش

ــگاه راتگرز دانشكده «ارتباطات، اطالعات و  دانشكده در دانش
ــت كه برخي تعامالت  ــت. البته، الزم به ذكر اس كتابداري» اس
در سطح «گروه هاي آموزشي»8  اتفاق افتاده، و برخي در سطح 
ــكده»9 بوده است. مثًال، عنوان كتابداري و اطالع رساني  «دانش
ــاير كليد واژه هاي مرتبط در برخي دانشگاه ها مثل برايتون  و س

ــت.  ــكده اس ــتان و موناش در استراليا در سطح دانش در انگلس
ــتان و  ــفيلد در انگلس ــگاه ها مثل ش ــي كه، در برخي دانش در حال
ــت. ضمنًا، در تقريبًا  ــد در امريكا در حد گروه باقي مانده اس مريلن
ــك گرايش تدريس  ــكده ها، بيش از ي ــن گروه ها و دانش تمام اي
مي شود. مثًال، در دانشگاه شفيلد هر چند گروه اطالع رساني هنوز 
ــي است، بيش از هفت گرايش  ــازماني يك گروه آموزش از نظر س
ــد دارد. عالوه بر اين، در دانشكده هايي  ــي ارش در مقطع كارشناس
ــته ارتباطات  مثل راتگرز، در كنار كتابداري و گرايش هاي آن، رش
ــد،  ــت. همانطور كه گفته ش با گرايش هاي خود همچنان فعال اس
بررسي گرايش هاي علوم كتابداري و اطالع رساني در جامعه مورد 
مطالعه نشان مي دهد، كه همچون عنوان هاى گروه ها، گرايش هاي 
ــده يا حاصل تخصص گرايي در يكي از حوزه هاي اصلي  ايجاد ش
كتابداري و اطالع رساني هستند، يا ثمره پيوندهاي ميان رشته اي 
ــن گرايش ها در جدول هاي 3، 4 و 5  ــمار مي آيند. عناوين اي به ش

آمده است.
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طي سال هاي اخير، 
ايجاد هر گرايش تازه 

در علوم كتابداري 
و اطالع رساني، يا 

فرآورده تخصص گرايي 
در يكي از حوزه هاي 

اين رشته بوده يا 
نتيجه پيوندهاي ميان 

رشته اي

جدول 3. گزيده اي از گرايش هاي تحصيلي علوم كتابداري و اطالع رساني در دانشگاه هاي امريكا

دانشگاهمقطععنوان به انگليسيعنوان گرايشرديف
آريزوناكارشناسي ارشدInformation Resources and Library Scienceكتابداري و منابع اطالعاتي1
اورگانكارشناسي ارشدWeb Design and Publishing طراحي وب و نشر2
ايندياناكارشناسي ارشدMaster of Information Scienceاطالع رساني (علم اطالعات)3
بوستونكارشناسي ارشدLibrary Science and Children's Literatureكتابدارى و ادبيات كودك4
پيتسبورگكارشناسي ارشدMedical/Dental Informatics انفورماتيك پزشكي/ دندان پزشكي5
تگزاسكارشناسي ارشدPreservation and Conservation حفاظت و نگهداري از مواد6
Master of Communication and Information ارتباطات و اطالع رساني7

Studies
راتگرزكارشناسي ارشد

سيراكوسكارشناسي ارشدAdvanced Study in Digital Librariesكتابخانه هاي ديجيتال پيشرفته8
سيراكوسكارشناسي ارشدInformation Security Managementمديريت امنيت اطالعات9
شيكاگوكارشناسي ارشدInformation and Decision Sciencesاطالعات و تصميم گيري10
فلوريداكارشناسي School Library Media Specialistمتخصص كتابخانه هاي آموزشگاهي11
كاليفرنياكارشناسي ارشدLibrary Media Teacher Programmeكتابداري آموزشگاهي12
Archives, records, and information مديريت اسناد و آرشيو13

management specialty
مريلندكارشناسي ارشد

ميشيگانكارشناسي ارشدInformation Analysis and Retrievalتحليل و بازيابي اطالعات14
ميشيگانكارشناسي ارشدHuman Computer Interaction تعامل انسان و رايانه15
مينه سوتاكارشناسي ارشدHealth Information Managementمديريت اطالعات بهداشتي16
واشينگتنكارشناسي ارشدLaw Librarianshipكتابداري گرايش علم حقوق17
ويسكانسينكارشناسي ارشدInstructional Library Mediaكتابدارى آموزشي18
يوتاكارشناسي ارشدClinical Informatics Specialistمتخصص اطالعات باليني19
ييلكارشناسي ارشدMedical Informaticsانفورماتيك پزشكي20

ــي اطالعات»10 در  ــد «نظام هاي بازياب ــي ارش ــًال، كارشناس مث
ــكاتلند) نمونه اي از نقش  ــتان (اس ــگاه گالسكو در انگلس دانش
ــت، كه در آن  ــد گرايش هاي جديد اس ــي در تولي تخصص گراي
ــه عنوان يكي از دروس اصلي  ــوزه «بازيابي اطالعات» كه ب ح
ــد تدريس مي شود، خود به عنوان يك  ــي ارش در دوره كارشناس
ــي  ــت. در حالي كه، كارشناس ــده اس ــتقل ايجاد ش گرايش مس
ــگاه ميشيگان آمريكا،  ــد «تعامل انسان و رايانه»11 در دانش ارش
ــوب مي شود. چرا كه در  ــته اي محس ثمره رويكردهاي ميان رش
ــا مباني  ــنايي كامل ب ــجويان بايد ضمن آش ــن گرايش دانش اي
ــط كاربري»12  ــه اصول «راب ــبت ب ــي رايانه اي نس برنامه نويس

ــداري و  ــتر در كتاب ــه بيش ــدار»13 ، ك ــر م ــاي «كارب و جنبه ه
اطالع رساني مطرح است، آگاه باشند. 

ــد از:  ــته اي عبارتن ــان رش ــاي مي ــر گرايش ه ــاي ديگ نمونه ه
ــگاه آريزونا آمريكا كه  ــكي»14 در دانش «انفورماتيك زيست پزش
ــي ذخيره و بازيابي اطالعات  ــي و مبان حاصل پيوند زيست شناس
ــتون  ــگاه بوس ــت، يا «كتابداري و ادبيات كودك»15 در دانش اس
ــل تركيب كتابداري با  ــت حاص كه همانطور كه از نامش پيداس
ــت. از نمونه هاي ديگر مي توان به «كتابداري  ادبيات كودك اس
ــنگتن و «مديريت  ــگاه واش ــم حقوق»16 در دانش ــا گرايش عل ب

ــاره كرد. ــگاه سيتي در لندن اش اطالعات جغرافيايي»17 در دانش

جدول 4. گزيده اي از گرايش هاي تحصيلي علوم كتابداري و اطالع رساني در دانشگاه هاي انگلستان

دانشگاهمقطععنوان به انگليسيعنوان گرايشرديف
آنجلياكارشناسي ارشدBioinformaticsاطالعات زيست پزشكي1
برايتونكارشناسيBusiness Information Systemsمديريت نظام هاي اطالعات بازرگاني2
برايتونكارشناسيCommunication and Digital Mediaارتباطات و رسانه هاي ديجيتال3
سيتيكارشناسي ارشدInformation Scienceعلم اطالعات (اطالع رساني)4
سيتيكارشناسي ارشدGeographic Information Managementمديريت اطالعات جغرافيايي5
سيتيكارشناسي ارشدElectronic Publishingنشر الكترونيكي6
شفيلدكارشناسي ارشدLibrarianshipكتابداري7

گرايش هاي تحصيلي «تخصصي» و «بين رشته اي» در آموزش علوم كتابداري و اطالع رساني گرايش هاي تحصيلي «تخصصي» و «بين رشته اي» در آموزش علوم كتابداري و اطالع رساني 
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هنوز بسياري از 
گروه هاي كتابداري 
و اطالع رساني بدون 
تغيير عنوان، با نام 
«علوم كتابداري و 
اطالع رساني» به 
فعاليت خود ادامه 
مي دهند. اّما در 
بسياري از آنها حفظ 
اين عنوان به معناي 
عدم توجه به بازنگري 
در محتواي دروس 
نبوده است. مروري 
بر سرفصل درس هاي 
ارائه شده، نشان 
مي دهد كه بر اساس 
نيازهاي روز، تغييرات 
الزم در سرفصل 
دروس اعمال شده 
است

شفيلدكارشناسي ارشدInformation Managementمديريت اطالعات8
شفيلدكارشناسي ارشدInformation Systems Managementمديريت نظام هاي اطالعاتي9
شفيلدكارشناسي ارشدInformation Literacyسواد اطالعاتي10
شفيلدكارشناسي ارشدDigital Library Managementمديريت كتابخانه هاي ديجيتال11
شفيلدكارشناسي ارشدHealth Informaticsكتابدارى پزشكي ـ بهداشتي12
شفيلدكارشناسي ارشدMultilingual Information Managementمديريت اطالعات چندزبانه13
گالسكوكارشناسي ارشدInformation Retrieval Systemنظام هاي بازيابي اطالعات14
ليدزكارشناسي ارشدMultidisciplinary Informaticsانفورماتيك چندرشته اي15
ليدزكارشناسي ارشدSocial Informaticsانفورماتيك اجتماعي16
ليورپولكارشناسي ارشدInteractive Multimedia Systemsنظام هاي تعاملي چندرسانه اي17
وستمينستركارشناسي ارشدInformation Systems Designطراحي نظام هاي اطالعاتي18
يو سي الكارشناسي ارشدArchives & Records Managementمديريت آرشيو و اسناد19
يو سي الكارشناسي ارشدElectronic Communication and Publishingارتباطات و انتشارات الكترونيكي20

جدول 5. گزيده اي از گرايش هاي تحصيلي علوم كتابداري و اطالع رساني در دانشگاه هاي كانادا و استرليا

دانشگاهمقطععنوان به انگليسيعنوان گرايشرديف
آلبرتادكتراInterdisciplinary PhDدكتراي ميان رشته اي1
//كارشناسي ارشدHumanities Computingرايانه در علوم انساني2
//كارشناسي ارشدTeacher Librarianship معلم كتابدار ـ آموزش از راه دور3
//كارشناسي ارشدLibrary & Information Studies كتابداري و اطالع رساني4
Information Technology & Management فناوري و مديريت اطالعات5

Specialization
برتيش كلمبياكارشناسي ارشد

//كارشناسي ارشدArchival Studiesمطالعات آرشيوي6
//كارشناسي ارشدChildren’s Literatureادبيات كودك7
تورنتوكارشناسي ارشدMaster of Museum Studiesمطالعات موزه8
ديكينكارشناسي ارشدMaster of E-Commerceتجارت الكترونيك9
كانبراكارشناسي Business Informaticsانفورماتيك بازرگاني10
//كارشناسي ارشدInternet Communicationارتباطات اينترنتي11
//كارشناسي ارشدKnowledge Managementمديريت دانش12
كوئينزلندكارشناسي ارشدInformation Servicesخدمات اطالع رساني13
//كارشناسي ارشدNursing Informaticsانفورماتيك پرستاري14
گريفيتكارشناسي ارشدStrategic Information Systems Managementمديريت نظام هاي اطالعاتي راهبردي15

مرداككارشناسي Information Systems Developmentتوسعه نظام هاي اطالعاتي16
//كارشناسيMultimedia Information Systemsنظام هاي اطالعاتي چندرسانه اي17
Cyber Forensics, Information Security and حقوق سايبر و امنيت اطالعات18

Management
//كارشناسي ارشد

ملبورنكارشناسي ارشدScience Informaticsانفورماتيك علوم19
موناشكارشناسي Information Technology and Systems (BITS)نظام ها و فناوري اطالعات20

بحث، نتيجه گيري و سخن پاياني
در پايان، براي ارائه خالصه اي از نتايج به دست آمده از اين بررسي 
ــوان حاصل اين مقاله را در پنج  ــيدن به جمع بندي كلي، مي ت و رس

بند ذيل خالصه كرد:
ــداري و . 1 ــوزش علوم كتاب ــازه در آم ــاي ت ــاد گرايش ه ايج

اطالع رساني راهكاري مؤثر در پويايي اين رشته و ارتقاء فعاليت هاي 
ــي و پژوهشي در آن است. تولد هر گرايش تازه به منزله باز  آموزش
شدن افقي جديد پيش روي دانشجويان و مدرسان اين حوزه است. 
ــداري فرصت هاي تازه اي در  ــاخه هاي جديد در كتاب گرايش ها و ش
ــان آن قرار مي دهد و نگراني هاي موجود از انزواي  اختيار متخصص
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در كنار گروه هاي 
سنت گرا، بسياري از 

گروه ها نيز عنوان خود 
را تغيير داده و يا با 
ادغام در گروه هاي 

ديگر تبديل به گروه ها 
يا دانشكده هاي 
بزرگ تر شده اند

رشته را به فرصت هاي تازه تبديل مي كند.
طي سال هاي اخير، ايجاد هر گرايش تازه در علوم كتابداري . 2

و اطالع رساني، يا فرآورده تخصص گرايي در يكي از حوزه هاي اين 
ــته بوده يا نتيجه پيوندهاي ميان رشته اي كه نمونه هاي آن در  رش

مقاله آمده است.
ــاني بدون . 3 ــياري از گروه هاي كتابداري و اطالع رس هنوز بس

تغيير عنوان، با نام «علوم كتابداري و اطالع رساني» به فعاليت خود 
ــن عنوان به معناي  ــياري از آنها حفظ اي ــه مي دهند. اّما در بس ادام
ــت. مروري بر  ــدم توجه به بازنگري در محتواي دروس نبوده اس ع
سرفصل درس هاي ارائه شده، نشان مي دهد كه بر اساس نيازهاي 

روز، تغييرات الزم در سرفصل دروس اعمال شده است. 
بسياري از گروه ها همچنان به سنت ديرينه خود پايبند مانده، . 4

ــد گرايش عمومي علوم  ــي و كارشناسي ارش و در مقاطع كارشناس
ــاني را ارائه مي كنند. اّما ارائه گرايش عمومي  كتابداري و اطالع رس
ــيس گرايش هاي جديد در اين گروه ها نبوده است.  مانعي براي تأس
به بيان ديگر، آنان با حفظ گرايش پايه كتابداري و اطالع رساني، از 

ايجاد گرايش هاي تازه استقبال كرده اند.
ــياري از گروه ها نيز . 5 ــنت گرا، بس ــاي س ــار گروه ه در كن

ــام در گروه هاي ديگر  ــا ادغ ــود را تغيير داده و يا ب ــوان خ عن
ــده اند. نكته  ــكده هاي بزرگ تر ش ــا دانش ــه گروه ها ي ــل ب تبدي
ــتقبال گروه هاي  ــي كه در اينجا بايد به آن توجه كرد، اس مهم
ــت كه به نحوي  ــام با گروه هايي اس ــي كتابداري از ادغ آموزش
ــگاه  ــي دارند؛ مثًال، در دانش ــاني موضوع ــته همپوش با اين رش
ــكده  ــكده اي با عنوان «دانش ــتان تولد دانش برايتون در انگلس
ــل تعامل گروه كتابداري آن  ــاني»18 حاص كامپيوتر و اطالع رس
ــت. ايجاد چنين دانشكده يا گروهي  ــگاه با علوم رايانه اس دانش
ــت؛ بلكه بر  ــته نيس ــك از اين دو رش ــاي حذف هيچ ي ــه معن ب
ــته سبب رونق فعاليت هاي  عكس، همكاري متخصصان دو رش

پژوهشي و آموزشي براي هر دو گروه شده است. 
ــتقل و مفصل در  ــت در تحقيقي مس ــان، اميد اس در پاي
ــنده مقاله حاضر بتواند به شكلي جامع تر به ارزيابي  آينده، نويس
ــا بپردازد، و  ــجم تري از گروه ها و گرايش ه ــترده تر و منس گس
ــازد. فعًال در اين مقاله كه صرفًا با هدف  ــر س نتايج آن را منتش
ــته شده است، ارائه 60 گرايش موضوعي  معرفي گرايش ها نوش

با محدوده پيش بيني شده مناسب به نظر مي رسد.
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مقدمه
هرگاه بپذيريم كه دوره كارشناسى به منظور تربيت دست اندركاران2 
ــرورش مديران و ايجاد  ــد با هدف پ ــى ارش حرفه و دوره كارشناس
ــت اندركاران اجرا مي شوند، مي توان  ــى در دس مهارت هاى پژوهش
ــت كه دوره دكترا نيز با هدف تربيت محققان حرفه اي،  اذعان داش
ــعه يافته است. از اين رو، در همه  نظريه پردازان و رهبران آتى توس
ــرا و دانش آموختگان اين دوره  ــورها توجه خاصى به دوره دكت كش
ــجويان دكترا انتظار مي رود ضمن گسترش حوزه  ــود. از دانش مي ش
ــود، در يك يا چند زمينه به خصوص فعاليت جدى تر و  مطالعاتى خ
ــتفاده  ــرى انجام دهند. دانش آموخته دكترا بايد بتواند با اس عميق ت
از دانش و تجربه اي كه در خالل دوره اندوخته، مسائل جارى حوزه 
ــايى كرده و به صورت نظام مند  ــى و پژوهشى خود را شناس آموزش
ــبى را تدارك ببيند. فتاحى (1380، صص 25-9)  راه حل هاى مناس
ــرايط، ويژگي ها و ملزومات نظري  در مطالعه اى، تحليلى مفيد از ش

ــتگي هاي دانش آموختگان آن ارائه  ــردي اين مقطع و شايس و كارب
داده است.

ــانى از سال ها پيش  ــته كتابدارى و اطالع رس دوره دكتراى رش
ــتين تالش ها، در اياالت متحده آمريكا به  ــده و نخس راه اندازى ش
ــت. در دهه 1920 بررسى هاى اوليه نشان داد كه  وقوع پيوسته اس
ــى، حضور در  ــاء، نيازمند تغيير برنامه درس ــته به منظور بق اين رش
نظام دانشگاهى و توسعه دوره هاى تحصيالت تكميلى است. نتيجه 
اقداماتى از اين دست، شكل گيرى نخستين دوره دكتراى كتابدارى 
در سال 1928 و در دانشگاه شيكاگو3 بود (كيانى خوزستانى، 1386، 
ــاى تحصيالت تكميلى در آمريكاى  ــس از آن، دوره ه ص 124). پ
ــعه يافتند. به مرور، همين دوره ها در ديگر كشورهاى  ــمالى توس ش
ــدند. هم اكنون  ــى زبان نظير بريتانيا و هند نيز راه اندازى ش انگليس
ــانى دست كم در ده كشور اجرا  دوره دكتراى كتابدارى و اطالع رس
ــتين بار در  ــته نخس ــران نيز، دوره دكتراى اين رش ــود. در اي مي ش

برنامه درسى دكتراى كتابدارى و اطالع رسانى: 
مطالعه تطبيقى ايران و آمريكاى شمالى

داريوش عليمحمدى1 ■
عضو هيئت علمي گروه مطالعات كتابدارى و اطالع رسانى دانشگاه تربيت معلم

چكيده
دوره هاى دكترا با هدف تربيت محققان حرفه اي، نظريه پردازان و رهبران آتى توسعه يافته اند. از اين رو، 
ــته  ــود. دوره دكتراى رش ــورها توجه خاصى به دوره دكترا و دانش آموختگان اين دوره مي ش در همه كش
كتابدارى و اطالع رسانى از سال ها پيش راه اندازى شده و در ايران نيز دانشگاه هاى آزاد اسالمى، فردوسى 
مشهد، تهران و شهيد چمران اهواز مجرى اين دوره هستند. بر اساس مشابهت ساختارى نظام دانشگاهى 
ــاى دكتراى كتابدارى و  ــه دوره ه ــمالى، هدف مقاله حاضر مقايس ــگاهى آمريكاى ش ايران با نظام دانش
ــت. به اين منظور، برنامه درسى دوره هاى دكتراى داخل و  ــانى در ايران و آمريكاى شمالى اس اطالع رس
ــمالى بررسى، مقايسه و ميزان اشتراك و افتراق آنها مشخص شده است. اين پژوهش نشان  آمريكاى ش
مي دهد كه تفاوت چندانى ميان برنامه هاى درسى دكتراى كتابدارى و اطالع رسانى در ايران و آمريكاى 

شمالى وجود ندارد.
كليدواژه ها: برنامه درسى، دوره دكترا، كتابدارى و اطالع رسانى، ايران، اياالت متحده آمريكا، كانادا
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ــگاه آزاد اسالمي  و پس از آن در دانشگاه هاى شيراز، فردوسى  دانش
ــهد، تهران و شهيد چمران اهواز برپا شد (ديانى، 1389، صص  مش

.(148-133
نظام دانشگاهى ايران از لحاظ ساختارى مشابه نظام دانشگاهى 
ــمالى است. اين هم سنخى به ويژه در دوره دكترا قابل  آمريكاى ش
ــيارى از كشورها به صورت صرفًا  ــى است. دوره دكترا در بس بررس
ــت  ــجوى دكترا مجبور نيس ــود. يعنى دانش ــى4 اجرا مي ش تحقيقات
ــى جديدى را بگذراند؛ و از ابتداى دوره مي تواند كار  واحدهاى درس
ــگاه هاى آمريكا و  روى پايان نامه را آغاز كند. اما در اين ميان دانش
ــور دوره دكترا  كانادا از روية ديگرى تبعيت مي كنند. در اين دو كش
ــى و يك بخش پژوهشى است. در  ــكل از يك بخش آموزش متش
ــال به طول مي انجامد دروس  ــى كه معموًال تا دو س بخش آموزش
ــجو موظف به خواندن آنهاست.  ــوند كه دانش جديدى عرضه مي ش
ــى است كه  ــرط آغاز بخش پژوهش موفقيت در اين بخش پيش ش
ــعه مي يابد. هدف مقاله حاضر نيز  در قالب آن پايان نامه دكترا توس
ــانى در ايران و  ــراى كتابدارى و اطالع رس ــه دوره هاى دكت مقايس

آمريكاى شمالى است.

مرور متون
ــانى در  ــدارى و اطالع رس ــراى كتاب ــط با دكت ــاى مرتب پژوهش ه
آمريكاى شمالى طيف وسيعى از بررسى هاى تاريخى، اهداف دوره، 
ــجويان، ارتباطات علمي  و  ــى، تركيب و وضعيت دانش برنامه درس
ــرار داده اند. دانتون5 (1959، صص  ــى فكرى را مورد توجه ق بازده
ــده را تحليل كرد.  ــدارى در اياالت متح ــراى كتاب 435-453) دكت

ــگاه تورنتو  ــانى در دانش در مقاله اي، دكتراى كتابدارى و اطالع رس
ــكى7 (1986،  ــد (ِدنيس6، صص 1979، 9-14). بوبينس معرفى ش
ــراى كتابدارى  ــعه دكت ــص 697-714) با نگاهى فراملى توس ص
ــرد. ويت بِك8 نيز  ــى ك ــانى در آمريكا و كانادا را بررس و اطالع رس
ــانى در  ــراى كتابدارى و اطالع رس ــدگاه وضعيت دكت ــا همان دي ب
ــت (1991الف، صص  ــيده اس ــمالى را به تصوير كش ــكاى ش آمري
ــكالت  ــن، مش ــص 178-187). همچني 314-328، 1991ب، ص
ــانى در دوره دكترا  مرتبط با مدل هاى آموزش كتابدارى و اطالع رس
ــتِر10  ــدند (بيگز9، 1991، صص 188-193). لِس تجزيه و تحليل ش
(1992، صص 29-44) موقعيت انواع دوره هاى تحصيالت تكميلى 
ــمالى از جمله دوره دكترا  ــانى در آمريكاى ش كتابدارى و اطالع رس
را به بحث گذاشت. پژوهشى ديگر روند آموزش دكتراى كتابدارى 
ــگاه راتگرز11 در خالل يك دوره 48 ساله  ــانى در دانش و اطالع رس
ــى كرد (ُمكُرس12، 2008). سوگيموتو13، راِسل14 و ِگرانت15  را بررس
ــانى در  نيز مرورى تاريخى و جامع از آموزش كتابدارى و اطالع رس
ــال هاى 1930 تا 2007 به دست  ــمالى را در فاصله س آمريكاى ش

داده اند (2009، صص 202-190).
اِسميت16 و جانستون17 انتخاب برنامه دكترا متناسب با نيازهاى 
داشجو را مورد تأكيد قرار داده اند (2010، صص 30-34). در حالى 
ــص 293-301) و ِجيِگر19 و  ــران (2009، ص ــه، ِدريون18 و ديگ ك
ــب  ــران (2010، صص 201-208) تدوين برنامه دكترا متناس ديگ
ــد. چالش هاى طراحى  ــى كرده ان با تحوالت فناورانه نوين را بررس
ــرى را در  ــتگى هاى رهب ــى اي كه شايس ــه آموزش ــعه برنام و توس
دانش آموختگان دكتراى علم اطالعات ايجاد كند، به بحث گذاشته 

بر اساس مشابهت 
ساختارى نظام 

دانشگاهى ايران 
با نظام دانشگاهى 

آمريكاى شمالى، 
هدف مقاله حاضر 
مقايسه دوره هاى 

دكتراى كتابدارى و 
اطالع رسانى در ايران 

و آمريكاى شمالى 
است

برنامه درسى دكتراى كتابدارى و اطالع رسانى: مطالعه تطبيقى ايران و آمريكاى شمالى برنامه درسى دكتراى كتابدارى و اطالع رسانى: مطالعه تطبيقى ايران و آمريكاى شمالى 
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ــص 1-2)؛ و بر تربيت  ــوارتز21، 2008، ص ــده اند (ِهرنون20 و ش ش
ــت  ــده اس رهبران پويا به عنوان يكى از اهداف دوره دكترا تأكيد ش

(نيِفل22، 2009، ص 21).
ــراى كتابداران  ــش، توصيه هاى كلى ب ــال پي بيش از بيست س
ــد (بِيتس23، 1986،  ــل در دوره دكترا ارائه ش ــد به تحصي عالقه من
صص 157-159). نياز كتابداران به تحصيل در دوره دكترا و اثر آن 
بر وضعيت كتابخانه هاى تحت مديريت آنها بررسى شده است (َمك 
ِكراِكن24، 2000، صص 400-408). محققان، تحصيل در اين دوره 
ــدى از محيط حمايتى،  ــته و بهره من ــراى كتابداران مفيد پنداش را ب
يادگيرى عميق، كسب صالحيت حرفه اي بيشتر و شانس همكارى 
ــمرده اند (آِچرَمن25،  ــاى اين دوره برش ــي  بين المللى را از مزاي علم
والِنزا26 و وولز27، 2007، صص 56-58؛ بِروس28 و بِروِكر29، 2009، 
ــص 51-55) بر اين باور  ــا اين حال، ِفرارى30 (2007، ص ص 3). ب
ــبب  ــغلى كتابداران را س ــت كه اخد مدرك دكترا لزومًا ارتقاء ش اس
ــد. وى ضمن مثبت ارزيابى كردن اين دوره كيفيت بهره  نخواهد ش

مندى از آن را از شخصى به شخص ديگر متفاوت مي داند.
كارپِنتِر31 و كارپِنتِر (1970، صص 3-45) متغيرهاى اجتماعى 
ــجويان دكتراى كتابدارى و  ــادى تعيين كننده تركيب دانش و اقتص
اطالع رسانى را تشخيص دادند. ريلينگ32 دانش آموختگان دكتراى 
كتابدارى و اطالع رسانى را با دانش آموختگان دكتراى ساير رشته ها 
ــتگى هاى  ــت (1992، صص 311-329). شايس ــه كرده اس مقايس
ــورد ارزيابى واقع  ــرا نيز م ــان ورود به دوره دكت ــى داوطلب پژوهش
ــت (پاِول33، 1995، صص 319-329). جانسون34 وضعيت  شده اس
دانشجويانى را بررسى كرده كه دوره كارشناسى را در رشته اي ديگر 
ــته كتابدارى و اطالع رسانى  ــى ارشد و دكترا را در رش اما كارشناس
مي گذرانند (2003، ص 4). سرانجام، ِميز35 و اِسميت36 دشوارى هاى 
گذراندن دوره دكترا را بررسى و پيشنهادهاى مناسبى را براى مقابله 
با موانع احتمالى آن عرضه كردند (2009، صص 345-361). شايد 
ــه دانش آموختگان  ــت هم ــه همين دليل بود كه بِل37 اعتقاد داش ب
دكترا تبديل به دانش پژوهان برجسته نمي شوند ( 2004، ص 10).

ــمالى فهرستى پستى ايجاد شد تا دانشجويان و  در آمريكاى ش
ــگان دكترا بتوانند از طريق آن با يكديگر ارتباط برقرار  دانش آموخت
ــو38، 2004، ص 51).  ــود را طرح كنند (ني ــش هاى خ كرده و پرس
النيوس39  (2010، صص 583-590) نيز لزوم و مزيت قرار گرفتن 
ــجوى دكترا در حلقه ارتباطى دانشجويان اين دوره را به بحث  دانش

گذاشته است.
افزايش نرخ رشد توليدات علمي  مدرسان دوره دكترا مورد تأييد 
ــده است (پِتيگِرو40 و نيكولس41، 1994، صص 156-139).  واقع ش
ــته  ــان بازنشس ــون (1999، صص 147-172) وضعيت مدرس دانت
ــورد مداقه قرار داد. در  ــا اجراى اين دوره ها را م ــرا در ارتباط ب دكت
ــى شد. به  ــى ديگر چالش هاى تدريس در دوره دكترا بررس پژوهش
باور محققان، تدريس بيش از چهار واحد در دوره كارشناسى ارشد، 
مدرس دكترا را از سطح كيفى مطلوب دور خواهد كرد (كونيگ42 و 

هيلدِرت43، 2004، صص 250-242).

در ايران تنها يك پژوهش، شكل گيرى دوره دكتراى كتابدارى 
ــانى را مورد توجه قرار داده است (حياتى، 1378، صص  و اطالع رس
ــدازى دوره دكترا و تصميم  ــگاه آزاد در راه ان ــدام دانش 17-38). اق
مشابِه دانشگاه تهران در همين زمينه، تدوين برنامه دكترا در كميته 
ــگاه  ــت دانش كتابدارى وزارت علوم و در نهايت مخالفت با درخواس
ــور، پيگيرى راه اندازى دوره  ــجو به خارج از كش تهران، اعزام دانش
ــيراز و اهواز براى  ــگاه هاى ش دكترا در داخل ايران، همكارى دانش
ــهيد چمران اهواز  ــگاه ش راه اندازى دوره، انتقال دكتر ديانى از دانش
ــى مشهد، تالش دكتر مهراد در دانشگاه شيراز،  به دانشگاه فردوس
ــيراز، اولين آزمون دكتراى  ــگاه هاى فردوسى و ش تفاهم نامه دانش
ــيراز و جذب مستقل  ــگاه ش ــكنى دانش داخل و نتيجه آن، پيمان ش
ــت كه در مقاله  ــهد از جمله مباحثى اس ــجويان دكترا در مش دانش

حياتى مورد توجه قرار گرفته اند.
ــوع مي توان گفت كثرت و تنوع پژوهش ها در خارج از  در مجم
ــتر و در ارتباط با نيازهاى برخاسته از دوره دكترا  ــيار بيش ايران بس
ــتقلى انجام نشده كه  ــت. اما در ايران تا كنون پژوهِش مس بوده اس
ــجو، محتواى  ــرا را از حيث نحوه پذيرش دانش ــت دوره دكت وضعي
ــى و نحوه اجراى دوره مورد بررسى قرار دهد. پژوهش  برنامه درس
ــانى در  ــد دارد دوره هاى دكتراى كتابدارى و اطالع رس ــر قص حاض
ايران و آمريكاى شمالى را از حيث برنامه درسى با يكديگر مقايسه 

كند.

برنامه درسى دكتراى كتابدارى و اطالع رسانى در ايران۴۴
ــابه در دانشگاه هاى ايران اجرا  ــبتًا مش در حال حاضر دو برنامه نس
مي شود. اولين برنامه كه در سال 1373 به تصويب كميته كتابدارى 

نظام دانشگاهى ايران 
از لحاظ ساختارى 
مشابه نظام دانشگاهى 
آمريكاى شمالى است. 
اين هم سنخى به ويژه 
در دوره دكترا قابل 
بررسى است
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كثرت و تنوع 
پژوهش ها در خارج از 

ايران بسيار بيشتر و 
در ارتباط با نيازهاى 

برخاسته از دوره دكترا 
بوده است. اما در 

ايران تا كنون پژوهِش 
مستقلى انجام نشده 

كه وضعيت دوره 
دكترا را از حيث نحوه 

پذيرش دانشجو، 
محتواى برنامه درسى 

و نحوه اجراى دوره 
مورد بررسى قرار دهد

ــيده (ديانى،  ــوم، تحقيقات و فناورى رس ــانى وزارت عل و اطالع رس
ــهد،  ــى مش ــگاه هاى فردوس 1389، ص 135) و هم اكنون در دانش
ــدك اصالحاتى در حال  ــالمي  با  ان ــهيد چمران اهواز و آزاد اس ش

اجراست، مشتمل بر دروس ذيل مي شود:
آمار• 
ارتباطات و سيبرنتيك• 
اقتصاد اطالعات• 
برنامه ريزى كتابخانه ها و خدمات اطالعاتى• 
تدريس عملى• 
جغرافياى سياسى اطالعات• 
رفتارهاى اطالع يابى و نيازهاى اطالعاتى• 
روش تحقيق• 
سمينار روش شناسى تحقيق• 
سمينار مديريت اطالعات• 
سمينار مسائل ويژه دركتابدارى و اطالع رسانى• 
كتابدارى و اطالع رسانى بين المللى• 
مبانى كامپيوتر و برنامه نويسى• 
مديريت پايگاه هاى داده ها• 
مطالعه مستقل• 
نظام هاى بازيابى اطالعات.• 

ــگاه  ــط هيئت امناى دانش ــال 1385 توس برنامه دوم كه در س
ــيده و هم اكنون در اين دانشگاه اجرا مي شود،  تهران به تصويب رس
ــش مي دهد  ــيو را پوش ــود، دو گرايش مديريت اطالعات و آرش خ
ــگاه تهران، 1385، صص 3-4). برنامه دكتراى  (هيئت امناى دانش

دانشگاه تهران مشتمل بر 4 درس پيش نياز به شرح ذيل است:
آمار پيشرفته• 
كاوش پيشرفته در نظام هاى اطالعاتى• 
كاربرد فناورى اطالعات در پژوهش• 
مديريت پايگاه هاى اطالعاتى.• 

ــيو پنج درس مشترك  هر دو گرايش مديريت اطالعات و آرش
به اين قرار دارند:

برنامه ريزى راهبردى كتابخانه ها و مراكز اطالعاتى• 
طراحى و ارزشيابى نظام هاى پيشرفته اطالع رسانى• 
فلسفه علم• 
نظريه هاى اطالعات و ارتباطات• 
نظريه هاى روش شناسى تحقيق.• 

ــه صورت ويژه  ــات اين دروس ب ــش مديريت اطالع در گراي
تدريس مي شوند:

اقتصاد اطالعات• 
جغرافياى سياسى اطالعات• 
سمينار مديريت اطالعات• 
نظريه هاى سازماندهى دانش.• 

دروس ويژه گرايش آرشيو نيز عبارتند از:
سمينار مديريت اسناد آرشيوى• 

گونه شناسى اسناد تاريخى ايران• 
مراكز آرشيو ملى و بين المللى• 
نقش فناورى در توسعه آرشيو.• 

برنامـه درسـى دكتراى كتابـدارى و اطالع رسـانى در آمريكاى 
شمالى

ــمالى كشورهاى اياالت متحده آمريكا  منظور از منطقه آمريكاى ش
ــانى در اين دو  ــتند. نظام آموزش كتابدارى و اطالع رس و كانادا هس
ــكا45 ارزيابى و كنترل مي كند. اين  ــور را انجمن كتابدارى آمري كش
ــى از لحاظ  ــن به صورت دوره اى با ارزيابى گروه هاى آموزش انجم
برنامه هاى درسى، نيروى انسانى، تجهيزات آزمايشگاهى و موفقيت 
دانش آموختگان وظيفه مهم اعتبارسنجى46 را انجام مي دهد. نتيجه 
ــى معتبر در وبگاه  ــار فهرست مؤسسات آموزش ــنجى انتش اعتبارس
ــازار كار خدمات  ــوى ديگر، ب ــت. از س انجمن كتابدارى آمريكا اس
اطالعاتى اين دو كشور نيز اولويت استخدام را به دانش آموختگان 
دوره هاى تأييد شده اين انجمن مي دهد. در اين پژوهش از فهرست 

انجمن كتابدارى آمريكا47 استفاده شده است.
در زمان اجراى پژوهش، وبگاه دانشگاه پورتوريكو48 در دسترس 
ــگاه هاى آريزونا49، ايلينويز50، تِگزاس شمالى51، تِنِسى52،  نبود. دانش
ــيمونز كالج55، ِكنتاكى56، ميشيگان57 و   ــل53، دومنيَكن54، س ِدِركِس
هاوايى58 نيز عليرغم اينكه مجرى دوره دكترا هستند برنامه درسى 
ــگاه  ــود را از طريق وبگاه ارائه نكرده اند. بنابراين، اين يازده دانش خ
ــدند. در نقطه مقابل، بيست و دو  ــته ش از جامعه تحقيق كنار گذاش
ــتمل بر آالباما59، اونتاريوى غربى60، اِيالتى اِمپوريا61،  ــگاه مش دانش
ــبورگ65، تِگزاس  اِيالتى ِفلوريدا62، اينديانا63، بريتيش ُكلمبيا64، پيتس
ــتين66، توُرنتو67، راتِگرز، زنان تِگزاس68، كاروليناى جنوبى69،  در آس
كاروليناى شمالى در َچپ هيل70، كاليفرنيا در لُس آنجلِس (يو. سى. 
اِل. اي)71، النگ آيلند72، ِمريلند73، َمك گيل74، مونتِرئال75، ميسورى 
ــنگتن77، ويسكانسين در ِمديسون78 و ويسكانسين  در ُكلمبيا76، واش
ــى دوره دكترا را از طريق وبگاه هاى خود  در ميلواكى79 برنامه درس
ــت و دو دانشگاه  عرضه كرده اند. پژوهش حاضر برنامه هاى اين بيس

را بررسى كرده است.
ــانى در آمريكاى  ــاكله برنامه دكتراى كتابدارى و اطالع رس ش

شمالى را دروس ذيل مي سازند80:
آمار• 
آزمون و ارزيابى نظام هاى اطالع رسانى• 
تجارت الكترونيك• 
تعامل انسان – رايانه• 
رفتار اطالعاتى• 
روش هاى تحقيق پيشرفته (كّمي  و كيفى)• 
سمينار (موضوعى)• 
طراحى و مديريت پايگاه اطالعاتى• 
طراحى چندرسانه اي ها• 
طراحى واسط كاربرى• 

برنامه درسى دكتراى كتابدارى و اطالع رسانى: مطالعه تطبيقى ايران و آمريكاى شمالى برنامه درسى دكتراى كتابدارى و اطالع رسانى: مطالعه تطبيقى ايران و آمريكاى شمالى 



13
90

هر 
/ م

هم
ه ن

مار
 ش

م/
ده

هار
ل چ

سا

68

از مجموعه دروس 
رايج دكترا در 
آمريكاى شمالى هم 
اكنون مضامين نه 
درس (آمار، آزمون 
و ارزيابى نظام هاى 
اطالع رسانى، رفتار 
اطالعاتى، روش هاى 
تحقيق پيشرفته (كّمي  
و كيفى)، سمينار 
(موضوعى)، طراحى 
و مديريت پايگاه 
اطالعاتى، مبانى نظرى 
و تحقيقاتى مطالعات 
آرشيوى، مطالعه 
مستقل و مديريت 
مراكز اطالع رسانى) 
در ايران نيز ارائه 
مي شوند

مبانى نظرى و تحقيقاتى مطالعات آرشيوى• 
مديريت پروژه هاى فناورى اطالعات• 
مديريت مراكز اطالع رسانى• 
مطالعه مستقل• 
معمارى اطالعات• 
نظام هاى اطالعات مديريت• 
نظام هاى مديريت دانش.• 

در كنار اين مجموعه هسته، نه درس پيشتاز هم ـ البته عمدتًا 
ــبورگ و تحت عنوان دكتراى علم اطالعات81 ـ  ــگاه پيتس در دانش

عرضه مي شوند:
بازنمون دانش و وب معنايى• 
توسعه نظام هاى ايمن• 
داده كاوى• 
رمزنويسى• 
طراحى الگوريتم• 
طراحى سيستم هاى تعاملى• 
فناورى ها و استانداردهاى وب• 
نظام هاى اطالعات جغرافيايى• 
نظام هاى خدمت گير ـ خدمت گر.• 

تحليل و جمع بندى
بين برنامه مصوب 1373 وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و برنامه 
ــگاه تهران هفت درس با عنوان ها  مصوب 1385 هيئت امناى دانش

و مضامين مشابه ديده مي شوند:

آمار/ آمار پيشرفته• 
اقتصاد اطالعات• 
برنامه ريزى كتابخانه ها و خدمات اطالعاتى/ برنامه ريزى • 

راهبردى كتابخانه ها و مراكز اطالعاتى
جغرافياى سياسى اطالعات• 
روش تحقيق/ نظريه هاى روش شناسى تحقيق• 
سمينار مديريت اطالعات• 
ــت پايگاه هاى •  ــا/ مديري ــاى داده ه ــت پايگاه ه مديري

اطالعاتى.
ــرفته و مديريت  ــران آمار پيش ــگاه ته ــن ميان، دانش در اي
ــت دروس اصلى دوره خارج  ــاى اطالعاتى را از فهرس پايگاه ه
ــردن آنها به يك معنا براى دروس  ــرده و با پيش نياز تلقى ك ك
ــرفته  ــيابى نظام هاى پيش ــى و ارزش ــون طراح ــدى هم چ جدي
ــازماندهى دانش  ــم و نظريه هاى س ــفه عل ــانى، فلس اطالع رس
ــن اقدام، در عين  ــت. همي ــترى را ايجاد نموده اس فضاى بيش
ــده است.  ــدن دكتراى تهران نيز ش حال، موجب طوالنى تر ش
آنچه تحت عنوان هدف هاى دوره دكترا توسط فتاحى (1380، 
صص 10-13) بازشناسى شده شايد با برنامه دكتراى دانشگاه 
ــد. اين برنامه به شرط اجراى مناسب  تهران قابل تحقق تر باش
ــه با  حاوى مضامين جديدترى خواهد بود؛ گرچه در مقام مقايس
ــمالى نقاط ضعفى را هم داراست. قابل  برنامه هاى آمريكاى ش
ــت دروس ارائه شده، دانشگاه هاى  ــت كه فارغ از فهرس ذكر اس
ــه جديد اين دوره  ــاس آيين نام ــرى دوره هاى دكترا بر اس مج
ــه 775 شوراى برنامه ريزى  كه در تاريخ 1389/8/8 و در جلس
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هر چند اين بررسى 
در سطح عنوان هاى 

درس ها صورت 
گرفته، برخالف 

دوره هاى كارشناسى 
و كارشناسى ارشد 

تفاوت چندانى ميان 
برنامه هاى درسى 

دكتراى كتابدارى و 
اطالع رسانى در ايران 

و آمريكاى شمالى 
وجود ندارد

ــال تحصيلى 89-90  ــيده و از س آموزش عالى به تصويب رس
الزم االجرا شده، بايد حداكثر 18 واحد درسى را به دانشجويان 
ــد. از مجموع 36 واحد كل دوره، واحدهاى باقيمانده  ارائه دهن
ــوم، تحقيقات و  ــد يافت (وزارت عل ــاله اختصاص خواه به رس

ــاورى، 1389، ص 4). فن
ــمالى هم  ــج دكترا در آمريكاى ش ــه دروس راي از مجموع
ــى نظام هاى  ــار، آزمون و ارزياب ــون مضامين نه درس (آم اكن
ــرفته  ــى، روش هاى تحقيق پيش ــار اطالعات ــانى، رفت اطالع رس
ــى و مديريت  ــى)، طراح ــمينار (موضوع ــى)، س ــي  و كيف (كّم
ــيوى،  پايگاه اطالعاتى، مبانى نظرى و تحقيقاتى مطالعات آرش
ــانى) در ايران نيز  ــتقل و مديريت مراكز اطالع رس ــه مس مطالع
ــه دكترا كه  ــت در بازنگرى برنام ــته اس ــوند. شايس ارائه مي ش
ــانى وزارت علوم،  ــه كتابدارى و اطالع رس ــتور كار كميت در دس
ــاير دروس اصلى برنامه هاى  ــات و فناورى قرار دارد س تحقيق
ــمالى مشتمل بر تجارت الكترونيك، تعامل  دكترى آمريكاى ش
انسان ـ رايانه، طراحى چندرسانه اي ها، طراحى واسط كاربرى، 
ــارى اطالعات،  ــاورى اطالعات، معم ــاى فن ــت پروژه ه مديري
ــته  نظام هاى اطالعات مديريت و نظام هاى مديريت دانش، بس
ــابه احتمالى در دوره  ــان برنامه و دروس مش ــه رويكرد طراح ب
ــى ارشد مورد توجه قرار گيرند. در اين ميان، مديريت  كارشناس
ــده است. ــى گنجانده ش دانش، از قبل در برنامة جديد كارشناس

ــن حال، هرگاه كميتة مذكور تصميم به طراحى بيش  در عي
ــته باشد مجموعه نه درس  از يك برنامه براى دوره دكترا داش
ــعه نظام هاى ايمن،  ــتاز (بازنمون دانش و وب معنايى، توس پيش
ــى، طراحى الگوريتم، طراحى سيستم هاى  داده كاوى، رمزنويس
ــتانداردهاى وب، نظام هاى اطالعات  ــى، فناورى ها و اس تعامل
ــر) نيز ـ اگر هر  ــاى خدمت گير ـ خدمت گ ــى و نظام ه جغرافياي
ــوند ـ مي تواند در  ــر گرفته ش ــه ارزش دو واحد در نظ ــدام ب ك
ــتقل  ــوب آيين نامه جديد دوره دكترا مبناى برنامه اي مس چارچ

ــكيل دهد. را تش
ــطح  ــى در س ــوان گفت، هر چند اين بررس ــان مي ت در پاي
ــاى  ــالف دوره ه ــه، برخ ــورت گرفت ــا ص ــاى درس ه عنوان ه
ــد تفاوت چندانى ميان برنامه هاى  كارشناسى و كارشناسى ارش
ــى دكتراى كتابدارى و اطالع رسانى در ايران و آمريكاى  درس
ــمالى وجود ندارد. البته در اين ميان مالحظات ديگرى نظير  ش
ــان و تجهيزات مورد نياز براى اجراى برنامه هم  توانايى مدرس
ــته است مطالعات تطبيقى ديگرى روى  بايد لحاظ شوند. شايس
ــجو، تجهيزات مورد نياز، شرح دروس،  معيارهاى پذيرش دانش

ــان و نحوه اجرا و ارزيابى دوره صورت پذيرد. توانايى مدرس

پى نوشت ها
1. webliographer@gmail.com

2. Practitioners

3. The University of Chicago

4. Research-oriented

5. Danton

6. Denis

7. Bobinski

8. Whitbeck

9. Biggs

10. Lester

11. Rutgers

12. Mokros

13. Sugimoto

14. Russell

15. Grant

16. Smith

17. Johnston

18. Druin

19. Jaeger

20. Hernon

21. Schwartz

22. Kniffel

23. Bates

24. McCracken

25. Achterman

26. Valenza

27. Woolls

28. Bruce

29. Brooker

30. Ferrari

31. Carpenter

32. Reeling

33. Powell

34. Johnson

35. Mays

36. Smith

37. Bell

38. New

39. Lahenius

40. Pettigrew

41. Nicholls

42. Koenig

43. Hildreth

44 . در فهرست هاى درسى ارائه شده، جبرانى، اختيارى، اجبارى و پيش 
نياز بودن دروس لحاظ نشده است.

45. American Library Association (ALA)

46. Accreditation
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47. Alphabetical list of institutions with ALA-

accredited programs (http://www.ala.org/ala/

educationcareers/education/accreditedprograms/

directory/list/index.cfm)

48. University of Puerto Rico

49. Arizona

50. Illinois

51. North Texas

52. Tennessee

53. Drexel

54. Dominican

55. Simmons College

56. Kentucky

57. Michigan

58. Hawaii

59. Alabama

60. Western Ontario

61. Emporia State

62. Florida State

63. Indiana

64. British Columbia

65. Pittsburgh

66. Texas - Austin

67. Toronto

68. Texas Woman’s

69. South Carolina

70. North Carolina - Chapel Hill

71. California - Los Angeles (UCLA)

72. Long Island

73. Maryland

74. McGill

75. Montreal

76. Missouri-Columbia

77. Washington

78. Wisconsin - Madison

79. Wisconsin - Milwaukee

ــت. عالوه بر اين،  ــده اس ــى لحاظ نش ــامد ارائه دروس در اين بررس 80 . بس
عناوين مشابه نظير روش هاى تحقيق پيشرفته (كمى و كيفى) در هم ادغام 

شده اند.
81. PhD in Information Science
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اسـتوارت، رابرت دي؛ بي موران، باربـارا. مديريت كتابخانه ها 
و مراكز اطالع رسـانى. ترجمـه زهير حياتي، فاطمه جمشـيدي 
قهفرخـي. تهران: كتابـدار، 1389. 545 ص. شـابك 69-9-

978-600-6589

ــازمان» و نهاد  ــاني به عنوان «س ــز اطالع رس ــا و مراك كتابخانه ه
ــاظ مفهومي پيوندي  ــي از اصول عام «مديريت» كه به لح اجتماع
ــازمان دارد، متأثر بوده و آنچه كه عنصر  جدايي ناپذير با موضوع س
ــاني» را به كانون موضوع مديريت  «كتابخانه» يا «مركز اطالع رس
ــاوت و جداي  ــر مي نمايد، نه اصولي متف ــوق داده و يا پررنگ ت س
ــاي كتابخانه ها  ــوه انطباق آنها با ويژگي ه ــول عام، بلكه نح از اص
ــگاه كه به مباحث  ــت. به بيان ديگر، آن ــاني اس و مراكز اطالع رس
ــود،  ــاني پرداخته مي ش ــي در كتابخانه ها و مراكز اطالع رس مديريت
ــود، مگر  چيزي جز همان اصول، وظايف و فعاليت ها مطرح نمي ش
ــا و نمونه هاي كاربردي كه طبعًا همه اين موارد  در مورد مصداق ه
ــورد بحث قرار  ــازمان ها م ــاق با ويژگي هاي اين نوع از س در انطب
مي گيرد. بنابراين، در مواردي كه يك موضوع يا شيوه مديريتي عام 
با هدف استفاده در كتابخانه ها يا براي آشنايي كتابداران و كاركنان 

كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني مطرح مي شود، نبايد انتظار داشت 
ــص كتابخانه ها  ــًال اختصاصي و مخت ــيوه اي كام كه موضوع يا ش
ــد كه  ــته ش ــود. اين يادآوري از آن جهت ضروري دانس دريافت ش
ــود برخي متخصصان، به ويژه دست اندركاران  ــاهده مي ش بعضًا مش
نشريات و همايش هاي كتابداري، در مواجهه با اين گونه مطالب در 
مورد ارتباط ميان موضوع مديريتي و موضوع كتابداري تشكيك روا 
ــط دو تن از متخصصان  مي دارند. محتواي كتاب حاضر نيز كه توس
مجرب كتابداري به نام هاي رابرت دي. استوارت و باربارا بي. موران 
ــت؛ به گونه اي كه در  ــت، از اين امر مسثتثني نيس ــده اس تأليف ش
ــت، خواننده گويي  بخش هايي از مطالب كه حجم آنها نيز كم نيس
ــد، كه اين امر  ــته مديريت مطالعه مي كن ــي صرفًا دربارة رش مطالب
ــو، و ماهيت  ــته مديريت از يك س ــي از ماهيت عام بودن رش ناش

سازمان بودن كتابخانه ها از سوي ديگر است.
ــاني1 كه آخرين  ــاب مديريت كتابخانه ها و مراكز اطالع رس كت
ــط مترجمان، ترجمه و به بازار  ويرايش آن (ويرايش 7: 2007) توس
ــر كتابداري روانه شده است، جزء سلسله انتشارات «متون علوم  نش
ــاراتي اليبرريز آنليميتد3  ــاني»2 مؤسسه انتش كتابداري و اطالع رس
است، كه عالوه بر كتاب فوق نزديك به 20 عنوان كتاب ديگر در 
همين سلسله منتشر كرده است. ويرايش هاي پنجم و ششم كتاب 

اصلي در مجموعه كتابخانه ملي ايران موجود است.
ــتوارت از افراد صاحب  ــنده اصلي كتاب، رابرت دي. اس نويس
ــت. وي كه فعاليت هاي  ــاني اس نام در حوزه كتابداري و اطالع رس
فراواني در سطح ملي در اياالت متحده امريكا، و فراملي انجام داده 
ــعه و با همكاري  ــات مهمي، به ويژه در جوامع در حال توس و خدم
ــمين سال عمر  ــت، اكنون كه هفتاد و شش ــكو ارائه كرده اس يونس
ــپري مي كند، همچنان پركار و فعال است و سال گذشته  خود را س
ــازي رهبران كتابخانه»4 اثر اين استاد و  (2010) كتاب «توانمندس
ــوليوان5 انتشار يافت.  ــاور كتابداري با همكاري خانم مورين س مش
ــتر كتاب هاي استوارت مباحث مديريتي در كتابخانه ها  موضوع بيش

و مراكز اطالعاتي است.
ــته  ــنده ديگر كتاب، از متخصصان رش خانم دكتر موران نويس
ــوابق  ــتوارت س ــد همكار خويش دكتر اس ــت و مانن كتابداري اس

مديريت كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني
فرامرز مسعودي ■

كارشناس ارشد مسئول نظام هاي نوين مديريت شركت ملي فوالد ايران و كارشناس ارشد كتابداري و اطالع رساني
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مديريت كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني مديريت كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني 

ــطح ملي و  ــي در س ــه خدمات علمي و پژوهش ــته اي در ارائ برجس
بين المللي در اين رشته دارد.

ــن اصلي و هم  ــن كتاب ها، هم مت ــاي آغازي ــا به صفحه ه بن
ــجويان دوره هاي  ــجويان و به ويژه دانش ترجمه، عمدتًا براي دانش
ــت. ليكن انگيزه اصلي نويسندگان و  ــده اس آموزش عالي تهيه ش
مترجمان ناقض مفيد بودن آن براي كتابداران و كساني نيست كه 
ــاني مشغول به كار هستند،  در عرصه اجرايي كتابداري و اطالع رس
به ويژه براي كساني كه در سطوح مديريت و سرپرستي كتابخانه ها 
ــا با توجه به سطح كيفي آموزش كتابداري  فعاليت مي كنند. چه بس
ــاني در مراكز آموزش عالي ايران و مسائل و مشكالت  و اطالع رس
ــته اخير  ــاني، كتاب براي دس اجرايي كتابخانه ها و مراكز اطالع رس

كاربردي تر و ارزشمندتر هم باشد.
ــده، كه اين  ــش و 20 فصل تنظيم ش ــي در 7 بخ ــاب اصل كت
ــيم بندى در ترجمه كتاب نيز رعايت شده است. همه بخش ها  تقس
ــتقل دارند، جز اينكه در متن اصلي، بخش اول با عنوان  عنوان مس
ــزي ظاهر گرديده، حال  ــه و بخش دوم ذيل عنوان برنامه ري مقدم

آنكه در ترجمه فارسي عناوين اين دو بخش حذف شده است.
   فهرستي از منابع مورد استفاده، مطابق آنچه كه در متن اصلي 
وجود داشته در پايان كتاب درج شده است و مترجمان نمايه موضوعي 

كتاب را به زبان و ترتيب فارسي در بخش پاياني اضافه كرده اند.
ــه مقدمه  ــش اول كه ب ــاب، پس از بخ ــاي اصلي كت بخش ه
ــته و دربردارنده سه فصل است، شامل برنامه ريزي در  اختصاص داش
سه فصل، منابع انساني در سه فصل، رهبري در پنج فصل، هماهنگي 

در دو فصل، و مديريت در قرن بيست و يكم در يك فصل.
همانگونه كه اشاره شد، كتاب مي تواند مورد استفاده دانشجويان 
ــاوران و مديران و سرپرستان حوزه  ــان، كارشناسان و مش و مدرس

كتابداري و اطالع رساني قرار گيرد. 
   كتاب هايي كه تا كنون در زمينه مديريت كتابخانه ها و مراكز 
ــر شده اند،  اطالعاتي، اعم از تأليف و ترجمه در ايران چاپ و منتش
زياد نيستند و تعدادشان از انگشتان يك دست تجاوز نمي كند. البته 
در زمينه مقاله و پايان نامه، وضعيت اندكي بهتر است؛ اّما در كل بايد 
اذعان كرد مواد و متون منتشر شده در زمينه مديريت كتابخانه ها و 
مراكز اطالعاتي و موضوع هاي تخصصي تر زيرمجموعه اين بخش، 
آنگونه كه شايسته است و در مقايسه با ساير موضوع هاي مطرح در 
ــداري، مورد توجه قرار نگرفته اند. از همين رو، كتاب ياد  حرفه كتاب
شده را مي توان يكي از منابعي برشمرد كه تا حد مؤثري بخشي از 
ــاختار  خالء موجود در اين زمينه را پر مى كند. به ويژه با توجه به س
ــتي هاـ  به خصوص ايرادات  كتاب و جامعيت آن، فارغ از برخي كاس
ــت ـ يك اثر مرجع و قابل  ــل توجهي كه به ترجمه آن وارد اس قاب

استفاده در حوزه كتابداري و اطالع رساني محسوب مي شود.
ــار كتاب هايي از اين  با پذيرفتن مفيد و الزم بودن ترجمه و انتش
ــاني ايران، بايد در نظر داشت  ــت در حوزه كتابداري و اطالع رس دس
ــار كتاب هايي  ــه به هر حال جامعه كتابداري ايران از تأليف و انتش ك
ــران، و تجربه هايي كه در زمينه  ــاس وضعيت اين حرفه در اي بر اس

مديريت در كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني ايران وجود دارد، بي نياز 
نخواهد بود و چنين نيازي همچنان به قوت احساس مي شود.

ــه در ويرايش هفتم (ويرايش مبناي  ــكات مهم كتاب ك    از ن
ــت، توجه و تأكيد بيشتر بر مباحثي  ــي) اعمال شده اس ترجمه فارس
ــت كه اگر چه مباحثي جديد در رشته مديريت به شمار نمى آيند،  اس
ــاني، چه در بخش تحقيق و  تا كنون در حوزه كتابداري و اطالع رس
توسعه و چه در بخش هاي آموزش و فعاليت هاي اجرايي، آنگونه كه 
ــي قرار نگرفته اند. برنامه ريزي استراتژيك،  بايد مورد بحث و بررس
ــاني  ــي، اندازه گيري، ارزيابي و تحليل و مديريت منابع انس بازارياب
ــر كتاب مديريت  ــتند كه در ويرايش اخي ــه اين مباحث هس از جمل
كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني از توجه بيشتري برخوردار شده اند. 
ــاي اخير، لزوم توجه به  ــته مديريت نيز در دوره ه حّتي در خود رش
ــده است و چنين مباحثي  ــته مطرح ش اين موضوع ها بيش از گذش
ــته اند،  ــث مديريت تبديل گش ــائل كانوني در بح ــج به مس به تدري
ــر در اين زمينه ها  ــب و مؤث به گونه اي كه اتخاذ رويكردهاي مناس
ــي عملكرد كتابخانه ها  ــطح كيف عوامل كليدي موفقيت و ارتقاء س
ــاب مي آيند. براى مثال، در سطرهاي  ــاني به حس و مراكز اطالع رس
ــده  ــنجش، اين گونه بيان ش ــن بخش مربوط به ارزيابي و س آغازي
ــت: «در دوره هاي اخير، به سبب تحوالت شگرفي كه در ماهيت  اس
ــته است،  ــي به اطالعات و خدمات اطالعاتي به وقوع پيوس دسترس
ــازمان هاي ارائه دهنده خدمات  جنبه هاي هماهنگي و كنترل در س

بنا به صفحه هاي 
آغازين كتاب ها، 

هم متن اصلي و هم 
ترجمه، عمدتاً براي 

دانشجويان و به ويژه 
دانشجويان دوره هاي 

آموزش عالي تهيه 
شده است
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با توجه به ساختار 
كتاب و جامعيت 
آن، فارغ از برخي 
كاستي ها ـ به خصوص 
ايرادات قابل توجهي 
كه به ترجمه آن 
وارد است ـ يك اثر 
مرجع و قابل استفاده 
در حوزه كتابداري و 
اطالع رساني محسوب 
مي شود

ــطوح  ــده و اهميت تعهد كاركنان در همه س اطالعاتي فراگيرتر ش
ــخگو بودن در قبال كيفيت خدمات، بيش  ــازماني نسبت به پاس س
ــندگان بر  ــپس، نويس ــت» (ص 457). س از پيش فزوني يافته اس
ــتيابي به چنين درجه اي  ــه تأكيد مي كنند كه: «فرآيند دس اين نكت
ــئوليت پذيري [در قبال كيفيت خدمات]، پديد آمدن سطوح و  از مس

انواع مختلفي از سنجه ها را موجب شده است» (ص 457).
ــدار زيادي آن را از  ــر از نكات مهم كتاب كه به مق ــي ديگ يك
ــازد، رويكرد آن در پرداختن  ــاير منابع در اين زمينه متمايز مي س س
ــوص زماني اهميت خود  ــت. اين امر، به خص به مقوله «تغيير» اس
ــازد كه به ياد آوريم يكي از خصيصه هاي  ــكار مي س ــتر آش را بيش
كتابخانه ها و مراكز اسناد، در مقايسه با ساير سازمان ها و نهادهاي 
ــناخت تحوالت پيراموني و  ــي، كند بودن آنها در درك و ش اجتماع
ــريع به آنها است. نويسندگان بر اساس  انجام واكنش مناسب و س
تجربه هاي گسترده شان از فعاليت در جوامع گوناگون، به درستي به 
ــيده اند كه يكي از متغيرهاي مهمي كه بايد توجه  ــناخت رس اين ش
كتابخانه ها را به آن جلب كنند، موضوع توجه به تغييرات و تحوالت 
ــت كه مأموريت ها،  ــي و فناورانه اي اس اجتماعي، اقتصادي، سياس

وظايف و عملكرد، آنها را قويًا تحت تأثير قرار مي دهند.
ــبتًا مبسوطي به  ــوم كتاب، نويسندگان به طور نس در فصل س
ــه تغيير و چرايي آن پرداخته اند؛ آنها تغيير و نوآوري را نه يك  مقول
ــه اجزاء آن مي دانند.  ــداد و اتفاق الزم، بلكه يك فرآيند با هم روي
ــي مجدد؛ يادگيري و كسب  طبق آنچه در اين فصل آمده، مهندس
ــويق و اعطاء اختيارات به كاركنان به منظور  مهارت هاي جديد؛ تش
ــازمان، كاهش هزينه ها و  ــگام شدن در بهبود عملكردهاي س پيش
ــت كه كتابخانه ها  ــاء كيفيت خدمات؛ از جمله رويكردهايي اس ارتق
ــايي، درك و  ــازد وضعيت ها و نيازهاي جديد را شناس را قادر مي س
ــت تغيير يافته و بهبود  ــرده، و آنها را در انطباق با وضعي ــل ك تحلي
ــانند. كتاب، به درستي بر اين نكته تأكيد دارد كه  موقعيت ياري رس
ــخت ترين كار در فرآيند تغيير و انجام اصالحات، اجرايي كردن  س
ــازمان هاي ديرپا و  ــاي جديد در كتابخانه ها و س ــيوه ها و نظام ه ش
قديمي است. انجام تغييرات الزم در اين كتابخانه ها با صرف وقت 

زياد همراه است.
همان گونه كه اشاره شد، ساختار كتاب و محتواي فرآهم آمده در 
بخش ها و فصل هاي آن، موجب گرديده كتاب نقش يك اثر مرجع 
ــت مورد نياز يك  ــدا كند. تقريبًا در هر زمينه اي كه ممكن اس را پي
دانشجو يا مدير و سرپرست واقع شود، دست كم مي توان سرنخي يا 
مطلبي براي آشنايي اوليه پيدا كرد. البته، اين جامعيت كه مي تواند 
ــوب شود، از سوي تعداد زيادي  يكي از نقطه هاي قوت كتاب محس
ــدگان و مخاطبان (منظور خوانندگان كتاب اصلي و عمدتًا  از خوانن
ــت) نقطه ضعف قلمداد شده، و بسياري  نظر دهندگان امريكايي اس
ــجويان ـ صفات «مالل آور، حجيم و خسته كننده» را  ـ عمدتًا دانش
ــايت آمازون، ذيل نام كتاب اصلي).  در مورد كتاب به كار برده اند (س
ــايد اظهارنظرهايي از اين دست از سوي دانشجوياني كه مكلفند  ش
اين كتاب حدوداً 500 صفحه اى (يا ويرايش قبلي آن كه نزديك به 

ــه بود) را ظرف يك ترم تحصيلي مطالعه كنند، خيلي  1000 صفح
ــد، براي كساني كه چنين  ــد. اّما همانگونه كه اشاره ش بي راه نباش
اجباري را احساس نمي كنند، كتاب حاوي نكته ها و اطالعات مفيد 

و الزمي است، و حجم كتاب از ارزش هاي آن نمي كاهد.
ــي و  ــار كتاب به زبان فارس اّما آنچه كه مي توان در مورد انتش
ــت كه پيش از  ــان ايراني ذكر كرد، همان ايرادي اس براي مخاطب
ــاره اي به آن شد؛ و آن مثال هاي به كار رفته در كتاب است  اين اش
ــت.  ــور اياالت متحده امريكا اس كه عمدتًا معطوف به جامعه و كش
ــي كتابخانه ها و  ــا كه موضوع كنترل و ارزياب ــه عنوان مثال، آنج ب
ــه انجمن ها و  ــد، مثال ها مربوط ب ــز اطالعاتي به ميان مي آي مراك
ــد (ص 463، فصل  ــت كه در امريكا فعاليت دارن ــه هايي اس مؤسس
18، بخش ششم)، كه البته طبيعي است و نمي توان به نويسندگان 
خرده گرفت؛ ذكر مطلب در اينجا بدين منظور است كه عدم تناسب 
ــب ايراني مورد توجه  ــتره دانش و تجربه مخاط كامل كتاب با گس

قرار گيرد.
موضوع ديگري كه اگر از سوي نويسندگان مورد توجه بيشتري 
ــايد موجب سودمندي بيشتر كتاب مي شد، ايجاد  قرار مي گرفت، ش
تعادل ميان ميزان گرايش كتاب به رشته مديريت و حوزه كتابداري 
ــاره شد بسياري از  ــاني است. اگرچه همان گونه كه اش و اطالع رس
ــته و كتابخانه ها و  ــازماني داش ــمول عام س اصول علم مديريت ش
ــاني نيز به عنوان واحدهاي سازماني مشمول همين  مراكز اطالع رس
ــريح هر يك از اين اصول و  ــتند؛ در بيان و تش اصول و قواعد هس
ــاختار و مأموريت ها و وظايف كتابخانه ها و  قواعد، توجه به بافت، س
مراكز اطالع رساني مي تواند هم كتاب را از گرايش بيش از اندازه به 
سمت متون مديريتي باز دارد، و هم براي مخاطباني كه علي القاعده 
ــاني مشغول فعاليت هستند و يا در  در كتابخانه ها و مراكز اطالع رس
اين رشته تحصيل و تحقيق مي كنند، سودمندتر، كارآتر و ملموس تر 
ــياري از موارد، كتاب به «سازمان» اشاره مي كند، كه  ــد. در بس باش
ــد به جاي آن از «كتابخانه» نام برد. حّتي در برخي موارد كه  مي ش
ــت، اين اطالق  ــاني به كار رفته اس ــام كتابخانه و مركز اطالع رس ن
مصنوعي و بي معني به نظر مي رسد و در اين موارد هر نوع سازماني 

مي توانست ذكر شود.
در واقع، رويكرد نويسندگان در تنظيم و تأليف كتاب را مي توان 

در سه بخش مورد بررسي قرار داد: 
بخشي از مطالب كه جنبه كلي و عام دارند و براي هر سازماني 
از جمله كتابخانه ها كاربرد دارد؛ اين بخش از مطالب عمدتًا مي تواند 
شامل تعاريف، مفاهيم اوليه و اصول باشد. به عنوان مثال در بخشي 
ــتگذاري پرداخته است،  ــي و سياس از كتاب كه به موضوع خط مش
ــي» و  ــه توضيحاتي در مورد مفهوم «خط مش ــطرهاي آغازين ب س
ــا «هدف» و «تصميم گيري»  ــتگذاري» و تفاوت هاي آن ب «سياس
اختصاص داده شده است. در اين نوع از مطالب، نويسندگان عمومًا 
ــازمان ها» ياد كرده اند، كه علي القاعده در اين  از «سازمان» يا «س

بخش از رويه كتاب مشكلي به نظر نمي رسد. 
ــندگان  ــتند كه نويس ــوع دوم مطالب آنهايي هس ــش يا ن بخ
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آن گونه كه پيداست، 
مترجمان تا حدي 

سعي كرده اند مقيد و 
وفادار به جمله بندي 

و كلمات نويسندگان 
باشند كه زبان طبيعي 
كتاب و نوع نگارش و 

روايي آن تحت الشعاع 
اين وفاداري قرار 

گرفته است

ــخصًا به «كتابخانه ها» و «مراكز اطالع رساني» اشاره كرده اند،  مش
و منطقاً در اين نوع مطالب خواننده انتظار دارد بداند همان تعاريف 
و مفاهيم تشريح شده در بخش اول چگونه در كتابخانه ها و مراكز 
اطالعاتي عينيت و تجسم مي يابند. در اين بخش است كه كتاب از 
انسجام و منطق ساختاري تا حدودي خارج مي شود، و ضمن اينكه 
ــندگان به خوبي از عهده تبيين موضوع برمي آيند،  در مواردي نويس
ــت. به عنوان مثال، در  در بخش هاي ديگري اين تالش ناموفق اس
ــياري از سياست ها در  ــتگذاري آمده است: «بس ادامه بخش سياس
ــتيابي به  ــاني رهنمودي را براي دس كتابخانه ها و مراكز اطالع رس
ــت هاي مرتبط با  ــازمان فراهم مي كنند؛ مثل سياس اهداف ثابت س
خريد مواد، استخدام افراد، استفاده از تجهيزات و تخصيص بودجه. 
نمونه هايي از سياست هاي كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني ممكن 

است موارد زير باشد:
ــال اول استخدام خود بايد  1. تمامي كاركنان جديد در طول س
به صورت چرخشي در تمامي قسمت هاي سازمان به كار گرفته شوند 

(نمونه يك سياست استخدام كارمند)؛
2. در انتخاب مواد كتابخانه بايد تمامي جنبه هاي بحث برانگيز 
ــاب مواد)» (ص  ــي انتخ ــود (نمونه يك خط مش ــر گرفته ش در نظ

.(103
ــماره 2 كامًال  ــت ش ــود، سياس   همانگونه كه مالحظه مي ش
ــن مثال آن  ــندگان از اي ــت و منظور نويس ــص كتابخانه هاس مخت
ــازي كتابخانه فرضي، تنوع آراء  ــت كه در خط مشي مجموعه س اس
ــود و خط مشي كتابخانه اين نيست كه  و عقايد در نظر گرفته مي ش
ــه برانگيز، از يك نوع تفكر و  در انتخاب مواد در موضوع هاي مناقش
عقيده خاصي جانبداري كند. اّما سياست شماره 1 خاص كتابخانه ها 
ــت و مي تواند در هر سازماني كاربرد داشته باشد. در اين مورد  نيس
ــت گفته شود كه تمامي كاركنان جديد در طول سال اول  مي توانس
استخدام بايد مدت شش ماه در بخش امانت به كار گرفته شوند، يا 

در تخصيص بودجه براي تهيه مواد، اولويت با منابع مرجع است.
ــندگان و تجربه هاي  ــوم كه با توجه به اشراف نويس بخش س
ــت باالتري برخوردار  ــل توجه آنها انتظار مي رود از كيفي عملي قاب
باشد، ذكر نمونه ها و مثال هاي واقعي است. در حالي كه نويسندگان 
مي توانستندـ  و براي درك بيشتر مطالب و افزايش آگاهي و اطالعات 
خوانندگان ضروري بود ـ نمونه هاي واقعي از موارد مختلف، به ويژه 
ــي گزيني را  ــتراتژيك يا خط مش موارد جديدتر مانند برنامه ريزي اس
ــنده كرده اند. مثًال در بخش  ــه كنند، به ذكر مواردى محدود بس ارائ
ــوط به «مديريت كيفيت فراگير»، بعد از ارائه توضيحات كلي و  مرب
ــنده شده است كه: «مديريت كيفيت فراگير در  عام، به اين حد بس
ــاني بزرگ به موفقيت هايي  بعضي از كتابخانه ها و مراكز اطالع رس

دست يافته است» (صص 101 ـ 102).                    
كتاب توسط دكتر زهير حياتي مدرس و صاحب نظر نام آشناي 
كتابداري و اطالع رساني و به اتفاق خانم فاطمه جمشيدى  قهفرخى 
ــيراز دانشجوي وي بوده  ــي ارشد دانشگاه ش كه در دوره كارشناس
ــت، ترجمه شده و به قرار اطالع، نخستين ترجمه اي است كه از  اس

ــر شده است. آن گونه كه از مقدمه كتاب (ص 12)  اين كتاب منتش
ــجويان دوره  ــي دانش ــد، انگيزه ترجمه كتاب كه منبع درس برمي آي
ــت، عالقه و اشتياق زياد  ــي ارشد دانشگاه شيراز بوده اس كارشناس

خانم جمشيدي ذكر شده است.
حياتي نويسنده و مترجم پركاري است و پيش از اين كتاب هاي 
ــال1380،  ــام آرمز را در س ــر ويلي ــال» اث ــاى ديجيت «كتابخانه ه
ــازماندهى منابع ديجيتالى» اثر آن ميچل و  ــى و س «فهرست نويس
ــال 1388، «فهرست نويسى و رده بندى» اثر  ــرت را در س برايان س
ــايت  معروف لوئيس ماى چان را در 1385، و كتاب «طراحى وب س
ــوزانا ديويدسن و اوريل يانكى را در سال  براى كتابخانه ها» اثر  س

1386 ترجمه و روانه بازار نشر كرده است.
به رغم آنكه زحمت زياد و تالش درخور تقديري صرف ترجمه 
ــان كه حياتي در مقدمه ذكر كرده ـ  ــت، و ـ آن س ــده اس كتاب ش
ــي مورد استفاده مترجم  متن اصلي مدت زيادي به عنوان متن درس
ــت و همين امر سبب اُفت  ــت، ترجمه خالي از اشكال نيس بوده اس
ــودمندي و استفاده  كيفيت مورد انتظار كتاب و در نتيجه خلل در س
ــته است. در ادامه، به طور خالصه مواردي را كه نمونه وار  از آن گش
ــت، به اميد آنكه فرصتي براي بهبود  ــي قرار گرفته اس مورد بررس
ــر محترم كتاب  ــار مترجمان و يا ناش ــاي بعدي در اختي ويرايش ه
ــوزه كتابداري و  ــران تخصصي و فعال در ح ــر كتابدار، از ناش (نش

اطالع رساني) قرار دهد، ذكر مي شود.
ــعي كرده اند -  ــت، مترجمان تا حدي س آن گونه كه پيداس

ــند كه زبان  ــندگان باش مقيد و وفادار به جمله بندي و كلمات نويس
ــعاع اين وفاداري  طبيعي كتاب و نوع نگارش و روايي آن تحت الش
ــده اي از مخاطبان كتاب  ــا توجه به بخش عم ــت. ب قرار گرفته اس
ــتند، و ماهيت مطالب كه بعضًا مفاهيمي جديد  كه دانشجويان هس
ــتند، انتظار مي رود «تفهيم» مفاهيم و مطالب ـ بدون لطمه به  هس

امانتداري ـ از اهميت بيشتري برخوردار باشد.
مثال1:

متن اصلي:
The process of reaching this point of accountability 
has involved development of several levels and 
types of measures

متن ترجمه:
«فرآيند دستيابي به اين نقطه از پاسخگويي، با ايجاد چندين سطح 

و نوع سنجش سروكار دارد» (ص 457)؛
نكته:
ــنجش نيست، بلكه . 1 كلمه measure در جمله اول به معني س

معناي آن سنجه يا مقياس است.
ــروكار . 2 ــاي «ايجاد» (برابرنهاد development) و «س كلمه ه

ــتن» (برابرنهاد involve) با يكديگر همخواني نداشته و متن را  داش
ــتيابي به نقطه مطلوبي در پاسخگويي، يا رسيدن  ثقيل مي كند. دس
ــطوح و  ــتلزم «ايجاد» س ــخگويي، مس به ميزان قابل قبولي از پاس
ــنجه ها است، يا ... با سطوح و انواع گوناگوني از  انواع گوناگوني از س

مديريت كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني مديريت كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني 
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سنجه ها «سروكار» دارد. لذا متن پيشنهادي جايگزين چنين است:
ــتيابي به ميزان قابل قبولي از پاسخگويي، موجب شده  «فرآيند دس

تا سطوح و انواع گوناگوني از سنجه ها ايجاد شوند».
مثال2. ادامه پاراگراف پيشين:

متن اصلي:
1. Input measures, including both:

a. resource input: that is budget, staff, facilities, 

materials, equipment;

b. activities input: that is, programs developed to 

fulfill identified goals.

2.Output measures: The various products of 

program activities, measured by accomplishments.

متن ترجمه:
«1. مقياس هاي درونداد، شامل دو مورد:

ــهيالت،  ــع؛ از جمله بودجه، كارمندان، تس ــف. درونداد مناب ال
تجهيزات؛

ــده براي  ــداد فعاليت ها؛ از جمله برنامه هاي ايجاد ش ب. درون
تحقق اهداف تعيين شده؛

2. مقياس هاي برونداد: محصوالت متنوع فعاليت هاي برنامه، 
به وسيله دستاوردها سنجيده مي شود» (ص 457).

نكته:
ــت «هر دو مورد» . 1 به جاي «دو مورد» در جمله اول، بهتر اس

ــود؛ زيرا شكل اخير حالت تأكيدي دارد و منظور تأكيد روي  ذكر ش
هر دو نوع ورودي ها است، يعني هم منابع و هم فعاليت ها.

عبارت هاي «مقياس هاي درونداد» و «مقياس هاي برونداد»، . 2
ــتند و هم مبهم. منظور متن اصلي، شاخص ها يا  هم نامأنوس هس
ــنجه هاي مربوط به ورودي ها و خروجي ها است، كه عبارت هاي  س

استفاده شده توان الزم را براي رساندن چنين منظورهايي ندارند.
ــب نيست. به جاي آن «منابع . 3 عبارت «درونداد منابع»، مناس

ــت. همچنين، عبارت «درونداد فعاليت ها»  ــب تر اس ورودي» مناس
ــت، و به جاي آن عبارت «فعاليت هاي ورودي» ارجح  ــب نيس مناس
ــه ورودي و خروجي دو جزء  ــاي فرآيندي ك ــت؛ زيرا در مدل ه اس
ــاخص ها معموًال مبتني بر اقالم ورودي و  مهم به شمار مي آيند، ش

خروجي تعيين و استفاده مي شوند.   
ــي معموًال «ايجاد» نمي شوند (سطر سوم)، . 4 برنامه ها در فارس

ــون صحبت از  ــوند. در اينجا چ ــه طراحي يا طرح ريزي مي ش بلك
ــت، حّتي مي توان از «برنامه هاي پيش بيني شده» نيز  ورودي ها اس

استفاده كرد.
ــاي برنامه»، گنگ و . 5 ــوالت متنوع فعاليت ه عبارت «محص

ــج حاصل از فعاليت هاي انجام  ــت. منظور در اينجا نتاي نامفهوم اس
شده طبق برنامه است.

ــد، اّما مورد 2 يك . 6 ــه مورد ا، الف و ب حالت عبارتي دارن س
جمله همراه با فعل است كه با موارد قبلي خود همخواني ندارد.

ــرح زير  ــواي موضوع، متن جايگزين به ش ــا توجه به محت ب

پيشنهاد مي شود:
«1. شاخص هاي مربوط به اقالم ورودي، شامل هر دو نوع:

ــهيالت،  ــامل بودجه، كاركنان، تس ــف. منابع ورودي؛ كه ش ال
تجهيزات و مواد هستند و

ب. فعاليت هاي ورودي؛ كه شامل برنامه هاي تعيين شده براي 
تحقق اهداف پيش بيني شده هستند.

2. شاخص هاي مربوط به خروجي ها: كه شامل خدمات مختلف 
ــده طبق برنامه مورد نظر هستند، و براساس نتايج به دست  ارائه ش

آمده اندازه گيري مي شوند».
مثال3. ادامه پاراگراف پيشين:

متن اصلي:
3. Outcomes assessments: … They relate 

to inputs in order to identify and establish best 

practices for future services.

متن ترجمه:
«3. برآورد نتايج: ... اين نتايج با دروندادها مرتبط هستند تا اينكه 
بهترين اجراء براي خدمات آينده تعيين و برقرار شود» (ص 457).     

نكته:
ــت. . 1 ــده اس كلمه assessment در اينجا «برآورد» ترجمه ش

ــيار كاربرد دارد و در متون فارسي نيز به مقدار  اين كلمه امروزه بس
زيادي استفاده شده و معادل رايج آن «ارزيابي» است. برآورد جنبه 
ــيني دارد، ولي ارزيابي جنبه عيني تري  ــن دارد و فعاليتي پيش تخمي

داشته و فعاليتي پسيني دارد. 
ــراي واژه «outcome» غلط . 2 ــج» ب ــاد «نتاي ــه برابرنه اگرچ

ــده  ــت، ولي با توجه به بار معنايي واژه «result» و واژه ياد ش نيس
ــن دو واژه را در  ــت تفاوت مفهومي اي ــون مديريتي، بهتر اس در مت
ــت، به خصوص از اين جهت كه در قسمت هاي ديگري از  نظر داش
كتاب، مترجمان از برابرنهاد «پيامد» براي اين واژه استفاده كرده اند 
ــتند كه  ــت كه «result»ها نتايجي هس (ص 488). بايد توجه داش
ــتقيمًا از فعاليت هاي اجرايي طراحي شده حاصل مي شوند و در  مس
ــه، «outcome»ها  ــطح تحقق قرار دارند. در حالي ك ــتين س نخس
ــته و مرحله عالي تري از نتايج هستند.  ــطحي باالتر قرار داش در س
ــتاورد» معموًال براي «outcome» استفاده مي شود.  برابرنهاد «دس
در حالي، كه نتايج معموًال حاصل فعاليت و برونداد يك فرآيند واحد 
ــت بر اثر فعاليت چند فرآيند  ــخص است. دستاورد ممكن اس و مش
ــتاوردها معموًال  ــه اي از بروندادهاي آنها تحقق يابد. دس و مجموع
ــتند و اندازه گيري، تحليل و ارزيابي  ناظر بر ويژگي هاي كيفي هس
ــوارتر و پيچيده تر از نتايج است. آنجا كه نتايج عمدتًا ناظر  آنها دش
ــتم ها هستند، دستاوردها عمدتًا ناظر  بر «كارآيي» فرآيندها و سيس
ــتند. نتايج، در ارتباط با «خواسته ها» تعريف  ــي» هس بر «اثربخش
ــتاوردها معموًال در ارتباط با «انتظارات». از تحليل  ــوند و دس مي ش
ــطحي عالي تر  ــنجش عملكرد در س ــتاوردها براي س و ارزيابي دس
استفاده شده و بهبودها معموًال حاصل ارزيابي دستاوردها هستند.  

ــت . 3 واژه مهم ديگر در اين عبارت، واژه «Best practice» اس
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كه «بهترين اجرا» ترجمه شده است. اگرچه باز هم نمي توان چنين 
معادلي را غلط دانست، در اين مورد نيز درك معناي آن مي تواند به 
ــد. واژه «best practice» نيز از  ــيوايي ترجمه كمك كن رواني و ش
جمله واژه هايي است كه در متون مديريتي جديد باب شده و پيوند 
ــل «Benchmarking» دارد. اين واژه ها عمدتًا  ــادي با واژه و عم زي
ــتگذاري، يادگيري  در ارتباط با موضوع هاي ارزيابي عملكرد، سياس
و بهبود قرار دارند. واژه ياد شده در همه جا معادل يكساني ندارد و 
بهتر است متناسب با متن، معادل مناسب به كار برده شود. در جمله 
مورد بحث، استفاده از معادل «بهترين شيوه هاي عملكرد» توصيه 
مي شود، ضمن اينكه معادل هاي «بهترين نمونه ها»، «برترين ها»، 
ــب به كار برده  ــاي برتر» و «بهترين تجارب» نيز به تناس «نمونه ه
مي شود. به هر حال، منظور اين است كه از نتايج ارزيابي دستاوردها 
ــايي و كشف بهترين شيوه هاي اجرا يا عملكرد استفاده  براي شناس
مي كنند و به همين دليل گفته شده كه اين ارزيابي ها با ورودي ها 
ــوند (نه با ورودي ها مرتبط هستند؛ زيرا معني اين  پيوند داده مي ش

دو متفاوت است).
بنابراين، متن ترجمه براي عبارت ياد شده به اين شرح توصيه 

مي شود:
ــتاوردها، به منظور  ــتاوردها: ... نتايج ارزيابي دس 3. ارزيابي دس
شناسايي و كشف بهترين شيوه هاي عملكرد و استفاده از آنها براي 
ــي قرار  ــاط با دروندادها مورد مطالعه و بررس ــات آتي، در ارتب خدم

مي گيرند.
ــت  ــكاالت ترجمه اي اثر حاضر محدود به يك بخش نيس اش
ــده صرفًا  ــاي مختلف متن وجود دارد. موارد مطرح ش و در بخش ه
ــيوايي متن و تأثير آن بر درك و  ــت كه رواني و ش نمونه هايي اس
فهم خواننده را تحت تأثير قرار مي دهد. در پايان نيز به نمونه اي از 
ترجمه كه با مفهوم و منظور متن اصلي متفاوت بوده و احتمال دارد 

موجب برداشت نادرست خواننده گردد، اشاره مي شود.
متن اصلي:

Librarians and other information services 

workers are now also seeking ways of demonstrating 

deeper quality control along with that quantitative 

data.

متن ترجمه:
ــاني در پي آن  ــاير كاركنان خدمات اطالع رس «كتابداران و س
ــت را نيز به طور  ــي، كنترل كيفي ــن داده هاي كّم ــتند كه با اي هس

عميق تري نشان دهند» (ص 459).
نكته:

ــي كه درباره داده هاي  ــا توجه به متن و به ويژه پاراگراف قبل ب
ــنتي مربوط به آمار كتاب هاي فهرست شده، هزينه هاي  كّمي و س
ــده، تعداد منابع چاپي و ديجيتالي، آمار گردش منابع، تعداد  انجام ش
ــده در ادامه همين  كاركنان و ... توضيح مي دهد، و مطالب گفته ش
ــداران و كاركنان،  ــت كه كتاب ــه، منظور از جمله فوق اين اس جمل
ــده، اكنون در  ــوم و معمول گفته ش ــار داده هاي آماري مرس در كن

ــات قوي تر كنترل  ــان دادن يا اثب ــت وجوي راه هايي براي نش جس
ــندگان اين است  ــتند. به عبارت ديگر، منظور نويس كيفيت نيز هس
كه ضمن مفيد بودن و الزم بودن داده هاي كّمي آماري معمول كه 
ــدودي نيز داللت بر كيفيت عملكردها  ــته و تا ح از پيش وجود داش
ــته است، ضروري است راه هاي مناسب ديگري نيز كه كاركرد  داش
ــت، جست وجو  ــان دادن وضعيت كيفي عملكردهاس اصلي آنها نش
شود، كه البته تعريف و تعيين شاخص هاي كيفي از جمله اين موارد 
ــت با (توسط)  ــت كه كتابداران قرار اس ــت. بنابراين، اين برداش اس

داده هاي كّمي سنتي، كيفيت را كنترل كنند، درست نيست.
ــكاالت ترجمه، معادل هايي است كه برابر  بخش ديگري از اش
واژه ها و اصطالحات رايج قرار داده شده است؛ به چند نمونه اشاره 

مي شود:
ــي -  ــراي reengineering؛ «مهندس ــاره» ب ــي دوب «مهندس

مجدد» رايج تر است.
«ديدگاه» براي vision؛ «چشم انداز» معادل بهترى است.- 
comparative advantages؛ -  ــراي  ب ــبي»  نس ــاي  «مزاي

«مزيت هاي نسبي» مناسب تر است.
ــت -  ــراي corrective action؛ درس ــي» ب ــرد اصالح «عملك

ــت. «اقدامات اصالحي و پيشگيرانه»6 از  آن «اقدام اصالحي» اس
ــيار رايج به خصوص در استانداردهاي سري 9000  اصطالحات بس

است. 
ــاي اجرايي» -  ــراي precedures؛ «روش ه ــا» ب «عملكرده

ــي از مستندات سيستم هاي  ــت. روش هاي اجرايي بخش رايج تر اس
ــت كه توسط آنها روش هاي انجام كار توضيح  مديريت كيفيت اس
ــود. از مستندات و مدارك نزديك به روش هاي اجرايي،  داده مي ش

«دستورالعمل ها»7 هستند.
«كنترل» براي Monitoring؛ درست آن «پايش» است. - 

ــود كه علي رغم مشكل ترجمه و برخي موارد  در پايان، تأكيد مي ش
ــه متن اصلي، كتاب همچنان براي مخاطبان مفيد و قابل  مربوط ب
ــا و موفقيت هاي  ــاهد تالش ه ــت. اميد كه باز هم ش ــتفاده اس اس

نويسندگان، مترجمان و ناشر محترم باشيم.

پي نوشت ها
1. Library and information center management, 

7th. Edition: 2007.

2. Library and Information Science Text Series

3. Libraries unlimited

4. Developing Library Leaders: A How-to-do-

it Manual for Coaching, Team Building, and 

Mentoring Library Staff

5. Maureen Sullivan

6. Corrective and preventive action

7. Work instructions

مديريت كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني مديريت كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني 
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پاشايي، عليرضا؛ بيگ باباپور، يوسف. مجموعه اسناد قاجارى • 
مراغه (گزيده اسناد حكومتى، شرعى و ادارى در دوره قاجاريه). 
قم: مجمع ذخائر اسالمى (معرفى ميراث مخطوط، 70)، 1388، 
وزيرى، 250 ص نمونه، مصور. شابك :988-141-6 -964-

 978
غالميه، مسـعود؛ بيگ باباپور، يوسف. اسـناد نويافته از تاريخ • 

مراغـه (مجموعـه اسنادشـرعى در دوره قاجاريـه). قم: مجمع 
ذخائر اسـالمى (معرفى ميراث مخطـوط، 71)، 1388، وزيرى، 

264 ص نمونه، مصور.  شابك :978-964-988-140-9 
غالميه، مسـعود؛ بيگ باباپور، يوسف. اسـناد نويافته از تاريخ • 

مراغه (مجموعـه اسـنادحكومتى در دوره قاجاريه). قم: مجمع 
ذخائر اسـالمى (معرفى ميراث مخطـوط، 72)، 1388، وزيرى، 

260 ص نمونه، مصور. شابك : 978-964-988-144-7 

مقدمه 
ــى ما ايران  ــور تاريخ ــند در جاى جاى كش ــك هزاران س بدون ش
ــت تحقيق و پژوهش و  ــدن جه ــناخته ش وجود دارد كه نيازمند ش
ــود مگر با نمونه خوانى  ــتفاده مى باشند، و اين امر ممكن نمى ش اس
ــتن اطالعات و دانش كافى در مورد  ــناد. داش ــى اين اس و بازنويس
ــندگان و دريافت كنندگان آنها؛ و همچنين  ــناد، نويس متون اين اس
ــاير اطالعات مربوط مانند نوع خط، نوع كاغذ، نوع مركب، تاريخ  س
كتابت و...؛ از جمله ملزومات اصلى نمونه خوانى و بازنويسى جامع و 
استاندارد است، تا مجموعه هاى چاپ شده در مورد اسناد راه گشائى 
باشد براى مورخين، محققين، پژوهشگران و ساير استفاده كنندگان 

اين اسناد.
آنچه كه در سه جلد حاضر مجموعه اسناد قاجارى مراغه (70)، 
ــه از تاريخ مراغه  ــناد نويافت ــناد نويافته از تاريخ مراغه (71)، اس اس
ــى است از جانب آقايان مسعود  ــده، تالش (72) گردآورى و چاپ ش
ــائى در جهت شناساندن  ــف بيگ باباپور و عليرضا پاش غالميه، يوس
بخشى از تاريخ مراغه. تالش اين عزيزان را ارج نهاده و اميدواريم 
ــر و كامل تر در اختيار مورخين،  ــه در آينده كارهاى خود را پربارت ك
ــس مركز  ــگران قرار دهند. از تالش هاى مؤس محققين، و پژوهش

ــالمى و مجمع ذخائر اسالمى جناب حجت االسالم  احياء ميراث اس
و المسلمين حاج سيد احمد حسينى اشكورى، و نيز رياست محترم 
مجمع ذخائر اسالمى جناب حجت االسالم و المسلمين سيد صادق 
ــينى اشكورى به خاطر چاپ و نشر اين مجموعه ها و ساير كتب  حس
و مجموعه هائى كه تعداد آنها به بيش از 150 جلد مى رسد، تشكر و 
قدردانى  كرده و برايشان آرزوى سالمتى و توفيق روزافزون داريم. 

درباره كوشندگان مجموعه
ــه، داراى مدرك  ــهر مراغ يوسـف بيگ باباپـور متولد 1357 در ش
ــى ارشد زبان و ادبيات فارسى از دانشگاه آزاد واحد تبريز،  كارشناس
ــاخه پزشكى دوره اسالمى) در  ــجوى دكترى تاريخ علم (ش و دانش
ــه كارى خود 25  ــت. وى در كارنام ــوم آذربايجان اس ــى عل آكادم
ــكى،  ــد كتاب و بيش از 30 مقاله در زمينه تصحيح متون، پزش جل
ــى، فهرست نويسى و همچنين گردآورى مجموعه هاى  نسخه شناس
اسنادى را دارد. ايشان در زمينه پژوهشى و تحقيق با مراكزى چون 
ــالمى، مركز احياء ميراث اسالمى و  ــوراى اس كتابخانه مجلس ش

مؤسسه ميراث مكتوب همكارى دارد.
ــه، و داراى مدرك  ــهر مراغ ــد 1346 در ش مسـعود غالميـه متول
ــانس در رشته علوم اجتماعى است. وى پس از دريافت مدرك  ليس
ــى به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده و آموزگار  كارشناس
مى باشد. ايشان در كنار اين شغل مقدس، در زمينه تاريخ به تحقيق 
ــون حاجى صمد خان  ــه و داراى تأليفاتى همچ ــش پرداخت و پژوه
شجاع الدوله و رژيم مشروطه، تاريخ مراغه به روايت تصوير، و سفر 

ناصرالدين شاه به مراغه است. 
ــر از گردآورندگان، متولد 1350 در اين  عليرضا پاشـائى يكى ديگ

شهر، و داراى آثارى در زمينه تاريخ و ... است.
ــن مجموعه ها، كتاب هاى  ــاره كرد كه قبل از اي ضمنًا بايد اش

نامبرده ذيل در رابطه با اسناد و تاريخ مراغه چاپ شده است:
ــز: احرار،  ــپهروند، تبري ــير تاريخ، مجيد س ــه در س   1- مراغ

.1381
ــعود غالميه، تهران:  ــه به روايت تصوير، مس ــخ مراغ  2- تاري

اوحدى، 1385. 

بررسى مجموعه هاى چاپ شده 
اسناد دوره قاجارى مراغه

اكبر تقى پور  ■
كارشناس نسخ خطى كتابخانه مركزى تبريز
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با بررسى كتاب هاى 
مورد اشاره، مى توان 
دريافت كه هيچ نظم 

و ترتيب تاريخى و 
موضوعى در آنها لحاظ 

نشده و فقط سليقه 
گردآورندگان در آن 

دخيل بوده است

درباره ساختار و محتواى مجموعه ها 
ــى سه جلد  ــاره خواهيم كرد، نقد و بررس آنچه كه در ذيل به آن اش
ــناد موجود در شهرستان مراغه  از كتاب هاى مربوط به مجموعه اس
ــط كوشندگان  ــت كه با تنوع موضوعى مختلف و متفاوت توس اس
ــت تا مورخين، محققين، پژوهشگران و  ــده اس محترم گردآورى ش
ــتفاده كنندگان گرامى از آنها بهره مند شوند. الزم به ذكر  ــاير اس س
ــناد و ... اشاره  ــت كه در ذيل نام هر كتاب به محتوى، تعداد اس اس
ــب با توجه  ــى آن پرداخته ايم. اينجان ــه بررس ــه اجمال ب ــده و ب ش
ــاير  ــى اين مجموعه ها و س ــه وظيفه خود تالش كرده ام با بررس ب
مجموعه  هاى چاپ شده مشابه، كاستى ها و مزايايى را مطرح نمايم 
ــناد ديگر شهرها نيز  كه در مجموعه هاى ديگرى كه در رابطه با اس
ــده اند، وجود دارد. در اين بخش به كاستى ها و موارد مورد  چاپ ش

بحث به طور كلى اشاره مى شود:
1- مرتب نبودن و عدم چينش مناسب اسناد در اين مجموعه ها 

به صورت تاريخ اسناد، ترتيب موضوعى آنها و ... .
ــى كتاب هاى مورد اشاره، مى توان دريافت كه هيچ  * با بررس
نظم و ترتيب تاريخى و موضوعى در آنها لحاظ نشده و فقط سليقه 

گردآورندگان در آن دخيل بوده است؛ مانند:
ــخ 1299ق. در صفحه 18  ــش به تاري ــماره ش ــند ش الفـ  س
ــماره پنج به  ــند ش ــناد قاجارى مراغه -70) بعد از س (مجموعه اس
ــت سند  ــت. الزم به ذكر اس تاريخ 1351ق. در صفحه 17 آمده اس

شماره شش مصالحه نامه، و سند شماره پنج سند ذمه مى باشد.
ــماره 30 به تاريخ 1347ق. در صفحه 42 (اسناد  ــند ش بـ  س
ــماره 31 به تاريخ  ــند ش ــخ مراغه -71) قبل از س ــه از تاري نويافت
ــت. الزم به ذكر است سند شماره  1296ق. در صفحه 43 آمده اس

30 مصالحه نامه، و سند شماره 31 بيع نامه مى باشد.
ــتن متون بازخوانى شده از اسناد چاپ عكسى جهت   2 ـ نداش

تسريع در امر تحقيق و تتبع استفاده كنندگان.
3 ـ نداشتن فهرست هاى اعالم، پديدآورندگان، اشخاص، جاها 

و مكان ها و ... در آخر مجموعه ها.
4 ـ وجود تعداد زيادى اسناد مربوط به رژيم پهلوى در دو جلد 

از سه جلد مورد اشاره، كه به دوره قاجار نسبت داده شده اند.
الف ـ سند شماره 64، ص 76، به تاريخ 18 تير ماه 1311 ش. 

(مجموعه اسناد قاجارى مراغه -70)؛
ــندهاى شماره 225 و 226، ص 204، به تاريخ 1336  ب ـ س

ش. (مجموعه اسناد قاجارى مراغه -70)؛
ج ـ سند شماره 245، ص 214، به تاريخ 1351 ش. (مجموعه 

اسناد قاجارى مراغه -70)؛
د ـ سند شماره 58، ص 70، به تاريخ 1355 ق. (اسناد نويافته 

از تاريخ مراغه -71).
ــه لطمه زده  ــت كه به كل مجموع ــناد بى اهمي ــود اس 5ـ  وج

است.
ــه تعداد زياد در  ــف ـ قبص الوصول رودخانه صوفى چاى، ب ال
ــناد  ــات 208 ـ 209 ـ 211 ـ 212 ـ 217 و ... (مجموعه اس صفح

قاجارى مراغه -70)؛
بـ  نامه اداره فرهنگ و هنر مراغه، ص 204، (مجموعه اسناد 

قاجارى مراغه -70).
6 ـ وجود اسناد غيرمربوط به مراغه.

ــند شماره 63، ص 72، كسب توفيق زيارت و آرزوى  الف ـ س
ــهر كنونى)، (اسناد  همراهى، مربوط به حكومت دهخوارقان (آذرش

نويافته از تاريخ مراغه -72)؛
ــماره 70، ص 79، اعالن مربوط به تبريز (فروش  ــند ش ب ـ س

گوسفند)، (اسناد نويافته از تاريخ مراغه -72).
7 ـ وجود اغالط تايپى و عدم دقت در نمونه خوانى و بازخوانى 

سندها و ويرايش آنها هنگام چاپ اين سه مجموعه.
ــطر اول، كلمه «حجت» كه  ــماره 116، ص 129، س ــند ش الف ـ س

صحيح آن «مجتهد» است (مجموعه اسناد قاجارى مراغه -70)؛
ب ـ سند شماره 116، ص 129، سطر اول، كلمه «نج» كه صحيح آن 

«پنج» است (اسناد نويافته از تاريخ مراغه -71)؛
جـ  سند شماره 228، ص 237، سطر اول، كلمه «قراغول» كه صحيح 

آن «قراول» است (اسناد نويافته از تاريخ مراغه -72).
ــتن توضيحات سند(نسخه)شناسى (شامل شناخت   8 ـ  نداش
ــيح، طغرا و ...»،  ــانه هاى ويژه «توش كاغذ، خط، مركب، قطع، نش

ظهرنويسى و ...).
* با بررسى كتاب هاى فوق الذكر مى توان مشاهده كرد كه هيچ 
ــده است، و تمامى سندهاى  ــى در آنها ذكر نش توضيح نسخه شناس

اشاره شده در آنها بدون مشخصات نسخه شناسى است.
ــناد در مورد (مشخص  ــى ناكافى اس 9 ـ توضيحات متن  شناس
نبودن نويسنده، كاتب، مطلع، متن، اشخاص، القاب، دعاها، مخاطبين 

يا گيرندگان، حواشى، سجع مهرها، ثبت دفترى سندها و ...).
10 ـ كيفيت نامناسب تعدادى از تصاوير.

بررسى  مجموعه هاى چاپ شده اسناد دوره قاجارى مراغه بررسى  مجموعه هاى چاپ شده اسناد دوره قاجارى مراغه 
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با بررسى كتاب ها 
مى توان مشاهده 
كرد كه هيچ توضيح 
نسخه شناسى در 
آنها ذكر نشده است، 
و تمامى سندهاى 
اشاره شده در آنها 
بدون مشخصات 
نسخه شناسى است

11 ـ از مزاياى آنها نيز چاپ شدن اين مجموعه ها است.
12 ـ عالقه مندى كوشندگان به انتشار و شناسائى تاريخ مراغه 

در ادوار مختلف تاريخى. 
* شناسائى و بررسى مجموعه ها 

مجموعه اسناد قاجارى مراغه (گزيده اسناد حكومتى، شرعى • 
و ادارى در دوره قاجاريه)، به اهتمام عليرضا پاشـائى، يوسـف 
بيگ باباپور، قم: مجمع ذخائر اسـالمى (معرفى ميراث مخطوط، 
70)، 1388، وزيرى، 250 ص، نمونه،مصور، شابك :141-6-

 978-964- 988
ــه  ــت، كه در س ــند اس اين مجموعه دربرگيرنده 254 برگ س

بخش:
1 ـ اسناد شرعى (88 سند) شامل مبايعه نامه ها، مصالحه نامه ها، 

اجاره نامه ها، اقرارنامه ها، اسناد ذمه، اسناد اجيرى شرعى و ... است.
2 ـ اسناد حكومتى (53 سند) شامل احكام، نامه ها، گزارشات، 

بروات و ... است. 
ــناد ادارى (113 سند) كه شامل اسناد بلديه، اسناد اداره  3ـ  اس

ماليه و اسناد متفرقه است.
ــامل 33  ــن مجموعه، همچنين داراى يك بخش اضافى ش اي

عكس تاريخى از بزرگان و مشاهير شهر تاريخى مراغه مى باشد.
ــگفتار، فهرس مندرجات، و متن  ــه بخش پيش اين كتاب از س
ــكيل شده و فاقد مقدمه، فهرست اعالم و اشخاص، جاها  كتاب تش

و مكان ها، منابع و مآخذ و ... است.
ــگفتار اين مجموعه درباره تاريخ مراغه و عبور آن از گذر  پيش
ــز توضيح مختصرى درباره  ــد، و ني حوادث مختلف تاريخى مى باش
ــاختار و  ــپس در مورد س ــت آنها در تاريخ مراغه، س ــناد و اهمي اس
ــخن  ــى قرار گرفتن محله ها و كوى هاى تاريخى مراغه س چگونگ
ــر اين مجموعه  گفته، و در آخر از يارى كنندگان در گردآورى و نش

تشكر و قدردانى كرده است.

اسـناد نويافتـه از تاريـخ مراغـه (مجموعه اسنادشـرعى • 
يوسـف  غالميـه،  مسـعود  اهتمـام  بـه  قاجاريـه)،  دوره  در 
بيگ باباپـور، قـم: مجمـع ذخائـر اسـالمى (معرفـى ميراث 

مخطـوط، 71)، 1388، وزيـرى، 264 ص، نمونـه، مصـور، 
شـابك :978-964-988-140-9 

ــناد شرعى شامل  ــت از اس آنچه در اين كتاب آمده، مجموعه اى اس
ــه، اجاره نامه، صيغه نامه،  ــه، مصالحه نامه، جهازنامه، نكاح نام بيع نام
سند اجيرشرعى، اقرارنامه، سند ذمه، استشهادنامه و ...، كه با توجه 
ــاس مبانى فقهى براى امر خاصى  ــالم و براس ــرع مقدس اس به ش

نوشته شده است. 
اين كتاب شامل 247 سند شرعى شامل بيع نامه، مصالحه نامه، 
ــرعى،  ــند اجيرش ــه، صيغه نامه، س ــه، اجاره نام ــه، نكاح نام جهازنام
ــد، كه به صورت  ــهادنامه و ... مى باش ــه، استش ــند ذم اقرارنامه، س

شماره گذارى توسط كوشندگان مرتب گرديده اند.
ــامل پيشگفتار، فهرست اسناد، و متن (چاپ  مجموعه حاضر ش
ــت، و مانند ديگر  ــناد و توضيحات زيرنويس آنها) اس ــى اس عكس
ــندگان فاقد نمايه و فهرست اعالم و اشخاص،  مجموعه اين كوش
ــد. همچنين، فاقد  جاها و مكان ها، منابع و ... در آخر كتاب مى باش

نمونه خوانى كامل از اسناد است.
اين مجموعه نيز داراى نواقص و مشكالتى به شرح ذيل است:

1 ) وجود اسناد مربوط به دوره پهلوى در اين مجموعه به تعداد 
46 سند، مانند :

الفـ  سند شماره 6، ص 18، بيع نامه به تاريخ 1345 ق. (اسناد 
نويافته از تاريخ مراغه -71)؛

ــه تاريخ 1350 ق.  ــماره 10، ص 22، بيع نامه ب ــند ش ب ـ س
(اسناد نويافته از تاريخ مراغه -71) .

ــود اغالط تايپى و عدم دقت در ويرايش زيرنويس هاى  2 ) وج
اسناد، مانند :

ــند شماره 31، ص 42، سطر اول، كلمه «مر داداش»  الف ـ س
كه صحيح آن «ميرزا داداش» است؛

ــماره 80، ص 93، سطر اول، كلمه «عبداهللا» كه  ب ـ سند ش
صحيح آن «عين اله» است.

ــود لغات و اصطالحاتى كه براى خواننده بدون توضيح  3 ) وج
مانده اند، مانند :

ــماره 23،  ــندهاى ش الف ـ لغت «مس كله يا كاله» در س
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اين مجموعه با داشتن 
اسناد و تلگراف هاى 

حكومتى توانسته 
گوشه اى از تاريخ 

مراغه در دوران قاجار، 
و همچنين روابط 

فيمابين عمال حكومتى 
و نحوه عملكرد آنها 

را براى محققين و 
مراجعه كنندگان روشن 

كند

56، 57، 172 و ...؛
ب ـ لغت «مسميتان» در سند شماره 213.

اسـناد نويافته از تاريـخ مراغه (مجموعه اسـناد حكومتى در • 
دوره قاجاريـه)، به اهتمام مسـعود غالميه، يوسـف بيگ باباپور، 
قم: مجمع ذخائر اسالمى (معرفى ميراث مخطوط، 72)، 1388، 

وزيرى، 260 ص، نمونه، مصور. 
شابك : 978-964-988-144-7 • 

ــند در دوره قاجار (1193 ـ  ــده تعداد 251 س  مجموعه حاضر دربرگيرن
ــامل تلگراف ها (امراء، حكام، عمال حكومتى و ...)،  ــت؛ ش 1344 ق) اس
ــكام، نامه ها و گزارش هاى حكومتى، نامه هاى خصوصى، راپورت ها،  اح
معامالت، نامه هاى مربوط به عدليه، بلديه و نظميه، مخارج ديوانى و ...، 
كه داراى نظم موضوعى يا ترتيب تاريخى نيست و ترتيب آن شماره هاى 
داده شده به اسناد توسط كوشندگان مى باشد. اين مجموعه با داشتن اسناد 
و تلگراف هاى حكومتى توانسته گوشه اى از تاريخ مراغه در دوران قاجار، 
و همچنين روابط فيمابين عمال حكومتى و نحوه عملكرد آنها را براى 

محققين و مراجعه كنندگان به اين مجموعه روشن كند.
ــناد و متن  ــت اس ــگفتار، فهرس ــامل پيش ــه حاضر ش مجموع
ــناد و توضيحات زيرنويس آنها) است، ولى فاقد  ــى اس (چاپ عكس
ــخاص، جاها و مكان ها و ... مى باشد،  ــت اعالم و اش مقدمه، فهرس

نمونه خوانى كامل از اسناد نيز ندارد.
اين مجموعه داراى نواقص و مشكالتى به شرح ذيل است:

ــهرهاى ديگر كه هيچ  ــناد و مدارك مربوط به ش 1 ) وجود اس
ارتباطى با تاريخ مراغه ندارد؛ مانند:

الف ـ سند شماره 70، ص 79، اعالن مربوط به تبريز؛
ب ـ سند شماره 251، ص 260، در مورد كار عيوب اوف. 

2 ) عدم دقت در نمونه خوانى و بازخوانى سندها؛ مانند :
الفـ  سند شماره 36، ص 45، درخصوص درخواست وزارت داخله 
از رؤساى نظميه جهت اعالم ميزان مخارج و صورت عايدات به تفصيل؛

ب ـ سند شماره 114، ص 123، گزارش سرقت اشياء مسروقه 
(غلط)، گزارشى در پرداخت قيمت اشياء مسروقه به سيد حسين بن 

حسينعلى توسط حاجى ضياءالملك (درست).
ــش  ــت در ويراي ــدم دق ــى و ع تايپ ــالط  اغ ــود  3 ) وج

ــناد، مانند : زيرنويس هاى اس
ــه «ضرغم الدوله» كه  ــماره 20، ص 29، كلم ــند ش الف ـ س

صحيح آن «ضرغام الدوله» است؛
ــواج» كه صحيح آن  ــماره29، ص 38، كلمه «ان ــند ش بـ  س

«افواج» است.
1 ) وجود تعداد زيادى اسناد مربوط به رژيم پهلوى به نام سند 

دوره قاجار در اين مجموعه؛ مانند :
الف ـ سند شماره 2، ص 14، به تاريخ 1346 ق؛
ب – سند شماره 41، ص 53، به تاريخ 1347 ق؛
ج – سند شماره 52، ص 64، به تاريخ 1351 ق.

2 )عدم دقت در نمونه خوانى و متن خوانى اسناد و درج كلمات 
غيرصحيح در متن زيرنويس اسناد؛ مانند :

ــطر آخر متن كلمه صحيح  ــماره 8، ص 38، س ــند ش الف ـ س
«ذى حجه الحرام» بوده، ولى در توضيح زيرنويس «محرم» مى باشد؛

ــح  ــه صحي ــن كلم ــماره 26، ص 38، در مت ــند ش ب ـ س
ــس «جمادى  ــى در توضيح زيرنوي ــوده، ول ــرى» ب «جمادى االخ

 لخرى» است.
ــود اغالط تايپى و عدم دقت در ويرايش زيرنويس هاى  3 ) وج

اسناد، مانند :
ــوم، به جاى «اول»،  ــند شماره 62، ص 74، سطر س الف ـ س

«اوبل» نوشته شده است؛
ــماره 78، ص 90، سطر دوم، به جاى «به»، «بج»  ب ـ سندش

نوشته شده است. 

نتيجه گيرى
ــناد حكومتى،  ــار مى رود با توجه به تعدد، تنوع و گوناگونى (اس انتظ
اسناد شرعى، اسناد ادارى، اسناد مالى و ...) اسناد دوره هاى مختلف 
ــور اعم از شهرها، روستاها و ... وجود  تاريخى كه در اكثر نقاط كش
ــاير افراد عالقه مند  ــدگان محترم و س ــندگان و گردآورن دارد، كوش
ــار آنها نكنند و حتمًا از  ــار، ِصرف چاپ كتاب اقدام به انتش به انتش
ــى و تاريخى خود و تخصص  ــرات و تحليل ها و اطالعات علم نظ
ــا اثرى ماندگار در  ــتفاده كنند، ت ــراد صاحب نظر در اين زمينه اس اف
ــبى براى تحقيق و  اين زمينه از خود به يادگار گذارند و زمينه مناس

پژوهش در اختيار مورخان قرار دهند.
 
 مآخذ

ــرت، حسين (1389). «نگرشى بر چند مجموعه اسناد  1 ـ مس
درباره يزد»، تهران: كتاب ماه كليات (ش 158، صص 45 ـ 49 ).

ــخ»، تبريز: احرار،  ــير تاري ــپهروند، مجيد.« مراغه در س 2 ـ س
.1381

ــعود. «تاريخ مراغه به روايت تصوير»، تهران:  3ـ  غالميه، مس
اوحدى، 1385.

ــيوى»، تهران: سازمان  ــناد آرش ــناخت اس 4 – «مقدمه اى بر ش
مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها (سمت)،1387.

بررسى  مجموعه هاى چاپ شده اسناد دوره قاجارى مراغه بررسى  مجموعه هاى چاپ شده اسناد دوره قاجارى مراغه 



13
90

هر 
/ م

هم
ه ن

مار
 ش

م/
ده

هار
ل چ

سا

82

چكيده و متن كامل سـالنامه هاي ايران 1312 ـ 1290 ق. جلد 
اول و دوم. تهيه و تدوين فريد قاسمي. تهران: كتابخانه موزه و 

مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، 1389. 1658 ص، 
شابك (دوره): 60-7- 5594- 600- 978.

مقدمه
ــال 1290 هجري قمري  ــالنامه چاپي در ايران، در س ــتين س نخس
ــير الدوله صدراعظم وقت و به مديريت محمدحسن  ــتور مش به دس
ــه و دارالترجمه   ــات، دارالطباع ــه رئيس اداره روزنامه ج صنيع  الدول
ــاه/ وزير انطباعات منتشر شده است.  دولتي و مترجم ناصر الدين  ش
ــد: «در دول  ــر «اعالن» طبع اثر مي گوي ــين خان در زي محمدحس
ــالنامه  ــاله محض اطالع و آگاهي عموم ... س عظيمه اروپ همه س
ــتمل بر اسامي سالطين عصر و معارف طبقات نوكر و اعيان و  مش
اهالي مملكت و ادارات دولتي و ممالك روي زمين و خصايص هر 
ــه [ي] از مملكت و ذكر  ــد و بيان وضع هر ايالت و مختصر نقش بل
ــنوات و تواريخ مختلفه و شهور و فصول و ايام كه حاصل تقاويم  س
ــت به طبع رسانيده... (ايران، 1289ق.، ص  متداوله  اين مملكت اس

ــن بنده مقرر فرمودند  ــب اراده همايوني صدراعظم به اي 1). برحس
ــر سازد». در نثري  ــالنامه اي به تفصيل به طبع درآورده منتش كه س
دل انگيز با بازگشت به دورة ادبي كه آميخته با واژگان فرنگي است،  
همو كه بعدها لقب اعتماد السلطنه را از پادشاه ممالك اسالمي اخذ 

كرده، مي آورد:
«اين دفتر كه اروپاييان آن را الماناك [سالنامه] 
مي گويند، سال هاست در دول متمدنه عالم رسم 
ــده، و در الماناك هاي فرنگ هيئت  و داير گردي
ــاء دواير هر دولت و شماره  دربار هر ملك و رؤس
نفوس هر اقليم و استعدادات حربيه  هر حكومت 
و جميع  حوادث عمده و انكشافات جديده نسبت 
به آن سال مخصوص مصرح و منصوص است» 

(قاسمي، 1389، ص 10).
ــوم به سالنامه  ايران  ــماره اين مجموعه موس نخستين ش
ــال 1291 ق. به نام سالنامه  ــال 1290 ق. و شماره دوم در س در س
دولت عليه ايران به قسمي مستقل انتشار يافت،  و در حقيقت چاپ 
ــوخ  ــنن فكري ايرانيان رس ــر يكي از مراجع بديع غربي به س و نش
ــالنامه به ضميمه كتاب هاي منتشر  ــال 1294ق. اين س يافت. از س
ــد؛ چنانچه مثًال در سال چهارم  ــط دارالطباعه عرضه ش ــده توس ش
ــال هفتم مصادف با 1297ق. ضميمه   مصادف با 1294ق. و در س
ــا 1300 ق. ضميمه  ــال دهم مصادف ب مرات البدان ناصري، در س
ــا 1301ق. ضميمه  ــال يازدهم مصادف ب ــم ناصري، و در س منتظ
مطلع الشمس چاپ شده است. از سال آغاز طبع سالنامه تا 1313ق. 
كه انقالبيون شاه را كشتند، به نظم هر ساله شماره اي از آن انتشار 
ــال ها از جمله 1293ق. و 1302ق. طبع  يافت؛ هر چند در برخي س
ــد، ليكن آخرين شماره  اين سالنامه در سال 1313ق.  آن ميسر نش
ــار يافت، طرفه آنكه شاه چندي قبل از وفات آن  ــماره 22) انتش (ش
ــر كه در بين  ــتان تاريخي توقيف اث ــه بالي توقيف آورد. داس را ب
ــت و به روحيات پادشاه قاجاري منتسب بوده، نه به  عامه زبانزد اس
ــالنامه بلكه به دليل «ترجمه شرح  حال مادموازل  علت محتواي س
ــيه» بود؛ بانويي كه در سلطنت لويي چهاردهم زيسته و  مونت پانس

چكيده و متن كامل سالنامه هاي ايران
(1312 ـ 1290ق)

دكتر احمد شعباني1 ■
دانشيار گروه كتابداري و اطالع رساني دانشگاه اصفهان

علي قطبي ■
دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع رساني دانشگاه اصفهان
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چكيده و متن كامل سالنامه هاي ايران چكيده و متن كامل سالنامه هاي ايران 13121312- - 12901290 ق   ق  

به هر روي،  آن چنان كه 
از فصول اثر و ساختار 

و محتواي آن آشكار 
است، هدف عمدة 
كتاب آن بوده كه 

مجموعه سالنامه هاي 
دولت عليه ايران 

را مبتني بر چكيده، 
كليد واژه ها، و متن 

كامل تصويري براي 
مورخين در محدوده دو 

جلد مستقل گردآوري 
كرده، و در حقيقت 
كار پژوهشگران را 
از نظر دستيابي به 

اطالعات و محتواي 
قلمي محمدحسن خان 
اعتماد السلطنه تسهيل 

 كند

سرگذشت خود را به انضمام هرزه گري اعضاء دربار به رشته  تحرير 
ــلطنه اين بخش از كالم را ترجمه كرده است.  درآورده، و اعتماد الس
ــالنامه قوي ئيل 1313 چندي  ــلطنه آمده: «س در خاطرات عين الس
است از چاپ بيرون آمده و پس از تقسيم، حكم به توقيف آن شد و 
از هر كجا ممكن شد، گرفته نگاه داشتند. بعضي ها ندادند. يك دانه 
ــلطنه پيدا كرده حضرت واال مالحظه فرموده التفات  آقاي عمادالس

كردند، من خواندم» (سالور و افشار، 1374، 876-875).

نويسنده اثر
ــگران در زمينه مطبوعات است، كه  ــمي از پژوهش ــيد فريد قاس س
ــاليان اخير موجب شده به عنوان  تحقيقات متعدد و مداوم وي در س
ــود. هرچند  ــناخته ش صاحب نظر در زمينه تاريخ مطبوعات ايران ش
وي فارغ التحصيل رشته كتابداري و اطالع رساني بوده، اهم كارهاي 

وي در حوزه كنكاش و كنجكاوي مطبوعات ايراني است. 
از جمله فهرست هاي مشهور مدون نامبرده عبارتند از:

راهنماي مطبوعات ايران در عصر قاجار (1215 ـ 1304)؛
راهنماي مطبوعات ايران (1357 ـ 1371)؛

چكيده مطبوعات ايران؛
فهرستگان مطبوعات ايران.

ــان كتاب ها و مقاالت متعددى در حوزه تاريخ مطبوعات   از ايش
منتشر شده، كه به علت كثرت از ذكر تك تك آنها خوددارى مى شود.

ساختار و محتواي اثر
ــناد مجلس  ــا حمايت كتابخانه موزه و مركز اس ــاب حاضر كه ب كت
ــوراي اسالمي و مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، در دو جلد  ش
ــالنامه هاي ايران (1312 ـ  ــع آمده و چكيده و متن كامل س به طب
ــي و  ــنادي از ماهيت سياس 1290ق) نام دارد، به واقع تداعي گر اس
ــت كه از رفتار رسمي اطالعاتي آن دوره  اجتماعي دوران قاجار اس

براي مخاطبين حاصل مي شود. 
متن چاپي سه بخش دارد:

ــرح  تاريخي و موضوعي و كتاب شناسي  الف. مقدمه: حاوي ش
ــالنامه دولت عليه ايران است، كه گردآورنده در  ــالنامه ايران و س س

بخش توصيفي به يكايك موضوعات مورد توجه از فهرست مطالب، 
ــي هر جلد، اعالن هاي محمدحسن خان اعتمادالسلطنه  كتاب شناس
ــاره دارد (ج  ــالنامه نگاري در جهان اش ــر اثر، توقيف آن، و س در نش

1، ص 9 ـ 26).
ــر ذكر و معرفي هر  ــتمل ب ــالنامه هاي ايران: مش ب. چكيده  س
ــر به انضمام چكيده اي از مطالب و  ــالنامه، به ترتيب نش ــماره س ش
ــد، اين  ــت. آن چنان كه بيان ش ــاي مندرج در متن اثر اس رويداده
ــلطنه از سال  چكيده مبتني بر بيان موضوعات مورد نظر اعتمادالس
ــت. موضوع هر  ــماره 1 تا 21) اس 1290ق. تا 1312ق. (يعني از ش
شماره ارائه شده، و عنوان مقاله به انضمام چكيده  آن درج است (ج 

1 و 2، ص 27 ـ 986).
ج. كلمات كليدي: مبتني بر فهرست هاي موضوعي و اعالم (نام 
ــخاص، اماكن، مساكن، حرفه ها و مشاغل، سازمان ها) مي باشد،  اش
ــي مندرج در چكيده  ــماره هاي موضوع كه ارجاعات را مبتني بر ش

سالنامه هاي ايران آورده است (ج 2، ص 987 ـ 1237).
ــتمل بر فهرست تصاوير هر  ــالنامه): مش د. تصاوير (متن كامل س
مجلد سالنامه از شماره 1 تا 22  بوده، كه در هر صفحه اثر چهار صفحه 

از آثار قديمه را تصويربرداري كرده اند (ج 2، ص 1231ـ  1657).
ــاختار و محتواي آن  به هر روي،  آن چنان كه از فصول اثر و س
ــت، هدف عمدة كتاب آن بوده كه مجموعه سالنامه هاي  آشكار اس
ــد واژه ها، و متن كامل  ــران را مبتني بر چكيده، كلي ــت عليه اي دول
تصويري براي مورخين در محدوده دو جلد مستقل گردآوري كرده، 
ــتيابي به اطالعات و  ــگران را از نظر دس ــت كار پژوهش و در حقيق
ــلطنه تسهيل  كند. هر  ــن خان اعتماد الس محتواي قلمي محمدحس
ــالنامه ها پس از اقدام نخستين  چند، از نظر تاريخي طبع اينگونه س
ــاه و توقيف اوليه تا ايام 1324ق. تحت نظر محمدباقرخان تداوم  ش
ــنوات انقالب مشروطيت چكامه   يافت،  و در حقيقت با پديداري س

اين حركت فرهنگي رنگ و بويي ديگر گرفت. 

در بيان فوايد و جنبه هاي تعالي بخش اثر
ــعت و تنوع مطالب و دقت گردآورنده در عناوين سازمان ها و  از وس
حرفه ها، نام هاي مرسوم دوره قاجار و القاب آن سنوات، آشكار است 

چكيده  سالنامه هاي ايران: مشتمل بر ذكر 
و معرفي هر شماره سالنامه، به ترتيب 
نشر به انضمام چكيده اي از مطالب و 
رويدادهاي مندرج در متن اثر است
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از آنجا كه عنوان هر 
اثر،  به منزله  آيينه 
مكتوبي است كه 
خواننده و مخاطب 
همواره با آن ارتباط 
برقرار مى سازد،  به نظر 
مي آيد مناسب است 
همچون تمام موارد 
استاندارد، سال ها 
به ترتيب تاريخي در 
صفحه  عنوان فارسي 
درج شود

ــت. به واقع كوشايي  ــترگ و ماندگار انجام پذيرفته اس كه كاري س
سيدفريد قاسمي بيانگر راه پر فراز و نشيبي است كه اين مجموعه 

به مورخين دوره معاصر، و به ويژه قاجار هديه داده است.
ــت كه به مرور در شماره گذاري  از نكات حائز اهميت، نظمي اس
ــت در تبيين موضوعات فراهم آمده؛ به نحوي كه روز  فهارس و دق
به روز كارهاي گردآورنده از دوراني كه راهنماي مطبوعات ايران را 

تدوين كرد، بهتر شده است. 

چند نكته اصالحي و پيشنهادي به گردآورنده و ناشر محترم 
اينك از باب بهبود كار به برخي موارد اصالحي اشاره مي شود:

ــت كه  ــوان هر اثر،  به منزله  آيينه مكتوبي اس ــا كه عن - از آنج
ــازد،  به نظر  ــواره با آن ارتباط برقرار مى س ــده و مخاطب هم خوانن
مي آيد مناسب است همچون تمام موارد استاندارد، سال ها به ترتيب 

تاريخي در صفحه  عنوان فارسي درج شود: (1290 ـ 1312ق).
ــده: «اين  ــش در معرفي كتاب درج ش ــه  برگردان پوش - در لب
ــالنامه در سال 1291ق. دو شماره از آن به چاپ رسيد». در حالي  س
ــالنامه ها بيانگر طبع سال به سال  كه، مقدمه كتاب و متن كامل س
آنها در سنوات 1290 الي 1292 بوده و سالنامه در 1293ق. انتشار 
ــان اين مطلب  ــي تناقض دروني در بي ــه، كه در حقيقت نوع نيافت

محسوب مي شود (ص 12 ـ 13،  1283 و 1343). 
- بي اعتنايي به سال هاي ميالدي در عنوان و چكيده  انگليسي، 
خسران و زياني است كه كتابداران و پژوهشگران خارجي از غرابت 

با متن متحمل مي شوند. 
ــت كه  - يكي از نكات حائز اهميت اثر، فقدان اغالط چاپي اس
به واقع بايستي در كتاب هاي مرجع اين موضوع رعايت شود. با اين 
حال، در چند مورد معدود نكاتي به نظر آمد كه به منظور آگاهي ذكر 
ــود: نايب آجودانباشي (صحيح)/ نايب آجوانباشي (غلط)، (ص  مي ش
ــماره 6737)؛ جالل الدين ميرزا نايب (صحيح)/ جال الدين  471، ش
ــماره 6737)؛ وزير جنگ است (صحيح)/ وزير  (غلط)، (ص 471؛ ش
ــماره 7461). همچنين در صفحه  ــت (غلط)، (ص515،  ش جنگاس

ــتوري دارند.  ــي جمالت نياز به اصالح دس ــه پاراگراف دوم، برخ نُ
ــالنامه چاپي در ايران اّما سال 1290  ــتين س در مقدمه متن: «نخس
ــتور مشيرالدوله ... منتشر شده است» (غلط)،  هجري قمري به دس
ــت (ص9)؛ يا صفحات فهرست مندرجات در  واژه «اّما» اضافي اس
برخي موارد با متن همخواني ندارد؛ در فهرست مندرجات صفحات 

آغازين تصاوير 1237 درج شده، كه صحيح آن 1231 است.
- از نكات پيشنهادي به ناشر محترم، به طبع تصاوير سالنامه ها در 
جلد دوم مرتبط است. اصوًال طبع هر تصويري به شفافيت و خوانايي 
ــى دوچندان مي دهد؛ باتوجه به اينكه به منظور صرفه جويي  آن  ارزش
ــالنامه در يك صفحه  كتاب موجود  ــي، گراور چهار صفحه هر س مال
ــياري از صفحات براي مخاطب قابليت  صورت پذيرفته و به واقع بس
خوانايي ندارد، گمان مي رود اگر در چاپ بعدي تجديد نظري در اين 
ــيوه صورت پذيرد عموم دوستداران تاريخ   با خواندن اين نوع مواد،  ش

ميراث فرهنگي خود را بهتر شناسايي مى كنند. 
ــه، يكي از متون و مواد خواندني كه از ديرباز  - در نهايت اينك
ــته سالنامه  دولت عليه ايران  براي مورخ عصر قاجاري اهميت داش
ــت پي جويي و  ــه اميد اس ــوده، ك ــماره 22 ب ــال 1313ق. ش در س
كنجكاوي هاي متون تاريخي در آينده موجب شناسايي اين نسخه 

خطي در گنجينه هاي كتابخانه ها يا مجموعه هاي شخصي شود.

پي نوشت ها
1 . shabania@edu.ui.ac.ir

مآخذ
1. «ايران»، ش 143،  دوشنبه 20 ذيقعده 1289ق.

ــالنامه هاي ايران  ــمي، فريد (1389). چكيده و متن كامل س 2. قاس
ــناد مجلس  ــران: كتابخانه ،  موزه و مركز اس (1312 ـ 1290ق). ته

شوراي اسالمي.
3. سالور، مسعود؛ افشار، ايرج (1374). روزنامه  خاطرات عين السلطنه. 

تهران: اساطير.

سي
فار

ي 
ب ها

كتا
سي 

و برر
قد 

ن
سي

فار
ي 

ب ها
كتا

سي 
و برر

قد 
ن



13
90

هر 
/ م

هم
ه ن

مار
 ش

م/
ده

هار
ل چ

سا

85

نقد و بررسي كتاب هاي فارسينقد و بررسي كتاب هاي فارسي

متأسفانه هيچ گونه 
شاخصى در انتخاب 

و ارائه مطالب و 
همچنين موضوعات 

مورد بررسى ذكر 
نشده است. چنين 
به نظر مى رسد كه 

شاخص هاى گزينش، 
مكان نگهدارى 

كتاب ها و تاريخ انتشار 
آنها (1377ـ1382) 

بوده است

كتابشناسـى توصيفـى علـوم اجتماعى (گزيده اى از سـال هاى 
1377-1382). به كوشـش مينو امير قاسـمى، وحيده كيهان، 
زهره رسـولى. تبريز: سـتوده، 1389 . شابك: 5003-43-7-

978-600

كتاب شناسى توصيفى علوم اجتماعى نخستين بار در سال 1384 با 
عنوان «گزيده كتابنامه علوم اجتماعى»، توسط «نشر جامعه پژوه» 
انتشار يافت. كتاب حاضر چاپ جديد همراه با اضافات و اصالحات 
ــجويان و  ــاتيد، دانش ــت. مخاطبان اين اثر، اس ــوق اس ــاب ف از كت
پژوهندگان حوزه علوم اجتماعى هستند. اطالعات ارائه شده شامل 

اطالعات كتاب شناختى آثار و نيز خالصه اى از محتواى آنهاست.
ــى و مطالعه  واژه نامه امريكن هريتيج1 علوم اجتماعى را، بررس
ــا تعريف مى كند و  ــز روابط درون ـ فردى آنه ــانى و ني جوامع انس
ــى، مردم شناسى،  ــى، روان شناس كاركردهاى آن را در جامعه شناس
اقتصاد، علوم سياسى و تاريخ مى داند. از سوى ديگر در دائره المعارف 
بريتانيكا، علوم اجتماعى مطالعه جنبه هاى اجتماعىـ  فرهنگى رفتار 
انسان است كه عمومًا مردم شناسى فرهنگى، اقتصاد، علوم سياسي، 
ــى و روان شناسى را دربرمى گيرد. با توجه  جامعه شناسى، جرم شناس
ــى نظام هاى حقوقى  ــى تطبيق به نگرش اين دائره المعارف «بررس
ــز گاهى در حوزه علوم  ــل و فرهنگ هاى گوناگون ني و مذهبى مل

اجتماعى صورت مى گيرد».
ــاخه هاى گوناگون  ــا توجه به تعاريف فوق، علوم اجتماعى ش ب
ــد. در اين  ــرار مى ده ــش خود ق ــى را زير پوش ــوع موضوع و متن
ــيارى از مباحث مربوط به اين حوزه مانند اقتصاد،  كتاب شناسى بس
ــى و ... جايگاهى ندارند، و گردآورندگان نيز  علوم ادارى، روان شناس

دليل يا داليل حذف اين مباحث را ذكر نكرده اند.
امروزه، اصطالح كتاب شناسى فقط به كتاب محدود نمى شود، 
ــى و الكترونيكى  ــاى اطالعاتى چاپ ــه تمام فرم ها يا محمل ه بلك
ــزارش، پايان نامه و ... را  ــى مانند گ ــواع منابع علمى و فن ــز ان و ني
ــرد. همانگونه كه گردآورندگان در مقدمه كتاب آورده اند،  دربرمى گي
ــده در اين كتاب شناسى گزينشى از كتاب هاى موجود  منابع ارائه ش
ــگاه تبريز،  ــانى و اجتماعى دانش ــكده علوم انس ــه دانش در كتابخان
ــگاه تبريز، و كتاب هاى  ــه تحقيقات اجتماعى دانش كتابخانه مؤسس
ــت. متأسفانه  ــده در مجموعه كتاب ماه علوم اجتماعى اس چاپ ش
هيچ گونه شاخصى در انتخاب و ارائه مطالب و همچنين موضوعات 
مورد بررسى ذكر نشده است. چنين به نظر مى رسد كه شاخص هاى 
گزينش، مكان نگهدارى كتاب ها و تاريخ انتشار آنها (1377ـ1382) 

بوده است. 
ــر مبناى نام  ــات در اين مجموعه صرفًا ب ــازماندهى اطالع س
(عنوان) كتاب ها است. در حالى كه، امروزه اين شيوه سازماندهى در 
تنظيم اطالعات، به ويژه منابع تخصصى، ناقص بوده و دسترسى به 
منابع را براى جست وجوگر با دشوارى مواجه مى سازد. پژوهشگران 
ــه موضوع هاى خاص  ــات مربوط ب ــى يافتن اطالع ــوًال در پ معم
ــتند؛ لذا در كتاب شناسى هاى جديد، نخست از منابع اطالعاتى  هس
ــرد و آن گاه منابع  ــل محتواى دقيق صورت مى گي ــورد نظر تحلي م
ــازماندهى  ــاس موضوع ها و مباحث مربوط به آنها تنظيم و س براس
ــوند. از اين رو، كتاب شناسى ها معموًال شامل سه بخش: الف.  مى ش
ــداى كتاب)؛ ب. متن (تنظيم  ــا يا چكيده كلى موضوع ها (ابت راهنم
ــاس موضوع)؛ ج. نمايه هاى پايانى (اعم از فهرست ريز  ــده براس ش
ــر و  ــنده، مترجم، ناش الفبايى موضوع هاى درون متن، عنوان، نويس

...) مى باشند. 
ــى كتاب هاى ترجمه اى  ــدگان محترم در معرفى برخ گردآورن
ــى بنيادين تا تئورى) از ذكر عنوان اصلى  (مانند كتاب جامعه شناس
آنها غفلت ورزيده اند. در صورتى كه با معرفى عنوان اصلى، خواننده 
مى تواند به منبع اصيل اثر ترجمه شده دست يافته، و امكان مقايسه 
و تطبيق نكات كيفى و كّمى اصل اثر با متن ترجمه شده را داشته 
ــد. به عالوه، با بهره گيرى از منابع كتاب شناختى موجود در متن  باش

اصلى، به پژوهش ها و مطالعات بيشتر بپردازد.
ــريه «كتاب ماه علوم اجتماعى»  مواردى كه مطالب عينًا از نش
ــود كه  ــته آن ب ــت، و شايس ــخص نيس ــت، مش ــل گرديده اس نق
ــده را براى  ــانه اى، مطالب امانت گرفته ش گردآورندگان با درج نش

خواننده مشخص مى كردند.
پي نوشت

1. American Heritage Dictionary

كتاب شناسى توصيفى 
علوم اجتماعى 

(در يك نگاه)
ايرج صبا1 ■

هيئت علمى دانشگاه عالمه طباطبائى
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محي الدين بناب، سيامك. 1390. كاغذ: تاريخچه، نگهداري و 
تاي آن. انتشارات آموت. 133 صفحه.  شابك: 5941-15-9-

.978-600

ــعه علم و  ــان را در توس ــت كه انس ــذ از مهم ترين موادى اس كاغ
ــانده است. علوم و ادبيات تا قبل  به اشتراك گذاري دانش ياري رس
ــاختن كاغذ،  در محيط محدود محصور بوده و جز يك طبقه  از س
ــتفاده و حمل و نقل  ــتند و اس ــى نداش معين ديگران به آن دسترس
موادى كه در آن ايام براى نوشتن بكار مى رفت، چندان آسان نبود، 
و هرگز مانند امروز ثبت كردن اطالعات فراهم نبود2. كاغذ يكى از 
ــتان است كه فرايند انتقال و اشاعه  چهار اختراع بزرگ چينيان باس
دانش در ابعاد گسترده را متحول ساخت و تأثير سترگى در فرهنگ 
ــنده كتاب مورد نقد  ــري به جاى گذاشت. به زعم نويس و تاريخ بش
ــتار، «در تاريخ بشر كمتر اختراعي چون كاغذ، توانسته  در اين نوش
زندگي انسان را دگرگون سازد. مردمان باستان براي ماندگار نمودن 

دانش خود، پيش از اختراع كاغذ به هر راهي كه مي توانستند دست 
زدند، از جمله كنده كاري روي سنگ، چوب، لوحه هاي گلين و غيره 
ــت (ص  ــال براي ما به يادگار مانده اس كه آثار آن بعد از هزاران س
ــال پيش از ميالد، پس از اينكه چينى ها مدت ها روى  7)». 150 س
ــتند، آموختند كه مى توانند پوست درخت  پارچه هاى ابريشمى نوش
ــازند.  ــوت را خرد كنند، به صورت خمير درآورند و از آن كاغذ بس ت
ــدن كاغذ هاى خود، به آن ساقه هاى كتان و  آنها براى محكم تر ش
ــر چند گياهان در  ــته هاى تور ماهى گيرى كهنه مى افزودند. ه رش
ــيوه ساختن كاغذ را به  ــتر جاها يافت مى شدند، اما چينى ها ش بيش
ــته بودند. اين راز زمانى فاش شد كه عرب هاى  صورت راز نگه داش
ــلمان در سال 133 هجرى/751 ميالدى، اسيرانى را از چين با  مس
خود به سمرقند، از بزرگ ترين و شناخته شده ترين شهرهاى ديرين 
ــيرانى كه صالح بن زياد از چين با خود به  ــران، آوردند. از جمله اس اي
سمرقند آورد، كسانى بودند كه در كار ساختن كاغذ مهارت داشتند. 
ــاختن كاغذ را از آنان ياد گرفتند و آن را  ــلمان شيوه س ايرانيان مس
بهبود بخشيدند و به زودى سمرقند بزرگ ترين مركز خريد و فروش 

كاغذ در جهان شد3.
با ساخت كاغذ تحولى در ثبت و ضبط دانش ايجاد شد كه هم زمان 
به ساخت كتاب و كتابخانه انجاميد. با تحول در نوع كاغذ و كتاب، 
ــرون اخير باعث  ــده و در ق ــرايط نگهدارى از آن نيز متحول ش ش

پيدايش نوع خاصى از كتاب ها گرديد.

جايگاه اثر حاضر در بين ساير كتاب هاى مربوط
ــت كه نيمى از آن  ــى، كتابى 133 صفحه اى اس ــاب مورد بررس كت
ــه با كتب  ــود. اين كتاب در مقايس به تاريخچه كاغذ مربوط مى ش
ــاب «كاغِذ»  ــده اند مانند كت ــته ش ــرى كه در حوزه كاغذ نوش ديگ
ــران (تأليف پورممتاز و  ــارات خانه كتاب اي 385 صفحه اى از انتش
مدرسى تهرانى، 1380)، كه در بيست فصل به كاغذ و تاريخچه آن 
ــكالت آن و انواع قطع كاغذ پرداخته، بسيار  ــتم چاپ و مش و سيس
ــت. به نظر مى رسد كه اين كتاب،  ــته شده اس مختصر و كلى نوش
يك كتاب آموزشي به زباني ساده براي ناشران جوان و كم تجربه و 
ــت.  همچنين اگر نگاهى به كتاب  عالقه مندان به مبحث كاغذ اس

كاغذ: تاريخچه، نگهداري و تاي آن
مهسا نيكزاد1 ■

كارشناس ارشد كتابداري و اطالع رساني
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كاغذ: تاريخچه، نگهداري و تاي آن كاغذ: تاريخچه، نگهداري و تاي آن 

كاغذ يكى از چهار 
اختراع بزرگ چينيان 

باستان است كه فرايند 
انتقال و اشاعه دانش 

در ابعاد گسترده را 
متحول ساخت و تأثير 

سترگى در فرهنگ و 
تاريخ بشري به جاى 

گذاشت

«كاغذ در زندگى و فرهنگ ايرانى»، 
تأليف ايرج افشار كه حاصل تجربه 
ــالة او در سروكار داشتن با  هفتاد س
ــت بيفكنيم،  ــخه هاى خطى اس نس
ــه با كتاب  خواهيم ديد كه در مقايس
ــتر جنبه فنى كاغذ  مورد نقد كه بيش
ــت، استاد  را مورد بحث قرار داده اس
ــتر به  ــود بيش ــاب خ ــار در كت افش
ــاى تاريخى و تمدنى آن، به  جنبه ه
ــى ايران، توجه  ــژه در حوزه تمدن وي
داشته است. بدين معنا كه با نگاهى 
ــواهد مربوط به كاغذ و  تاريخى، ش
ــون ادبى ـ تاريخى  انواع آنرا در مت
ــده و آنها را  ــى كاوي ــه زبان فارس ب
ذيل موضوع هاى مرتبط طبقه بندى 
ــى ويژگيهاى  ــت. «مبان ــرده اس ك
ــى،  مكانيك ــاختارى،  س ــذ:  كاغ
ــكات  اس ويليام اى  تاليف  اپتيكى»، 
ــه با ترجمه  ــت ك عنوان ديگرى اس
ــال 1385 از سوى  الياس افرا در س

انتشارات آييژ منتشر شده است و اطالعات بسيار ارزشمندى دربارة 
فرآيند كاغذسازى و مواد خام مصرفى، ويژگى هاى ساختارى كاغذ، 
ــرى كاغذ، اثر محيط بر  ــواص مكانيكى كاغذ، ويژگى هاى ظاه خ
خواص كاغذ، خواص مقاومتى كاغذ، جنبه هاى بنيادى ويژگى هاى 
ــر، ويژگى هاى مقواى  ــاى كاغذهاى چاپ و تحري كاغذ، ويژگى ه
بسته بندى، ويژگى هاى كاغذهاى نازك چروكى و روش هاى نوين 

آزمون خودكار كاغذ ارائه مى دهد.

درباره نويسنده
ــي، از  ــنده كتاب مورد بررس ــيامك محي الدين بناب، نويس آقاي س
ــته هاي  ــت. از ديگر نوش ــان صنعت چاپ اس ــندگان و محقق نويس
ــتم را روي  ــي با عنوان «انگش ــت كوتاه ــوان به يادداش وي، مي ت
ــنده  ــم مي گذارم4» كه ترجمه گفتگويي با «گونترگراس» نويس زخ
بزرگ آلماني و برنده جايزه نوبل ادبي است، اشاره كرد. كتاب مورد 

بررسى، حاصل تالِش دوساله نويسنده در گردآورى منابع است.

محتواى كتاب
ــروع مى شود. قسمت اول از  ــي، با تاريِخ كاغذ ش كتاب مورد بررس
ــنده،  ــود. به زعم نويس ــخ كاغذ با معرفي الواح گلي آغاز مي ش تاري
استفاده از الواح گلي، در 2500 سال قبل از ميالد، توسط سومريان 
ــد و به تكامل رسيد. نويسنده  ــمال ابداع ش در جنوب و آكاد5 در ش
ــاير موادى كه پيش از اختراع كاغذ به  ــمت هاى بعدي به س در قس
ــه كار مى رفته اند از جمله  ــوان محمل نگارش و ثبت اطالعات ب عن
سنگ، طال و فلزات، پوست جانوران يا پارشمن، پاپيروس يا همان 

قرطاس، و برگ و پوست درختان پرداخته و به اختصار به تاريخچه 
استفاده از آنها اشاره مى كند. در اين قسمت از برخى منابع تاريخى 
مثل ابوريحان و مسعودى نيز استفاده شده است و به قول نويسنده، 
ــذ به كار مى رود احتماًال  ــه برگ كه امروز براى يك ورق كاغ كلم
ــت درختان  ــتان از برگ و پوس ــه در زمانى دارد كه در هندوس ريش

براى نگارش استفاده مى شد.
ــمت بعدى كتاب با عنوان «كاغذ چيني، نخستين كاغذ»،  قس
ــاخت  ــده و به توضيح روش س با توضيحي در مورد «ليغ6» آغاز ش
كاغذ توسط چيني ها مي پردازد. يكي از اطالعاتي كه در اين بخش 
آمده اين است كه ايرانيان مسلمان، شيوه ساختن كاغذ را از چينيان 
ــنده به اختصار  ــيده اند. در ادامه، نويس ياد گرفته و آن را بهبود بخش
ــذ از جمله بغدادي، هندي، خانباليغ،  به معرفى انواع گونه هاي كاغ
اصفهاني، مصري، فرنگي، بخارايي، ترمه، آهاري، ابري، ابريشمي، 
پوست دل آهو، حنايي، خراساني، ونيزي، فرنگي نو، طلحي، نوحي، 
ــي، مأموني، منصوري، مقتابي و  ــي، جعفري، طاهري، جيهان فرعون
دولت آبادي مى پردازد. در قسمت بعدي، ساخت كاغذ در شهرهاي 
ــاخت كاغذ در شهرهاي شام و  ــود، از س مختلف توضيح داده مى ش
مصر و مغرب گرفته تا اندلس و ايران. همچنين پس از اين قسمت، 
به نقش اسالم در ساخت و توليد و رواج كاغذ پرداخته شده است.

ــمت بعد (صص 30-29) با عنوان نوآورى هاى ايرانيان  در قس
در كاغذسازى، يك به يك به مواردي از نوآوري هاي ايرانيان اشاره 
مى شود، مواردي از قبيل آهار زدن به كاغذ، بهره گيري از آب دنگ، 
بهره گيري از قالب خيزران، بهبود كاغذ و بافت آن و كاغذ رنگي. در 

ادامه نيز روش هاي الوان سازي كاغذ توضيح داده شده است.
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در ابتداي كتاب، 
نويسنده به صورت 
مقدماتي به پيدايش 
كاغذ پرداخته، در 
اواسط كتاب به 
صورتي نيمه فني و 
در انتهاي كتاب به 
صورتي كامًال فني به 
فنون چاپ مي پردازد و 
از اين لحاظ همگوني 
خوبي بين قسمت هاي 
مختلف كتاب وجود 
دارد

ــير و تحول كاغذ در اروپا عنوان موضوعى است كه قسمت  س
ــت. به زعم  بعدى كتاب (صص 35-32) به آن اختصاص يافته اس
نويسنده، پيش از آنكه كاغذ توسط مسلمانان به اروپا راه يابد، آنان 
ــتي و پاپيروس براي نوشتن استفاده مي كردند. بعدها  از كاغذ پوس
زائران مسيحي، چند تكه كاغذ ساخت مسلمانان را با خود به مركز 

اروپا بردند و به تدريج كاغذسازي در اروپا گسترش يافت.
ــنده عمدتًا وارد مطالبى فنى  ــمت، نويس پس از پايان اين قس
ــدا اندازه  ــود. ابت ــذ) و ويژگى هاى كاغذ مى ش ــع كاغ ــد قط (همانن
ــتاندارد امروزين  قطع هاي كاغذ در قديم و همچنين اندازه هاي اس
كاغذ تشريح مى شود. سپس نويسنده  مراحل ساخت كاغذ و نحوه 
ــريح مى كند. همچنين در قسمتي  مراقبت از كاغذ را به تفصيل تش
ــي از جمله  ــعر و ادب پارس جالب، به چند نمونه از تأثير كاغذ بر ش
در اشعار فردوسي، سعدي، خاقاني و كمال اسماعيل اشاره مى شود. 
صنعت كاغذسازي در دوران مصر در ادامه مورد بحث قرار مى گيرد. 
ــش ها جهت احداث كارخانه هاي  در اين مبحث، به تالش ها و كوش

كاغذسازي در دوران معاصر اشاره شده است.
ــى در مورد كاغذ» به  ــات 49 تا 52 با عنوان «كليات در صفح
ــده است كه از جمله مي توان  ــاره ش مواردى كلى در مورد كاغذ اش
به اين موارد اشاره كرد كه: از نظر كيفيت، بهترين كاغذها از الياف 
ــت مي  آيند، كاغذ هم مثل پارچه پشت و رو دارد،  كتان و پنبه بدس
كاغذ هاي مرطوب تر سفيدترند، كاغذهاي گالسه مرغوب ترين نوع 

كاغذند، سطح كاغذ داراي خواب يا راه است و ... .
مطالب با درجه بندي كاغذ و مقوا و مبحثى با همين عنوان ادامه 
ــي و همچنين مكانيكي مقوا  ــد و به خصوصيات مهم فيزيك مي ياب
ــود. پس از آن به مفهوم كدكس و سپس به  و كاغذ پرداخته مي ش
چاپ اشاره مي شود. پس از اين قسمت، تاريخچه كتاب و كتابخانه 
ــي قرار مي گيرد. از جمله كتابخانه هاي  ــتان مورد بررس در عهد باس

ــوريان، كتابخانه هاي مصريان و ايرانيان و اسكندريه. سپس، در  آش
ــي انواع قطع هاي  ــا اندازه كتاب، به بررس ــمتي راجع به قطع ي قس
ــود. قطع هايي همانند: سلطاني، رحلي، رقعي،  كتاب پرداخته مي ش

وزيري، خشتي، بياضي، جانمازي و ... .
ــواع بخش ها و  ــزاي كتاب»، به ان ــا عنوان «اج ــمتي ب در قس
ــده است. از جمله روكش جلد، آستر بدرقه،  اجزاي كتاب پرداخته ش
صفحات آغازين، متن و ديگر اجزاي كتاب. همچنين در عكسي از 

نماي كتاب، نويسنده به شماي يك كتاب معمولي پرداخته است.
در ادامه كتاب (صص 73-72) قسمتى با عنوان صحافي كتاب 
ــد كمي فني تر از ساير قسمت هاست،  و انواع آن، كه به نظر مي رس
ــي از چين و تاء و  ــي پرداخته و در ادامه، تعريف ــه موضوع صحاف ب
ــاره  ــه از جملة آن مي توان به راِه كاغذ اش ــاي فني كاغذ ك جنبه ه
كرد، اشاره كرده است. پيدا كردن راِه كاغذ مطلب بعدي اين بخش 
است كه از جمله روش هاي پيدا كردن راه كاغذ مي توان از آزمايش 
ــردن، آزمايش نوار  ــردن، آزمايش پاره ك ــن، آزمايش خم ك با ناخ

برش شده و آزمايش خيس كردن كاغذ را نام برد. 
در قسمت بعد كه نويسنده به صورتي فني به ويژگي هاي كاغذ 
پرداخته است، به صافي سطح، الكتريسيته ساكن و ويژگي هايي مانند 
آن اشاره مي كند. از اين قسمت به بعد كامال فني نوشته شده است و 
به تعريف اصطالحات فني چاپ پرداخته شده است. همچنين فرآيند 

چاپ و انواع چاپ نيز به صورت موجز اشاره شده است. 
ــراي تنظيم تاء هاي خاص  ــاي كتاب، راهنمايي هايي ب در انته
آورده شده كه بيشتر براي آشنايي اپراتورها با كارآيي دستگاه است. 
ــمت  از جمله: تاي 12 صفحه، 16 صفحه، 8 صفحه و ... . اين قس
ــان داده شده است. همچنين روش هاي  به صورت كامًال مصور نش
ــده  ــاپ دو رو باال، با تصوير نمايش داده ش ــن براي حالت چ ممك

است.
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اين كتاب به صورت 
موجز و مختصر براي 
افرادي كه به تازگي 

وارد صنعت نشر 
شده اند، نگاشته شده 

است و از اين لحاظ 
حوصله مخاطب مبتدي 

را سر نبرده و وي را 
به ادامه مطالعه كتاب 

تشويق مي نمايد

مخاطبان كتاب
ــد از اين اثر  ــتان، هر دو گروه مى توانن ــر و كتاب دوس صاحبان نش
ــتر  ــد همانگونه كه پيش ــتفاده اى جدى ببرند اما به نظر مي رس اس
ــد، اين كتاب، يك كتاب آموزشي به زباني ساده براي  نيز اشاره ش
ــت اندركاران صنعت چاپ است. به  ــران جوان، كم تجربه و دس ناش
نقل از نويسنده اين كتاب7، اين اثر مي تواند نياز اطالعاتي كارگران 
ــنده اضافه  و اپراتورهاي فعال در صنعت چاپ را برطرف كند، نويس
ــه خوبي با  ــاالن حوزه چاپ ب ــياري از كارگران و فع ــد: بس مي كن
ــنا نيستند و در كارشان با مشكل  خصايص و ويژگي هاى كاغذ آش
برخورد مي كنند. مباحث مختلفي در اين كتاب قرار دارند كه شرايط 
ــي از آن   ــاس راه آن، بخش نگه داري و حتي تا زدن كاغذ نيز بر اس

به شمار مي آيد. 

مزاياي كتاب
از مزاياي كتاب مي توان به موارد زير اشاره كرد:

ــن كتاب به صورت موجز و مختصر براي افرادي كه به −  اي
ــده اند، نگاشته شده است و از اين لحاظ  تازگي وارد صنعت نشر ش
حوصله مخاطب مبتدي را سر نبرده و وي را به ادامه مطالعه كتاب 

تشويق مي نمايد. 
ــنده به صورت مقدماتي به پيدايش −  در ابتداي كتاب، نويس

ــي نيمه فني و در انتهاي  ــط كتاب به صورت كاغذ پرداخته، در اواس
كتاب به صورتي كامًال فني به فنون چاپ مي پردازد و از اين لحاظ 

همگوني خوبي بين قسمت هاي مختلف كتاب وجود دارد.
ــت به −  ــت و در مواردي كه الزم اس ــن كتاب مصور اس اي

خوبي از عهده توضيح مطالب با تصاوير برآمده است كه اين نكته، 
به تفهيم متن كمك شايان توجهي مي كند.

معايب كتاب
ــاب، كلمه −  ــى كه در عنوان كت ــد از آنجاي ــه نظر مى رس ب

ــت، مخاطِب كتاب انتظار دارد بحثى كامل و  «تاريخچه» آمده اس
مفصل در مورد تاريخچه كتاب پيش رو داشته باشد، در صورتى كه با 
مطالعه بخش هاى مختلف تاريخچه در اين كتاب، متوجه مى شويم 
ــمت بسيار مختصر و در مقايسه با كتاب هاى ديگر (از  كه اين قس

جمله كتاب كاغذ از نشر خانه كتاب ايران) بسيار ناقص است. 
ــت؛ −  ــن در عنواِن كتاب واژه «نگهدارى» آمده اس همچني

ــود كه در فهرست مندرجات واژه اى با  ــاهده مى ش با اين وجود مش
ــمت  ــت. در متن كتاب نيز فقط در قس ــوان نگهدارى نيامده اس عن
ــى با عنوان «كلياتى در مورد كاغذ» (صص 49-52) به چند  كوتاه
ــده است و در هيچ كجاى  ــاره ش مورد از انواع كاغذ و جنس آن اش

متن به روش نگهدارى از كاغذ برنخورديم.
ــتناد −  ــاب از جمله صفحات 59 و 65 اس ــد جاي كت در چن

درون متني داده شده اما هيچ اثري از منابع و مآخذ در انتهاي كتاب 
نيست. اين مي تواند يكي از معايب اصلى كتاب باشد. اميدواريم اين 

مشكل، در ويرايش هاي بعدي كتاب اصالح شود.

ــت (133 صفحه)، اما −  هرچند تعداد صفحات كتاب زياد نيس
وجود يك نمايه در انتهاي كتاب، ضروري به نظر مي رسد. زيرا نويسنده 
اين كتاب از اصطالحات تخصصي بسياري استفاده كرده است و براي 
كسي كه به دنبال مفاهيم و كاربرد يك اصطالح فني خاص است، نبود 

يك نمايه مي تواند گمراه كننده و خسته كننده باشد. 
ــادل التين كلمات به جاي روبروي كلمات و −  بهتر بود مع

ــد تا  ــكل پانويس در زير صفحه آورده مي ش در داخل پرانتز، به ش
يكدستي و زيبايي  متن حفظ مي شد. همچنين مشاهده مي شود كه 
عبارات التين به صورت حروف بزرگ نوشته شده اند. اين مساله نيز 
بايد اصالح و در ويرايش هاي بعدي با حروف كوچك نگاشته شوند. 
ــياري از قسمت هايي كه كلمه اي التين در متن به  همچنين در بس
ــي استفاده شده است، اصال معادل آن به التين، حتي  صورت فارس

در پرانتز، نيامده است.
ــيم −  ــاب به چند بخش و زير بخش تقس ــر بود اين كت بهت

ــد كه محتوا، همگوني كامل تري داشته باشد. اغلب مشاهده  مي ش
ــت.  ــدام از بحثي به بحث ديگر پريده اس ــنده م مي گردد كه نويس
ــاخت كاغذ به تاثير كاغذ  ــال از صفحه 44 در بحث مربوط به س مث
ــازي  ــي رفته و پس از آن دوباره به صنعت كاغذ س در ادبيات فارس
ــردرگمى مى كند.  ــأله، خواننده را دچار س ــته است. اين مس بازگش
ــس از اينكه به كاغذ و كليات  ــنده پ همچنين در صفحه 55، نويس
ــرده و پس از آن دوباره با  ــاره ك آن پرداخته، دوباره به كدكس اش
ــنده مي توانست كتاب  ــت. نويس مباحث فني بحث را ادامه داده اس
ــاي آن (همانگونه كه در  ــه بخش تاريخچه، نگهداري و ت را به س
عنوان آمده است) تقسيم كند و زيربخش هايي را به هريك از آنان 

اختصاص دهد.
ــد اين كتاب تا حدودى در برآوردن هدف  دركل به نظر مى رس
ــنده كتاب، آشناكردن قشر كارگران و فعاالن  خود كه به قول نويس

حوزه چاپ با كاغذ است، موفق بوده است.
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كراينـك، جـو. آمـوزش گام بـه گام جسـت وجو و تحقيـق در 
اينترنـت. مترجمـان ابوالفضل طاهريان ريزي، آرزو خسـرو پور. 
تهران: طاهريان پور، 1389. 224 ص، شابك: 8406-96-2-

 978-964

مقدمه       
ــبكه هاى اطالعاتى به ويژه  ــيار سريع ش ــكل گيرى و رشد بس با ش
ــى،  ــى و پژوهش ــه هاى علم ــتر، مؤسس ــت و وب جهان گس اينترن
ــگاه ها و سازمان هاى زيادى اقدام به ارائه اطالعات و خدمات  دانش
ــدة اطالعات در  ــد فزاين ــتر كردند. رش ــق اين بس ــش از طري خوي
ــت وجو را به  ــنايى با مهارت هاى جس ــبكه هاى الكترونيكى، آش ش
ــنايي  ــت؛ به طوري كه آش ــى اجتناب ناپذير تبديل كرده اس ضرورت
ــاوي  ــت وجو و ابزارهاي مرتبط را مى توان مس ــا مهارت هاي جس ب
ــاوى با محروميت  ــنايي را مس ــي به اطالعات و عدم آش با دسترس
ــى قلمداد كرد. موتورهاى كاوش به عنوان يكي از ابزارهاي  دسترس
ــيار مهم جست وجوي اطالعات در اينترنت، قابليت هاي فراواني  بس
در اختيار كاربران براى شناسايي اطالعات، محصوالت و خدمات و 
همچنين دسترسي به آنها فراهم مى كنند و آشنايى با نحوه استفاده 

از آنها در دنياى حاضر بسيار ضرورى و اساسى است. 
ــت و افزايش  ــده در اينترن ــت اطالعات و خدمات ارائه ش اهمي
روزافزون كاربران اين شبكه، سبب شده تا كاربران زيادى به ماهيت و 
فرآيند جست وجوي اطالعات در آن توجه نشان دهند. كتاب «آموزش 
ــت وجو و تحقيق در اينترنت» نيز قصد دارد به صورت  گام به گام جس

تدريجي خواننده را با مهارت هاي جست وجو در اينترنت آشنا كند. 
ــط با موضوع كتاب مورد  ــنايي با كتاب هاي مرتب به منظور آش
ــناد و كتابخانه ملى ايران1 انجام  ــي در وبگاه سازمان اس نقد، كاوش
ــون نزديك به 22  ــد كه در اين حوزه تا كن ــخص ش گرفت، و مش
ــت. با توجه به اينكه در حوزه آموزش  ــر شده اس عنوان كتاب منتش
ــت، انتظار مى رود  ــياري منتشر شده اس ــت وجو كتاب هاي بس جس
كتاب هاي جديد از نوآورى، خالقيت و روزآمدي بيشتري برخوردار 
باشد كه كتاب مورد نقد، چنين مزيتى را نسبت به ساير منابع منتشر 

شده ندارد. 
ــا موضوع  ــى عنوان هاي مرتبط ب ــخصات برخ ــر مش در زي

جست وجوى در اينترنت ارائه مي شود: 
ــتانه −  ــل (1387). «آموزش دوس ــزى، ابوالفض طاهريان ري

جست وجوى پيشرفته در اينترنت». تهران: طاهر.
ــفق، مريم (1389). «آموزش جست وجو در اينترنت». −   ش

تهران: خالق.
 مروج، محمدتقى (1388). «كليد جست وجو در اينترنت». − 

تهران: كليد آموزش.
ــع علمى در −  ــت وجوى مناب ــم (1388). «جس ــى، مري متق

اينترنت». تهران: آوا متن.
ــت وجو در −  ــن (1382). «موتورهاى جس ــور، رامي موالناپ

ايترنت». تهران: انستيتو ايز ايران.
    

معرفي مترجمان    
 اين كتاب توسط ابوالفضل طاهريان ريزي و آرزو خسروپور ترجمه 
ــر شده است. اين دو مترجم به غير  ــوى نشر طاهريان منتش و از س
ــف و ترجمه كرده اند. به  ــدد ديگري را نيز تألي ــن اثر، آثار متع از اي
ــده اين دو مترجم،  ــره ش عبارت دقيق تر با اندكي تدبر در آثار منتش

آموزش گام به گام 
جست وجو و تحقيق در اينترنت

دكتر حميد قاضي زاده ■
مدرس مدعو گروه كتابداري و اطالع رساني دانشگاه عالمه طباطبائي
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آموزش گام به گام جستجو و تحقيق در اينترنت آموزش گام به گام جستجو و تحقيق در اينترنت 

با نگاهى اجمالى به 
نحوه تقسيم بندى 

بخش ها و محتواى 
كتاب، مى توان 

برداشت كرد كه 
كتاب «آموزش گام 
به گام جست وجو و 

تحقيق در اينترنت»، 
شكل كاربردي 

داشته و عموم افراد 
استفاده كننده از 

اينترنت را مخاطب 
قرار مى دهد

ــهولت مشخص مي شود كه تخصص موضوعي آنها در حيطه  به س
ــي دقيق در  ــت. همچنين با كاوش ــع الكترونيكي اس ــه و مناب رايان
اينترنت جهت دسترسي به حوزه تخصصي ناشر كتاب نيز مشخص 
ــاراتي است كه در حوزه  ــارات طاهريان از جمله انتش ــد كه انتش ش
تخصصي رايانه فعاليت داشته و  تاكنون كتاب هاي رايانه اي زيادي 
را روانه بازار كرده است. در ادامه برخي از آثار مترجمان محترم، كه 

از سوى نشر طاهريان منتشر شده،  ارائه مي شود:
ــروپور، آرزو (1388).  آموزش  - طاهريان ريزى، ابولفضل؛ خس

گام به گام و جادويي اينترنت. تهران:  انتشارات طاهريان.
ــروپور، آرزو  (1385). آموزش  - طاهريان ريزى، ابولفضل؛ خس

گام به گام Premiere pro 2.0. تهران: انتشارات طاهريان.
ــگ اصطالحات  ــان. (1378).  فرهن ــينكلر، اي ــن س - رابرتس
ــارات  ــر و IT ترجمه ابوالفضل طاهريان ريزى. تهران: انتش كامپيوت

طاهريان.
- طاهريان ريزى، ابولفضل؛ خسروپور، آرزو  (1389).  آموزش 

گام به گام و جادويي اكسل 2007. تهران: انتشارات طاهريان.
- طاهريان ريزى، ابولفضل؛ خسروپور، آرزو  (1387).  آموزش 

گام به گام ُورد 2007. تهران: انتشارات طاهريان.
- طاهريان ريزى، ابولفضل؛ خسروپور، آرزو  (1386).  آموزش 

گام به گام ويندوز ويستا. تهران: انتشارات طاهريان
    

مقايسه اثر با آثار مشابه
ــابه، مانند كتاب استفاده جامع از  ــاير آثار مش اثر حاضر نيز مانند س
ــو در اينترنت2، تنها به معرفى خدمات و قابليت هاى يك موتور  ياه
ــنده كرده و از ميان دو اصل مطرح يعنى جست وجو  جست وجو بس
ــخص شده، تنها به يك بُعد سوق  و تحقيق كه در عنوان كتاب مش
ــده است. توجه  ــكار غافل ش پيدا كرده و از بُعد ديگر به گونه اى آش
بيش از حد به سايت هاى قابل جست وجو، وبالگ ها و ... سبب شده 
ــه معرفى و بيان نحوه تحقيق در  ــالت اصلى خويش ك كتاب از رس
ــت، غافل شده و تنها مقوله جست وجو را مورد كنكاش  اينترنت اس
ــدن موضوعاتى نظير  ــد. به هر حال، گنجانده ش ــش قرار ده و نماي
ــه  ــات 192 ـ 193 و Google set در صفح Page Rank در صفح

210 مى تواند كتاب پيش رو را براى خوانندگان آن جذاب و كارآمد 
جلوه دهد.

معرفي كتاب
ــا و محتواى  ــيم بندى بخش ه ــوه تقس ــى اجمالى به نح ــا نگاه ب
ــوزش گام به گام  ــاب «آم ــت كرد كه كت ــوان برداش ــاب، مى ت كت
ــكل كاربردي داشته و عموم  ــت وجو و تحقيق در اينترنت»، ش جس

ــرح  ــتفاده كننده از اينترنت را مخاطب قرار مى دهد. در ش ــراد اس اف
مشخصات اثر پيش رو، مشخص شد كه كتاب از 11 بخش و 100 

گام تشكيل شده است.   
ــت وجو در  ــف جس ــاى مختل ــاب، قابليت ه ــش اول كت      در بخ
ــردن گام هايى مانند  ــت وجوى گوگل از طريق نمايان ك موتور جس
ــردن نتايج  ــت وجوى گوگل، محدود ك ــى كردن نتايج جس سفارش
ــت وجو  ــت وجو، و جس ــاى اصلى جس ــت وجو، كنترل كننده ه جس
ــت. در بخش دوم،  ــده اس ــه اى از اعداد مطرح ش ــاس دامن ــر اس ب
ــت وجوى نماهنگ هاى ويديويى، تصاوير و  موضوع هايى مانند جس
ــوم و چهارم  ــده، و در بخش هاى س ــواع مختلف فايل ها ذكر ش ان
ــن نحوه باالبردن  ــاالى ابزارهاى كارآمد گوگل و همچني قدرت ب
ــت. در اين بخش ها  ــده اس قدرت مرورگر ابزارهاى گوگل ارائه ش
ــي نگارش لغت مورد جست وجو،  ــنهاد بررس قابليت هايي مانند پيش
ــت كردن انواع لينك هاي مربوط به صفحه نتايج جست وجو،  فهرس
افزودن لينك هايي به نوار ابزار مرورگر و بهره گيري از فنون خاصي 

جهت پركردن فرم  هاي خسته كننده وب مطرح شده است.
ــت آوردن اخبار، نحوه  ــتا، موضوعاتى نظير به دس      در همين راس
پيداكردن موقعيتى خاص به وسيله گوگل، صرفه جويى در هزينه ها 
ــا در فرم هاى  ــال پيغام ه ــت ابزارهاى گوگل و ارس ــيله قابلي به وس
گفت وگوى گوگل، مواردى هستند كه به ترتيب در بخش هاى پنجم 
ــي به خالصه اخبار جهان،  ــده اند. امكان دسترس ــتم ذكر ش تا هش
تصاوير، گزارشات و گلچيني از 4 هزار 500 منبع خبري در سراسر 
ــه هاي مختلف مانند  ــاي زرد تلفن و نقش ــتفاده از كتاب ه دنيا، اس
ــه هاي پيوسته اينترنتي، دسترسي به مسير جاده ها و استفاده از  نقش
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عنوان كتاب حاضر ـ 
جست وجو و تحقيق 
در اينترنت ـ تداعى گر 
موضوع تحقيق در 
اينترنت بوده، و 
اين گونه در ذهن 
خواننده متبادر مى شود 
كه كتاب پيش رو 
اشاره اى هم به 
اصول تحقيق و انواع 
روش هاى تحقيق در 
حوزه منابع الكترونيكى 
نيز دارد. اّما با اندكى 
تأمل در محتواى كتاب، 
نشانه اى از روش هاى 
تحقيق و سازوكارهاى 
مرتبط با آن ديده 
نمى شود

ــتجوي حداقل قيمت كاالها و نيز  ابزارهاي ايده ال گوگل براي جس
ــري موجود در تمام مرورگرهاي  ــي به گروه هاي خب امكان دسترس
ــتند كه در اين فصل ها مطرح   ــر جهان از جمله امكاناتي هس سراس
ــره اي به دنياي  ــتم را مي توان پنج ــده اند. همچنين بخش هش ش

گروه هاي خبري دانست. 
ــدرت گوگل و  ــالگ، باالبردن ق ــك ب ــاخت و نگهدارى ي س
ــتند كه در بخش هاى  تازه ترين امكانات در گوگل موضوعاتى هس
ــده اند. در بخش نهم ضمن مروري كوتاه  ــم تا يازدهم مطرح ش نه
ــود. در  ــر بالگ ها، كاربر براي ورود به دنياي بالگ ها آماده مي ش ب
اين بخش كاربر تكنيك ها و نكات الزم جهت استفاده از وبالگ ها 
ــده است تا با معرفي  ــعي ش را فرا مي گيرد. در بخش دهم كتاب س
ــه كاربران خود را راضي و  ــت وجو، هميش روش هاي ابتكاري جس
ــت وجوي قدرتمندي  ــنود نگه دارد. در اين بخش از  ابزار جس خش
ــتفاده مي شود. امكان جستجو به زبان فارسي  به نام  گوگل لب3 اس
ــا حد زيادي نياز كاربران ايراني  ــت كه ت يكي از امكانات جذابي اس
گوگل را مرتفع مي سازد. اين قابليت و ويژگي مربوط به آن از جمله 

مباحثي است كه در بخش يازدهم به آن اشاره شده است.

نقد و نظر
نقاط قوت كتاب

ــتفاده از موتور  ــت اكثر كاربران در زمان اس ــان داده اس تجربه نش
ــمت جست وجوى اوليه آن استفاده كرده  كاوش گوگل، فقط از قس
ــبى  ــتفاده  مناس ــنايي، اس و از ديگر قابليت هاى گوگل به دليل ناآش
ــبب ارائه جزئى ترين  ــد. بنابراين وجود چنين منبعى ـ به س نمى كنن
ــاى گوگل ـ مى تواند براى خوانندگان در  اطالعات درباره قابليت ه

انجام جست وجوى مطلوب، بسيار سودمند  باشد.
    امكان خالصه كردن نتايج جست وجو با استفاده از گوگل ست4، 
ــط كاربر در صفحه 210، انجام جست وجوى پيشرفته به وسيله  توس
ــزار گوگل در  ــى كردن نوار اب ــراگل5، در صفحه 144، و سفارش ف
ــودمندى هستند كه در اين  ــى از خدمات س صفحه 92، تنها بخش
كتاب به آنها اشاره شده است. معرفى و بيان ابزارهاى كاوشى نظير 
گوگل گروپ6  و گوگل  اوكال7  در صفحات 156 و 200 نيز مى تواند 

از جمله نكات ارزشمند كتاب حاضر تلقى گردد. 

نقاط ضعف كتاب
ــخص نبودن مخاطبان كتاب،  ــگفتار، و مش عدم وجود مقدمه، پيش
شايد جزء موارد بارزي باشند كه مى توان از آنها به عنوان كاستي هاى 
كتاب اشاره كرد. همچنين، از آنجا كه پوشش بيشتر مطالب كتاب، 
ــت، بهتر آن بود كه كتاب با  ــيع آن اس مربوط به گوگل و دامنه وس
ــت وجو و تحقيق در گوگل» منتشر  تغيير نام، با عنوان جديد «جس
مى شد؛ زيرا موتور جست وجوى گوگل تنها يكى از انواع موتورهاي 
جست وجو در اينترنت بوده و واژه اينترنت فقط مختص و محدود به 
ــت. در واقع، اينترنت به مثابه بزرگراهي است كه در آن  گوگل نيس
انواع اخبار، سرگرمى ها، موتورها و راهنماى جست وجو، پايگاه هاى 

اطالعاتى، وبگاه هاى سازمانى و .... موجود است.
    همچنين، عنوان كتاب حاضر ـ جست وجو و تحقيق در اينترنت 
ــوده، و اين گونه در ذهن  ــر موضوع تحقيق در اينترنت ب ـ تداعى گ
ــاره اى هم به اصول  ــود كه كتاب پيش رو اش خواننده متبادر مى ش
ــوزه منابع الكترونيكى نيز  ــق و انواع روش هاى تحقيق در ح تحقي
ــانه اى از روش هاى  ــا با اندكى تأمل در محتواى كتاب، نش دارد. اّم

تحقيق و سازوكارهاى مرتبط با آن ديده نمى شود.
ــل تدوين و تأليف  ــد، على رغم اين كه در مراح به نظر مى رس
ــي، رعايت و نگارش اصول خاصى مانند وجود مقدمه،  كتب آموزش
ــخص كردن نوع مخاطب و... اجتناب ناپذير است،  ــگفتار، مش پيش
ــق در اينترنت، فاقد  ــت وجو و تحقي ــاب آموزش گام به گام جس كت
ــت  ــگفتار، فهرس ــات كلى نظير مقدمه، پيش ــخصات و اطالع مش
مندرجات و... بوده، و فقدان اين مشخصات تا حدودى روند بررسى 
ــاير شاخص هاى  ــناخت مخاطب و س و قضاوت در مورد اهداف، ش
مورد نياز جهت نقد را با سردرُگمى و مشكل مواجه مى سازد. وجود 
ــده اى مانند مقدمه يا پيشگفتار و...،  ــازماندهى ش چارچوب هاى س
سبب مى شود هم از هدر رفتن وقت خواننده جلوگيرى شود، و هم 

خواننده با اهداف و فلسفه چاپ كتاب آشنايى بيشتري پيدا كند. 
  

سخن پاياني
امروزه، در عصر الكترونيك، داشتن مهارت هاى جست وجو براى رفع 
ــيار مهم و حياتى است. بنابراين، توليد  نيازهاى اطالعاتى امري بس
ــار كتا ب هايى با اين موضوعات بسيار ارزشمند است. كتاب  و انتش
ــت  ــت وجو و تحقيق در اينترنت، منبعي اس آموزش گام به گام جس
كه با داشتن نكات برجسته خود تا حدودى توانسته به پرسش هاى 
مربوط به حوزه جست وجو در محيط وب پاسخ دهد. هر چند به طور 
ــده و اهداف آن معلوم نيست.  ــخص نش دقيق مخاطبان كتاب مش
ــت وجوى گوگل  ــه كتاب، تمركز خود را روى موتور جس از آنجا ك
ــت وجو در اينترنت ـ معطوف  ــن و مهم ترين موتور جس ـ بزرگ تري
ــد. نهايت  ــه آن مى تواند براى خوانندگان مفيد باش ــته ، مطالع داش
ــه روش هاى گوناگون كاوش  ــه كتاب حاضر، قصد دارد با ارائ اينك
در اينترنت از طريق موتور جست وجوى گوگل، كاربران را با فرايند 
ــت وجو آشنا ساخته و آنها را در بازيابى دقيق  و جامع اطالعات  جس

يارى رساند.

پي نوشت ها
1. www.nlai.ir

2 . نادرى فر، مهدى؛ بختيارى تاتى، داوود و طاهريان ريزى، ابوالفضل (1381). 
استفاده جامع از ياهو [YAHOO!].  تهران: انستيتو ايز ايران.

3.Google lab 

4.Google set

5.Froogle

6.Google Group

7.Google local
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در شبكه وب، 
واژه نامه هاى برخط 

متعددى در دسترس 
هستند كه هر كدام 

اصطالحات مورد 
استفاده در حوزه 

خاصى از دانش بشرى 
را توصيف مى كنند، 

يكى از آنها واژه نامه 
برخط علم كتابدارى و 
اطالع رسانى (ادليس) 

است

مقدمه
ــبكه  ــم روزافزون منابع اطالعاتى در اينترنت و ش ــا توجه به حج ب
ــتفاده  جهانى وب، كتابداران و كاربران اينترنت قبل از انتخاب و اس
ــع الكترونيكى، نيازمند ارزيابى منبع به منظور آگاهى از مفيد  از مناب
آن هستند. يكى از منابع مرجعى كه به وفور مورد استفاده كاربران، 
و به خصوص كتابداران قرار مي گيرد، واژه نامه ها هستند. واژه نامه ها 
ــد كه به قالب  ــواده مرجع چاپى بودن ــتين اعضاء خان يكى از نخس
ديجيتالى و دسترسى برخط راه يافتند (كتس3، 1386، ص 184). با 
توجه به آنچه مطرح شدو  وجود واژه نامه هاى بسيار متنوع و فراوان 
در اينترنت، الزم است كتابدار با واژه نامه هاي تخصصى رشته خود 
به منظور آگاهى از اصطالحات علمى و فنى مرتبط، همچنين براى 
پاسخ به سؤاالت متعدد استفاده كنندگان آشنا باشد  تا در مواقع نياز، 

توانايى آگاهى رسانى و ارائه خدمات را داشته باشد.
ــترس  ــط متعددى در دس ــاى برخ ــبكه وب، واژه نامه ه در ش
ــتفاده در حوزه خاصى از  ــتند كه هر كدام اصطالحات مورد اس هس
ــرى را توصيف مى كنند، يكى از آنها واژه نامه برخط علم  دانش بش

كتابدارى و اطالع رسانى (ادليس) است.

معرفى اثر
ــس )، در ابتدا  ــانى ( ادلي ــه برخط علم كتابدارى و اطالع رس واژه نام
ــى در كتابخانه هاس4 با  ــوان چهاربرگ چاپ ــال 1994 به عن در س
عنوان اليبرري لينگو،5 به منظور راهنمايى فارغ التحصيالنى كه در 
انگليسى روان و سليس نبودند، و نيز دانشجويان انگليسى زبانى كه 
با اصطالحات علمى و فنى بنيادى در كتابدارى ناآشنا بودند، منتشر 
ــال هاى 2002 تا 2004، 4200 اصطالح  ــد و در نهايت، طى س ش

را دربر گرفت.
ــك منبع مرجع  ــه، به عنوان ي ــى اين واژه نام ــدف از طراح ه
فرامتن6 به منظور استفاده حرفه مندان علم كتابدارى و اطالع رسانى، 
ــتفاده كنندگان از انواع كتابخانه ها بوده  دانشجويان دانشگاه ها و اس

است، كه در واقع منعكس كننده آثار آمريكاى شمالى است.
ــت، و به صورت الفبايى حرف به حرف  زبان منبع يك زبانه اس
ــه صورت توصيفى  ــت. همچنين، مدخل هاى اثر ب ــده اس تنظيم ش

ــب  ــه منظور فهم واژه يا كاربرد مناس ــده اند و مثال هايى ب ارائه ش
ــف اصطالحات از قواعد  ــت. نيز، در تعيين تعاري ــده اس آن ارائه ش

فهرست نويسى انگلوامريكن استفاده شده است. 

معرفى مؤلف و ناشر
ــانى توسط جان ام ريتيز7  واژه نامه برخط علم كتابدارى و اطالع رس
ــت. ناشر اين  ــترن8 در دانبرى9 تهيه شده اس ــه وس كتابدار مؤسس
ــش را براى نيازهاى  ــت كه خدمات واژه نامه اليبرريز آنليميتد10 اس
ــداران، متخصصان  ــانى ، كتاب ــدارى و اطالع رس ــجويان كتاب دانش

رسانه ها و معلمان ارائه مى دهد.
اعضا، اين انتشارات را كتابداران تشكيل مى دهند و منتشر كننده 
كتاب شناختى ها، كتب مرجع ، منابع علم كتابدارى و اطالع رسانى و 

دستنامه هاى علم كتابدارى و اطالع رسانى است.
ــر، مى توان به موارد زير  ــر شده از اين ناش از ديگر منابع منتش

اشاره كرد:
1.The Readers Advisor Online-http://rainfo.

lu.com

2.ARBA online-http://abrbaonline

3.ChildrensMagazingGuide online-http://

www.childrensmag.com

4.Crinkles Magazine-http://www.crinkles.com

5.School Library Media Activites Monthly-

http://www.school librar media

6.Teacher Ideas Press-http://www. 

Teacherideaspress

ــتراك كتاب  كه به ترتيب پايگاه اطالعاتى دريافت كتاب و اش
براى خوانندگان، پايگاه اطالعاتى نقد و بررسى كتب چاپى و منابع 
ــى به  مرجع الكترونيكى، نمايه موضوعى مجالت كودكان، دسترس
ــى به كتب  ــال، دسترس ــالت براى كودكان هفت تا دوازده س مج
مربوط به كتابخانه هاى مدارس براى كمك به درس هاي كودكان 

معرفي و ارزيابي واژه نامه برخط علم 
كتابدارى و اطالع رسانى1 (ادليس) 

مريم شعبان زاد2 ■
كارشناس ارشد كتابدارى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن

منابع الكترونيكمنابع الكترونيك
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هدف از طراحى اين 
واژه نامه، به عنوان 
يك منبع مرجع 
فرامتن به منظور 
استفاده حرفه مندان 
علم كتابدارى 
و اطالع رسانى، 
دانشجويان دانشگاه ها 
و استفاده كنندگان از 
انواع كتابخانه ها بوده 
است، كه در واقع 
منعكس كننده آثار 
آمريكاى شمالى است

ــنهاد كتاب به معلمان به منظور پيشبرد تمرين هاي كالسى  و پيش
و درسى هستند.

نقد و نظر
ــئله در ارزيابى واژه نامه ها، اين است كه هيچ واژه نامه اى  اولين مس
ــاعت  ــون، واژه نامه ها مانند س جامعيت ندارد. به عقيده دكتر جانس
ــت و از بهترين آنها نمى توان  مچى اند، بدترين آنها از هيچ بهتر اس
ــت، هيچگاه  ــت كار كنند. در حقيق ــه كامًال درس ــت ك انتظار داش
واژه نامه كاملى وجود نداشته و نخواهد داشت، مگر اينكه زبان يك 
كشور كامًال ثبات يابد و اين امرى است غير ممكن، چرا كه زبان به 
خاطر وجود واژه هاى جديد و تغيير يافتن كلمه هاى قديمى هميشه 

در حال تحول است (كتس، 1386، ص 184).

قابليت ها و نكات قوت اثر
ــا دربرگيرنده اصطالحات علمى و فنى11 مختلف  اين واژه نامه، تنه
ــت، بلكه واژگان  ــانى نيس ــم كتابدارى و مطالعات اطالع رس در عل
نشر، چاپ، صحافى12، هنرهاى تجسمى، تاريخچه كتابت، ادبيات، 
ــت  زندگينامه13، ارتباطات دوربرد14، و علم كامپيوتر را كه ممكن اس
براى كتابداران و متخصصان اطالع رسانى در محيط كاريشان مفيد 

واقع شود، نيز شامل مى شود. 
ــاهده -  ــده، مى توان مش با مرورى در بين مدخل هاى ارائه ش

ــانى تا حد  ــط با علم كتابدارى و اطالع رس ــرد كه تعاريف نامرتب ك
ممكن حذف شده است و در مورد آغازه ها و كوته نبشت ها در زمانى 
ــتفاده مى شود، تعريف اصطالح را  كه اصطالح كامل آن بندرت اس

در زير مدخل كوته نبشت نمايش مى دهد. 
ــات عاميانه و زبان -  ــدادى اصطالح ــامل تع اين واژه نامه ش

ــت كه  ــيار اندكى اصطالحات مهجور16 اس محلى15، و نيز مقدار بس
ــه اصطالح رايج و  ــيله ارجاعات «نگاه كنيد به»، ب ــوًال به وس معم
ــوند؛ و زمانى كه معنى اصطالحى  ــتفاده ارجاع داده مى ش مورد اس
ــطه كاربردش در رشته داراى معانى متعددى است، واژه نامه  به واس

اصطالع متقدم تر را ارائه مى دهد.
همچنين، اهداف منبع در بخش ( درباره ادليس )17 به وضوح - 

بيان شده است، و منبع توانسته اهداف بيان شده را به خوبى پوشش 
دهد. 

ــب با -  ــى به كار رفته در اين واژه نامه، متناس ــطح آموزش  س
ــت. بر اين اساس،  ــده اس ــت كه در اهداف اثر بيان ش گروهى اس
ــى مخاطبان  ــطح آموزش ــه در واژه نامه با س ــه كار رفت ــاى ب واژه ه

هماهنگى دارد.
با توجه به اين مطلب كه براى هر مدخل اطالعات توصيفى - 

ــت از پيوندهاى بين  ــت، منبع توانسته اس ــده اس در نظر گرفته ش
ــكل كه داراى  ــتفاده كند؛ بدين ش ــه بهترين صورت اس ــل ب مداخ
پيوندهاى ارجاعى مناسب مانند «نگاه كنيد»18 و «نيز نگاه كنيد»19  

است.
ــده در اثر، داراى عبارتى به معناى -   اكثر مدخل هاى ارائه ش

ــه كنيد با»20 هستند، و پيوند واژه مقايسه شونده نيز در نظر  «مقايس
ــده است، كه از نكات بسيار مهم در فهم واژگان به حساب  گرفته ش

مى آيد.
ــازمانى، از ديگر مواردى است كه به -  ــتن مدخل هاى س داش

(Library Association (LA :چشم مى خورد؛ مانند مدخل
ــايت هاى مربوط به -  ــه داراى لينك برون متنى به س واژه نام

ALA Filing Rules :مدخل مورد نظر نيز مى باشد؛ مانند مدخل
ــى به واژه نامه رايگان است، و براى استفاده از منبع -   دسترس
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معرفي و ارزيابي واژه نامه پيوسته علم كتابدارى و اطالع رسانى (ادليس) معرفي و ارزيابي واژه نامه پيوسته علم كتابدارى و اطالع رسانى (ادليس) 

اكثر مدخل هاى 
ارائه شده در اثر، 
داراى عبارتى به 

معناى «مقايسه كنيد 
با»هستند، و پيوند واژه 

مقايسه شونده نيز در 
نظر گرفته شده است، 

كه از نكات بسيار 
مهم در فهم واژگان 

به حساب مى آيد

نيازى به ثبت نام نيست. همچنين، به منظور مشاهده منبع به نرم افزار 
خاصى احتياج نيست كه از مزيت هاى منبع به حساب مى آيد.

ــت كه با -  ــته منبع، مى توان بيان داش ــر نكات برجس از ديگ
ــا و تعاريف مرتبط با آن  ــت وجو و يافتن يك واژه ، تمام واژه ه جس
ــل Classification كه اصطالحات  ــود؛ مانند مدخ نيز بازيابى مى ش
  (Abridge Decimal Classification(ADCــد مانن آن  ــا  ب ــط  مرتب

و ياAnalytic classification نيز نشان داده مى شوند.
منبع داراى هيچ نوع آگهى تبليغاتى نيست.- 
براى امالء صحيح كلمات از فرهنگ لغات واژگان آمريكايي - 

وبستر21 استفاده شده است.
براى جست وجو يك موتور كاوش تعبيه شده است، كه فقط - 

از دو طريق سرواژه22 و تعريف23 مى توان به جست و جو پرداخت.
ــرور از طريق حروف -  ــت و جو، امكان م به منظور راحتى جس

الفبا24 هم فراهم شده است.
ــخه چاپى، پيوند -  ــفارش نس در ابتداى واژه نامه، به منظور س

مشخصى در نظر گرفته شده است، كه در اين پيوند تمام اطالعات 
كتاب شناختى منبع، همچنين قيمت قابل مشاهده است.

كاستى هاى اثر
ــت. بنابراين، در اين -  ــري در واژه نامه يك امر بي پايان اس بازنگ

ــدم ذكر تاريخ  ــت ع ــاهده اس واژه نامه اولين نكته اى كه قابل مش
ــازى  ــى مربوط به روزآمد س ــه مهم تر خط مش ــدى، و از هم روزآم
ــى از واژه نامه  ــه بهتر بود مؤلف محترم در بخش ــت، ك واژه نامه اس

تاريخ آخرين روزآمدسازى را بيان مى داشت.
ــه علت روزآمد نبودن منبع، لغات جديدالورود به حوزه هاى -   ب

.Semantic Web مربوطه را شامل نمى شود؛ مانند واژه
از نكات مهم و اساسى ديگر كه در اين واژه نامه رعايت نشده - 

ــت، عدم ذكر منابع و مآخذ اطالعات و واژگان ارائه شده است،  اس
كه از اعتبار منبع مى كاهد.

سخن آخر
ــى هايى كه  ــى واژه نامه هاى موضوعى، عالوه بر بررس براى ارزياب
ــرد، برخى نكات خاص  ــورد واژه نامه هاى ديگر صورت مى گي در م
ــه بايد به هنگام  ــى ك ــز بايد مد نظر قرار گيرد . مهم ترين پرسش ني
ــت كه آيا اين  ــود، اين اس ارزيابى يك واژه نامه تخصصى مطرح ش
واژه نامه مطالبى را دربر مى گيرد كه در واژه نامه پايه اى كه اكنون در 
ــت، وجود نداشته باشد. با تأكيد بر مسئله مطرح  كتابخانه موجود اس
شده، كتابداران و كاربران كتابخانه  ها بايد توانايى ارزشيابى و قدرت 
ــب از ميان انبوه منابعى را كه در اينترنت  انتخاب منابع مرجع مناس
منتشر مى شوند، با توجه به اينكه تمامى اين آثار داراى ارزش علمى 

و معتبر نيستند، داشته باشند.
ــه ادليس منبع معتبرى  ــان كرد ك در پايان، مى توان خاطر نش
براى استناد كردن در پژوهش ها، به خصوص در مواردى كه مفهوم 
و معناى واژه مورد نياز است، به حساب مى آيد و مى تواند به عنوان 

منبع پايه اينترنتى در كتابخانه ها و مؤسسات كتابدارى مورد استفاده 
قرار گيرد.
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پژوهش هاي دانشگاهي در حوزه علوم
 كتابداري و اطالع رساني

حامد عليپور حافظي ■
دانشجوي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطالع رساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان

ت
قا

قي
ش تح

گزار
ت

قا
قي

ش تح
گزار

■ اكبـرى، اعظـم. ابعاد خودپنـداره حرفه اى نـزد دانشـجويان و دانش آموختگان كارشناسـى 
كتابدارى و اطالع رسانى: يك مطالعه اكتشافى. پايان نامه كارشناسى ارشد رشته علوم كتابدارى و 
اطالع رسانى به راهنمايى ابراهيم افشار. دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربيتى و روان شناسى، 

.1389
ــران مبنى بر تمركز  ــده دركتابخانه هاى اي ــه بداند گرايش مشاهده ش ــت ك ــن پژوهش در پى آن اس اي
ــايى اين گرايش  ــت. شناس متخصصان در خدمات فنى تا چه حد برآمده از گرايش درونى خود آنها اس
ــى كتابدارى دنبال  ــائى خودپنداره حرفه اى دانش آموختگان كارشناس ــش حاضر در قالب شناس را پژوه
ــاختاريافته، و براى تحليل  ــت. براى گردآورى داده ها از روش گراندد تئورى و مصاحبه نيمه س كرده اس
ــتراوس و كربين طى سه مرحله كدگذاى  ــه مداوم در رويكرد نظريه زمينه اى اس داده ها از روش مقايس
ــوندگان 20 نفر دانشجوى كارشناسى در آستانه  ــتفاده شده است. مصاحبه ش باز، محورى و انتخابى اس
ــان مى دهد كه خودپنداره حرفه اى  ــى (پايان ترم آخر) بوده اند. يافته هاى اين پژوهش نش فارغ التحصيل
ــت اجتماعى و تصور از  ــات فردى، منزل ــه بُعد احساس ــى كتابدارى داراى س دانش آموختگان كارشناس
ــته خود عالقه مند شده  ــركت كننده در مطالعه، در حين تحصيل به رش ــت. دانش آموختگان ش حرفه اس
ــناخته بودن حرفه در  ــجوئى ديد مثبت ترى به آن پيدا كرده اند. آنها از ناش ــبت به زمان آغاز دانش و نس
ــان از حرفه متشكل از پندارشان ازكتابدارى  جامعه و فقدان جايگاه اجتماعى آن گاليه دارند. پندار ايش
ــان از خودشان به عنوان كتابدار است. آنها رشته شان را خدمت مدار مى دانند، اّما تخصص هاى  و پندارش
ــود را خدمات فنى مى دانند و آن را مهم تر  ــى براى خدمت در خود مى بينند؛ عده اى تخصص خ مختلف
ــى مى كنند. پژوهش و مديريت، دو بُعد  ــتقيم را مهم تلق ــى مى كنند، و برخى خدمات عمومى و مس تلق
ــركت كنندگان در پژوهش، به  ــت كه آنها براى كتابدارى بيان مى كنند. ش ديگر از تخصص حرفه اى اس
كتابدارى و اطالع رسانى عالقه مندند، اّما نگران جايگاه اجتماعى و ناشناخته بودن آن در جامعه هستند. 
ــترى به اشتغال در خدمات فنى و اطالع رسانى  ــته خود را خدمت مدار مى بينند، اّما گرايش بيش آنها رش

تخصصى دارند.

■ مكتبي فرد، رويا. بررسـي تناسـب محتواي داستان هاي تأليفي براي كودكان و نوجوانان گروه 
سني ج با مهارت ها و مؤلفه هاي تفكر انتقادي. استاد راهنما دكتر مرتضي كوكبي، پايان نامه دوره 
دكترى علوم كتابدارى و اطالع رسـانى، دانشـگاه شـهيد چمران اهواز، دانشـكده علوم تربيتي و 

روان شناسي، 1389. 
تفكر انتقادى تفكرى است مستدل و مستند به مدارك و اطالعات موثق كه انتظار مى رود به قضاوتى 
ــائل پيچيده و بحث برانگيز،  ــتانداردهايى مناسب را براى ارزيابى و تفسير مس ــود و اس صحيح منجر ش
ــه نتيجه گيرى يا تصميم گيرى درخصوص انجام كار يا باور به عقيده اى عرضه كند.  ــور حصول ب به منظ
داستان به سبب درگير كردن كودكان در موقعيت هايي كه ممكن است در زندگي روزمره توانايي تجربة 
ــنايي با يك  ــتنباط، و آش ــند، همچنين به موجب تقويت مهارت خواندن، قدرت اس ــته باش آنها را نداش
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پژوهش هاي دانشگاهي در حوزه علوم كتابداري و اطالع رسانيپژوهش هاي دانشگاهي در حوزه علوم كتابداري و اطالع رساني

ــر انتقادي دارد. به ويژه وقتي  ــكل گيري مهارت هاي تفك ــي حياتي در ش واقعه از زواياي گوناگون، نقش
ــخصيت هاى داستان از توانايي چنين تفكري برخوردار باشند، طريق سازوكار يادگيري مشاهده اي بر  ش
ــتفاده از روش تحليل  ــي توصيفي و با اس خوانندگان آثار مؤثر  مي افتد. پژوهش حاضر به عنوان پژوهش
ــر انتقادي از ديدگاه ريچارد پل  ــت ميزان وجود مهارت ها و مؤلفه هاي تفك ــوى در تالش بوده اس محت
ــال هاي 1342 تا 1385 در  ــني «ج» كه در فاصلة س ــتان هاي تأليفي براي كودكان گروه س را در داس
ــي كند. ابزار  ــيده اند، شناسايي و بررس ــوراي كتاب كودك به ثبت رس ــب ش ــت كتاب هاي مناس فهرس
ــاخت بود كه روايي آن با مشورت 25 نفر از متخصصان حوزة  ــگر يك سياهة وارسي محقق  س پژوهش
ــد. در اين مرحله هفده مهارت تفكر انتقادي در دو دستة  ــتاني كودك و نوجوان سنجيده ش ادبيات داس
ــخيص داده  ــتاني، مرتبط تش كلي مهارت هاي عام و مهارت هاي ذهني تعيين و به نوعي با عناصر داس
ــد. مهارت هاي عام شامل هدف، طرح پرسش، اطالعات، داده، شاهد، و تجربه، استنباط ها و تفاسير،  ش
ــتلزامات و پي آمدها، و نقطه نظرها و ديدگاه هاي گوناگون، و مهارت هاي ذهني شامل  پيش فرض ها، اس
ــتحكام، و پشتكاِر ذهني، اطمينان در تفكر، تسلط بر  ــادت، همراهي، اس انصاف (بي طرفي)، تواضع، رش
ــد، پايايي ابزار نيز به كمك دو داور كه  ــتدالل اخالقي بود. در مرحلة بع خودمحوري، و قابليت هاي اس
ــده بود، سنجيده شد. بررسي 125 داستان  ــياهة وارسي براي آنها شرح داده ش مباني نظري و كار با س
ــكيل مي دادند، نشان داد كه مؤلفه هاي استلزامات و پي آمدها، اطالعات، داده،  كه جامعة پژوهش را تش
ــاهد، و تجربه، هدف، و قابليت هاي استدالل اخالقي نسبت به ساير مؤلفه ها در وضعيت بهتري قرار  ش
ــته اند. از ضعيف ترين مؤلفه ها نيز مي توان به پيش فرض ها، اطمينان (آزادي) در تفكر، نقطه نظرها  داش
ــتة بهرام  ــاره كرد. كتاب «حقيقت و مرد دانا» نوش ــير اش ــتنباط ها و تفاس و ديدگاه هاي گوناگون، و اس
بيضايي با مجموع امتياز 147 بيشترين انطباق را با مؤلفه هاي تفكر انتقادي داشته است. به نظر مي رسد 
ــبت به  ــتري با مؤلفه هاي تفكر انتقادي نس ــتان هاي فانتزي انطباق بيش ــي داس در جامعة مورد بررس
ــتان هاي واقع گرا داشته اند. تعداد اندك داستان هايي با درون ماية طنز نيز از ديگر نكات قابل توجه  داس
ــير و استنباط مخاطب  ــت. وجود راوي هاي مداخله گر كه منجر به ضعف در توانايي تفس در پژوهش اس
ــتاني به منظور خلق موقعيت هاي متفاوت و تقويت  ــگردهاي داس ــتفاد ة مطلوب از ش ــود، عدم اس مي ش
نقطه نظرها و ديدگاه هاي گوناگون، نداشتن شخصيت هاي عميق و تأثيرگذار كه مهارت هاي ذهني را در 
كودكان تقويت كند، و داشتن درون مايه هايي هم سو و هم راستا با مفروضات رايج و پذيرفته شدة جامعه 
در زمان نگارش اثر، از ديگر خصوصيات داستان هاي جامعة پژوهش بوده  است. سير تحول داستان ها در 
طول زمان نشان مي دهد كه اگر از يك رشد مقطعي در دهة چهل بگذريم، عمدة رشد متوالي داستان ها 

به لحاظ مؤلفه هاي تفكر انتقادي در آثار متأخر و در دهة هشتاد روي داده است. 

■ محمدى استانى، مرتضى. امكان سنجى استقرار مديريت دانش در كتابخانه هاى دانشگاهى شهر 
اصفهان براساس مدل بكوويتز و ويليامز. پايان نامه كارشناسى ارشد رشته علوم كتابدارى و اطالع رسانى 

به راهنمايى احمد شعبانى. دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربيتى و روان شناسى، 1389.
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ــتقرار مديريت دانش در كتابخانه هاى دانشگاهى شهر  ــنجى اس ــى امكان س هدف پژوهش حاضر بررس
ــگاه اصفهان، دانشگاه صنعتى اصفهان، و دانشگاه علوم پزشكى اصفهان) براساس مدل  اصفهان (دانش
بكوويتز و ويليامز بود. مدل بكوويتز و ويليامز داراى هفت مرحله يافتن، به كارگيرى، يادگيرى، تسهيم، 
ــت. روش تحقيق پژوهش حاضرتوصيفى ـ پيمايشى است.  ارزيابى، ايجاد/ نگهدارى و حذف دانش اس
ــال تحصيلى 1388 ـ  ــگاه مذكور (197 نفر) در س ــه دانش ــاغل در س جامعه پژوهش تمام كتابداران ش
ــد و 138  ــتفاده ش ــت. به منظور تعيين حجم نمونه از فرمول نمونه گيرى عمومى كوكران اس 1389 اس
ــدند. روش نمونه گيرى، نمونه گيرى تصادفى طبقه اى متناسب با  نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب ش
ــت. ابزار گردآورى داده ها پرسشنامه محقق ساخته، با مقياس پنج درجه اى ليكرت بود. روايى  حجم اس
ــاى گرونباخ (٪8)  ــاتيد مجرب تأييد و به منظور پايايى آن از ضريب آلف ــط اس ــنامه توس صورى پرسش
ــخنامه هاى دريافتى 127 عدد (92/20 درصد) مى باشد كه كارتجزيه و تحليل  ــتفاده شد. تعداد پاس اس
برروى آنها انجام گرفت. درسطح آمار توصيفى از فراوانى، درصد، ميانگين، و انحراف معيار استفاده شد، 
ــطح آمار استنباطى از آزمون هاى t تك متغيره، تحليل واريانس چن متغيره ( مانوا)، t2  هتلينگ  و در س
ــت كه امكان استقرار مديريت دانش  ــتفاده شد. نتايج تحقيق حاكى از آن اس ــفه اس و آزمون تعقيبى ش
ــگاهى شهر اصفهان براساس مدل بكوويتز و ويليامز پايين تر از حد متوسط است  در كتابخانه هاى دانش
ــى تنها ميانگين دو متغير يافتن دانش  ــت. همچنين، از بين متغيرهاى مورد بررس و در حد مطلوبى نيس
ــط  ــهر اصفهان باالتر ازحد متوس ــگاهى ش (3/07) و به كارگيرى دانش (3/064) در كتابخانه هاى دانش
ــذف دانش به ترتيب 2/57،  ــهيم، ارزيابى، ايجاد/ نگهدارى و ح ــود. ميانگين متغيرهاى يادگيرى، تس ب
ــط بود. همچنين، بين نظرات كتابداران بر  ــت كه پايين تر از حد متوس 2/62، 2/72، 2/68 و 2/57 اس
ــته تحصيلى، سابقه  اشتغال، سطح تحصيالت، نوع كار  ــناختى جنسيت، رش مبناى متغيرهاى جمعيت ش
در كتابخانه، و نوع كتابخانه، تفاوت معنادارى وجود ندارد. اّما در دو متغير تسهيم و ارزيابى دانش، بين 
نظرات كتابداران با مدرك ديپلم و كتابداران با مدرك كارشناسى و كارشناسى ارشد تفاوت معنادار بود. 
ــتر از كتابداران با مدرك  ــهيم ارزيابى دانش را بيش به عبارت ديگر، كتابداران با مدرك ديپلم امكان تس

كارشناسى و كارشناسى ارشد مى دانند.

■ شـكرانه، فرهاد. اجراي مراحل پاسـخ دهي كتابدار باليني به پرسـش هاي باليني اعضاء هيئت 
علمي و دستياران طب اورژانس بيمارستان شهداي هفتم تير تهران. پايان نامه كارشناسى ارشد 
رشـته كتابدارى و اطالع رسـانى، به راهنمايى رقيه اسكروچي، دانشـگاه علوم پزشكى و خدمات 

بهداشتى درمانى ايران، دانشكده مديريت و اطالع رسانى پزشكى، 1389.
زمينه و هدف پژوهش: يكي از نقش هاي كتابداران و اطالع رسانان پزشكي در پيوند با پزشكي مبتني بر 
شواهد، كتابداري باليني است. كتابدار باليني پاسخ هاي مرتبط با پرسش هاي باليني متخصصين باليني 
را براساس اطالعات معتبر ارائه مي كند. هدف از پژوهش حاضر اجراي مراحل پاسخ دهي كتابدار باليني 
ــتياران طب اورژانس است كه از نتايج نخستين طرح  ــش هاي باليني اعضاء هيئت علمي و دس به پرس
پايلوت كتابداري باليني در ايران حاصل شده است. در اين پژوهش مقطعي توصيفي، كتابدار باليني در 
بخش اورژانس بيمارستان شهداي هفتم تير تهران حاضر شد و در مدت سه ماه از دوازده بهمن تا 30

ــت 1389 به پرسش هاي باليني شش عضو هيئت علمي و 18 دستيار طب اورژانس پاسخ داد.  ارديبهش
داده هاي مرتبط با متغيرها با استفاده از پرسشنامه پرسش باليني گردآوري شد. اين داده توسط نرم افزار 
ــال 2003، و با روش هاي آمار توصيفي بررسي و نتايج آن در  ــل ويرايش س ــافت آفيس اكس مايكروس

جداول فراواني و نمودارهاي ميله اي، ناحيه اي و دايره اي ارائه شد.
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ــش درماني/ مداخله اي، 25  ــش باليني در 5 نوع (84 پرس ــي، 126 پرس در دوره زمان مورد بررس
ــش تشخيصي، 8 پرسش ميزان/ مقدار، 6 پرسش پيش آگهي/ پيش بيني و 3 پرسش علت شناسي)  پرس
ــط وي پاسخ داده شد. ميزان انطباق پرسش ها  ــيده شد، كه تمامي پرسش ها توس از كتابدار باليني پرس
ــش باليني متغير است، و تنها پنج پرسش كامًال  ــان داد كه عناصر پيكو براي هر پرس با عناصر پيكو نش
ــش ها، دو الگوي PIO و PO به ترتيب با فراواني 61 و  ــت و براي فرمول بندي پرس با پيكو منطبق اس
ــاير الگوهاي پيكو كاربرد دارند و تعدادي از الگوها تنها براي نوع يا انواع خاصي  ــش بيش از س 34 پرس
ــوند. ميانگين مدت زمان الزم براي انجام هر يك از چهار مرحله  ــش هاي باليني استفاده مي ش از پرس
پرسش، پيكو، پاسخ و تأييد به ترتيب 1/1، 1، 9/22 و 3/11 دقيقه به دست آمد. به طور ميانگين مراحل 
ــنجش ميزان رضايت از  ــط كتابدار باليني، 14/42 دقيقه بود. س ــش باليني توس ــخ دهي به هر پرس پاس
ــخ هاي كتابدار باليني از نظر متخصصين باليني در طيف ليكرت، رضايت خيلي زياد  كاربردي بودن پاس
ــش (36٪)، زياد براي 24 پرسش (19٪) و متوسط براي  ــش (42٪)، كامل براي 45 پرس براي 53 پرس

4 پرسش (3٪) را نشان داد.
ــود،  ــتند كه در تعدادي از متون ارائه مي ش ــدود به چهار نوعي نيس ــش هاي باليني مح ــواع پرس ان
ــاوت ديگري براي انواع  ــون متغيرند و الگوهاي متف ــش هاي گوناگ ــن، عناصر پيكو براي پرس همچني
ــخ دهي به يك  ــد. ميانگين مدت زمان الزم براي مراحل پاس ــش هاي باليني كاربرد دارن ــف پرس مختل
ــابه در اين زمينه است كه  ــيار نزديك به ميانگين تنها پژوهش مش ــش باليني در اين پژوهش بس پرس
ــد. ميزان رضايت در اين پژوهش اگرچه مانند پژوهش هاي ديگر باال بوده است،  ــب به نظر مي رس مناس
عوامل مختلفي بر آن تأثيرگذار باشد. از آنجايي كه اين پژوهش نخستين طرح كتابداري باليني در ايران 
و به صورت پايلوت بود، تعداد نمونه ها كم و مدت زمان اجراي آن كوتاه در نظر گرفته شده است، و نقاط 

ضعف و قوت آن مي تواند به اجراي پژوهش هاي مشابه در سطح وسيع تر كمك كند.

■ جعفرى، هادى. بررسـى چگونگى كاربرد فناورى اطالعات در مجموعه سـازى و سـازماندهى 
منابع در كتابخانه ها ى مركزى و دانشـكده اى دانشـگاه ها ى آزاد مستقر در شهر تهران. پايان نامه 
كارشناسـى ارشد رشته كتابدارى و اطالع رسانى، به راهنمايى فهيمه باب الحوائجى، دانشگاه آزاد 

اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، 1389.
ــى چگونگى كاربرد فناورى اطالعات در مجموعه سازى و سازماندهى منابع در  پژوهش حاضر به بررس
ــهر تهران مى پردازد. جامعة آمارى پژوهش  ــگاه ها ى آزاد ش ــكده اى دانش كتابخانه ها ى مركزى و دانش
ــرد فناورى اطالعات در  ــى از وضعيت چگونگى كارب ــكيل مى دهد. به منظور آگاه ــه تش را 45 كتابخان
مجموعه سازى و سازماندهى كتابخانه ها ى مورد نظر، پرسش نامه اى مشتمل بر 40 سؤال براى مسئوالن 
بخش مجموعه سازى و فهرست نويسى تدوين گرديد. در تجزيه و تحليل اطالعات نيز از نرم افزار آمارى 
ــت. هدف اصلى پاسخ گويى به نُه سؤال پژوهشى است، كه امكانات  ــتفاده شده اس اس.پي.اس.اس. اس
سخت افزارى و نرم افزارى، نيروى انسانى و چگونگى كاربرد فناورى جديد و مشكالت و موانع احتمالى 
آن را در بخش مجموعه سازى و فهرست نويسى كتابخانه ها ى تحت پژوهش مورد بررسى قرار مى دهد. 
ــت كه در كل كتابخانه ها ى مركزى و دانشكده اى دانشگاه آزاد شهر  يافته ها ى پژوهش حاكى از آن اس
ــتند.  ــران 77/2٪ كاركنان داراى تحصيالت كتابدارى و 20/7٪ داراى تحصيالت غيركتابدارى هس ته
ــترين امكانات  ــامل رايانه ها و چاپگرها بوده، و بيش ــخت افزارى در كتابخانه ها ش ــترين امكانات س بيش
ــت كه 40٪ از نرم افزار نوسا و 37/7٪ از نرم افزار  ــامل نرم افزار جامع كتابخانه اس نرم افزارى موجود ش
ــتفاده از بخش فهرست نويسى نرم افزار (٪82/2)  ــتفاده مى كنند، كه در اين ميان اس پارس آذرخش اس
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ــات (2/2٪) كمترين ميزان را داشتند. 88/9٪ كتابخانه ها  ــتفاده از بخش سفارش ــترين ميزان، و اس بيش
وبگاه مستقل نداشتند و از امكانات وبگاه كتابخانه مركزى در خدمات دهى به كاربران استفاده مى كردند. 
ــتفاده در مجموعه سازى و فهرست نويسى پايان نامه ها هستند.  ــترين منبع مورد اس عالوه بر كتاب، بيش
ــت وجو در اينترنت  ــى (48/9٪) و به همين ميزان اطالع يابى و جس ــت وجو در پايگاه ها ى اطالعات جس
ــازى با آن آشنايى دارند؛  ــتند كه نسبت به ساير زمينه ها كاركنان مجموعه س ــترين حوزه ها يى هس بيش
ــفارش منابع و انتخاب منابع  ــتفاده از اينترنت در زمينة انتخاب منابع اطالعاتى در رتبه اول، س كه اس
ــايى  اطالعاتى در رتبه دوم، و مبادلة اطالعات بين كتابداران، تماس با متخصصان موضوعى، و شناس
ــازماندهى با 22  ابزارهاى الكترونيكى در رتبه ها ى بعدى قرار دارند. وبگاه ها ى مربوط به كتابدارى و س
ــورد (44/4٪)، از مهم ترين امكانات اينترنت بود كه  ــت وجو با 20 م كتابخانه (48/9٪)، و ابزارهاى جس
ــتفاده را در فرآيند فهرست نويسى دارد. از نظر كتابداران در بخش  ــترين اس در ميان جامعة پژوهش بيش
مجموعه سازى كمبود اعتبار مالى، و در بخش فهرست نويسى كمبود نيروى متخصص به طور معنادارى 

از مهم ترين مشكالت و موانع احتمالى در استفاده از اين فناورى هاست. 

■ كيخسـروى، ابوذر. نيازسـنجى آموزشى مديران و كاركنان شـركت مهندسى و مشاور مهاب 
قدس در حوزه مديريت دانش. پايان نامه كارشناسـى ارشد رشته مديريت آموزشى، به راهنمايى 

على تقى پور ظهير، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، 1389.
ــى و مشاور مهاب  ــركت مهندس ــى مديران و كاركنان ش ــنجى آموزش تحقيق حاضر با موضوع «نيازس
قدس در حوزه مديريت دانش» در سال 1388 انجام گرفته است. هدف كلى تحقيق شناسايى نيازهاى 
ــت. از آنجا كه در اين  ــدس در حوزة مديريت دانش اس ــركت مهاب ق ــى مديران و كاركنان ش آموزش
ــده و نگرش و عقايد افراد دربارة  ــى ش ــتكارى محقق بررس پژوهش وضعيت موجود متغيرها بدون دس
ــتفاده شده است. با توجه به  ــنجش قرار گرفته، از روش تحقيق زمينه اى اس واقعيت هاى موجود مورد س
ــى شركت مهاب قدس در زمينة مديريت  ــتقيم در حل مشكالت آموزش اينكه نتايج تحقيق به طور مس
دانش به كار مى رود، مى توان گفت كه نوع تحقيق كاربردى است. جامعة آمارى كلية مديران و كاركنان 
ــت، از اين تعداد 120 نفر نمونه، به روش تصادفى  ــركت مهاب قدس ـ 1140 نفر ـ اس دفتر مركزى ش
ــد. براي جمع آورى  ــتفاده ش ــده اند. براى تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران اس ــه اى انتخاب ش طبق
ــؤال با مقياس ليكرت پنج درجه استفاده  ــاخته شامل 36 س ــش نامه محقق س داده ها ى پژوهش از پرس
شده است. روايى پرسش نامه توسط اساتيد تأييد و پايايى نهائى 0,87 با استفاده از روش آلفى كرونباخ 
به دست آمده است. به منظور توصيف داده ها در بخش آمار توصيفى از شاخص ها ى گرايش مركزى (نما، 
ميانگين، ميانه) و شاخص ها ى پراكندگى (دامنه تغييرات، واريانس و انحراف استاندارد) و براي نمايش 
ارقامى آنها از جدول فراوانى و نمودار استفاده شد. در تجزيه و تحليل داده ها ى حاصل از پرسش نامه، از 
آزمون تي براى يك گروه و آزمون تي مستقل به كمك نرم افزار اِس.پي.اِس.اِس. استفاده شد. براساس 
ــايى، اكتساب، توسعه،  ــش حوزة مديريت دانش (شناس نتايج حاصل از تحقيق، مديران و كاركنان در ش
ــى  ــتراك و توزيع، بهره گيرى و نگهدارى دانش) نياز به آموزش دارند و تفاوتى بين نيازهاى آموزش اش

مديران و كاركنان در شش حوزه وجود ندارد. 

■ احمـدى  زمانى، رضا. تأثير كاربرد دسـتكش مطالعـه، ابزارى براى تورق نسـخه ها ى خطى، 
كتاب هـا، نشـريه ها و ديگـر مواد كاغذى، جهت حفاظـت مواد از رطوبت و فرسـودگى و افزايش 
سـرعت كار. پايان نامه كارشناسـى ارشـد رشـته كتابدارى و اطالع رسـانى، به راهنمايى موسى 
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مجيدى، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران شمال، تابستان، 1388.
ــعى دارد كاربرد دستكش مطالعه را به عنوان ابزارى  ــتفاده از روش تحقيق تجربى س اين پژوهش با اس
براى تورق نسخه ها ى خطى، كتاب ها، نشريه ها و ديگر مواد كاغذى، به منظور حفاظت مواد از رطوبت 
ــواد موجود در مجموعة  ــرار دهد. اين تحقيق م ــرعت كار مورد پژوهش ق ــش س ــودگى، و افزاي و فرس
ــى قرار داده و  ــدارى، به ويژه در حين مطالعه و تورق مورد بررس ــر حفاظت و نگه ــا را از نظ كتابخانه ه
ــودگى و آسيب ها ى  ــى عوامل بيولوژيكى مخرب و عواملى كه باعث ايجاد رطوبت، فرس به گونه شناس
ــالمتى كتابداران را تهديد مى كند مانند  ــوند، مى پردازد. همچنين، به مخاطراتى كه س كلى منابع مى ش
ــت. به عالوه، در مورد  ــيت ها ى پوستى و غيره اشاره شده اس ــى و حساس ــى، گوارش بيمارى ها ى تنفس
ــتكش مطالعه و تورق، قابليت ها و مزاياى  ــت، اختراع دس ــتكش به منظور حفاظت دس ــتفاده از دس اس
ــت آمده  ــده و به مراحل ثبت اختراع نيز مى پردازد. يافته ها و نتايج پژوهش به دس ــتكش اختراع ش دس
ــروكار دارند با گرد و غبار و  ــان مى دهد 98٪ كتابداران تأييد كرده اند اكثر مواد كاغذى كه با آن س نش
مواد بيولوژيكى همراه است. بيش از 95٪ از كارمندان در محيط كار نسبت به بهداشت و سالمتى خود 
نگران هستند. اكثر كاركنان كتابخانه ها (يعنى بيش از 93٪ آنها) نبود ابزارى مناسب را كه ديگر نيازى 
ــد، تأييد كردند. بيش از 79٪ كتابداران استفاده از «دستكش مطالعه و تورق»  ــت نباش به تركردن انگش
ــريات و كتاب ها ابزارى مؤثر دانسته اند. 94٪ از كتابداران  ــخ خطى، نش را براى ورق زدن و حفاظت نس
ــتفاده از دستكش مطالعه در مقايسه با ورق زدن با دست، تا حد  ــته اند كه اس حجم نمونه نيز اظهار داش
ــد. نتيجة پژوهش نشان داد كه كاربرد «دستكش  ــرعت كار خواهد ش خيلى زيادى منجر به افزايش س
مطالعه و تورق» مى تواند براى كلية كتابخانه ها و مراكز علمى و فرهنگى و كسانى كه با مواد كاغذى 

سروكار دارند عموميت داشته باشد. 

■ عليجانپور كاسـگرى، محبوبه. بررسـى ميزان اسـتفاده و آشنايى دانشـجويان دانشگاه علوم 
پزشـكى بابل بـا مهارت ها ى جسـت وجوى اطالعـات در پايگاه ها ى اطالعاتى برخـط. پايان نامه 
كارشناسـى ارشـد رشـته كتابدارى و اطالع رسـانى، به راهنمايى فاطمه مهاجرى، دانشـگاه آزاد 

اسالمي، واحد تهران شمال، تابستان، 1388.
ــگاه علوم پزشكى بابل با  ــنايى دانشجويان دانش ــتفاده و آش ــى ميزان اس پژوهش حاضر با هدف بررس
ــت. روش پژوهش  ــده اس ــت وجوى اطالعات در پايگاه ها ى اطالعاتى برخط انجام ش مهارت هاى جس
ــش نامه جمع آورى شده است.  ــت و اطالعات مورد نياز با استفاده از پرس ــى از نوع توصيفى اس پيمايش
ــتگى  ــا ى آمار توصيفى، آزمون كاى دو و ضريب همبس ــت آمده از پژوهش با روش ه ــا ى به دس داده ه
ــان مى دهد  ــپيرمن با نرم افزار اِس.پي.اِس.اِس. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج پژوهش نش اس
ــتة  ــنايى آنها با پايگاه ها ى اطالعاتى، و همچنين بين رش ــجويان و ميزان آش بين مقطع تحصيلى دانش
ــجويان و ميزان آشنايى آنها با پايگاه ها ى اطالعاتى رابطة معنادارى وجود دارد. ٪34/8 تحصيلى دانش

ــجويان با پايگاه ها ى اطالعاتى اصًال آشنايى نداشته و 42٪ آنها نيز از پايگاه ها استفاده نمى كنند.  دانش
ــنايى و ميزان استفادة دانشجويان از پايگاه ها رابطة  ــت آمده، بين ميزان آش با توجه به يافته ها ى به دس
ــا ميانگين (2/67) و (2/39)  ــاينس دايركت» ب ــادارى وجود دارد. از بين پايگاه ها ى اطالعاتى «س معن
ــت. همچنين،  ــجويان اس ــتفاده ترين پايگاه اطالعاتى در بين دانش ــده ترين و پراس به ترتيب شناخته ش
ــاس يافته ها ى به دست آمده بين مقطع تحصيلى دانشجويان و ميزان دسترسى آنها به پايگاه ها ى  براس
اطالعاتى رابطة معنادارى وجود دارد. ميزان دسترسى دانشجويان به پايگاه ها ى اطالعاتى با 50/2٪ در 
حد متوسط است. بين ميزان آشنايى دانشجويان با اينترنت و ميزان آشنايى آنها با پايگاه ها ى اطالعاتى 
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ــجويان با عملگرها با 26/6٪ در حد بسيار كم است.  ــاهده شد. ميزان آشنايى دانش رابطة معنادارى مش
ــتفاده نمى كنند. از بين عملگرها،  ــجويان اصًال از عملگرها اس ــت كه 25/6٪ از دانش و اين در حالى اس
ــتفاده ترين عملگر در بين  ــده ترين و پراس عملگر «اند» با ميانگين (3/30) و (2/83) به ترتيب شناخته ش
ــجويان با روش ها ى مختلف جست وجو در پايگاه ها ى اطالعاتى اصًال  ــجويان است. 27/5٪ دانش دانش
ــتفاده نمى كنند. از بين روش ها ى  ــجويان نيز اصًال از اين روش ها اس ــته و 36/1٪ دانش ــنايى نداش آش
جست وجو، « تاريخچه جست و جو1» با ميانگين (2/64) شناخته شده ترين و «مرور2» با ميانگين (2/50) 
ــت. بين مقطع تحصيلى دانشجويان و ميزان  ــت وجو در بين دانشجويان اس ــتفاده ترين روش جس پراس
ــتة تحصيلى دانشجويان و ميزان مهارت آنها  ــتفاده از پايگاه ها ى اطالعاتى و بين رش مهارت آنها در اس
ــتفاده از پايگاه ها ى اطالعاتى رابطة معنادارى وجود دارد. همچنين، 11/5٪ از دانشجويان داراى  در اس

مهارت متوسط و 88/5٪ داراى مهارت كم هستند.

■ زارعي نوجيني، محسن. شناخت ويژگي هاي طرح برنامه درسي الكترونيكي در آموزش عالي 
از منظر متخصصان برنامه درسي و فناوري اطالعات . پايان نامه كارشناسى ارشد رشته كتابدارى 
و اطالع رسانى، به راهنمايى حسين جعفري ثاني، دانشگاه فردوسى مشهد، دانشكده علوم تربيتى 

و روان شناسى، 1389.
ــي الكترونيكي در آموزش عالي، از نگاه  ــايي ويژگي هاي طرح برنامه درس هدف پژوهش حاضر ، شناس
ــت. نمونه آماري شامل 22 نفر از متخصصان برنامه  ــي و فناوري اطالعات اس متخصصان برنامه درس
ــگاه هاي ايران است، كه به صورت نمونه گيري  ــي و 25 نفر از متخصصان فناوري اطالعات دانش درس
ــي و فناوري اطالعات درباره  ــن پژوهش ديدگاه متخصصان برنامه درس ــدند. در اي هدفمند انتخاب ش
ــوا و فعاليت هاي يادگيري،  ــي اهداف، محت ــي الكترونيكي (يعن ــاي عناصر طرح برنامه درس ويژگي ه
ــي قرار گرفت. ابزار  ــيابي) مورد بررس راهبردهاي تدريس، گروه بندي، مواد و منابع، زمان،مكان و ارزش
ــنامه ساخته بود. براي تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده، در سؤال سه،  از  گردآوري داده ها، پرسش

آزمون من ويتني استفاده شد.
ــول مؤلفه هاي  ــي همه اص ــه متخصصان برنامه درس ــان مي دهد ك ــاي اين پژوهش نش يافته ه
فعاليت هاي يادگيري، راهبردهاي تدريس، گروه بندي، زمان، مكان، و ارزشيابي را داراي اهميت بيشتر 
ــاوري اطالعات همه اصول مؤلفه هاي  ــبت به آموزش حضوري مي دانند. همچنين، متخصصان فن نس
ــبت به آموزش حضوري مي دانند. همچنين، بين متخصصان  ــتر نس زمان و مكان را داراي اهميت بيش
ــداف، محتوى، فعاليت هاي  ــوط به مؤلفه هاي اه ــاوري اطالعات درباره اصول مرب ــي و فن برنامه درس
ــيابي تفاوت وجود دارد. اّما در مؤلفه هاي  يادگيري، راهبردهاي تدريس، گروه بندي، مواد و منابع و ارزش
ــعه  ــكان تفاوتي وجود ندارد. در بخش موانع، عدم برنامه هاي بلند مدت،  مهم ترين مانع توس ــان و م زم

آموزش الكترونيكي در دانشگاه است.

■ عمادي فـر، اعظـم. بررسـي سـبك رهبـري اخالقـي مديـران از ديـدگاه كاركنان دانشـگاه 
فردوسـي مشـهد و رابطه آن با توانمند سـازي آنان. پايان نامه كارشناسى ارشـد رشته كتابدارى 
و اطالع رسـانى، به راهنمايى  مجتبي مقدم بذرافشـان. دانشگاه فردوسى مشهد، دانشكده علوم 

تربيتى و روان شناسى، 1388.
ــگاه و رابطه آن با  ــبك رهبري اخالقي مديران از ديدگاه كاركنان دانش ــي س پژوهش حاضر به بررس
ــت. روش پژوهش، توصيفي  از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين  ــازي آنان پرداخته اس توانمندس
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پژوهش هاي دانشگاهي در حوزه علوم كتابداري و اطالع رسانيپژوهش هاي دانشگاهي در حوزه علوم كتابداري و اطالع رساني

پژوهش شامل كليه كاركنان رسمي،  پيماني و قرارداد معين دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي 
ــت. براي جمع آوري اطالعات از دو  ــده اس ــت. نمونه با حجم 118 نفر از جامعه انتخاب ش 89ـ  88 اس
پرسشنامه توانمندسازي و پرسشنامه محقق ساخته رهبري اخالقي استفاده شده است. پايايي پرسشنامه 
ــنامه رهبري  ــبه، و برابر با 82/0 و ارزش پايايي پرسش ــق آلفاي كرونباخ محاس ــازي از طري توانمندس
ــاهده گرديده است. براي تجزيه و  ــاني دروني آلفاي كرونباخ برابر با 98/0 مش ــيوه همس اخالقي به ش
تحليل داده ها از آزمون هاي آماري رگرسيون چندگانه، پيرسون و مقايسه ميانگين با ارزش ثابت استفاده 
ــازي كاركنان، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. هيچكدام از  ــي وضعيت توانمندس ــده است. بررس ش
ــازي را پيش بيني كند، و ضريب تأثير  مؤلفه هاي رهبري اخالقي نمي تواند تغييرات مربوط به توانمندس

معناداري در هيچكدام از مؤلفه ها مشاهده نشد.

■ اطهري، عاطفه. رابطه نگرش كاركنان به سـبك رهبري تحولي مديران با ميزان بهسازي آنان 
در دانشگاه فردوسي مشهد. پايان نامه كارشناسى ارشد رشته كتابدارى و اطالع رسانى، به راهنمايى 

محمدرضا آهنچيان. دانشگاه فردوسى مشهد، دانشكده علوم تربيتى و روان شناسى، 1388.
ــات آموزش عالي، سازمان هايي با هدف جهت دهي حركت جامعه به سمت توسعه  ــگاه ها و مؤسس دانش
ــازمان هايي پيچيده با ويژگي هاي منحصر به فرد هستند كه آنها را از  ــات س ــتند. اين مؤسس پايدار هس
ساير سازمان ها متمايز مي سازد. بدون شك تغيير و تحوالت و فشارهاي داخلي و خارجي محيط بر كل 
ــگاه تأثير مي گذارد. براي موفقيت در چنين شرايطي، رهبران مؤسسات آموزش عالي نياز  مديريت دانش
ــب در هر موقعيت دارند. به اين منظور  ــت و مناس به توانايي تنظيم رفتار خود براي انتخاب نقش درس
يك رهبر، نيازمند توانايي شناخت نيازها و اهداف ديگران و توانايي تطبيق ديدگاه فردي خود براساس 
ــن واقعيت را پذيرفته اند كه  ــاني كه در زمينه رهبري به مطالعه مي پردازند، اي ــت. كس فعاليت گروه اس
ــازمان ايجاد مي كند. اعتماد پيروان به رهبر  رفتارهاي تحولي رهبران، مجموعه اي از نتايج مثبت در س
ــازمان، به افراد در رسيدن به سطوح استثنائي عملكرد كمك مي كند.  ــدن آنان با رسالت س و همگام ش
در چنين وضعيتي انتظار منطقي آن است كه رهبران تحولي موجب بهسازي كاركنان و سازمان شوند. 
ــي رابطه سبك رهبري تحولي مديران دانشگاه با بهسازي كاركنان دانشگاه  اين تحقيق به منظور بررس
ــي مشهد صورت گرفته است. نمونه تحقيق از ميان كاركنان رسمي و قرارداد مشخص دانشگاه  فردوس
ــماري مورد مطالعه قرار گرفتند. كاركناني كه ويژگي هاي آنان مطابق با تعريف عملياتي  به روش سرش
امكان قرار گرفتن در نمونه تحقيق را مي داد برابر با 180 نفر به دست آمد. در تحقيق حاضر كه با روش 
ــتگي انجام گرفت، براي اندازه گيري هر كدام از متغيرهاي فوق از پرسشنامه جداگانه اي استفاده  همبس
ــنامه ها جهت تعيين نتايج به دست آمده  ــت. در اين تحقيق داده هاي جمع آوري شده از پرسش ــده اس ش
ــتفاده از نرم افزار اِس.پى.اِس.اِس. مورد تجزيه و  ــوال فرعي، با اس ــؤال اصلي و هفت س درباره چهار س
تحليل قرار گرفت. مهم ترين يافته هاي تحقيق نشان داد كه: 1) وضعيت انطباق رفتار مديران دانشگاه 
ــاس شاخص هاي رهبري تحولي از حد متوسط باالتر است؛ 2) وضعيت بهسازي كاركنان دانشگاه  براس
ــاس مدل مك لگان از حد متوسط باالتر است؛ 3) بين ميزان انطباق رفتار مديران، با شاخص هاي  براس
ــهد رابطه مستقيم و معنادار  ــگاه فردوسي مش ــازي كاركنان آنان در دانش رهبري تحولي و ميزان بهس
وجود دارد؛ 4) بهسازي كاركنان آنان (براساس نمره كل به دست آمده از مدل مك لگان) از طريق رفتار 
منطبق با شاخص هاي رهبري تحولي مديران دانشگاه فردوسي مشهد قابل پيش بيني نيست؛ 5) تفاوت 
ــيت مديران وجود  ــب جنس ــگاه با رهبري تحولي بر حس معناداري در ميزان انطباق رفتار مديران دانش
ــگاه با سن آنان وجود  ندارد؛ 6) رابطه معناداري بين ميزان رفتار منطبق با رهبري تحولي مديران دانش
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ــب دانشكده (علوم انساني/  ــگاه با رهبري تحولي بر حس ندارد؛ 7) در ميزان انطباق رفتار مديران دانش
غيرعلوم انساني) مديران تفاوت معناداري وجود دارد؛ 8) در ميزان نمره كل بهسازي كاركنان دانشگاه 
ــازي كاركنان با مدرك  ــب مرد يا زن بودن آنان تفاوت وجود ندارد؛ 9) در ميزان نمره كل بهس بر حس
تحصيلي باالتر و كاركنان با مدرك تحصيلي پايين تر تفاوت معناداري وجود دارد؛ 10) رابطه معناداري 
ــاداري در ميزان نمره كل  ــود ندارد؛ و11) تفاوت معن ــن آنان وج ــازي كاركنان و س بين نمره كل بهس
بهسازي كاركنان دانشگاه بر حسب نوع دانشكده اي كه در آن مشغول به فعاليت هستند (علوم انساني/ 

غيرعلوم انساني) وجود ندارد.

■ رحمتى تاش، مريم. ارزيابى پايگاه هاى اطالعات پيوسـته مقاالت در ايران از نظر سازماندهى 
و ابزار جسـت وجو. پايان نامه كارشناسـى ارشـد رشته كتابدارى و اطالع رسـانى، دانشگاه الزهرا 

(س)، زمستان 1388.
ــت وجو در  ــازماندهى و ابزار جس ــن معيارهاى ارزيابى نحوه س ــردى حاضر، تعيي ــدف پژوهش كارب ه
ــتفاده از اين  ــگاه اطالعات در ايران با اس ــاالت، و ارزيابى چهار پاي ــته مق ــاى اطالعات پيوس پايگاه ه
ــتفاده شده است.  ــت. در اين پژوهش از دو روش مطالعه كتابخانه اى و پژوهش ارزيابانه اس معيارها اس
ــنامه محقق ساخته، براساس 14 معيار سنجش نحوه سازماندهى و 7 معيار  ابزار گردآورى داده ها پرسش
سنجش ابزار جست وجو است. جامعه پژوهش 10 پايگاه اطالعات پيوسته مقاالت در ايران هستند، كه 
ــگاه SID، RICeST، IranDoc و Noormags به روش غيراحتمالى هدفمند  ــن آنها چهار پاي از بي
انتخاب شده اند. براى تحليل نتايج از آمار توصيفى استفاده شده است. يافته هاى پژوهش نشان داد كه 
ــترين ضعف سازماندهى در زمينه كاربرد ابزار و روش هاى كنترل  ــى، بيش در بين پايگاه هاى مورد بررس
زبان نمايه سازى است. در اين پايگاه ها از نظر كاربرد ابزار و روش هاى كنترل زبان جست وجو، فيلدهاى 

جست وجو، عملگرها و استراتژى جست وجو و برونداد جست وجو نيز ضعف هايى ديده مى شود. 

■ هاشـم نيا، شـهرام. بررسـي تأثير تجاري سـازي تحقيقات دانشـگاهي بر تنوع بخشي منابع 
مالي دانشـگا ه ها و دانشـكده هاي صنعتي كشور. پايان نامه دكترى رشـته اقتصاد و مديريت مالي 
آموزش عالي، به راهنمايى مصطفي عمادزاده، دانشـگاه شهيدبهشـتى، دانشـكده علوم تربيتى و 

روان شناسى، تابستان 1388.
هدف اين پژوهش بررسي تأثير فرآيند تجاري سازي تحقيقات بر تنوع بخشي روش هاي تأمين مالي در 
دانشگاه هاي صنعتي كشور است. زيرا اين پديده به عنوان موضوع جديد كه در حال شكل گيري و توسعه 
در دانشگاه ها است، بايد از منظر تأثيرگذاري آن بر منابع مالي مورد توجه قرار گيرد. تحقق مناسب اين 
امر منوط به تعامل بهينه دو نهاد دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي است. اين تعامل از يك سو تأمين كننده 
ــور است و از سوي ديگر، ايجاد درآمد و  ــاير بخش هاي توليدي كش زمينه ارتقاء فناوري در صنايع و س
باال بردن توان مالي دانشگاه هاي دولتي از طريق توسعه منابع مالي غيردولتي پايدارتر به شمار مي رود.

ــگاه هاي صنعتي و دانشكده هاي فني دانشگاه هاي جامع  ــامل دانش جامعه آماري در اين تحقيق ش
ــاس دو معيار پذيرش و تربيت دانشجويان  ــته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است، كه براس وابس
دكتري و توانايي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در سطح ملي و استاني مراكز اميركبير،  اصفهان،  شريف، 

 سهند تبريز، شاهرود،  علم و صنعت ايران و دانشكده هاي فني تهران و تربيت مدرس انتخاب شدند.
ــازي در دانشگاه هاي مورد مطالعه  از روش تحقيق توصيفي براي بيان چگونگي وضعيت تجاري س
ــتفاده گرديد.  ــي و فناوري آنان اس ــناد و مدارك موجود در معاونت پژوهش ــش اول) بر مبناي اس (پرس

ت
قا

قي
ش تح

گزار
ت

قا
قي

ش تح
گزار



13
90

هر 
/ م

هم
ه ن

مار
 ش

م/
ده

هار
ل چ

سا

105

ــش دوم)،  ــي با درآمد اختصاصي (پرس ــه متغيرهاي عملكرد پژوهش ــي ميزان رابط ــوص بررس درخص
ــجويان، پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي، مقاالت چاپ  ــي همچون اعضاء هيئت علمي، دانش داده هاي
شده در نشريات معتبر، و كنفرانس هاي داخلي و خارجي و ... از گزارشات ساالنه استخراج و طبقه بندي 
ــزارstata  ضرايب هر يك از  ــيون با داده هاي تابلويي از طريق نرم  اف ــد و بر مبناي تحليل رگرس گردي
ــير تحوالت و رويكردهاي تجاري سازي در برنامه چهارم  ــي، س اين متغيرها برآورد گرديد. جهت بررس
ــعه كشور (پرسش سوم) و مقايسه تطبيقي آن با ساير كشورها (پرسش چهارم) بر مبناي مطالعات  توس
ــب ديدگاه صاحب نظران انتقال فناوري (پرسش پنجم)، از روش  ــد. در زمينه كس كتابخانه اي انجام ش
ــي و مصاحبه استفاده شد. در تحليل داده هاي اين پرسش از نرم افزار اِس.پى.اِس.اِس. در قالب  پيمايش

جداول آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديد.
ــترك با  ــازي تنها پروژه هاي مش ــان داد كه از بين روش هاي تجاري س نتايج حاصل از پژوهش نش
ــد اختصاصي مرتبط با  ــال هاي اخير تعداد آنها و درآم ــت، و در س ــته مورد توجه بوده اس ــع از گذش صناي
ــايي ارتباط بين متغيرهاي عملكردي و نحوه تأثير آنها  ــي داشته است. درخصوص شناس آن روند افزايش
ــار مقاالت در نشريات معتبر خارجي  ــخص گرديد كه بين متغيرهايي مانند انتش بردرآمد اختصاصي، مش
ــالت تكميلي با درآمد  ــاله هاي تحصي ــترك و رس و كنفرانس هاي بين المللي،  قراردادهاي تحقيقاتي مش
اختصاصي رابطه معناداري وجود دارد. در زمينه سازوكارهاي پيش بيني شده تجاري سازي در برنامه چهارم 
توسعه، گام هاي مؤثري از جهت تصويب قوانين و تشكيل نهادهاي حمايت كننده برداشته شده است، ولي 
ــگاه ها علي رغم تأكيدات فراوان، به دليل فرهنگ و ويژگي هاي ساختاري حاكم هنوز در مراحل اوليه  دانش
قرار دارند. با بررسي ديدگاه فعاالن تجاري سازي در دانشگاه هاي فني مشخص گرديد كه آنان نقش دفاتر 
ــاير واحدها را براي موفقيت آن  ــي تلقي نموده، و تعامل پويا با س ارتباط با صنعت را در اين فرآيند اساس
ــته اند. از ديدگاه آنان اولويت  روش هاي تجاري سازي به ترتيب پروژه هاي مشترك،  تشكيل  ضروري دانس

شركت هاي تجاري، ثبت اختراعات و صدور پروانه هاي بهره برداري و ارائه خدمات مشاوره بوده است.

■ دشتى نجفى، عبدالهادى. رژيم حقوقي مناسب در حمايت از صنعت نرم افزار ايران. پايان نامه 
كارشناسى ارشد، به راهنمايي حسن شبيري زنجاني، دانشگاه قم، دانشكده حقوق، گروه مالكيت 

فكري، زمستان 1388.
ــم بزرگي از  ــت. حج ــري اس ــر باال و مبتني بر دانش بش ــرعت تغيي ــي با س ــزار، صنعت ــت نرم اف صنع
ــرمايه گذاري ها در اين صنعت طرف فعاليت هاي تحقيق و توسعه جهت ارائه نرم افزارهايي با كارآيي  س
ــت ضامن بقاء و تداوم حركت  ــود. حمايت از دانش و فناوري موجود در اين صنع ــت بهتر مي ش و كيفي
توسعه اي خواهد بود. بنابراين، نظام مالكيت فكري با ارائه رژيم هاي حقوقي اسرار تجاري، حق مؤلف، 
و حق اختراع، سعي در حمايت از بازيگران اصلي اين صنعت يعني پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي 
ــوص ماهيت نرم افزار و چه در  ــاى مختلف فنى و ويژگى هاى اقتصادى، چه درخص ــود جنبه ه دارد. وج
بخش عرضه و تقاضا نظير آثار خارجى شبكه اى و استانداردسازى، حمايت از اين محصول فكر بشرى 
ــازوكار حمايتى مجوزهاى متن باز و  ــت. ارائه س تحت نظام مالكيت فكرى را با چالش مواجه نموده اس
ــكالت موجود درخصوص حمايت از  ــه تعدادى از نرم افزارهاى تحت اين مجوزها تا حدودى مش عرض
ــالوه بر اين، عواملى نظير وضعيت  ــت. ع ــن صنعت را حل كرده، با اين حال، راه حلى جامع نبوده اس اي
اقتصادى و زيرساخت هاى اين صنعت در ايران نيز بايستى مدنظر قرار گيرد تا بتوان به راه حلى مناسب 
دست يافت. اين پژوهش درصدد است با تحليل اقتصادى رژيم هاى موجود حمايتى، راهكارى مناسب 

براى حمايت از اين صنعت و توسعه آن در كشور ارائه دهد.

پژوهش هاي دانشگاهي در حوزه علوم كتابداري و اطالع رسانيپژوهش هاي دانشگاهي در حوزه علوم كتابداري و اطالع رساني
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مطلبي، داريـوش؛ عليپورحافظي، مهدي. 
كليـات و نقد آثـار: گزيـده اي از نقدهاي 
منتشرشـده در كتاب مـاه كليات. تهران: 

خانه كتاب، 1390.
ــت.  ــوع كتاب حاضر، معرفي و نقد اس موض
ــه نقد،  ــر 27 مقال ــتمل ب ــد مش ــن مجل اي
ــده اي از  ــد از مجموعه «گزي ــتين جل نخس
ــده در كتاب ماه كليات»  نقدهاي منتشرش
ــدرج در  ــاي من ــد. مقاله ه ــمار مي آي به ش
ــماره هاي 100 تا 150 ــاب، در ش ــن كت اي

ــاي مباني و  ــات در زمينه ه ــاب ماه كلي كت
ــت كتابخانه ها،  ــداري، مديري ــفه كتاب فلس
ــاي  ــي و ابزاره ــازي و چكيده نويس نمايه س
آن، مجموعه سازي در كتابخانه ها و مباحث 
ــواد اطالعاتي، حق  ــته اي نظير س ميان رش
مؤلف و مديريت دانش، ارائه شده اند. برخي 
ــفه كتابداري  از اين مقاله ها عبارتند از: فلس
ــاني، دكتر علي جاللي ديزجي؛  و اطالع رس
ــاختمان و تجهيزات كتابخانه: مديريت و  س
برنامه ريزي، بابك پرتو؛ آشنايي با كتابخانه 
ــع چاپي و  ــتفاده از مناب ــيوه صحيح اس (ش
ــتنامه  دس مطلبي؛  داريوش  ــي)،  الكترونيك
قواعد فهرست نويسي مواد شنيداري، وحيد 
ــرس المحفوظات  ــه فه ــور؛ نماي طهراني پ
ــا كرم رضايي؛ راهنماي ايجاد  اليمينه، پريس

ــه نبوي؛ و  ــازي، فاطم ــاي مج كتابخانه ه
ــدارك مقاله هاي  ــق ت ــي روش تحقي مبان
ــجويي، دكتر  تحقيقي و پايان نامه هاي دانش

نجال حريري.

الدليل 2009: ببليو غرافيا 
الكتب االسالميه الصادره في ايران. قم: 

مؤسسه اطالع رساني اسالمي مرجع، 
1390

ــب  ــي از «كت ــع كتاب شناس ــي مناب معرف
ــالمي» به زبان عربي و فارسي است. در  اس
اين اثر كليه كتاب هاي اسالمي كه در سال 
ــيده  ــالدي در ايران به چاپ رس 2009 مي
ــي و اطالعات  ــت، به زبان عربى معرف اس
ــده اي از محتواي آنها  ــي و چكي ماخذشناس
ارائه شده است. اين كتاب ها در موضوعات 
گوناگوني مانند: اخالق، اديان، فرق، اقتصاد 
ــوم حديث،  ــخ و جغرافيا، عل ــالمي، تاري اس
حقوق، سيره، تراجم، عرفان و تصوف، علوم 
ــي، فقه و اصول، فلسفه  طبيعي، علوم سياس
و منطق، هنر، علوم قرآني و تفسير، مراجع، 
ــالمي، فلسفه و علوم  اهل بيت(ع)، كالم اس
ــگارش درآمده اند، كه به صورت  تربيتي به ن
اجمالي در اين نوشتار معرفي شده  است. در 
پايان كتاب نيز نمايه اي از موضوعات كتب 

ــان و نمايه  ــي و غيرعربي، نمايه مؤلف عرب
ناشران ارائه شده است.

داوسون، كاترين. روش هاي كاربردي 
تحقيق: راهنمايي كاربرپسند براي 

مهارت در تحقيق. ترجمه مجيدرضا 
داوري، جمشيد اماني، مصطفي 

قاضي زاده. تهران: هرمس، 1390
اين كتاب، به عنوان يك راهنماي آموزشي 
ــي،  ــوع روش شناس ــردي در موض و كارب
ــي محققان و  ــتفاده تمام ــور اس و به منظ
ــت. از اين  ــده اس ــه ش ــگران تهي پژوهش
ــه چگونگي  ــت ب ــن كتاب نخس رو، در اي
ــود.  ــاره مي ش تعريف پروژه تحقيقاتي اش
ــي درباره موضوع  ــن مقال توضيحات در اي
تحقيق، هدف از انجام آن، مكان و زمان 
ــود، سپس درباره  انجام تحقيق ارائه مي ش
ــي تحقيق و انواع آن مطالبي  روش شناس
مطرح مي شود. در ادامه، چگونگي انتخاب 
روش تحقيق و ارتباط آن با روش شناسي 
ــس از آن،  ــود. پ ــي مي ش ــق بررس تحقي
ــراه ارائه  ــق، به هم ــن تحقي ــوه تدوي نح
ــريح و چگونگي  ــوردي، تش نمونه هاي م
ــق بازگو  ــه تحقي ــه و نمون ــاب جامع انتخ
ــي تدوين طرح  ــگاه، چگونگ ــود. آن مي ش

تازه هاي بازار نشرتازه هاي بازار نشر
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تازه هاي بازار نشرتازه هاي بازار نشر

ــه همراه روش هاي  ــنهادي تحقيق، ب پيش
به بحث  ــات،  اطالع ــع آوري  مختلف جم
ــرا، ثبت  ــود و چگونگي اج ــذارده مي ش گ
ــي مصاحبه،  يعن تحقيق  ــاي  ابزاره نتايج 
ــاهده  ــنامه و مش گروه هاي مباحثه، پرسش
ــان نيز  ــود. در پاي ــان مي ش ــب بي به ترتي
ــيوه هاي تجزيه و تحليل  ضمن تشريح ش
ــي و نحوه  ــورت كيفي و كل ــا به ص داده ه
ــي ويژگي هاي  ــه معرف ــي، ب گزارش نويس

ــود. يك محقق هنجارگرا پرداخته مي ش

پورحسن، علي. مراحل توليد كتاب. 
تبريز: الوين، 1390

ــاب حاضر مراحل توليد و توزيع  موضوع كت
ــت. از اين رو نويسنده در راستاي  كتاب اس
تبيين موضوع، پس از ارائه تاريخچه كتاب 
ــاب را از  ــر كت ــن آن، چگونگي نش و تكوي
ــي تا مراحل چاپ در چاپخانه و نيز  ليتوگراف
ــت، و در پايان  صحافي آن توضيح داده اس
چگونگي توزيع و فروش كتاب را با معرفي 
ــي  كانال هاي عمده توزيع در ايران و بررس
انواع نمايشگاه هاي كتاب، شرح داده است. 
شايان ذكر است كه متن نمونه قرارداد ناشر 
ــنده نيز ضميمه مطالب كتاب شده  و نويس

است.

هرگويوز، يان. ژورناليسم. ترجمه 
نازنين برادران، ويرايش سهند ساعدي. 

تهران، افق، 1390
اين كتاب دربردارنده جلد هفتم از مجموعه 
ــه در آن به موضوع  ــت ك «جان كالم» اس
روزنامه نگاري پرداخته شده است. نويسنده 
كه در اين كتاب بازتاب تجربه هاي 30  سال 
ــك روزنامه نگار  ــته خود را به عنوان ي گذش
تحرير كرده است، ضمن بيان تاريخچه اي 
از رسانه هاي خبري، انديشه ها و ديدگاه هاي 
ــي را درباره  ــورد بررس ــرح طي دوره م مط
روزنامه نگارى را تحليل كرده و به دنبال آن 
ــگارى و رابطه آن با روابط  درباره روزنامه ن
ــت. همچنين، وي  ــخن گفته اس عمومي س
ــه اي در روزنامه نگارى را مورد  اخالق حرف
مطالعه قرار داده و پس از توصيف نيروهاي 
ــگارى معاصر و چگونگي  مؤثر بر روزنامه ن
ــدة مطبوعاتي آزاد، به پيش بيني  پيدايش اي

آينده روزنامه نگاري پرداخته است.

علي بيك، محمدرضا؛ دميرچي لو، 
منصوره. خريد ائتالفي منابع علمي. 

تهران: كتابدار، 1390
با توجه به هزينه هاى خريد منابع اطالعاتى، 
ــتراكى  ــژه منابع الكترونيكى، تهيه اش به وي

ــى مباحث  ــه يك ــا ب ــع در كتابخانه ه مناب
ــد فراهم آورى كتابخانه هاى  اصلى در فرآين
ــر نيز به  ــاب حاض ــت؛ كت ــده اس تبديل ش
موضوع بررسى چگونگي فراهم آوري منابع 
اطالعاتي الكترونيكي كتابخانه ها اختصاص 

دارد. 

در اين نوشتار، نگارندگان مي كوشند ضمن 
آشنا نمودن مخاطب با مفهوم كنسرسيوم و 
ــب و مدل هاي خريد  ذكر مزاياي آن، معاي
ــان كرده و  ــي را بي ــيومي ـ ائتالف كنسرس
نمونه هايى را نيز از ائتالف هاي كتابخانه اي 
ــاره معرفي كنند. كتاب در  معروف در هر ق
راستاى آشنايى دانشجويان علوم كتابداري 
ــث اوليه خريدهاي  ــاني با مباح و اطالع رس

كنسرسيومي نگاشته شده است.

نياكان، شهرزاد. نمايه سازي ماشيني. 
ويرايش ملوك السادات بهشتي. تهران: 

كتابدار، 1390
ــنجي  امكان س ــوع  موض در  ــاب  كت ــن  اي
ــازي ماشيني در مراكز اطالع رساني  نمايه س
ــاب،  ــن رو در كت ــت. از اي ــده اس ــه ش تهي
ــيني و بيان  ــازي ماش ضمن تعريف نمايه س
ــينه آن در ايران، به بررسي  تاريخچه و پيش
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ــيني  ــازي ماش ــاي مختلف نمايه س روش ه
ــت. اين روش ها، شامل  ــده اس پرداخته ش
ــناختي؛ روش هاي آماري  روش هاي زبان ش
ــس و...) و روش هاي  ــالتون، دني ــون، س (ل
ــاالت (هارتر، كوير و مارون  ــي بر احتم مبتن
ــن، مراحل مختلف  ــود. همچني و...) مي ش
متن،  ــدي  طبقه بن ــيني،  ماش ــازي  نمايه س
ساخت اصطالحنامه و... تشريح شده است. 
ــز در يك مطالعه موردي  در پايان كتاب ني
ــازي ماشيني در  روش هاي مختلف نمايه س

وب بازگو شده است.

محمدنيا سماكوش، مرتضي؛ 
اشرفي ريزي، حسن؛ محمدي، حسين. 

سرگذشت كتابخانه ها در ايران. 
ويرايش رزيتا بهزادي. تهران: كتابدار، 

1390
ــي پيشينه  ــنده در اين كتاب به بررس نويس
ــت. محدوده  كتابخانه در ايران پرداخته اس
ــن كتاب از دوره  ــي در اي زماني مورد بررس
ــت. بدين ترتيب،  ــتان تا عصر حاضر اس باس
ــينه خط اقوام ايراني  ــنده نخست پيش نويس
ــر در روند  ــپس عوامل مؤث ــي و س را بررس
ــكل گيري كتابخانه ها در ايران را تحليل  ش
ــت. در پايان كتاب نيز سرگذشت  كرده اس
ــون  همچ ــران  اي ــم  مه ــاي  كتابخانه ه
ــه»،  «بيت الحكم ــيز»،  «ش ــت»،  «دژنبش
«الغ بيك»، و «شاپور» بيان شده است. الزم 
ــت كه در اين كتاب توضيحاتي  به ذكر اس
نيز درباره منابع كتابخانه ها و كاركرد عمده 

آنها آورده شده است.

نووو، اريك. جامعه شناسي 
روزنامه نگاري. ترجمه بهمن جبروتي، 

ويرايش نازي عابدي تهران: صدا 
و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

(سروش)، 1390
ــئله  مس ــي  بررس ــه  ب ــاب  كت ــن  اي در 
پرداخته  ــگاري»  ــي روزنامه ن «جامعه شناس

ــتار  نوش ــن  اي در  ــده  نگارن ــت.  اس ــده  ش
ــترده اي از فعاليت  مي كوشد به بررسي گس
ــگاري  ــژه روزنامه ن ــگاري ـ به وي روزنامه ن
ــتا به  ــه ـ بپردازد. وي در اين راس در فرانس
ــي  ــي الگوهاي روزنامه نگاري انگليس بررس
ــت. به  ــوي پرداخته اس ـ آمريكايي و فرانس
ــاي روزنامه نگاري امروز  بحث پيرامون فض
ــه اين  ــان تاريخچ ــس از بي روي آورده و پ
ــرح وضعيت آن در سال 2000،  حرفه و ش
ــر روي روزنامه نگاران در حال كار متمركز  ب
ــح پيرامون  ــان به توضي ــده، و در پاي گردي
ــت روزنامه نگاران از  ــول نهايي فعالي محص
ــت.  ــل متن، كالم و عكس پرداخته اس قبي
ــه قدرت  ــائل مربوط ب ــاره مس ــث درب بح
روزنامه نگاري و تحوالت اين حرفه مطالب 

پاياني كتاب حاضر است.

قرباني، حسن. شگردهاي خبرنويسي. 
ويرايش فاطمه امجديان تهران: صدا 

و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
(سروش)، 1390 

ــيوه هاي  ــان ش بي ــاب  ــن كت اي ــوع  موض
ــت. نويسنده  خبرنگاري و روزنامه نگاري اس
در اين نوشتار مي كوشد با بررسي تكنيك ها 
ــگردهاي مختلف خبرنويسي، مخاطب  و ش
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ــاي عمومي و كاربردي  خويش را با جنبه ه
ــنا كرده و وي  ــن آن آش و معايب و محاس
ــن واقعيت قرار دهد كه نوع  را در جريان اي
ــه موضوع مورد  ــنده يك خبر ب ــگاه نويس ن
ــاي متفاوت  ــروز واكنش ه ــث، باعث ب بح
ــردد. همچنين،  ــان مى گ ــوي مخاطب از س
امروزه خبرنويسان رسانه ها تالش مي كنند 
ــف، خبر را  ــگردهاي مختل ــتفاده از ش با اس
ــته و  ــود مي خواهند نوش ــه اي كه خ به گون
به گونه اي كه تأمين كننده اهداف آنها باشد، 

به مخاطب عرضه كنند.

محمدپور، احمد. روش تحقيق كيفي 
ضد روش (مراحل و رويه هاي عملي 

در روش شناسي كيفي). تهران: جامعه 
شناسان،1390 (2 ج)

ــاب حاضر به بيان  ــده در جلد اول كت نگارن
ــق و طرح در  ــتفاده از منط ــيوه هاي اس ش
ــت. جلد اول با  ــي پرداخته اس تحقيق كيف
ــازي مخاطب با روش شناسي  هدف آشناس
ــي و اهميت اين نوع  ــي، تنوع، پيچيدگ كيف
ــت. نگارنده  ــي تدوين شده اس روش شناس
ــفي و  ــي مالحظات بنيادين فلس ابتدا برخ
روش شناختي را در حوزه روش شناسي كيفي 
شرح داده، سپس روش هاي عمده گردآوري 

ــاهده، مصاحبه،  ــا از قبيل فنون مش داده ه
ــنجه هاى غيرمزاحم را بيان  گروه مركز و س
ــش روش تحقيق  ــت. در ادامه، ش كرده اس
ــاي مردم نگاري،  ــا عنوان ه ــي عمده ب كيف
ــناختي،  ــتي، روش پديدارش تحقيق فمينيس
ــه اي، روش تاريخي ـ تطبيقي  نظريه زمين
و روش تحقيق علمي را معرفي كرده است. 
ــد دوم كتاب، مطالعه بنيان هاي  موضوع جل
ــق عمده كيفي  ــفي و روش هاي تحقي فلس
ــت. جلد  ــي و رفتاري اس ــوم اجتماع در عل
ــريحي پيرامون  دوم دربردارنده مطالبي تش
ــي  ــل و رويه هاي مختلف روش شناس مراح
ــري، تحليل داده ها با  ــي مانند نمونه گي كيف
ــت و اعتباريابي،  ــي كيفي داده كاوي، ارزياب
ــول اخالق  ــزارش تحقيق و اص ــن گ تدوي
ــد نمونه مطالعه با  ــق به همراه چن در تحقي
ــه، نظريه  زمينه اي و  روش هاي مردم نگاران

روش تحليل موضوعي است.

حامدي اوغول بيك، علي اشرف. اصول 
خبرنويسي. تهران: مباني خرد، 1390 

ــيوه روزنامه نگاري  اين كتاب به آموزش ش
با تأكيد بر روزنامه نگاري خبري مى پردازد. 
محتواى كتاب با توجه به برنامه هاي درسي 
ــط عمومي و  ــته هاي رواب ــجويان رش دانش

خبرنگاري دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي 
تهيه شده و دربردارنده شرح مراحل مختلف 
خبرنويسي و روزنامه نگاري، از شناخت خبر 
تا گردآوري، تهيه و تنظيم، تدوين و انتشار 
است. از جمله مباحث مورد بررسي در كتاب 
ــازمان  ــناخت خبر و س مي توان به نحوه ش
ــر، ليد خبر،  ــا و عناصر خب خبري، ارزش ه
سبك ها و شيوه هاي خبرنويسي، جست وجو 
ــت قواعد  ــيوه رعاي ــر، ش ــع آوري خب و جم
دستورزبان در خبرنويسي، و روزنامه نگاري 

الكترونيكي اشاره كرد.

سلطان آبادي، محمود. وبالگ نويسي و 
روزنامه نگاري: چگونه يك وبالگ نويس 

روزنامه نگار مي شود؟. تهران: ثانيه، 
1390

ــش و تأثير  ــي نق اين كتاب به منظور بررس
ــش فصل  وبالگ ها بر روزنامه نگاري، در ش
ــت. نگارنده كوشيده است  ــده اس تنظيم ش
ــا، كاربردها  ــوم وبالگ، ويژگي ه ابتدا مفه
ــپس ضمن  ــريح كند، س و مزاياي آن را تش
ــان آن، تكنولوژي هاي  ــمردن مخاطب برش
وبالگ نويسي را معرفي كند. وي همچنين 
چالش هاي زباني را در اين پديده مورد بحث 
و بررسي قرار داده و در ادامه نگاهي به سير 

تازه هاي بازار نشرتازه هاي بازار نشر
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ــته است. سپس،  تحول وبالگ نويسي داش
ــه بحث  ــي ب ــاص دادن فصل ــن اختص ضم
ــي  ــؤال كه «آيا وبالگ نويس درباره اين س
ــي  ــت؟»، به بررس نوعي روزنامه نگاري اس
ــه، و در انتهاي  ــاي آن دو پرداخت تفاوت ه
ــز مطالبي درباره اصول اخالقي در  كتاب ني

وبالگ نويسي بيان كرده است.

عزيزي، غالمرضا. مديريت اسناد 
الكترونيكي. تهران: سازمان اسناد و 

كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، 
    1390

كتاب حاضر جلد اول از مجموعه مقاله هاي 
ارائه شده در نخستين همايش ملي آرشيوي 
ــناد  ــت كه به موضوع مديريت اس ايران اس
الكترونيكي اختصاص دارد. اين مقاالت در 
ــه موضوع:  ــن مجموعه، تحت عنوان س اي
ــيو  ــيو، فناوري هاي آرش ــازي آرش رقمي س
ــده  ــناد رقومي گردآوري ش ــت اس و مديري
ــت. از نمونه مقاله هاي ارائه شده در اين  اس
اثر مي توان به: «در آرشيو رقمي؛ تاريخچه، 
ــز فيلم؛ ثبت  ــكالت و راهكارها»، «ري مش
ــناد»، «ايجاد خودكار مراكز داده  ماندگار اس
ــمند» و ...  ــب هوش ــط فناوري بر چس توس

اشاره كرد.

شريفي نيا، علي اصغر؛ سپهر، فرشته. 
نرم افزارهاي كد منبع باز كتابداري و 
اطالع رساني. تهران: كتابدار، 1390 

ــه متخصصان  ــر براى كمك ب كتاب حاض
ــاني، به منظور ارزيابي  كتابداري و اطالع رس
ــده  ــته ش ــد منبع باز نوش ــاي ك نرم افزاره
ــه اول كتاب به بيان  ــت. نگارنده در نيم اس
ــاى كد منبع باز و  ــي دربارة نرم افزار ه كليات
ــاى تجاري و  ــاى آن با نرم افزاره تفاوت ه
همچنين نقش كتابداران در توسعه نرم افزار 
ــردازد. نيمه دوم كتاب به  كد منبع باز مي پ
معرفي نرم افزارهاي كتابخانه ديجيتالى كد 
ــه و معايب  ــاز و ويژگي ها، تاريخچ منبع ب
ــا عبارتند  ــردازد، كه برخي از آنه آنها مى پ
ــتون، اميلدا، آي تور،  ــزار گرين اس از: نرم اف
كيستون، او پاليز، آرنو و تماترس. همچنين، 
ــاي كتاب جدول جامع نرم افزارهاي  در انته
ــده  كد منبع باز مربوط به كتابداري ارائه ش

است.

كوثري، مسعود. اينترنت و آسيب هاي 
اجتماعي. تهران: سلمان، 1390

ــيب هاي  ــي آس موضوع كتاب حاضر بررس
ــت  از  ــتفاده نادرس ــي از اس ــي ناش اجتماع

اينترنت است. اين كتاب دربردارنده نُه مقاله 
ــتفاده  ــي اجتماعي اس پيرامون آسيب شناس
ــراي  ــي ب ــان راهكارهاي ــت، و بي از اينترن
جلوگيري از مشكالت اين معضل اجتماعي 
ــدرج در كتاب  ــت. عناوين مقاله هاي من اس
ــت: تحليل جامعه شناختي  ــرح زير اس به ش
رابطه اينترنت و اعتياد به مواد مخدر، دكتر 
سيدحسن حسيني؛ پيشنهاد براي كمك به 
ــواد مخدر با اتكا بر  ــئله اعتياد به م حل مس
ــط، بهزاد  ــات كامپيوتر واس ــبكه ارتباط ش
ــازي اينترنتي، عليرضا دهقان؛  دوران؛ قمارب
ــان در اينترنت، اعظم  ــائل اجتماعي زن مس
راودراد؛ نگاهي جرم شناسانه بر جرائم، امنيت 
و كنترل در اينترنت، سهيال صادقي فسائي، 
ــهريار محمدي؛ دو فضايي شدن شهر:  و ش
ــهر مجازي ضرورت بنيادين براي كالن  ش
شهرهاي ايران، سيدرضا عاملي؛ نوع شناسي 
ــيب هاي اينترنتي و تغييرات  و بازتعريف آس
هويتي در ايران، حميد عبداللهيان؛ اينترنت 
ــدر)، اكبرعلي  ــواد (مخ ــرف م ــوء مص و س
ــي اجتماعي در اجتماعات  وردي نيا؛ و آنوم

مجازي، مسعود كوثري.

اشرفي ريزي، حسن؛ كاظم پور، زهرا. 
هنر هشتم در كتابخانه ها. تهران: چاپار، 
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1390
ــنده در كتاب حاضر به موضوع روابط  نويس
ــردازد. وي در  ــي در كتابخانه ها مي پ عموم
ــي روابط عمومي  ــل اول به مفاهيم كل فص
ــي، تاريخچه و  ــاي روابط عموم ــون معن چ
ــط عمومي، روابط عمومي  بنيانگذاران رواب
ديجيتال، اخالق در روابط عمومي، فعاليت ها 
ــاره دارد. در فصل  و انواع روابط عمومي اش
ــوع ارتباطات و روابط  دوم رابطه بين موض
ــي مي كند و به انواع، اجزاء  عمومي را بررس
ــرورت و ويژگي هاي  ــر، اهداف، ض و عناص
ــوم روابط  ــردازد. در فصل س ــاط مي پ ارتب
ــص در كتابخانه ها با  ــي را به طور اخ عموم
مطالبي چون وظائف و فعاليت هاي مديريتي 
ــا، ابزارهاي برنامه هاي روابط  در كتابخانه ه
ــن آثار  ــا و مهم تري ــي در كتابخانه ه عموم
ــي در كتابخانه ها مورد  فعاليت روابط عموم

بررسي قرار مي دهد.

مرجع شناسي (عمومي و تخصصي 
فارسي و غيرفارسي): كتابخانه هاي 

الكترونيكي و كتابداران مرجع. تهران: 
كتابدار، 1390

ــه  ــم از مجموع ــد يك ــر جل ــاب حاض كت
ــي (عمومي و تخصصي فارسي  مرجع شناس

ــده در آن  ــه نگارن ــت ك ــي) اس و غيرفارس
ــواع مرجع،  ــف مرجع، ان ــاي مختل فرآينده
ــاوري اطالعات بر خدمات مرجع و  تأثير فن
ــود در كتابخانه هاي  منابع مهم مرجع موج
ــد. همچنين  ــرح مي كن ــي را مط الكترونيك
ــع  ــاب، مناب ــي از كت ــم در بخش هاي مترج
ــه آن اضافه  ــي مرتبط با موضوع را ب فارس
ــت، به همين دليل مي توان از اين  كرده اس
ــراي تدريس دروس مختلف مراجع  كتاب ب

فارسي استفاده كرد.

ادكوك، ادوارد پ. اصول ايفال براي 
حفاظت و نگهداري از مواد كتابخانه اي. 

ترجمه حبيب اهللا عظيمي. تهران: 
كتابدار، 1390

ــارم از مجموعه  ــد چه ــر جل ــاب حاض كت
ــت كه نويسنده  ــتانداردها و رهنمودهاس اس
ــداري از مواد  ــول حفاظت و نگه در آن اص
كتابخانه اي موسوم به اصول ايفال را معرفي 
ــت. با  ــك توضيح داده اس ــر ي ــاره ه و درب
ــيب پذير بودن مواد  ــريح اين اصول، آس تش
ــكار و درباره چگونگي دوام  كتابخانه اي آش
ــود.  ــداري آن مواد مطالبي بيان مي ش و پاي
همچنين، نحوه مراقبت و استفاده مناسب از 
مواد كتابخانه اي بازگو مي گردد. ضمن آنكه 

يافتن راه حل  ــور  نيز به منظ راهنمايي هايي 
ــرح در حوزه  ــكالت مط ــب براي مش مناس
ــدان كتابخانه ها  ــت از منابع به كارمن حفاظ

ارائه مي شود.

نايدو، سوم. يادگيري الكترونيكي (مباني 
نظري، رويه ها، شيوه هاي اجرائي). 

ترجمه سعيد صفايي موحد، هديه محبت. 
تهران: مركز آموزش و تحقيقات صنعتي 

ايران، 1390
ــبكه اي  ش فناوري هاي  هدفمند  ــرد  كارب
ــات در فرآيند تدريس  اطالعات و ارتباط
ــت.   و يادگيري، موضوع كتاب حاضر اس
الكترونيكي» حاصل  ــري  ــاب «يادگي كت
ــردي يكي از  ــي و كارب ــاي عمل تجربه ه
ــعي داشته طي  ــت كه س متخصصان اس
بنيادي اين حوزه  الزامات  ــت فصل،  هش
ــاده، موجز و داستاني براي  را با زباني س
آموزش،  كارشناسان  و  مديران  ــتفاده  اس
فناوري  ــوزه  ح ــان  كارشناس و  ــران  مدي
ــدان  عالقه من ــات،  ارتباط و  ــات  اطالع
كند.  ــان  بي ــي  الكترونيك ــان  كارشناس و 
ــل اول به تعريف، حدود،  نگارنده در فص
ــا و فرصت ها در زمينه  روندها، ويژگي ه
در  ــت.  اس پرداخته  الكترونيكي  يادگيري 

تازه هاي بازار نشرتازه هاي بازار نشر
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يادگيري  ادامه، طرح هاي پداگوژيكي در 
ــپس  ــريح كرده و س ــي را تش الكترونيك
يادگيري  ــت  مديري ــتم هاي  سيس درباره 
ــنجش،  ــت. س ــرده اس ــث ك ــط بح برخ
ــياء  اش ــي،  الكترونيك ــل  تعدي ــورد  بازخ
ــاي طراحي  ــال، الگوه ــري ديجيت يادگي
ــت  ــط، مديري ــري برخ ــاي يادگي دوره ه
ــي و  الكترونيك ــاي  ــراي آموزش ه اج و 
الكترونيكي  يادگيري  تأثيرات  ــيابي  ارزش

ــتند. مباحث فصل هاي بعدي هس

مظفري، مرجان. آشنايي با امضاء 
الكترونيكي. ويرايش فرنگيس راد. 

تهران: شركت چاپ و نشر بازرگاني، 
 1390

ــس از ارائه  ــاب پ ــن كت ــنده در اي نويس
ــارت الكترونيك  ــاره تج ــي درب توضيحات
ــه  ــر آن، ب ــم ب ــن حاك ــد و قواني و قواع
ــي و معرفي  الكترونيك ــاء  امض ــوع  موض
ــدور گواهي الكترونيكي پرداخته  مركز ص
ــت. در اين راستا نحوه ورود به سايت  اس
ــتورالعمل  دس اجراي  چگونگي  ــام،  ثبت ن
ــدور گواهي،  ــت ص تكميلي فرم درخواس
ــراي صدور  ــدارك ضروري ب ــي م معرف

ــردن گواهي  ــي، چگونگي باطل ك گواه
ــوه دريافت آن توضيح  الكترونيكي و نح
ــت. همچنين در اين كتاب،  داده شده اس
و  ــمند  هوش كارت  ــب  نص ــاي  راهنم
ــتفاده از آنها  ــوه اس «Epass3003»و نح

نيز شرح داده شده است.

وهيب جبوري، يحيي. روش پژوهش و 
تحقيق متون. ترجمه رضوان باغباني، 
ويرايش هانيه آيينه وند. تهران: كتاب 

توت،1390
ــوزش روش  ــر، آم ــاب حاض ــوع كت موض
ــت. اين كتاب با هدف راهنمايي  تحقيق اس
ــع تدوين  ــي مقاط تمام ــجويان در  دانش
ــتاي  ــت در راس ــي اس ــده و تالش گردي
آموزش روش هاي تحقيق و پژوهش هاي 
ــگاهي. در فصل اول روش تحقيق  دانش
ــي شده و  ــگران معاصر بررس نزد پژوهش
ــق و مفهوم آن،  ــناخت روش تحقي به ش
ــق و محقق، گام هايي  ــاي تحقي ويژگي ه
ــا پايان  ــاب موضوع ت ــه از زمان انتخ ك
ــات، فوايد،  ــت، و اطالع ــد برداش آن باي
ــط با روش  ــاي مرتب ــا و نكته ه تجربه ه
تحقيق پرداخته شده است. در فصل دوم، 

به بررسي روش تحقيق در ميراث قديم، 
ــاي  ــق، ويژگي ه ــوم تحقي ــناخت مفه ش
ــا و روش هاي تأليف و  ــق، ويژگي ه محق
آداب معمول در تأليف و حرفه تأليف نزد 
ــلمان پرداخته شده است.  دانشمندان مس
ــاب نيز به بيان چگونگي  فصل پاياني كت

ــت. تحقيق متون اختصاص يافته اس

صلواتي، محمد. راهنماي خبرنگار 
مدرسه. تهران: مرجع نوجوان، 1390

ــيوه  ش ــوزش  آم ــراي  ب ــر  حاض ــاب  كت
ــتر  بيش ــنايي  آش و  ــگاري  روزنامه ن
ــده  ــا اين حرفه تدوين ش ــوزان ب دانش آم
ــتمل بر يادآوري و ذكر  ــت. كتاب مش اس
ــگاري و  ــه خبرن ــدي در حرف ــي كلي نكات
روزنامه نگاري به مخاطب نوجوان و جوان 
ــت. از جمله مباحث مورد توجه در اين  اس
ــت: رسانه؛ وظايف  ــتار موارد ذيل اس نوش
ايران؛  در  روزنامه نگاري  ــانه؛  رس سه گانه 
ــه روزنامه؛  ــان تحريري ــازمان و چيدم س
ــاختار مقاله مطبوعاتي؛ گزارش  نويسي؛  س
ــرگرمي ها؛  س ــري؛  غيرخب ــاي  قالب ه
ــواري؛ تابلوي  ــي؛ روزنامه دي وبالگ نويس

اطالع نويسي و گرافيك مطبوعاتي.
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در ماهي كه گذشت ...  در ماهي كه گذشت ...  
برگزارى كنفرانس ايفال با حضور 2200 كتابدار از 250 كشور

ــم گشايش رسمى هفتاد و هفتمين كنفرانس جهانى كتابدارى و اطالع رسانى ايفال (فدراسيون بين المللي  مراس
انجمن ها و مؤسسات كتابداري)، از شنبه 13 آگوست 2011 (برابر با 22 مرداد 1390)، با حضور 2200 شركت 

كننده از 250 كشور برپاشد.
سخنران كليدى اين كنگره، دكتر فرناندو پيكو، مورخ برجسته و استاد دانشگاه  پورتوريكو بود كه با موضوع  

«زندگى پس از مرگ متون: زمانى كه يك سايت اينترنتى بهشت است» به ايراد سخنرانى پرداخت.
ــابقه كارى طوالنى مدت خود كمك هاى قابل توجهى در جهت  ــر، در س فرناندو مورخ و مدافع حقوق بش
ــا نيازمندان در جامعه  ــن در زمينه كار ب ــو، ادبيات آن، و همچني ــات ميراث تاريخى پورتوريك ــدن و اثب رهاني
على الخصوص زندانيان، انجام داده است. پيكو در 15 اگوست سال 1941 در محله ساتورس پرتو ريكو به دنيا 
ــكده سان ايگنا سيو در جايى كه عالقه اش به كليسا از آنجا سرچشمه  آمد، تحصيالت ابتدايى خود را در دانش
گرفت به اتمام رسانيد. سپس براى مقطع ليسانس به دانشگاه اسپرينگ فيلد رفت و بعد از آن تحصيالت خود 

را دانشگاه جان هاپكينز ادامه داد.
ــكده ريو  دكتر لوييزا ويگو، رئيس كميته ملى و كنگره جهانى ايفال 2011؛ دكتر آناگوا دالوپ، رئيس دانش
ــگاه پورتوريكو ؛ ماريو گونزالس، مدير اجرايى  ــگاه پورتوريكو؛ دكتر ميگوئل مونوز، رئيس داتش پيدراس، داتش
ــركت توريستى پورتوريكو؛ فرناندو كاراس كوئيلو، معاون شهردار سن خوان و مدير بخش توسعه اقتصادى  ش

شهردارى سن خوان از مدعوين اين نشست بودند.
سخنرانى آغازين توسط مديريت ايفال خانم الن تايز انجام شد.

ارائه چهار اثر از متخصصان كتابدارى ايران در ايفال 2011

ــانى ايفال 4 اثر از متخصصان كتابدارى و اطالع  ــاد و هفتمين كنفرانس جهانى كتابدارى و اطالع رس در هفت
رسانى ايران ارائه شد.

ــترك آزاده حيدرى، دانشجوى دكترى كتابدارى و اطالع  ــت در نشست 76، مقاله مش ظهر روز 14 آگوس
ــانى دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات، و مهدى كريميان، دانشجوى دكترى مديريت كتابخانه  اى آكادمى  رس
ــيما مرادى، دانشجوى دوره دكترى علوم  ــوى ش ــندگان و از س ملى علوم آذربايجان (باكو) بدون حضور نويس
ــالمى واحد علوم و تحقيقات تهران كه موفق به اخذ «جايزه سفر»  ــانى دانشگاه آزاد اس كتابدارى و اطالع رس

ايفال 2011 شده بود، ارائه شد. عنوان مقاله:
 Digitization as a means of preservation: a case for the Digital Parliamentary

Library of Iran

ــى گروه كتابدارى  ــاب الحوائجى، اعضاى هيأت علم ــر زهرا اباذرى و دكتر فهيمه ب ــترك دكت مقاله مش
ــمال و علوم و تحقيقات توسط نويسنده اول، بعدازظهر 15 اگوست ارائه  ــگاه آزاد اسالمى واحد تهران ش دانش

شد. عنوان مقاله: 
 Innovation of using renewable energy resources instead of conventional systems

 in public libraries of Tehran: an Iranian experience
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ــد كتابدارى و اطالع رسانى  ــى ارش ــجوى كارشناس ــترك محدثه دخت عصمتى، دانش همچنين مقاله مش
دانشگاه آزاد واحد تنكابن و مريم صابرى، مدرس گروه كتابدارى دانشگاه سمنان و شيما مرادى، بدون حضور 

دو نويسنده، توسط شيما مرادى در صبح روز 16 آگوست ارائه گرديد. عنوان مقاله: 
The status of ministries' website of Middle Eastern countries in achieving e-Government

در مجموع 3 مقاله از 4 مقاله پذيرش شده از كتابداران ايرانى توسط دو نماينده حاضر از ايران در 
ــعيده اكبرى داريان، عضو هيأت علمى سازمان اسناد  ــترك س ــد و مقاله مش كنگره ايفال 2011 ارائه ش
ــالمى  ــأت علمى مركز اطالعات و مدارك اس ــيدمهدى طاهرى، عضو هي ــى ايران و س ــه مل و كتابخان

ارائه نگرديد.
ــر از نبود  رئيس در  ــكالت و موانع دريافت ويزاى امريكا، متأث ــور اكبرى داريان عالوه بر مش ــدم حض ع

كتابخانه ملى طى يك دوره پنج ماهه بود.
ــينه، عضو هيأت علمى گروه كتابدارى و  ــتر دكتر نادر نقش ــده پوس ــتر پذيرفته ش ــه پوس همچنين از س
ــيما مرادى در اين كنفرانس ارائه گرديد و امكان ارائه پوستر مينا ذاكر  ــانى دانشگاه تهران توسط ش اطالع رس

شهرك و پوستر مشترك پونه مهرتاش و دكتر سيد اميد فاطمى ميسر نشد.
موضوع هفتاد و هفتمين كنگره جهانى ايفال 2011 «كتابخانه ها فراتر از كتابخانه: يكپارچگى، نوآورى و 

اطالعات براى همه» بود كه با حضور 2200 كتابدار از 250 كشور جهان پايان يافت.

انتقال نسخه ديجيتال 70 هزار سند مشروطه 
از آرشيو ملى بريتانيا به ايران

ــال هاي اخير از بين اسناد مرتبط با ايران در  ــده با عنوان «اسناد آرشيو بريتانيا» در س ــناد ارائه ش مجموعه اس
آرشيو ملي انگلستان، انتخاب و نسخه رقمي آن به سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتقل شده است.

بر اساس اين گزارش به نقل از روابط عمومى سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران، اين مجموعه نزديك 
ــتم ميالدي را شامل مي شود. اين  ــت قرن بيس ــند تاريخي مربوط به ايران در دهه نخس به 70،000 برگ س
ــال هاي قبل و بعد از آن است ، از حيث پژوهش هاي تاريخ معاصر  ــروطه و س دوره، كه مصادف با انقالب مش
ــالي عوامل اين دولت از نقاط مختلف و  ــتعمار بريتانيا، گزارش هاي ارس ــكار و پنهان اس ايران، دخالت هاي آش

اوضاع سياسي – اجتماعي شهرهاي سراسر ايران، بسيار حائز اهميت است .
ــياي ميانه  ــايل آس از بين موضوعات مهم اين مجموعه مي توان به مواردى مانند: مكاتبات مرتبط با مس
ــهر)؛  ــتان ، خليج فارس ، محمره (خرمش ، هند و عثماني؛ گزارش هاي محرمانه از مناطق مرزي ، نظير سيس
ــداث راه آهن بغداد و كويت و  ــركت نفت ايران و انگليس؛ اح ــيه تزاري در ايران؛ ش ــت هاي دولت روس فعالي
ــولگري هاي  ــفارت خانه و كنس ــمال ايران؛ جزاير خليج فارس؛ گزارش هاي س اهميت احداث راه آهن در ش
ــتان به سفارت انگلستان در ايران؛ و نقشه هاي  ــروطه؛  تلگرافهاي اداره حكمراني هندوس بريتانيا از وقايع مش

متعدد از ايران، خليج فارس و افغانستان اشاره كرد.
ــناد به زبان انگليسي بوده ولي برخي از مكاتبات به زبان فارسي نيز در اين مجموعه وجود  ــتر اين اس بيش

دارد.
http:// ــناد و كتابخانه ملى ايران به نشانى ــازمان اس ــناد مذكور در كتابخانه ديجيتال س ــت اس گفتنى اس
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dl.nlai.ir قابل دسترسى است.

كتابخانه مجلس اسناد بى نظيرى از دوره قاجار خريدارى كرد

ــناد متعلق به علما و اهالى  ــناد كتابخانه مجلس از خريد دو مجموعه  از اس ــئول واحد فراهم آورى مركز اس مس
زنجان در دوره قاجار خبر داد.

بر اساس اين گزارش به نقل از روابط عمومى كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسالمى، «ندا 
ــهمارى»، با تاكيد بر اينكه اين اسناد عمدتًا شامل انواع مصالحه نامه، وكالت نامه، استشهادنامه، مبايعه نامه،  ش
ــناد خريدارى گرديده است. اين  ــوراى ارزيابى اس ــه اخير ش ــناد مالى و عرايض  بوده و  در جلس عقدنامه، اس

مجموعه در ارتباط با اهالى  و علماى زنجان و ميرزا نصراله زنجانى (شيخ االسالمى) است.
ــته در مركز اسناد مجلس، اين دوره را دوره  ــاره به ميزان خريد اسناد در طى دو ماه گذش ــهمارى با اش ش
ــيار بااهميتى كه عمدتًا ارزش ملى دارند به  ــت كه اسناد و مكاتبات بس ــناد دانس طاليى و بى نظير در خريد اس
ــناد محقق  ــان مركز اس ــه گرديده كه اين مهم با همت و تالش مجدانه مديريت و كارشناس ــه اضاف مجموع

گرديده است.

با حضور وزير ارشاد برگزار شد
تجليل از خبرنگاران حوزه كتاب

ــه خانه كتاب و با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي  ــوي مؤسس آئين تجليل از خبرنگاران حوزه كتاب از س
برگزار شد.

ــنبه (18 مردادماه)   ــامگاه سه ش به گزارش فارس، آئين ضيافت افطار و تجليل از خبرنگاران حوزه كتاب ش
با حضور سيد محمدحسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و بهمن دري معاون فرهنگي وزير ارشاد از ساعت 

20 در پژوهشكده هنر و معماري برگزار شد.
در اين مراسم كه جمع كثيري از خبرنگاران و اصحاب رسانه حوزه كتاب از تصويري گرفته تا مكتوب و 
خبرگزاري ها حضور داشتند خبرنگاران به گپ و گفت با يكديگر پرداخته و از زحمات و تالش هاي خبرنگاران 

در عرصه هاي مختلف خبري تجليل شد.
در اين مراسم خبرنگاران به همراه حسيني، معاونان و تعدادي از كارمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

روزه خود را افطار كردند.
ــم تنها آئين قدرداني از خبرنگاران  در اين ميان حتي با وجود عدم فضاي خبري و اينكه اين مراس
ــاد به گرفتن  ــور در كنار ميز وزير ارش ــادت! خبرنگاران با حض ــب ع ــد اما گويا بر حس ــوب مي ش محس

مصاحبه پرداختند.
ــاد اسالمي، مرتضي سرهنگي، مدير مركز مطالعات و  «بهمن دري»، معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارش
ــجاعي صائين، مدير عامل خانه كتاب، و جمعي از مديران و  تحقيقات فرهنگ و ادب پايداري حوزه هنري، ش

خبرنگاران حوزه كتاب و ادبيات از ميهمانان حاضر در مراسم بودند.
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كسب رتبه اول توسط پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران، 
در رتبه بندي وبومتريك

ــاس اعالم سايت وبومتريك، وبگاه پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران موفق شد، در ميان حدود  بر اس
4 هزار مؤسسه تحقيق و توسعه برتر جهان، رتبه اول در ايران را از آن خود كند.

به گزارش ليزنا، «روابط  عمومي و بين الملل پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران» در اين رتبه بندي 
كه موسسه هاي پژوهشي و همه مراكز درگير در فعاليت هاي پژوهشي در حوزه هاي فناوري، علوم اجتماعي و 
علوم انساني را دربر مي گيرد، وبگاه پژوهشگاه در ايران رتبه اول و در جهان جايگاه 474 را به خود اختصاص 

داده است.
در رتبه بندي كنوني از ميان حدود 4 هزار وبگاه موسسه هاي برتر كه بر حسب حضور آنها در محيط وب 
انجام شده، تنها 13 وبگاه از كل وبگاه هاي موسسه هاي علمي و پژوهشي ايران قرار داشته اند. هم چنين رتبه 

پايگاه  وب پژوهشگاه در ميان وبگاه  هاي برتر آسيا و خاورميانه 63 است.
ــگاه در ايران 3 و در جهان 1080 بوده كه  ــال 1389 ، رتبه وبگاه پژوهش ــاس اين رتبه بندي، در س براس
ــال افزايش چشمگيري را داشته است. بر همين اساس رتبه پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران در  امس

جهان در سال هاي 1387 و 1386 به ترتيب 480 و 421 بوده است.
ــنجه وب دامنه هاي  ــاخص هاي س ــاس ش ــگاهي جهان بر اس ــي و دانش در اين رتبه بندي مراكز پژوهش
ــات به انتشارات وب محور و ابتكارهاي آنها براي دسترسي آزاد مورد بررسي  ــات،  تعهد موسس اينترنتي موسس

قرار مي گيرند.
ــنجه هاي مجازي CSIC - يكي از بزرگترين سازمان هاي عمومي  ــي س ــط گروه پژوهش اين ارزيابي توس
 - (CINDOC) ــپانيا ــوراي پژوهش ملي اس ــته به ش ــپانيا و مركز اطالعات و مدارك علمي وابس ــي اس پژوهش
ــت كه به عنوان ناظر فعاليت هاي پژوهشي و دانشگاهي بر  ــي اس صورت مي گيرد؛ اين گروه يك واحد پژوهش
روي وب عمل مي كند و هر سال در ماه ژانويه و ژوئيه اين وبگاه به رتبه بندي مراكز پژوهش و دانشگاهي در 

سراسر جهان اقدام مي كند كه رتبه بندي كنوني دومين ويرايش منتشر شده در وبومتريك است.
اين ارزيابي از سال 2004 شروع شده است و مبتني بر شاخص هاي تركيبي اي است كه متشكل از حجم 

محتواي منتشر شده بر روي وب، مشاهده پذيري و نفوذ صفحه هاي وب است.

نامگذارى سالروز تولد شيخ كليني به عنوان روز «اسناد ملي و ميراث مكتوب»

ــناد ملي و ميراث مكتوب» در تقويم رسمي  ــيخ كليني به عنوان روز «اس منصور واعظي از انتخاب روز تولد ش
كشور و تصويب روز 29 تير به عنوان روز «كتابدار» خبر داد.

بر اساس اين گزارش به نقل از فارس، منصور واعظي، دبير شوراي فرهنگ عمومي كشور در خاتمه پانصد 
و پنجاه و سومين جلسه شوراي فرهنگ عمومي گفت: نخستين دستور جلسه در خصوص بيانات مقام معظم 

رهبري در ديدار مسؤوالن كتابخانه ها و كتابداران بود. 
ــور تصريح كرد: محورهايي از رهنمودهاي رهبري مطرح و در جهت  ــوراي فرهنگ عمومي كش دبير ش
ــعه  ــورا معتقد بودند اين ديدار بايد نقطه عطفي در توس ــد؛ اعضاي ش ــدن آن بحث  و گفت وگو ش عملياتي ش
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فرهنگ مطالعه مفيد در كشور باشد، همچنين مخاطب مطالبات ايشان همه دستگاه هاي فرهنگي است؛ البته 
ــتري دارند، مانند نهاد كتابخانه هاي عمومي، وزارت فرهنگ و ارشاد  ــئوليت بيش ــتگاه ها نقش و مس برخي دس

اسالمي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سيما و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 
ــور چند مورد  ــر كش ــه گفته واعظي، در خصوص بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با كتابداران سراس ب
ــوراي فرهنگ عمومي پيشنهادهاي خود را به دبيرخانه شورا  ــد؛ از جمله اينكه مقرر شد اعضاي ش مصوب ش
ــا در جهت تحقق  ــنهادهاي آنه ــورد خطاب رهبري مكاتبه و برنامه ها و پيش ــتگاه هاي م ــال كنند، با دس ارس
ــنهادها در شوراي فرهنگ عمومي مورد بحث و  ــود تا اين پيش ــت ش رهنمودهاي مقام معظم رهبري درخواس

بررسي قرار گيرد. 
واعظي در ادامه افزود: موضوع نام گذاري روز «اسناد ملي و ميراث مكتوب» و پيشنهاد نام گذاري روز 29 
ــى قرار گرفت؛ اعضاي شوراي  ــه ديگرى بود كه مورد بحث و بررس ــتور جلس تير به عنوان روز «كتابدار» دس

فرهنگ عمومي روز 29 تيرماه را به عنوان روز كتابدار مورد تصويب قرار دادند. 
دبيركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور ابراز داشت: همچنين مقرر شد روز تولد شيخ كليني در ضميمه 

تقويم به عنوان روز «اسناد ملي و ميراث مكتوب» نام گذاري شود.
الزم به ذكر است، شيخ ابوجعفر محّمد بن يعقوب بن اسحاق رازى معروف به كلينى صاحب كتاب الكافى 

-يكى از كتب اربعه- و مشهورترين دانشمند و فقيه و محدث شيعه در نيمه اول قرن 4 قمرى است.

جشنواره تابستانى «ايده هاى  برتر» طرح هاى 
 منتخب خود را شناخت

طرح هاى  منتخب جشنواره تابستانى «ايده هاى  برتر»كه در اوايل تابستان سال جارى از تاريخ 9 تير آغاز و تا 
تاريخ 26 تير ماه برگزار شد؛ معرفى شدند.

درگاه (پورتال) كتابخانه ديجيتال روشى نوين در جهت ترويج استفاده از منابع ديجيتال است. حال اينكه جهت 
ــش به تمامى نيازهاى كاربران، ارتباط مستمر و دائمى طراحان و  ــتفاده بهينه از درگاه   كتابخانه ديجيتال و پوش اس

مخاطبان امرى بديع بوده و كمك شايانى در اشاعه و گسترش استفاده از اين نوع از محصوالت مى نمايد.
ــه درگاه   كتابخانه ديجيتال در اوايل  ــوان «فراخوانى ايده هاى  برتر» در زمين ــن منظور  طرحى با عن بدي

تابستان 90 برگزار شد.
مهندس محمد باقرى، قائم مقام مدير عامل شركت پارس آذرخش، در خصوص طرحهاى ارسالى گفت: 
ــيار خوبى براى ما  ــال مقاالت براى طرح هاى درگاه  كتابخانه ديجيتال ، ايده ها و طرح هاى بس در زمان ارس
ــورد مطالعه قرار گرفت و تمامى اين  ــد كه تعداد اين مقاالت 87 عنوان بود كه همگى با دقت م ــال گردي ارس

طرح ها و نظرات مورد توجه بودند.
ــال مقاله در اجراى اين طرح يارى گر ايشان بودند  ــكر از همه افرادى كه با ارس مهندس باقرى، ضمن تش

عناوين  طرح هاى  برتر را به شرح زير اعالم كرد:
رتبه اول: ايجاد پايگاه هاى دانش و مديريت دانش در ويكى ها (عليرضا ناصرى)

رتبه دوم: پورتال  آفالين (مهسا فردحسينى)
رتبه سوم: جستجوى فراگير (مريم ذاكر حميدى)
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طرح ويژه: كاردكس مجالت و مديريت نشريات (فرخ اسدى پور)
ــه عنوان طرح برتر مورد تاييد قرار گرفتند و  ــدس محمد آباقرى در پايان افزود: تمامى اين طرحها ب مهن

اطالعات تكميلى اين طرحها اعالم و به اطالع عالقمندان خواهد رسيد.
الزم به ذكر است زمان و نحوه چگونگى اهداى جوايز متعاقبا اعالم خواهد شد.

انتشار كتاب تا دو سال پس از عقد قرارداد
 توسط ناشر الزامي شد

پانزدهمين نشست شوراي حمايت از حقوق تأليف و نشر با بررسي ماده 80 و 75 اليحه جامع حمايت از حقوق 
ــد. در اين نشست مقرر شد، ناشران يا قائم مقام  ــنبه (18 مرداد) برگزار ش مالكيت ادبي و هنري صبح روز سه ش
آنها حداكثر تا دو سال پس از زمان قبول اثر نسبت به انتشار آن اقدام كنند، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري 

توافق كرده و نسبت به فسخ قرارداد اقدام كنند.
ــت با حضور نماينده انجمن فرهنگي ناشران كودك و  به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، اين نشس
ــران كتاب هاي آموزشي، نماينده انجمن ناشران ورزشي و دو  نوجوان، عضو هيات مديره انجمن فرهنگي ناش

تن از اعضاي كميسيون حقوقي اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران برگزار شد.
ــر با اشاره به مباحث نشست گفت:  ــيدعباس حسيني نيك، رييس شوراي حمايت از حقوق تاليف و نش س
ــر بنا به هر دليلي از قبيل  ــت: چنانچه ناش در ماده 80 اليحه حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري آمده اس

ورشكستگي و يا فوت و يا موانع قانوني نتواند به تعهدات خود عمل كند، قرارداد فسخ خواهد شد.
ــر بدون  ــاس آن قرارداد نش ــت كه بر اس ــده اس وي ادامه داد:  وضع اين ماده با توجه به ماده 78 انجام ش
ــر به داليل فوق الذكر و غير آن  ــخاص ثالث نبوده و چنانچه ناش موافقت كتبي پديدآورنده قابل انتقال به اش
ــت، محكوم به فسخ  ــر اس نتواند به تعهداتش عمل كند، با توجه به اينكه قرارداد، غيرقابل انتقال از طرف ناش

يا انحالل خواهد بود.
حسيني نيك با بيان اينكه در نشست دوازدهم و سيزدهم شورا نيز ماده 78 تغيير كرده بود، گفت: در اين 
ــر به شخص ثالث مجاز است، مگر آنكه ترتيب ديگري در قرارداد ذكر  ــت كه انتقال قرارداد نش تغيير آمده اس

شده باشد.
ــر، راهي غير از انحالل  ــا اين تغيير مي توان براي ناتواني ايفاي تعهدات از طرف ناش ــح كرد: ب وي تصري
ــر يا ناشر ديگر با  ــامل وراث و وصي ناش ــخص ثالث ش قرارداد پيش بيني كرد و آن امكان انتقال قرارداد به ش

صالحديد ناشر اوليه و با رعايت حقوق پديدآورنده است.
وي با اشاره به يكي از نكات اين ماده توضيح داد: ايفاي تعهدات به طور عام ذكر شده است كه مي تواند 
ــر باشد، مانند تعهد به انتشار اثر تا تاريخي معين، انتشار اثر با كيفيتي خاص،  ــامل هر نوع تعهد از طرف ناش ش
پرداخت حق التاليف تا مهلتي معين و امثال آن كه بي كفايتي هر يك از تعهدات از طرف ناشر منجر به انحالل 

قرارداد مي شود، اين در حالي است كه ايفا نكردن تعهد در عموم قراردادها باعث انحالل قرار داد نيست.
ــد مهمترين تعهدي كه ناشر بايد حتما آن را اجرا كند، وگرنه اثر  ــيني نيك با بيان اينكه به نظر مي رس حس
پديدآورنده قابل حمايت نيز نيست يادآور شد: حق افشا در مبحث حقوق معنوي پديدآورنده از اهميت ويژه اي 
برخوردار است كه بر خالف قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348، در اليحه 
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جديد مورد توجه و حكم قرار گرفته است، در ادامه اين حق معنوي، حق مادي  به نام حق انتشار وجود دارد كه 
براي پديدآورنده ثابت بوده و برخالف حق افشا و ديگر حقوق معنوي، قابل واگذاري است.

ــوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر، قانونگذاران در همه نظام هاي حقوق مالكيت ادبي  به گفته رييس ش
ــته و خود را موظف به ايجاد امكانات الزم براي در دسترس گذاشتن و  ــار توجه ويژه  داش و هنري به حق انتش
عرضه افكار و ابداعات پديدآورندگان در نزد جامعه بشري مي دانند، طبيعي است هيچ انسدادي در اين جريان 
قابل پذيرش نبوده، به خصوص درباره حبس اثر نزد ناشر يا هر كس ديگر به رغم ميل پديدآورنده  فقط اوست 

كه مي تواند اثرش را عرضه نكرده و نزد خود محفوظ بدارد.
ــار اثر توسط ناشر باشد تا بتوان در اين حوزه  ــد: در اينجا منظور از تعهدات بايد تعهد به انتش وي يادآور ش

قانوني خاص وضع كرد.
ــت توضيح داد: با بروز هر يك  ــده اس ــيني نيك درباره مبحث انحالل قرارداد كه در اين ماده ذكر ش حس
ــد، همچنين در  ــود، گرچه پديدآورنده نيز مايل به انحالل نباش از داليل مذكور در ماده، قرارداد منحل مي ش
ــد،  ماده مذكور حاكم بوده و قرارداد بر خالف  ــده باش صورتي كه در قرارداد بر خالف مفاد اين ماده توافق ش
ــنهاد شد در اينجا به جاي انحالل قرارداد، به حق فسخ براي  ــود، به همين دليل پيش قانون نمي تواند منعقد ش

پديدآورنده اشاره شود.
پانزدهمين نشست شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر، روز سه شنبه 18 مرداد در دفتر مطالعات حقوقي 

برگزار شد.

آبان سال جارى برگزار مى شود؛
همايش ملى «مبانى نظرى و فلسفه علم

 كتابدارى و اطالع رسانى»

ــناد و كتابخانه ملى ايران از برگزارى همايش ملى «مبانى نظرى و فلسفه علم كتابدارى و  ــازمان اس معاون س
اطالع رسانى» در 22 آبان سال جارى خبر داد.

ــناد و كتابخانه ملى ايران در گفت وگو با خبرنگار فارس در خصوص  ــازمان اس حبيب اهللا عظيمى، معاون س
همايش ملى «مبانى نظرى و فلسفه علم كتابدارى و اطالع رسانى»، اظهار داشت: اين همايش به همت سازمان 

اسناد و كتابخانه ملى ايران، دانشگاه تهران و انجمن كتابدارى در 22 آبان سال جارى برگزار مى شود.
وى اضافه كرد: همايش بين المللى «مبانى نظرى و فلسفه علم كتابدارى و اطالع رسانى» در ارديبهشت 
سال 91 يعنى همزمان با برگزارى نمايشگاه بين المللى كتاب تهران برگزار مى شود اما قبل از آن يك همايش 

ملى در كشور برگزار خواهد شد.
ــال جارى به دبيرخانه اين  ــى با بيان اينكه عالقه مندان چكيده هاى مقاالت خود را تا 30 مرداد س عظيم
ــال جارى اعالم خواهد شد و  ــهريور ماه س ــال كرده اند، ادامه داد: نتيجه چكيده مقاالت تا 12 ش همايش ارس

دريافت متن كامل مقاالت تا 17 مهر سال جارى خواهد بود.
وى با بيان اينكه نتابج نهايى مقاالت 7 آبان سال جارى اعالم خواهد شد، افزود: مكان برگزارى همايش 
ــت و پس از  ــخص نيس ــانى» فعًال مش ــفه علم كتابدارى و اطالع رس ملى و بين المللى «مبانى نظرى و فلس

مشخص شدن، متعاقبًا اعالم خواهد شد.
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��������ƱŚºǀƫŚŞƣř�Ʋƀºů��ƽźºƇŚƳ�ƾƌºţźƯ��ƱŚǀƟƺƨºƃ�ƭřźƸƃ����

ƱřźƸţ��ƭƺƬƗ��ƝƹźƘƯ�����ÎÏÍ�ƅ�������ƽźƿŻƹ���żǀƯƺºƃ�����
ÐÒÍÍÍƩŚƿŹ����Śģ��Ʃƹř�ę��ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ò�ÑÑ�ÏÔÏÔ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÐÏ�������ƭźºƳ�źŝŹŚƧ�ƾƿǈƏ�šǇřƺſ�ƶƴǀŬƴĭ�����ŹřżºƟř
�ŶººƿŶū�ŵŹřŶƳŚŤººſř�ƢŝŚººƐƯ�ƽŹřŵř����ƱŚƯŻŚººſ

ƶºººƟźů�ƹ�ƾºººƴƟ�ƁŻƺºººƯō�ŹƺƄºººƧ�ƽř���ŶºººƧ
ŵŹřŶƳŚŤſřÑÏ�ÏÑ�Î�Ñ��

ƽźººƇŚƳ�ƾƌººţźƯ��ƱŚǀƟƺƨººƃ�ƭřźƸººƃ����ƱřźººƸţ��ƭƺººƬƗ��
ƝƹźƘƯ����ÎÒÏ�ƅ�������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÑÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ���

��Ʃƹř�ęŚģ���ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ï�ÑÒ�ÏÔÏÔ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÐÐ��ƶūŹŵ�ƶƳŚƿřŹ�źŝŹŚƧ�šǇřƺſ�ƶƴǀŬƴĭ�Î�ƹ�Ï��
���ƾƳŚŝźƣ�ŚŞƿźƟ� �ƽŶưŰƯ�ŽŚŞƗ����ƱřźƸţ���ƱŚºǀţŹŚě����ÏÍÕ�

ƅ������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÒÍÍÍÍ��ƩŚºƿŹ���������Ʃƹř�ęŚºģ���
ÎÎÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ñ�ÎÓ�ÒÒÔÕ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÐÑ���Ʋǀŝ�ƶƯŚƴǀƷřƺĭ��������ºƧ�ƽźŝŹŚºƧ�ƾºƬƬưƫř�źţƺǀĜƯŚ
ICDL��ƮŬƴě�ƁŹŚĮƳ���Ƶĥřƹ�ƭƺſ�šŹŚƸƯ���Żřŵźºě

�Word ÏÍÍÔ���
�ƢǀƬų� ŚƋźƯǈƛ����ƱřźƸţ���ƾƣřźƃř� �ƾƷřŹ����ÎÔÓ�ƅ�����

��ƽźƿŻƹ�żǀƯƺƃ�����ÐÒÍÍÍ��ƩŚºƿŹ���������Ʃƹř�ęŚºģ���ÐÐÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Ï�ÕÐ�ÔÓÎÑ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÐÒ���Ʋǀŝ�ƶƯŚƴǀƷřƺĭ���������źţƺǀĜƯŚºƧ�ƽźŝŹŚºƧ�ƾºƬƬưƫř
ICDL-XPƦƿ�ŮƐſ���

��ŬƯ��ƽƺſƺƯ�ƾƬƗŶǀſ�ƾƬƗżŞſ�Ŷǀ���ƪºĭ�����ƱřźºƸţ�����ŹŚƠºƇ
ƾƣřźƃř����ÐÓÍ�ƅ�������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÕÒÍÍÍ�ƩŚƿŹ���

��ƮŬƴě�ƹ�ƪƸģ�ęŚģ���ÐÐÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ó�ÍÓÍ�ÐÕÕ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÐÓ���Ʋǀŝ�ƶƯŚƴǀƷřƺĭ���������źţƺǀĜƯŚºƧ�ƽźŝŹŚºƧ�ƾºƬƬưƫř
ICDL-XPƦƿ�ŮƐſ���

���ƾƬƗżŞſ�ŶǀŬƯ��ƽƺſƺƯ�ƾƬƗŶǀſ���ƪºĭ�����ƱřźºƸţ�����ŹŚƠºƇ
ƾƣřźƃř����ÐÓÍ�ƅ�����źƿŻƹ���ƽ�żǀƯƺƃ�����ÕÒÍÍÍ�ƩŚƿŹ���

��ƮƄƃ�ƹ�ƪƸģ�ęŚģ���ÐÐÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ó�ÍÓÍ�ÐÕÕ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÐÔ��ƾƷřƺĭ��Ʋǀŝ�ƶƯŚƳ�����źţƺǀĜƯŚºƧ�ƽźŝŹŚºƧ�ƾºƬƬưƫř
ICDL-XP��ƭƺſ�šŹŚƸƯ���Ƶĥřƹ�ƽŻřŵźě��

ƮūźººŤƯ��źŤƀººƨƴƫ�ƱŚººū��ƾººƬƗ�ƖººƋřƺŤƯ�źººŞƧř����ƱřźººƸţ��
�ƱřźĭŚººŞƿŵ�ƱřźººƸţ����ÏÎÓƅ�����ƽźººƿŻƹ��żǀƯƺººƃ�����
ÏÔÍÍÍƩŚƿŹ�����ƮƷŵ�ęŚģ���ÒÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ó�ÒÔÖ�ÐÒÑ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÐÕ��źţƺǀĜƯŚºººƧ�ƁŻƺºººƯō�ƖƯŚºººū�ƕƺºººưŬƯ�
Ʃřƺſ�ŹƺŰƯ��

śŚƸƃŶǀſ���������ƾūŚºů�ƮºſŚƣ��ƾƴƿŶºŝŚƗźǀƯ�ƲƿŶºƫř���ƾưºſŚƣ����
ƱřźƸţ����ƶƄƿŶƳř�ƂŬƴſ�ƽŚƷŵźŞƷřŹ����ÎÍÑ�ƅ�������ŶºƬū�
Ʃƹř������ƾƘƣŹ���żǀƯƺºƃ�����ÎÐÍÍÍ��ƩŚºƿŹ���������Ʃƹř�ęŚºģ���

ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Õ�ÎÑ�ÏÒÏÖ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÐÖ��źţƺǀĜƯŚºººƧ�ƁŻƺºººƯō�ƖƯŚºººū�ƕƺºººưŬƯ�
Ʃřƺſ�ŹƺŰƯ��

śŚƸƃŶǀſ���������ƾūŚºů�ƮºſŚƣ��ƾƴƿŶºŝŚƗźǀƯ�ƲƿŶºƫř���ƾưºſŚƣ����
ƱřźƸţ����ƶƄƿŶƳř�ƂŬƴſ�ƽŚƷŵźŞƷřŹ����ÎÑÍ�ƅ�������ŶºƬū�
ƭƹŵ������ƾƘƣŹ���żǀƯƺºƃ�����ÎÒÍÍÍ��ƩŚºƿŹ���������Ʃƹř�ęŚºģ���

ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ò�ÎÒ�ÏÒÏÖ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÑÍ��ŶººƃŹř�ƾººſŚƴƃŹŚƧ�ƽŚƸƫřƺººſ�ƶººƗƺưŬƯ�
�ƽŹƹŚƴƟ�šŚƗǈƏř�IT���

�ƵŶƴƴƧ� ƶǀƸţ���Ƶƹźĭ���ƲǀƠƫƺºƯ�����ƱřźºƸţ���ƁŻřŵźºě����ÏÏÍ�
ƅ������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÎÒÍÍÍÍƩŚƿŹ������ƮŬƴºě�ęŚģ�
��ÏÎÍÍƶŴƀƳ���

ĨŝŚƃ��Í�ÕÕ�ÒÎÐÔ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÑÎ�ƾƿƹŹřŵ�ƱŚƷŚǀĭ�ƾŤƳźŤƴƿř�ƖūźƯ���
Ŷƿƺƿŵ��ũ���ƮūźŤƯ��Ʊƹƹř���ŹƺěŚƿŹō�ƾƬƗ����ƥřŹř���ƵŶƴƀºƿƺƳ����
ÏÒÓ�ƅ�������ƾƘƣŹ��żǀƯƺƃ�����ÐÒÍÍÍ�ƩŚƿŹ�������Ʃƹř�ęŚģ�
��ÎÍÍÍƶŴƀƳ���

ĨŝŚƃ��Ï�ÏÓ�ÒÓÔÑ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÑÏ��ƪƯŚƧ�ƖūźƯ�SharePoint ÏÍÎÍ��
��������Ƶŵ�ŶǀƄºưū��ƾºƗřŵ�ƱĦºǀŝ��ƶūŹŵ�ƾƬƗ�����ƵŵřŻŶºſř�ƽŶºǀŝ����

ƱřźƸţ�����ƾſŶƴƸƯ�Ƶƹźĭ�����ƶºſŹŚě��źůŚſ�ƾƄƷƹĦě�����ÓÓÍ�
ƅ������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÏÎÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ��������Ʃƹř�ęŚģ���

ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ö�ÏÖ�ÏÖÔÎ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÑÐ��ƪƯŚƧ�ƖūźƯ�UML��
ƮūźººŤƯ��ƲǀººƗ���ƱŚººū��Ţººƴŝ�Ʊƺưǀººſ��ƾººưƣŵřĦƳźƠƘū�Ľř

��ƱǇ�ƲƧ��ƱƺŤƬƨſř����ƪŝŚŝ�����ƶºƳŚƿřŹ�ƭƺºƬƗ����ÐÕÑ�ƅ�����
��ƽźƿŻƹ�żǀƯƺƃ�����ÔÒÍÍÍ�ƩŚƿŹ��������ƭŹŚƸģ�ęŚģ���ÏÍÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Î�ÖÐ�ÓÕÓÑ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÑÑ�źţƺǀĜƯŚƧ�ƽŹŚưƘƯ���
�ƾƠſƺƿ�ƽŵŚƷ����ƱřźƸţ����ƂƷƹĦºě�ƱřŹƺě����ÐÏÏ�ƅ�����

�ƽźƿŻƹ�żǀƯƺƃ�����ÓÑÍÍÍƩŚƿŹ�����ƮƷŵŻŚƿ�ęŚģ���ÑÍÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Í�ÍÐÒ�ÎÕÑ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÑÒ�źţƺǀĜƯŚƧ�ƽŹŚưƘƯ���ŶƃŹř�ƾſŚƴƃŹŚƧ��
ŹƹŶƸƯ�ƮſŚƣ��ƽźǀƸƓ�ŵřƺū����ƱřźƸţ���ƞƿźƃ�ƱŚſŹŶƯ����

ÏÓÑ�ƅ�������ƾƬůŹ��żǀƯƺƃ�����ÔÕÍÍÍ�ƩŚƿŹ�����Ʃƹř�ęŚģ�
��ÎÍÍÍƶŴƀƳ���

ĨŝŚƃ��Ï�ÍÖÕ�ÎÕÔ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÑÓ�šŹŚƸƯ��ƱŚưƬƘƯ�ƽřźŝ�ƾŤƳźŤƴƿř�ƽŚƷ��
��ƾƳŚºǀƧ�ŵƺƘƀƯ�����ƱřźºƸţ�����ƂºƳřŵ�ƱŚºƧŹř����ÏÎÓ�ƅ�����

��ƽźƿŻƹ�żǀƯƺƃ�����ÑÒÍÍÍ��ƩŚºƿŹ���������Ʃƹř�ęŚºģ���ÎÍÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Ö�ÕÍ�ÒÑÑÏ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ƶƯŚƳźŝ�ƶƯŚƳźŝ��źţƺǀĜƯŚƧ�ƾƀƿƺƳ�Ƶŵřŵ�ƹ�ŚƷ��ƽŚƷ
źţƺǀĜƯŚƧ�

ÍÍÒ�

ÑÔ��EndNote��ƱŚſō��Î�Ï�Ð���
�Ʃřƹřźĭř�ŚƸŝō����ƾŝƺºƿř�ƥŹŚºƸŝ���������ƾŗřŶǀºƃ�ƲƀºŰƯ��ƊǀºƟ����

żººƿźŞţ��ƱŚººưƿřźƸƯ����ÐÎÏƅ�����ƽźººƿŻƹ��żǀƯƺººƃ�����
ÓÍÍÍÍƩŚƿŹ�����Ʃƹř�ęŚģ���ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ï�ÑÎ�ÏÖÖÍ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÑÕ�ƾƨǀƳƹźŤƨƫř�ƽŚƌƯř�Śŝ�ƾƿŚƴƃō���
źĮƄººƿřźƿƹ��ƽźººƠƔƯ�ƱŚººūźƯ��ŵřŹ�žǀĮƳźººƟ����ƱřźººƸţ��

���ƾƳŚºĭŹŻŚŝ�źƄººƳ�ƹ�ęŚºģ�ŢƧźºƃ����ÎÑÕƅ�����ƽźººƿŻƹ�
�żǀƯƺƃ�����ÐÍÍÍÍƩŚƿŹ�����Ʃƹř�ęŚģ���ÏÍÍÍƶŴƀƳ���

ĨŝŚƃ��Î�ÏÓÕ�ÑÓÕ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�
�����žºě�śŚºŤĩ�Ʋƿř�Źŵ�ƵŶƴƀƿƺƳ
�şŹŚººŝŹŵ�ƾţŚŰǀººƋƺţ�ƱŚººǀŝ�Żř
���ƹ�ŶƗřƺƣ�ƹ�ĨǀƳƹźŤĪƫř�šŹŚŬţ
���ƶººŝ�Ʊō�źººŝ�ƮĩŚººů�ƲǀƳřƺººƣ
����ƾºĪǀƳƹźŤĪƫř�ƽŚƌƯř�ƕƺƋƺƯ
����ƾƷřƺĭ�ŹƹŶƇ�żĩźƯ�ƾƟźƘƯ�ƹ
����Ţºſř�ƶºŤųřŵźě�ƾĪǀƳƹźŤĪƫř��

����Źƹ�şƺŰƳ��źǀƀƯ�Ʋƿř�Źŵ�����ŢºŞŧ�ŢƿŚºſ�ƶŝ�ŵƹ������ƾĮƳƺºĮģ��ƭŚºƳ
�������ƾƷřƺĭ�ŹƹŶƇ�ŢſřƺųŹŵ�ƭźƟ�ƾƬǀưĪţ�ƪưƘƫřŹƺŤſŵ�ƽřźūř
����������ƾĮƳƺºĮģ��ƾƷřƺºĭ�ŹƹŶºƇ�ƽřźŝ�ƽŹƹźƋ�ħŹřŶƯ�ƾƟźƘƯ
���������ƾƷřƺºĭ�ŢºƟŚƿŹŵ�şƺŰƳ�ƹ�ƾĪǀƳƹźŤĪƫř�ƾƷřƺĭ�Ʊŵźĩ�ƪƏŚŝ

������Ţºſř�ƵŶºƃ�Ƶŵřŵ�ŮǀƋƺţ�ƾĪǀƳƹźŤĪƫř�������Ʋºƿř�Źŵ�ƲǀºƴĤưƷ
��ƹ�ŶƴưººººƃƺƷ�šŹŚººººĩ�ŜƈººººƳ�ƽŚººººưƴƷřŹ��śŚººººŤĩ

~EpassÐÍÍÐn�ŰƳ�ƹ����������Ƶŵřŵ�ŭźºƃ�żºǀƳ�ŚºƸƳō�Żř�şŵŚƠŤſř�şƺ
Ţſř�ƵŶƃ��

ÑÖ��ŻƹŶƴƿƹ�Śŝ�ƾƿŚƴƃō�Ô��
���ŹŚŤºſřźƿƹ��ƾƳŚƷřźƟ�ƾŞŤŬƯ���ƾºƬƗ�����ƾưƓŚºƧ�źƜºƇř�����Ʈºƣ��

�������ƮºƬƣ�ƱřŹŚºƿ��ƱƺƴƨƯ�ƮƬƣ��ƱŚƟźƗ�Ūƴĭ��ƂƳřŵ�ŹŚƨŤŝř����ÔÏ�
ƅ������ƾƘƣŹ���żǀƯƺºƃ�����ÏÏÍÍÍ��ƩŚºƿŹ���������Ʃƹř�ęŚºģ���

ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ö�ÎÐÕ�ÎÎÎ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÒÍ�ƶƯŚƳźŝ�ƁŻƺƯō���Śŝ�ƾƀƿƺƳ��C��
�Ʋǀƀººů��ƽŶººưŰƯ�Ʋƀººů��ƪººŤƿŵ�ƩƹŚººě��ƪººŤƿŵ�ƽƹŹŚººƷ

ƽŶưŰƯ����ƱřźƸţ��ƱřŻřŵźěƺƳ����ÕÖÕ�ƅ������Ʃƹř�ŶƬū�����
��ƽźƿŻƹ�żǀƯƺƃ�����ÎÔÒÍÍÍ�ƩŚƿŹ���������ƭƹŵ�ęŚºģ���ÎÒÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Ö�ÍÐÍ�ÖÔÒ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÒÎ��ƁŻƺƯō�Word ÏÍÍÔ�- ÏÍÎÍ�ƱŚŝŻ�ƶŝ�
ƵŵŚſ����Ǉřƺſ�ƶƳƺưƳ�ƭŚưƌƳŚŝ����ƹ�ƾƴƟ�ƽŚƸƳƺƯŻō�š
ƶƟźů�ƽř�����

���ƽŵƺƈƤƯ�ƶƿŶƸƯ� �ƽŵƺƈƤƯ� Ƶŵƺſ����ƱŚƯźƧ��śƺƧŹřŵ����
ÎÖÏ�ƅ�������ƽźƿŻƹ���żǀƯƺºƃ�����ÑÏÍÍÍ�ƩŚºƿŹ������ęŚºģ�
�Ʃƹř��ÏÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ñ�Ó�ÖÐÏÖÕ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÒÏ��ƽźƿƺƈţ�ƁŻƺƯō�Access ÏÍÎÍ��
�ƾƬƗ�ƶǀƋřŹ��ƽŹŚƿ����ƱřźƸţ���ƂºƳřŵ�ŽŚưƫř����ÎÍÑƅ�����
��ƽźƿŻƹ�żǀƯƺƃ�����ÑÒÍÍÍ��ƩŚºƿŹ���������Ʃƹř�ęŚºģ���ÎÒÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Õ�ÍÎÔ�ÎÕÖ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÒÐ���ƭŚĭ�ƶŝ�ƭŚĭ�ƁŻƺƯō�ÏÍÍÕ�C#.NET��
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ƮūźŤƯ������ƱŚºǀţřźƷ�ŶǀƘſ��ŚƳřƺţ�ŵřŵźƸƯ�����ƱřźºƸţ���ƵźƿŚºƳ����
ÕÎÓ�ƅ�������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÏÓÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ�������ęŚºģ�
�Ʃƹř��ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Î�Ð�ÖÒÑÏÐ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÒÑ������ƭŚºĭ�ƶºŝ�ƭŚºĭ�ƁŻƺºƯō�SQL Server 

ÏÍÍÕ��
ƲǀƗ�����ŽŚŞƗ�ƱŚƌƯŹ��ƾưƣŵřĦƳźƠƘū�Ľř�ŵřĦƳ�����ƪºŝŚŝ����ƭƺºƬƗ
ƶƳŚƿřŹ����ÑÕÍ�ƅ�������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÎÍÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ���
��ƮŬƴě�ęŚģ���ÐÍÍÍƶŴƀƳ���

ĨŝŚƃ��Ñ�ÔÕ�ÕÖÖÓ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÒÒ��ƭŚĭ�ƶŝ�ƭŚĭ�ƁŻƺƯō�PHP��
ƲǀƗ�ƾưƣŵřĦƳźƠƘū�Ľř����ƪŝŚŝ��ƶƳŚƿřŹ�ƭƺƬƗ����ÒÓÍƅ�����

�ƽźƿŻƹ�żǀƯƺƃ�����ÎÏÍÍÍÍƩŚƿŹ�����ƮƄƃ�ęŚģ���ÏÍÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Ñ�ÏÐ�ÕÖÖÓ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÒÓ�ŢĜƿźƨſřřƹŚū�ƭŚĭ�ƶŝ�ƭŚĭ�ƁŻƺƯō���
ƲǀƗ�ƾưƣŵřĦƳźƠƘū�Ľř����ƪŝŚŝ��ƶƳŚƿřŹ�ƭƺƬƗ����ÑÎÓƅ�����

��ƽźƿŻƹ�żǀƯƺƃ�����ÔÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ��������ƭŹŚƸģ�ęŚģ���ÏÍÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Ò�ÕÏ�ÓÕÓÑ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÒÔ��ƭŚĭ�ƶŝ�ƭŚĭ�ƁŻƺƯō�C# ÏÍÎÍ��
����ƮūźºŤƯ��ęŹŚºƃ�ƱŚū���������ƱŚºǀţřźƷ�ŶǀƘºſ��ŚºƳřƺţ�ŵřŵźºƸƯ����

ƱřźƸţ������ƾſŶƴƸƯ�Ƶƹźĭ��ƶſŹŚě����źůŚºſ�ƾƄƷƹĦě�����ÕÐÓ�
ƅ������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÏÔÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ��������Ʃƹř�ęŚģ���

ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ö�ÐÎ�ÏÖÔÏ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÒÕ���ƭŚĭ�ƁŻƺƯō���ƶŝ������ƶƨŞºƃ�ŢƿźƿŶºƯ�ƭŚĭ����ƽŚºƷ
DomainƵřŹ�ƹ���ƽŻřŶƳřISA Server��
ŚƋŹŶưŰƯ�ƽŶưŰƯŹƺƳ�����ƪŝŚŝ����ƶºƳŚƿřŹ�ƭƺƬƗ����ÐÕÕ�ƅ���

��ƽźººƿŻƹ��żǀƯƺººƃ�����ÎÍÍÍÍÍƩŚººƿŹ�����Ʃƹř�ęŚººģ���
ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ö�ÍÍÓ�ÏÍÒ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÒÖ��ƭŚĭ�ƶŝ�ƭŚĭ�ƁŻƺƯō�Microsoft Office 

Access ÏÍÍÔ��
ƾƬƗ����ƖºƋřƺŤƯ�źŞƧř�����ƱřźºƸţ�����ƶƀºſƺƯ��ƾºĮƴƷźƟ��ƽźºƴƷ���

�ƱřźĭŚººŞƿŵ�ƱřźººƸţ����ÑÍÑƅ�����ƽźººƿŻƹ��Ưƺººƃżǀ�����
ÕÔÍÍÍƩŚƿŹ�����ƮŬƴě�ęŚģ���ÎÒÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ï�ÕÑÒ�ÐÒÑ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÓÍ�������������Ʀǀƀºǀŝ�ƩřƹĦºƿƹ�ƭŚºĭ�ƶºŝ�ƭŚºĭ�ƁŻƺƯō�
�ƪƯŚƧ�ƖūźƯ���

ƲǀƗ�����ŽŚŞƗ�ƱŚƌƯŹ��ƾưƣŵřĦƳźƠƘū�Ľř�ŵřĦƳ�����ƪºŝŚŝ����ƭƺºƬƗ
ƶƳŚƿřŹ����ÒÎÏ�ƅ�������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÎÎÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ���
��ƮƷŶŬƷ�ęŚģ���ÒÍÍÍƶŴƀƳ���

ĨŝŚƃ��Ô�ÍÓ�ÕÖÖÓ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÓÎ��ƭŚĭ�ƶŝ�ƭŚĭ�ƁŻƺƯō�WindowsÔ��
����ƮūźŤƯ��žƧŚƧ�žƿƺū��ƹŚƳźĜƿźě�Ʊōƺū��ƾƬƗ���ƖƋřƺŤƯ�źŞƧř�

���ƱřźººƸţ���ƱřźĭŚººŞƿŵ�ƱřźººƸţ����ÑÕÑƅ�����ƽźººƿŻƹ�
�żǀƯƺƃ�����ÕÒÍÍÍƩŚƿŹ�����ƭƹŵ�ęŚģ���ÎÒÍÍƶŴƀƳ���

ĨŝŚƃ��Ô�ÍÏÕ�ÎÏÑ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÓÏ�ƶººººƯŚƳźŝ���ƾƀººººƿƺƳASP.NET�Śººººŝ�
VB.NET��

ƲǀƗ�ƣŵřĦƳźƠƘū�Ľřƾư����ƪŝŚŝ��ƶƳŚƿřŹ�ƭƺƬƗ����ÑÓÑƅ�����

��ƽźƿŻƹ�żǀƯƺƃ�����ÎÎÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ���������Ʃƹř�ęŚºģ���ÏÍÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Î�ÍÍÏ�ÏÍÒ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÓÐ�ƶƯŚƳźŝ���ƱŚŝŻ�ƶŝ�ƾƀƿƺƳC��
ƲǀƗ�ƾưƣŵřĦƳźƠƘū�Ľř����ƪŝŚŝ��ƶƳŚƿřŹ�ƭƺƬƗ����ÓÓÑƅ�����

�ƽźººƿŻƹ�żǀƯƺººƃ�����ÎÏÍÍÍÍƩŚººƿŹ�����ƮŤƀººǀŝ�ęŚººģ���
ÒÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ó�ÖÕ�ÓÕÓÑ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÓÑ�ƶƯŚƳźŝ���Ɩŝřƺţ�Śŝ�ŻƹŶƴƿƹ�Źŵ�ƾưŤƀǀſ�ƾƀƿƺƳ
API��ƶƯŚƳźŝ�źŝ�ƵřźưƷ�ƽŵźŝŹŚƧ�ƹ�ƾƬưƗ�ƽŚƷ���

�ƽƹźƀų�ŵřŵźƸƯ��ŶǀƯř�����ƱřźºƸţ����ŽŚºǀƫř��ŽƺƣŚºƳ����ÑÍÍ�
ƅ������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÎÍÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ��������Ʃƹř�ęŚģ���

ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ï�ÑÖÎ�ÐÔÔ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÓÒ�Ƶŵřŵ�ƵŚĮƿŚě���ŚƷ�ŹŚƧŶƃŹř�ƾſŚƴƃ���
�ƽźƨƃ�ƲǀƯř����ƱřźƸţ������ƞƿźºƃ�ƱŚſŹŶƯ����ÏÐÏ�ƅ�����

��ƾƬůŹ��żǀƯƺºƃ�����ÓÕÍÍÍ��ƩŚºƿŹ���������Ʃƹř�ęŚºģ���ÎÍÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Õ�ÒÕÕ�ÎÕÔ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÓÓ��Śŝ�ƶƳƺĮģ�CƮǀƀƿƺƴŝ�ƶƯŚƳźŝ���
��������ƮūźºŤƯ��ƪºŤƿŵ�ƩƹŚºě��ƪºŤƿŵ�ƽƹŹŚƷ�����ƾƿŚºƃŚě�ƭřźºƸŝ����

ƱřźƸţ���ƱŚŤƀŝŵř��Źǈƿō����ÑÑÕ�ƅ�������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����
ÎÏÍÍÍÍƩŚƿŹ�����Ʃƹř�ęŚģ���ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ñ�ÍÎÎ�ÎÖÕ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÓÔ���Śººŝ�ƶºƳƺĮģ�Visual C# ÏÍÍÕ�ƶººƯŚƳźŝ�
Ʈǀƀƿƺƴŝ��

ƩŚě����������ƮūźºŤƯ��ƪºŤƿŵ�ƽƹŹŚºƷ��ƪºŤƿŵ�ƾū�������ƾƿŚºƃŚě�ƭřźºƸŝ
�ƽƹŶƸƯ�ƲƀůŶưŰƯ�����ƱřźºƸţ���ŵŚºŰţř����ÎÏÐÓ�ƅ�����

��ƽźƿŻƹ�żǀƯƺƃ�����ÐÍÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ��������ƭƺſ�ęŚģ���ÎÍÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Õ�ÔÏ�ÕÔÕÐ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÓÕ��ƱŚſō�ŻƺƯōŵƺų�Windows XP��
�ƽźƿřżū�ƲǀƀůŶưŰƯ����ƱřźƸţ�����īźºŝ� �ŶºŝŚƗ���ƱƺºŤƿŻ�����

ÎÏÍƅ�����ƾººŞǀū��żǀƯƺººƃ�����ÎÒÍÍÍƩŚººƿŹ�����ęŚººģ�
�ƮŤƄƷ��ÒÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��X�ÓÐÓ�ÐÓÑ�ÖÓÑ�

ÓÖ��ŻƺºººƯōŵƺų�Access ÏÍÍÐ�ƢŝŚºººƐƯ�
����������ƹ�ƾºƴƟ�ƁŻƺºƯō�ƱŚƯŻŚºſ�ƾºƃŻƺƯō�ŵŹřŶƳŚŤſř

ƶƟźů��ƽř�����
źƟƵŵřŻŹřŵźººſ�ƶŤººƃ����ƱřźººƸţ��źĮƴººƃƹŹ����ÎÕÏƅ�����

��ƾƬůŹ��żǀƯƺºƃ�����ÐÓÍÍÍ��ƩŚºƿŹ���������Ʃƹř�ęŚºģ���ÏÒÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Õ�Õ�ÖÎÍÎÍ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÔÍ��ƵŵŚƠŤſř�ƽŚưƴƷřŹ�EndNote XÑ�ÍÎ��
�ƾƬƗ�ƵŶǀĜſ����ƾƬƗ�ŚƋŹŶưŰƯ��Ʀǀŝ��Ʀǀŝ����ƱřźƸţ���ŹřŶºŝŚŤƧ��

��ÎÍÑ�ƅ�������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÒÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ������ęŚģ�
�Ʃƹř��ÏÏÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ô�ÍÍÑ�ÏÑÎ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÔÎ���ƪƀººƧř�ŢƟŚººſƹźƨƿŚƯ�ƖƯŚººū�ƽŚººưƴƷřŹ�
ÏÍÎÍ��

��ƮūźŤƯ��ƲƬū�ƪǀŝ���ƾŗŚƋŹ�ƱŚƀůřźǀƯř����ƱřźƸţ����ƱŚºĭźƸƯ
ƮƬƣ����ÕÓÑ�ƅ�������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÎÕÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ�����

�Ʃƹř�ęŚģ��ÏÎÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ó�ÍÒ�ÓÏÐÓ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÔÏ�ƶƯŚƳźŝ�ƪƯŚƧ�ƽŚưƴƷřŹ��ƶŤƟźƄǀě�ƽŻŚſ��
ǀưſ��ŹŚŤſřźƿƹ��ƾƳŚŝźƣ� ƶ���ƾƗŚưƃ�ƮƿźƯ����ƱŚƸƠƇř���Ƃƿƺě

ƶƄƿŶƳř����ÐÔÓ�ƅ�������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÓÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ���
��Ʃƹř�ęŚģ���ÎÍÍÍƶŴƀƳ���

ĨŝŚƃ��Ð�ÎÔÎ�ÒÑÑ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÔÐ��ƶººƳŚƿřŹ�����ƶººūŹŵ�ŹŚººƧÏ�ICDL��ŢººŰţ�
windows Ô��ƁŹŚºĮƳ�Ò����ŵŹřŶƳŚŤºſř�Śºŝ�źºŝřźŝ�

�ŵŚǀƴŝ�Ʀƿ�ŮƐſICDL�����
�ƢǀƬų� ŚƋźƯǈƛ����ƱřźƸţ��Ź�ƾƣřźƃř� �ƾƷř����ÐÔÏ�ƅ�����

��ƽźƿŻƹ�żǀƯƺƃ�����ÔÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ���������Ʃƹř�ęŚºģ���ÎÎÍÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Ò�ÕÏ�ÔÓÎÑ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÔÑ�Ƶŵřŵ�ƱŚưŤųŚſ���Źŵ�ŚƷC��
ƲǀƗ�ƾưƣŵřĦƳźƠƘū�Ľř����ƪŝŚŝ��ƶƳŚƿřŹ�ƭƺƬƗ����ÑÏÑƅ�����

��ƽźƿŻƹ�żǀƯƺƃ�����ÖÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ���������ƮºƷŵ�ęŚºģ���ÐÍÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Ô�ÏÏ�ÕÖÖÓ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÔÒ����ƾţŚƯŶƤƯ�ƪƯŚƗ�ƮŤƀǀſ������ƂƳřŵŹŚºƧ�ƶųŚƃ
ƾƗŚưŤūř�ŹƺƯř�ƹ�ŹŚƧ�šŹřŻƹ�ƾƃŻƺƯō�ŵŹřŶƳŚŤſř��

���ƾƬƗżŞſ�ŶǀŬƯ��ƽƺſƺƯ�ƾƬƗŶǀſ���ƪºĭ�����ƱřźºƸţ�����ŹŚƠºƇ
ƾƣřźƃř����ÏÔÏ�ƅ�������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÒÒÍÍÍ�ƩŚƿŹ���

��ƮŬƴě�ęŚģ���ÐÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ò�ÎÕÏ�ÐÕÕ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÔÓ�ƮŤƀǀſ��ƾţŚƗǈƏř�ƦƳŚŝ�ƽŚƷ��
ƾſ�ƾū���ƮūźŤƯ��Ţƿŵ���ƲǀºƗ����ƾºưƣŵřĦƳźƠƘū�Ľř�����ƪºŝŚŝ��

�ƶƳŚƿřŹ�ƭƺƬƗ����ÑÎÓƅ������ŹŵÏ�ŶƬū��ƭƹŵ�ŶƬū����ƽźƿŻƹ�
�żǀƯƺƃ�����ÎÏÍÍÍÍƩŚƿŹ�����ƭƺſ�ęŚģ���ÎÍÍÍƶŴƀƳ���

ĨŝŚƃ��Ó�ÔÑ�ÕÖÖÓ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÔÔ�ƮŤƀǀſ��ŹřŶƿŚěŵƺų�ƽŚƷ��
���ƾƬƤƷŚƃ�ƾƤţ��ƽŹŵŚƳ�Ʋƀů����ƱřźƸţ���ƵƹĦěŚƿŹō� �ƁƺƷřźƟ��

��ÎÖÏ�ƅ�����źƿŻƹ���ƽ�żǀƯƺƃ�����ÓÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ������ęŚģ�
�Ʃƹř��ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Í�ÔÓ�ÔÏÏÖ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÔÕ�������źţƺǀĜƯŚºƧ�ƾſŶƴƸƯ�ƶƗƺưŬƯ�ŶƃŹř�śŚŤƧ���
ƪƯŚƗ�ƮŤƀǀſ��

ŭƹŹŶǀſ��ƽƺſƺƯ�Ľř�ƾŞǀƏ�����ƱřźºƸţ����ƂƷƹĦºě�ƱřŹƺºě����
ÑÐÓ�ƅ�������ƽźƿŻƹ���żǀƯƺºƃ�����ÓÖÍÍÍ�ƩŚºƿŹ������ęŚºģ�
�ƭƺſ��ÏÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ô�ÍÕÎ�ÎÕÑ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÔÖ�������źţƺǀĜƯŚºƧ�ƾſŶƴƸƯ�ƶƗƺưŬƯ�ŶƃŹř�śŚŤƧ���
ƪƯŚƗ�ƮŤƀǀſ��

ŭƹŹŶǀſ��ƽƺſƺƯ�Ľř�ƾŞǀƏ�����ƱřźºƸţ����ƂƷƹĦºě�ƱřŹƺºě����
ÑÑÍ�ƅ�������ƽźƿŻƹ���żǀƯƺºƃ�����ÔÖÍÍÍ�ƩŚºƿŹ������ęŚºģ�

�ƭŹŚƸģ��ÐÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ô�ÍÕÎ�ÎÕÑ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÕÍ��źţƺǀĜƯŚººƧ�ƾººſŶƴƸƯ�śŚººŤƧ���ƾººſŚƴƃŹŚƧ
ŶƃŹř���ƮŤƀǀſ��ƹ�ƪƯŚƗ�ƽŚƷ�����

�ŵƹřŵ�ƾƬƗƱŚƿ�����ƱŚƸƠºƇř���ƂºƳřŵ�����ƱŚºƧŹř��Ʋƿźºŝ�ƱŚºƷƹĦě
ƂƳřŵ����ÑÎÏ�ƅ�������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÎÍÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ���

��ƭƹŵ�ęŚģ���ÎÍÍÍƶŴƀƳ���

ĨŝŚƃ��Î�ÍÖ�ÒÓÔÏ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÕÎ���ƲƄºǀţŹŚě�ŶºǀƬƧ����ƽŶºƴŝAcronis disk 

diector��
�ŶưůřŹƺě�ŹƺƳř����ƱřźƸţ���ƁŻƺƯō�ŶǀƬƧ����ÕÕ�ƅ������ƾƘƣŹ�

�żǀƯƺƃ�����ÏÍÍÍÍƩŚƿŹ�����ęŚģ��ƭƺſ��ÐÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ð�ÑÔ�ÒÓÒÓ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÕÏ����ŢºººƯźƟ�ƪƿŶºººŞţ�ŶºººǀƬƧ�Format 

conversion��
�ƾƯƺƬƔƯ�ƱŚƀůř����ƱřźƸţ�����ƁŻƺƯō�ƶƘſƺţ��ƁŻƺƯō�ŶǀƬƧ��

��ÖÓ�ƅ�������ƾƘƣŹ���żǀƯƺºƃ�����ÏÍÍÍÍ��ƩŚºƿŹ�������ęŚºģ�
�ƮƄƃ��ÐÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Í�ÎÖ�ÒÓÒÓ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÕÐ�ŵƺƬƳřŵ�ŶǀƬƧ���
�ũƹźƯ�ƾƤţŶưŰƯ����ƱřźƸţ��ǀƬƧ���ƁŻƺƯō�ƶƘſƺţ��ƁŻƺƯō�Ŷ��

��ÎÍÑ�ƅ�������ƾƘƣŹ��żǀƯƺƃ�����ÏÍÍÍÍ��ƩŚºƿŹ�������ęŚºģ�
�ƮƷŵżǀſ��ÐÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Í�ÑÑ�ÏÒÒÐ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÕÑ��Źŵ�ƽŻŚººŬƯ�ƽŚººƷźţƺǀĜƯŚƧ�ŢųŚººſ�ŶººǀƬƧ�
�ŻƹŶƴƿƹ�Virtual Box���

�ŶưůřŹƺě�ŹƺƳř����ƱřźƸţ���ƁŻƺƯō�ŶǀƬƧ����ÕÕ�ƅ������ƾƘƣŹ�
�żǀƯƺƃ�����ÏÍÍÍÍƩŚƿŹ�����ƭƺſ�ęŚģ���ÐÍÍÍƶŴƀƳ���

ĨŝŚƃ��Ð�ÐÑ�ÒÓÒÓ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÕÒ�ƭźƳ�ŜƈƳ�ŶǀƬƧ��ŹřżƟř��
�ũƹźƯ�ƾƤţŶưŰƯ����ƱřźƸţ�����ƁŻƺƯō�ŶǀƬƧ��ƁŻƺƯō�ƶƘſƺţ��

��ÎÎÏ�ƅ�������ƾƘƣŹ��żǀƯƺƃ�����ÎÖÍÍÍ��ƩŚºƿŹ�������ęŚºģ�
�ƮƷŵżǀſ��ÐÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ñ�ÍÑ�ÏÒÒÐ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÕÓ�ŻƹŶƴƿƹ�ŜƈƳ�ŶǀƬƧ���
�ƾƯƺƬƔƯ�ƱŚƀůř����ƱřźƸţ����ƁŻƺºƯō�ŶǀƬƧ����ÎÍÑ�ƅ�����

��ƾƘƣŹ�żǀƯƺƃ�����ÏÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ������������ƭƹŵ�ƹ�Ţƀºǀŝ�ęŚºģ���
ÐÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ð�ÏÎ�ÒÓÒÓ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÕÔ��ŶǀƬƧ�Windows Ô��
�ƾƯƺƬƔƯ�ƱŚƀůř����ƱřźƸţ�����ƁŻƺºƯō�ŶºǀƬƧ����ÕÕ�ƅ�����

��ƾƘƣŹ�żǀƯƺƃ�����ÏÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ����������ƮƄºƃ�ęŚºģ���ÐÍÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Í�ÐÒ�ÒÓÒÓ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÕÕ�ƲƟ�ƾƳŚŞƯ���šŚƗǈƏř�ƽŹƹōIT��
ƽŶººưůř�Ʋƀººů����ƱřźººƸţ��ƲŴººſ��ŵřŻō�ƵŚĮƄººƳřŵ��źŤƀººĭ

�ƾƯǈººſř�ŶƸƄººƯ��ƾƄººƷƹĦě�ŢººƳƹŚƘƯ������ÎÖÓƅ�����
��ƽźƿŻƹ�żǀƯƺƃ�����ÐÒÍÍÍ��ƩŚºƿŹ���������ƭƹŵ�ęŚºģ���ÎÍÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Õ�ÑÑÔ�ÑÔÔ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÕÖ�ƶƯŚƳźŝ�ƪƯŚƧ�ƖūźƯ���Śŝ�ƾƀƿƺƳC����
ƩŚě����ƮūźŤƯ��ƪŤƿŵ�ƾū���������ŚºƳřƺţ�ŵřŵźºƸƯ��ƱŚºǀţřźƷ�ŶǀƘºſ����

ƱřźƸţ��Ƶƹźĭ���ƾſŶƴƸƯ������ƶºſŹŚě��źůŚſ�ƾƄƷƹĦě�����ÕÓÕ�
ƅ�����ŹŵÏ�ŶººƬū��Ʃƹř�ŶººƬū����ƽźººƿŻƹ��żǀƯƺººƃ�����

ÏÔÍÍÍÍƩŚƿŹ�����Ʃƹř�ęŚģ���ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ò�ÐÍ�ÏÖÔÎ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÖÍ��ƪƯŚƧ�ƖūźƯ�Entity framework Ñ�Î��
�ŵřŹ�ŻƹźƸŝ����ƱřźƸţ����ŽŹŚºě�ŹřŶƴě����ÏÔÏ�ƅ������ƽźºƿŻƹ�
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�żǀƯƺƃ�����ÔÕÍÍÍƩŚƿŹ����Ʃƹř�ęŚģ����ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Õ�ÔÓ�ÏÖÕÖ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÖÎ�����ƶƯŚƳźŝ�ƽřźŝ�ƾƬƯŚƧ�ƖūźƯ�������ƱŚºŝŻ�ƶŝ�ƾƀƿƺƳ
C��

�ƾƬƗ�ƵŶƿŚƷ��ƽŵŚŝō����ƱřźƸţ�����ƶºƿŚě�ƭƺºƬƗ�ƁźŤƀĭ����ÒÍÑ�
ƅ������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÎÍÏÍÍÍ�ƩŚƿŹ��������Ʃƹř�ęŚģ���

ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ó�ÑÏÏ�ÑÖÍ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÖÏ�ƭźƳ�ƾſŶƴƸƯ��ŹřżƟř��
�ƾưƓŚƳ�ƭǈſř�����ƱřźºƸţ���ƵƺºƬū�����ÑÖÑ�ƅ�������ƽźºƿŻƹ�

�żǀƯƺƃ�����ÖÍÍÍÍƩŚƿŹ�����ƭƹŵ�ęŚģ���ÏÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Í�ÑÕ�ÓÓÎÕ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÖÐ�ŻƹŶƴƿƹ�ŜƈƳ���
�ƾƯǈƛ�ƲƀŰƯ����ƱřźƸţ��ƵŶƨƴŴſ����ÖÏ�ƅ�������ƾºƘƣŹ�

�żǀƯƺƃ�����ÏÕÍÍÍƩŚƿŹ�����Ʃƹř�ęŚģ���ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ñ�ÑÖ�ÓÎÍÍ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÖÑ�Ʊƺſ�ƹ�ƾě�žƨƿř�ŻƹŶƴƿƹ�ŜƈƳ���
ŬƯ�����ŹŚŤſřźƿƹ��ƾưƏŚƟ�ƲǀƯř�ŶưŰƯ��ƾƳŚƷřźƟ�ƾŞŤ��ƾƬƗ���źƜƇř

ƾưƓŚƧ����Ʈƣ������������ƱƺºƴƨƯ�ƮºƬƣ��ƱŚºƟźƗ�Ūƴĭ��ƂƳřŵ�ŹŚƨŤŝř
�ƮƬƣ�ƱřŹŚƿ����ÔÏ�ƅ�������ƾƘƣŹ��żǀƯƺƃ�����ÏÏÍÍÍ��ƩŚºƿŹ���

��Ʃƹř�ęŚģ���ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ö�ÎÒÑ�ÎÎÎ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÖÒ�Ƶĥřƹ���ŻřŵźěWord ÏÍÍÔ��
�ƾưǀůŹ�Ʋƀů��ƭŶƤƯ����ƱřźƸţ�����ƾºĮƴƷźƟ�ƶƀºſƺƯ���ƽźºƴƷ�

ƱřźººƸţ�ƱřźĭŚººŞƿŵ����ÏÐÏƅ�����ƽźººƿŻƹ��żǀƯƺººƃ�����
ÐÒÍÍÍƩŚƿŹ�����ƮŤƠƷ�ęŚģ���ÒÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ö�ÖÔÑ�ÐÒÑ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÖÓ�Ƶĥřƹ���Żřŵźºººě�Word ÏÍÍÔ���ƶųŚºººƃ
ƂƳřŵŹŚƧ��������ŹƺƯř�ƹ�ŹŚƧ�šŹřŻƹ�ƾƃŻƺƯō�ŵŹřŶƳŚŤſř
ƾƗŚưŤūř��

���ƾƬƗżŞſ�ŶǀŬƯ��ƽƺſƺƯ�ƾƬƗŶǀſ���ƪºĭ�����ƱřźºƸţ�����ŹŚƠºƇ
ƾƣřźƃř����ÏÓÑ�ƅ�������ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÏÓÍÍÍ�ƩŚƿŹ���

��ƮŬƴě�ęŚģ���ÒÒÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ð�ÎÕÓ�ÐÕÕ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÖÔ��ŻƹŶƴƿƹ�XP��
�ƾƯŚƸƫř�ŚƋźǀƬƗ����ƱřźƸţ���ƵŶƨƴŴºſ����ÕÕ�ƅ������ƾºƘƣŹ�

�żǀƯƺƃ�����ÏÒÍÍÍƩŚƿŹ�����Ʃƹř�ęŚģ���ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ó�ÑÒ�ÓÎÍÍ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

̂ -́MCTS self-paced training 
kit (Exam ̀ -˹̌́ )˹: configuring 
windows .̀ 

Ian Mclean, Orin Thomas����ƱřźºººƸţ��
ŢſŹƹř����ÖÎÓ�ƅ��������ƽźºƿŻƹ���ŹƺĮƴǀƫŚºĭ�����ÎÔÍÍÍÍ�
ƩŚƿŹ����Ʃƹř�ęŚģ���ÒÍÍƶŴƀƳ���

̂ -̂MCTS self-paced traning kit 
(Exam ̀ -˹̌̊ )˹: configuning 
windows server ˻˹˹  ́ active 
directory. 
Dan Holme, Nelson Ruest, Danielle 

Ruest����ƱřźºººƸţ��ŢºººſŹƹř����ÖÒÓƅ�����ƽźºººƿŻƹ�
�ŹƺĮƴǀƫŚĭ�����ÎÖÕÍÍÍƩŚƿŹ�����ƭƹŵ�ęŚģ���ÒÍÍƶŴƀƳ���

ƽźţƺǀĜƯŚƧ�ƅŚų�ƽŚƸƃƹŹ�

ÍÍÓ�

ÎÍÍ��ƽźƿƺƈţ�ƁŻƺƯō�Photoshop CS��
�ƽƹŚŝ�ŶǀƯř����ƱřźƸţ������ƮºƬƣ�ƱŚºĭźƸƯ��ŶŝŚƗ����ÐÕÑ�ƅ�����
��ƽźƿŻƹ�żǀƯƺƃ�����ÖÒÍÍÍ�ƩŚƿŹ���������ƮŬƴºě�ęŚģ���ÒÍÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ŚƃĨŝ��Î�ÕÓÔ�ÐÓÑ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÎÍÎ��ƭŚººĭ�ƶººŝ�ƭŚººĭ�ƁŻƺººƯō�Ðds MAX 

ÏÍÎÏ��
ƱŚººƿźƷŚƏ�ƪƌººƠƫřƺŝř�Źƺěƹźƀººų�ƹŻŹō��ƽżººƿŹ����ƱřźººƸţ��

�ƱŚºƿźƷŚƏ����ÑÑÍƅ������ƽźºƿŻƹ��żǀƯƺººƃ�����ÎÏÍÍÍÍ�
ƩŚƿŹ����Ʃƹř�ęŚģ���ÒÎÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ó�ÕÒ�ÕÑÍÓ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÎÍÏ�ƮŤƿŹƺĮƫř�ƶƴǀƸŝ�ƽŚƷ�ƽŹŚƨŤŝřřźƟ�ƽŻŚſ. 
�����Ʊřƺºųř�ƮǀůŹŶºưŰƯ��ƾƴǀƤƿ�ŵƺƘƀƯ���ƮƓŚºƧ��ƵŵřŻ�����ƱřźºƸţ��

���ƾƷŚĮƄƳřŵ�ŵŚƸū���źǀŞƧźǀƯř�ƾŤƘƴƇ�ƵŚĮƄƳřŵ�����ÑÑÕ�ƅ���
����ƽźƿŻƹ��żǀƯƺƃ�����ÔÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ��������Ʃƹř�ęŚģ���ÎÍÍÍ�

ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Î�ÍÔÕ�ÏÎÍ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÎÍÐ�ƮŤƀǀſ��ŶƴưƃƺƷ�ƽŚƷ��
ƾƬƗ����ƿƹ��ƾƳŚǀƧ�ŹŚƿŹŚŤſřź���ƾƳŚǀƧ�řźƷŻ�����ƱŚƸƠºƇř����Ƃƿƺºě

�Ʊřźƿř�ƲǀĮƳ��ƶƄƿŶƳř����ÏÓÍƅ�����Ʃƹř�ŶºƬū������ƽźºƿŻƹ�
�żǀƯƺƃ�����ÓÍÍÍÍƩŚƿŹ�����Ʃƹř�ęŚģ���ÎÍÍÍƶŴƀƳ���

ĨŝŚƃ��Ï�Ö�ÖÎÍÎÍ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÎÍÑ�ƮŤƀǀſ��ŶƴưƃƺƷ�ƽŚƷ��
ƾƬƗ����ŹŚŤſřźƿƹ��ƾƳŚǀƧ�ŹŚƿ���ƾƳŚǀƧ�řźƷŻ�����ƱŚƸƠºƇř����Ƃƿƺºě

��Ʊřźƿř�ƲǀĮƳ��ƶƄƿŶƳř����ÎÕÏ�ƅ������ƭƹŵ�ŶƬū�������ƽźºƿŻƹ�
�żǀƯƺƃ�����ÒÍÍÍÍƩŚƿŹ�����Ʃƹř�ęŚģ���ÎÍÍÍƶŴƀƳ���

ĨŝŚƃ��Ö�ÏÍÔ�ÒÑÑ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÎÍÒ�ƂƬƟ�Śŝ�ŢƿŚſ�ƾůřźƏ���
�ŹŚŤººſřźƿƹ��ƾƳŚººƷřźƟ�ƾººŞŤŬƯ����ŵƺººưŰƯ��ƽźººƠƘū�ƾººƬƗ

ŜǀŞů��ƾƸƬƫř����Ʈƣ���������ƱƺƴƨƯ�ƮƬƣ��ƱŚƟźƗ�Ūƴĭ��ƂƳřŵ�ŹŚƨŤŝř
�ƮƬƣ�ƱřŹŚƿ����ÔÏ�ƅ�������ƾƘƣŹ��żǀƯƺƃ�����ÏÍÍÍÍ��ƩŚºƿŹ���

��Ʃƹř�ęŚģ���ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ñ�ÍÏÎ�ÎÎÎ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÎÍÓ�ĚǀƬƧ��ƂƬƟ�Śŝ�ƽŻŚſ��
�ŹŚŤººſřźƿƹ��ƾƳŚººƷřźƟ�ƾººŞŤŬƯ����ŵƺººưŰƯ��ƽźººƠƘū�ƾººƬƗ

ŜǀŞů��ƾƸƬƫř����Ʈƣ������ƱŚºƟźƗ�Ūƴºĭ��ƮƬƣ�ƱřŹŚƿ��ƂƳřŵ�ŹŚƨŤŝř
ƱƺººƴƨƯ�ƮººƬƣ����ÔÏƅ�����ƾººƘƣŹ��żǀƯƺººƃ�����ÏÍÍÍÍ�

ƩŚƿŹ����Ʃƹř�ęŚģ���ÎÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ò�ÍÖÒ�ÎÎÎ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÎÍÔ�ƲƄǀưǀƳř�ŶǀƬƧ���
�ƾƯƺƬƔƯ�ƱŚƀůř����ƱřźƸţ�����ƁŻƺºƯō�ŶºǀƬƧ����ÖÓ�ƅ�����

��ƾƘƣŹ�żǀƯƺƃ�����ÏÍÍÍÍ�ƩŚƿŹ��������ƮŤƄºƷ�ęŚºģ���ÐÍÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Ò�ÓÒ�ÏÒÒÐ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÎÍÕ�ęŚƃƺŤƟ�ŶǀƬƧ���
���ŵŚŬſ�ŹƺƈƴƯ��ƾƯƺƬƔƯ�ƱŚƀůř����ƱřźƸţ�����ƁŻƺƯō�ƶƘſƺţ

�ƁŻƺƯō�ŶǀƬƧ����ÎÏÍ�ƅ��������ƾºƘƣŹ���żǀƯƺºƃ�����ÐÍÍÍÍ�
ƩŚƿŹ����ƭƹŵ�ƹ�ƾſ�ęŚģ���ÒÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Ò�ÔÕ�ÏÒÒÐ�ÖÓÑ�ÖÔÕ�

ÎÍÖ�ƹřŹŵ�ƩŹƺƧ�ŶǀƬƧ���

��ƽŹŶºǀů�ƾƬƗ�����ƱřźºƸţ�����ƁŻƺºƯō�ŶºǀƬƧ����ÎÍÓ�ƅ�����
��ƾºƘƣŹ�żǀƯƺººƃ�����ÏÒÍÍÍƩŚººƿŹ�����ƭƹŵ�ęŚººģ���ÐÍÍÍ�
ƶŴƀƳ��
ĨŝŚƃ��Ó�ÓÏ�ÒÓÒÓ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÎÎÍ�ƭźƳ�ŶǀƬƧ��ƾƨǀƟřźĭ�ƽŚƷŹřżƟř��
���ƱŚƿƹŶƸƯ�ŚƋŹ��ƱŚƿƹŶƸƯ�Ʋǀƀů����ƱřźƸţ����ƁŻƺºƯō�ŶǀƬƧ��

��ÎÏÕ�ƅ�������ƾƘƣŹ��żǀƯƺƃ�����ÐÍÍÍÍ��ƩŚºƿŹ�������ęŚºģ�
�Ʃƹř��ÐÍÍÍƶŴƀƳ���
ĨŝŚƃ��Î�ÔÍ�ÒÓÒÓ�ÓÍÍ�ÖÔÕ�

ÎÎÎ�ŚƷƺĭƺƫ�Źŵ�ĬƳŹ�ŢƿźƿŶƯ���
�ƽŹŚƨưƷŚŝ��ƹŹŵ�žƯŚţ�ƱŚū�����ƮūźºŤƯ��źƿŚºƯ�řŹŚºſ����Ʋƿƹźºě
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Specialized and interdisciplinary programs of study in 
Library and Information Science

Yazdan Mansourian, PhD
Faculty member of Tarbiat Moallem University, Tehran
Abstract 
The present paper describes a selection of programs of study in Library and Information Science 
(LIS). A sample of 37 LIS departments and 60 programs in four countries including US, UK, 
Canada and Australia has been explored in this paper. This selection mode is conducted because 
of the history, variety and range of education of LIS in these countries and also accessibility to 
the needed information. Findings of the study indicate that establishing new programs has been 
triggered by specialism frames of reference in one special subject matter or by interdisciplinary 
approaches. For example, MLIS program entitled as “Information retrieval systems” is a result 
of specialism approach to establishment of new programs, while the program “Human-Computer 
Interaction” emerged as a consequence of interdisciplinary approach. Scrutinizing the programs 
show that two major event lead to dynamism in LIS education in recent decades. The first one 
is modification of curricula and syllabuses which resulted to renaming of the field in some 
departments. For sure, majority of departments are continuing their work with the frequent name 
of “Library and Information Science” and just reviewed their curriculum. The second event 
is merging LIS departments with some adjacent departments which lead to developing new 
programs in the field and variety of educational and research approaches.

Keywords: Library and Information Science education, academic curriculum, expansion of 
higher education, programs of study, interdisciplinary studies. 

Department of Library and Information Studies, Tarbiat 
Moallem University

Dariush Alimohammadi, PhD
LIS PhD Curriculum: A Comparative study on Iran and North America
Abstract
Doctoral studies have been developed with the purpose of training researchers, theoreticians 
and future leaders. That’s why PhD students and graduates are respected all over the world. PhD 
in LIS has a long tradition abroad; and Islamic Azad, Ferdowsi, Tehran and Shahid Chamran 
Universities execute LIS PhD program among Iranian universities. Regarding the similarity 
between Iranian and North American academic environments, the present research aims at 
comparing LIS PhD studies in Iran and North America. To carry out the research, curricula were 
consulted and compared and their similarities and differences were identified. Findings show 
that PhD curricula are not so different.

Keywords: Curriculum, PhD Studies, Library and Information Science, Iran, United States of 
America, Canada
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■ نقل مطالب اين نشريه با ذكر مآخذ آزاد است.
■ مقاالت، منعکس كننده نظرات نويسندگان است و نظر رسمي نشريه و »خانه كتاب« نيست.

■ هيأت تحريريه در ويرايش مطالب آزاد است.
■ مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نشود، پس فرستاده نخواهد شد.

ــده يا همزمان براي مجالت ديگر فرستاده  ــده در نشريه اي ديگر چاپ نش ــال ش ■ مقاالت ارس
نشده باشد.

از نويسندگان و مترجمان درخواست مي شود به نکات زير توجه فرمايند:
1. هر مقاله از 14 صفحه A4 تايپ شده بيشتر نشود.

2. مقاله ها با نرم افزار واژه نگار Word XP و باالتر تهيه و به پست الکترونيکي يا نشاني مجله 
ارسال شوند. ارسال مطالب دستنويس، )با خط خوانا( بالمانع است.

ــي )حداكثر 150 كلمه( به همراه كليد واژه )حداكثر 10 كليد واژه(  3. مقاله ها داراي چکيده فارس
باشند؛ چکيده انگليسي اختياري است.

4 . ارسال نسخۀ اصلي متون ترجمه، همراه با اطالعات كامل كتاب شناختي ضروري است.
5 . جدول ها و نمودارها در صفحه اي جداگانه و همراه با شماره عنوان گويا تهيه شوند.

6 . اطالعات مربوط به درجه علمي، زمينه هاي تخصصي و نيز نشاني پستي، پست الکترونيکي، 
تلفن و دورنگار نويسنده در صفحه اي جداگانه ارسال شود.

7 . چون شيوه نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسي مالك و راهنماي دستور خط است، بهتر 
است نويسندگان محترم به منظور تسريع در كار اين شيوه را اعمال فرمايند.

8 . برابر نام ها و اصطالحات خاص يا توضيحات به صورت پي نوشت در انتهاي مطلب آورده مي شود.
ــر نام خانوادگي  ــه در داخل پرانتز با ذك ــع )ارجاعات( در محل مربوط ــتناد به مناب ــيوۀ اس 9 . ش
نويسنده، سال نشر نوشته مورد استناد، و صفحه مورد استناد، آورده مي شود. مانند: )حّري، 1381، 

ص 70(. مشخصات كامل منابع در پايان  در قالب مآخذ به صورت زير آورده شوند:
كتاب: حّري، عباس )1385(. آيين نگارش علمي، تهران: نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور.

ــي رايانه اي«. فصلنامه كتاب،  ــطحي و ذخيره و بازياب مقاله:حّري، عباس )1375(. »نظام چند س
دورۀ هفتم: 40-37.

اينترنت:
- Seaman, David (2003). Deep sharing: A case for the federated 
Digital Library. [On-Line] Available: http://www.educause.edu/
ir/ library/ pdf/ermo348.pdf [Accessed 4 Sep. 2007].
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برگزيده بيست و هشتمين دورة كتاب سال
 جمهورى اسالمى ايران

به همراه لوح فشرده
فهـــرست كتاب هاى
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■ نکته هایی از آموزش کتابداری و اطالع رسانی در ایران 
«در گفت وگو با دكرت علی شکویی»

■  سازمان یادگیرندە،  کارکنان پژوهندە/ دكرت فريربز خرسوى
■  رضورت رويكردى سه وجهى به آموزش كتابدارى و اطالع رسانى/ دكرت عباس حرّى

■  تعامل گروە هاى آموزشی كتابدارى و اطالع رسانی در ایران: 
آیا امیدی هست؟/ دكرت رحمت الله فتاحى

■ آموزش کتابداری و اطالع رسانی و پرسش های پیِش رو/ دكرت غالمرضا فدايى
■ چالش های اجرای برنامۀ جدید دورە کارشناسی کتابداری؛ 

با تأکید بر درس های تازە/ دكرت محمدحس� دياىن
■ آموزش كتابدارى و اطالع رساىن؛ 

وضع موجود و دور�اى آن در ايران/ دكرت عبدالحس� فرج پهلو
■ مفهوم ميان رشته اى و داللت هاى آن در 

علوم كتابدارى و اطالع رساىن/ دكرت محمد حسن زادە
■ آموزش كتابدارى و اطالع رساىن: چالش هاى پيش رو/ حميد كشاورز

■ گرايش هاى تحصيىل «تخصىص» و «ب� رشته اى»
 در آموزش علوم کتابدارى و اطالع رساىن/ دكرت يزدان منصوريان 

■ برنامه درسی دکرتای کتابداری و اطالع رسانی: 
مطالعه تطبیقی ایران و آمریکای ش�لی/ داريوش عليمحمدى سال چهاردهم/ شماره دهم/ مهر 1390
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»كتاب ماه كليات«، نشريه  اي است كه با هدف اطالع رساني و نقد و بررسي كتاب و كمك به ارتباط خالق بين پديدآورندگان، 
ناشران،كتابداران، كتابخوانان و ديگر فعاالن عرصه نشر و فرهنگ كشور، از سوي »خانه كتاب« به صورت ماهانه منتشر مي  شود.
 »كت�اب م�اه كلي�ات«   ب�ا توجه به رده  بندي دهده�ي ديويي  به نقد و بررس�ي كتاب هاي علوم كتابداري،  اطالع  رس�اني، 
روزنامه  نگاري، نس�خ خطي، رايانه، دايرةالمعارف و فهرست ها، لغت نامه و فرهنگنامه، كتاب شناسي و دانشنامه مي پردازد. 
همچنين هرماه فهرست كامل انتشارات ماه پيشين در حوزۀ كليات كه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انتشار يافته 
و در نظام اطالع  رساني »خانۀ كتاب« وارد شده است، براساس رده بندي دهدهي ديويي در داخل لوح فشرده  ارائه مي  شود.

Ketāb-e Māh-e Kolliyat is a monthly book review 
published by Iran Book House. The magazine in-
tends to build creative relationship between Authors, 
Librarians, and others who are active in the publish-
ing and cultural arena by disseminating informa-
tion about latest published books and book reviews.
Books in Library and Information Science, Journal-
ism, Manuscript, Computer, and Reference Books such 
as Encyclopedia, Indexes, Dictionaries, and Bibliogra-
phies arena are reviewed by Ketab-e mah-e Kolliyat.
A complete list of published books that was published 
at the previous month listed according to the Dewey 
decimal classification system available on the CD. 
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