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 پیشگفتار

ميها از ديرباز يكي از عناصر اصلي توليد دانش كتابخانه و نقـش قلمداد شوند

و يكي از موتورهاي محـرك در تسـريع  و دارند بسيار پررنگي در اين فرآيند داشته

 هـاي بـا وجـود ايـن ظهـور فنـاوري. شوندحركت چرخه توليد دانش محسوب مي

و ارتباطي باعث شده است كمتا حظور كتابخانه اطالعاتي تـر رنـگ ها در اين چرخه

و هر فردي براي دستيابي به  هايي غيـر نياز خود به محمل مورد اطالعاتجلوه دهد

از طرفي نيز امروزه دانش به عنوان محـور اصـلي بسـياري.رجوع كندهاكتابخانهاز 

و امروزه از دانش به عنـوان عنصـري از فعاليت ها مورد توجه ويژه قرار گرفته است

بابحث مي به اين منظـور بايـد نسـبت بـه ثبـت آن اقـدام. يد مديريت شودشود كه

و نسبت بـه ثبـت آن بنا براين بايد گلوگاه.نمود هاي توليد تا كاربرد آن را شناسايي

.اقدام نمود تا قابليت مديريت بر آن فراهم شود

ر بر اين اساس كتابخانه و در ايـن اسـتا ها بايد با اين موج جديـد همنـوا شـده

د تا همچنان نقش محوري خـود را در توليـد ايـن عنصـر حيـاتينريزي نمايبرنامه

و پررنگ نماي اي توسـط هـاي گسـترده در اين راسـتا فعاليـت.دنعصر جديد حفظ

. هـا شـكل گرفتـه اسـت هاي پيشرو در اقسا نقاط جهـان توسـط كتابخانـه كتابخانه

ت فعاليت و وليـد دانـش از جملـه ايـن هـايي چـون پشـتيباني از آمـوزش، پـژوهش

مي. ها است فعاليت و توان بـه نقـش كتابخانـه از اين جمله هـا در آمـوزش مجـازي

هـا، هـا در سـازمان نگـاهي بـه جايگـاه كتابخانـه. يادگيري الكترونيكي اشـاره كـرد 

و اجرايـي نشـان از ايـن دارد كـه ها، پژوهشگاهدانشگاه و ساير نهادهـاي علمـي ها
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و اغلـب محسـوب مـيي گلوگـاه توليـد دانـش سـازماني ها به نوعكتابخانه شـوند

و انتشار دانش حداقل يكبار از مسير كتابخانه مـي جريان بنـابراين. گـذرد هاي توليد

مييكي از سازمان و اصلي را در زمينه مـديريت دانـش هايي كه تواند نقش محوري

و با توجسازماني ايفا كند، كتابخانه)و صريح ضمني( ه به پيشـينه طـوالني ها هستند

و اشاعه اطالعات مي توانند تنها مرجـع موجـه خود در زمينه گردآوري، سازماندهي

.در اين زمينه قلمداد شوند

باعث شده تا متوليان ديگري براي اين امـر مسئلهها به اين كم توجهي كتابخانه

و دانـش آشـنا هسـتند  و ظهور پيدا كنند كه كمتـر بـا مفـاهيم مـديريت اطالعـات

هـا عالوه بر ايـن كتابخانـه. انداي همراه ساختهمديريت دانش را با مشكالت عديده

و از آنهـا در راسـتاي اهـداف خـود ها بودههمواره پيشرو در استفاده از فناوري انـد

در. كننـد بـرداري مـي بهره بـا ايـن وجـود در حـال حاضـر شـاهد نـوعي رخـوت

اهاي كتابخانه فعاليت هـاز سردرگمي در استفاده از ايـن فنـاوري ها هستيم كه ناشي

ها هسـتيم ها در كتابخانهدر بسياري از موارد شاهد هدف قرار گرفتن فناوري. است

منـدي ضـايترها را از رسالت اصـلي خـود كـه همـان كه به خودي خود كتابخانه

و تسريع چرخه توليد تا كاربرد دانش است، منحرف ساخته است . كاربران

هـاي با مشورت با متخصصان امر به محوريت دانـش در فعاليـت بر اين اساس

و پيشنهاد پررنگكتابخانه هـا در زمينـه تر سـاختن فعاليـت كتابخانـه ها پرداخته شد

مـنش، اين موضوع با همكاري مجدانه آقاي مهندس جاللـي. رصد دانش مطرح شد

و فنـاوري اطالعـات، تبـديل بـه محور  يـت عضو هيئـت علمـي پژوهشـگاه علـوم

شد. كنفرانسي شد كه عنوان آن هر كتابخانه يك رصدخانه تعيين شد در ابتدا تالش

كارگروه اين موضوع شـروع. ها مشخص شودتا چارچوب چنين نقشي در كتابخانه

و عميق در طـول مسـير مشـخص شـد كـه.دكـرهئلتر شدن در اين مسـ به مطالعه

از ورداي در زمينـه برخــي از اجـزاي مـ هـاي پراكنــده فعاليـت  نظــر توسـط برخــي

هاي پيشرو صورت گرفته است ولي عنوان رصدخانه براي اولين بار در اين كتابخانه
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. ها مطرح شده اسـت هايي با محوريت كتابخانهكنفرانس براي مديريت چنين فعاليت

و تخصصـي الزم به ذكر است كه اين محوريت بيشتر در كتابخانه هـاي دانشـگاهي

مي تواند نمودمي تـوانيم آن را در تمـامي انـواع داشته باشد ولي با كمي تفكر وسيع

به عنوان نمونه سـازمان يـك كتابخانـه عمـومي. ها مورد استفاده قرار دهيمهنكتابخا

و يا منطقه تواند محلهمي ميبه آن اي باشد كه براي آن ايجاد شده .كندارائه خدمت

هـا اي كتابخانـه نه چارچوب محدوده پوشش خدمات رصـدخانه مطالعه در زمي

اي شد كـه نشـان از برخـي محورهـاي اصـلي ايـن حـوزه باعث ايجاد فرمت اوليه

و به تـدريج بـا همكـاري اعضـاي كميتـه. داشت هـاي مشـترك انجمـن كتابـداري

و با مشورت گرفتن از برخي اساتيد مطرح اين حوزه به محدوده قابـل اطالع رساني

گانـه ايـن اعي رسيديم كه توانستيم بـا محوريـت قـرار دادن آن محورهـاي پـنج دف

از. كنفرانس را تعيين نماييم :محورهاي مذكور عبارت بودند

و مهارتي−  نيازهاي تخصصي انساني

و سيستمينيازهاي ابزاري، نرم−  افزاري

و سيستم−  هاي مديريتيفرآيندها

 ها در فضاي جديد ارزيابي كتابخانه−

 هاي موفق نمونه مطالعه−

هـا در در تعيين اين محورها اصل بر اين قرار گرفت كه مسـير رشـد كتابخانـه

عـالوه بـر ايـن. اسـت تر در توليد دانـش عصر حاضر به سمت ايفاي نقشي پررنگ

الزامات جديد مورد نياز بـا مقرر شد تا هر يك از محورهاي فوق به بحث در مورد

اصـلي در موضـوع تأكيـد به عنـوان نمونـه. اي بپردازندنهرويكرد خدمات رصدخا

و مهارتي بر قابليـت  و سـاير نيازهاي تخصصي انساني هـاي مـورد نيـاز كتابـداران

در طراحـي ايـن. استهاي جديد ها جهت ايفاي نقشال در كتابخانهمتخصصان فع 

و به طور كلي در ارائه سخنراني اس تأكيدها نيز محورها ت كه خدمات اصلي بر اين

و معمول كتابخانه ميجديد مورد نظر در كنار ساير خدمات سنتي بـه. شوندها ارائه
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هـا بـراي ايفـاي انـه لي بر خدمات معمـول كتابخبياني ديگر اين خدمات نوين مكم

.هاي جديد هستندنقش

عالوه بر محورهاي اصلي كنفرانس هر كتابخانه يك رصـدخانه، نحـوه اجـراي

جهت اجرا ابتدا مقرر شده بود تا بر اساس فراخـواني. بوداين كنفرانس نيز نوآورانه 

ــافتي مــوردكــه داده مــي و ماننــد تمــامي شــود، مقــاالت دري ــد داوري قــرار گيرن

در كنفرانس يـافتي برخـي از مقـاالت بـراي ارائـه انتخـاب هاي ديگر از بين مقاالت

و به دليل احتمـال منحـرف شـدن مباحـث با بررسي. شوند هايي كه صورت گرفت

و جلوگيري از اجبار بـه انتخـاب مقـاالت نامناسـب بـه ريزي شده در ارائهبرنامه ها

دراهـاي متخصصـ مقـرر شـد تـا تـيم،هـا دليل محدوديت فعاليت در اين حـوزه  ن

م حوزه و درخواست هاي مقالـه بـراي ايـن تـأليف ختلف مورد نياز شناسايي شوند

و در قالب گروهابر همين اساس متخصص. كنفرانس داده شود هاين شناسايي شدند

و  بــراي ايجــاد. مقــاالت را برعهــده گرفتنــد تــأليفتخصصــي مســئوليت مطالعــه

وط بـه خـود هاي الزم ابتدا مقرر شد تا هر گروه تخصصي طرح اوليه مربهماهنگي

و در جلسه مشتركي كه بين تمامي اين افراد برگـزار شـد طـرح  هـاي را تهيه نمايند

هـا عبـارت دو محور اصلي مورد نظر در اين بررسي. اوليه مورد بررسي قرار گرفتند

و در قالب محوريـت مـورد نظـر: بودند از مقاالت بايد در راستاي اهداف كنفرانس

ح. تدوين شوند همديگر اينكه تا بـر ايـن. پوشاني محتواها پرهيـز شـودد امكان از

سپس در جلسه ديگري كه پـس از تـدوين. هاي الزم صورت گرفتاساس بررسي

هاي تخصصي اقدام به ارائه محتواي مقاله خـود مقاالت برگزار شد هر يك از گروه

و بررســي در مــورد مقــاالت بــا حضــور  و بحــث بــه صــورت آزمايشــي نمودنــد

و  و نتيجه آن مقاالتي است كـه در نويسندگان متخصصان اين حوزه صورت گرفت

الزم بـه ذكـر اسـت كـه مقـاالت مطـرح شـده در ايـن. اين كتاب شاهد آن هستيد

و كليـه مقـاالت  و مـروري بـا،كنفرانس، مقاالت پژوهشي نيسـتند مقـاالت علمـي

.هستندمحوريت نگاه به آينده 
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هـا المللي ايـن حـوزه متخصصان بينبراي دو محور مهم كنفرانس از دو نفر از

 در محـور مربـوط بـه. نيز دعوت به عمل آمد تا در اين كنفرانس ياريگر مـا باشـند 

و مهارتي از نيازهاي تخصصي انساني سـال30از آقاي آرنولد هيرشـون، بـا بـيش

و در محـور مربـوط بـه سابقه در مديريت كتابخانه و كاربرد فنـاوري اطالعـات، ها

و سيســتمياري، نــرمنيازهــاي ابــز از خــانم باربــارا تيلــت، رئــيس بخــش افــزاري

) ضبط شده(فهرستنويسي كتابخانه كنگره امريكا، به ارائه سخنراني به صورت وبينار 

مقـاالت ترجمـه شـده ايـن دو سـخنراني نيـز در ايـن. انددر اين كنفرانس پرداخته

.مجموعه مقاالت ارائه شده است

م و اين كنفرانس حاصل چندين اه فعاليـت كميتـه پـژوهش انجمـن كتابـداري

هاي تخصصي، كميته روابـط عمـومي رساني ايران، متخصصان حاضر در گروهاطالع

و اطالع و رسـاني ايـران، كميتـه همـايش انجمن كتابداري هـاي انجمـن كتابـداري

و رساني ايـران، همكـاران جلسـات مشـترك كميتـه اطالع هـاي انجمـن كتابـداري

ا اطالع و ساير متخصصاني است كه در برگزاري اين كنفرانس رساني مشاركت يران،

جا. اند است داشته را الزم استدر اين از تمامي همكاراني كه در اين كنفـرانس مـا

و خـانم مـريم اسـدي كـه زحمـت. ياري دادند سپاسگزاري نماييم از دكتر اصنافي

عالوه بـر ايـن. را داريم دبيري اجرايي اين كنفرانس را بر عهده گرفتند كمال تشكر

منش كه با روي گشاده در تمامي مراحل از ايـده تـا اجـراي از آقاي مهندس جاللي

.نمايماين كنفرانس ياور ما بودند قدرداني مي

 مهدی علیپور حافظی
 رسانی ایرانمسئول کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطالع

 ۱۳۹۱زمستان



: هر کتابخانه یک رصدخانه
ها های نوین برای کتابخانه نقش

 حمیدرضا ج�لی مهموئی
و دانش  شناسي دانشگاه خوارزمي استاديار گروه علم اطالعات

 h.jamali@khu.ac.ir: رايانامه

را بهترين راه پيش« »1خلق كنيدبيني آينده اين است كه آن

 چکيده
به اين مقاله در راستاي تبيين نياز به بازنگري در نقش كتابخانه و تحوالت پيش روي آينده آنها، ها

مي پردازد كه در محيط پيرامون كتابخانه تشريح تغييراتي مي و اين تغييرات در چند. دهند ها رخ داده

و تغي و انتظارات كاربران تشريح حوزه تغييرات فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، فناوري ير در رفتار

و نيازهاي كاربران كتابخانه فشرده.شود مي سبك زندگي افراد. تر شده است در حوزه فرهنگي، زمان

و گرايش به زندگي سبز در همه جاي جهان به يك ارزش تبديل شده است در حوزه. تغيير كرده

ميبني اقتصادي، از يك سو كشورها به سوي اقتصاد دانش و از سوي ديگر جهان شاهد ان حركت كنند

و در. فشارهاي اقتصادي بوده است ركود و دسترسي به اطالعات در حوزه اجتماعي، ميل به آگاهي

و به شكل يكي از حقوق اساسي افراد درآمده است فناوري، به ويژه فناوري. مردم افزايش يافته

ذ اطالعات همه و چگونگي توليد، تبادل، همه. خيره اطالعات را دستخوش تحول كرده استگير شده

و انتطارات كاربران متحول يافته است به گونه اين تغييرات در كاربران كتابخانه نيز نمود  اي كه رفتار

و شيوه ها نيز به عنوان بخشي از اين كتابخانه. هاي تعامل افراد با اطالعات تغيير نموده است شده

و فعاليت تحول شده محيط، دستخوش و در نقش مي اند و به. كنند هاي خود بازنگري كرده نگاه نوين

و فعاليت كتابخانه مستلزم بازنگري در سيستم و نرم نقش هاي الزم نياز آن، مهارت افزارهاي مورد ها

و شيوه براي كتابدارانش، سيستم و فرايندهاي مديريتي آن، و سنجه ها ا ها و موفقيت هاي رزيابي عملكرد

كه هر كدام از اين حوزه. كتابخانه است ها در بخشي از اين همايش، كه كتابخانه را به يك رصدخانه

مي دانش را رصد مي . شوند كند تشبيه نموده، تشريح

.كتابخانه، دانش، مخاطبان، فناوري:ها كليدواژه

كي.1 و هم به آلن .اين جمله هم به آبراهام لينكلن منسوب است
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 گذشته و حال:ها کتابخانه
ً اي بود از منابع، عمـدتا كتـاب چـاپي، كـه تحـت كتابخانه در گذشته مجموعه

داد كـه كتابخانـه فهرست كتابخانه منابعي را نشان مـي. مالكيت كتابخانه قرار داشتند

و آن چه كتابخانـه تحـت تملـك داشـت در همـان فضـاي فيزيكـي  مالك آنها بود

كه. كتابخانه قرار داشت فعاليـت اصـلي آنهـا در كتابخانـه كتابخانه براي كاربرانش،

در. آورد مطالعه بود، فضاي مطالعه انفرادي فراهم مـي  افـراد بـراي مطالعـه انفـرادي

حتي اگر كتابخانـه مملـو از مراجعـه كننـده بـود، هـر. رفتند سكوت به كتابخانه مي

هايي بـود كـه ارائه خدمات محدود به ساعت. مراجعه كننده، فعاليتي انفرادي داشت

مي. بخانه باز بودكتا و ايـن افراد اگر منبعي الزم داشتند بايد آن را درخواست دادنـد

 . (Oakley, 2009)كار گاهي مستلزم انتظار كشيدن در صف بود 

چنين تصويري از كتابخانه ديـري اسـت كـه در بسـياري از نقـاط جهـان رو بـه

و نسلي كه با چنين كتابخانه ا هايي رشد كرده فراموشي است كنـون دوران ميانسـالي اند

هاي امـروز از هـر جهـت بـا آنچـه توصـيف شـد كتابخانه. گذرانند يا كهنسالي را مي

و بـاز بـودن آن نيسـت. متفاوت هستند . خدمات كتابخانـه محـدود بـه سـاعات كـار

و اساسا بنـا نيسـت كـه كتابخانـه فهرستش تنها منابع تحت مالكيتش را نشان نمي ً دهد

و مطالعـه. كند كه مالك آنهاستتنها منابعي را عرضه ً كتابخانه صـرفا جـاي سـكوت

هـا كتابخانـه. فعاليت اصلي در كتابخانه ديگر تنها مطالعه كردن نيسـت. انفرادي نيست

و هـم  و تعامل هستند، هم تعامل با افراد ديگر و گفتگو تعامـل بـا اكنون محل مالقات

و منابع اطالعاتي بخانه به عنوان يك محل فيزيكـي به زعم اسميت كتا. انواع اطالعات

محلي است براي مالقات بـا كتابـداران، محلـي بـراي: امروز چهار كاركرد اصلي دارد

و فضـايي اسـت بـراي  و مطالعه، محلي براي مالقات با افـراد ديگـر، استفاده از منابع

و حفاظت از منابع اطالعاتي  در دنيـاي رو بـه تغييـر كنـوني، . (Smith, 2006)نگهداري

. اين كاركردها نيز در كتابخانه به عنوان يك محل فيزيكي در حال رنگ باختن هسـتند 

و بـدون وجـود كتابخانـه بـه عنـوان بسياري از اين كارها را بدون مراجعه به كتابخانه
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هـا، نقـش با اين وجود هنـوز هـم كتابخانـه. توان انجام داد يك فضاي فيزيكي نيز مي

و مي فعالي در جوامع مختلف دارند آن به اين ترتيب توان گفت كه كتابخانـه بـيش از

كه به عنوان يك فضاي فيزيكي براي ذخيره سازي منابع مد نظر باشد، به عنـوان يـك 

.نهاد براي ارائه خدمات متنوع در حوزه اطالعات مطرح است

و ايـن اگر چه بسياري از كتابداران خود تمايل به نـوآوري در خـدمات دارنـد

ن  يروي پيشران خدمات اطالعاتي است، اما يك عامل ديگر محرك اصـلي تمايل آنها

و آن تغييـر در محـيط يـا بـافتي اسـت كـه تغيير در كتابخانه از كتابخانـه هاست هـا

و تخصصي در آن فعاليت مي و عمومي گرفته تا دانشگاهي تغييـر. كنند آموزشگاهي

و و،محيطو تحول در اين بافت هـاي در سـال. اداشـته اسـت كتابداران را به تكاپو

و آينـده پژوهشـي كتابخانـه هـايي بـراي آينـده اخير تالش و نگـاري هـاي عمـومي

و انجمن انـد هاي كتابداري كشورهاي غربي تالش كرده دانشگاهي انجام شده است

هـا از جملـه ايـن تـالش. هـا بپردازنـد با نگاه به آينده، به بازتعريف نقش كتابخانـه 

ــي ــزارش م ــه گ ــوان ب ــه« ت ــوم كتابخان ــادا نســل س ــاريوي كان ــومي اونت ــاي عم »ه

(OMTCS, 2012) و يا گزارش هـاي دانشـگاهي در آمريكـاي نـه بـازتعريف كتابخا«،

. اشاره كرد (Education Advisory Board, 2012)» شمالي

 در ايران اما اوضاع قدري متفاوت است، هيچ يك از انواع اصـلي كتابخانـه بـه

ج نظر نمي بـا ايـن وجـود نبايـد. ايگاه واقعي خويش قرار داشته باشـند رسد كه در

و منفعالنه به انتظـار نشسـت  كتابـداران بايـد محيطـي كـه. دست از تكاپو برداشت

مي كتابخانه و ضـمن همگـام ها در آن فعاليت و نيـز تحـوالت آن را بشناسـند كنند

و تحول  و پيشگام تغيير . سازنده باشندشدن با آن، نوآورانه يك گام جلوتر رفته

و تحوالت رخ داده يـا در حـال رخ در همين راستا، اين مقاله سعي دارد تغيير

ها را تبيين كند تا از اين رهگذر بتوان نگاهي نـو بـه دادن در محيط فعاليت كتابخانه

و فعاليت كتابخانه و نـه آنچنانكـه نقش، جايگاه، ها آنچنانكـه بايـد باشـند انـداخت

. اند هستند يا بوده
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 محیط و بافت فعالیت کتابخانه
آنهـا در يـك بافـت. كننـد هـا در خـالء فعاليـت نمـي طبيعي است كـه كتابخانـه

و با اتكاء به فناوري به ويژه فناوري اطالعـات فعاليـت  و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي

متأثر از مخاطبان خود هستند كه آنها نيز به نوبه خود هـم بـر ايـنها كتابخانه. كنند مي

ميمي بافت اثر و هم از آن اثر ها هميشـه وابسـته عالوه بر اين كتابخانه. پذيرند گذارند

و يا در مورد هـاي عمـومي وابسـته بـه يـك نهـاد مـدني كتابخانه به يك سازمان مادر

و در چارچوب اهـداف، مأموريـت  و انتظـارات آن سـازمان يـا نهـاد عمـل هستند هـا

و در حـال اين بافت كه محيط عملكرد كتابخانـه را تشـكيل مـي. كنند مي دهـد، پويـا

مي. تحول است و تحو ل، كتابخانه را ناگزير به تغيير ه چنـين نيـز البتـ. كنـد اين پويايي

نيست كه كتابداران منفعالنه در مقابل تغييرات محيط پيرامون خود واكـنش نشـان داده

در بسياري از موارد ميـل كتابـداران بـه نـوآوري در خـدمات،.و دست به تغيير بزنند

و محيط پيرامون آن مي و نيز تغيير در جامعه .شود موجب تغيير در كتابخانه

بر:1شكل و نوآوري در كتابخانه عوامل موثر ها ايجاد تغييرات

يعامتجارييغت

يغت
ري

انف
رو

ي
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 تغییرات اجت�عی
تـر مردم آگـاه. دارند جوامع هر روز بيش از پيش به سوي مردمساالري گام بر مي

و وظايف خود دانـاتر  و. شـوند مـيو نسبت به حقوق جوامـع از جوامـع كشـاورزي

و توليد ا به جامعه اطالعاتي تبديل شدهيصنعتي و افراد بـراي يـن كـه شـهروندان اند

و آماده و مهـارت خوب هـايي برخـوردار اي در جامعه اطالعاتي باشند بايـد از دانـش

نقش كتابخانه در جامعه اكنون كمـك بـه گسـترش. باشند كه در گذشته ضروري نبود

و شكوفاسازي جامعه است سواد، يادگيري، اجتماع در. سازي مـردم خواهـان برابـري

و تصـويب قـوانين مـرتبط بـا آزادي در دسترسـي بـه دسترسي به اطالعـات هسـتند 

و خواست دامن زده است مي. اطالعات به اين آگاهي خواهند كتابخانه عـالوه بـر آنها

و تبادل محتوا نيز كمك كند . كمك به دسترسي برابر به اطالعات، به آنها در توليد

 تغییرات اقتصادی
و فرود بـوده اسـت وضعيت اقتصادي دنيا در يك دهه اخير مدام در حا .ل فراز

و درهم تنيده شدن اقتصـاد كشـورهاي اين نوسان، بخشي از پيامدهاي جهاني شدن

و كـوچكترين ركود اقتصادي در آمريكا، اروپا را به لرزه در مـي. مختلف است آورد

هـاي در چنين شرايطي بودجـه. كند تغيير در بازارهاي مالي آسيا، غرب را نگران مي

و كاست هـا نيـز از آنهـا تـأمين مـالي هاي عمـومي كـه كتابخانـهن از بودجهرياضتي

مي. شوند به يك راه حل دم دست تبديل شده است مي آيـد، هر بار كه ركودي پيش

مي كتابخانه شـوند بـراي بقـا تحـت شوند يا ناگزير مـي هاي عمومي بسياري تعطيل

و آمو كتابخانـه. فشار مالي تدبيري بيانديشند زشـگاهي نيـز وضـع هـاي دانشـگاهي

هـا انتظـار پاسـخگويي در چنين شرايطي مديران باالدسـتي كتابخانـه. مشابهي دارند

شـود تـا به عبارتي فشار بيشتري به كتابخانه وارد مـي. بيشتر از سوي كتابخانه دارند

ميتاي ارزش افزودهچه نشان دهد كهو سرمايه كند وليد كجـا بـه كنـدمي هزينهاي

هاي ارزيـابي خـود را بـه هاي اخير شيوه ها در سال در نتيجه، كتابخانه. نشيند بار مي

و اثر و بـر خـالفو تعيين بازگشت سرمايه سـوق داده سمت ارزيابي دستاورد انـد
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به زعم اندرسـون.دكنن انجام شده يا برونداد توجه نميگذشته تنها به حجم فعاليت

(Anderson, 2011) ارزش خـود را بـه ها در شـرايط سـخت اقتصـادي اگـر كتابخانه

مي آنهاسازمان مادر كه منابع مالي  ،واقعيـت اقتصـادي نـد، كنـد نشـان نده را تأمين

كهمي را مجبورها سازمان .را متوقف كنندخود از كتابخانه شتيباني ماليپكند

ارد، گـرايش اكثـر كشـورها بـه گـذمي تحول اقتصادي ديگر كه بر كتابخانه اثر

و. بنيان است حركت به سوي اقتصاد دانش كشورها به جاي اين كه اقتصاد توليـدي

چنين اقتصـادي، سـوددهي. صنعتي داشته باشند مايلند اقتصادشان دانش بنيان باشد

و  و آسيب كمتري بـه محـيط زيسـت بيشتر دارد، توسعه ناشي از آن پايدارتر است

ميمنابع طبيعي يك  و كشور زند چرا كه مردمانش به جاي اين كه زمـين را بكاونـد

و سـود  و فكرشان است بـه سـرمايه منابعش را بفروشند، آنچه را كه محصول ذهن

و رود كـه نقـش مهـم در چنين اقتصادي، از كتابخانه انتظـار مـي. كنند تبديل مي تـر

و دانـش اعـم تري در همه فعاليت پررنگ از توليـد، اشـاعه، هاي مرتبط با اطالعات

و سازماندهي  .ن ايفا كندآپردازش

 تغییرات فرهنگی
ها هميشه در حال دگرگوني هستند به ويژه در عصر حاضر كه سـهولت فرهنگ

پديده جهاني شـدن،. ها از يكديگر شتاب بخشيده است ارتباط، به اثرپذيري فرهنگ

و زندگي سبز. ها را زياد كرده است هاي ميان فرهنگ شباهت توجه به محيط زيست

ايـن تـأثير هـا نيـز تحـت كتابخانـه. شود در همه جاي دنيا يك ارزش محسوب مي

هـا ساختمان برخي كتابخانه. باشند» سبز بودن«كنند پيشرو ارزش فرهنگي تالش مي

مي به شيوه كه اي ساخته بـه عنـوان نمونـه. باشـد سـازگارتر محيط زيسـتباشود

 اي طراحـي شـده كـه بـه گونـه1ساختمان كتابخانه كاليگيـان در دانشـگاه كاليفرنيـا 
و 42 .(Miller, 2010)درصد انرژي كمتر مصرف كند50درصد آب كمتر

آن كمبود وقـت. شيوه زندگي افراد نيز دستخوش تغيير شده است و در نتيجـه

1. Kolligian Library (University of California) 
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سـاعت بـه2مردم عصـر حاضـر. فشردگي نيازها از جمله شواهد اين تغيير هستند

درصد جوانان همزمان هـم66؛خوابندمي سال قبل80 مردمان طور متوسط كمتر از

ومي تلويزيون نگاه مي كنند و هم وب گردي درصد مردم به دليل انبـوهي43 كنند؛

و نيازها . (Frey, 2012) اطالعات در تصميم گيري مشكل دارند و اين فشردگي زمان

و هم چالش اين تغيير شيوه زندگي مردم براي كتابخانه از يـك. ها هم فرصت است

و دقت بيشتري از  ها در برآورده ساختن نيازهايشان كتابخانهسو مردم انتظار سرعت

و فرصت و از سوي ديگر نياز آنها به كتابخانه هاي پيش روي كتابخانـه بـراي دارند

.رفع نياز آنها افزايش يافته است

 پیرشفت فناوری
را بـه صـورت تـأثير پيشرفت فناوري به ويژه فناوري اطالعات شايد بيشترين

و غير مستقيم بر فعالي اي كـه تصـور ها گذاشـته اسـت بـه گونـهت كتابخانهمستقيم

به كـارگيري گسـترده. نمايد خدمات اطالعاتي بدون فناوري اطالعات غيرممكن مي

و همـه فناوري اطالعات در خدمات اطالعاتي موجب همـه  جـايي شـدن ايـن گيـر

و رايانه. فناوري شده است  هاي شخصي خود را به كتابخانـه امروزه كاربران، ابزارها

و كتابخانه ناگزير است نحوه ارائه خدمات خود را با اين ابزارهـا سـازگار مي آورند

و تبادل اطالعات. كند و سهولت توليد، ذخيره كاربران را بـه توليدكننـدگان،ارزاني

و شيوه. اطالعات بدل ساخته است هـاي ارتبـاطي در نتيجـه الگوي تبادل اطالعات

و اسـتفاده از منـابع چـاپي رونـد نزولـي. كاربست فناوري متحول شده است توليد

.)Smith, 2006( داشته است

و فعاليت بـه عنـوان. گذاشـته اسـت هاي كتابخانه اثـر اين تحو الت بر خدمات

و ميانجي را ايفا نمي و خـدمات مثال كتابداران ديگر مثل گذشته نقش واسطه ،كننـد

ها بـه جـاي مجموعـه سـازي انفـرادي بـهنهكتابخا. اند زدايي شده دستخوش واسطه

و اسـتفاده از مخـزن  در اشتراك منابع به صورت گروهي، خريد به صورت گروهـي
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هـاي فهرست كتابخانه هر روز به فهرست كتابفروشي. اند هاي دور روي آورده مكان

و1هاي پيوند هايي مانند مبدلو فناوري. كند آنالين شباهت بيشتري پيدا مي ، كشـف

مي دسترسي به منابع ديجيتال را براي كابران ساده .كنند تر

 دگرگونی رفتار مخاطبان
هـاي جمعيـت مشهودترين تغيير در مخاطبان كتابخانـه را شـايد بتـوان در ويژگـي

مي. شناختي آنها ديد رود در حالي كه برخـي جوامـع جمعيت برخي جوامع رو به پيري

مخاطبان كتابخانـه عمـومي اكنـون بـه هـيچ رده. جوان چشمگيري دارندديگر جمعيت 

حتي در كتابخانه دانشگاهي نيـز كـه زمـاني مخاطبـانش. شوند سني خاصي محدود نمي

گرفتند، امروزه به دليـل سال را در برمي25تا18ً دانشجوياني بودند كه عمدتا رده سني 

و گرايش سنين باال تر به تحصيالت عالي بـه اميـد كسـب گستردگي آموزش از راه دور

ايـن تنـوع در مخاطـب. گيـرد تري را در برمـي هاي اقتصادي بهتر، سنين متنوع موقعيت

و شخصي سازي خدمات مي .كند كتابخانه را ناگزير از ايجاد تنوع در خدمات

هاي رفتاري كاربران نيـز تغييـر شناختي كاربران، ويژگي عالوه به بافت جمعيت

از كرده است كه :برخي از مهمترين اين تغييرات عبارتند

و خدمات مرجع سنتي• ؛استفاده كمتر از خدمات سنتي مثل امانت كتاب

سـاعته در هفـت روز24و تقاضاي دسترسيو آنالين اتكا به منابع ديجيتال•

؛هفته

و كاهش نقش كتابخانه• اتكا به موتورهاي جستجو به عنوان دروازه اطالعات

؛عاتدر اكتشاف اطال

و نه عميق منابع؛•  مرور سطحي

؛صرف زمان كم براي وارسي هر منبع اطالعاتي•

؛گذار دائم از منبعي به منبع ديگر•

و كم• .اهميت شدن فرمت اطالعات توجه بيشتر به يافتن پاسخ

1. Link resolver 
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 آموزش عالی و کتابخانه دانشگاهی: هاّ تحو ل در سازمان
وًها معموال همانطور كه پيشتر گفته شد، كتابخانه تابع يك سازمان بزرگتـر هسـتند

و مأموريت مي در راستاي نيازها در اينجا تغييرات در يكـي از ايـن. كنند هاي آن فعاليت

؛گيـرد بحـث قـرار مـي ها كه نهادهاي آموزش عالي هستند به عنوان مثال مـورد سازمان

مي ضمن اين كه كتابخانه به. دهند هاي دانشگاهي نيز گروه بزرگي از كتابخانه را تشكيل

ازآنها ترين مهمطور كل محيط آموزش عالي شاهد تحوالتي بوده است كه :عبارتند

و : تغيير در بافت جمعيتي دانشجويان دانشجويان اكنون از تنوع قومي، نـژادي

به. زباني برخوردار هستند اكنـون افـراد. رده سـني خاصـي نيـز تعلـق ندارنـد آنها

و و داراي فرزند هستند در جستجوي خلق فرصت بسياري كه متأهل هاي اقتصـادي

و گسترش دانشگاه. آورند زندگي بهتر براي خود به تحصيل در دانشگاه روي مي هـا

ب سادگي   عد ديگر نيز به اين تنـوع جمعيـت شـناختي افـزودهورود به دانشگاه، يك

و آن اين كه زماني دانشجوياني كه به دانشگاه راه مي از است يافتند تـا حـد زيـادي

و دانش پيشين برخوردار بودند امـا اكنـون در يـك كـالس درس. يك سطح هوش

شوند كه از نظر سطح آمادگي پيشين براي تحصـيل دانشگاهي دانشجوياني ديده مي

. يگر دارنددر آن رشته يا از نظر هوش فاصله زيادي با يكد

و آموزش بـر يـادگيري تأكيـد تمايل به مطالعه گروهي، : تغيير سبك يادگيري

ايـن . (ACRL, 2012)افـزايش يافتـه اسـت پـژوهش محـورو فعال، پرسش محور، 

تري بـا اعضـاي هيئـت كند كه كتابدار دانشگاهي همكاري نزديك مسئله ايجاب مي

و حتي تدوين منابع درسي داشـته باشـد علمي در تدارك منابع اطالعاتي مورد . نياز

و امكان مطالعه گروهي را نيز براي دانشجويان عالوه بر اين كتابخانه بايد تسهيالت

و فنـون آمـوزش نيـز هاي يـادگيري، شـيوه عالوه بر تغيير در شيوه. فراهم سازد هـا

و ديگـر بـراي دانشـج. آموزش از راه دور گسترش بسيار يافته است. اند متحول شده

فنـاوري بـه طـور گسـترده بـه. يادگيري ملزم به حضور فيزيكي در دانشگاه نيست

مالك موفقيت آمـوزش ديگـر ميـزان تـدريس اسـتاد. خدمت آموزش درآمده است
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دسترسي به منابع آموزشي نيـز بـا نهضـت. ري دانشجوستيگنيست بلكه ميزان ياد

و1دسترسي آزاد به منابع درسي و منابع آموزشـي بـراي دانشـجو تسهيل شده است

و تحصيل آنها نيست .استاد محدود به منابع دانشگاه محل كار

هاي آموزش عالي افزايش يافتـه اسـت از يك سو هزينه: اقتصاد آموزش عالي

مي ها مدام از كمكو از سوي ديگر دولت همـه. كاهنـد هاي مالي خود به اين بخش

ميها منجر به فشا اين .شودر مالي بيشتر بر دانشجو

يكي از تبعات انبـوه سـازي آمـوزش عـالي : درك نادرست از مالكيت فكري

 ,Farrell(افزايش درك نادرست از مالكيت فكري در ميان دانشـجويان بـوده اسـت 

هايي را براي كتابخانه به همراه دارد به ويژه در عصري كـه اين مسئله چالش). 2005

د .يجيتالي دارنداكثر منابع شكل

و بين: تبعات جهاني شدن المللي شـدن آمـوزش عـالي تبعـاتي داشـته جهاني شدن

و دانشـگاه هاي غربي در خليج فارسي شـعبه مـي به عنوان مثال دانشگاه. است هـاي زننـد

مي آسيايي در رده بندي هـا هاي دانشگاه يكي از دغدغه. كنند هاي جهاني سير صعودي طي

از. المللي است هاي بين بندي در رتبه اكنون جايگاه آنان به همين دليـل انتظـارات دانشـگاه

و متفاوت شده است در به عنـوان مثـال يكـي از شـاخص. كتابخانه دانشگاه نيز بيشتر هـا

و رضـايت دانشـجويان بندي برخي از رتبه و يا شاخص ديگر موفقيت ها، توليد علم است

نشان داده كه مهمترين شاخص رضايت دانشجو پيمايش ملي دانشجويان در آمريكا. است

و عالقه به تحصيل در يك دانشگاه اين است كه محيط دانشگاه تـا چـه انـدازه  از دانشگاه

و اجتمـاعي آنهاسـت  و اثرگـذاري . (Miller, 2006)پشـتيبان نيازهـاي دانشـگاهي كيفيـت

دتر، توانـد نقـش مهمـي در جـذب دانشـجوي مسـتع خدمات دانشگاه به مخاطبانش مـي 

و توليد علم محققان دانشگاه داشته باشد .موفقيت تحصيلي وي

و پژوهشـي نيـز متحـول شـده : تغيير الگوي ارتباطات علمي ارتباطات علمي

و رابطه سنتي ناشران با كتابخانه. است و ها با گسترش سـپردنگاه انتشار نشريات هـا

.نشر دسترسي آزاد تغيير كرده است

1. Open course 
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به صورت سنتي عبارت است كمك به پيشبرد هـوش نقش كتابخانه دانشگاهي

و مشـاركت در توسـعه پيكـره دانـش انسـان از  و يـادگيري انسان از طريق آموزش

اين انتظار همچنان به قوت خود باقي اسـت امـا ). Wand, 2005, p. 4(طريق پژوهش 

آن در دنياي امـروز مسـتلزم آن اسـت كـه كتابخانـه دانشـگاهي به واقعيت پيوستن

هـاي دانشـگاهي كتابخانه. هاي وراي آنچه در گذشته داشته است، انجام دهديتفعال

. پذير باشند كنش امروز بايد ميان

 هر کتابخانه یک رصدخانه: کتابخانه در آینده
محيطي كه در اين مقاله ترسيم شد، محيطي دگرگون شده است كه بافـت فعاليـت

از با توجه بـه ايـن محـيط. دهد كتابخانه را شكل مي در حـال دگرگـوني، انتظـاري كـه

مي كتابخانه مي ها محـيط فعاليـت يـك اگر. دهند فراتر است رود از آنچه كه امروز انجام

نوينيها كتابخانه را يك محيط يا فضاي اطالعاتي يا دانشي در نظر بگيريم، از كتابخانه

و هـا كتابخانـه. اي ايفا كننـد هاي تازه رود كه نقش انتظار مي در حقيقـت گلوگـاه دانـش

ــود  ــه جزئــي از يــك ســازمان باشــد. اطالعــات محــيط خــود خواهنــد ب  اگــر كتابخان

هاي دانشي اي باشد كه تمامي فعاليت بايد عملكردش به گونه) مثال كتابخانه دانشگاهي(

از جملـه وظـايف چنـين.و اطالعاتي آن سازمان به نوعي به كتابخانه ارتباط پيـدا كنـد 

و كتابخانه اي رصد كردن، تحليل كـردن، ترسـيم كـردن، ارزيـابي كـردن، پيشـنهاد دادن

وب كتابخانه با علم. الگوبرداري است سنجي، تحليل الگ، تحليل رفتار اطالعاتي سنجي،

و رصد محيط اطالعـاتي مـي  هـاي بـا اسـتفاده از شـيوه. پـردازد كاربران به رصد دانش

ميو فراداده كاوي داده و نظاير آن به تحليل اطالعات و از هسـتي. پـردازد كاوي شناسـي

و مفهـومي اسـتفاده اطالعات سازماندهي شده براي ترسيم نقشه هاي دانشي، استراتژيك

گيري را براي سـازمان خـود ايفـا كتابخانه بايد نقش يك سيستم پشتيبان تصميم. كند مي

و توصيه و پيشنهاد دهنده باشد كرده و الگـوبرداري نيـز از جملـه ارز. گر يابي اطالعات

. ساير وظايف يك كتابخانه نوين است
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و دانـش مـورد انجام اين امور مسلتزم آن است كه كتابداران در فهرست مهارت  ها

و نرم. نياز خود تجديد نظر كنند و سيستم ابزارها هايي كـه در كتابخانـه بـه كـار افزارها

و همگي در قالب يك سيسـتمد متناسب با اين نقششوند باي گرفته مي هاي نوين باشند

و نظام. پذير طراحي شوند كنش يكپارچه ميان در فرايندها هـاي مـديريتي مـورد اسـتفاده

و موفقيـت. كتابخانه نيز بايد متحـول شـوند  رويكردهـاي سـنتي بـه ارزيـابي عملكـرد

و الزم است روي و سنجهكتابخانه ديگر مطلوب نخواهند بود اي بـراي هـاي تـازه كردها

و هر يك از اين چهار جزء خـود حـوزه گسـترده. ارزيابي توسعه يابند اي بـراي بحـث

. بررسي هستند كه به طور مجزا در اين كتاب مورد بررسي قرار خواهند گرفت

 كتابخانه به عنوان رصدخانه:2تصوير
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 کالم آخر
در نـوع خـود راديكـال محسـوب با وجود اين همه تغيير كـه برخـي از آنـان

مي شوند، عده مي كتابدار اكنون با احساس عدم كنتـرل. بينند اي كتابداري را در خطر

و تعريـف شـده بـه نظـر مـي   رسـيد بر دنيايي مواجه است كه پيشتر محيطي مرتب

)De Rosa and Dempsey 2004(.و رهـايي بخـش بـراي كتابـداران ايـن نكته اساسي

ارزش مـا در چـه نهفتـه اسـت؟ امـا اگـر. واقعي خود بيانديشنداست كه به ارزش 

در. افتـد اي ارزش خود را درك كرده باشد، چنين اتفاقي نمي كتابخانه تغييراتـي كـه

ارزش حقيقي كتابـدار را تغييـر ) Smith, 2006(اين مقاله ذكر شدند، به زعم اسميت 

ا اكنـون ارزش وي در زماني ارزش كتابدار به مديريت وي بر منابع. اند داده  ـ بود، ام

.نقشش در توانمندسازي افراد براي يادگيري نهفته است
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 نیاز متخصصان های مورد ها و مهارت تواUندی
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 چکیده
و هاي حرفه توانمنديةموجود در زمينةحاضر با با مرور پيشنةمقال اي متخصصان علم اطالعات

و شايستگي مهارتةشناسي در سه عرص دانش مي، دانش . دهد هاي فردي، به سه پرسش اساسي پاسخ

 نياز مورد هاي توانمنديوها مهارت مهمترين21 قرن نخستةده پايان پرسش نخست اين است كه در

به شناسي دانشو اطالعات علم متخصصان درها انعكاس اين توانمندي كدامند؟ پرسش دوم مربوط

و حرفه اي حرفه نهادهاي سرانجام پرسش سوم مربوط به نقش. اي موجود است استانداردهاي علمي

كهياستانداردهايدر بازنگريو تدويندر رشته اين علمي هاي انجمن نظير راها توانمندي اين است

و هدفمند پيشين. كنندمي تبيين و مرور گزيده و مدارك موجود ةروش تحقيق شامل بررسي اسناد

و مقاالت منتشر شده پس از سال محدود شده 2000پژوهش در اين زمينه است كه به بررسي مدارك

به. است تحوالت سريع اين عرصه در دليل اعمال محدوديت زماني در بررسي اين منابع مربوط

ً ضمنا براي تبيين بهتر اين. هاي اخير است كه به روشني در منابع جديد منعكس شده است سال

هاي اخير در وجوه مختلف سالدركه اشاره به تغييراتيبا حاضرةها در بافتي وسيعتر، مقال پرسش

و اقتصادي رخ اجتماعي بهمي داده جهان و  سازي، جهاني چون مباحثيدر تغييرات اين منشاء پردازد

و فرهنگي هاي چند رقابت، محيط آشوبناك، هاي فناوري اطالعات، خواهي واسطهبي بازار،در تالطم

 هاي مدلدر تغيير علمي، روابطو عالي آموزشدر تغيير ها، سازمان مديريتدر تغيير چندزباني،

مياشااي حرفه اخالق منشورو واژگان تغيير آموزش، . كند ره

مي يافته ها در منابع اين رشته ارائه شده دهد كه فهرست كاملي از اين توانمندي هاي تحقيق نشان

هاي عيني معرفيو شاخص) مفاهيم(ها است كه اغلب در سه سطح كالن مقوالت اصلي، زيرمقوله
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ميها در منابع مختلف بندي اين مهارت هايي كه در طبقه به رغم تفاوت. اند شده شود، اغلب آنها مشاهده

و فردياي هاي حرفه نخست آنكه در بسياري از اين آثار به دو دسته از مهارت. در چند اصل مشتركتند

و دانش اي بر اساس عرصه هاي حرفه مهارت. اشاره شده است شناسي نظير هاي عمده در علم اطالعات

و دانش، منابع اطالعاتي، خدمات اطالع و فناوري اطالعات مباني نظري، سازماندهي اطالعات رساني

بر هاي فردي مهارت. بندي شده است دسته اساس معيارهاي مختلف در منابع گوناگون نيز كه خود

بهةهاي ارتباط ميان فردي، انگيز اند، بيشتر بر مهارت تفكيك شده پيشرفت شغلي، حس همدلي، اشتياق

و مشاركت در كارهاي گروهي  .دارند تأكيدخدمت

آموختگان علم شغلي، دانشهاي، مهارتاي هاي حرفه توانمندسازي، مهارت:هاكليدواژه

و دانش  شناسي اطالعات

 مقدمه
و رشت و توان تخصصي سرمايه انسـانيةموفقيت هر حرفه 1تخصصي به دانش

ــتگي دارد ــاغل در آن بس و. ش ــدي ــول توانمن ــود محص ــاني خ ــرمايه انس ــن س اي

و دانـش آموختگـان آن رشـته اسـت كـه2يها مهارت  خـالل آمـوز در متخصصان

و حرفهش و پرورش اين مهارت هاي دانشگاهي . انـد هـا شـده اي موفق به يادگيري

و حرفـه اي از توانمندي برخورداري از مجموعه ها مجوز فعاليت صاحبان هر رشـته

و كسب مهـارت در عرصه هـاي نـوين اي است كه جامعه به آنان واگذار كرده است

. هاي تازه است مجوزي براي فعاليت در عرصه

و متخصصان علم اطالعات كه قرنهاسـت مسـئوليت گـردآوري، ً مثال كتابداران

و اشاعه اطالعات را در كتابخانه و مراكز اطالع سازماندهي رساني بر عهده دارنـد، ها

و مهارت در گذر زمان مجموعه اند كه آنـانههاي عملي توليد كرد اي از دانش نظري

هـاي البته در سال. نياز كاربران اين مراكز قادر ساخته است را به ارائه خدمات مورد

و ارتباطـات عرصـه  هـايي جديـدي اخير تحوالت چشمگير در فنـاوري اطالعـات

م برايشان فراهم آورده كه در گسترش فرصت . ثر بوده استؤهاي شغلي آنان نيز

هــاي كــه در اختيــار دانــش اي از ايــن فرصــت بــه گزيــده)1390(منصــوريان
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و دانش نتايج اين مطالعـه. شناسي قرار گرفته پرداخته است آموختگان علم اطالعات

مثبتـي بـر بـازار كـار علـم تـأثير نشان داد كه گسترش فناوريهاي نـوين اطالعـاتي 

و دانش و اطالعات ا از ايـن رهگـذر فرصـتهاي تـازه شناسـي گذاشـته ختيـار اي در

غلي آنـان در ابتـداي قـرن شـ همچنين، دامنه. متخصصان اين رشته قرار گرفته است

و وسعتي به مراتـب بـيش از گذشـته برخـوردار اسـت  و يكم از گستردگي . بيست

و سنتي كتابـدارن از عالوه بر اين، با معرفي پستهاي سازماني جديد، مشاغل معمول

ف  و همچنـان عاليتهـاي گذشـته آنـان در كنـار بازار كـار ايـن حرفـه حـذف نشـده

. هاي جديد در جريان است عرصه

نيـاز هـايي بـراي انجـام ايـن مشـاغل مـورد اكنون بايد ديـد كـه چـه مهـارت

ساز شرايط مساعدي ها زمينه زيرا تبيين دقيق اين مهارت. متخصصان اين رشته است

از. كمك خواهـد كـرد براي آموزش موثري است كه به بالندگي اين سرمايه انساني

مي سويي ديگر در گذر زمان تغييراتي در عرصه و فناوري رخ دهد كه نياز هاي علم

مي به مهارت هم. كند هاي تازه را ايجاد هـاي دانشـگاهي رشتهةبنابراين، متخصصان

و بازبيني شاخصـهاي موجـود  ناچارند ضمن شناسايي تحوالت موجود در بازنگري

و دانش. كوشا باشند هايي است كه با پيونـد شناسي نيز از جمله رشته علم اطالعات

و ارتباطات دارد، در  دهعميقي كه با فناوري اطالعات اخير شـاهد تحـوالتةچند

و اشـاع  همچنـين. اطالعـات بـوده اسـتةعمده در فرايند توليد، ذخيـره، بازيـابي

و مراكز اطالع نيازهاي كاربران كتابخانه رساني نيز همراه بـا ايـن تحـوالت تغييـر ها

و دانـش. يافته است شناسـي بـا بر اين اساس، الزم است متخصصان علم اطالعـات

و بازنگري در شاخصرصد كردن تحوال هايي بپردازنـد كـهت اين عرصه به بازبيني

مي توانمندي دانش بر ايـن اسـاس، مقالـه حاضـر. دهد آموختگان اين رشته را نشان

:تالشي است براي پاسخ به سه پرسش محوري در اين زمينه كه عبارتند از

و يكم مهمترين مهارتةدر پايان ده• و توانمنـدي نخست قرن بيست ايهـ ها

و دانش مورد  شناسي كدامند؟ نياز متخصصان علم اطالعات
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و توانمندي اين مهارت• اي ايـن رشـته چگونـه ها در اسـتانداردهاي حرفـه ها

 منعكس شده است؟

در اي نظير انجمـن نقش نهادهاي حرفه• و بـازنگري هـاي علمـي در تـدوين

و توانمندي استانداردهايي كه اين مهارت ميها ها  كنند، چيست؟ را تبيين

 مـرورو موجـود مـداركو اسـناد بررسـي در اين مطالعه شـامل تحقيق روش

در پژوهشةپيشين هدفمندو گزيده  منـابع بررسـي بـه كـه اسـت، زمينه اين مرتبط

در زمـاني محـدوديت اعمال دليل. محدود شده است 2000پس از سال شده منتشر

 بـهكه است اخير هاي سالدر عرصه اين سريع تحوالتبه مربوط منابع اين بررسي

مي جديد منابعدر روشني .شود ديده

 مروری بر مفاهیم بنیادی
در واژه Competencyو Competenceةواژ اي كليدي در اين مطالعه است كـه

هاي دوزبانه به عنـوان توانـايي، تـوان، قـدرت، قابليـت، كـارداني، كـارآيي، فرهنگ

و وضع  شايستگي، عرضه، لياقت، صالحيت، اهليت، توانش، قدرت مالي، توانمندي

و ديگـران،(مالي خوب ترجمه شده اسـت  صـفت آن يعنـي).1381حـق شـناس

Compotent با عنوان توانا، قادر، قابل، باكفايـت، كـاردان، وارد، مـاهر، كارآمـد، نيز

و شايسته، باعرضه، متبحر، سررشته دار، كافي، بسنده، قابل قبـول، صـالح، ذيصـالح

(دار معرفي شـده اسـت صالحيت و ديگـران،.  كـه همـانطور).1381حـق شـناس

از مختلـفايهـ رشـته تخصصـي متـوندر كلمات اينازيكهر شودمي مشاهده

 يكـديگربه جهات بعضياز است ممكنكه دارند مشخصي تعاريف مديريت جمله

 عنـوان بـه شايسـتگيو توانمنـدي مترادف مقاله ايندر. باشند متفاوت گاهو شبيه

) 1973(كللنـد مـك.انـد شده انتخاب پژوهش ايندر نظر مورد مفاهيم ترين نزديك

مي توانمندي را ويژگي و داند كه آنان را به انجـام وظيفـه دروني افراد اي مشـخص

هـايي به اين ترتيب برخورداري از توانمنـدي. دهد مبتني بر معياري معلوم سوق مي
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مي هاي مختلف به گونه مشخص رفتار افراد را در سازمان كنـد كـه منطبـق اي تنظيم

ها افراد را براي رسيدن بـه توانمنديهمچنين اين. با اهداف آن سازمان حركت كنند

از هدفي مشخص مجهز مي و حتي برتري جسـتن و انگيزه الزم براي پيشرفت سازد

. آورد ديگران را برايشان فراهم مي

و مقاالتي كه به موضوع توانمندي مي ً پردازند، معموال اين مفهـوم در سـه در آثار

و ويژگي مي وجه دانش، مهارت به اين معنا كه در برخـي. شود هاي شخصيتي تعريف

و آگاهي ويژه شود كـه وجـود ايـنمي تأكيداي از آثار بيشتر به ضرروت وجود دانش

و آگاهي زمينه ايجاد توانمندي را در فـرد فـراهم مـي  در برخـي. آورد مجموعه دانش

هـا هايي است كه فرد براي برخورداري از ايـن توانمنـدي بر مهارت تأكيدديگر از آثار 

هـاي شخصـيتي افـراد بـر ويژگـي تأكيدسرانجام در آثار ديگر بيشتر.ه آنها نياز داردب

مي ساز ايجاد توانمندي است كه زمينه البته در بسياري از آثـار نيـز. شود هاي مشخصي

به سخني ديگر در مباحث مربـوط بـه. توجه بوده است هر سه وجه اين موضوع مورد

و ويژگي ميً توانمندي معموال مثلثي از دانش، مهارت شود كه گـاهي هاي فردي مطرح

ا البته در مقالـه حاضـر تـالش.ن سه ضلع از اولويت بيشتري برخوردار استييكي از

ا. شده كه به هر سه ضلع اين مثلث پرداخته شود يـن زمينـه بحثـي در متون موجود در

هـايي مطرح شده است كه اشاره بـه توانمنـدي1»يا هسته هاي پايه توانمندي«با عنوان 

البتـه. يك وظيفه يا شغل مشخص مورد نياز اسـتةضروري است كه براي انجام بهين

متفـاوت هاي پايـه هاي هر شغل يا حرفه اين توانمندي بديهي است كه بسته به ويژگي

. هاي سازماني نيز درجـه اهميـت متفـاوتي خواهنـد داشـت يا بر اساس اولويت.است

هـاي كـاري متفـاوت ايجـاد همچنين با توجه به تغييراتي كه در طول زمان در عرصـه

ً مـثال. هـا نيـز دسـتخوش تغييراتـي خواهـد شـد شود نيز رتبه بندي اين توانمنـدي مي

ه از ابزارهاي فناوري اطالعـات در علـم اطالعـات اهميتي كه امروزه مهارت در استفاد

دهو دانش زيـرا در آن زمـان. گذشته به اين انـدازه نبـوده اسـتةشناسي دارد، در دو

و ضـروري نشـده  استفاده از اين ابزار همچون امروز در تمام وجوه اين حرفه فراگيـر
 
1. Core Competencies 
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مي. بود آن توان نتيجه گرفت كه توانمندي بنابراين، و كـه در حـوزه هاي پايه ضـمن هـا

و تحـوالت عرصه هاي مختلف متفاوت اسـت، در گـذر زمـان نيـز دسـتخوش تغييـر

و تحوالت تابعي از تحوالتي اساسي. گيرد متعدد قرار مي در اما اين تغيير تر اسـت كـه

.شود ادامه به برخي از آنها اشاره مي

 کتابداران برای تازه هایفرصت:هاروشو ابزارها فضا،در تغییر
و حـوزه خـاص تغييراتـي اسـت، داده قرار تأثير تحتراما حرفهكه يراتييتغ

 كـه انـدازه همـانو دربرگرفتـهرا هـا حـوزه همـه گفـت توانميو نيستما رشته

 بـر انـدازه همـان بـه ريختـه، هـم بـهرا) صنعتيو مكانيكي( مادي توليد هاي شيوه

. است گذاشتهتأثير توليدات اين نتايج مصرفو توزيعو فكري توليد هاي شيوه

 بنيادهـاي كـه اسـت ايـن شـود تأكيد برآن تغييرها درباره بايدكه اساسي نكته

 بـراي دانـش بـه دسترسي بستربرماو است، نكرده تغيير اهدافو مقاصدو فكري

 كـه كنـيممي حركت ممكن زمان تريسريعدرو شيوهو شكل ترين سهلبا كاربران

و توجـه بـدون ليكن. هستو بودهآناز بعدو كاتر چارلزاز كتابداران همه هدف

 شـتابناك حركـت ايندررا خود جايو مانيمميجا قافلهاز جهاني تغييرات هضم

مهمتـرين.داد خـواهيم گردنـد مـي فرصـت دنبـال بـه مـا نزديكيدركه رقيباني به

 بـازار،در تالطـم سـازي، جهـاني هاي اين تغييرات ريشه در مفاهيمي همچون جلوه

 فرهنگـي چنـد هاي محيط رقابت، آشوبناك، هاي فناوري اطالعات، خواهي واسطه بي

مي چندزبانيو .شود دارد كه در ادامه به آنها اشاره

و كتابـداران، تغييـر و روش، تغيير در انتظارات كاربران ، ابزار تغيير در فضا

و تغييراتي كـه خـود منشـا  ء تغييـرات ديگـر هسـتند همـه در در ماده كتابشناختي،

و در مقاله صحبتهاي روزمره، در رسانه و سخنرانيهاي علمي تكرار مـي ها شـوند، ها

كننـد كـه صـحبت از تغييـر تبـديل بـه ليكن در بيشتر مواقع اين تصور را ايجاد مي

و ايـن صـحبت از  شعاري شده كه بايد موفقيت مقاله يا سخنراني را تضمين نمايـد
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و مصـداق شتر نميحد شعار پي هـايي كـه در اطرافمـان رود ولي بايد به ذات تغييـر

و مي و فكر كنيمكند عميق ظهور كرده و وجـود. تر نگاه كنيم تغييرات واقعي هستند

و عميقا درك شوند تا بتوانيم آن را به عرصه عمـل  و بايد درست هضم شوند دارند

و لوازم اين تغييرات را در فضاي حرفه وابكشانيم و تغييـر را عملـي ي خود ايجـاد

هـايي را نيـز بـه در اينجا منشاء بسياري تغييراتي كه با خود فرصـت. اجرايي نمائيم

.مرور خواهيم كرد هايي كه ذكر آن رفتاند در مقولهحرفه ما آورده

 سازی جهانی
در برد، نامرا شدن جهانيو سازي جهاني بايد تغييرات اين عوامل ترينمهم از

 بـرو برداشـته ميـانازرا مرزهـا اقتصاديو فناوري سياسي، عوامل همه پديده اين

 گذاشـته تـأثير اطالعـات حـوزه هايفعاليت جملهاز اقتصادي مختلف هايفعاليت

 مختصـري مـوارد بـه تـوان مـيما حوزهدر سازي جهاني مستقيماتتأثيراز. است

 ايـن آينـده هـاي سالطي احتماالو داده قرار تأثير تحترا سازي جهاني. كرد اشاره

 توزيـع بـراي جديدي هاي سيستم سازي جهاني. داد خواهد نشانرا خود بيشتر تأثير

 تـدريس ها،سيستم ايندر. است آورده وجودبه دانشو علمي توليداتو فراوردها

 بسـتردرو شـده خـارجهاكتابخانه صحنازوهادانشگاه هايپرديساز پژوهشو

 اينـك دانشـگاهي هـاي كتابخانهوهادانشگاه. است داده ادامه خود حركتبه شبكه

 كننـد، مـي سـپاري بـرونرا خود اطالعاتي خدماتو علمي اطالعات پيشاز بيش

و علمـي، اطالعاتبه دسترسيكه شود انجام بايد حوزه ايندر بسياري هايتالش

در.1نمايـد تضـمينرا پژوهشـگرو دانشجوو استاد براي دانش گذاري اشتراك به

 بــر تأكيــد لــيكن نــداريم،راآن ابعــادو ســازي جهــاني بــه پــرداختن قصــد اينجــا

ما حرفهكه است تغييراتي عمقبه مخاطبان توجه جلب قدم، اوليندر سازي جهاني

.است داده قرار خود تأثير تحت ديگر بسياري كناردر را

1. Knowledge management and academic libraries / Charles T. Townley, p.46. 
http://crl.acrl.org/content/62/1/44.full.pdf 
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 اطالعاتیو ارتباطی های فناوری نفوذ رضیب
 جمعيـت. شـود مـي پـيش روزاز بـيش روزهر جهاندر فناوري نفوذ ضريب

 جمعيت اين همهو؛است جهان جمعيت هفتميكبه نزديك بوك فيس وندان شبكه

 سـال ارديبهشـتدر ايـراندر. دارنـد محـاورهو ارتبـاط برقراري امكان يكديگر با

 1154در اينترنـت كـاربر ميليـون5/28و همراه تلفن كاربر ميليون48 تعداد 1390

 ايـران كننـدگان مطالعهوها كتابخانه عدادت آنكه حال،1است شده گزارش ايران شهر

 1387 پايـان تـا شـده منتشـر آمـار اساسبر. است نشده نزديك ارقام اينبه هرگز

 عـدد اينبه اگر.2اند بوده عضو كشور عمومي هاي كتابخانهدر نفر 1076000 تعداد

 هـاي كتابخانه اعضايوو شهرداريها هاي كتابخانه اعضايو كشور دانشجويان تعداد

 حـدود كنـيم، اضـافه نيـزرا علميـه هـاي حوزهو مساجد،كودك،دولتي، تخصصي

 نفـوذ« كـه دارندآناز نشان نيز تحقيقات.نداريم بيشتر كتابخانه عضو نفر ميليون3

 ميـزان عـالوهبه.3»است كرده كمتررا كتابدارانبه نياز ميزان مشخص بطور فناوري

 بـوده برخـوردار بااليي درصدازها حرفه بسياريبه نسبت حرفه ايندر شغل تغيير

 بـا كتابـداران بـه هـا كتابخانـهيهـا نياز رشددرراآن علتكه %).15 حدود( است

.دانندمي اطالعات فناوري هايتخصص

 شوک حالدر بازارهای
 بازاردر مداومي اينكو جدي تغييري اقتصادي،و فناوري سياسي، هاي تالطم

 اقتصـادي مشكالت. هستيم آشناآنازاي گوشهباماازيكهركه است كرده ايجاد

 يكـديگر، بـه اقتصـادها وابستگي علتبه غربي، كشورهاي برخيدر اخير هايسال

و اسـت گذاشـته تـأثير هـماز كيلـومتري هـزاران فواصـلدر نيز كشورها ساير در

و همراه در ايران تلفن،آمار جديد كاربران اينترنت.1 تاريخ دريافت /http://www.asriran.com/fa/news ثابت

22/10/1391 

و كتابخانه.2  22/10/1391تاريخ دريافت /http://www.hamseda.ir/faي عمومي ايرانها فقر كتابخواني
3. Librarians Analytical Text – Librarians Type of Work 

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/qc/job_futures/statistics/5111.shtml 22/10/1391دريافت تاريخ   
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 هـاي تحـريمدر كـه كشورهايي مانند ديگر، برخيدر اقتصادي–سياسي هايبحران

 بـه اينهـا همـهو بـوده، علـتبر مزيد شوندمي داده قرار غرب سودجويانه سياسي

 كـه هـايي سپاري بروناز بسياري. گذاردمي تأثير كشورهادر اشتغال بازاربر شدت

 نيمه پديده اين تأثير تحت اندداشته اخير هايسالدر رساني اطالع بزرگ سساتؤم

. هسـتند جديـد سـرمايه تزريـقو اقتصـادي وضـع بهبود انتظاردرو اند مانده كاره

را خود شديد تأثير دانشگاهي هايكتابخانه بودجهبر اخير هايسال اقتصاديبحران

در. انـد شـده خـارج دسـتوراز يـا زمـان تمديدهاپروژهاز بسياريو گذاشته ايـن

 تعـداد افزونگـي ميـان ايندرو است مشهودًكامال تقاضا افزايشكه شرايطي است

 ايـناز كتابـداران نگرانـيو،1شـود مـي ديده موجود هايبودجهبه نسبت كتابداران

.اسـت كتابـداران تعـداد كـردنكماز سخن آورندميكم بودجهجاهركه وضعيت

از بيشـترايكتابخانـه سـنتي هـاي تخصـصبا كتابداران براي خطر اينضمن آنكه

 شـدن كـماز گـزارش همـين2.اسـت اطالعـات فنـاوري هايتخصصبا كتابداران

 خبـر فيزيكـي هـاي كتابخانهبه دانشجويانو علمي هيئت اعضاي مستقيم مراجعات

در پـژوهش همكار عنوانبهها كتابخانهاز بسياريدر كتابداران كار تغييرو دهد مي

 كـه اخيـر هايسال اقتصادي نوساناتهم ايران در3.دانشجويانو اساتيديها پروژه

 خـود مسـتقيم تأثير كار بازاربر نيست جهان اقتصادي سياسي وضعيتبه ارتباط بي

 كـه هـايي مهـارت بـه نيـاز نيـز ايران دانشگاهي هاي كتابخانهدر. است داده نشان را

و شـود مـي بيشـتر روز بـه روز باشـند داشته كارايي پژوهشي هايپروژهدر بتوانند

 شخصـي اطالعـات مـديريت افزارهـاي نـرمو آمـارو تحقيق روش بايد كتابداران

.بدانندرا آماري افزارهاي نرمبا كارو Zoteroو Endnote مانند پژوهشي

1. The impact of the economic recession on university library and IT services/ IPSOS MORI social 
Research Institute; Final report for JISC, SCONUL and UCISA. Septembre 2009. P.6. 
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/libsitimpacts.pdf 22/10/1391دريافت   

11همانص.2

11همانص.3
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 اطالعات خواهی واسطه بی
 پلي كتابدار«:ميكنمي نقل اينجادررا ايد شنيده بارهاًحتماكه كتابداراز تعريفي

را خود كتابداران كنيد، نگاه تعريفبه اگر.»نهايي كاربرو مضبوط دانش ميان است

 غلطـي تعريـفكه داندميآن كاربرو متقاضيو موجود دانش بين واسطو ميانجي

 اصـرار آيـا اسـت؟ صـادق تعريـف اينهم گوگل نسلدر آيا ليكن. نيستو نبوده

و زاده اينترنـتباكه جواني نسل؟باشيم داشتهرا واسط نقش اين كماكانكه داريم

را خـودو بينـدمي كافي يابد،مي اينترنت روي خودكهرا آنچه همه شود،مي بزرگ

 هـر كـه شـده باعث اجتماعي هاي شبكه.ددانمي نيازبي رابطانو ميانجيان كمك از

و گوگـلو بدانـد اطالعـات فنـاوري متخصـص يـكرا خـود كاربران ايناز يك

 اطالعـات آشـوبناك فضـاي.اند بخشيده ايشانبهرا نفسبه اعتماد اينهمهاويكي

 مطالعه محيطكه گويدميمابه گوگل، عصر فرزندان واقعيت كناردر اينترنت، روي

 بايـد كنـيم، فـراهم آنهـا بـراي جديـدي مطالعـه تاالر بايدو كرده تغييرما كودكان

»زاد ديجيتـال« منابع كنندگان مصرفو ديجيتال سرزمين مهاجرانها بچه اين بپذيريم

 جـاي مكانيكيو صنعتي انقالبهاي عصركه بدانند بايد اطالعات مندان حرفه. هستند

 نياز آينده نسلبهترمهمآنازو فعلي نسلبه خدماتو داده رايانه عصربهرا خود

 هـاي دوره كـار دسـتوردر بايـد اكنـونهمازكه دارد هاييتوانمنديوهامهارت به

 منـد عالقـه نسـلاز كـه خـواهيممي اگر. شوند داده قرار اطالعات مدارس آموزشي

در بايـد ابتدا هيم،د پرورش خوبي....و نويسندگانو هنرمندان پژوهشگران، جوان

 بـارا مـان گذشـته خوب عاداتاز بسياري مجبوريمو كنيم نظر تجديد خود تربيت

.نمائيم جايگزين است تغيير حالدر جهان نيازكه ديگري خوب عادات

 خواهـد مـيچه دقيقا اينكهبه مواقع بيشتردر گوگل نسل«كه دانيممي اين همه با

و كـارا جسـتجويي توانـاييو نيسـت واقف زياد برسداش خواستهبه چگونه اينكهو

 طريـقاز اطالعات تحليل امكانباو شناسندميرا طبيعي زبان تنها آنها. نداردرا دقيق

 بسـيار هـاي كليـك بـا نظرشـان مورد موضوعبه رسيدن براي. نيستند آشناها كليدواژه
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 هـرازرا اطالعـات مهمتر همهازو نيست دقيق خيلي نتيجه بازو كنندمي تالش زياد

 بـرايو ندارنـدرا سايتها سنجي اعتبارو ارزيابي قدرتو دانندمي استفاده قابل سايتي

.1»اسـت يـاهوو گوگـل رونـدميكه جايي اولين اينهمهباو.اند نديده آموزش اينكار

 جوانـان يـابي اطـالع رفتارهـاياز مشابهي مواردبه خود تحقيقدر نيز تامپسون كاليو

و بــود ايــن] آمريكائيهــا[ مــا مشــكل 1955 ســالدر«:كنــدمــي اشــاره گوگــل نســل

 بلـد جـاني چـرا كـه اسـت اين مشكل حاال بخواند، نيست بلد جاني چرا پرسيديم مي

 سـطحدر دانشجويانو آموزان دانش كند،مي اضافه همانجادرو كند؟ جستجو نيست

 مطالـب جسـتجويدر ولـي باشـند بـاز اينترنتو شبكه اهل است ممكن كارشناسي،

 دسـتدر مشـكالت ايـن راهكـار مسـلما.2»هسـتند ضـعيفو عقب بسيار ارزشمند

. است نهفته آنان جمعي فراگيرييها شيوهو كتابداران

 دادن ربـطرا خـود كـارو شناختيممي كاربرو اطالعات ميانجيرا خود اگر ما

 حرفـه براي جديدي تعريف جستجويدر بايد كرديم،مي تعريف كاربربه اطالعات

 كنـارما وظيفه تاكنون اگر. باشيم خود مندانحرفه براي جديدي هايمهارتو خود

،)اشخواننـده كتـابي هـرو كتابشايخوانندههر( بود كاربرو محتوا دادن قرار هم

 بايـدو. اسـت فنـاوريآنو كنـيم اضافه مجموعه اينبه بايد جديدي عنصر اينك

 كـه باشـد يادمـانو نمائيم ايجاد محتواو پيشرفته، فناوري كاربر، بين ارتباط بتوانيم

 ميـانجي نقـش اطالعات حوزه مندان حرفه كماكانو نيست ميانجي پيشرفته فناوري

 كتابـداران همـه بـراي ضـرويو الزم ابـزار نـو هايفناوريو كرد خواهند بازي را

 فراگيـري معلمـان اطالعـاتي، سواد معلمان موقعيتدررا خود بايد كتابداران. است

 ايـنو بباوراننـد جامعـه بـه بعـدو كننـد بـاور ابتدا انقادي خواند معلمانو جمعي

 مسـلماو اسـت حرفـه كـل طـرفاز فـراوان پشـتكاريو جـدي حركتـي مستلزم

.است اهميتپر بسيار مورد ايندر اطالعات علوم مدارس هايآموزش

1. Information behaviour of the researcher of the future, University College of London, Jan 2008. p.12 
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres/gg_final_keynote_11012008.pdf 22/10/1391  
2. Clive Thompson on Why Kids Can’t Search/ By Clive Thompson.- Magazin 1st, Nowember, 2011. 
http://www.wired.com/magazine/2011/11/st_thompson_searchresults/ 22/10/1391برداشت   
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و ارزش بعـدازو نگيريـد، خـرده برمارا سوم عنصر شدن افزودهكه اميدوارم

) كـاربرو دانـش( ديگـر عنصردواز هيچ چون ندانيد، ابزاريو جنبيراآن اهميت

 هـم ديگـر جنبـي تغييـر يـك تعريـفدر خواهممي عالوهبه. نيستتر اهميت كم

 قـرار بحث مورد جدي بطور بايد صرف ميانجي بجاي همراهي نقش بدهم، پيشنهاد

و تحقيـق روش معلمانو اطالعاتي سواد معلمان ينكا كتابدارانكه چرا شود، داده

. هسـتند دنيـا پيشـرو هايدانشگاهدر تحقيقاتي هايپروژه دستيارو آماري روشهاي

 تغييـر اينگونهصرمخت تغييراتبارا داديم كتابداراز ابتدادركه تعريفي بتوانيم شايد

 كـاربرو پيشـرفته هـاي فنـاوري بوط،مضـ دانش ميان رابطو همراه كتابدار«. بدهيم

.»است نهايي

 آشوبناک هایفناوری
 برخـي كـردن كمرنـگ عـيندر كـه انـد كـرده پـابه آشوبي نوين هايفناوري

و جهاني فضايدر همه براي فراواني هايفرصت قديمي، هايتخصصوهامهارت

 بسـيار اينـك نـوآوريو خالقيـت. اسـت شده ايجاد مجازي امكاناتاز استفاده با

 نـوآورو خـالق فكر. باشد گذار تأثير آنها كاري هايحوزهو افراد، توانبر تواند مي

 نـويني هايفرصتو بكشدسويكبهرا مشاغلاز بسياري تواندمي آشوب اين در

و اسـت مخـاطبي پـر حـوزه بسـيار آشـوبناك فضـاي ايندرما حوزه. نمايد ايجاد

 جامعـه افـراد كـهستااياوليه ابزار گروهي هايآموزشو اطالعاتي سواد آموزش

 شـدن وارد سـريعو دارند نيازآنبه نشيبو فرازپر محيط ايندر زدن پرسه براي

 باشـد،ما جدي هايفعاليتوهاتوانمندياز بايد عرصه اينبه شدن وارد درستو

را هـا حـل راه همـه كشف توان خودشانكه كنند فكر خواهان واسطهبي اگر حتي

 بـه بايـدما مندان حرفهكه دارند نوين انتظاراتي پژوهشگرانو كاربران مسلما. دارند

 خالقيتو نوآوري بدون ولي است جدي فرصت اينالبته.باشند داشته اشراف آنها

 تغييـررا مـان آموزش هايشيوه سرعتبه اگرو به نتيجه مطلوبي منجر نخواهد شد
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 عـاجز ناليم،ميآناز هميشهو داريم اكنونكههم موقعيتيو منزلت حفظاز ندهيم

.شودميتر سخت مانشرايطو بود خواهيم

 ديگـر هاي حرفهكه است اين شده ايجاد اطالعات مندان حرفه برايكه فرصتي

و فنـاورانو دانشـمندان پزشـكي، زيسـت حـوزهو پزشكان دارند، نياز شما كار به

و هنرمنـدان حتـيو اجتمـاعي علـوم دانشـمندان كاربردي، علوم حوزه دانشمندان

 دسترسدر شما كناردر شبكه نامبه بزرگ فضاييدر همه. انساني علوم دانشمندان

از اسـتفادهو آوردن دسـت بـه هايراهو است اطالعات آنها مهم بسيار نياز ند،هست

. دارنـد مبـرم نيـاز هـا همكاريوهاآموزش اينبهو،بينندنمي آموزشرا اطالعات

 رقـابتي، بسـيار ميدانيدر باشيد، نداشتهرا الزم هايمهارت اگركه باشد يادتان ولي

 بـر بايـد اطالعـات علـوم مـدارس. كـرد خواهيـد واگذار ديگرانبهرا خود شانس

ــدي ــايتوانمن ــه ه ــد دانشــجويان فناوران ــا باشــند داشــته اساســيو عمــده تأكي  ت

درو كننـد اسـتفاده خـود نفـعبه آشوبناك فضاي ايناز بتوانند آنها التحصيالن فارغ

اي حرفـه هـاي انجمـن. باشند يافته خود براي شده تثبيت جايگاهي گذار دوره پايان

دررا كتابـدارن كـه نماينـد اقـدام هاييكارگاهو آموزشي هايدوره برگزاريبه بايد

.كند كمك موجود رقابت ميدان

 رقابت
 بـر نيـز جهـاني هايتالش همه. است استوار رقابتبر سازي جهاني كارو ساز

 بـازار بـر مبتني هايمدلدر.ستاها حرفه همه براي بازاربر مبتني هايمدل تحميل

و سـازند مـي رقيـبيك مند حرفهاز نيز پژوهش مانند فرهنگي كامال هاييحرفه در

 كـه هـا مـدل ايـن. باشيد بازندهيا برندهيك توانيدمي شما آميز رقابت بازار اين در

 هـاي فرصـت انـد، نورديـدهدر هـمرا ايـران پژوهشي-دانشگاهي هايحوزه اكنون

 فضـاييو سـالم اقتصاديدر اگركه كندمي ايجادرا بدي هاي طلبي فرصتو خوب

 اقتصاديدر اگرليو.شودمي ختم رشدو نوآوريبهًمسلما باشيد، مشغول سالمت
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ــالم ــاييو ناس ــالمت فض ــار ناس ــه بك ــود گرفت ــه.ش ــاياش نتيج ــاذب، آماره  ك

 اقتصادي رشدنه،است ناسالم سيستمدر ناسالم فرد رشدو دروغيها نمايي درشت

 نـاناي عـده بـراي كـه اسـت درسـت دروغ آمارهايوها نمائي درشت اين. واقعي

 خواهـد نفتـي دهايمـ درآ تزريـق بـه وابسته كماكانما اقتصادي رشد ولي،شود مي

 بـر كـه هسـتيم شديدي رقابت شاهد اينك گذاري ارزشاز فارغو همه اينبا. ماند

 داده قـرار تـأثير تحتراها حرفه همهو انداخته سايه جهان سطحدرما هايفعاليت

 بـراي بزرگـي قـدم اطالعـات، مندان حرفه توسط اطالعات ارزش درك شايد. است

.كنـد ايجـادما برايّيملواي منطقهو جهاني رقابتي بازاراز اشتغالاز سهمي بردن

 خـواهيم مـي آنچهو گذار دورهدر فعلي جايگاه قبلي، ايگاهج شناخت راستا اين در

 هـاي برنامـه بـه آوردن روي. اسـت اسـتراتژيكو مهـم بسيار دهيم، انجام آينده در

 كـارا آموزشـي همـاهنگيو اطالعات، علوم حوزه علمي هايانجمندر استراتژيك

در برتـر هايموقعيت آوردن دستبه براي كليدي پيوند اطالعات، علوم مدارس در

.بود خواهد رقابتي فضاي

 زبانی چندو فرهنگی چند
. اسـت كـرده ايجـاد دانشـي فضـاهاي همـهدر فراواني تغييرات سازي، جهاني

 بـه نيـاز بـردو ايـن تـأثير سرمايه، مهاجرت نتيجهدرو اقتصادي هايمدل تغييرات

آناز كـه صنعتي بزرگ كشورهايدر فقطنهو كشورها همهدر دانشمندانو دانش

در آمريكـايي هايسرمايه. است تغيير اين نتايج همه،ميكنمي ياد دانش مهاجرت به

در شـركت سنگاپور،و مالزيو اندونزيدر آلماني برندهايو هندو برزيلو چين

و كشـورها تـرين كوچـكدر پيشـرفته كشـورهاي مجازي هايدانشگاه هايكالس

 كـه هسـتند مهمـي عناصـر ملـي امنيـتو جهاني رقابت گويدميمابه دنيا، مناطق

 بگوئيم بتوانيم اكنونهم شايد. است داده سوق نويني ورطهبهراهافرهنگ پايداري

 كـه بوديم هاييبحث شاهد پيش چنديتا حتيو است انگليسي دنيا علمي زبان كه
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 پـابا ليكن بود، خواهد مجازي دنياي زبان تنها انگليسي زبان اينترنت شدن فراگير با

 انتشـار بـر تأكيـد گذشـته، سـال15 اتفاقـات بـه نگـاهيو 2013 سالبه گذاشتن

 خوانـدن بـراي مـا اينكـه بـههاژاپني اشارات«و ژاپني زبانبه ژاپن علمي توليدات

را مـا هـاي مقالـه داريـد دوست اگرهم شماو ايم گرفته ياد انگليسي شما هايمقاله

 قـدرت عنـوان بـه چـين توسـط رونـد ايـن ادامهو،»بگيريد ياد ژاپني بايد بخوانيد

 دنيـا علمـي شـبكهدررايانگليسـ زبان مطلق تسلط فضاي صعود،بهرو اقتصادي

 علـوم علـوم، حـوزهدر مجلـه عنـوان 3047از اينـك. اسـت داده قـرار تأثير تحت

 زبـان بـه عنـوان 2673 شود،مي منتشر ژاپندركه پزشكي زيست علومو كاربردي

 ايـن الكترونيـك مجـالت بيندرو است انگليسي زبانبه عنوان 374فقطو ژاپني،

 آينـده هـاي سـالدر شايد.1است انگليسيبه عنوان 298و ژاپنيبه مجله 779 رقم

 آمريكـاي انگليسـي مجـالتدر كـه نباشـد اين زبان پرتغالي برزيلي اساتيد افتخار

 بـهرا خـود علمـي مجـالتكه بخواهندو باشد داشته مقاله غربي اروپايو شمالي

 اسـاتيد كـه كند تصويب هايينامه آئين برزيل دولتهم شايد. بكشانند جهانيان رخ

.كنند منتشر برزيلي مجالتدرو پرتغالي زبانبه بيشتري مقاالت

 شـدن پراكنـدهو معـدود كشـورهايياز فنـاوريو دانـش مهاجرتباو اينك

 هـركه آمده وجودبه رشدبهرو نياز اين مختلف، كشورهايدر دانشمندانو دانش

و كنـد جسـتجو خـودش زبانبهرا اطالعاتش دنيا گوشههردر دارد دوست كسي

 هـاي سيسـتمو ابزارهـا، بايـد كـه چرا بود، خواهد گذار تأثيرما حرفهبر مسئله اين

. بگـذاريم دسـترسدر زبـاني هـر بـهو كشوريهردررا فرايندي چنين براي الزم

 بازيـابيو ذخيـرهو زبانـه، چنـد هايتزاروس زبانه، چند رسانياطالع افزارهاينرم

 بـازاردر مهمتـرآنازو هـانيج شـبكهدر جدي حضور زبان، چندينبه اطالعات

. است كتابداران برايايتازه فرصت جهاني

1. Implementing XML for Japanese-language scholarly articles /Soichi Tokizane (National Center for 
Biotechnology Information Advances) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK100380/ در  بازديد

22/10/1391  
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 تازه قواعدبر کتابداران تسلط لزومو فکری مالکیت حوزهدر تغییر
 اكنـون هـماز دهلـش آواي كـه شـده يكپارچـه جهاندر تغييرات مهمترين از

اينتيجـه تـرين مهـم. است فكري مالكيت حقوقي هايمدلدر تغيير شود،مي شنيده

 بـه كـااليي نگـاهي شـد، خواهـد گرفتـه حوزه اين تغييرات بررسيو مطالعهاز كه

 خواهـد تـأثير اطالعـات حـوزه كاركنـان اي، حرفـه اخـالق بـركه است اطالعات

- لـفؤم حـق كنوانسيون مانند فكري مالكيتاز حفاظت قديمي مدلهاي. گذاشت

 حفـظ منـابع برخـي بـرايرا خـود كـارايي هنوزو پايدارند هنوزكه است درست

و نداشـتهرا الزم هـاي كارايي مجازي دنيايدر مالكيت حفظ براي ليكن-اند كرده

. انـد ديـدهها نامه اجازه قالبدررا آنهاًحتما كتابدارانكه،دارند مكمل قوانينبه نياز

 شـيوه هـاي تفاهمنامـه بيشـترو نيسـتند Contract يـا قـرارداد واقعدرها نامه اجازه

 واقعدراليسنس كلمه ليكن گيرد،مي قرار شما اختياردركه است منابعياز استفاده

و خـاصلمسـائ. كنـد مـي اشاره Agreementيا تفاهمنامه اين حقوقي وضعيت به

 آنهـااز نشـاني مؤلـف حـق كلـي قواعـددركه خاص محصولهر براي مشخصي

 مروجـان) هـم كنـاردر اينـك( دانشـمندانو كتابـداران ديگـر سـوياز. بينيد نمي

و پژوهشـي مؤسسـاتو هـا دانشگاه فكري مالكيت براي نيزآنكه آزادند دسترسي

و دارد هايي داعيه شوند،مي نوشتهو تحقيق آنان بودجهبا علمي توليداتكه صنعتي

 بخشـي بايد فكري، مالكيت قواعدبر كتابداران تسلط. دهدمي پيشنهاد تازه قواعدي

 مجموعـه كننـدگان، توليـد بـا مـذاكراتدر بتوانندتا باشد آنهاايحرفه آموزش از

.باشند برخوردار الزم تسلطو قدرتاز ناشرانو سازان

 حوزه مندان حرفه خدمات فرصت پیدایی بیشرت:سازمان دانش مدیریتدر تغییر
 اطالعات
 دانـش مـديريت بـه اطالعات فناوري تأثير تحتهاسازمان همه مديريت اينك

 بـه پـيشاز بـيش سـازمان اجزاي همه گرايش ايندرو كرده پيدا گرايش سازماني
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 عنـوان بـه هـا كتابخانـه دانشـي، مديريت ماقبل هايمدلدر.ندهست مرتبط يكديگر

 فعاليـت مربوطـه مسئول نظر زيرو) مادر سسهؤم( سازمانيك درون مستقل بخشي

در در نتيجـه. شـدند چندان جـدي گرفتـه نمـي سازمان هاي ارزيابيدرو كردند مي

 كمـا.شدمي مقايسه همگن هاي كتابخانهباها كتابخانه ارزيابييها برنامه پيشروترين

 اينگونـه همچنان مادر سازماناز بخشي عنوانبه ارزيابي پيشنهادهاي كناردر اينكه

 سـوياز ارزيـابي هـاي راهاز يكـي عنـوان بـه)همباها كتابخانه مقايسه(ها ارزيابي

.1شودمي توصيههاكتابخانهبه تخصصي كتابداران انجمن

 خود نقشتا كتابدارانوهاكتابخانه براي است فرصتي سازماني دانش مديريت

 ندارنـد خبـري حرفـه ايـن خـدماتو كـارازكه مادر موسسه مديران چشمدر را

در كـه اسـت كـاري منزلـت كـاركردش اولـين تغييـر ايـن حاصل. نمايند برجسته

 هميشـگي مشـكالتاز يكـيو رفتـه بـاالتر وضـوح بـه نـوينو دانشي فضاهاي

از نشـدن ديـده كتابداران هميشگي مشكالتاز يكي. است گفته پاسخرا كتابداران

 معرضدرهم ايشان سازمان ابعاد همه شدن مانيتوربارگاكه،بودهامديريتويس

بـه مـديران چشـماندر دقيقـارا خـود هـاي توانمندي ميتوانندو اندگرفته قرار ديد

. نماينـد دريافـت بيشـتري حمايـتو امكانـاتو بودجـه آنهاازو نمايش بگذارند

از تـا دهنـد ارتقـاءرا خـود بخشي اثرو كارايي بتوانند بايد فرايند ايندر كتابداران

 دانشـگاه اسـتاد تـاونلي چارلز. نمايند استفاده وجه بهترينبه آمده دستبه فرصت

 دانش پذيرفتنو آموزش«:كهبر اين باور است متحده اياالاتدر مكزيكو نيو ايالتي

 دانشـي مـديريت كـاربردي برنامههر بخش ترينارزشباو ترينمهم تازه عاداتو

 كـه جديـد هـاي آموزشبه نيازبر عالوهو قول نقل ايندركهايتازه نكته2».است

 اسـت تـازه عادات كسبو قديم عادات گذاشتن كنار است، شده تأكيدآنبر مكرر

1. Standards for Libraries in Higher Education/ Approved by the ACRL Board of Directors, October 
2011. The Association of College and Research Libraries (ACRL), a division of the American Library 
Association. http://www.ala.org/acrl/standards/standardslibraries 22/10/1391برداشت   

2. Knowledge management and academic libraries / Charles T. Townley, p. 45, American Library 
Association http://crl.acrl.org/content/62/1/44.full.pdf  22/10/1391برداشت  
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 مـديريت كارهايو ساز كمكبه ولي.شودمي تلقي سختي كار ايراندرًمعموال كه

و بـود خواهـد اجرا قابل نيز كار اين تازه، فرايندهاي شناختازيآگاهباو دانشي،

.افزود خواهد كتابداران هايتوانمندي بر

 آموزشگاهیو دانشگاهی های کتابخانه علمی، روابط عالی، آموزش هایمدلدر تغییر
 جهـانيواي منطقـه ملـي، سطوحدرآن گسترده تغيير شاهددركه مواردي از

آنكه است علمي روابطدر تغيير هستيم،  تحتكه هايي حرفهاز يكي.شد اشارهبه

 ايـن بايـد اطالعـات منـدان حرفـه. است اطالعات حرفه گرفته، قرار تغيير اين تأثير

 كتابـدار نقـش. كننـد بازآفريني تغيير اين فراينددررا خود نقشو بشناسندرا تغيير

در پـژوهشو آمـوزش دستيارانو اطالعاتي سواد مدرس واقعدركه علميتئهي

 تغييـرات. اسـت شـده اضـافهما قبلي هاينقشبه،استهاپژوهشگاهوهادانشگاه

 كتابـدارو داد خواهد تغييررا آينده تخصصييها كتابخانه نقش علمي روابط وسيع

 بـر اينككه وظايفيتا داشت خواهدرا پژوهش همكار وظيفه بيشترها كتابخانه اين

 نتـايج بـه آزاد دسترسـيو آزاد ارتباط علمي روابطدر تغيير ديگر وجه.دارد عهده

 بـه حاضـر حـالدرو شـده شـناخته آزاد دسترسي مدل عنوانباكه است پژوهشي

 مجـالت رشـد بـا. اسـت شـده تبـديل خصوصـي نشـر بـراي چالشپر موضوعي

از اسـتفاده هـاي شـيوه آزاد دسترسـي هـاي واسـپارگاه مهمترآنازو آزاد دسترسي

 پـذيرفت خواهد بيشتري تأثير تغيير اينازما حرفهو داد خواهد تغييرراهاكتابخانه

.باشيم داشتهرا الزم آمادگيآن براي بايد كه

 پژوهشۀای از پیشین مروری بر گزیده
اي ايـن تـرين نهادهـاي حرفـه به عنوان يكي از قديمي كتابداران امريكاانجمن

و انتشار توانمنديةرشته در دنيا، طي چند ده كتابـداران هاي پايـه گذشته به تدوين

منتشـر 2009و متخصصان علم اطالعات پرداخته، كه آخرين ويـرايش آن در سـال 
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م. شده است آموختگان مقطع كارشناسي ارشد علم هاي پايه دانش هارتدر اين سند

و دانش و مراكز اطالع شناسي كه قرار است در كتابخانه اطالعات رسـاني مشـغول ها

.به كار شوند با ذكر جزئيات تبيين شده است

شده كه آنچـه در اينجـا آمـده، مجموعـه تأكيدالبته در ابتداي اين سند به روشني

و افرادي كه قرار است در كتابخانـه مهارت هـاي مـدارس، دانشـگاهي، هاي پايه است

و ساير مراكز كه نيازهاي خاصي دارند استخدام شوند، بايد بسته به  عمومي، تخصصي

بـا ايـن حـال. هـاي ديگـري نيـز برخـوردار باشـند هـا از مهـارت نيازهاي آن سازمان

هم هاي پايه انمنديتو آنان مشترك اسـت در هشـتةمتخصصان اين رشته كه در ميان

مباني نظري حرفه، شـناخت منـابع اطالعـاتي،: مقوله اصلي معرفي شده كه عبارتند از

و دانـش  و اطالعـات مضـبوط، برخـورداري از مهـارت آشنايي با سازماندهي دانـش

هـاي پژوهشـي، آمـوزش ضـمن خدمات مرجع، آشنايي با مهـارت فناوري، آشنايي با

و يادگيري مادام و رهبري خدمت و مديريت ).2009انجمن كتابداران امريكا،(العمر،

فوق نيز تعدادي زير مقوله معرفـي شـده كـهةبراي هر يك از اين هشت مقول

قط به عنوان نمونه بـه برخـيف. مختصر ميسر نيست پرداختن به تمام آنها در اين اثر

نخست كه با عنوان مبـاني حرفـه معرفـي شـدهةً مثال در مقول. شود از آنها اشاره مي

و مبـاني بنيـادي علـم اي، ارزش اخـالق حرفـه: شـود مـي است، يازده بند ديده هـا

و دانش شناسي؛ نقـش متخصصـان ايـن رشـته در گسـترش اصـول مـردم اطالعات

و آزادي بيان و دانش؛ تاريخ كتابخانهساالري و علم اطالعات ةشناسـي؛ تاريخچـ ها

و و مراكز اطالع آن بر كتابخانه تأثيرارتباطات انساني و رساني؛ انـوع كتابخانـه ها هـا

و رساني نظير كتابخانه مراكز اطالع هاي آموزشـي، عمـومي، دانشـگاهي، تخصصـي

و خط و بين مشي غيره؛ آشنايي با روندها با هاي جاري در سطوح ملي المللي مرتبط

و دانش و عرصه علم اطالعات و فرهنگي هاي اجتماعي، اطالعاتي شناسي ، اقتصادي

با اثرگذار در اين زمينه؛ آشنايي با چارچوب هـا خدمات كتابخانـه هاي قانوني مرتبط

رساني نظير حقوق مالكيـت معنـوي، حـريم خصوصـي، آزادي بيـان،و مراكز اطالع
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و مالكيت معنوي؛ آشنايي با چگونگي جلب حمايت عمـومي بـراي برابري حقوق،

و مراكز اطالع كتابخانه و ارتقاء خدمات اين نهادهـا؛ تكنيـك ها هـاي تحليـل رساني

و توانايي در ارائ و راهكارهاي مناسب؛ مهارتةشرايط دشوار هاي ارتباطي شـفاهي

.هاي الزم براي وجوه خاص حرفه نوشتاري؛ برخورداري از مهارت

و ديگران ةهـاي پايـ مهـارت1هـاي تخصصـي در انجمن كتابخانه) 2003(ابلز

و دانـش مورد كـالنةشناسـي را در دو مقولـ نياز براي متخصصان علـم اطالعـات

مطرح شده كـه خـود2»اي هاي حرفه مهارت«نخست با عنوانةمقول. كنند معرفي مي

مدار، مـديريت منـابع هاي اطالعات مديريت سازمان: شامل چهار زير مجموعه است

و فنـاوري اطالعاتي، مديريت و كاربسـت ابـزار . هـاي اطالعـاتي خدمات اطالعاتي

و است كه بـه معرفـي نگـرش3»هاي فردي مهارت«كالنةدومين مقول هـا، باورهـا

مي توانمندي در پردازد كه هر يك از دانش هايي آموختگان اين رشته بـراي موفقيـت

هاي اصلي در اين مقولـه زير مجموعه. دارند اي خود به آنها نياز انجام وظايف حرفه

و توانايي مواجه با چالش: كه هر يك شامل چند شاخص عيني است، عبارتند از هـا

هاي الزم براي عبور از آنها، بررسي هر مسئله در افقي وسـيعتر كـه شناخت فرصت

ي در فردي موثر، توانـاي هاي ارتباط ميان به شناخت بهتر آن مسئله كمك كند، مهارت

و گفتگو با افـراد، ايجـاد حـس بيان و اعتماد به نفس در مذاكره و عقايد خود افكار

و احترام متقابل بـا ديگـران،  و همدلي در ديگران، توانايي در ايجاد اعتماد همكاري

و مشاركت در كارهاي گروهي، اعتماد به نفس در مواجه با نظرات  روحيه همكاري

و جسارت  و رتبـهو شجاعت كافي در اين زمينه، توان برنامـه مخالف بنـدي ريـزي

اي، خالقيـت، نـوآوري، شـناخت توانايي در رشـد حرفـه مسائل در مواقع بحراني،

اي، توانـايي برقـراري تعـادل ميـان تعهـدات شـغلي،و اهميت مجامع حرفـه ارزش

و نگرش مثبـت در شـرايط دشـوار، توانـايي  و خانوادگي، انعطاف در ارج اجتماعي
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و ديگران از.نهادن به دستاوردهاي خود البته همانطور كه گفته شد، بـراي هـر يـك

هـايي كـه بـرايً مثال شـاخص. هايي عيني مشخص شده است اين مقوالت شاخص

م ازؤارتباط و موجز ايده: ثر معرفي شده، عبارتند و عقايـد مهارت در بيان روشن ها

و متناسب  و شفاهي و تجربخود به صورت كتبي مخاطب، رعايت اصـولةبا دانش

و حرفه اي در ارائه مطالـب، شـنيدن فعـال، درخواسـت بـراي بـازخورد از ديگـران

. هاي خود موثر از اين بازخوردها در بهبود مهارتةاستفاد

ً مـثال برخـي. هاي مختلف ميسر است بندي مطالعات انجام شده به شكل تقسيم

و مراكز اطـالع خانهاز آثار بر يكي از وجوه كار كتاب بـه. انـد داشـته تأكيـد رسـاني ها

نيـاز كتابـداران شـاغل در بخـش هـاي مـورد بر مهارت) 2001(عنوان نمونه فيشر 

و مجموعه فراهم همـين) 2003(دو سال بعد، فيشـر. داشته است تأكيدسازي آوري

سـ تأكيد و. اخته اسـتو تمركز را بر منابع الكترونيكي اين مراكز متمركـز گـورمن

هاي مديريت اطالعـات مطالعه خود را به آموزش مهارتةنيز دامن) 2002(كوربيت 

. اند محدود ساخته

نياز در مديريت شـكل هاي مورد در گروهي ديگر از آثار اين حوزه، به مهارت

) 2002(ً مـثال كواسـيك. اي از خدمات توجه شده است خاصي از منابع يا نوع ويژه

هـاي هاي الكترونيكي است بـه مهـارت زمان با فراگير شدن نقش مجلهً كه تقريبا هم

و همـراه بـا. مورد نياز براي مديريت اين آثار اشاره كـرده اسـت  هفـت سـال بعـد

و ليم تر شدن نقش اين منابع در كتابخانهپررنگ خـودةدر مقالـ) 2009(ها، هنريش

و ديگران. اند اي توجه نموده هاي رايانه وريهاي مرتبط با فنا بيشتر به مهارت پاتريج

از بندي خود را از مجموعه مهار به نوعي جمع) 2010( تهاي مورد نياز براي استفاده

و ابزار الكترونيكي ارائه كرده . اند منابع

بررسي خود به شكلية نيز در پژوهشي كمي با محدود ساختن دامن) 2008(لو

مجازي، يعني خدمات مبتني بر چت اينترنتي، تالش كـرده خاصي از خدمات مرجع 

هايي كه ارائه خدمات در محيط مجازي با محيط واقعي دارند را بـه روشـني تفاوت
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او در تحقيق خود دريافت كه كتابداراني كه مسئوليت ارائـه خـدمات. برجسته سازد

مصاحبه مرجع هاي مرجع مجازي را بر عهده دارند، عالوه بر برخورداري از مهارت

آن در محيط واقعي بايد با ظرافت و اهميـت هاي ارتباط الكترونيكي نيز آشنا باشـند

ً مثال سرعت عمل كتابدار، توانايي او در مديريت زمان، همزمـاني. را به خوبي بدانند

و اصـطالحات متـداول در محـيط در پرداختن به چند وظيفه، آشـنايي بـا فرهنـگ

و آمادگي براي مواج، انعطافهاي نگارشي مجازي، مهارت بهپذيري هـاي پرسشاه

. دانـد هاي ويژه بـراي ايـن بخـش مـي بسيار متنوع در اين خدمات از جمله مهارت

از نيز به اهميت جنبه) 2010(مستر و برخورداري هاي فرهنگي در تعامل با كاربران

.هاي فرهنگي پرداخته است مهارتهاي الزم براي درك تفاوت

ا بينـي آينـده موجود در اين زمينـه بـه پـيشةين آثار نيز با مرور پيشينبرخي از

و تامسوك. اند پرداخته  هاي مـورد خود به معرفي مهارت در اثر) 2011(ً مثال تانلوت

ميةنياز كتابداران دانشگاهي در ده آنان در پژوهش خـود، كـه بـه. كنند آينده اشاره

و يك نفر از متخصصـان ايـن رشـته را  روش دلفي انجام شده است، نظرات بيست

و مدرس اين رشـته بودنـد،. اند گردآوري كرده هشت نفر از آنان عضو هيئت علمي

و پنج نفـر ديگـر از پيشكسـوت هشت نفر از ميان مديران كتابخانه ان ها انتخاب شده

و يك نفره عضويت داشتند از. اين رشته بودند كه در اين گروه بيست نتايج حاصل

بخش نخست شامل دانش تخصصي مورد. اين تحقيق در سه بخش ارائه شده است

آگـاهي از مبـاني علـم: نياز كتابداران است كه خود از هشت مقولـه تشـكيل شـده 

و اطالعات، فنـاوري اطالعـات، اطالعات، آشنايي با منابع اطالعاتي، مديرت دانش 

و يــادگيري خــدمات اطــالع ســازماني، آمــوزش ضــمن خــدمت رســاني، مــديريت

خدمات بـه: عمده استةست كه شامل يازده مقولاها بخش دوم مهارت. العمر مادام

هـاي كاربران، مديريت منابع اطالعاتي، خدمات فناوري اطالعات، بازاريابي، مهارت

و ارتباطي، كار  و تصميم گروهي، تفكر انتقادي، مهارتزباني گيري، هاي حل مسئله

و مديريت دانش برنامه و يادگيري، تفكر مفهومي و مديريت، آموزش بخـش. ريزي
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مي سوم شامل نگرش مهارت رهبري،: گيرد هاي فردي است كه هفت مقوله را در بر

ــه نگــرش خــدمت و حرف ــي ــدار، مالحظــات اخالق ــزه رشــد شخصــي، م اي، انگي

و قابليت انطباق تماداع و مقدمهةبا بررسي پيشن.پذيري، خودتنظيمي، كه پژوهش اي

تغييرات در سطوح مختلف مطرح شد، مقاله حاضر پيشـنهادهاييةپيش از آن دربار

.دارد كه در ادامه آمده است

 ملی بازار فقطنهو بازار، برای کتابداری آموزش:آموزش مدل تغییر پیشنهاد
 تـأثير اطالعـات حرفـه كـارو سازو كار بازاربرشد برده نامكه تغييراتي همه

. دهـد مـي نشانرا خود خوبيبه نوين هايآموزشبه نياز تغييري،هردرو گذاشته

 نداشـته دور نظـرازرا حرفـه بـر نيـازبر مبتنيو واقعي آموزش نقشكه ماست بر

و نظـري آمـوزش بـه دانـش بـر مبتني اقتصادهايو رقابتي بازارهايًمسلما. باشيم

 قـرار ذيـربط نهادهـاي بازرسـي مـورد مـنظم بطـورو دارنـد اجبـار مفيد كاربردي

 بـر مبتنـي كـه هاييپژوهشو مشوش، اقتصادهايبا كشورهاييدر ليكن گيرند، مي

 بـه توجهبا ليكن. گذارد نمي حرفهبر چنداني تأثير آموزش نيست، بازار واقعي نياز

 مـا كنـيم، نگـاهرا ملـي بـازار نيـاز نبايدًلزوماما ناميديم، سازي تجاريراآن آنچه

 سـمتي بـهرا هايمـان آموزشو كنيم لحاظرا جهانيوايمنطقه بازار نياز توانيم مي

 دنياو منطقه كشورهاي نيازهايبر مبتنيكه خدماتي سپاري برونازكه كنيم هدايت

 چنـدو فناوري،بر مبتني آموزشي. بيافرينيم بازار كشورمان مندان حرفه براي هستند

وآن پايه اطالعات فناوريو علومكهاي رشته ميانو جانبه چند آموزشي. فرهنگي

 كارشناسـان جـذب ميـان ايندر. باشند بايدآن جانبي لوازمهم اقتصادو ارتباطات

 نبايـدرا تكميلـي تحصيالت مقاطعدر كتابداري هايآموزشبه تخصصي هايرشته

. داشت دور نظر از

 هـاي فرصـت مـا براي آشوبناكي همهبا فناوري،و محيطدر تغييرات همهالبته

 تـازه مـوقعيتي بايـد نوين هايكتابخانه شرايط ايندر. به ارمغان آورده استاي تازه
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 تـوان هـا نـهاكتابخ فعاليـتو خـدمات بايد منظور اين براي. كنند تثبيت خود براي

 متخصصـان بـه نيـاز مـا اينكـار براي. ببرد باالرا مادر سازمان آموزشيو پژوهشي

 پذيرفتن براي بايدو باشند داشته تكميلي تحصيالتما رشتهدركه داريمعيوموض

ارائـه بـراي مـا. نمائيم ايجاد زيادي انعطاف آينده همكارانو جديد دانشجويان اين

 ايــن بــه نيــاز پزشــكي،و اقتصــاد كشـاورزي، محقــق يــك بــه پژوهشــي خـدمات 

 كارشناسـي هـاي دوره بـراي بتـوانيم بايـدو داريم خود هاي كتابخانهدرها تخصص

درو كنيم جذب دانشجو نياز مورد ميزانبه ديگر هايرشتهاز اطالعات علوم ارشد

 بـودن بخـش اثـرو بودن كارابه اينكار. برداريم خود تعصباتاز دست بايد راه اين

 شـرايطآندرو خواهد كرد تضمينرا كتابخانه موقعيتو كندمي كمكهاكتابخانه

.كنيم گفتگو مديرانباتر شده تثبيت جايگاهياز توانيممي ما

و تغییر پیشنهاد  تیرتها تغییر واژگان
 بـا مـرتبطيها حرفهكه آنجا ليكن. شوندمي ديدههم روزها همين تيترها تغيير

 گيـرد، مـي قـرار استفاده موردها كتابخانهو دولتي بخشاز بيروندر اطالعات علوم

 هـاي بانـك متخصـص سـايت،وب طـراح سـايت، مسـئول ماننـد عناوينياز همه

 وقتـي ولي شود،مي استفاده غيرهو اطالعات مشاور داده، پايگاه مديريت اطالعاتي،

 كتابـدار، بـه شـغلي عنـاوين همـه رسـد، مـي آرشـيوو كتابخانـهو دولتي بخش به

 نـوين گـذاري نـام شيوه اينوجديد تعابير اين. شودمي ختم دار موزهو آرشيويست

. دهـد نشانرا خود تحصيلي هايگرايشدرو يابد تعميم آموزشي هايدورهبه بايد

 عمـومي عـاداتاز كنـد مـي كـار كتابخانهدركه كسيبه شغل اين اطالق عالوه به

در. شناسـاندو داد تغييـر جامعـهدر افراد واقعي كار فراخوربهراآن بايدكه است

 پرسـتيژ ايجـاد بـراي صـرفا آينـد خوش تيترهاي جايبيفاتالاز بايد مقابل نقطه

 اسـتفاده درسـت. بمانـد برقـرارهجامعـ براي عناوين اينجايگاهتا شود خودداري

 تخريـب بـه آنهـااز غلط استفادهليو است فرصت جامعه چشمدر تيترهااز كردن

.انجاميد خواهد رشته چهره
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ای حرفه اخالقمنشوردر تغییراتی برای پیشنهاد
يتـأثير كتابـداراناي حرفـه اخـالق بـر بايـدً طبيعتـا كـاال بـه اطالعات تبديل

 مقاومـت شـدت بـه تغييـر ايـن برابـردر كتابداران آنكه حال باشد، داشته مشخص

 محـل موضـوع ايـن ايرانـي كتابدارانو دنيا كتابداران بسياري بيندر هنوز. كنند مي

 كـاال بعـداز ايـران، كتابداران اكثريت گفت بايد حتيو نيمياز بيش. است مناقشه

و سـنتي شـيوهبهاي كتابخانه خدماتبر هنوز اطالعاتي، خدماتو اطالعات شدن

 دريافـت مشـترياناز خود خدمات بابت وجهي نيستند حاضرو دارند تأكيد رايگان

وق حقـو بيننـد نمـي مـداري مشـتري نـاقضرا قديمي خدمات كتابداران اين. كنند

 ايـن بابـت خـود مشـترياناز كـه دهنـدمي ترجيح ولياند يرفتهذپًكامالرا مشتري

 دولتـيو عمومي هاي بودجهاز خدمات اين هزينهو؛نكنند دريافت وجهي خدمات

 پـذيرفتني كتابـداران بـراي هـا كتابخانـه خـدمات براي وجه گرفتن. گردد پرداخت

از كـه مـديراني ويـژهبه، كار تازه مديرانو ايشان بين برخوردهايي باعثو نيست

.گرددمي اند آمده فناوري حوزه

 نيـاز گلي الواحكه زمانيازو دارد ساله دوهزار شايد سنتيدر ريشه كتابداري

 خـدمات بيسـتم قرن هاي كتابخانهو وسطي قرون هاي كتابخانهتا داشته نگهداري به

و خاقـانو شاه حمايتباهاگنجينه حافظان عنوانبه كتابدارانو رايگانها كتابخانه

 گرفتنـد مـي كـهاي الزحمـهحقباهاشهرداريو دولت اواخر اينو كليساو مسجد

 صـاحب كـهايبودجـهازهم منابع خريد برايو ديدندمي مردم خدمتدررا خود

 كـامپيوتر رشـته مقابـلدر ليكن. كردندمي تامينرا منابعي داد،مي آنهابه تشكيالت

و چه در كسوت فناوري اي دورهدرو هسـتند كااليي عصر زادهچه در كسوت علم

 بـود كـااليي خدمتييا توليدهرو داشت فعال گردش پولكه گذاشتند عرصهبه پا

 كـاال شـما خـدماتو توليـدات همـه اينكه. بپردازيد مبلغي دريافتش براي بايد كه

در كـهاي مطالعـه تـاالر اينكه. است جديدتر قديمي كتابداران براي گردد، محسوب

 خوانـده مـديريتو اقتصادكه كسي براي است، كااليك گذاريدمي كاربران اختيار
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و شـهر محل كدامدر گرفتن قرار متراژ، اساسبرراآن قيمتو است طبيعي امري

 بـه آنهـا. نمايند اعالم شمابهو محاسبه توانندمي كوچكيا بزرگ نام كدام چتر زير

 باشـد كرده تامين كار اين برايرا تاالر اين دولتكه است ممكنكه گويندمي شما

 ارزشـيابي هـاي مـدل تعمـيم. كاهـد نمي شما تاالر بودن كاالاز چيزي كار اين ولي

 تغييـرو رويكرد تبديل ايناز نشاني خودهاكتابخانه براي تجاري خدماتو كاالها

بنـابراين. هـا كتابخانـه ارزشـيابي براي LibQualبه ServQual تبديل مانند است، نگاه

 نـوين اخـالق بـه حرفـه بخشـهاي سايربا هماهنگي براي نوين ناگزيرند كتابداران

 الزم هـا انجمـنو كننـد نگاه اطالعات حوزه كارو كسب اخالق عنوانبه كتابداري

 سـف متأ خيلـي. نماينـد ترسـيمرا كتابـداران جديد اخالقي مباني مبنا، اينبر است

و ننويسـيم كتابـداران مـا خـودراآن تـرويجورا ترسيم اين اگرميبگويكهمهستي

 كـااليي جامعهدر. داد خواهند انجامما براي حوزه بيروندرو ديگران ندهيم، انجام

 كـاال يـك چشـم بـه پـيشاز بيش روزهر اطالعاتبهكه امروز جهاني مصرفيو

 اخالقيـات تـدويندر كتابـداران.مانـد نخواهـد مـا منتظـر كسـي شودمي نگريسته

 موضـوع بـه نگـاهي حتمـا بايد اطالعات، علوم حوزه مندان حرفهو نوين كتابداران

 بـه نگـاهي. باشـند داشـتهها نامه اجازه اقسامو انواعو مؤلفحقو فكري مالكيت

 بـودن كـاال قبـول بـه اينكـه يكـي. بـود خواهـد مهم بسيار جنبهدواز موضوع اين

 بـهرا فكـري مالكيـت حـريم اينكـه دوم. كندمي كمك كتابدارن ذهندر اطالعات

.آموخت خواهيم مدرن رسانان اطالع اخالقياتاز بخشي عنوان

 سخن پایانی
تحوالتي كه در اين مقاله به آنها اشاره شد، به طور مستقيم يـا غيرمسـتقيمةهم

و حرفه در نتيجـه. گذاشـته اسـت تأثيرمندان علم اطالعات بر شرايط كار كتابداران

و در ايـن زمينـه بـه كسـب  آنان ناگزيرند با شـرايط جديـد خـود را تطبيـق دهنـد

بـه. اي از آنها نيـز اشـاره شـد به گزيدههاي تازه نياز دارند، كه در اين مقاله مهارت
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مي بندي اين مهارت هايي كه در طبقه رغم تفاوت شـود، ها در منابع مختلف مشاهده

نخست آنكه در بسياري از اين آثـار. تندهس اغلب آنها در چند اصل اساسي مشترك

شداي هاي حرفه به دو دسته از مهارت اي هـاي حرفـه مهارت.ه استو فردي اشاره

و دانـش بر اساس عرصه شناسـي نظيـر مبـاني نظـري، هاي عمده در علم اطالعـات

و دانش، منابع اطالعـاتي، خـدمات اطـالع  و فنـاوري سازماندهي اطالعات رسـاني

نيز كه خود بر اسـاس معيارهـاي هاي فردي مهارت. بندي شده است اطالعات دسته

هاي ارتباط ميان فـردي، اند، بيشتر بر مهارت تلف در منابع گوناگون تفكيك شدهمخ

و مشـاركت در كارهـايةانگيز پيشرفت شغلي، حس همدلي، اشـتياق بـه خـدمت

ةهاي جديد كافي نيست، بلكه بـه شـيو البته فقط كسب مهارت. دارند تأكيدگروهي 

و اهميت كاري كه انجةجديد فكر كردن دربار ميخودشان و تصوير تازه ام اي دهند

.كنند، نياز است كه از اين حرفه ترسيم مي
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 چکیده
و اطالعتبيين اين مقاله با نگاهي كلي به  تأثيررساني تغييرات اساسي كه بر حرفه كتابداري

و با بحث پيرامون توانمندي گذاشته، مي و تخصص پردازد هاي جديدي كه كتابداران براي ها، مهارتها

بر تغيير انتظارات، نويسندهعالوه بر اين. يابد برآوردن انتظارات جديد كاربران نياز دارند ادامه مي

ميً كاربران تمركز خواهد كرد، مثال، چه اگر نياز كاربران به سمت آموختن اشتراكي تغيير كند، اين تغيير

و) الف(ي بر تأثير و توانمنديهاي)ب(نقش، كاركرد، امكانات كتابخانه به عنوان يك سازمان، انتظارات

و فناوري مقالهاين. كتابداران به عنوان يك فرد خواهد گذاشت الزم ها به خودي خود به استانداردها

ونخ و چگونه فناوري واهد پرداخت و استانداردها، در حال تغيير در درجه اول بر مواردي مانند چرا ها

و وظايفي كه كتابداران در اين تغيير دارند مورد تأكيدانتظارات كاربران هستند  و نقش  خواهد كرد

.گيرد بررسي قرار مي

و اطالع:هاكليدواژه و تخصصرساني، مهارتكتابداران، كتابداري هاها

 مقدمه
و چالش درباره دشوارياين مقاله و هايي است كه كتابداران با آن مواجه ها انـد،

و عبور از اين چالش در همين ابتدا بايد عـرض كـنم كـه.ها راهكارهايي براي گذر

و تمركز اصلي  هاي دانشگاهي است، ولي رويكرد مـن بـراي بر كتابخانه مقالهتوجه

.و اختصاصي هم قابـل تعمـيم اسـت هاي عمومي ها از جمله كتابخانهه كتابخانههم

مي بعضي مسائلي كه درباره كنم ممكن است بـه نـوع خـاص كتابخانـه اش صحبت
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و تالش خواهم كرد آنچـه را كـه عموميـت بيشـتري دارد مطـرح شما مرتبط نباشد

ار كـه مجموعـه-تيم دانسـ مفهوم كتابخانه با آن چيزي كه در گذشـته مـي. سازم اي

و اغلب كتاب قفسه با آنچـه امـروز داريـم خيلـي-هاي خاك گرفته بود هاي كتاب

و همچنـين. متفاوت است همانطور كه مفهوم كتابخانه تغيير كرده وظايف كتابداران

و كتابداران دارند، امـروزه بـا گذشـته متفـاوت  انتظاراتي هم كه كاربران از كتابخانه

. شده است

مي مقالهر ايند كنم با يك نظم منطقي ابتدا تغييراتي كه در محـيط اتفـاق سعي

و از جملـه. افتاده را بررسي كنم سـپس دربـاره تغييـرات درون سـازماني كتابخانـه

مي برنامه در. كنم هاي راهبردي صحبت در همـين رابطـه مـن دربـاره تغييراتـي كـه

و يا بازنگري در چارت هاي كتابخانه چارت و هاي موجود كتابخانه ها ها الزم اسـت،

و هر يك ار كاركنان در چارت نقشهايي كه هاي جديد دارند صـحبت خـواهم كـرد

ممكن است اين تغييرات سالها زمـان ببـرد كـه. به تدريج وارد جزئيات خواهم شد

پيشنهاد من اين است كـه تغييـرات را بـه نحـوي انجـام. كنم من اين را توصيه نمي

اش اجزايي كه من دربـاره. سرعت هرچه بيشتر در عمل پياده سازي شود دهيم كه با

از صحبت مي :كنم شامل چهار بخش اصلي است كه عبارتند

ت• و رخأبازنگري، تفكر و آنچـه و فهـم تغييـرات محيطـي مل در اين زمينـه

.دهد مي

هـاي راهبـردي، انـدازه گيـري موفقيـت، هاي مربوط بـه برنامـه ايجاد جهت•

و بـازنگري در سـازمان آماده بـازنگري در چگـونگي بـه كـارگيري. سـازي

و  و چگـونگي تخصـيص منــابع مـالي؛ تعريـف نيازهـاي كاركنــان كاركنـان

و تخصصي كه دارند توانمندي ريزي بـراي پركـردن همينطور برنامه. هاي آنها

و چه منـابع انسـاني-خالءهايي از منابع  و بكـارگيري يـا-چه منابع مالي

و آموزش ضمن خـدمت آنـان سـرانجام. اجرا به معناي استخدام، بازآموزي

.هاي يادگيري براي تك تك افراد ايجاد برنامه
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برنامه يادگيري به اين معني است كه هركسي بايـد بـراي خـودش پروفـايلي•

.داشته باشدكه بتواند آن پروفايل را دنبال كند

و همچ• و سرانجام ارائه خدمات، ارزيابي سازمان نين ارزيـابي عملكـرد افـراد

و سنجه همچنين مقايسه آن با شاخص .هايي كه در دست داريم ها

باال، ابتدا با جزئيات بيشتر دربـاره قبل از وارد شدن به بحث درباره چهار مورد

و چگونگي تغييرات محيط صحبت مي ها ات تغييرات محيط روي كتابخانهتأثيركنم؛

بـراي. ايـن تغييـرات را نشـان خـواهم داد نش كتابداران نسبت بـهو چگونگي واك

يكي نگاه كالن به موضوع. بررسي تغييرات محيطي راهكارهاي متعددي وجود دارد

همچنـين بـا. اين معني كه در جوامع مختلف چه اتفاقـاتي رخ داده اسـتبه. است

در دانشـگاهً مـثال. توان در سطوح خردتر موضـوع را بررسـي كـرد نگاه خرد مي هـا

و چگونه توانسته سالهاي اخير چه تغييراتي كرده و فعاليتهـاي اند، خـود اند خودشان

.را مورد بازنگري قرار دهند

 ها و بازنگری در تعاریف رقابت دانشگاه
در واقـع بـين. هـايي بـين دانشـگاهها وجـود دارد بينيم رقابت در اين زمينه مي

هي كتابداران از تغييراتي كه در فرايند توليد دانـش آگا. رقبايي كه دانشگاهي هستند

. پژوهشـي اسـت–رخ داده است اكنون شرط الزم بـراي يـك كتابـدار دانشـگاهي 

كتابدار امروز بايد بداند چگونگي انجام پژوهشها با گذشته متفاوت شده، چگـونگي

و شـروع ها، چگونگي نزديـك شـدن بـه انتخاب موضوع و طـرح آن هـر موضـوع

آنتحقي همينطور تغييراتي كه در يادگيري دانشجويان اتفاق افتـاده اسـت.ق در باره

كنند متفاوت با گذشـته كه كتابدار بايد بداند ابزارهايي كه براي يادگيري استفاده مي

و هماهنگي مجموعه. است اين تغييرات باعث شده كه كتابخانه ناگزير از همخواني

و فعاليتهاي خودش با سازما آن. نها مادر باشدامور و بـراي سـازماني كـه در دل آن

. كند كار مي
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م و اگر يك سسه پژوهشي يا صنعتي ديگر اسـتؤحال اگر يك دانشگاه است،

ــدارد  ــوع ن ــاوتي در اصــل موض ــازمانهاي. تف ــا اآلن آن س ــوع م ــابراين در مجم بن

هم كه مـا بنابراين، خدماتي. گذشته نيستيم، تقريبا همه چيز تغيير كرده است قديمي

و اين باعث شده كه ما ناگزير از باز تعريف مفاهيم ارائه مي دهيم تغيير خواهد كرد،

نظير اينكه كتابخانه اآلن چگونه جايي است؟ ما كتابدارن چه كسـاني. باشيم متعددي 

و چگونه بايد كاري را كه از ما انتظار مي .رود انجام دهيم هستيم؟

 تغییر در فرایند یادگیری
و تغييرات را مورداگر بررسي قـرار بخواهيم وارد جزئيات اين موضوع بشويم

يـادگيري از يـك فراينـد انفـرادي،. دهيم، نخستين تغيير در زمينـه يـادگيري اسـت 

و گروهي تبديل شده است ً ممكن است همواره كـامال. امروزه به يك فرايند جمعي

و گروهي نباشد؛ ولي در مجموع سهم از جمعي يادگيري گروهي اآلن خيلي بيشـتر

و پژوهش هر دو خيلي متفاوت با گذشته شده. گذشته است وابسته بـه. اند يادگيري

و در حال حركتند جاي خاص نمي يك ايـن ترتيـب كـه بـه. شوند، متمركز نيستند

لب يادگيري مي و و اين گونه چيزها انجام شود تواند با ابزارهايي مانند موبايل . تاپ

و بـا آنهـا حركـت مـي در نتيجه و ملـزم بـه شخص اين ابزارها را همراه دارد كنـد

و توقف در يك جاي خـاص نيسـت  در. ايستادن بـه عـالوه قـرار نيسـت كـه مـن

منابع مورد استفاده مـن. يادگيري خودم را محدود به يك منطقه يا شهر خاص بكنم

.از جهاني شدن استاينها همه نمودهايي. تواند در كشور ديگري باشد مي

 تغییرات فناورانه یا تکنولوژیکی
كند، اآلن ما از ارتباطهاي اينترنتي تغييرات فناورانه يا تكنولوژيكي هم كمك مي

و بـه با سرعت پائين در بسياري جاها به ارتباطات با سرعت خيلي باال رسـيده  ايـم،

اي مثـل همين ترتيب امكان استفاده از ابزارهـاي چنـد رسـانهبه. آن دسترسي داريم
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و صدا داريم و تصوير تواند در سراسر كـرهمي اين ترتيب اطالعات علميبه. ويدئو

و تبادل شود براي تعامل بـين افـراد ديگـر. زمين در كسري از ثانيه در جريان باشد

و نزديك هم باشند مي.ضرورت ندارد كه دو نفر باهم تواند بين چنـدين اين تعامل

و در نقاط مختلف در جريان باشد در. نفر يـك لحظـه در نمونه آن وبينارهاست كه

و كنار دنيا يـك همه كره زمين برگزار مي و چندين نفر در آن واحد از گوشه شوند،

امـروزه رابـط كاربرهـا هـم تغييـر. بيننـد مطلب خاصي را بطور گروهي آموزش مي

و بـا كردنـد گذشـته اآلن ما از رابطهاي گرافيكي كه با ماوس كـار مـي. اند كرده ايـم

ميپدها كه بيشتر لمسي هست آي همين كار چگونگي تعامل را هم تحت. كنيم ند كار

مي. قرار داده است تأثير كنيم كه به آن رايانش مبتنـي ما اآلن به سمت چيزي حركت

و. گوييم بر اشاره مي و بـا اشـارات در اين روش كاربر نياز به لمس صـفحه نـدارد

و انفعاالت كامپيوتر مورد مي حركات خود فعل ممكن اسـت كـه. دهد نظر را انجام

مي ظرف پنج سال آينده  رود كـه اين اتفاق نيافتد، ولي تكنولوژي كامپيوتر به سمتي

احتمال دارد با نگاه كردن شما به بخشـي يـا. اين دستگاه بتواند ذهن شما را بخواند

و اين تعامل را آسانت نقطه .ر خواهد كرداي در كامپيوتر ارتباط شما با آن برقرار شود

 تغییرات بنیادی در آموزش عالی
مي تأثيرآموزش عالي هم به شدت تحت و ما تـوانيم جهاني سازي قرار گرفته

تـوانيم در يـك سـطح بسـيار مـا همـين اآلن مـي. اين را در جاهاي مختلف ببينـيم 

و آموزش برخط را مشـاهده كنـيم گسترده آمـوزش. اي در دنيا آموزش الكترونيكي

توانـد در سـطح اين ترتيب يادگيري مـيبه. نون بسيار هم رقابتي شده استعالي اك

و به  و مكانهاي مختلف انجام بشود مي كره زمين در زمانها كه اين ترتيب همـه بينيم

و از ايـن امكانـات اسـتفاده مـي  و كشورهاي مختلف در آن سهيمند . كننـد فرهنگها

گ و ديگر مثل ذشته نيست كه فـرد يـا افـراد مختلـف فرايند پژوهش هم تغيير كرده

ً اآلن پـژوهش كـامال. تنها بر اساس ايده خودشان بخواهنـد كـاري را انجـام بدهنـد 
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گروهي شده، حتي براي تعيـين يـك موضـوع پـژوهش گروهـي بـا هـم مشـورت

مي مي و به تصميم ايـن فراينـد پـژوهش گروهـي از حـوزه فنـي البتـه. رسند كنند،

و علوم شروع شد مي.مهندسي بينيم كه پـژوهش گروهـي در گذشته نه چندان دور

مي. ها بود فقط در آن حوزه و علـوم انسـاني ولي امروزه بينيم كه در علوم اجتمـاعي

.دهد هم اين فرايند رخ مي

 تغییر در نرش علمی
ديگر بسياري از توليـدات. امروز هم با گذشته تغيير كرده است توليدات علمي

مي.پژوهشي متني نيستند از. توانند به فرمتهاي متفاوتي توليد شـوند توليدات يكـي

به داده. Big dataاي بزرگند اين اشكال داده هم مرتبط با يك موضوع پژوهشـي هاي

ها، يا بـه عبـارتي همينطور مصورسازي داده. شوند كه در يك فضا قابل دسترسي مي

هم توليد داده داران را بـه سـمت سـويي وجود دارد؛ كـه كتابـ ها در شكلهاي جديد

و سوق مـي  و سـازماندهي اطالعـات شـبيه گـردآوري دهـد كـه ديگـر گـردآوري

و راهكارهاي خودش را مي از. طلبد سازماندهي اطالعات متني نيست، يكـي ديگـر

مي تغييراتي كه در محيطهاي آموزشي رخ داده  را توانيد دوره اين است كه شما هايي

هاي آن در گذشته بيشتر در كشـور ايـاالت متحـدهنهبصورت آنالين بگذرانيد، نمو

و در چند سال اخير به كشورهاي ديگر هم اشـاعه پيـدا كـرده اسـت  ايـن بـه. بوده

و بـدون توانيد از دانش افراد بسـيار مشـهور در رشـته ترتيب شما مي هـاي خـاص

يـ يا بـا عضـويت در دوره. حضور آنها در آن مكان استفاده كنيد ا هـاي بـرخط آزاد

Open Online Course ها آموزش الزم را به دست آوريد.

 تغییر در مفهوم مالکیت معنوی
يكي ديگر از بحثهايي كه داريم بحث مالكيت معنـوي اسـت كـه پيچيـدگيهاي

 Openيـا همانطور كـه مـا دربـاره دسترسـي آزاد. خاص خودش را پيدا كرده است
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Access مي حقوق پديدآوران هم هستيم، كنيم، از طرف ديگر خواهان حفظ صحبت

. كـنم كه اين هم پيچيدگيهاي خاص خودش را دارد كه بيشتر درباره آن صحبت مـي 

در زمينه انتشار منابع هم تغييرات زيادي رخ داده، در گذشته بيشتر مونوگراف توليد

ً كـامال بـه به عالوه توليد منابع علمـي. شد، ولي اآلن بيشتر كارهاي گروهي است مي

مي كترونيكي يا ديجيتالصورت ال شـود منـابعي زاد، يعني فقط الكترونيكي هم توليد

.شود، كه چنين چيزي در گذشته مرسوم نبـوده اسـت هرگز چاپي آن منتشر نمي كه

اآلن بر اساس نياز كار بر خريد صـورت. خريد منابع هم با گذشته تغيير كرده، است

مي. گيرد مي يك يعني نيـاز كـاربر مـدرك را كـه مـورد توانيد يك بخش خاصي از

ميبه. است بخريد يعنـي. خريد مبتني بـر تقاضـا: گوئيم اين نوع خريد به اصطالح

را من تصميم مي و نه تمام آن .گيرم كه فقط يك بخشي از يك مدرك را بخرم

 سایر تغییرات در فرایند آموزش و پژوهش
ر تغييراتي هم در زمينه انتشار مجله رو قيمت مجله.خ داده استها ها همينطور

و مسايل مالي مجله . پـردازيم ها هـم هسـت كـه حـاال بـه آن مـي به افزايش است،

فرايندهاي جستجو هم تغيير كرده، گرچه تفاوتهـايي وجـود دارد بـين جسـتجو در

و ساير ناشران مي. گوگل اسكالر، ابسكو ً رود كه مـثال مـا بتـوانيم جستجو به سمتي

نكته جـالبتر اينكـه چگـونگي. بازيابي قرار دهيم متعددي از منابع را موردمجموعه

ً قبال يك نفر با يك ايده. انجام پژوهش هم از شكل خطي خودش خارج شده است

مي خاصي وارد كتابخانه مي و منابع را جستجو مي شد و تحقيقش را انجام و كرد داد

مي مقاله و آن را منتشر مـي نوش اي بر اساس تحقيقش كتابخانـه در دل ايـن. كـردت

و در مركز آن قرار داشت، اما امروزه به گونه ديگري است در واقع آن رونـد. فرايند

ايـن رونـد غيـر خطـي. كتابخانه ديگر در مركز قرار نـدارد. خطي تغيير كرده است

و به  و ممكن است پژوهش از هر جايي شروع شود در. هر جايي ختم گـردد است

هـايش را روي وب بگـذارد، خالل يك تحقيق ممكن است محقق بخشـي از يافتـه
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و برگشتي ادامه پيدا مي و اين حركت رفت و باز برگردد . كند نظرات افراد را بپرسد

. هاي ديگر قرار دارد هم يك خدمت است كه در كنار خدمت كتابخانه

 واکنش کتابداران به تغییرات
چهههم حال بايد ببينيم كه ميتأثيراين تغييرات ماي روي كتابخانه ما و گذارد

همينطور نيازهاي جديد كـاربران. كتابداران با اين تغييرات چگونه بايد روبرو شويم

يا پژوهش مسئلهو  و Digital Scholarshipهاي ديجيتالي و پژوهشهاي الكترونيكـي ،

كننـد نيازهاي جديد پژوهشگران را با توجه به شكلهاي جديد تحقيقي كه اتخاذ مي

و همينطور استفاده از  مد نظر قرار بدهيم كه اين مستلزم استفاده از فناوريهاي جديد

و داده داده .ها استو مصورسازي داده Big dataهاي بزرگ ها به شكل غير خطي

ه و همĤهنگي با اين تغييرات راهكارهاي متفاوتي وجود دارد كـه براي مخواني

 Data specialistهـا يـا نخستين آنها اين است كه كتابداران بايد متخصص امـور داده 

عالوه بر آن بايد هر يك ازكتابداران در يك زمينـه موضـوعي خـاص داراي. باشند

و دانش موضوعي وسيعي باشند ن. تخصص توانيـد فقـط كتابـدار مـي بنابراين شـما

و فقط يك اطالعات كلي راجع به ً مثال اگـر بـا. همه موضوعات داشته باشيد باشيد

اگـر بـا متخصصـان. كنيد بايد تاريخ را خوب بدانيد متخصصان حوزه تاريخ كار مي

همينطور هر رشته ديگري،. كنيد، بايد آن رشته مهندسي را بشناسيد مهندسي كار مي

همينطـور بايـد از چرخـه حيـات.ه كتابداران موضـوعي الزم داريـم يعني ما امروز

دهد، از كجا اين كار شـروعً اطالعات كامال مطلع باشيد كه چطور اين فرايند رخ مي

و چطـور ايـن اطالعـات گسـترده شود، چطور اين فرايند توسعه پيـدا مـي مي كنـد

وًحتما. شود مي اينگونـه نباشـد كـه بايد يك عضو فعال از يك تيم پژوهشي باشيد

و  شما بيرون از تيم منتظر يك سوال يا درخواست معيني بمانيد، كه از شما بپرسـند

و. پاسخ يا منبعش را بخواهند بلكه شما بايد يكي از اعضاي گروه پژوهشـي باشـيد

و با آنها حركت كنيد .تمام نيازها را پيش بيني



 هر كتابخانه يك رصدخانه� 60

 تحلیلی مقدماتی از تحوالت جاری
ا ين قسمت بايد گفت، هر كتابخانه يك برنامـه راهبـردي دارد براي جمع بندي

موضـوع مفصـلي) اسـتراتژيك(ريـزي راهبـردي اينكه موضوع برنامه كه با توجه به 

و شما را به استفاده از وبينـار برنامـه است، كه به آن وارد نمي ريـزي راهبـردي شوم

و اساليدهايش روي شبكه دعً خودم كه قبال برگزار كردم در وت مـي هست، و كـنم،

. كنم اينجا فقط به رئوس كلي برنامه راهبردي توجهتان را جلب مي

آن نكته اول اينكه شما بايد اهداف كتابخانه تان را بـا اهـداف سـازماني كـه در

و هم جهت كنيد براي مثال اگر شما در يك كتابخانه دانشگاهي كار. هستيد، همسو

و بـر اسـاس بيانيـه رسـالت آن ميكنيد بايد بيانيه رسالت آن دانشگا ه را مطالعه كنيد

حاال به عنوان مثال مـن بـه دانشـگاه. دانشگاه برنامه راهبردي خودتان را تنظيم كنيد

ً مثال در بخشـي از بيانيـه رسـالت دانشـگاه مـا آمـده كـه مـا. كنم خودمان اشاره مي

توانـايي كارهـاي هايي تربيت كنيم كه توانايي يادگيري داشته باشند، خواهيم آدم مي

و امثال اين اهداف هـايي خـواهيم روي واژه همينطـور مـا مـي. گروهي داشته باشند

و  همـه، يعني جائيكه Common placeمانند همكاري، درگير شدن با موضوع، دانش،

مي-در آن حضور دارند  . متمركـز بشـويم-تواند فيزيكي باشد يـا الكترونيكـي كه

هايي كه در بيانيه رسالت دانشگاه استفاده شده همان واژهًنيازي نيست كه شما دقيقا

چيزي كه مهم است اين است كه شما بتوانيد با همان مفـاهيم. است را به كار ببريد

ً يعني مثال اگر بحث يادگيري هسـت شـما هـر چـه را مربـوط بـه بحـث. كار كنيد

رسالت هست ماننـد هاي ديگري كه در بيانيه واژه. يادگيري است مد نظر قرار دهيد

vision statement مي خواهد دانشگاهي باشد كه در سطح كشورً؛ كه مثال دانشگاه ما

و در سطح كشور  و اينها همـه بايـد بـراي شـما تأثيرشناخته شده باشد گذار باشد،

و عبارتهـايي چـون همكـاري، توليـد در اين فرايند واژه. دار شود مشخص معني هـا

در.و نشر آن اهميت دارد دانش، حفاظت از دانش ً طبيعتا يك رويكـرد جهـاني هـم

مي اينجا مطرح است به شود فقط مربوط اين معنا كه آنچه كه در يك دانشگاه توليد
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مي بلكه. به افراد آن دانشگاه نيست تواند در اختيـار با يك نگاه جهاني اين اطالعات

و  .ش جديد قرار بگيردآموزش عالي ديگر براي توليد دان مؤسساتدانشگاهها

 ای کتابداران های حرفه یادآوری ارزش
بينيد با وجود تغييرات وسيعي كه گفتيم، ما به عنوان كتابـداران همانطور كه مي

و رسالت ارزش مي هاي بنياديني را كه داشته هاي اصلي به ايم حفظ كنيم، ما همچنان

و رسالتمان در فراهم اط وظيفه و ايجاد دسترسي به العات براي كاربران پايبنـد آوري

همچنين ارزش بنيادي ديگري كه در كارمان داريم اين است كه ما همچنـان. هستيم

و نزديكي داشته باشيم مي ولـي همچنـان مـا. خواهيم كه با كاربرانمان ارتباط خوب

و دسترسـي بـه بهتـرين خـدمات-نسبت به تعهدهاي قبلي خود  كه فـراهم آوري

و متعهـد خـواهيم بـود-براي كاربران هسـت   همچنـين مثـل گذشـته بـه. پايبنـد

و باور داريم كه اين همكاري هاي بين كتابخانه همكاري مي اي اعتقاد داريم، توانـد ها

تـوانيم در سـطوح مختلـف مـا مـي. ميزان دسترسي به اطالعـات را بهبـود ببخشـد 

و در سطوح دانشگاهي منطقه و ملي با هم همكاري داشته باشيم، هـاي بين كـالج اي

.هايي پيش بيني بشود مختلف همكاري

 بازگشت به برنامه راهربدی
هـاي برنامـه اسـت؛ كـه بايـد چهارمين بخش برنامه راهبردي ما تعيـين جهـت

و مورد و هـم جهـت باشـد همچنان با آن اهداف اصلي كه مهم . نظر هستند همسو

ك و در. تابخانـه شـما بسـتگي خواهـد داشـتً طبيعتا اهميت هر يك از اينها به شما

و داراي اولويت است ضمن اينكه قرار نيست كـه. تعيين اولويتها، دانشگاه شما مهم

 خالصـه. چه براي شما داراي اولويت است براي همه دنيا هم اولويت داشـته باشـد 

مي اينكه شمائيد كه اولويت از. كنيد هاي خودتان را تعيين در اين قسمت من بيشـتر

كنم بلكه بيشتر راجع به امكانـاتي اين راجع به محتواي برنامه راهبردي صحبت نمي
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و تغييراتي كه ايـن امكانـات كـرده بحـث مـي در ايـن. كـنم كه در اختيار شماست

از قسمت همانطور كه در اساليدها نشـان داده شـده مـي  خـواهم در بـاره حمايـت

مي. چرخه اطالعات صحبت كنم . فراينـد پـژوهش اشـاره كنـيم تـوانيم بـه در اينجا

و بعد با يك شكل غير خطي كـه بـه آن پژوهشگر در اول چيزي در ذهنش هست،

مي اشاره كردم .گذارد مراحل متعددي را پشت سر

ميً در مرحله بعد طبيعتا پژوهشگر كه تحقيقش را انجام مي كند كـه دهد تالش

. هـا بودنـدر گذشته فقط مجلهد. هايش را به نحوي در اختيار ديگران قرار دهد يافته

توانـد وبـالگ بنويسـد، پژوهشـگر مـي. تواند شكلهاي مختلفي داشته باشد اآلن مي

و در مجموع دانش را نشر دهد حاال بايد ديـد كـه. نتايجش را روي وب قرار بدهد

را. تواند بكند كتابخانه در چنين شرايطي چه كمكي به پژوهشگر مي من سـه سـطح

ً يكي مشاوره به پژوهشگران اسـت، كـه طبيعتـا ايـن.ام نظر گرفته در اين تصوير در

و مبتني با رشته تحصيلي افـراد باشـد و راهنمايي بايد كامال مرتبط ً مسـلما.ً مشاوره

اش زبانشناسـي يـا يك متخصص علوم پزشكي يا مهندسي نسبت به كسي كه رشته

ش و و مشاوره متفاوتي نياز دارد، ً ما بايد كامال رشته محـور تاريخ است به راهنمايي

مي. عمل كنيد توانـد فقـط ارائـه مـي. تواند شكلهاي مختلفي داشته باشد كمك شما

مي راهكارهاي عمومي اي را بـه آنهـا معرفـي تواند ابزارهاي تازه در آن زمينه باشد،

تواند ايجاد پايگاه اطالعاتي جديدي براي آنها باشد، چگـونگي ايجـاد يـك كند، مي

بنـابراين شـكلهاي مختلفـي. يا چگونگي استفاده از پايگاههاي موجود باشد پايگاه،

مي. دارد بـه آنهـا. تواند در زمينه سپردنگاههاي سـازماني باشـد شكل همكاري شما

كمك كنيد كه اطالعاتشان را آرشيو كنند، يا به آنها كمك كنيـد آرشـيو خودشـان را 

و در همـه چيزي از مجموعه آرشيوشان را چاپ. طراحي كنند ايـن يا منتشر كننـد،

مي زمينه هاي پژوهشـي هـم چگونگي برخورد با داده.توانيد به آنها مشاوره بدهيد ها

مي. متفاوت شده است توانسـت بخشـهايي از فراينـدهاي در گذشته يك پژوهشگر

اما حـاال همـه اطالعـات پيشـين. تحقيق خودش را ناديده بگيرد، يا حتي دور بريزد
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ايـن ترتيـب بـه. ذخيـره شـود هاي بزرگ در جاهاي مختلف به شكل دادهتواند مي

مي داده مي هايي كه ما نگهداري توانـد بـراي پژوهشـگران مختلـف در جاهـاي كنيم

توانــدً مــثال مــن دادهــايي در تحقــيقم دارم مــي. اســتفاده قــرار گيــرد ديگــر مــورد

دا پژوهشگري در يك جاي دنيا به و برايش مناسـب باشـد اين دسترسي . شته باشد،

به مسئلهبراي حل يك ايـن ترتيـب يـك جامعـهو پاسخ به يك پرسش كه در واقع

و به صورت مستمر يادگيرنده شكل ميگيرد، كه در آن ما مي توانيم از هم ياد بگيريم

. اين يادگيري در جريان باشد

 های تازه های نوین و مهارت آموزش
ميحاال بايد ديد كه كتاب . تواند در اين فرآينـد مشـاركت كنـد خانه شما چگونه

و كتابداران شـما چگونـه بايـد در و كاركنان چه زير ساختهايي براي اين الزم دارد،

يك كتابدار بـه عنـوان مثـال اگر بخواهيم در مورد. عمل نقش خودشان را ايفا كنند

و آن كتابدار اگر بخواهد به يك پژ وهشگر كمك كند ولـي راجـع بـه صحبت كنيم،

و هيچ سررشته او موضوع پژوهش آن پژوهشگر چيزي نداند اي از موضوع تحقيـق

بنـابراين همـانطور كـه گفـتم. تواند بكند هيچ كمك جديي نميًنداشته باشد، عمال 

و تخصـص كـافي باشـند  ً مـثال. كتابداران ما بايد در زمينه موضوعي صاحب دانـش

ميكسي كه در زمينه تاري و در مورد آهنگسازان يا نوازنـدگانخ موسيقي تحقيق كند

.تـوانم بـه او كمـك كـنمً كند، طبيعتا من اگر از موسيقي چيزي ندانم نمي تحقيق مي

بايد آمار خوب. هاي پژوهشي را هم خوب بدانند عالوه بر اين كتابداران بايد روش

و همـين بدانند، بتوانند تحليل طـور بايـد از مقـررات حـق هاي آماري انجام بدهند

م. لف نيز آگاه باشندؤم ميؤاين آشنايي با حقوق تواند هم قوانين ملي باشد هـم لف

به شكل جديـد آشـنا المللي همين طور كتابداران بايد با ارتباطات علمي قوانين بين

هاي ارتبـاطي كتابـداران خيلـي اهميـت دارد آنهـا بايـد عالوه بر اين مهارت. باشند

هي بتوانند و دانشجويان ارتبـاط برقـرار كننـد كـه ايـنت علميئبه خوبي با اعضاي
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مي هاي ارتباطي زمينه مهارت و تعاملي آن ساز همان ارتباط ً شود كه قـبال راجـع بـه

ً مـثال. هاي آموزشي كتابداران ضروري اسـت اين تعامل براي فعاليت. صحبت كردم

ميبه دانشجويان چگونگي استفاده از منابع را آم در نهايت ما به مدلهاي. دهند وزش

و شـكلهاي تـازه  ً مـثال مـا نيـاز بـه. اي از خـدمات نيـاز داريـم جديدي از خدمات

پذير داريم كه بتواند براي هر گروه اجـرا هاي آموزشي سواد اطالعاتي سنجشهبرنام

و انفـرادي آمـوزش دهـيم ما نمي. بشود مـا. توانيم هر پژوهشگر را به صورت مجزا

هاي آموزشي جمعي داشته باشيم كه نتايج اين آموزش هم قابـل سـنجشد برنامهباي

. گيري باشدو اندازه

ها پاسخ به تغییرات در ساخت�ن و تجهیزات کتابخانه
در بسياري از تغييراتي كه رخ مي دهد در واقـع پاسـخ بـه تغييراتـي اسـت كـه

و بعضـي بعضي از اين تغييرا. جهان اطراف ما اتفاق افتاده است ت فيزيكـي اسـت،

مي. هاي ديگر داشته باشد تواند شكل مي ساختيم اين گونـه در گذشته وقتي كتابخانه

. سـاختيم بود كه كتابخانه را يعني فضاي فيزيكي كتابخانه را يك بار براي هميشه مي

امـا. سال هـيچ تغييـري در ايـن سـاختمان رخ ندهـد30سال25ممكن بود براي

مي امروزه تغييراتي و دائمـي كه در فضاي كتابخانه انجام مثـال.اسـت شـود مسـتمر

تئديگر جمعيت دانشجويي است شما هر سال دانشجويان جديد داريد، اعضاي هي

مي تازه علمي مي اي برايتان كرديد شايد سالها همانً آيد، شما قبال يك راهنما كه تهيه

مي مورد ت استفاده و شـما بايـد مرتـب بـا توانست باشد، اآلن غييـرات سـريع اسـت

به عالوه اين تغييرات را بايد همزمان بـا آنچـه كـه در بافـت. تغييرات حركت كنيد

و هم جهـت كنيـد جمعيتي دانشگاه رخ مي بنـابراين آنچـه در گذشـته. دهد همسو

 داديم مربوط به كتابخانه ثابت بود، اما االن در درون آن تغيير مرتـب اتفـاق انجام مي

. افتد مي

ً مثال يكي از چيزهايي كه بايد به آن فكر كنيد اين اسـت كـه كـاربري كـه وارد
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و نشانه كتابخانه مي و سويي كـه شود آيا با عالئم و روشني به آن سمت هاي منطقي

مي مي شود؟ آيا ابزارهايي كه نياز دارد به راحتي در اختيارش هست؟ خواهد هدايت

مييا اينكه نه سرگردان در كت . خواهد بايد بگردد ابخانه در جستجوي آنچه

و تجهيزاتي كه در كتابخانه است تا چه انـدازه راحـت بايد ببينيد كه تسهيالت

و تا چه  مي است هـا تـا وسايلي كه داريم ميزها، صندلي. دهد اندازه به كاربر آرامش

و چقدر تغييـرات محيطـي كـه شـما مـي اندازه قابل جابه چه  خواهيـد جايي هستند

و شكل آنهـا مـي. بدهيد مسير است توانـد همچنين چگونگي چينش ابزار تجهيزات

ها يك ميزهاي امانت بزرگي دارنـد كـه كتابـدارانً مثال خيلي از كتابخانه. موثر باشد

ً كـال. مانـد اينها از نظر كاربر امروزي بيشتر شبيه يك بانـك مـي. اند پشت آن نشسته

و اي و ميز امانت و عالقـه بـه نها بايد به گونهتجهيزات اي باشـد كـه كـاربر اشـتياق

و احساس راحتي كنـد  يـك حالـت بازدارنـده. نزديك شدن به آنجا را داشته باشد؛

.نداشته باشد كه او را از آمدن به سمت كتابدار منع كند

. ها قـرار بگيـرد تواند در كتابخانه تجهيزات متعددي امروزه طراحي شده كه مي

مياختصاص داد براي تله كنفرانس توان در كتابخانه يك جاييميً مثال تـوانيم كه ما

اسـمارت بـرد هسـت يـا. با افراد مختلف به صورت آن الين ارتباط داشـته باشـيم 

مي تخته ً توانيم به وسيله آن مثال همكاري داشته باشيم بـا يـك نفـر هاي هوشمند كه

مي. ديگر در يك جاي ديگر تواننـد مـي بينيد كـه همين طور ويديو پرژكتورهايي را

تـوان روي سـهً مثال با يك ويدئو پروژكتور مـي. بدهندصفحات متعددي را پوشش 

. مانتيور اطالعات را همزمان منتشر كرد

از مي استفاده كرد كه پژوهشگران با اسـتفاده صفحات نمايش خيلي بزرگ توان

و اينها امكانات متعدديمي از آنها و كارهاي ديگر توانند يك قسمت را بزرگ كنند

اين امكانات. كاربر قرار ميدهيم/ انه در اختيار پژوهشگر است كه ما به عنوان كتابخ

و كاربردهاي مختلفي هم داشـته تواند در رشته مي هاي مختلف خيلي كاربردي باشد

در DNAهاي شناسي با آن ميشود جزئيات رشتهً مثال در زيست. باشد را نگـاه كـرد،
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ي تاريخ مي ك اندازه بزرگ روي شود تصويري از يك صحنه نبرد را با جزيياتش در

مند هسـتند كـه تسـهيالت همين طور خيلي از دانشگاهها عالقه. مانتيورها نشان داد

در ويژه اي براي دانشجويان تحصـيالت تكميلـي فـراهم كننـد وامكانـات بيشـتري

. اختيار آنها قرار دهند

و قابـل تجهيزات كتابخانه ً همانطور كه عرض كردم بايد كامال قابـل جابجـايي

هايي كه ميشود جاي آنها را عوض كرد ميزهايي كه به راحتـي صندلي. عطاف باشدان

بشود؛ در كتابخانه جاي آنها را عوض كرد صفحات مانيتوري كه قابل تغيير هسـتند 

و تعويض باشند هر حال كتابدار بايد بـهبه.ًو كال بايد اثاثيه كتابخانه قابل جابجايي

ب تجهيزاتي كـه وجـود.ه شكل دلخواهش تغيير دهدراحتي فضاي داخل كتابخانه را

دارد بايد به شكلي يادگيري گروهي را آسان كند بـا افـراد ديگـر در جاهـاي ديگـر 

هـا در شـهر ها ممكن است در خانه باشند، بعضي بتوانند ارتباط داشته باشند، بعضي

تفاده از يـك همين طور اسـ. اينها بايد در كتابخانه ميسر باشد همه ديگري باشند، كه

ً مثال تصاوير هنري، تابلوهاي. سري امكاناتي كه بتواند محيط كتابخانه را دلپذير كند

و عكسهاي زيبا كه مي . تر كنند توانند فضا را قابل پذيرش نقاشي

. توانند از آن استفاده كننـد همين طور امكاناتي مثل يك كافي شاپ كه افراد مي

ميهاي گذشته تابلوهاي در كتابخانه و آشاميدن ممنوعي زديم كه در كتابخانه خوردن

هـر بـه.خواهيم تقويت كنـيم ها را نميً نهايتا بايد بگويم كه ما فقط افكار آدم. است

و بايد به ياد داشته باشيم افرادي كه وارد آنجا مي شوند نيازهـاي ديگـري هـم حال

و اين شايد يكي بخواهد قهوه. دارند . بايد در اختيارش باشداي بخورد چايي بنوشد

. خـارج كنـيم توانيم فضاي كتابخانه را يك مقدار از حالت رسـمي همين طور ما مي

بينيد اين آسانسوري كـه در ايـن تصـويرً مثال اين آسانسوري كه شما در تصوير مي

همه عكس است كـه در آنجـا بقيه. است فقط يكي از اين افراد كتابدار واقعي است

و خيلي خشك نباشد براي اينكه فضا يك مقدار غير رسمي. قرار گرفته است .باشد

هـايً در يك قسمت ديگر همانطور كه قبال گفـتم مـا كتابـداران بايـد مهـارت
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به عالوه بايد بتوانيم به پژوهشگران در كـار تحقيـق. پژوهشي خود را افزايش دهيم

كار كتابخانهدبراي اين كار حتي ممكن است خودمان تحقيقاتي در مور. كمك كنيم

. انجام دهيمو كاربرانمان به شكل علمي 

ها تبدیل تهدیدها به فرصت
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كنم، كتابداران بايد همه تغييـرات را بـه فايـل

و فكر نكنند كه  و فقـط بخواهنـد نيك بگيرند اين تغييـرات بـه آنهـا تحميـل شـده

و هـم بايـد بـا ايـن تغييـرات بلكه. همراهي كنند هم بايد آن را به فال نيك بگيريم

يعني بايد به آنها كمك كنيم كه بـا. اين اتفاق بايد درباره كاربران بيافتد. همراه باشيم

اي نباشد كه وقتـي وارد كتابخانـه يعني به گونه. تغييراتي كه رخ ميدهد همراه باشند

و پريشـاني آنهـا شـود ميشوند با فضايي روبه رو شوند كـه منجـر  . بـه سـرگرداني

و پروژه همانطور كتابداران ما بايد توانمندي ارزيابي پژوهش هـا را داشـته باشـند ها

ايـن هـم خيلـي مهـم. شود را بايد داشته باشند توانايي ارزيابي خدماتي كه ارائه مي

مي. است كه اين جاست كه ما وارد مرحله بعدي طرح مان  همان آماده سـازي شويم

در ايـن. هـا اعمـال كننـد است كه كتابداران بتوانند تغييرات را عمال در آن بازنگري

هايي كه يك كتابدار موفق در گذشته را، بـا خواهم درباره تمام آن ويژگي مرحله مي

و كتابدار موفقي كـه امـروز مـي اين ويژگيهايي كه مي اش شناختيم شناسـيم دربـاره

ك. صحبت كنم و بـه تنهـايي تابخانه كتابداران بايد در هم بتوانند به صورت مسـتقل

و هم اينكه آمادگي همكـاري در كارهـاي گروهـي را بصـورت خالقانـه  كار كنند،

مي. داشته باشند توانـد خـودش بـه تنهـايي در واقع يعني در عين حالي كه يك فرد

. كارش را انجام بدهد بايد بتواند يك عضو موثر در يك تيم هم باشد

مي.ل گذشته نيست كه ما متنظر كاربر بمانيمديگر مث رويم ما از كتابخانه بيرون

ميو دنبال كاربر مي و او را به كتابخانه يعني ما از يك نقش غيرفعـال. آوريم گرديم

ديگر مثل گذشته نيسـت كـه فقـط منـابع. بايد نقش خودمان را به فعال تغيير دهيم
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و مـا. تـوي كتابخانـه در دسـترس بگـذاريم چاپي داشته باشيم آنها را صحافي كنيم

هـم. شكل جديدي از منابع را هم داريم كه اسـتفاده از آنهـا نيـاز بـه مهـارت دارد 

و هم كاربر .كتابدار بايد ماهر باشد

علمـي هيئـت همين طور ديگر اين گونه نيست كـه فقـط خـدمات بـه اعضـاي

مي. بدهيم  و ما به آنها كمك و در كنـار آنهـا هسـتيم عمـال در توليـد اطالعـات كنـيم

هـا را توليـد مثل گذشته نيسـت كـه كتابـداران فقـط فهرسـت. كنيم همراه آنها كار مي

مي مي خـدمات مرجـع هـم.كند كردند بلكه ما االن كتابداري را داريم كه متاديتا توليد

مي. متفاوت شده است آً ما قبال فقط كاربران را به منابع راهنمايي نهـا كرديم اما االن بـا

يعني از رفرنس سـرويس بـه ريسـرچ سـرويس. كنيم در فرآيند پژوهش مشاركت مي

خـدمات كتابشـناختي. خدمات مرجع تبديل به خدمات پژوهشي شده اسـت. رسيديم

بيشـتر در تالشـيم كـه افـراد را،. شـود ما ديگر مثل گذشته فقط به كتابها محدود نمـي 

.سواد اطالعاتي هستند تبديل كنيمكاربرانمان را به افرادي كه داراي مهارتهاي 

معيارهاي ارزيابي خدمات هم تفاوت كرده مثل گذشته نيست كه مـا فقـط تعـداد

مي. هايي كه در ميز امانت به امانت رفته بشماريم كتاب خواهيم ببينـيم كـه آيـا بلكه ما

انـد؟ يعنـي مـا بـه اند؟ دسترسي پيدا كرده نيازشان رسيدهً افراد واقعا به اطالعات مورد

و برون داد اكتفا نمي بـراي بررسـي. ما آن برآيند نهايي مدنظرمان است. كنيم درون داد

ً واقعا بايد ببينيم كه چه معيارهاي داريم كـه مطمـئن شـويم افـراد بـه اين برآيند هم ما

. ارزيابي هم خودش مهم است اين چگونگي. اند اطالعاتشان دسترسي پيدا كرده

اينگونـه نيسـت. همچنين نقش ما به عنوان مدير كتابخانه با گذشته متفاوت است

و كه ما فقط منتظر باشيم يك بودجه اي به ما اختصاص بدهند، كه ما منابع تهيـه كنـيم

مـا بايـد ايـن تمايـل را داشـته. شوند بدهيم خدمات به آنهايي كه به كتابخانه وارد مي

ميبا و تواننـد بـه مـا شيم كه برويم سراغ افرادي كه در درون يا بيرون سازمان هستند،

و اهـدا منـابع اسـت.هاي مالي بكنندً مثال كمك آن. اين يك نوع گردآوري منابع مالي

اي بـه او بدهنـد نقش غير فعال سابق به عنوان فردي كه منتظر نشسته كه يـك بودجـه
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ن. ديگر سپري شده است ايـن. قش فعالي در جذب منـابع مـالي داشـته باشـيم ما بايد

تواننـد فقـط يـك دانـش كلـي كنم كه كتابداران ديگر نمي موضوع را هم باز تكرار مي

هـا داراي تخصـص آنان بايد حـداقل در يكـي از رشـته. ها داشته باشند راجع به رشته

و نگاهشان هم بايد نگاه جهاني باشد يـد اطالعـات يعني اين چرخـه تول. كافي باشند،

و توسعه پيدا مي .كند بشناسند را از همان ابتدا كه توليد ميشود

مي بنابراين به در اين ترتيب ما و بـازنگري توانيم آن هدف باز تعريف كتابخانه

و بازنگري در مهارت هاي كتابداران را در برنامه ريزي اسـتراتژيك خدمات كتابخانه

هم مشيخط. محقق كنيم در اين زمينه وجود دارد كه هر يـك بسـتگي هاي متفاوتي

ً خواهيد مثال يـك سـازمان مبتنـي بـر كـارگروهي داشـته به اين دارد كه شما آيا مي

باشيد؟ يا يك سازمان تخت، يا فلت يا مسطح داشته باشيد، كه وظايف در آن خطي

مي. تعريف شده باشد يد بـه كنيد، نباً طبيعتا اين تغيراتي كه در چارت سازماني ايجاد

از. يعني با طراحي افراطي باشد over designنحوي به اصطالح  يعنـي همـه چيـز را

يا اينكه بر عكس، اينقدر تغييرات جزيي باشـد كـه گـويي. ابتدا بخواهيم تغيير دهيم

و اصال خودش را نشـان ندهـد  اي ديگـر از زاويـه.ً هيچ تغييري اتفاق نيافتاده است

در. اهيم اين تغيير در سازمان را نشـان بـدهيم منظور اين است كه چه طور بخو آيـا

خواهيم داشـته باشـيم؟ بـا خطهـاي عمل يك سازمان را به حالت سلسله مراتبي مي

مشخص از هر مرتبه به مرتبه ديگر، يا اينكه نه روابط بـين اجـزاي آن يـك روابـط 

.ارگانيك باشد

ه ذهنـي يـا دهـم يـك تركيبـي از ارگانيـك بـا نقشـ چيزي كه اينجا نشان مـي

Mind map به است، كه البته اگـر يـك. هم بسـتگي دارد اندازه كتابخانه اين بستگي

كند، بـا يـك كتابخانـه خيلـيً كتابخانه خيلي بزرگ باشد طبيعتا طراحي آن فرق مي

ها براي مقياسهاي مختلـفً يعني طبيعتا شكل اين بازنگري. كتابدار4تا3كوچك با 

. متفاوت است

همـين طـور كـه. تواند نقشي غير فعال باشـد نقش كتابدار در اينجا نميًطيبعتا
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ما بايد از كتابخانه برويم بيـرون، بـرويم. توانيم منتظر كاربر بمانيم گفتم ما ديگر نمي

و. جلسه داشـته باشـيم علمي هيئتهاي آموزشي با اعضاي در گروه آنهـا را ببينـيم

م و خدمات جديدمان را به آنها اينها همه چيزهايي است كـه شـما. عرفي كنيممنابع

و شغل جديدتان بدانيد .بايد درباره نقش جديد

و رسالت سازمان چگونگي عملكرد شما را در شما جزئي از سازمانتان هستيد

وً در اين مسير شـما طبيعتـا ممكـن اسـت بـا دشـواري. كند سازمان تعريف مي هـا

و قديمي نظام هايي مواجه شويد، كه يكي از آنها چالش كارگزيني سازمان هاي سنتي

و هم جهـت نباشـد  يعنـي شـما. است كه ممكن است با نيازهاي شما خيلي همراه

و گـرفتن نيـرو در سـازمان مي خواهد تغييرات را اعمال كنيد ولـي شـيوه انتخـاب

و اينجا كار خيلي مشكل مي . شود نخواهد تغيير نكند

 جایگاه رسمایه انسانی
و. اينجا نقش بخش نيروي انساني يا همان كارگزيني خيلي مهم است رونـدها

چه رويه اسـت؟ آنـان تـا چـه ميـزان بـا شـما پـذير اندازه انعطـاف هايي كه دارند تا

مي همكاري مي و چقدر به شما امكان خواهيـد ايجـاد دهد كه تغييـري كـه مـي كند

هيً كنيد؟ مثال اگر بخـواهيم كتابـداران  ـ را بـه عنـوان عضـو در دانشـگاهت علمـي ئ

كند؟ دست كم براي شـما استخدام كنيم، آيا بخش كارگزيني اين امكان را فراهم مي

و معادل يك عضو هي ميت علميئوضعيتي همطراز ً كند؟ كـه مـثال كتابـداران ايجاد

و ارتقاهايي كه اعضاي هي از مربـيً دارند، مـثالت علميئهم بتواند از همان امتيازها

و دانشيار به استاد تمام ارتقا پيدا كنند آيـا ايـن امكـان وجـود دارد كـه. به استاديار

ميت علميئكتابدار عضو هي كه داشته باشيم؟ اين پاسخها به ما نشان آن دهد آيا در

سازمان نردبان ترقي براي كتابداران بدون آنكه مجبور بشوند كتابخانه را ترك كننـد 

و ارتقاوجود دارد؟  و در همانجـا كـارءاين امكان كه فرد در كتابخانه بماند بگيـرد

رات علمـيئـهي اگر روزي خواست وارد عرصه كند يا اينكه  بشـود بايـد كتابخانـه
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هـر كسـي را بـا توجـه بـه عالوه بر اين بايد در نظـر داشـته باشـيد كـه. ترك كند

اي ين تغييـرات بايـد بـه گونـها.هاي خودش در پستهاي مناسب قرار بدهيد توانايي

و عالقه مندي به سمتش بيايند طـوري برخـورد نكنيـد كـه. باشد كه افراد با اشتياق

و موقعيتشان به خطـر مـي  و فكر كنند پست و هراس بشود .افتـد بيشتر باعث ترس

بايد مطمـئن شـوند. بايد به آنها اطمينان بدهيم كه شرايط رشد برايشان فراهم است

در كه امكانات و تجهيزات كافي براي اينكـه آنهـا مهارتهـاي جديـد كسـب كننـد،

در. اختيارشان است ً مثال كسي كه قبال كـار مـديريتي نكـرده اگـر بعـد از بـازنگري ً

هـاي الزم را بـدهيم ساختار سازمان قرار باشد كار مديريتي بكند، بايد به او آموزش

. آيد اين كار بر نمي كه نگران نباشد از عهده 

ما ميؤين كار با آموزش مي. شود ثر عملي تواند فردي يـا گروهـي اين آموزش

و افراد با توجه به پست جديدي كه مي گيرند آموزش الزم هم در ايـن زمينـه باشد

ً طبيعتا اگر يك نفر قرار باشد در يك موقعيت خاصـي قـرار بگيـرد كـه بـه. بينند مي

. به او كمك كنيم كه آمارش را تقويت كنـد دانستن آمار بيشتر نياز دارد، آنجا ما بايد

ً هـاي بـاالتر طبيعتـا همين طور بايد به خاطر داشته باشيم كه افراد با گرفتن موقعيت

و ما بايد در سازمانمان اين امكـان و دستمزد باالتري هم طلب خواهند كرد، حقوق

توانيـد در پرداخـت همچنين اگر كسـي ارتقـا شـغلي گرفـت مـي. پيش بيني بشود

و حقوق متناسب با آن را در اختيـارش  دستمزد جديد او پاسخ گوي آن فرد باشيم؟

. قرار دهيم

اي كه شـخصً طبيعتا اين حقوق بايد متناسب با كارهاي مشابه در همان جامعه

كه. كند باشد آنجا زندگي مي . اين با معيارهاي جهـاني سـنجيده شـود نيازي نيست

ش هر يا كشور حقـوقي كـه آن فـرد ميگيـرد بايـد حداقل در همان جامعه، در همان

راههاي متفاوتي هم بـراي بـازتعريف ايـن. دهد متناسب باشد با كاري كه انجام مي

ً هـاي پژوهشـي اخيـرا ها وجود دارد، كه در يك تحقيقي كـه انجمـن كتابخانـه شغل

و چنـد آگهـي شـغلي مـورد و چهـل  منتشر كرده كه در آن چيزي حدود چهارصد
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آن. انجـام شـده اسـت 2011اين تحقيـق در سـال.ارزيابي قرار گرفته است نتـايج

هاي استخدام درباره مشاغلي است از اين آگاهي خيلي جالب است كه بيش از نيمي 

و جديدا معرفي شده كه بازتعريف شده هـا بـراي ايـن معنـا كـه كتابخانـهبه. اندً اند

پ  و شـان را دوبـاره آگهـي هـاي قـديمي سـت گرفتن نيروي انساني جديـد مشـاغل

. ها را يا به طور كامل تغيير دادنـد ها بسته به نيازهاشان شغل كنند، بلكه كتابخانه نمي

اند كـه پاسـخگوي نيازهايشـان يا تغييرات كمتري بسته به نيازشان در آن پست داده

و در اين آگاهي .ً كامال منعكس شده است هاي استخدامي باشد

هـا بـه هـاي سـنتي در كتابخانـه مـا از شـغل. ده روندي كلي اسـت اين نشان دهن

مي شغل مي هاي جديدي كه اهميت پيدا بعضي از اين تغييـرات بـه خـوبي. رسيم كنند

هـايي هاي جديد منعكس شده كه در اين اساليد اگر نگاه كنيـد عنـوان در عنوان پست

مي را كه من همه آنها را نمي در عنـوانش مـنعكس شـده بينيد، كه ماهيت شـغل خوانم

ً مثال فرض كنيد كه كسـي كـه قـرار اسـت شـغلي بـا عنـوان كتابـدار خـدمات. است

ً واقعـا قـرار آيـد كـه بهداشتي يا كتابداري پزشكي داشته باشد برايش سوال پـيش مـي

.و در اين شغل قرار است كه چه نيازهايي را برآورده كند است چه كاري انجام دهد

همـان اجـراي برنامـهم درباره چيزي صحبت كـنم كـه خواه در اين مرحله مي

و آموزش ضمن خدمت. است اجراي طرح است كه شامل استخدام نيروهاي جديد

درباره استخدام نيروهاي جديد بايد يادمـان باشـد.و بازآموزي نيروهاي قبلي است

گونـه نباشـد اين.ً كه اوال ما بيشتر نيروهايي كه از قبل داريم را بايد بتوانيم نگهـداريم 

از. همه را نيروي جديد بگيريم كه ً براي اين منظور شما بايد طبيعتا دقـت كنيـد كـه

و همه مسايل فردي او كه چه اتفاقي و از لحاظ امكان رشد و دستمزد لحاظ حقوق

مـا كـه بـازآموزي اين موضوع هم براي نيروي قديمي.افتد در اين پست برايش مي

و هم براي نيروهاي مي .جديد اهميت دارد شود

بايد يادتان باشد كه البته تعدادي از نيروهاي شـما بـاالخره از كتابخانـه خـارج

مي. خواهند شد شوند بعضي خيلي نيروهاي توانمندي هسـتند كـه بعضي بازنشسته
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و شما نمي توانيـد مـانع ممكن است بخواهند بروند در سازمانهاي جديدي كار كنند

در. آنان شويد نظر داشته باشيد كه باالخره بعضـي نيروهـاي شـما سـازمان بنابراين

و بايد فكر كنيـد كـه بـاالخره در غيابشـان كتابخانه را به  هر دليل ترك خواهند كرد

مي. چه بايد كرد كنند ما بايد يادمـان باشـد كـهً طبيعتا وقتي افرادي كتابخانه را ترك

تح كاري كه آنها سالها انجام مي . والت اخير تغييـر كـرده باشـد دادند ممكن است با

ميً مثال اگر يكي سالها فهرست مي نويسي و بازنشسته شود آن موقع بايد ببينـيم كرده

به كه مي آيا ما فهرست نويسي را خواهيم ادامه بدهيم، يـا اينكـه همان شكل گذشته

و يـك نيـروي جديـد را بـا مهـارت تـازه نه ما يه موقعيت جديد تعريف مي كنـيم

ميجايگزي . كنيمن

به بنابراين وقتي آگهي استخدام مي جديـد باشـد اين ويژگـي دهيم بايد با توجه

مي يعني اين كه به جاي اين كه فهرست نويس قديمي شـود مـا دوبـاره كه بازنشسته

بلكـه ببينـيم ايـن. ها جايگزين نكنيم درخواست يك فهرست نويس با همان ويژگي

و اين در پسـت جديـد افـراد جديـدي كـه مـي موقعيت چگونه تغيير مي آينـد كند

بنابراين يادمان باشد ما بايد افرادي را براي اين.توانايي انجام آن كار را داشته باشند

و مـديريتي كـه پذير هاي انعطاف ها انتخاب كنيم كه آدم شغل و مهارت فني ي باشند

. مدنظر ماست را داشته باشند

آن حال جالب است گاهي دقيقا دنبال فردي مي ً گرديد كه توانائيهايش كامال بـا

د. پست همخوان باشد آن نبال فردي مـي اما بعضي وقتها گرديـد كـه خيلـي هـم بـا

. آن پست بايد بر اساس نيازهاي سازمان تغييراتي داشته باشد. پست همخوان نيست

و خودش منشا . تغييـر بشـودءً مثال كسي را الزم داريد كه بيايد در يك پست جديد

و بتواند خـو هايش فراتر از پست مورد يا كسي كه توانايي و نظر باشد دش محـرك

خـود كسـي را اسـتخدامً اصال ممكن است شما براي كتابخانه. پيش برنده كار باشد

. اين خيلي اهميـت دارد كنيد كه در يك حوزه موضوعي خاص متخصص باشد؛ كه 

اي رشـته هاي بـين هايي بگرديد كه توانايي ها ممكن است شما دنبال آدم بعضي وقت
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هـاي شخصـي كـه بتوانـد ايـده.ي را فراهم كننـد داشته باشند بتوانند ارتباطات خوب

به مختلف از رشته مي آدم. هم پيوند بدهد هاي مختلف را هـاي تواننـد تـيم هايي كه

هـاي آمـاري،ً مثال مهارت. هاي خاصي دارند آنهايي كه مهارت. جديد تشكيل بدهند

بايد بدانيد.دمهارتهاي مديريتي خاصي دارند، يا اينكه با پايگاه اطالعاتي آشنا هستن

ايـن همـهً طبيعتا شما ممكن است براي يك پست كسي كـه. خواهيدً كه دقيقا چه مي

ها را داشته باشد پيدا نكنيد اما با اين حال بايد در نظر داشـته باشـد كـه چـه ويژگي

و جگونه مي هـايي كـه ايـن نيازهـا را برطـرف شود با استخدام آدم نيازهايي هست

را مي قبل از اينكه براي آگهي استخدام جديـد اقـدام كنيـد.كمك كردكنند كتابخانه

و آن را اولويت خودتان بدانيد . بايد از خودتان بپرسيد كه خالء اصلي كجاست

اي از كار شما به نيروي جديـد توانمنـد نيـاز همچنين بايد ببنيم كه در چه اليه

د داريد مي ر بخـش ارتبـاط بـا تواند در بخش مديريتي باشد در بخش حمايتي باشد

.كاربران باشد در واقع بايد جاهاي خالي را درست شناسايي كنيد

ها بندی مهارت دسته
مي بعضي از مهارت  يـا» هـاي نـرم مهـارت«تـوان بـه آنهـا گفـت ها هستند كه

soft skills .ميً مثال مهارت هـا خـوب كـار كنـد؛ توانـد بـا آدم هاي ارتباطي كسي كه

مي پذير انعطاف و با است هـاي يـا مهـارت hard skillsتواند تيم را هدايت كند اينها

ً هاي سخت مثل مهارت موضوعي مثال كسي كه شيمي مهارت. سخت متفاوت است

مي خوب مي هاي نـرم اينها دانش موضوعي است اما مهارت. داند داند؛ يا آمار خوب

و مثل مهارت. آنهاي است كه اشاره كردم و همكـاري و. هـم فكـري هاي ارتبـاطي

توانايي مالي شما هم در پرداخت دستمزد بايد متناسب با سطح نيازتان باشـد يعنـي

تواند وظايف اين پست ببينيد آيا استطاعت مالي براي پرداخت دستمزد كسي كه مي

نه را انجام دهد كه البته در استخدام فقط هم دستمزد نيست فردي كه وارد. داريد يا

و توانايي هياش ابزار مناسب الزم دارد، محيطه به مهارتشود بست آن سازمان مي ها
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مي كار مناسب مي به خواهد، همكاران همراه ايد؟ همـه اينها فكر كرده همه خواهد، آيا

ً مثال اگـر قـرار اسـت. نيازهايي كه آن فرد براي انجام آن كار را بايد در نظر بگيريم

كه. سفري برود حمايتش كنيم و اين گونه نباشد مـا يـك فـردي را اسـتخدام كنـيم

و نااميدي شـده  و بعد به دليل شرايط نامساعد دچار سرخوردگي وارد سازمان شود

 همين طور شما بايد بدانيـد كـه.و نتواند پتانسيل خودش را به مرحله ظهور برساند

ً واقعا افرادي هستند در آن منطقـه مـثال در آن شـهر كـه ايـن توانـايي كـه شـما آيا ً

و. اهيد را داشته باشندخو مي و تعادل بين نيازي كـه شـما داري يعني نوعي تناسب

. هم بايد باشد پتانسيل موجود در هر منطقه

ايـن كـه افـراد كـه در انجـام توانيد كمـك كنيـد بـه همين طور شما چقدر مي

ً مثال ممكن است يك نفر بخواهد بخشـي.ي وجود داشته باشدپذير كارشان انعطاف

را در خانه انجام دهد، بخشي ازكارش را دوركـاري كنـد يـا اينكـه بهـش از كارش

در آيا مجبـور اسـت. هاي كارش را تنظيم كند اجازه بدهيد خودش ساعت هـر روز

و بــرود ً آيــا در ســازمان اصــال امكــان ايــن گونــه. يــك ســاعت مشخصــي بيايــد

ب8همه مجبورند ساعت يا اينكه. ها وجود دارديپذير انعطاف ه كتابخانه آمـده صبح

و هيچ تمايزي نمي5و اين براي همـه يكسـان. توانيم قايل شويم بعداز ظهر بروند؛

ً است يا اينكه نـه مـا واقعـا بـراي فـرد جديـدي كـه توانمنـدي خاصـي دارد ايـن 

ميپذير انعطاف مي. توانيم اعمال كنيمي را كنيم بايد بـه وقتي كه يك نفر را استخدام

ب مهارت و سال اسـت كـه20ً ها هستند كه مثال بعضي. نيادي او توجه كنيمهاي پايه

و هنوز هم توانمند هستند مـوارد توجـه ايـن همـه ما بايد بـه. يك مهارتي را دارند

را گاهي ممكن است بعضي از افراد بعضي از مهارت.كنيم درحال حاضر نداشـته ها

مي. باشند دو اما يك پتانسيلي در آنها ره آموزشـي يـا يـك فرصـتي بينيم كه با يـك

. نظر را كسب كنند توانند مهارت مورد مي

هـاي گذشـته رشـدي از همچنين به كارنامه آن فرد توجـه كنـيم كـه در سـال

. هايش در آن كارنامه ببينـيمً آيا مثال پيشرفتي را در مهارت. خودش نشان داده يا خير
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. يك سري معيارهاي خيلي خـاص باشـيمو همينطور يادمان باشد كه ما نبايد دنبال

و اطالع رساني ممكـن اسـت كـافي نباشـد .ً مثال اينكه فقط داشتن مدرك كتابداري

ان خواهمً مثال اگر من يك طراح پايگاه اطالعاتي مي ً واقعـا بـرايم مهـم نيسـت كـه

او. شخص فرد مدرك كتابداري دارد يا نه چيزي كه براي من مهم اسـت توانمنـدي

كهً همچنين واقعا اهميت نمي. در انجام اين كار است هر كسي چند سال سابقه دهم

چه. كار دارد آن. پنج سال، سه سال يا هر آنچه كه براي من مهـم اسـت توانمنـدي

آن چيـزي كـه در ايـن. بقه كار هم خيلي بيانگر چيز قابل توجه نيستسا. فرد است

 تأكيـد بنابراين خيلـي روي سـابقه كـار. جدول آمده، در سمت چپ، آن مهم است

كه. ندارم و هر سال همان10ممكن است يك نفر باشد سال سابقه كار داشته باشد

و در واقع يك مجموعه مهارت سال به سال اما. تكرار شده است كار را تكرار كرده

سال سابقه كار دارد اما هر سال چيزهـاي جديـد را انجـام داده10يك نفر باشد كه 

تا. است ايـن ممكن است يك نفر همـه. سال با هم خيلي متفاوت است10اين دو

در مهارت و من نمي5ها توانم با محدود كـردن خـودم بـه سال بدست آورده باشد

. فقط به دنبال يك آدم خاصي بگردمساله10يك سابقه كار 
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 چکيده
و رشد يافته كتابخانه در اين. اند ها در راستاي ارائه خدمات اطالعاتي به كاربران خود شكل گرفته

و امكانات موجود بهره برده راستا از فناوري و حياتي خود را در چرخه توليد ها اند تا بتوانند نقش مهم

و دانش ايفا نمايند و ها عالوه بر نقش روزه كتابخانهام. اطالعات هاي مرسوم خود به دنبال احياي نقش

و دانش هستندجايگاه بي پي. بديل خود در فراهم آوردن امكان دستيابي به اطالعات و در بر اين اساس

ي افزار گيري مفهوم كتابخانه به عنوان رصدخانه، اين مقاله قصد دارد تا به تشريح نيازهاي ابزاري، نرم شكل

 اصلي به بيان مسئلهاز اين رو، پس از تشريح. نقش بپردازد ها در ايفاي اين نياز كتابخانهو سيستمي مورد

مي وضعيت موجود كتابخانه و ايده اصلي. پردازيم ها در ارائه خدمات به كاربران در ادامه منظرگاه جديد

و ويژگي اي كتابخانه هاي خدمات نوين رصدخانهمفهوم كتابخانه در نقش رصدخانه توصيف گرديده،

د بحث قرار سپس الزامات نوين سيستمي مورد نياز جهت ارائه اين خدمات مور. شوندتشريح مي

مي. گيرند مي سيستم يكپارچه كتابخانه، ابزارهاي سازماندهي توان به مسائل مربوط به از جمله اين الزامات،

و استانداردها اشاره كردو تحليل در پايان، پيشنهاداتي. بندي موضوع خواهيم پرداختدر ادامه به جمع.،

و براي پژوهش از منظر نيازهاي ابزاري، نرم ميافزاري ميسيستمي ارائه توانند زمينه ساز وصول گردد كه

.اي باشند اي در كنار ساير خدمات كتابخانه هاي رصدخانه به قابليت

يك ها؛ خدمات اطالعاتي؛ خدمات نوين؛ الزامات نرم كتابخانه:ها كليدواژه افزاري؛ هر كتابخانه

اي هاي كتابخانه رصدخانه؛ سيستم
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 مقدمه
و بويژه سرعت تحوالت فناورانه باعث شده است تـا هاي امروزه فناوري نوين

هـا بـه عنـوان در اين ميان، كتابخانـه. رويكرد سازمانها نسبت به اطالعات تغيير يابد

و با ارزش كه محتوي يافتهپايگاه ، هسـتند هاي علمي متخصصانهاي اطالعاتي مهم

و سـازماندهي محتواهـاي علمـي . بشـر دارنـد نقش بسيار مهمـي را در گـردآوري

و اشاعه اطالعات علمي، مرجعي مهم براي ايجـاد كتابخانه ها با گزينش، سازماندهي

تـوان از اين رو، مـي. شونددسترسي به اطالعات علمي براي پژوهشگران قلمداد مي

هايي ارزشمند براي دستيابي بـه اطالعـات علمـي ها واسطاذعان داشت كه كتابخانه

و در تسـهيل حركـت چرخـه دانـش نقـش مـؤثري را باشند توسط پژوهشگران مي

.برعهده دارند

ها با تكيه بر خدمات سنتي خود اقدام به ارائه خدمات به كاربران خود كتابخانه

هاي مذكور در راستاي خدمات بهينه به كاربران خود همواره در پي سازمان. كنندمي

ربران خـود را حفـظ منـدي كـا هاي نوين هستند تا سطح رضايتاستفاده از فناوري

و در ارتقاء رضايتمندي آنها مي هـاي اطالعـاتي جديـد همـواره محيط. كوشندكرده

شـايد يكـي از مشـكالت. هـا بـه همـراه دارنـد الزامات جديدي نيز براي كتابخانـه 

رو اسـتفاده از هـا دنبالـه همانگونه كه ذكر شـد كتابخانـه. ها همين امر باشدكتابخانه

و فناوري . انـد ها نداشـته هاي اخير سعي بر پيشي گرفتن بر فناوريدر دههها هستند

ها در همان سطح پيشين خود بـاقي بماننـد همين امر باعث شده تا خدمات كتابخانه

از. اند تا خدمات در بسترهاي نوين ارائـه شـوندو فقط تغييرات محيطي باعث شده

يـا اينكـه. ره كـرد تـوان بـه خـدمات مرجـع الكترونيكـي اشـا جمله اين موارد مـي

هـا هاي جديد بتوانند نقشي در خـدمات كتابخانـه هاي عام موجود در محيط فناوري

مي. داشته باشند .و غيره اشاره كرد2هاي وب توان به قابليتاز جمله اين خدمات

هاي اخيـر هـدف محققـان از رجـوع بـه كتابخانـه بسـيار در سال از طرفي نيز

را. آن چيزي شده است كه سابق وجود داشتتر از گسترده امروزه افراد اين انتظـار
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تـرين زمـان نياز خود در سـريع به اطالعات مورددارند كه بتوانند از طريق كتابخانه

انـد ها شكل گرفتهعالوه بر اين، نيازهاي جديدي نيز در سازمان. دسترسي پيدا كنند

مي. گو باشدن خدمات پاسخكه هيچ واحدي نتوانسته به اي تـوان از جمله اين نيازها

و مـديريت دانـش در به نياز به اطالعات سطح باال در تصميم سازي هـا، شناسـايي،

و غيره اشاره كردسازمان ها به عنوان يكي از واحدهايي كه كتابخانهدر اين راستا. ها

د تـا باشـن بسـتر مناسـبي توانندوظيفه گردآوري منابع اطالعاتي را برعهده دارد، مي

تـوان بـه از جمله داليل اصلي در ايـن زمينـه مـي.دند به اين نيازها پاسخ گوينبتوان

و وجود بسترهاي مناسب در مديريت اطالعات از جملـه گـردآوري، سـازمان  دهـي

. اشاعه اطالعات اشاره داشت

نقـش بـر تأكيـد هـا يكي از رويكردهاي جديد در ارائه خدمات نوين كتابخانه

و دانش استاي كتابخانهرصدخانه در اين رويكرد بـا توجـه. ها در سطح اطالعات

و فعاليت اين به محوري بودن فعاليت كتابخانه ها در مديريت اطالعات، بر گسترش

بر ايـن اسـاس مقالـه. شودمي تأكيدها در پوشش ساير محتواهاي اطالعاتي سازمان

و سيستمي موردنرمحاضر سعي دارد تا نيازهاي ابزاري،  هـا نياز در كتابخانه افزاري

.اي مورد بررسي قرار دهدرا در راستاي ارائه خدمات نوين رصدخانه

ایلزوم ارائه خدمات رصدخانه
و با ظهور فناوري و اسـتفاده از آنهـا توسـط اقشـار با گذشت زمان هاي نـوين

و نيز نيازهاي اطالعاتي دچار تغييـر نوع بيان مختلف جامعه نيازهاي اطالعاتي افراد

و استفاده از آنهـا. شوندو تحوالت اساسي مي امروزه ديگر مديريت منابع اطالعاتي

گويي به نيازهاي اطالعاتي افراد پاسـخگوي خيـل عظيمـي از كـاربران جهت پاسخ

و. ها نيستتوسط كتابخانه بـاالخص حجم باالي اطالعات موجـود در محـيط وب

قابل دسترس از طريق موتورهاي جستجوي عمومي باعث شده است تا افراد بـراي 

و همين امر باعـث دستيابي به اطالعات مورد نياز خود به اين محيط مراجعه نمايند

. ها شده استكاهش مراجعه كاربران به كتابخانه
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ايي خارج از محدوده عالوه بر اين، بخش قابل توجهي از دانش موجود در فض

ها اين فضا تاكنون خارج از قلمرو كتابخانه. قرار دارد) منابع اطالعاتي(دانش صريح 

و كتابداران نيز به اين محدوده توجه خاصي نداشته از. اندبوده با گسـترش اسـتفاده

مـديريت دانـش ضـمني در كنـار دانـش توجـه بـهبهفناوري اطالعات امروزه نياز 

اي اسـت كـه ايـن محـدوده همـان محـدوده. شـود احسـاس مـي به وضوح صريح

اند، اما با گذشت زمان اين نياز بـه وضـوح احسـاس ها كمتر به آن بها دادهكتابخانه

و انسـاني ملمـوس مي و نياز به سازماني براي مديريت دانـش سـازماني تـر از شود

و كتاب. گذشته شده است هـا در خانـه عالوه بر اين، با توجه بـه تخصـص كتابـداران

و اشاعه منابع اطالعاتي، مي ها توان اظهار داشت كه كتابخانهگردآوري، سازماندهي،

و مي ترين محل براي مديريت دانش توانند مناسباز چنين قابليتي برخوردار هستند

.متخصصان باشند

و گسترش اطالعـات يكـي همچنين با توسعه استفاده از فناوري هاي اطالعاتي

توجه قرار گرفته، وجود محلـي بـراي رصـدن محورهايي كه بيشتر موردترياز مهم

ها وجـود نـدارد كـه داعيـه امروزه هيچ واحدي در سازمان. باشددانش سازماني مي

گذشـته از ايـن اگـر فـردي نيازمنـد كسـب. مديريت دانش سازماني را داشته باشد

و فرصت و ضعف ايو تهديدهاي سازماني يا منطقههااطالعاتي در باره نقاط قوت

اگـر هـم چنـين مركـزي وجـود. گوي چنين نيازي نيسـت باشد هيچ مركزي پاسخ

بيداشته باشد از قابليت و نميهاي عمده مديريت اطالعات تواند در كنار بهره است

و  چنين خدماتي، خدمات مرتبط با مديريت اطالعات را بـراي كـاربران ارائـه دهـد

 هـاي ديگـر مجبور به ارجاع كاربران به محلبه ساير منابع اطالعاتي جهت دستيابي 

بـه وضـوح نياز به واحدي بـراي رصـد دانـش سـازماني در نتيجه امروزه. باشدمي

.شوداحساس مي

در جوار چنين موقعيتي كاربران نيـز دچـار تغييراتـي در نـوع مراجعـه خـود بـه

با. اندها شدهكتابخانه ها نيز محدود به نياز آنهـا بـه دانـش كتابخانهنوع ارتباط كاربران
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و با رفع اين نياز ارتباط ميشده است و طبـق. شودشان با كتابخانه قطع بر اين اسـاس

، 1369محسـنيان راد،(شـوند مي2گرتبديل به ارتباط1گفته دكتر محسنيان راد، كاربران

و متنلذا كتابخانه).82ص اسـب بـا نيازهـاي اطالعـاتي ها بايد با ارائه خدمات متنوع

نمايند، تا بتوانند هر چـه بيشـتر) منابع دانشي(ها اقدام به گردآوري محتوا روز سازمان

.ها موفق عمل كنندبه كتابخانه) ايجاد وابستگي دانشي(نسبت به جذب مخاطبان 

و دانشـگاهي كـه تـا ويژه در كتابخانهقشر ديگري از كاربران به هاي تخصصـي

تا كنـون ايـن. هستندها اند مديران سازمانها كمتر به آنها توجه داشتهانهكنون كتابخ

ها بودند در صورتي كه نوع نيـاز دسته از كاربران همانند ساير كاربران براي كتابخانه

 نياز به اطالعات سطح باال در كنار نيـاز مديران. اينها بسيار متفاوت از سايرين است

ه بياني ديگر، اين دسته از كـاربران نيازمنـد اطالعـات بـهب. دارند به منابع اطالعاتي

ارائـه منـابع اطالعـاتي. ويژه اطالعات آماري متناسب با حوزه مديريتي خود هستند

در اصـل. گوي نياز اطالعاتي آنها نيستبه اين دسته از كاربران در اكثر مواقع پاسخ

و متناسب با نياز اطالعاتي آنها  .تواند بسيار كارگشا باشدميارائه اطالعات گزيده

هـاي اطالعـاتي بـه همـراه عالوه بر اين، يكي از معظالتي كه گسـترش پايگـاه

و نيـاز بـه مراجعـه جداگانـه بـراي دسـتيابي بـه  داشته است پراكنـدگي اطالعـات

و دسـتيابي بـه اطالعـات نيـز در در حالي. محتواهاي آنها است كه فرصت جستجو

ك نيـاز بـه دسـتيابي بنـابراين. اسـتينوني كار دشـوار جوامع اطالعاتي پر سرعت

و منابع اطالعاتي مي يكپارچه به اطالعات محور پـر رنـگ. شودبه وضوح احساس

و مشـاركت در مقابـل مالكيـت منـابع  ديگر در اين باره توجه به موضـوع دسـتيابي

از طرفـي. بوده استتوجه ها مورداطالعاتي است كه تا كنون بيشتر توسط كتابخانه

ها براي اهداف متفاوتي با ساختارها هاي اطالعاتي متنوعي توسط سازماننيز سيستم

ميو قابليت و مورد استفاده قرار ايـن موضـوع كـه. گيرندهاي متفاوتي شكل گرفته

ميهر يك از اين سيستم هاي ديگـر سـازمان مفيـد توانند بر كارآيي سيستمها چقدر

و از هـا را در تواننـد جلـوي دوبـاره كـاري تر اينكه چقدر مـي همه مهم واقع شوند
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از طرفـي نيـز تعامـل ايـن. سازمان بگيرند تا كنون مورد بررسي قرار نگرفته اسـت

ميسيستم و سطح بااليي را در اختيار قـرار هاي اطالعاتي تواند اطالعات بسيار مفيد

ـ دهد كه تا كنون قادر به استفاده از آنها نبـوده  بـه عنـوان مثـال، تعامـل سيسـتم.ماي

و پژوهشگاهعلمي مانند دانشگاه مؤسساتمديريت پژوهش در  هـاي ها با سيستمها

مياطالعاتي كتابخانه و اي تواند ارزش افزوده بسياري را در مـديريت دانـش افـراد

.ارائه خدمات سطح باال به آنها به همراه داشته باشد

اي هـا پيشـينه سازي محتواها در كتابخانه پارچهالزم به ذكر است كه توجه به يك

هـا بـوده اسـت توجه كتابخانـه هاي بسيار دور مورداين موضوع از زمان.كهن دارد

ص 1388عليپور حافظي،( مياز جمله نمونه). 182، توان هاي موجود در اين زمينه

،2.سـي.ال.سـي.اوتوسط1محصول ورلدكتهاي متعددي مانند شكل گيري طرحبه 

و امين3كوپك عـالوه بـر اينهـا.و غيره اشاره كـرد در ايران4در بريتانيا، طرح غدير

ماننـد دسـتيابي يكپارچـه بـه هـا سـازي كتابخانـه هاي ديگري ماننـد شـبكه فعاليت

ماننـد كنسرسـيوم محتوا تامين هاي، كنسرسيوممحتواهاي اطالعاتي چندين كتابخانه

و يـا در حـال شـكل گيـري هسـتندو غيره محتواي ملي  همچنـين.نيز ايجاد شده

در دسـت اجـرا در همـين راسـتا هاي مربوط به معنا در بازيابي اطالعات نيـز طرح

هاي يكپارچه اطالعاتي بـه مفهـوم كامـل آن ها هنوز شاهد نظامبا وجود اين.هستند

.كه در باال اشاره شد نيستيم

هـا بـه ارائه خدمات جديـدي در كتابخانـه با وجود مواردي كه ذكر شد نياز به

بـر تأكيـد بـر منـابع اطالعـاتي، نيازمنـد تأكيدشود كه عالوه بر وضوح احساس مي

و ضمني(دانش  را) صريح و قابليت ارائه خدمات سطح باال به كـاربران ويـژه است

و نـرم براي اين منظور كتابخانه.ددار افـزاري ها بايـد بـه لحـاظ ابـزاري، سيسـتمي

به همين منظور در مقاله حاضر به اين موضوع پرداختـه. آمادگي الزم را داشته باشند

. شده است
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ای های اطالعاتی کتابخانه مروری بر وضعیت موجود سیستم
هـاي هـا مبـادرت بـه اسـتفاده از فنـاوري ها همگام با توسعه فنـاوري كتابخانه

و ارتباطي در راستاي اهداف خود  به همـين منظـور بـا معرفـي. نمايندمياطالعاتي

از. ها اقدام به ديجيتال سازي منابع اطالعاتي خـود كردنـد فناوري ديجيتال كتابخانه

ميجمله نخستين فعاليت اشاره كـرد كـه از1توان به پروژه گوتنبرگها در اين زمينه

چـاپي هـاي اقدام به ديجيتال سازي منابع اطالعاتي با هدف تبديل كتاب 1971سال 

ص 1996باركر،(كرد2به متن اسكي اين مجموعـه امـروزه شـامل بـيش از ). 128،

هاي بسياري عالوه بر اين پروژه3.كتاب ديجيتال قابل دسترس رايگان است 40000

و ايران به اجرا درآمده .اندبراي اين منظور در سراسر جهان

و نرمهمچنين كتابخانه ب افزارهـاي كتابخانـه ها بـر ازيـابي اطالعـات اي جهـت

و نيز كليدواژه  ص 1385هينز،(دارند تأكيدفراداده توانـد مـي مسـئله همين ). 145،

. هـا ايجـاد نمايـد هايي را در دسـتيابي بـه منـابع اطالعـاتي در كتابخانـه محدوديت

و دسترسـي بـه منـابع اطالعـاتي وابسـتگي بـه شـكل محدوديت اصلي در بازيابي

و محتواهـاي موجـود  در فــراداده اسـت كـه مــانع از دسـتيابي معنـايي بــه كلمـات

هــايي بــراي اســتفاده از در همــين راســتا فعاليــت. شــودمحتواهــاي اطالعــاتي مــي

 تأكيـد عالوه بـر ايـن. اندها در دسترسي به اطالعات نيز به اجرا درآمدهاصطالحنامه

و اسـت بـر منـابع موجـود در كتابخانـه هـا اصلي دستيابي به اطالعات در كتابخانـه

و ايجـاد دسـتيابي بـه منـابع اطالعـاتي سـاير به سمت مبادله اطالعاتهايي حركت

و پايگاهكتابخانه ص 1388عليپـور حـافظي،(هاي اطالعـاتي آغـاز شـده اسـت ها ،

افزارهـاي هـايي توسـط نـرم چنين فعاليت دادن امروزه به تدريج شاهد نتيجه). 183

د. اي هستيمكتابخانه هـاي سـازي در سيسـتمر اين زمينه يكپارچهنكته حائز اهميت

اي يكپارچـه هـاي شـبكه افزارهـاي موجـود در تمـامي گـره نرم(اطالعاتي متجانس 
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و كمتر شاهد يكپارچهمي) يكسان هـاي اطالعـاتي نامتجـانس سازي در سيستم باشد

ص 1390عليپور حافظي،(هستيم  ،255.(

تـوان بـه هـا مـي وضعيت خـدمات كتابخانـه از جمله نمودهاي ديگر در مورد

و در موارد معدودي  اشـاره1تزريقـي اسـتفاده از فنـاوري استفاده از فناوري منفعل

بر خدمات سنتي در محيط جديد ماننـد تأكيدها بيشتر امروزه خدمات كتابخانه. كرد

و نظاير اينها دارند چن. خدمات جستجو، مرجع ين خـدماتي اقـدام بـه ارائـه در كنار

. مانند خدمات تعاملي آغاز شده اسـت2خدمات نوين مانند خدمات وابسته به وب 

عـالوه. استدر اين راستا توجه به فناوري تزريقي مالك تفاوت در خدمات جديد

و بر خود خدمت مورد توجـه كتابخانـه تأكيدبر اينها در بسياري از موارد  هـا اسـت

ميكم از. شود تر توجهي به نياز كاربران همـين مـورد مـانع اسـتفاده بهينـه كـاربران

و سطح رضايتكتابخانه ميها شده در كنار اين طرز تلقـي. دهدمندي آنها را كاهش

نادرست شاهد عدم توجه به دانش كاربران به عنوان منابع اطالعـاتي ارزشـمند نيـز 

و در معـدود خـود را معطـ تأكيدها كتابخانه. هستيم وف بـه منـابع اطالعـاتي خـود

. انـد هايي به دستيابي به منـابع اطالعـاتي خـارج از محـدوده كتابخانـه داشـته نمونه

و در اكثـر مـوارد داراي دانـش ارزشـمند كـه ها در همين راستا كاربران را كتابخانه

مي هستندلقان آثار علمي خا باعـث ضـعف در ارائـه مسـئله همـين. انگارنـد ناديده

ميخدمات توسط كتابخانه .شودها

و از محـدود بـه فنـاوري روز هـا عالوه بـر مـوارد مـذكور كتابخانـه هسـتند

از ايـن تـر پـيش. گيرنـد هاي موجود بـراي ارائـه خـدمات خـود بهـره مـي فناوري

توليـدر مـوارد بـه نياز خود بودند كه در اكث هاي موردها خود خالق فناوري كتابخانه

ميو ابزارها توسط كتابخانهها فناوري تـوان بـه از جمله اين مـوارد مـي.شدها منتج

و نظاير اينها اشاره كرداستاندارد مارك، توليد اصطالحنامه هـا در همين فنـاوري. ها

. گرفتنـد ها نيز مورد استفاده قـرار مـيي خارج از كتابخانهمؤسساتاكثر موارد توسط 

.ها هستيمهايي توسط كتابخانهكه امروزه كمتر شاهد چنين پيشتازي رتيدر صو

1. Push technology 



 �85نينويها كتابخانهيا رصدخانه خدماتدريستميسويافزار نرم،يابزاريازهاين

ميهاي ديگر كتابخانهاز ويژگي بـه گي آنهـا وابسـت تـوان بـه ها در عصر حاضر

و توجه كم به تخصص هايقابليت هـا اشـاره كتابخانه نياز هاي ديگر مورد كتابداران

از نتـايج ديگـر ايـن. ها شده اسـت بودن كتابخانههمين موضوع مانع از پيشرو. كرد

و تـوان بـه سـطحي بـودن بسـياري از فعاليـت نيز مـي مسئله هـا توسـط كتابـداران

و بهره اي به ويژه در هاي ميان رشتهگيري كمتر آنها از فناوريمتخصصان اين حوزه

هـاي نـه از نمو. اشاره كرد استنياز هاي جانبي در اين زمينه به تخصصمواردي كه 

توان به مسائل حقوقي مربـوط بـه مالكيـت فكـري در مهم مطرح در اين حوزه، مي

و حتي سنتي به ويژه در ايران اشاره كرد اسـتفاده از عـالوه بـر ايـن. محيط ديجيتال

هـا در اسـتفاده از هـاي كتابخانـه از ديگـر ويژگـي اي متعارف افزارهاي كتابخانه نرم

و نبـود تعامـل هاي بين رشـته ناكافي از تخصصاستفاده. استهاي روز فناوري اي

و برعكس باعث شده تـا نـرم  افزارهـاي مـورد اسـتفاده مناسب با متخصصان رايانه

و ها متناسب با نيازهـاي كتابخانـه توسط كتابخانه و محـدود بـه شـناخت هـا نبـوده

و خدمات آن باشند ري هاي ديگويژگي. قابليت متخصصان رايانه از فضاي كتابخانه

نيز در اين زمينه وجود دارند كه با توجه به ارتباط كم آنهـا بـا بحـث ايـن مقالـه از 

.شودپرداختن به آنها صرفنظر مي

هاای در کتابخانهفلسفه رجوع به خدمات رصدخانه
و سازي به سمت يكپارچهحركت تر نيز اشاره شد گونه كه پيشهمان محتواهـا

و بـا تي پراكنده توسط كتابخانهدستيابي يكپارچه به منابع اطالعا ها آغاز شده اسـت

توجه به ضرورت نياز به اين موضوع حركت به اين سمت با سرعت بيشتري اتفـاق 

اي نيـز از ايـن قابليـت اسـتفاده همين امر باعث شده تا خدمات رصـدخانه. افتدمي

ن و موجود استفاده و از آن به عنوان يكي از بسترهاي الزم در. ماينـد مطلوبي نمايند

و بازيابي اطالعاتهمين راستا توجـه امـروزه بسـيار مـورد توجه به معنا در ذخيره

و يكي از محورهاي اصلي در اين زمينه موضـوع يكپارچـه  سـازي معنـايي در است
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در. قـرار دارد اي نيـز هاي اطالعاتي است كه مورد توجه خدمات رصـدخانه سيستم

و نگـاري براي ايجاد هستيهايي اين راستا حركت و اسـتفاده از آنهـا در ذخيـره هـا

مي. بازيابي معنايي صورت گرفته است افـزار شـبكه توان به نرماز جمله اين ابزارها

كـه ويـرايش فارسـي) 2،2012وردنت چيست؟(اشاره كرد1معنايي كلمات وردنت

و منتشر شده است  ).1388فرد، شمس(آن نيز توسط دانشگاه شهيد بهشتي توليد

 هـاي كتابشـناختي حركت بـه سـمت چـارچوب ملزومـات كـاركردي پيشـينه

هـاي ديگـري اسـت كـه در حـوزه از جمله فعاليتو قواعد مربوطه.)آر.بي.آر.اف(

ص1387فتاحي، ارسـطوپور،(ها شكل گرفته است بازيابي معنايي توسط كتابخانه ،

و شيء گرا ). 55 و قواعد وابسته به آن در راستاي مفهوم بازيابي معنا اين چارچوب

. شكل گرفته است

اسـتخراج اطالعـات هاي اطالعاتي در حـال گـرايش بـه عالوه بر اين، سيستم

در اين مفهوم تـالش بـر شناسـايي اطالعـات. هستند منابع اطالعاتيبازيابي بجاي 

و كنـار هـم قـرار دادن مفهـومي مرتبط بـا نيازهـاي اطالعـاتي  و بازيـابي كـاربران

بر اين اساس بازيابي يكي از محورهاي مهـم توسـعه. استمحتواهاي بازيابي شده 

سـازي هاي آتي خواهـد بـود كـه بـا تلفيـق يكپارچـه هاي اطالعاتي در نسلسيستم

ميسيستم و معنا در بازيابي اطالعات شكل كنـاردر. گيـرد هاي اطالعاتي نامتجانس

اقدام به ارائه خدمات سطح بـاال ويـژه تر نيز ذكر شد گونه كه پيشاين مفاهيم همان

و سيستمريزان در كتابخانهو برنامه تصميم سازان نياز خواهد هاي اطالعاتي موردها

مي. بود هـا شـكل اي كتابخانـه توانند در قالب خدمات رصدخانهتمامي اين محورها

.خود بگيرندعملي به 

و سيستمبه طور كلي منظرگاه توسعه كتابخانه اي در هاي اطالعـاتي كتابخانـه ها

و بازيـابي معنـايي سازي سيستمبر يكپارچه تأكيدآينده  هـاي اطالعـاتي نامتجـانس

و فنـاوري. اطالعات از منابع اطالعاتي پراكنده دارد هـاي در ايـن راسـتا از ابزارهـا

 
1. WordNet                        2. What is WordNet? 
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هـاي اطالعـاتي مـذكور عالوه بر اين خروجي سيسـتم.شدمتنوعي استفاده خواهد

و استخراج اطالعات بجاي منابع اطالعاتي در سيستم هاي اطالعاتي خواهـد بازيابي

مي. بود ها شـكل واقعـي بـه اي كتابخانهتواند توسط خدمات رصدخانهاين منظرگاه

و بازنمود عملي به خود خواهد گرفت .خود گرفته

نهای ویژگی ایوین رصدخانهخدمات
. اي در خـدمات آنهـا دارد ويژه ها نموداي توسط كتابخانهايفاي نقش رصدخانه

و ها در تقبل نقشالزم به توضيح است كه كتابخانه هاي جديد خود خدمات پيشـين

و اقدام به ارائه خـدمات نـوين رصـدخانه  اي در كنـار معمول خود را متوقف نكرده

و معمول خود خواهند كردساير خدمات سن گونه كه پيشتر نيز اشـاره شـد همان. تي

و برنامـه اي به كاربران خـاص ماننـد مـديران، تصـميم توجه ويژه ريـزان در سـازان

شدخدمات كتابخانه بر اين اساس خدمات مرتبط با اين قشر از كـاربران. ها خواهد

و ارائه خواهـد شـد توسط كتابخانه تـوان بـهن خـدمات مـي از جملـه ايـ. ها ايجاد

هـاي پشـتيبان تصـميم، هاي دانشـي، سيسـتم خدمات تحليل اطالعات، ترسيم نقشه

و نظاير اينها اشاره كرد سيستم ).1نگاه كنيد به شكل(هاي پيشنهاد دهنده

و توجـه بـه بافـت ذهنـي تأكيـد اي هاي ديگر خدمات رصدخانهاز جمله ويژگي

در اين نوع از خـدمات بـا توجـه بـه. مخاطبان جهت ارائه خدمات به آنها خواهد بود

هـاي اينكه كاربران خود به عنوان يكي از منابع دانشـي مهـم مطـرح هسـتند، نگاشـت 

اي شـامل پروفايـل هوشـمند كـاربر هاي كاربران در سيستم كتابخانـه مربوط به ويژگي

و سيستممبتني بر ثبت رف اسـتفاده هاي مرتبط ديگر مـورد تار كاربر در سيستم كتابخانه

بر اين اساس، با توجه به بافت ذهني كاربر اقدام به ارائه خـدمات. قرار خواهد گرفت

و شايسته به او خواهد شد وب. متناسب 2در اين راستا از خدمات مبتني بر خـدمات

ميكه بر مبناي خد و تعاملي گونـه همـان(باشند بهره گيري خواهد شـد مات دو جانبه

). هـاي پيشـرو شـاهد هسـتيم هايي از اينها را در برخي از كتابخانهكه امروزه نيز نمونه



 هر كتابخانه يك رصدخانه� 88

و كتابخانـه همچنين اشتراك دانش كاربران با محوريت كتابخانه شكل خواهـد گرفـت

ماعي موجود خواهد كرد؛ با اين تمـايز هاي اجتاقدام به ايجاد شبكه دانشي نظير شبكه

.هاي علمي ساختارهايي در هم تنيده، خواهند بودكه شبكه

ايخدمات نوين كتابخانه ساختار.1شكل

اي متمايز ديگر خدمات رصـدخانه گونه كه ذكر شد ويژگيعالوه بر اين، همان

و بازيابي اطالعات بجاي بازيابي منابع اطالعـاتي تأكيدها كتابخانه ويژه بر استخراج

توجـه بسـيار مـورد2و فراداده كـاوي1كاويبر اين اساس خدماتي نظير داده. است

گونه كه پيشتر نيز اشاره شـد، در اين راستا همان).1نگاه كنيد به شكل(خواهد بود 

الزم به ذكر است كه اين مفهـوم جـزو. معنايي بسيار مورد توجه خواهد بودبازيابي 

با توجه به ضرورت نگـرش. ها استاي كتابخانهمفاهيم زيربنايي خدمات رصدخانه

ها بايد به اين موضوع نيز اشاره كنـيم كـه يكـي از اي در خدمات كتابخانهرصدخانه

و رصـد دانـش انسـاني هاي برجسته ايـن خـدمات رصـد دانـش سـازمان ويژگي ي

1. Data mining                      2. Metadata mining 
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هـاي اطالعـاتي سـاختن سيسـتم در اين نوع از خدمات سعي بر يكپارچـه. باشد مي

و علم سنجي سعي خواهـد شـد  و با استفاده از خدمات تحليل سازماني خواهد شد

و رصـد دانـش افـراد تا خدمات بهينه رصدخانه اي در راستاي رصد دانش سازماني

1).1 نگاه كنيد به شكل(ارائه شوند 

ای افزاری جهت ارائه خدمات رصدخانه الزامات نوین سیستمی و نرم
و نـرم تأكيداين بخش از مقاله افـزاري دارد كـه بـر الزامـات نـوين سيسـتمي

گونـه كـه همـان. اي بايد به آنهـا بپردازنـد ها جهت ارائه خدمات رصدخانهكتابخانه

و زيربناييتر نيز اشاره شد، يكي از مهمپيش هـاي سيسـتمي ترين ايـن قابليـت ترين

و نامتجـانس كتابخانـه سازي سيستميكپارچه ) ديجيتـال(اي هاي اطالعاتي متجـانس

بـراي برقـراري ارتبـاط ميـان2سازي نحـوي براي اين منظور نياز به يكپارچه. است

-توافقنامـه اسـتفاده از نياز بـه سازي نحوي در يكپارچه. استهاي اطالعاتي سيستم

ه توافقنامه فني شـامل. سازماني استو،مكاري در سه سطح فني، محتواهايي براي

و سيستمنامهها، تفاهمفرمت امروزه در ايـن راسـتا از فنـاوري. هاي امنيتي استها،

بـه. شـود اي بهره گرفتـه مـي نيز براي ارائه خدمات يكپارچه كتابخانه3رايانش ابري

مياين ترتيب محتواهاي  و. توانند مبادله شونداطالعاتي توافقنامه محتوا شـامل داده

ها است؛ توافقنامـه در تفسير پيام4هاي معناييگيرنده توافقنامهاست كه در بر ابرداده

و سازماني در بر گيرنده قواعد زيربنايي بـراي دسترسـي، جـايگزيني مجموعـه   هـا

و غيره است خدمات، پرداخت .اس.رسمي زير ساخت فنـي ان نشريه(ها، شناسايي

شي5،2004.ال.دي ص 6،2005؛ پـس از برقـراري روابـط نحـوي نيـاز بـه).12،

هـاي سازي معنايي براي ارائه خدمات بازيابي اطالعات معنايي ميان سيستميكپارچه

هاي اطالعاتي موجـود در شـبكه بر اين اساس سيستم. اطالعاتي پراكنده وجود دارد

 
.ها به مقاله اسدي در همين كتاب مراجعه نماييداي كتابخانهرصدخانهبراي كسب اطالعات بيشتر در زمينه خدمات.1

2. Syntactic 3. Cloud computing    4. Semantic agreements 
5. NSDL Technical Infrastructure white paper 6. Shi 
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و قواعـد نگـاري اي بايـد از ابزارهـاي معنـايي ماننـد هسـتي كتابخانـه يكپارچه هـا

در اين زمينـه الگـوي ملزمـات. بهره برداري كنند.اي.دي.سازماندهي نوين مانند آر

از. اسـتفاده قـرار خواهنـد گرفـت هاي كتابشناختي نيز مـورد كاركردي پيشينه پـس

و معنايي سيستم اي نياز بـه تعامـل بـا هاي اطالعاتي كتابخانهبرقراري روابط نحوي

هاي اطالعات مديريت سازماني موجود در سـطح سـازمان بـراي ارائـه ساير سيستم

هاي اطالعاتي فعال در خدمات در اين زمينه سيستم. استخدمات دانشي سطح باال 

تي هاي اطالعـا پذيري با ساير سيستمهاي ميانكنشرصد دانشي بايد مجهز به قابليت

. سازماني فعال باشند

هـا نيازمنـد اي، كتابخانـه عالوه بر اين، بـراي ارائـه خـدمات نـوين رصـدخانه

و تحليل مناسب با اين خدمات هستند از. ابزارهاي سازماندهي در اين راسـتا يكـي

عـاتي هـاي اطال بجاي پايگـاه1گيري از مخازن اطالعاتينخستين مفاهيم مطرح بهره

و اسـتفاده از سيسـتم. پراكنده است هـاي با شكل گيري چنين قـابليتي بـه طراحـي

و گزارش2يارتصميم گيـري در دهي ويژه مديران براي بهـره براي گردآوري، بازيابي

و كـاوي هـاي داده عالوه بر اين، نياز بـه زيرسيسـتم. هاي مديريتي نياز استتصميم

هـا همين زيرسيستم. ها وجود داردگيري در خدمات كتابخانهبراي بهرهكاوي فراداده

هوشـمندي. اسـتفاده قـرار گيرنـد هـا مـورد توانند در خدمات تحليلي كتابخانـه مي

كـه از طريـق استهاي مهم آنها اي از جمله قابليتها در خدمات رصدخانهسيستم

و نظاير اينها محقـق مـي فرادادهكاوي، هاي مختلف مانند دادهزيرسيستم . شـود كاوي

هـاي دانشـي محقـق ها است كه زيرسيسـتم ترسـيم نقشـه در راستاي همين قابليت

و تعامل با ساير سيستم. شود مي و دانشـي در وجود مخازن اطالعاتي هاي اطالعاتي

اي هاي دانشي در خدمات رصدخانهسطح سازمان بستر مناسب را براي ترسيم نقشه

ميخانهكتاب . كنندها فراهم

گيـري آنهـا از اي بهـره هاي اطالعاتي كتابخانـه هاي مهم سيستميكي از ويژگي

 
1. Data repository                  2. Decision Support Systems (DSS) 
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ميهاي ردهنظام و سازماندهي مناسب تر نيز ذكـر شـد همانگونه كه پيش. باشدبندي

ميخدمات نوين كتابخانه بر همين مبنـا. باشنداي در بازيابي اطالعات مبتني بر معنا

هـاي مـرتبط بـا ها نيز بايد داراي قابليتاستفاده در اين سيستم نوين مورد هاينظام

و رده و سازماندهي معنايي مانند الگوي ملزومات كاركردي كتابشناختي بندي نـوين

.و نظاير آن باشند1كارآمد مانند تاكسونومي

و جهت بسترسازي اين خدمات نياز به توجه بـه اسـتانداردها در در اين راستا

و. هاي مختلف بسيار مشهود استحوزه بـه عنـوان نمونـه در سـازماندهي معنـايي

هـا نگارينياز براي توليد هستي بازيابي دانشي نياز به استفاده از استانداردهاي مورد

اي الزم به توضيح است كه زيربناي تمـامي اسـتانداردهاي نـوين كتابخانـه. باشدمي

ص 1384تنانـت،(باشـدمي.ال.ام.گيري از زبان توصيفي ايكسبهره در ايـن).11،

و متناسب با محـيط  هـاي اطالعـاتي جديـد نيـز راستا استانداردهاي فراداده كارآمد

و فراگيـر بهره. باشندبسيار حائز اهميت مي و توجه بـه اسـتانداردهاي جـامع گيري

و نرمكليد دستيابي به بسترس2فراداده مانند متس افزاري در دستيابي به ازي سيستمي

و با توجه به مباحث يكپارچه. باشداطالعات مي بـه،سازي پيش گفتـه عالوه بر اين

. است نيازايافزارهاي كتابخانهپذيري در نرمتبعيت از استانداردهاي ميانكنش

 بندیجمع

بحث قرار گرفتنـد، واضـح اسـت كـه با توجه به مطالبي كه در اين مقاله مورد

همواره سعي در پاسخگويي بـه نيازهـاي اطالعـاتي جـوامعيي امروزيها كتابخانه

از همــواره دنبالــهآنهــا.دارنــد كــه در خــدمت آنهــا هســتند و يكــي روي فنــاوري

فن سازمان و هاي روز ورياهاي پيشرو در استفاده از همچون اسالف خـود بـه بوده،

و فناورييدنبال خلق نوآور يكـي از ايـن نـوع. هـاي مـورد نيـاز خـود هسـتند ها

اي توسط آنان اسـت كـه در ايـن مقالـه بـه طـور نوآوريها، پذيرش نقش رصدخانه

 
1. Taxonomy                     2. METS 
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و سيستمي الزامات ابزاري، نرممشروح در مورد بايـد توجـه. آن بحـث شـد افزاري

پ ها در كنار ايفاي ساير نقش اي كتابخانه نقش رصدخانهداشت كه  يشين معنـادار هاي

و آتـي جوامـع اطالعـاتي در واقع اين.خواهد بود نقش در پاسخ بـه نيازهـاي روز

و است و فرهنگـي نياز به استقرار زيرسـاختآنبراي ايفاي، هـاي فنـي، سـازماني

بايـد مسـلح بـه نيـز كتابداران بايد توجه داشت كه براي اين منظور، همچنين.است

ز مهارت . مينه باشندهاي مورد نياز در اين

هـا در گـويي بـه پرسـش در انتها الزم به ذكر است كه مقاله حاضر قصد پاسـخ

و سعي بر روشن ساختن محورهاي مربوط بـه زمينه خدمات رصدخانه اي را نداشته

و سيستمي آن داردالزامات ابزاري، نرم از. افزاري ايـن تـأليف بنا براين هدف عمده

و) هر كتابخانـه يـك رصـدخانه(مقاله همچون هدف اين كنفرانس  ايجـاد پرسـش

بـر ايـن اسـاس سـعي شـد تـا. شناسايي محورهاي پژوهشي اين حوزه بوده اسـت 

و توصيف شوند تا بر اسـاس آنهـا محورهـاي كليات محورهاي مورد نياز شناسايي

از. پژوهشي مـورد نيـاز شناسـايي شـوند  لـذا در بخـش بعـدي ايـن مقالـه برخـي

و سيسـتمي پژوهشي مورد نياز در زمينـه الزامـات ابـزاري، نـرم محورهاي  افـزاري

و پژوهشگران ايـن حـوزه معرفي مي و دكتري شوند تا دانشجويان كارشناسي ارشد

هـا را در هـاي جديـد كتابخانـه ها بسترهاي الزم براي نقـش با پژوهش در اين زمينه

و زمينهمحيط و عملياتي ساختن آنهـا هاي هاي اطالعاتي جديد شفاف ساخته، اجرا

.را فراهم سازند
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 در وب معناییها حفظ ارتباط کتابخانه
1(RDA)با استفاده از توصیف و دسرتسی به منبع

 باربارا تیلت
و استانداردهاي كتابخانه رئيس  كنگره امريكا بخش سياستگذاري

 btil@loc.gov: رايانامه

. كـنم من باربارا تيلت هستم كه با شما از منزلم در مريلنـد صـحبت مـي! سالم

پيش از هر چيز، عالقه مندم از سازمان دهندگان اين كنفرانس كه اين فرصـت را در

مي آرزو.اختيار من قرار دادند، تشكر كنم توانستم در كنار شما حضور داشـته داشتم

.باشم

و بر مبناي مقالـه) سخنراني(اين ارائه اي كـه در شـماره سـوم از جلـد بيسـت

حفظ«: منتشر شده است، تنظيم شده است 2011كه در نوامبر2چهارم نشريه سريالز

و دسترســي بـه منبــع ارتبـاط كتابخانـه   هــا در وب معنـايي بــا اسـتفاده از توصـيف

(RDA)«.3

فهرستنويسي فقط ساختن يك فهرست نيست، بلكه مهيا كـردن كـاربران بـراي

ِي شناسـايي منـابعي وظيفه. مرتبط با نيازهايشان است دسترسي به موقع به اطالعات

و موزه كه توسط كتابخانه هـاي ها گردآوري شده است برعهده فـراداده ها، آرشيوها،

و كاملي است كه هـاي مكـرر قـرار استفاده مقاصد مختلف مورد تواند برايمي غني

و نشان دادن روابط آنها با اشخاص، خانواده فراداده. گيرد ها، ها شامل توصيف منابع

و منابع ديگرتنالگان سـازد تـا بـه كمـك عناصـرمي شود كه كاربران را قادرمي ها،

. جايگزين با سرعت بيشتري هدايت شوند تا به اطالعاتي كه نياز دارند، دست يابنـد 

و پديد آمدن يك منبع ساخته شده بـراي گروههـاي فراداده اي كه در چرخه حيات

 
1. Keeping libraries relevant in the semantic web with resource description and access (RDA) 
2. Serials 
3. Keeping libraries relevant in the semantic web with resource description and access (RDA) 



 RDA(�95( منبعبهيدسترسوفيتوصاز استفادهباييمعناوبدرها كتابخانه ارتباط حفظ

و اشتراك مختلفي از كاربران، از پديدآوران منابع گرفته تا ناشران، بنگاههاي فروش

و ها، كتابخانـه فروشندگان سيستم زارن كتاب، گردآورندگان منابع،نشريات، كارگ هـا

و كـاربران نهـايي ارزش ويـژه مؤسساتديگر  قواعـد. اي خواهـد داشـت فرهنگي

و دسترسـي بـه منبـع«يعني: المللي جديدفهرستنويسي بين ،»RADقواعد توصـيف

 اي خوش ساختاره براي مواجه شدن با وظايف كاربري اساسي به روشي كه فراداده

.ايجاد كند، طراحي شده استو با قابليت ارتباطي براي محيط ديجيتالي

هـاي خـود هاي بزرگي بـه سـوي نمـايش تحـت وب فهرسـت ها گام كتابخانه

هـا را روي اند، اما بسياري فقط يك نسخه الكترونيكي شده از فهرست برگهبرداشته

بهاي خطي ارجاع نمايش. دهندمي وب قرار هـاي موجـودي كتابخانـهه نسـخه هاي

به نسخه ديجيتالي شـده منبـع توصـيف شـده باشـد امـا ممكن است شامل پيوندي

و ارتبـاط  . شـود مـي، حـذفي كـه بـراي ماشـين قابـل اجـرا باشـد معموال اتصـال

هاي مبتني بر ارجاع از فراداده به نسخه الكترونيكي احتياج به توصيف منابع فهرست

هـاي كـامپيوتري آنها به روشـي دارد كـه سيسـتم هاي ويژگي با استفاده از شناسايي

و نشـان دهنـد بتوانند روابط اشخاص، تنالگان و منابع ديگـر را درك كـرده ايـن. ها

را مسئله ِ دهد تا از طريق منابع جايگزين پيوند دادهمي به كاربران اين توانايي شـده،ِ

 مسـئله همچنـين ايـن. بنـد با سرعت بيشتري به اطالعاتي كه نيـاز دارنـد، دسـت يا 

.ها را تواناتر خواهد ساخت تا فهرستنويسي را آسانتر نمايندسيستم

و دسترسـي بـه منبـع 2010 از اواسط سال بـه عنـوان RDA، قواعـد توصـيف

ايـن قواعـد تـازه. هاي فهرستنويسي گذشته ارائه شده استجايگزيني براي فعاليت

و فـراداده هاي بين همكاريها براي شناسايي منابع، حاصل سال هـاي المللـي اسـت،

و قابـل پيونـد بـراي محـيط ديجيتـالي در راسـتاي  حفـظ ارتبـاط خوش سـاختار،

.كندمي ها در وب معنايي را توليد كتابخانه

RDA كــاركردي پيشــينه  هــاي كتابشــناختي برمبنــاي مــدل مفهــومي ملزومــات

)FRBR (هاي مبتنـي بـر بيش از يك دهه است كه سيستم.شكل گرفته استFRBR 
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و مورد و آزمون قرار گرفته وجود دارند و بـه منظـور ايجـاد توانـايي گـردآوري اند

گيرنـد، از جملـهمي هاي كتابشناختي در سرتاسر دنيا مورد استفاده قرار راهبري داده

و ايجـاد شـده در كتابخانـه ملـي اسـتراليا،متوان به سيستمي اين موارد هاي طراحي

و2هاي پيوندي خدمات داده،1.اس.ال.تي.سيستم مجازي وي كتابخانـه ملـي سـوئد

طـور همـين. اشاره كـرد3دانشگاه اينديانا3 هاي موسيقاييپروژه فهرست وارياسيون

دمدل  .ايجاد شده است FRBRكر بر پايه بليناچكيده

RDA مقاالت پژوهشـي جديـد. كندمي ها را آماده ورود به اين صحنه كتابخانه

از) فهرست زير( در FRBRبر استفاده به عنوان بنياني مفهـومي بـراي فهرستنويسـي

.كنندمي تأكيدآينده، 
[1] Pisanski, Jan and Maja Žumer. Mental Models of the Bibliographic 

Universe.  Part 1: Mental Models of Descriptions, 2010, Journal of 
Documentation,  66(5), 643-667 and  

Pisanski, Jan and Maja Žumer.  Mental Models of the Bibliographic 
Universe.  Part 2: Comparison Task and Conclusions, 2010, Journal of 
Documentation, 66(5), 668-680. 

اف با تمركز بر عناصر شناسايي خـاص.اي.دي.آر بـراي.آر.بـي.آر.از سـاختار

و به اين ترتيب ما را قـادرمي هاي ما استفاده توصيف منابع موجود در مجموعه كند،

وبهاي كتابشناخ به آماده سازي داده .سازدمي تي براي استفاده در محيط

و بـه صـورت خـاص اجازه دهيد نمونه مختصري از استفاده مجدد از فـراداده

هـاي مـارك بـه سـمت پيشـينه هـا هاي فهرستنويسي يا فهرستبرگه حركت از كارت

MARC و در قـدم بعـد هايي با فايلو سيستم و كتابشناختي پيوند يافتـه هاي مستند

هـاي دادهـاي پيونـدي آينـده را، بـهو سيسـتم FRBRختارهاي حركت به سوي سا

.تصوير بكشم

 داشـتيم كـه اختي را بر روي كارت فهرستنويسي هاي كتابشن در گذشته، ما داده

سوراخي در زير برگه براي عبور ميلـه تعبيـه شـده بـود كـه نگهـداري برگـه را در

 
1. The VTLS Virtual system             2. Linked Data            3. Indiana University`s Variations 3 project 
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از وقتي داده-ساختمي برگه دان ممكن كشوهاي »1مـورد«(نظـر مورد»نسخه«ها

آنمينويسي باز).آر.بي.آر.در اف نوشـته را بر روي كارت فهرست نويسـي شد، ما

هـاي ها در فهرست ها بدين صورت براي نمايش داده فراداده كرديم ايجادمي يا تايپ

م اين فراداده شامل مواردي. داني براي كاربرانمان استفاده شده است برگه لف،ؤنظير

و حتـي احتمـاال داده  هـاي عنوان، نوع محتوا، نوع محمل، اصـطالحات موضـوعي،

.بود)و البته بسياري ديگر(شودمي گونه كه در اينجا مشاهدهمنشاء همان

هاي هاي يادشده را به قالب مارك در آورديم، شروع به ايجاد پيشينه وقتي كه داده

و پيشينه هـا در واقـع امـا ايـن پيشـينه.ن كـرديم هاي مستند ماشـين خـوا كتابشناختي

و مستقلي بودند كه نيازي به ارجاع يا پيوند به داد پيشينه هـاي ديگـر بـراي هاي منفرد

 هـا در حقيقت، آنها در گام نخست براي چاپ فهرست برگـه. قابل درك شدن نداشتند

مي استفاده هاي پيوسته داخلي كتابخانه مورد يا نمايش در فهرست .گرفتند قرار

هاي مسـتند در واقـع در يـك هاي آنالين حتي امروزه، داده در برخي از سيستم

و اصطالحات موضوعي كه همراه بـا پيونـدهايي كـه ميـان  پيشينه مستند شده است

و مستند وجود دارد، در پيشينه پيشينه  هاي مستند موضوعي ذخيـره هاي كتابشناختي

ق ما داده. شدند مي ازمي الب مارك ذخيرهها را در كنيم اما آنهـا بـه شـكلي متفـاوت

در يك سيسـتم مبتنـي. شودمي هاي پيوسته به كاربرانمان نمايش داده طريق فهرست

. كنـيم مـي ها را در هر سطحي بـه صـورت مجـزا شناسـايي، ما داده.آر.بي.آر.بر اف

هر هاي سطح هر مورد داده هـاي سـطح داده مـورد خـاص؛ يا نسخه را، نظير منشاء

و2نمود و اطالعات نشر نظير محـل نشـر، نـام ناشـر نظير عنوان كامل، نوع محمل

و داده هاي سطح بيان تاريخ انتشار؛ داده ، نظيـر هـاي سـطح اثـر، نظيـر نـوع محتـوا،

و نام خالق اثر مبتنـي بـرو عنوان اثـر، كـه در بسـياري مـوارد-سرعنوان موضوعي

 هـا پيونـد داده به تمـام ايـن داده. كنيممي است، مشخص عنوان كامل نخستين نمود

و براي شناسايي هر منبع مورد استفاده قرار مي كهمي شود توانـد بسـته بـه مـي گيرد

 
1. Item                  2. Manifestation 
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و يا در چنـدين بسـته داده جـا داده شـده باشـد . طراحي سيستم، در يك بسته داده

و كـار را بـرايه بايد ايـن سـاختار هاي آيند سيستم را بـراي فهرستنويسـان ايجـاد

فهرستنويسان آسان كنند ولي در عين حال اينكه پشت پرده سيسـتم چـه اتفـاقي در 

 ماشـيني ثبـت مراكـز ما همچنين. حال وقوع است بايد از چشم كاربران پنهان باشد

و نوع محم ل مورد اسـتفاده قـرار براي واژگان كنترل شده داريم كه براي نوع محتوا

و اصـطالحات را بـه ممكن اسـت بخـواهيم تـا تمـامي نـام در آينده. گيرند مي هـا

و مراكز ثبت پيوند دهيم پيشينه هـايي را كـه اكنـون در بخـش حتي نام-هاي مستند

بـريم،مي ها به كار اصطالحاتي كه ما براي نقش.ها يا وضعيت نشر هستند يادداشت

اي هستند كه آنهـا را هاي كنترل شدهنيز واژه-»هنرمند«،»آهنگساز«،»پديدآور«نظير 

در يق مراكز ثبتياز طر در حقيقـت،. كنـيم مـي پـذير وب، دسـترسِ قابل دسترسـي

و عناصر فرعـي آر  وب.اي.دي.تمامي اصطالحات عناصر در مراكـز ثبـت بـر روي

بـراي انـواع محتـوا در1حات اونـيكس اصطال به همين شكل.قرار داده خواهند شد

و ايفال هم اكنون نام  دارد كـه شـما2فضاهايي-مراكز ثبتي بر روي وب وجود دارند

اف مي .را در آن پيدا كنيد.آر.بي.آر.توانيد تمامي عناصر

بـراي اسـتفاده هاي پيونـدي بنابراين، ديدگاه من درباره آينده اين است كه داده

و مراكز ثبتي مجدد بر روي وب با استفاده از واسپارگاه -هاي توصـيف مجموعهِها

و نگهـداري توسـط همـه، در دسـترسو در يك كالم بصورت اشتراك براي همـه

فقـط هاي پيوندي در حال حاضر نيـز وجـود دارد هاي داده البته قابليت. خواهد بود

. اي خود به كار گيريم هاي كتابخانه كه آنها را در نظام نياز داريم

1. ONIX                   2. Namespace 
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 بيشتر شبيه به سـه گانـه

3.آي.آر. از آنها نيز يو

در كـه مـي- تواننـد

و مـورد، نمـود5 بيان

ي توصـيف پيونـدي

 به يـك سـطح معـين

 ايـن ترتيـب ماشـين

كـاربري بسته به وظيفه

 بـه شـكل اطالعـات

. ارائه شود

1. RDF (Resource Description Framework)
3. URI (universal resource identifiers)

دسوفيتوصاز استفادهباييمعناوبدرها كتابخانه ارتباط حفظ

و احتماال بيش ً ساختارش اينگونه به نظر نخواهد رسيد

اس(1.ف برخي. خواهد بود)2.ال.ام.كدگذاري شده در

 داشت يا شناسگرهاي جهاني منبع با مقـدارهاي ويـژه

.هاي مختلف به كار گرفته شوندهاي مناسب در بافت

،4نويسان نيازي به توليد چهار پيشينه براي هر اثرفهرست

و آنها توصيف منبع را به صورت مجموعـه هـا داشت

هايي تعلق هر داده راو به روشني با برچسب. ساخت

و...) بـهو نوع ارتباط بين آنها را، نشان خواهند داد

و بسز داده و آن را به نحو خوشايندي ها استفاده كند

 كاربران به نمايش بگذارد؛ كه ممكن اسـت ايـن نمـايش

ا كتابشناختي باشد يا در پاسخ به پرسشي مرجع براي اطالعات

ion Framework) 2. SML 
identifiers) 4. Work                  5. Expression 

 البته

اف.دي.آر

د خواهند

ها كاربرگه

فهرس

د نخواهد

س خواهند

، بياناثر(

ا مي تواند

براي كاربر

كتابشناختي



اي كمـك جـذاب بـر

و آنچـه در  را ببيننـد

و فرانماهـاي ارتبـاطي

و هـم بـرايت نـويس

هاي بـراي هاي دادهبسته

هـاي صـورت پيشـينه

و  اطالعـات كتابشـناختي

 روابـط كتابشـناختيد

، بـه بلـوغ1هـاويژگـي

 كــاربردو آزمــايشل

 وب معنايي است كـه

 آنچـه كـاربرانخواهيم

1. Attribute 
، مانند و حتي مارك ر دي اي

 كتابخانه يك رصدخانه

و ساير نشانه هايي براي توليد آيكون حتي نظام ج ها هاي

هـاي موجـوده كاربرانمان خواهيم داشت، تـا گزينـه

و نمايش داده فر. هـا در بافـت مناسـب را بيابنـد است

تگ.آي.آر.ي با يو و هاي مارك، هـم بـراي فهرسـت ها

. پنهان خواهد بود

بست هايي براي براي در نظر گرفتن واژه ذشتهگ سال4

و موجوديـت صمنابعمـان هـاي مـرتبط بـه آنهـا، بـه

و مستند به ايـن اطال.مارك عادت كرده ايم فرمتكتابشناختي

و نيـز سـرنخ مـورد هـايي در شامل اطالعات شناسـايي

و اما نگاه ما در مـورد چگونـه كنـار هـم قـرار دادن

. كشف اطالعات ما خواهد انجاميد

مشـغول ســوئد ملـي كتابخانــه كـه ســتا هـا ســالاكنـون

در. آر. وسيستم را براي محيط هاي پيوندي با داده ها

خميما. كنيممي دنبالكه مسيري براي است مناسبي

و آر  مدل مفهومي اف آر بي آر با عناصر كتابشناختي در آنگلو امريكن

و ) مطابقت دارد....ت نشر

ك� 100 هر

ح ما

تر بهسريع

ا دسترس

كدگذاري

كاربران پن

0 در

مربوط به

كتابشناختي

مستند شا

.شوند مي

ك ابزارهاي

اكنـو

.بي.آر.اف

راهكاري

ويژگيها در(

عنوان، وضعيت
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 سـازمان هـر يـا گوگـل، آمـازون،در آنچه نظير. بيابند است دسترسدر برايشان را

 فهرسـتي مـا. سازندمي پذير دسترس كاربرانش برايرا خود خدماتكه ديگر مشابه

 كـه دهـيم نشان كاربرانبه بايدو دارند معرفيو توصيفبه نياركه داريم منابعي از

.باشد آنان اطالعاتي نياز پاسخگويكه بيابندرا منابعي توانندمي چگونه

 مفهـومي الگـويدر اكنـون كتابشـناختي سـپهردروما فهرستدر اجزاء اين

و هايي كه روابطـي دارنـد توصـيف شـدهو به صورت موجوديت،.آر.بي.آر.اف  انـد

»عنصـر«.اي.دي.آردر اجـزاء ايـن. يشان توصيف شوند»هاويژگي«توانند توسط مي

و طرحهاي معناييوبدر آنچهباكه دارند نام  دارد وجـود1.اف.دي.آرو ساختارها

.است ساختارهموسوهم

 مـا تخصـص تـا بپيونـدد بنياد اطالع نهادهاي سايربهوب محيطدر بايد كتابخانه

 اشـتراك بـه آنـانباما سازماني هايمهارتو چندزباني شده كنترل واژگان كتابداران،

گـذارد، در اختيـار مـي.اي.دي.آر رويكـرد عنصـر محـور امكانـاتي كـه. شود گذاشته

و تنالگان اشخاص، خانواده شناسايي فرايند تواند مي  بـراي كـه نحويبهرا آثاروهاها

 محـيطدر.اي.دي.آر بـراي كنترل شـده واژگان. سازد تسهيل باشد فهم قابلها ماشين

كه قرار داده شده2به صورت مراكز ثبتي وب مسـتند سـنتي ابزارهاي سايربا همراه اند

 كتابخانـه صـدهااز رايگـان مسـتند هاي داده مثال، براي. سازي ما قابل استفاده هستند

 دارنـد، حضور3)وياف( مجازي بين المللي فهرست مستنددركه نهادهايي سايرو ملي

و داده. ها استمثال ايناز يكي  هـايي بـراي شناسـايي اشـخاص، وياف شـامل نامهـا

 چگونـه كـه دهـد مـي نشـانو هـاي قـراردادي اسـتو عنـوان هـا همايش/هاتنالگان

 ايـن. گيرنـد قـرار اسـتفاده مورداي تازه هاي شكلدر توانندمياي كتابخانه هاي فراداده

و چنـدوجهي را در اختيـار كـاربر مـي اطالعات توانـايي گذارنـد كـه مبنايي چندزبانه

و خـط ترجيحـي بكارگرفته شدن به صورت يك مكانيسم راه گزين براي نمايش زبان

.دارندتبه ازاي هر موجودي.آي.آر.كاربر را با اختصاص دادن يك يو

1. RDF (Resource Description Framework) 
2. Registeries 
3. the Virtual International Authority File(VIAF): available at: http://viaf.org 
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 هـاي داده توانـد مـي المللـي مجـازي بـين مستند فهرست ترتيب اينبه هرچند

-دهـد تغييـررا ارتبـاطي متفـاوت هـاي قالـبدر يـا مختلـف فرانماهاياز مستند

ها را براي خدماتي مانند ويافو اين تغيير، داده– تواندمي.اي.دي.آركه طور همان

هـاي شناسـايي آينده بـه منظـور اسـتفاده از ويژگـي هاي پيوندي هاي دادهو سيستم

و غيـره آسـانتر خواهـد سـاخت خاص براي توصيف اشخاص، تنالگـان  . هـا، آثـار

را خواهنـد مـي كـاربران آنچه نمايشو آنها ميان پيوند ها، دادهاز استفاده.اي.دي.آر

ها به منظـور ها را براي ماشين استفاده از داده.اي.دي.آر.سازدمي آسانتر ماشين براي

و نيـز بـراي نمـايشمي هايي كه اطالعات مرتبط را به هم پيوند استفاده از داده دهد

.كندمي آسانتر خواهند،مي اطالعاتي كه كاربران

آرگاهثبت و دسترسـي، هايي مجموعه واژه.اي.دي.هاي براي عناصـر توصـيف

و مقـاديري بـراي نظير عنوان  و صـفحه و حجم يـا تعـداد جلـد كامل، تاريخ نشر،

و نيز واژگاني كه هنگام توصيف انواع محمل اي، مثل لـوح رايانـه(ها عناصر خاص

و فيلم ويدئو اين موارد روي ثبتگـاه. بايد استفاده شوند، هستند) كتاب، ميكروفيش،

يوميقرار1فراداده باز و مي.آي.آر.گيرند وب هايي براي همه آنها توليد كنند كـه در

ايـن. معنايي براي ايجاد امكان استفاده بيشتر از خدمات وب قابـل اسـتفاده هسـتند 

از شرايط براي حركت جامعه كتابداريبه سوي دسترسي دادن به منـابع خـود خـارج

وب) قابل استفاده بودههاي ديگر فقط به وسيله كتابخانهكه(ها مخازن داده بـر روي

و دسترسي منبـع ثبتگاه. شرايط مناسبي است هاي فراداده باز، واژگان قواعد توصيف

 http://metadataregistry.org/r dabrowse.htm: يابيدمي را در اين آدرس

و سياهه و دسترسـي منبـع واژگان كنترل شده عناصري كه در قواعد توصـيف

مي بكار رفته اند، روي يك ثبتگاه  اداره گيرند كه توسط ثبتگاه فـراداده بـاز وبي قرار

:بينيد توجه كنيدمي به شكلي كه در اينجا. شوند مي

1. Open Metadata Registry 
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و مقـادير، فراتـر مـي رود

اسـتفاده قـرار گيرنـد را

بينـيم كـه انـواع مـي

تر موادو انواع خاص

در.آي.آر. سـتون يـو و

دستوفيتوصاز استفادهباييمعناوبدرها كتابخانه ارتباط حفظ

ص رف عنصـر فراتـيك گام ازه فراداده باز  ـشناسايي

اسـ واژگان خاصي كه بايد هنگام شناسايي عنصر مورد

رابه عنوان مثال، در اينجا صـفحه اول واژگـاني. كند

ندهاي كلي هست هاي تيك سبز، مقوله عالمت. هستند

يو شناسه.ك قرار دارند س.آي.آر.هاي هر يك نيـز در

.شود ميش ديده

ثبتگا

و انواع يا

تعيين مي

ها محمل

زير هر يك

برابر خود



 اكنـون روي وب قـرار

ايـن فهرسـت بـه. داريـم

هـاي مسـتند از فهرسـت

و بـا و بارهـا ا بارهـا

.ر داد

 اطالعاتي درباره موالنا شاعر

 پروفـايلش را طـوري

افـزاره كـاربردي نـرم

نتايج با استفاده كند تا

 در هـر جـاي جهـان

و پيوند ِر در دسترس

 كتابخانه يك رصدخانه

كه اك هاي پيوندي عنوان نگاه ديگري به اين محيط داده

را داريـ) وياف(مللي ال مثال فهرست مستند مجازي بين

 گواه اين مفهوم شكل گرفت كه نشان دهد چگونـه فهر

و داده كنار جهان را مي ر تـوان بـه هـم پيونـد داد هـا

و متفاوت استفاده قرار مورد خالقانه به شكلي جديد

 عنوان مثال اگر كاربري هنگام جستجو در وب، اطالعات

پ Molavi حروف التين به صورت ا  ـدريافـت كنـد، ام

يـك( كرده باشد كه خط فارسي يا عربي دريافت كنـد،

ا بينتواند از فهرست مستند مجازي مير وياف المللي

بـراي جسـتجوي بيشـتر) مطلوب كاربر نمايش داده شود

و با حركت در اينترنت به آثاز اين ابزار كمك بگيرد

ك� 104 هر

به عن

دارد، ما مث

عنوان گو

ك و گوشه

هاي شيوه

به عن

ايراني به

تنظيم كرد

خاص در

خط مطلو

ا مي تواند
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د مجـازي فهرست مستن

 مثـل التـين، روسـي يـا

المللـي مثـالي اسـت از

 اسـتانداردهاي متنـوعي

 حاوي اطالعـات دربـاره

مؤسسـه 25 از حدود

هـايه مجموعـه داده

 

ي كتابشـناختي مـرتبط

ش بـا فهرسـت مسـتند

دستوفيتوصاز استفادهباييمعناوبدرها كتابخانه ارتباط حفظ

در فهر. مولوي يا درباره مولوي هستند برسدي كه اثر

ِهايي براي مثال مولوي حتي به خطوط ديگر مثـي داده

الم فهرست مستند مجـازي بـين. شكل مستند وجود دارد

و از اس خالقانه داده هايي كه منبع آنهـا متفـاوت اسـت

مسهم. كنندي المللي حاو تند مجازي بيناكنون فهرست

و عنوان تنالگان ا هاي قراردادي با داده ها، هاي مستند

جهان در شبكه قـرار گرفتـه اسـت كـه كنسرسيوم از سراسر

.شوندصدها كتابخانه را شامل مي

هـاي هايي كه از پيشـينهدههاي مستند به داهاي پيشينه

و به شكل مناسب براي نمـايش شده اند پيوند خورده

اداده شده

المللي بين

ژاپني شك

خ نمايش

تبعيت مي

اشخاص،

يا كنسرسي

صد مستند

ه داده

استخراج



هاي نشـر آثـارا محل

ت بـديل نقشـه از جهـان

 نمـايش داده شـود، در

 نمـايش بـراي كـاربر

و ميليون پيشينه مستند

 حاضـر سـه ميليـون

 هـا، در ايـن خوشـه.د

 صـورت جـدول زمـاني

نمودار حركـت روي

هـايي كـه در پايگـاه

خيلـي از فيلـد نمـايش

.رسدي

اشخاص را نشـان مورد

 مذكر بوده، چـه مليتـي

 چرا كه بيشـتر عمـرش

.ه است

 كتابخانه يك رصدخانه

اند، همان گونه كه ما در اينجا بندي شده المللي بسته بين

مي) در اين مثال، مولوي( خاص بينيم كه به يك نقش را

بـراي محـل نشـر نم 21به جاي اين كه كدهاي مارك

آيا اين شكل.)شودل نشر روي نقشه نمايش داده مي

ياجذاب 21 نمايش با كدهاي مارك م26 تر نيست؟

يليون خوشه، در حـالم20از.ميليون پيشينه كتابشناختي

خوشه داراي بـيش از يـك پيشـينه منبـع هسـتند)3115736

.ميليون پيوند بين مستندهاي منابع برقرار شده است

هـاي كتابشـناختي مـرتبط، بـه صـ هاي نشر پيشـينهخ

و وقتيميه اي نمايش دادو نمودار ميله) مسلسل شود

توانيد آمـار انتشـارات آن دهـه را بـه هـر صـورتي مي

اين شيوه نمـ. توزيع شده موجود است، مشاهده كنيد

 با كدهاي مارك نمايش داده شود جذاب تر به نظر مي

المللي اطالعات ديگري در مو مجازي بينفهرست مستند

شود كه مذمي كه در اينجا در مورد مولوي نشان داده–

چ ميايران، به عالوه جايي كه امروزه تركيه ناميده شود

كه،)ا گذرانده در آثارش استفاده كردو زبان اوليه اي

ك� 106 هر

مجازي بين

خ يك فرد

ب(اند شده

واقع محل

نسبت به

ميليو 114

)115736

ميليو 4/13

تاريخ

صفحه مس(

م مي كنيد،

اطالعاتي

تاريخ كه

فهرس

–دهد مي

اير(داشته

را در آنجا
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المللـي استاندارد بـين

 ديگـر بـراي افـزودن

هـايي شده با فرمت

اينجـا. در خـود دارد

بـراي نويسـندهالمللـي

 

بـراي) توصيف منبـع

دستوفيتوصاز استفادهباييمعناوبدرها كتابخانه ارتباط حفظ

(.آي.ان.اس. پيوندهايي به وردكت، پايگاه اطالعاتي آي

و برخي امكانـاتو برخي پيوندها به ويكي) نام پديا

.گذارد مي آينده نيز در اختيار

هاي غني پيشينههاي المللي، داده مستند مجازي بينفهرست

و آر مربوط به هر فـرد را هـم.اف.دي.، يوني مارك

المو فهرسـت مسـتند مجـازي بـين 21 پيشينه مـارك

.شود يعني سروانتس نشان داده مي

چارچوب(.اف.دي.هايي شبيه آنچه در آرر اينجا داده

 كنيد مي وجود دارد را مشاهده

و پيو

ن شناسگر

آ پيوند در

فهرس

21مارك

پ وضعيت

اسپانيايي

و در

مولوي وج



تواند بـر اسـاس قالـب

 در مـورد.اي.دي.آر.

 اسـت، رهنمودهـايي

ي بـه همـراه كتابخانـه

 سـازي اسـتراليا بـراي پيـاده

 كتابخانه يك رصدخانه

تو اينجا است كه وقتي ما فراداده را داريم، فراداده مي

.كنيم شكل بگيـرد اي كه انتخاب مي يا فرانماي فراداده

و دسترسي كتابشناختي مهماي براي فراداده توصيف

.كند

در بيانيـه عمـومي 2007اگرچه كتابخانه كنگـره در سـال

و كتابخانـه ملـي اسـترال و مركز اسـناد كانـادا  كتابخانه

ك� 108 هر

نكته

ارتباطي يا

اينكه چه

كنارائه مي

اگرچ

بريتانيا، كت
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 2008در گـزارش سـال. مانـد متعهد شد، اما آن تعهـد بايـد معـوق مـي.اي.دي.آر

توصـيه شـده اسـت كـه همـه به كتابخانه كنگـره كارگروه آينده كنترل كتابشناختي،

هـر چنـد، كتابخانـه كنگـره، كتابخانـه ملـي. متوقف شود.اي.دي.آر كارها در مورد

و كتابخانه ملي كشاورزي به جاي آن ترتيب دوره آزمايشي را دادنـد كـهايپزشكي

براي منابع آمريكايي را ارزيابي كنند تا ببينند آيا اين قواعـد را بـه.اي.دي.آر كاربرد

و آزمـون اين آزمايش. كار بگيرند يا خير بـراي گـردآوري اطالعـات دربـاره هـا ها

و مالي پياده شد.اي.دي.آر سازي مسائل فني، عملياتي .انجام

كن سازي به منظور آماده آمـوزش بـه«گـره روش براي اين آزمـايش، كتابخانـه

و برنامهرا به همراه مثال»آموزشگران هاي هاي اينترنتي، ارائهها آماده كرد كه فايل ها

و اسناد الزم و اسـتاندارد بخش سياست. به راحتي در دسترس بود اساليدي گذاري

و1كتابخانه كنگره، نشاني پست الكترونيكي را ايجاد كرد كه همچنان هم فعال است

هـاي كتابخانـه يـا سياسـت.اي.دي.هـاي آر دستورالعمل هر كسي پرسشي در مورد

تصميمات سياستگذاري اوليـه بـراي. تواند بپرسدكنگره در مورد آن داشته باشد مي

و بر روي سايت آر هـاي رالعملتامين كننـده دسـتو(2تولكيت.اي.دي.آزمايش تهيه

.بر روي سايت قرار گرفت.)اي.دي.آر

هاي كتابخانه كنگره كه در حال حاضر به كار گرفتـه شـده آن دسته از سياست[

ــث  ــدگان در بح ــاركت كنن ــاي مش و بازخورده ــايش ــايج آزم ــت، از نت ــاي اس ه

و مركـز اسـناد  و پيشنهادات اوليه كتابخانه بريتانيا، كتابخانـه فهرستنويسي مشاركتي

و كتابخانه ملي آلمان بر اساس تجربيات پيادهكانا كـه سازي دا، كتابخانه ملي استراليا

.]اند، به دست آمده استداشته

و شش شركت كننده در آزمايش آمريكـايي آر هـاي از كتابخانـه.اي.دي.بيست

و انواع مختلف، به همراه مراكز اسناد، موزه متنوع در اندازه ها، كـارگزاران كتـاب، ها

و طرح ها، كنسرسيومارس كتابداري، فروشندگان سيستممد  هـاي ويـژه همكـاري ها

1. LChelp4rda@loc.gov 2. The RDA Toolkit 
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و 10.570آنها تعداد. كردند مي پيشـين مسـتند ايجـاد 12.800پيشـينه كتابشـناختي

و بيش از  .بررسي انجام دادند 8000كرده

و تحليل داده  سـازي هاي تهيه شـده، بازخوردهـاي مفيـدي بـراي بهينـه تجزيه

وها تولكيت در زمينه زباني كه بايد دستورالعمل.اي.دي.آر بـه آن زبـان تهيـه شـده

.پيشنهادهايي براي برخورد با مسائل قالب مارك كنوني ارائه كرد

شـرايط 2013كرد كه قبل از ژانويه گزارش تهيه شده از آن آزمايش توصيه مي

به كميته همكـاري هايي به عنوان توصيه آن شرايط. مهيا نيست سازي الزم براي پياده

آر.)اي.ال.اي(مشترك، انجمن كتابداران آمريكـا  را.اي.دي.، ناشـراني كـه تولكيـت

و مـديران ايجاد كرده بودند، فروشندگان سيستم هـا، برنامـه فهرستنويسـي تعـاوني،

و كتابخانه ملي كشاورزي  ارائه] آمريكا[ارشد كتابخانه كنگره، كتابخانه ملي پزشكي

.شده بود

آرآزم ً در اياالت متحده منحصرا بر فرمت مارك تمركز نكـرده بـود،.اي.دي.ون

هاي مشاركت كنندگان روشن ساخت كه فرمت مارك را به عنوان مـانعي بلكه پاسخ

ها به سـوي براي حركت كتابخانه.اي.دي.در مسير دست يازيدن به مزاياي بالقوه آر

اي. شناسندمي وب ن بود كه نشان دهيم كه آيا پيشـرفتي در نتيجه، يكي از پيشنهادها

باورپذير در راستاي جايگزيني مارك صورت پذيرفته است؟ اين كار با همين هدف

.2به خوبي در حال انجام است1و از طريق طرح نوين چارچوب كتابشناختي

: پـــذير اســـت اي از ايـــن طـــرح در ايـــن نشـــاني دســـترس نســـخه
http://www.loc.gov/marc/transition/ 

راهبري اين برنامه از ابتدا برعهده مسئول قبلي خدمات كتابخانـه كنگـره خـانم

و اينك اين كار توسط3دينا ماركوم  روب رتا شافر بود وي اين طـرح. شود هدايت مي4ِ

كتابخانه كنگره يك گروه رهبـري داخلـي. را در اولويت كاري خود قرار داده است

 
1. New Bibliographic Framework Initiative 

و در خبرنامه انجمن.2 و اطالع رساني ايران شماره اين چارچوب در در ايران ترجمه  1390زمستان37كتابداري

.منتشر شده است
3. Deanna Marcum                     4. Roberta Shaffer 
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و دسترسـي كتابشـناختي رئـيس بخـش فـراهم1ِ دارد كه توسط بيچر ويگينـز آوري

ك. شــود هــدايت مــي م ــ در همــين گــروه، ســالي  ــالوم ــورد2ك ك وين ف ــو  3از اداره

و توسعه دال پورتا استانداردهاي مارك از اداره برنامـه سيسـتم يكپارچـه4 شبكه، آن

ر يزر كتابخانه د يو ِ اي، ِ 5و سوزان موريس و خط مشيء، دستيار6از بخش استانداردها

هدف اين طرح، آنگونه كـه روي وب سـايت اظهـار.ِ بيچر ويگينز نيز حضور دارند

به بهترين شـكل شده، تحليل محيط، تشخيص اجزاء ساختاري جديد كه از كاربران 

و برنامه . ريزي حركت از وضعيت كنوني به سوي آينـده اسـت حمايت خواهد كرد،

را اين بخش از نوشته با استفاده از گزارش موسسـه ـزف آنهـا. تكميـل شـده اسـت7ِ

و كتابخانـه ابزارهايي را در اختيار توسعه دهنـدگان نـرم  انـد تـا هـا قـرار داده افـزار

و مشاركت كنندگان در اين آزمون نيز متقابال در حـال هايي را به عمل آور آزمون ً ند

و پيشنهادهايي هستند تا ابزارها به بهترين شكل ممكن درآيند .ارائه بازخورد

، كميته فني در تالش براي پيدا كردن مشـكالت مربـوط بصورت تخصصي تر

هـدف آن اسـت كـه. هسـتند21به كدگذاري با فرمتهاي كنوني نظير فرمت مـارك 

و چـه چيـزي را بايـد تكامـل داد يـام شخص شود چه چيزي را بايـد حفـظ كـرد

و فنـاوري. جايگزين كرد هـاي آنهـا همچنـين در جسـتجوي مزايـاي وب معنـايي

و ايـن مهـم را بررسـي مـي هاي پيونـدي داده تـوان كننـد كـه چگونـه مـي هسـتند

ركـورد زيرا ميلياردهـا. استفاده مجدد را برد ها حداكثر هاي كنوني كتابخانه ازفراداده

.در سراسر جهان وجود دارد كه بايد در محيط نوين به كار گرفته شوند21مارك 

تـوان بـه هايي را دارند كه چگونه مـي همچنين، كميته فني وظيفه يافتن راه حل

و فراتـر هاي ميان موجوديت بهترين شكل، رابطه از ها را در فهرست كتابخانه خـود

هـاي آنها همچنـين در جسـتجوي نحـوه. آن در محيط پهناور اينترنت جستجو كرد

نمايش اطالعات با رويكردهاي فرا تر از مارك را جستجو خواهند كرد؛ مخـاطرات 

و در نهايـت گـامي قابـل پـذيرش  و عدم اقدام در اين حوزه را نيز شناسايي؛ اقدام

 
1. Beacher Wiggins 2. Sally McCallum 3. Kevin Ford   
4. Ann Della Porta 5. Dave Reser 6. Susan Morris              7. Zepheira Associates 
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ميانت. براي اين تحول را پيشنهاد خواهند كرد و توسط ظار رود گروهي شكل گرفته

هاي موجود بـه محـيط اي را براي ورود فراداده كتابخانه كنگره هدايت شود تا برنامه

.جديد توليد كنند

هـاي در نظر دارد تا با استفاده از فـراداده1»برنامه چارچوب كتابشناختي«فرايند

ــق  و از طري ــه ــدگان، كتابخان ــا همكــاران مختلــف شــامل مصــرف كنن مشــورت ب

و ديگران، كاري كامال مشـاركتي را بـه انجـام برسـاند  .ً متخصصان، طراحان سيستم

هم هاي راه سال گذشته، كتابخانه كنگره ميزبان نشست و اكنون اندازي اين برنامه بود

و پيشنهادهاي همكاران عالقه كتابخانـه.مند را آغـاز كـرده اسـت دريافت اطالعات

هـاي گونـاگون كتابـداري، نظيـر هـاي انجمـن كنگره هدايت مباحثـات در نشسـت 

ً احتماال تا به امروز درباره كار. كنفرانس انجمن كتابداري امريكا، را ادامه خواهد داد

شـود، انجـام مـي2رساني امريكـا مكملي كه توسط سازمان ملي استانداردهاي اطالع

.ايد چيزهايي را خوانده

ً نويسـان خواهـد داشـت؟ كـامال انتظـار ظهـور اين چه معنايي براي فهرسـت اما

نويســي را خيلــي آســانتر خواهــد كــرد، هــاي جديــدي را دارم كــه فهرســت سيســتم

و ناشران دربـاره منابعشـان را بـه فهرستنويس داده هاي عرضه شده توسط نويسندگان

. به سادگي قابل استفاده مجـدد اسـت هاي پيوندي كار خواهد گرفت كه در محيط داده

و بـر شناسـايي همچنين انتظار دارم كه از تفكر درباره پيشـينه هـاي مـارك دور شـده

و سيسـتم هاي مورد ويژگي هـاي نياز براي تكميل وظايف كاربري بيشتر تمركز كنـيم؛

شـده بـراي تشـخيص برخـي ما نيز بايد بالدرنگ كمك كنند تا از اصطالحات كنترل 

مي اصطالحاتي كه محمل. ها بهره ببريم جنبه .كنند ها يا محتوا را توصيف

بپيونديد يا با بازديـد از وب سـايت،  Listservتوانيد به گروه بحث شما نيز مي

امسـال بايـد. چـارچوب كتابشـناختي را دريافـت نماييـد اطالعات جديد در مورد

ً البتـه فعـال همـه چيـز بـه زبـان. ري در اين حوزه را شـاهد باشـيم رخدادهاي بيشت

1. Bibliographic Framework Initiative 
2. the National Information Standards Organization (NISO) 
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از. شود انگليسي نگاشته مي بنابراين، در حال حاضر ما در جسـتجوي چيـزي فراتـر

هاي پيوندي پـيش ببـرد؛ جـايي كـه مارك هستيم تا ما را بيشتر به سمت محيط داده

.درخشدمي.اي.دي.آر

ازدر.اي.دي.پس از دوره آزمايشي آر شروع مؤسساتاياالت متحده، بسياري

سازماني كـه بـه9توسط 2010از سال.اي.دي.آر. اند كرده.اي.دي.به استفاده از آر

، دانشـگاه1شامل دانشـگاه برينگـام يانـگ(انتخاب شده بودند عنوان محل آزمايش

،5، دانشـگاه داكوتـاي شـمالي4، موسسه هنري كـالرك3، دانشگاه شيكاگو2استنفورد

هـاي عمـومي شـهر، كتابخانـه7، كتابخانـه ايـالتي پنسـيلوانيا6دانشگاه ايالتي اوهـايو

مي، مورد)9، دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي8)كلورادو(داگالس  . گيـرد استفاده قرار

و كتابشـناختي آنهـا، در حـال افـزوده شـدن بـه نـرم پيشينه افزارهـاي هـاي مسـتند

او 10ريوراسكايكتابشناختي مانند  و جهت نسخه 11.سي.ال.سي.و بـرداري در هستند

آر چندين كارگزار نيز در حال حاضر پيشـينه. باشنددسترس مي را بـه.اي.دي.هـاي

.كنند مشتريانشان ارائه مي

نويس هستند كه در ايـن پـروژه همكـاري فهرست50از كتابخانه كنگره حدود

.اي.دي.ان مـذكور شـروع بـه اسـتفاده از آر نويسـ فهرسـت 2011از نوامبر. كنندمي

سازي تصميم گيرندگان مـرتبط،ء قواعد، آگاهارائه پيشنهادات خود براي ارتقا جهت

از اين رو، كتابخانه كنگره در حال طراحـي. همچنين همكاري در امر آموزش كردند

وب. است 2013در ماه مارچ.اي.دي.اجراي آر گـاه آنها منابع آموزشي زيـادي را در

و بـه دنبـال روش 12كتابخانه كنگـره  و خالقانـه آمـوزش قـرار دادنـد، هـاي نـوين

ايـن منـابع بـه. براي استفاده مستقيم با مـارك در محـيط جديـد هسـتند.اي.دي.آر

. باشندصورت رايگان در دسترس مي

1. Brigham Young University 2. Stanford University 
3. University of Chicago 4. Clark Art Institute 
5. University of North Dakota 6.Ohio State University 
7. State Library of Pennsylvania 8. Douglas County Public Libraries (Colorado) 
9. North Carolina State University 10. SkyRiver                        
11. OCLC 12. http://loc.gov/aba/rda/ 
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از. اسـت المللـي بـه قواعـدي بـين شـدن تبـديل در حال.اي.دي.آر بسـياري

و چنـدين.اي.دي.آر مند بـه يـادگيري بيشـتر در مـورد عالقهها نيز اروپايي هسـتند

و هـاي عالقـه اين گروه. اندملحق شده1كشور به يوريگ منـد بسـيار فعـال هسـتند

.انددر سال گذشته ارائه كرده.اي.دي.چندين پيشنهاد براي ارتقاء آر

مـديريت كميتـه همكـاري،.اي.دي.المللي بـراي آر جهت شناخت اهداف بين

نماينـده(اقدام به جذب عضو جديدي از كشـور آلمـان2.اي.دي.مشترك توسعه آر

و كتابخانه و اتريش رود سـاير انتظـار مـي. كـرد) هاي آلماني زبان در سوئيسآلمان

دارند، با نقاط مشتركي.اي.دي.كشورها يا مناطقي كه تمايل به پياده سازي قواعد آر

مند بـه هر كسي كه عالقه. مانند زبان مشترك، به عضويت اين كميته مشترك درآيند

هـاي كـه بـر فعاليـت(3همكاري است، بايد با يكي از اعضاي كميته اصول اساسـي 

كميتـه.ر كندتماس برقرا) كندمي نظارت.اي.دي.كميته همكاري مشترك توسعه آر

، انجمـن كتابـداران4اصول اساسي شـامل نماينـدگاني از انجمـن كتابـداران امريكـا 

و اطالع رساني بريتانيـا،6.پي.آي.ال.آي.، سي5كانادا يا انجمن حرفه مندان كتابداري

و آرشيوهاي كانـادا  و كت8، كتابخانـه بريتانيـا7كتابخانه كنگره، كتابخانه ابخانـه ملـي،

.است9استراليا

آرترجمه در دست تهيه است، از اين رو افراد قـادر خواهنـد بـود.اي.دي.هاي

ــد.اي.دي.آر ــان خودشــان بخوانن ــه زب ــه اســكندريه در حــال ترجمــه. را ب كتابخان

.به زبان عربي است.اي.دي.آر

د اگر كتابخانه ر ها حضوري قوي در ارائه سـاير خـدمات در جامعـه اطالعـاتي

وب نداشته باشند در خطر به حاشيه رانده شـدن توسـط سـاير خـدمات اطالعـاتي

در حال حاضر كنترل كتابشناختي مبتني بر فرمت مـارك اسـت كـه مناسـب. هستند

ها در مارك به حد كافي تفكيـك به عنوان مثال، داده. براي محيط وب معنايي نيست

 
1. EURIG (European RDA Interest Group) 
2. Joint Steering Committee for Development of RDA (JSC) 
3. Committee of Principals (CoP)  4. American Library Association 
5. Canadian Library Association 
6. CILIP: Chartered Institute of Library and Information Professionals (UK) 
7. Library and Archives Canada 8. British Library                   9. National Library of Australia 
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و مارك انواع زياديهتاريخ شده نيستند تا تمايزي ميان انواع مختلف ا داشته باشيم،

توانـد بـه گـذارد كـه نمـيمي هاي عموميهاي شناسايي شده را در يادداشت از داده

و بكار گرفته شود .سادگي توسط ماشين تفكيك

ــرايش فهرســت ــر از وي هــاي الكترونيكــي هــاي پيوســته موجــود چيــزي فرات

آنچـه. متنـي نيسـتند بـا نمـايش مرسـوم خطـي اطالعـات هاي دستيبرگه فهرست

ما هاي فرادادهمجموعه دهند، بايد در قالب اطالعات ديـداريمي هاي كتابخانه اي به

و نقشه هاي جهان جهت نمايش محـل مفيد، مانند جداول زماني براي تاريخچه نشر

كتابـداران. المللـي بازسـازي شـوند نند نمايش فهرست مستند مجـازي بـين نشر، ما

و بيان توانند پيوندهايي مي و ترجمـه(ها، ميان آثار هـاي آنهـا يـا ماننـد آثـار اصـلي

در)گيرندمي قرارهانامههايي كه مبناي فيلم رمان  اين روابط بسازند كه بـر با ناوبري

هـا كتابخانه. هاي متني كه قابل اجرا با ماشين نيستند ترجيح دارنداعتماد به يادداشت

دتوانند دادهمي .تر سازندپذير سترسهاي خود را در وب

نويسي نيازمند اسـتفاده مجـدد از هاي فهرستكتابداران به منظور كاهش هزينه

و كارگزار هستند هاي خود را بيش از گذشته به ها بايد فرادادهكتابخانه. فراداده ناشر

و داده اشتراك گذارند تا هزينه و نگهداري از اطالعات كتابشـناختي هـاي هاي ايجاد

هـا را در موقعيـت، كتابخانـه.اي.دي.آر. را كـاهش دهنـد بر هستندهزينهمستند كه 

و مستند از طريق وب قـرار هاي پيوندي از اشتراك داده سناريوي داده هاي توصيفي

هـاي كـاربران هاي حساس بافتي، كـه پاسـخگوي نيازمنـدي دهد تا براي نمايشمي

خطبراي زبان و ميها .هاي مكرر قرار گيرد استفادهدتوانند بخوانند، مورهايي كه

مختلفـي بـراي1توانـد در فرانماهـاي كـه مـي»خوش ساختار«با ايجاد فراداده

اي براي تمام انواع مجموعه عناصر داده.اي.دي.استفاده در محيط وب ارائه شود، آر

المللـي، تركيـب توافـق بـين مبتنـي بـر اصـول مـورد.اي.دي.آر. كندمنابع ارائه مي

و روابط از مدل مفهومي ايفالموجوديت يـا ملزومـات كـاركردي.آر.بي.آر.، اف2ها

 
1. Schema                     2. IFLA 
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. هـاي مسـتند اسـت يـا ملزومـات كـاركردي داده2و فـراد1هاي كتابشناختي پيشينه

ما.اي.دي.آر نند منابع موسيقي؛ منـابع جغرافيـايي، بر عناصر مشترك بين تمام منابع

و آرشــيوها متمركــز اســت، كــه  و منــابع كميــاب، منــابع حقــوقي، منــابع مــذهبي

.كندمي هاي خاصي را براي توصيف بيشتر چنين منابعي ارائهدستورالعمل

و كتابخانه هاي مناسـبي كـه بـر هاي سراسر جهان جهت توسعه سيستمكارگزاران

آر. شـوند اند ترغيب مـي شدهساخته.اي.دي.اساس آر در سراسـر.اي.دي.زمـاني كـه

و بـراي حركـت استفاده قرار گيرد، سيسـتم جهان مورد هـا بـراي محـيط فنـي امـروز

و كشف اطالعات دادهها به سوي سيستمكتابخانه در محـيط هاي پيونـدي هاي ناوبري

و دوري از اپكها شد با نمايش خطي داده اينترنت، . هاي متني، بازطراحي خواهند

و نيـاز دارنـدميها، زماني است كه كتابخانهاين يك دوره گذار است خواهنـد

و بـاز اسـتفاده كه به سمت داده وب هاي كتابشناختي براي اسـتفاده هـاي مكـرر در

و دسترسي منبع  نيسـت، راه حـل كـاملي.)اي.دي.آر(حركت كنند، قواعد توصيف

توانـد راه را بـراي رسـيدنمي ولي نقش آن به عنوان استانداردي جديد براي محتوا

: بنا براين ما به دو عنصر ديگر هم نياز داريم. به مقصد سهل كند

هـاي درسـت برچسـب يك فرانماي كد گذاري كه بتواند يكپـارچگي فـراداده

ام بـه آن اشـاره كـردهبرا براي انتقال از مارك كه من مرتـ.اي.دي.گذاري شده آر

آر(تامين نمايد،  همزمان يك كميته فني را هم فراخوانـده كـه،.اي.دي.كميته اصول

 ). در ماه فوريه در لندن روي اين فرانماي كد گذاري كار كند

 همچنين ما به عنصر تازه ديگري هم نياز داريم

آرسيستم توان بـالقوه بـراي را براي اينكه بتواند از همه.اي.دي.هايي كه بتواند

.روابط ميان منابع استفاده كند، ياري دهد بيان

خـواهيم كـه هـايي مـي هنـوز سيسـتم هاي پيوندي،ِ بنابراين در محيط امروزي داده

 بـراي نمـايش همـه. بتوانند اهدافي را كه ما در قديم براي فهرست داشتيم عملي كننـد 

1. FRBR                    2. FRAD 
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 هـاي بيـان، همـه)بينيـد

 بيـان، همـاننمودهـاي

دربـاره هـاي ديگـرب

همـه–انـد مشتق شده

 آنچـه وراي آن هسـت

مثل مقالـه در اينترنت

. هست، برقرار كنيم

شبكه شـگفت انگيـزي

م گوشـه كـوچكي از

 به اشتراك بگـذاريم،

هـاي دسـتيابي بـه راه

. بگذاريم

. جهـات ايجـاد كردنـد

دستوفيتوصاز استفادهباييمعناوبدرها كتابخانه ارتباط حفظ

بينميرايشها نمونه اينجادر( شودمي مرتبط فرديك با

نم، همه)شده داده نمايش آنهااز بعضي دوباره اينجا در(

و همه آثار مـرتبط بـه كتـاب نمود، همانيها نسخه ياموردها

م مولوي يا موسيقي هاي مرتبط يا انواع منابعي كه از آثار او

آ و  اين اسـت كـه كـاربر از طريـق مجموعـه غنـي مـا

مي. شود توانيم ارتباطاتي با اطالعات مرتبط همچنين ما

مثنوي يا هر منبع مرتبط ديگري كه روي وب هس درباره

شب. ها ممكن نبود برگهابي يا فهرستفهرست كت كار با

و ما در گذشته فقط توانسـتيم ميت مرتبط وجود دارد

. اطالعات را در برابر ديد كابرانمان بگذاريم

را روي اينترنت هاي پيوندي توانيم اين داده مي اكنون

توانند حتي كورهمي هاي كشف منبع را كهتوانيم سيستم

ع مرتبط را به او نشان دهند، در اختيار كاربرانمان بگذ

جها با خلقل فناوري اينترنت چرخش عظيمي در همـه

كه آثاري

( اثر همان

مورد همه

مثنوي مول

اينها براي

راهنمايي

پدياويكي

ك اين

از اطالعات

اين اطالع

ولي

توانيمي ما

انواع منابع

تكامل
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مي ها، به ويژه دادهفهرست در فضاي پهنـاور توانند هاي كتابشناختي از هر منبعي امروزه

در جـرز ديوارهـاي هـا زمان زيادي بـاقي نيسـت تـا فهرسـت. اينترنت يكپارچه شوند

و منزوي شوندمؤسسات مي.، متروكه ها نمايش ساخته شوند،توانند انواع جديد پيوندها

ميو خروجي هاي جديد با روشي تازه براي ها در بسته بندي توانند از داده هاي جديدي

خط–كاربران توليد شوند  و .و همه اينها در مقياسي جهاني، با چندين زبان

كهاكنون فناوري هـاي جهـاني در هـر تواننـد ارتبـاط مـي هاي در دست داريم

كه شـامل ارتباطـات-بتواند كار كند را در اختيار مان بگذارند اي كه كامپيوتر نقطه

هاي هوشمند با ارتبـاط اينترنتـي گرفتـه تـا ارتبـاط ديجيتالي، از تلفن همراه يا تلفن

و در هر .شوندمي زماني برقرار كردن با هر كاربري در هرجايي

ـ گويم سيستممي اميدوارانه و محتـوا در آينـده آزادان ه در وب در هاي اطالعاتي

تصور كنـيم1اينترنتي توانيم آن را چيزي شبيه رايانش ابريمي.دسترس همه هستند

و سيسـتم  و تجسـم آن را در آمـازون، گوگـل، هـاي ديگـر در كه امـروزه مصـداق

هرمي عناصري كه منابع ما را توصيف. دسترس داريم جاي جهان از طريق كنند، در

و داده دهـد، در دسـترسمي ها ارتباط يك رابط كاربر وبي كه كاربران را به خدمات

و ها ممكن است از ناشـران، از پديـدآوران منـابع، از كتابخانـه داده. خواهند بود هـا

 ديگر، يا از هرجاي ديگر بيايند مؤسسات
و منابع ديجيتالي امرو در واقع داده و ما شـروع هاي كتابشناختي زه روي وب هستند،

بـه[شناسـايي منـابع ها براي كمـك بـه هاي كنترل شده را از كتابخانهايم كه واژگانكرده

همين طور اضافه كردن مقادير كنتـرل شـده بـراي نـام گـذاري انـواع–اضافه كنيم]وب

و عناصر ديگري كه در حال حاضر بـر روي وب ثبـت شـده محتوا، انواع محمل و انـد ها،

و نشان دادن راهتوانند براي ارائه نمايش مي اسـتفاده قـرار هايي براي منابع مرتبط مـورد ها

مي.اي.دي.آر. گيرند هـاي شناسايي ويژگي–سازد ما را در شناسايي همه اين عناصر توانا

بمان داريم با شيوه اي كه ماشينهمه چيزهايي كه ما در مجموعه و اينترنت توانند بـراي ها

و نمايش ارائه .هاي مفيدتر به كاربران از آن به خوبي استفاده كنندها

1. The Internet cloud computing 
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ي امروز آنها بـر ايـن

و  گـذاري بـراي بهبـود

 زمين مانده است، اما

ايـن رخ داد سـازندگان

 روشنگر بهتـرين آرزوهـا را

دستوفيتوصاز استفادهباييمعناوبدرها كتابخانه ارتباط حفظ

ها بايد بفهمند كه سود كامل سرمايه گذاريمديران كتابخانه

و فوري محقق نخواهد شد، اما اين سرمايه گـ  سرعت

هنوز كارهاي زيادي بر. حياتي استها در آينده كتابخانه

و تدوين شده است توانيـد يكـي از سـ مـي شما. طراحي

و و روشنگ توجه شما متشكرم براي اين كنفرانس مولد

باربارا تيلت

مدير

س اجزاء به

نقش كتابخ

مسير طراح

. باشيد

از تو

ب.دارم



ها ها و رویکردهای نوین ارزیابی کتابخانهنظام
 فرامرز مسعودي

 هاي نوين مديريت شركت ملي فوالد ايران كارشناس ارشد پژوهشو مسئول نظام

 F_masoudi@yahoo.com: رايانامه

 چکیده
و در دو وجه ارزيابي سازمانها هاي كتابخانه سير تحول ارزيابيدر اين مقاله هاي اقتصادي

و ارزيابي كتابخانه هاي يافته. بررسي قرار گرفته است اي به طور خاص مورد اجتماعي به طور عام

تارزيابي كتابخانهوهشي حاكي از آن است كه پژ و، خيرأها در سير تحولي خود اگر چه با تابع اصول

و كار انتفاعي بودهو به خصوص سازمانهاحاكم بر ارزيابي سازمانعام هاي روش اما. اند هاي كسب

و، فرهنگي، اجتماعيً هاي عمدتا به عنوان سازمانهاهاي بارز ميان كتابخانه تفاوت غيرانتفاعي، خدماتي

كه با ساير سازمانعمومي  و رويكردهاي ارزيابي نوع سنجههاي اجتماعي، عواملي هستند اي كتابخانهها

مي تأثيررا تحت مربوط به سازمانهاي الب كردن چارچوبغدر گرايانه افراطرويكردهاي. دهندقرار

ها شده كه به هاي خاص كتابخانهن ويژگيها موجب به حاشيه رفتبر وضعيت كتابخانههاي انتفاعي 

ميآنكاركردهاي ماهيتي بر نوبه خود  هاي جديد مقاله در ادامه به گفتمان. گذارد ها تاثير منفي به جاي

و  و از جمله ارزيابي كتابخانه ها بر نظامآن تأثيرمديريتي مي هاي ارزيابي استقرار نظام ملي. پردازدها

و پژوهش ارزيابي كتابخانه فرهنگ،ارزيابي، مديريت دانش و آموزش و ترويج ها از جمله سازي

.اند اي در جامعه مطرح شده هاي كتابخانهي جديد ارزيابيها مواردي است كه در مقاله به عنوان افق

و مراكز اطالعارزيابي كتابخانه:ها كليدواژه همايش هر كتابخانه يك رساني؛ ارزيابي عمومي؛ ها

 هاي نوين مديريتي؛ دانش؛ خالقيت؛ خدمات؛ كاربرگفتمان؛ رصدخانه

 مقدمه
و مدلنظام و»هـاي عملكـرد گـزارش«هاي ارزيـابي، اشـكال تكامـل يافتـه ها

و سـازمان هستند كه هنوز سيطره زيادي در كتابخانه»هاي پيشرفت گزارش« هـاي ها

انجام شده همـراه هايً هاي عملكرد، عمدتا توصيفي از فعاليتگزارش. دولتي دارند

و بـدون مقايسـه با آمارهايي از بخش هاي مختلف كتابخانه هستند كه به طور مجرد
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هـاي ها به عنوان مثال تعداد كتـاب در اين گزارش. شوند با شاخص خاصي ارائه مي

و اقالمي از اين نـوع  از در برهـه امانت رفته، تعداد اعضاي كتابخانه، تعداد منابع اي

و يـا بيرونـي در به دليل نبود مقياس اعم از مقياس. شودميزمان ارائه  هـاي درونـي

هـا در باره آمارهاي ارائه شده در ايـن گـزارش»داده«هاي عملكرد، تعريف گزارش

زيرا نحـوه ارائـه گـزارش، امكـان تفسـير»اطالعات«كند تا تعريفميبيشتر صدق 

آن داده و قضاوت در باره درش توصيفي گزارشبخ. كند ها را فرآهم نمي ها هـا نيـز

. مخاطـب گـزارش را دارا اسـت»در جريـان امـر قـرار دادن«بهترين حالت قابليت 

گزارش پيشـرفت كـار. هاي عملكرد متفاوت هستند هاي پيشرفت با گزارش گزارش

و در مواردي هزينه و ميزان كار انجام شده هاي انجـامً معموال با مقايسه همراه است

ً هـاي پيشـرفت كـار معمـوال مربـوط بـه اما گـزارش. شودميايسه شده با برنامه مق

ن پروژه و وضعيت عمومي كتابخانه را نشان در. دهنـدميها است گـزارش عملكـرد

و مناسب سـازمان هاي وظيفه شكل شناخته شده آن مربوط به سازمان هـاي گرا است

و در مـيالدي شـكل70مفاهيم عامتري كه از اواخر دهـه. فرآيندگرا نيست گرفتـه

مـديريت عملكـرد«و١»مـديريت عملكـرد«حال حاضر نيز رايـج هسـتند مفـاهيم 

و سنجش عملكـرد نيـز بخشـي از عناصـر آن معرفـي2»سازماني هستند كه ارزيابي

آن تعيين مجموعه. شود مي و تحقق بخشيدن به ها از طريـق اي از اهداف استراتژيك

و سازي همسو و پـايش مسـتمر و اثـربخش بهينه همه منابع سازمان به شكلي كـارا

و برنامه و مقايسـه آن بـا وضـعيت مطلـوب، مضـمون ريزي شده وضـعيت واقعـي

.مايه اين مفاهيم مديريتي است درون

هـاي كتابخانـه اي در سـير تحقيقات انجام شده حاكي از آن است كه ارزيـابي

و كار دارند تحول خود ريشه در ارزيابي عملكرد سازمان ، 2008وايت،(هاي كسب

و كار، سازمان در ميان سازمان).1.ص بر تأثيرهاي انتفاعي هاي كسب قابل توجهي

و بـه خصـوص به كـارگيري روش. هاي ارزيابي داشته اند مدل هـاي ارزيـابي عـام

و كارهاي انتفاعي، براي ارزيابي كتابخانه روش هـا همـواره بـا هاي مربوط به كسب

 
1. Performance Management (PM)                       2. Business Performance Management (BPM) 
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و انتقادهايي مواجه بوده است، اما در دهه اخير نظام هاي ارزيابي به گونه اي تكوين

و از جملـه كتابخانـه تدوين يافته اند كه براي سازمان هـا نيـز هاي خدماتي عمـومي

هـاي هايي با كاركرد ها به عنوان سازمان با اين حال هنوز هم كتابخانه. اسب باشندمن

و اجتماعي، ويژگي هاي ارزيـابي نـوين را بـا هايي دارند كه استفاده از نظام فرهنگي

و احتياط همراه مي .سازند دشواري

 های سازمانی سیر کلی ارزیابی
مت ارزيابي هـاي اثر از وضعيت عمـومي سـازمانً هاي سازماني در طول تاريخ عمدتا

و آن بــوده و كــار و هــا نيــز بــه نوبــه خــود متــاثر از فرماســيون كســب هــاي اقتصــادي

و پـارادايم هر قدر فرماسيون. هاي دوره اي اقتصادي بوده اند پارادايم هـا پيچيـده تـر هـا

و ارزيابي شده اند، سازمان آن ها و كامل تر شده اند هاي ا اواسط قـرنت. ها نيز پيچيده تر

و در دوره پيش از انقالب صنعتي، ارزيابي سازمان و كـار بسـيار هيجدهم هـاي كسـب

و بنگـاه سازمان. ساده بود و پيچيـده هـاي اقتصـادي امـروزي، در آن دوره هـاي بـزرگ

هـايً ها يا مانوفاكتورهايي عمدتا متشكل از اعضاي خانواده بودنـد كـه مسـئوليت كارگاه

مياداره كار را ميان  هـا هاي كـار يـا فرآينـدها در ايـن كارگـاه كردند، روش خود تقسيم

و  و در حد كاالهاي عمـومي مـردم بودنـد دستي بود، محصوالت ساده، با توليد محدود

و»دسـتمزدها«هاي پيشين حول مسئله تـوان پرداخـت بنابراين سنجش موفقيت سازمان

و دگرگـوني بـا وقـو. در گردش بـود»ابزارهاي كار«و»مواد«خريد ع انقـالب صـنعتي

ها به كارخانه تبـديل شـدند، نيـروي كـار در حـد وسـيعي عميق در شيوه توليد، كارگاه

جايگزين اعضاي محدود خانواده شد، فرآيندهاي دستي تبديل بـه فرآينـدهاي ماشـيني 

و شدند، محصول به صورت توليد انبوه در آمد، سازمان و پيچيـده تـر شـدند ها بزرگتر

و تعبيـر»سـود«و»هزينه«،»سرمايه«مفهوم  قـرار»موفقيـت سـازماني«در مركـز توجـه

ها بود كه آدام اسميت بحثـيو همزمان با اين دگرگوني) 1776(در همين دوره. گرفت

و تخصصـي، كـارايي  با اين مضمون طرح كرد كه با تقسيم كـار بـه وظـايف كـوچكتر
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و هزينه در ادامـه همـين گفتمـان،. خواهند يافـت هاي توليد كاهش بهبود خواهد يافت

وي بـه. اهميت نيـروي كـار را در توليـد مطـرح نمـود 1815هاي در سال1رابرت اون

آنميمديران توصيه  ها بايد به همان انـدازه كـه بـه ماشـين آالت شـركت اهميـت كرد

ص(دهند به كاركنان شركت نيز بها دهند مي اون، سـرآغازي نگـرش).8. وايت، همان،

آن بود براي مطالعات مربوط به اداره سازمان و پويايي اون را آغـاز همچنـين اثـر. هـا ها

و حسـين(داننـد هاي غيرمالي در ارزيـابي سـازماني مـي توجه به شاخص زاده، يعقـوب

ــا ســنجش).5-4، 1390زاده، حســين ــابي عملكــرد ي ــن اســاس موضــوع ارزي ــر اي ب

ش موفقيت كسـب. ركت يا سازمان به تدريج ابعاد مختلف سازمان را در بـر گرفـت هاي

و كسب سود بيشتر در فضاي رقـابتي،  و جلب خريدار به قصد فروش بيشتر سهم بازار

و تكامل آن بوده است و پيدايش و انگيزه اصلي توجه به ارزيابي .عامل محركه

و هاي توليد، افزايش كـارايي، افـ توجه به كاستن از هزينه زايش كميـت توليـد

و مسلط بر ارزيـابي سـازمان كنترل، ً هـاي عمـدتا اقتصـادي در دوره مسئله محوري

و نظريـه هـاي فردريـك تيلـور آغازين پس از انقالب صنعتي است كه با ابتكـارات

مي»مكتب مديريت علمي«و ظهور) 1911( . رسد به اوج خود

و پـارادايم گرايش شـگرفي در زمينـه توليـد هـاي ايـن دوره دسـتاوردهاي هـا

و سـنجش موفقيـت  و بـه تبـع آن ارزيـابي و تدوين اصول علم مـديريت اقتصادي

و عضـمت ايـن دسـتاوردها در حـدي اسـت كـه. سازماني به همراه داشتند اهميت

و نفوذ آن رويكردها تا زمان حاضـر نيـز بـه شـكل  هـاي مختلفـي موجب شده آثار

و تاثير خود را بر رويك با ايـن همـه، چنـين. ردهاي بعدي باقي گذارندپابرجا مانده

گيري تدريجي انتقادهاي اساسي بـه دستاوردهايي نتوانستند در عين حال مانع شكل

و هسـت كـه ايـن. رويكردهاي ياد شده گردند مضمون كلي اين انتقادها ايـن بـود

و ازخودبيگانگي او همراه اسـت زيـرا هـدف رويكردها با نوعي مسخ شدگي انسان

و»سود«اين رويكردها غايي آن در ارزش»انسـان«صاحبان سـرمايه بـوده هـا هـاي

 
1. Robert Owen 
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»گـرا نتيجـه«ً منتقدان رويكردهاي گفته شده را رويكردهايي شديدا. جايگاهي ندارد

آن مي به دانستند كه در ي دستيابي بـه نتـايج داده نشـده»ها روش«ها اهميت چنداني

و طنزآميـز يكي از نمونه. است هايي كه انتقادهاي يادشده را در قالـب بيـاني هنـري

و جاودانه چارلي چـاپلين، فـيلم عصـر  مطرح كرده است، شاهكار زيبا، هوشمندانه

ها نـدارد جايگاه قابل توجهي در ارزيابي»كيفيت«در اين دوره موضوع. جديد است

و كنترلي هستندو شاخص و كنتـرل شـديد بـه.ً ها عمدتا مالي كميت بـاالي توليـد

و افزايش بهره وري، از مختصات خصوص كنترل كاركنان به منظور كاهش هزينه ها

مي مهم ارزيابي .يابد هاي اين دوره است كه تا جنگ جهاني دوم تداوم

شـود، دوره مـي ميالدي آغاز60و اوايل دهه 1950دوره بعد كه از اواخر دهه

و خدمات  و فرهنـگ. اسـت»كيفي«توجه به توليد كاالها فلسـفه حـاكم بـر توليـد

مي»توليد كيفي«و»رقابت«سازماني در اين دوره، به مسئله  به. يابد گرايش البته اين

هاي مالي نديده گرفته شـوند امـا تفكراتـي در مـديريت آن معني نيست كه شاخص

روخصگيرد كـه شـا سازمان نضج مي و دنبالـه هـاي مـالي را هـم بـه نـوعي تـابع

و. كنـد هاي متمايل به كيفيـت قلمـداد مـي شاخص در ايـن دوره اسـت كـه فنـون

و مهندسي مجدد تـدوين مدل هايي مانند كنترل كيفيت جامع، مديريت كيفيت جامع

و فـرا رفـتن كنتـرل ويژگي. شوندو ارائه مي از اين دوره توجه بـه كيفيـت كيفيـت

و هـدف ارزيابي. است»فرآيندها«به»محصول« ها در ايـن دوره نظـام منـدتر شـده

و يافتن كاستي آن آن ها به جاي كنترل، بهبود ايـن. هـا اسـت ها به قصد رفع نمـودن

مي90دوره تا دهه  .انجامد به طول

و 1990اواسط دهه ، همانند جنگ جهاني دوم نقطه عطفي در تحـول مـديريت

و كيفي ارزيابيگسر و. ها استش كمي از اين دوره، فرهنگ حاكم بر فضاي كسب

و اقتصـادي اسـت، بـه سـطوح مختلـف  كار كه خود متاثر از توليد رقابتي، كيفيتـي

و سازمان ها، گروه دولت و هاي غيرانتفاعي سرايت مـي هاي ارائه كننده خدمات كنـد

و هـاي فرهنگـي غيرانتفـاعي دولتـي بـراي تـامي سازمان ن رضـايت ذينفعـان خـود
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آنتأثير هاي ارزيابي كيفي عملكرد نـوين بـه ها مبادرت به استفاده از نظام گذاري بر

 در ايـن دوره، پـارادايم سـازمان كيفـي،. كننـد هاي كمي سنتي خود مـي جاي روش

و فرايند كيفـي شـكل و سـازمان مـي در ادامه محصول كيفي هـاي فرهنگـي، گيـرد

و غيرانتفاعي، در چارچوب عمومي هاي ارزيابي كيفي جديد را بـراي مقاصـد خـود

و كسب منابع مـالي، مفيـد تشـخيص  و اثربخشي خود دهنـد مـي نشان دادن كارايي

ص( ).6. وات، همان،

و ارزش در دوره جديد، نظـام هـاي خـاص خـود هـاي ارزيـابي داراي فلسـفه

قاآن. هستند بليـت نشـان دادن ها فقط براي نشان دادن وضع موجـود نيسـتند بلكـه

هاي مختلف ارزيابي كيفيت تـدوين در دوره جديد مدل. وضع مطلوب را هم دارند

و خود به يك حرفه تبديل شده اسـت. اندو ارائه شده اي حرفـه. امر ارزيابي مستقل

و متخصصان خود را دارد هاي جديد نه كنتـرل هدف در ارزيابي. كه دانش، فرهنگ

به گاه بلكه يافتن گره آنها هـاي كيفيـت در نظـام. هـا اسـت قصد بهبود بخشيدن به

هـا بـر مـديريت در ايـن نظـام. ارزيابي جديد به مسئله محوري تبديل شـده اسـت 

و مشاركتي  و نيروي كار به سرمايه انسـانيمي تأكيدانسانگرايانه ارتقـاء يافتـه شود

اي كه موفقيـت سـازمان بـدون مشـاركت واقعـي آن نـاممكن تصـور سرمايه. است

و نتـايج قابـل در نظام. شود مي ش پـذير هاي ارزيابي جديد، توجه صرف به اهـداف

و توانمندي و متـوازن بـه نيست بلكه فرآيندها هاي الزم براي كسب نتايج مطلـوب

و جامعـه از جايگـاهمدر اين نظا. همان اندازه اهميت دارد ها، كاربر، نيروي انسـاني

و سودمندي نه فقط براي سهامداران بلكه بـراي همـه ارزشـمند  وااليي برخوردارند

مي هاي سنتي را با ارزيابي هاي ارزيابي تفاوت1جدول. است .دهد هاي نوين نشان
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و ارزيابي هاي ارزيابي تفاوت ويژگي-1جدول  هاي نوين هاي سنتي

 هاي نوينارزيابي هاي سنتيارزيابي بعادا

اهداف، اصول،
 مفاهيم

 بهبود كنترل

 كيفيت گرايي كميت گرايي

و سازمان تمركز بر محصول  تمركز بر محصول، فرآيندها

 مصرف بهينههاكاهش هزينه

 افزايش سودمندي افزايش سود

 هاي دخيل گروهتوجه به منافع همه متمركز بر منافع صاحبان سهام

و محيط پيراموني تمركز بر درون سازمان  توجه به درون

و عامل موفقيت انسان به عنوان نيروي كار  انسان به عنوان سرمايه

و هدايت كنندگي، مديريت مديريت فردي، تحكمي، بدون انعطاف رهبري

وبهبودهاي مقطعي مبتني بر خرابي و پيشگيريبهبود مداومها

ها روش

و مجزا اي منفرد و مقايسه  جمعي

و مدل بدون الگو ها مبتني بر الگوها

و بر حسب نياز و مداوم موردي  پيوسته

و جنبي اي ساده و حرفه  مفصل

 مشاركت بيشتر كاركنان مشاركت كم كاركنان

و برون سازماني درون سازماني  درون

و سنجه ها
 معيارها

و و غيرمالي ماليمحدود و مالي  متنوع

و كيفي كمي  كمي

 كاربردها

و دانشها مجموعه اي از داده  اطالعات

و صاحبان سهام: مخاطبان  مجموعه ذينفعان مديران

و مطلوب وضعيت موجود  وضعيت موجود

 يادگيري زياد يادگيري در حد بسيار كم

 مالحظات رقابتي تمركز بر كاربرد دروني
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ها ارزیابی کتابخانه
هـاي ها نيـز كمـابيش همـان اسـت كـه در بـاره ارزيـابي سير ارزيابي كتابخانه

سازماني به طور كلي وجود داشته است با اين تفاوت كه اين موارد در كتابخانـه بـا 

ها نيـز ها در كتابخانه در اواخر قرن هيجده مانند ساير سازمان. تاخير توام بوده است

و مـالي بـوده اسـت نـي بـر خروجـي ها مبت ارزيابي هـاي سـنتي روش. هـاي كمـي

اي در خالل قرن اخير تغييراتي به سمت انجام مصاحبه، تحليل هاي كتابخانه ارزيابي

و تحليل فعاليت/ ورودي ها پيدا كرد كه تـا زمـان حـال هـم خروجي، تحليل هزينه

در 1876در سـال. هـا اسـت شكل رايج گزارش وضعيت كتابخانه اي مطالعـه كـاتر

را-براي بررسي اثربخشي فهرستنويسي، از تحليل هزينه فايده اسـتفاده كـرد كـه آن

و چاپمن،(دانند آغاز تحول ارزيابي كتابخانه اي مي ص1975لوبانس اين امر).2.،

كه يكي از مروجان مكتب مـديريت علمـي تيلـور1توسط شاو 1930بعدها در دهه 

و شـاو از طرفـداران يكپارچـه ). وات، همانجا(ها بود دامه يافت در كتابخانه سـازي

و چـاپمن. كاهش نيروي كار براي افزايش كارآمدي بود توضـيح) همانجـا(لوبانس

از 1934در سـال2دهند كه چگونـه رايـدر مي بـراي بـه حـداكثر رسـاندن كـارايي

اگـر«: گفـت از رايـدر نقـل اسـت كـه مـي. كـرد استفاده مي3العات هزينه واحدمط

بـراي) اطالعات ارزيـابي كمـي(فايده-كتابداران از مديريت علمي يا تحليل هزينه

و آن را بـراي مـا انجـام  تعيين عملكرد استفاده نكننـد، غيركتابـداران خواهنـد آمـد

).همانجا(»خواهند داد

ها زياp كتابخانهرويكردهاي نوين و ار
. هاي اخير فزوني يافته اسـت ها در سال هاي ارزيابي در كتابخانه استفاده از مدل

و ارائه اين مدل و روش ها نيز كتابخانه پيش از تدوين هـاي معمـول هـا بـا معيارهـا

آن ساير سازمان و يا مستقل از و كار مي هاي كسب ها اين ارزيابي. اند شده ها ارزيابي

1. Shaw                       2. Rider                      3 . Unit- cost 
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و نيازها، خواستهمجموعه و برداشت كتابخانه، خدمات آن هاي كاربران ها، انتظارات

و رويكردهاي با اين حال ارزيابي كتابخانه. اند ها بررسي كرده را در انواع كتابخانه ها

و اطالع و بـا مربوط به آن همچنان از مباحث چالش برانگيز كتابداري رساني اسـت

.هايي در اجرا مواجه است دشواري

ها به لحاظ ماهيت سازماني، در بسياري از فرآيندها مانند جذب نيـرو، كتابخانه

و امـور اداري بـا سـاير سـازمان  هـا شـباهت دارنـد امـا تامين بودجه، حسـابداري

و اجتماعي گرفته تـا  و گاه تعريف نشده، از كاركردهاي فرهنگي كاركردهاي متنوع

و مت و پژوهشي، طيف وسيع و كاركردهاي آموزشي نوع كـاربران، تنـوع روزافـزون

و خـدمات مـورد  و اصلي كتابخانه انتظـار سريع منابع اطالعاتي به عنوان مواد اوليه

و متنوع، موجب گرديده تا كتابخانه ها عالوه بـر مسـائل عمـومي سـازماني گسترده

و رقابت با  رقبـا، مانند تغييرات محيطي، كمبودهاي مالي، چالش نيروهاي متخصص

و نگراني در چنـين وضـعيتي بـه نظـر. هاي خاص خود را نيز داشـته باشـند مسائل

و ارتقـاء رسد كتابخانه مي و حفظ و جديد ها براي برآورده ساختن انتظارات معمول

.موقعيت خود نيازمند توجه جدي به مسائل زير هستند

و اقتصـاد هاي جديد در عرصـه توسـعه پارادايم تأثيرهاي اخير، تحت در سال

و يادگيري، نظام و اهميت يافتن موضوع خالقيت، نوآوري هـاي ارزيـابي دانش مبنا

و تغيير قرار گرفته اند مضـمون كلـي انتقادهـايي كـه بـه. بار ديگر در معرض انتقاد

و نظـام  شـود ايـن اسـت كـه مـي هـاي ارزيـابي نـوين وارد مكاتب جديد مديريتي

آن شته بسيار تحول يافتهرويكردهاي نوين اگر چه نسبت به گذ چنـان كـه انـد ولـي

و شايسته است، هنوز نتوانسته و نگاه مديريت تيلوري وارهند اند از رسوبات فلسفه

دو به مثابه غايت فعاليت»انسان«بنابراين  و اقتصادي، در هر هاي فرهنگي، اجتماعي

قـ»عامل توليـد«و»كاربر«كاركرد خود يعني  . رار نـدارد هنـوز در جايگـاه شايسـته

ص1390(1ريچارد جوزف هـايي از پيتـر دراكـر در بـاره، با بيان نقل قـول)375.،

 
1. Richard Joseph. 



 �129ها كتابخانهيابيارزنينويكردهايرووهانظام

وي»كـارگران«به عنوان»دانشگران« و نقـد رويكردهـاي : گويـد مـي عصـر دانـش،

او كمتر نگران خـود. دهدميدراكر در درك دانشگر، جايگاه محوري را به سازمان«

و بيشتر به فكر چگونگي  تاكيد بر منطـق .... ورانه آن است مديريت بهرهدانش است

[تيلور است تا نحوه ايجاد ارزش دانش دانشگران اگر به يك سازمان] از نظر دراكر.

.»وابسته نباشند تعريف واقعي ندارند

و مهم ديگري نسبت به پارادايم هاي رايـج در مـديريت رويكرد انتقادي جديد

م سازمان وجود دارد كه در نظريه پيروان ايـن. متبلور هستند1وسوم به فرابودجههاي

هـاي رايـج سـازماني را بـراي پويـايي سـازمان، مكتب انتقادي مـديريتي، پـارادايم 

و همپايي سازمان و خاليت سازماني ها با تغييرات محيطي مناسب ندانسـته يادگيري

از ايـن گفتمـان مـديريتي كـه.و بر محوريت نيروي انساني خط مقدم تاكيد دارنـد 

و آغاز سال90اواخر دهه  را نضج يافته است، پارادايم 2000هاي ميالدي هاي رايج

ومي»دستور«و»كنترل«همچنان مبتني بر  و چينش سـازمان، گـزينش اهـداف دانند

و شيوه استراتژي هاي اختصاص منـابع را در اشـكال رايـج آن مـانع ها، برنامه ريزي

اي  و اخـالق خالقيت، نـوآوري، درك تغييـرات، جـاد حـس مسـئوليت در كاركنـان

و روزلي،(دانندميسازماني  ).2011هوپ، جرمي، بونس،

و گفتمـان دانـش، هر دو رويكرد انتقادي گفته شده مبتني بر اقتضـائات زمـان

و اخالق هسـتند اي، خالقيت، نوآوري، انسان هاي شبكه اطالعات، همكاري محوري

و انطباق را بـا آرمـان هاي كه در ميان انواع سازمان و اجتماعي بيشترين نزديكي هـا

در بنابراين در تحليل سير تكاملي ارزيابي. ها دارند كاركردهاي كتابخانه يـابيم مـي هـا

تـر ها نزديك ها به كاركردهاي معمول كتابخانه كه هر چه زمان گذشته است، پارادايم

و اين گونه به نظر  ن رسد كه پارادايمميشده اند و كـم هاي وظهور، در جهت ابطـال

هـا را در تعـامالت هايي در حركت هسـتند كـه نقـش كتابخانـه رنگ ساختن انگاره

و اقتصادي، به ويژه در مقطع ظهور اينترنت رو به كاهش تصور مي . كردند اجتماعي

1. Beyond Budgeting. 
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تـوان دريافـت كـه مـي بررسـي قـرار گيرنـد، ها به دقت مـورد چنانچه اين پارادايم

و بي آن كه نيازمند تالش براي تغييـر ماهيـت خانهكتاب ها در همان نقش سنتي خود

و اقتصادي اهميت  .يابندميخود باشند، بيش از گذشته در تحوالت اجتماعي

از آنچه بيش از گذشته براي كتابخانه ها ضروري است پويـايي، فاصـله گـرفتن

و نزديك شدن به عملكردهاي كنشي است هـا كتابـداران سال. عملكردهاي واكنشي

و نقش كتابخانه گله ها در جامعه آن گونـه كـه شايسـته مند بودند كه اهميت كاركرد

و اكنـون  و دانـش درك نشـده اسـت است درك نشده است زيرا اهميت اطالعـات

و اخيرا دانش سال و هايي كه دغدغه كتابخانه همان مقوله-ً ها است كه اطالعات هـا

حا-كتابداران است  ها هستندل نمايش اهميت خود در همه شئون زندگي انساندر

در ها است كه با درك پـارادايمو اكنون نوبت كتابخانه هـاي نـوين بـيش از گذشـته

و دانش در جامعه برآيند ها بـه كتابخانه. صدد تسهيل فرآيندهاي مربوط به اطالعات

و منحصر به فرد خود شامل  كار تخصصي در واسطه برخورداري از دو ويژگي مهم

و مخاطبـان،  و كـاربران و گستردگي محيط فعاليـت و تنوع و دانش زمينه اطالعات

. هـاي نوضـهور مـوثر باشـند توانند در پارادايمميبيش از هر نهاد اجتماعي ديگري 

از(ها نيازمند هستند هم نگاه به درون داشته باشند براي اين منظور كتابخانه اسـتفاده

هم)ها ارزيابي و كنشگر فعال پارادايم ناظر، تحليلو .هاي نوين باشند گر، مفسر

هـا مـادام هاي شبكه اي، انتظار ايفاي چنين نقشي از كتابخانه در عصر همكاري

هـا بـراي كسـب كتابخانه. ها به صورت فردي عمل كنند، انتظاري است عبث كه آن

و كميتـههـ هاي خود نيازمند همكاري در قالب انجمـن مأموريتموفقيت در  هـايا

و بين المللي هستند هـا در چنـين متنـي نظام ملي ارزيـابي كتابخانـه. تخصصي ملي

و ضرورت خود را باز  و پارادايم. يابدمياست كه اهميت هاي نوين بسـيار پيچيـده

آن درك اين پارادايم. در حال تغيير هستند و كنشگري در و ها ها فراتـر از امكانـات

بـراي»ارتبـاط بـا كـاربر« اكنـون مفهـوم. بـه تنهـايي اسـت مقدورات هر كتابخانه

فعاليت كتابخانه در ارتباط بـا كـاربر ممكـن اسـت. ها نياز به بازنگري دارد كتابخانه
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و با خروج كاربر از درب كتابخانـه پايـانميپيش از اين از درب كتابخانه آغاز شد

و مي يافت اما اكنون بايد توجه داشت كه اين ارتباط بايد از قبل از ورود كاربر آغـاز

درب كتابخانـه ديگـر. يابـد مـي تـداوم»سنجش اثـر«پس از خروج كاربر در قالب 

.ها باشد تواند مالك فعاليتمين

مفـاهيم ها نيازمند بازتعريف هستند از ديگر مفاهيمي كه در فرآيندهاي كتابخانه

بـه عنـوان»منـابع اطالعـاتي«تـا كنـون. هـا اسـت كتابخانـه»خروجي«و»ورودي«

و اصلي كتابخانه»ورودي« شـده مـي اصلي قلمداد»خروجي«به عنوان»خدمات«ها

و»انسـان نيازمنـد«هاي جديـد، ورودي كتابخانـه را بايـد با توجه به پارادايم. است

و. گرفـت در نظـر»انسـان مسـتغني«خروجي آن را در ايـن رويكـرد جديـد مـواد

هـاي ارزيـابيو نظام يابندمياهميت»ها رفع نيازهاي متنوع انسان«خدمات در سايه 

محتواي عميـق. كتابخانه اي بايد رويكردهاي خود را بر اين تعاريف جديد بنا كنند

و سـنجش نيازهـاي واقعـي آن  را چنين رويكردي، مطالعات مربوط به كـاربران هـا

وا تخوش دگرگوني كرده كتابخانـه دس هـايي دارد درصـدد جسـتجوي راه مـي هـا را

و ها بتوانند تاثير فعاليت برآيند تا از طريق آن هـاي خـود را در رفـع نيازهـاي افـراد

در بر اساس ايـن رويكردهـا، شـاخص. نمايند»پيگيري«مخاطبان  هـاي عملكـردي

و ارزيابيمياهميت هاي برداشتي ها به همان اندازه شاخص كتابخانه از يابند ها بيش

و استنباط آن كه بر برداشت بنـا»عملكردهـا«و»شـواهد«هـا اسـتوار گردنـد بـر ها

.شوند مي
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ارزیابی سهم کیفیت خدمات و خرسندی کاربران در
ای مطالعه: رسانی ها و مراکز اطالع کتابخانهعملکرد 

 نگاری خودنوشت از جنس مردم
 یزدان منصوریان

 دانشيار دانشگاه خوارزمي

 mansourian@khu.ac.ir: رايانامه

 چکیده
و پانزده سال1نگاري مردم-نوشت يا خودِ نگاري خود حاضر با روش مردمةمقال تدوين شده،

و مراكز اطالع ارزيابي خدمات كتابخانهةنويسنده را دربارةتجرب) 1376-1391( رساني ترسيم ها

و مردمةنام كه تركيبي از زندگي- در اين روش كيفي. كند مي و- نگاري است خودنوشت حافظه

مي. هاست محقق منبع اصلي گردآوري وتحليل دادهةتجرب را در اين روش محقق تالش كند اين تجربه

و تحليل قرار دهد مورد-مطالعه است كه در ارتباط مستقيم با موضوع- البته در اين ارزيابي. بازبيني

حاضر نويسنده اين تجربه را در قالبةدر مقال. محدوديتي در استفاده از منابع مرتبط ديگر ندارد

و در نهايت به جمع نقش رخ هايي كه در اين زمينه داشته ارزيابي كرده و تفسيري مبتني بر دادهاي بندي

كاربر كتابخانه، دانشجوي علم:ً هاي كامال متفاوتي داشته است او در اين مدت نقش. واقعي رسيده است

و دانش و مسئول بخش اطالع اطالعات از شناسي، كتابدار مرجع رساني، دانشجوي اعزامي به خارج

و دانش و دانشگاهي، مدرس علم اطالعات و مشاور شناسي، راه كشور، كتابدار آموزشگاهي نما

و اطالعة، داور مجالت تخصصي، عضو هيئت مدير نامه پايان و مسئول انجمن كتابداري رساني ايران

و مدارك علميةپژوهش اين انجمن، عضو شوراي كتابخانةكميت دانشگاه، سرپرست مركز اطالعات

و مدير كتابخان ايران، عضو كميته نويسنده در اين. مركزي دانشگاه خوارزميةهاي تخصصي اين رشته،

و از منظرهاي مختلف بازبيني كند، تا تصويري تازه مقاله كوشيده است تجربه هاي خود را در اين مدت

مي. ها ترسيم شود از مفهوم ارزيابي كتابخانه ها دهد كه فرايند ارزيابي كتابخانه نتايج اين مطالعه نشان

و گسست محتوايي است كه متخصصان اين رشته را در رسيدن به توافقي جامع دچار نوعي پراكندگي

هاي مشترك نظير باور به ضرورت با اين حال، وجود برخي از زمينه. با دشواري مواجه ساخته است

و  مي تأكيدارزيابي مستمر تواند مبناي اقدامات موثري بر اهميت استانداردسازي نقاط مشتركي است كه

و فقدان مطالعات كيفي عميق دانش موجود كميةن آنكه سيطرضم. در آينده باشد گرايي در اين عرصه

 
1. Autoethnography 
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و مدلةدربار و تعميم هاي ارزيابي را با نوعي سطحي محتوا پذيري شتابزده همراه ساخته است، نگري

ضمن آنكه گاه در فرايند. الزم براي گسترش مطالعات كيفي فراهم آيدةكه براي رفع آن بايد زمين

مي يابي جاي شاخصارز در. شود هاي مورد مطالعه عوض ً مثال بجاي آنكه كيفيت خدمات را بسنجيم،

و تمايز. سنجيم عمل رضايت كاربران را مي هر چند مفاهيمي مثل اين دو با هم در ارتباطند، اما تفكيك

را ندارند، امتيازي رسان استفاده از خدمات ممتاز اطالعةچه بسا كاربراني كه تجرب. آنها بسيار مهم است

و متوسط يك كتابخانه بدهند هرچند در جاي خود–اما اين امتياز باال. بااليي به خدمات معمولي

.ً اما نبايد الزاما به معناي مطلوبيت باال در عملكرد كتابخانه تعبير شود-بسيار ارزشمند است 

و مراكز اطالع ارزيابي كتابخانه:هاكليدواژه مح ها هاي ارزيابي؛ تواي ارزيابي؛ مدلرساني؛

.نگاري خودنوشت مردم

 مقدمه
و دانش كه همواره قرار است بـه-شناسي يكي از مباحث بنيادي در علم اطالعات

ً ظاهرا اين ارزيـابي نبايـد. هاست ارزيابي خدمات كتابخانه-نتايجي كاربردي ختم شود 

و رشته استانداردهايي وجود دارد كه امكانً كار دشواري باشد، زيرا معموال در هر حرفه

مي سنجش را بنابراين، كافي است متغيرهـاي مـورد. آورد هاي مختلف را فراهم بررسـي

و مراكز اطالع كتابخانهةاما دربار. با اين استانداردها مقايسه كنيم رساني به چهار دليـل ها

.رسد اين ارزيابي به مراتب دشوارتر از آن است كه به نظر مي

جغرافيـايي،ةكاربران، دامنةها بر اساس نوع خدمات، جامع نخست آنكه كتابخانه

و به رغم شباهت و چگونگي ارائه خدمات بسيار متنوعند، هايي كـه نوع منابع، اهداف

منصـوريان. آنها بـا يـك اسـتاندارد يكسـان قضـاوت كـردةهمةتوان دربار ند نميدار

به بندي ساده كتابخانه در يك تقسيم) 1389( در9ها را گروه اصـلي تقسـيم كـرده كـه

ميـان حتي اگر مواردي از همپوشـاني. بندي است طبقه قابلنوع كتابخانه86درون آن 

و ماهيت اين مراكز وجود داش ته باشد، باز هم تنوع موجود بـيش از آن اسـت ساختار

ً مثال بـديهي اسـت. هاي مختلف را با ابزاري واحد سنجيد كه به سادگي بتوان كتابخانه

اي عمـومي بـا آنچـه بـراي نياز بـراي سـنجش عملكـرد كتابخانـه هاي موردهمؤلفكه

. اي دانشگاهي مورد نياز است، متفاوت خواهد بود كتابخانه
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و شاخصهمؤلفدشواري دوم يافتن همين . هـا بـراي سـاخت استانداردهاسـت ها

و رتبه و فرعي در اين ارزيابي . بندي آنها آسان نيسـت چگونگي يافتن متغيرهاي اصلي

هم هرچندًمثال و اجتمـاعي نيـازةمحور خدمات كتابخانه به عنـوان نهـادي فرهنگـي

و پاسخ به آن كار ساده حتي در بسياري. اي نيست كاربران است، اما تشخيص اين نياز

و  از موارد شـناخت نيـاز اطالعـاتي كـاربران بـراي خودشـان چنـدان روشـن نيسـت

پر نمي سش مقدماتي اين نياز را تشخيص دهند، توان انتظار داشت كه كتابداران با چند

اي بنيادي بـه زيرا حتي مسئله.و مناسبترين منابع را براي رفع آن در اختيارشان گذارند

ةمطالعـ. تر از آن است كه پاسخي روشن براي آن وجود داشته باشد پيچيده»1ربط«نام 

سـال30در اسـتاد دانشـگاه راتگـرز امريكـا كـه-2»تفكو ساراسـويچ«آثار پروفسور

پيچيـدگي مبحـث-ماهيت ربط منتشر كـرده اسـتةگذشته مقاالت ارزشمندي دربار

 ). 2007و 2006، 1975ساراسويچ،(سازد ربط را بيشتر آشكار مي

و وجوه مختلف پديد ربط روشن نيست، چگونـهةبنابراين، وقتي هنوز ماهيت

ك مي در. اربران سخن گفتتوان با اطمينان از درصد ربط منابع ارائه شده به هر چـه

اي از ربـط نسـبي ترين شكل فقط قضاوتي لحظه بينانه اين زمينه گفته شود در خوش

و رقـم پشـتوان  ضـمن آنكـه اغلـب. محكمـي نـداردةاست كه تبديل آن بـه عـدد

و بـه نظر در ارزيابي خدمات كتابخانه هاي موردهمؤلف و كيفي هستند ها بيشتر ذهني

اي ماننـد آرامـشهمؤلفـً مـثال. اي جداگانه اسـت ها خود مسئله كميت در آوردن آن

و ميزان سودمندي خدمات از جمله  كاربر در كتابخانه، حس همدلي كتابداران با او،

.بسيار استند كه سنجش هر يك مستلزم دقتا هاي كيفيهمؤلف

مي لفهمؤةپس از رسيدن به توافق دربار مشكل سوم و هاي ارزيابي آشكار شود

ً مثال اگر بر سر دو متغير ميزان ربـط منـابع بـا نيـاز. هاست متغيردهي به اين آن وزن

و سرعت دسترسي به خدمات توافقي ميان متخصصـان حاصـل شـود، آنگـاه كاربر

هـا مرتبط ساعتً كامال براي دسترسي به اطالعات؟ آيا اگر كاربرانندكداميك مهمتر

 
1. Relevance                     2. Tefko Saracevic (http://comminfo.rutgers.edu/~tefko/) 
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و ناچار باشند انبوهي از منابع را جستجو كنند، كتابخانه موفق تر اسـت، منتظر بمانند

ن قـرار سرعت انبـوهي از منـابع در اختيارشـا يا اگر مثل موتور جستجوي گوگل به 

و بي سـ.ربـط اسـت دهد كه تركيبي از اطالعات مرتبط ومي مثـل حـال اگـر متغيـر

اي روبـرو به اين معادله اضافه شود، آنگـاه بـا مـاتريس پيچيـده» سهولت دسترسي«

. خواهيم شد كه تركيبي از سناريوهاي مختلف در آن قابل تصور است

و تحليـل داده محققـان. هاسـت چالش چهـارم ناشـي از چگـونگي گـردآوري

و نگرش مختلف ديدگاه برخي از آنان در مثلـث. دارنددر اين زمينه هاي متفاوتي ها

و  و برخـي تأكيـد بيشتر بر فرايند ارائـه خـدمات مشتريكتابخانه، محصول دارنـد

نهـايي حاصـلةدر جستجوي شناخت فراوردو گرا دارند، ديگر كه رويكردي نتيجه

و يادگيرنـده مـي گروهي كتابخانه را سازماني دانش. از اين خدماتند و محـور داننـد

و نوآ و گروهي ديگـر بيشـتر تمايـل دارنـدةوري در ارائطرفدار خالقيت خدماتند

و منطبق بر معيارهاي ايـن مـدل خدمات خود را در چارچوب مدل هـا هاي ارزيابي

و بازاريـابي نيـز تعدادي از محققان اين رشـته.تنظيم كنند از مبـاني علـم مـديريت

مي كمك مي و تالش راةكنند در مقابل كتابخان گيرند داننـد، ايسـتا مـي سنتي كه آن

وةكتابخان سـازي ون شخصـي ايجاد كنند كه منطبق با معيارهايي همچـ چاالكيپويا

و خدمات، ارزش به چهار طيـف) الف 1387(منصوريان.پذيري باشد رقابت افزايي

و مـدار، مـديريت رويكـرد هـدف: از مطالعات اشاره كرده است مـدار، كتابدارمـدار

 مـدار معيـار ارزيـابي بـر اسـاس سـنجش موفقيـت در رويكـرد هـدف. مـدار كاربر

مي ها در تحقق اهداف از پيش تعيين شده اندازه كتابخانه  يـك اينكهً مثالً. شود گيري

 يا اينكه تـا هاي سواد اطالعاتي موفق بوده كتابخانه تا چه اندازه در گسترش مهارت

ــادام ــادگيري م ــوثر باشــ چــه حــدي توانســته در توســعه ي رد رويكــدر.د العمــر م

يك مدار مديريت و با معيارهـاي مـديريتي سازمان ميزان موفقيت كتابخانه به عنوان

مي» مديريت كيفيت فراگير« نظير  در رويكـرد كتابدارمـدار معيارهـاي. شود سنجيده

و قوانين و دانش ارزيابي بر اساس اصول . شـود سـنجيده مـي شناسـي علم اطالعات
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و تنوع منـاً مثالً  بع چـاپي متناسـب بـا نيازهـاي بـالقوه جامعـه آيا در مجموع تعداد

در نـد روزآمد سـت؟ آيـا منـابع چـاپيا استفاده كننده و ويرايشـهاي جديـد منـابع

 هـاي موجـود از هـر عنـوان پاسـخگوي نيـاز مجموعه وجود دارد؟ آيا تعداد نسخه

و كيفيت مجموعه طي سال  هاي گذشته از رشد قابل قبولي كاربران است؟ آيا حجم

در برخوردار  بوده است؟ آيا مجموعـه موجـود انعكـاس دهنـده انتشـارات جـاري

و كاربرمدار در رويكرد. كاربران است نياز جامعه هاي مورد حوزه  كاربران كتابخانـه

 بـر اسـاس ايـنً هـايي كـه معمـوالً پرسش. نيازهاي آنان در كانون ارزيابي قرار دارد

از رويكرد مطرح مي  هـاي آموزشـي مسـتمري بـراي بهبـود دوره آيـا: شود عبارتنـد

 بيني شـده اسـت؟ آيـا امكـاني بـراي ارائـه هاي سواد اطالعاتي كاربران پيش مهارت

 هاي سواد اطالعاتي آنان وجود دارد؟ آيا كتابخانـه بازخورد به كاربران درباره مهارت

و خـدمات موجـود آگـاه  با توليد بروشورهاي راهنما كاربران را نسبت به مجموعـه

 سازد؟ آيا كتابخانه تدابيري براي جذب كاربران جديد انديشيده است؟ مي

ميةمقالدر چنين شرايطي، و فرصـت كند با مـروري بـر ايـن حاضر تالش هـا

در اين زمينه ارائه كند كه اميد است با مطالعاتي كـه بـرتر ها تصويري روشن چالش

آ . آزمـون قـرار گيـردن مورداين اساس در آينده انجام خواهد شد، ميزان سودمندي

پيموده است از طريق لنزي به نـام اين اثرةاما در ابتدا الزم است مسيري كه نويسند

 بررسي شود تا مبناي ايـن تحليـل» نگاري مردم-خود«يا»1نگاري خودنوشت مردم«

.مشخص گردد بيشتر

 روش پژوهش
و نگاري خودنوشت يكي از روش مردم هاي پژوهش كيفـي بـا ماهيـت روايـي

و داده2حكايي خودةنام بررسي مبتني بر زندگي هاي مورد است كه در آن اطالعات

به اين معنا كه محقق بجاي مصـاحبه. مورد مطالعه استةدر ارتباط با پديدو محقق 

م واتعامل اجتمةشاهدبا گروه هدف يا ـ اعي آنان به و بـازبيني تجرب ةزيسـتةكـاوي

1. Autoethnography                   2. Narrative Inquiry 
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ميةپديدةخود دربار هـاي تحقيـق در اين روش كه در آن داده. پردازد مورد مطالعه

هـا متفـاوت اسـت، امـا شود، فقط منبع گردآوري دادهمي بيشتر صورت روايتي بيان

روش عنـوان خـود را اين. هاي كيفي است ها شبيه ساير روش چگونگي تحليل داده

و مردمةنام از تركيب زندگي نگاري گرفته است كه نخستين بار محققـي خودنوشت

از آن پـس همـين ). 1979هايـانو،(آن را مطـرح كـرد 1979در سـال1يانوها به نام

نگـاري، مـردم2روش در منابع مختلف با عناوين متفـاوتي نظيـر حكايـت شخصـي 

6انتقـادي نويسـي نامـهو زنـدگي5نگاري تـأملي مردم،4مردم نگاري بومي،3شخصي

و باچنر،(معرفي شده است  ). 2006و 2000اليس

مي فلسفه دهد مبتني بر اين واقعيت است كـه اي كه مبناي اين روش را تشكيل

و پديد موردةعضوي از جامع اگر پژوهشگر به عنوان راةمطالعه باشد مورد بررسي

بيشناسد مي و هـايي واقعـي دارد اي با داده واسطه، در اين صورت دسترسي مستقيم

نويسـي نامـه تفـاوت ايـن روش بـا زنـدگي. تواند مبناي تحليـل قـرار گيـرد كه مي

معمـولي كـه شـامل طيـفةنامـ نوشت در اين است كه بر خالف يك زنـدگي خود

و تفسـير  وسيعي از رخدادهاي مختلف است، در اين روش محقق فقط به توصـيف

ميةيك پديدةخود دربارةتجرب و اجتماعي خاص بـه ايـن ترتيـب. پردازد فرهنگي

و كنلـي،(تر اسـت وجه روايتي آن نسبت به ساير مطالعات كيفي برجسته كلنـدينين

ي مـورد نيـاز در ايـن مطالعـات پژوهشـگر ضـمن هـا براي گردآوري داده).2000

و يادآوري خاطرات خود به تمام يادداشت هـاي ها، دفترچه ها، نامه ها، نوشته مراجعه

و كتـاب  و مقاالت در ايـن زمينـهو ديگـران هـاي پيشـين خـود خاطرات، تصاوير

مي»7متون ميداني«ً كند كه اصطالحا مراجعه مي ً به ايـن ترتيـب عمـال. وندش خوانده

مي محدوديتي در نوع داده و اين محقق است كه تصميم گيرد چگونه ها وجود ندارد

و شناختي عميقتر از پديـد  مـوردةاز منابعي كه در اختيار دارد براي رسيدن به درك

. مطالعه برسد

1. Hayano 2. Personal Narratives 3. Personal Ethnography 
4. Indigenous Ethnography 5. Reflexive Ethnography 6. Critical Autobiography 
7. Field Texts/Field Notes 
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شود همچون گفتگويي دروني است كه بـه محقـق آنچه در اين روش انجام مي

در دهد بدون واسطه بـه تصـويري روشـن از تجربـهمي اجازه اي زيسـته كـه خـود

و خود را در آينه رودريگز(اي جديد ببيند ساخت آن مشاركت داشته دسترسي يابد

هاي اي همچون ساير روش هاي الزم براي چنين مطالعه انتخاب داده). 2002و رايو، 

و گزينشي و تحليل داده1كيفي هدفمند و گردآوري ها نيـز همزمـان صـورت است

و گزينش شده اين است كه محقـق بـر اسـاس منظور از داده. گيرد مي هاي هدفمند

ميةمحور اصلي مطالع هـايي كـه در اختيـار دادهةكند در درون مجموعـ خود سعي

و مناسب دارد، مرتبط ا. ترين مـوارد را انتخـاب كنـد ترين سـت كـه فراينـد جالـب

و بازنويســي خــاطرات محقــق خــود زمينــه و تحليــل نگــارش اي بــراي توصــيف

مي داده و به شناخت بيشتر محقق كمك  ). 2001ولكات،(كند هاست

آن بـراي2بخشـي نگاري خودنوشت تـوان رهـايي يكي ديگر از امتيازهاي مردم

و متداول نگارش علمي اسـت عبور از قالب مع. هاي معمول نـا كـه محقـق بـه ايـن

كم مي و خالقيت ساختار تازهيتواند با هـاي پـژوهش اي براي ارائـه يافتـه نوآوري

در نتيجه عالوه بر محقـق كـه از ايـن امتيـاز برخـوردار اسـت،. خويش عرضه كند

درةخوانندگان گـزارش ايـن مطالعـات نيـز فرصـتي بـراي مطالعـ  مطالـب علمـي

حاضر ساختار مطالب بـرةس، در مقالبر اين اسا. ساختاري متفاوت خواهند داشت

و همچنين نقشـي كـه نويسـنده دربـاره موضـوع ايـن  اساس توالي زماني رخدادها

البتـه در هـر بخـش.مطالعه در پانزده سال گذشته ايفـا كـرده، تـدوين شـده اسـت 

و كمـك بـه  استنادهايي به آثار مرتبط در اين زمينه ارائه شده تا ضمن مستندسـازي

.تبيين مباحث، آثار مرتبط نيز به خوانندگان معرفي شود

 های مختلفارزیابی کتابخانه از منظر
و من تازه با رشت 1376سال و اطالعةبود . رسـاني آشـنا شـده بـودم كتابداري

كه حرفه و دانـش«كه امروز با عنوان جديـدن اي شـناخته» شناسـي علـم اطالعـات

 
1. Purposive and Selective Data                      2. Emancipation 
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و هرچند آشنايي مـن بـا نهـاد اجتمـاعي كتابخانـه بـه سـال. شود مي هـاي كـودكي

و نوجوانـانةعضويت در كتابخان هـايو همچنـين سـال؛كانون پرورشـي كودكـان

و استفاده از كتابخان ميمركزي آستان قدس رضويةنوجواني اما آشنايي.گشت باز

و آن را به عنوان نقطةبرايم نقط 1376در سال اين رشتهبا  ايـن شـروعةعطفي بود

ميمقاله  دهـاي مسـتمر از كتابخانـهةالبته اسـتفاد. كنم انتخاب و انشـگاه دو گـيالن

و اصالح نباتاتةهاي تحصيل در دور مازندران در سال -1370(كارشناسي زراعت

ا) 1374 . ين تجربه بيافزايمرا نيز بايد به

و دانشـجويي از كتابخانـه سالةتجرب هـاي عمـومي، هـاي كـودكي، نوجـواني

و دانشگاهي  اي كـه كـاربر كتابخانـه بـودم در نظـر بـه عنـوان دوره را آموزشگاهي

و سرشـار از مقـررات. گيرم مي ً در اين دوره كتابخانه بـرايم محيطـي كـامال جـدي

ي االجرا الزم ميبود كه تخطي از هر توانست به محروميـت از خـدمات آن منجـرك

و. شود البته اين نگراني بيش از آنكـه واقعـي باشـد، ناشـي از ناآگـاهي از ماهيـت

و اجتماعي بودةفلسف .وجودي كتابخانه به عنوان نهادي فرهنگي

. رسـيدو خودبسـنده بـه نظـر مـي عـالي وجود كتابخانه به همان شكل كه بود

آ ميثاري ارزشمند كه از محلي براي گردآوري توانستيم به بخشي از آن، قضا ما هم

و چرا ندارد دسترسي داشـ البتهو  اجـازه. ته باشـيم در قالب مقرراتي كه جاي چون

بنابراين، در چنين شـرايطي.شد استفاده از منابع برايم نوعي امتياز ويژه محسوب مي

آن قائل نبودممكتابخانه حقي براي خوداز براي استفاده كه امكان ارزيابي خـدمات

اگر اجازه استفاده از كتابخانه را داشتم لطفي بود كه شامل حالم شده.را داشته باشم

هرگز سخني از نهادي نيز دبيرستاني كه تحصيل كرده بودم،وً اساسا در مدرسه.بود

و طرفدار. به نام كتابخانه به ميان نيامده بود كتـاب معلمان اين مقاطع همواره مروج

كـه بـراي،هـاي غيـر درسـي موضـوعيت نداشـت كتابةً اصال مطالع. درسي بودند

هر چه خاطرات دوران تحصيلم را بيشـتر. ترويج آن استفاده از كتابخانه توصيه شود

و خاطره مي مي كاوم كمتر به ياد كه اي بر و يكي از معلمـان مـرا خورم بـه مراجعـه

با عضويت در كتابخانه و امروز فراموش كردم.شداي تشويق كرده . شايد هم بوده
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و چهارم دبيرسـتان كـه زمزمـ به خوبي به خاطر دارم كه در سال اما ةهاي سوم

جـدي بـود، رسيد، كنكوري كه در آن زمان بسـيار آمادگي براي كنكور به گوش مي

هاي درسـي تشـويق كتابةرا به حفظ كلمه به كلم آموزانً تقريبا تمام معلمان دانش

هاي درسـي هـم كـه كتاب. اي مخصوص اين كار داشتندو هر يك نسخه،كردند مي

آنوبخش بود ترديد نجات بي ةكتابخانـ. گذشـت ها مـي مسير موفقيت آينده فقط از

فوقاني قرار داشت كـه ورودي آن بـا حفـاظيةدبيرستان ما نيز در انتهاي سالن طبق

آن.ً كامال مسدود شـده بـود چوبي به رنگ خاكستري  تنهـا راه ارتبـاطي بـه داخـل

كهةدريچ ميكوچكي بود و متولي مشخصـي نداشـت كمتر باز و مسئول  فقـط.شد

بخش از انتهاي سالن بود كه با آن حفاظ چوبي جدا شده بود تا فضايي بـراي چنـد

و تعدادي كتاب فراهم كند، تا دبيرستان ما هم كتابخانه داشته باشد ً امـا عمـال. قفسه

و نه هيچ نشاني از آن درةعضويت در كتابخانـ. فقط نامي از كتابخانه داشت كـانون

نيـز تصـادفي كه شروعي براي آشنايي من با كتاب غيردرسي بـود، هاي كودكي سال

و حتي هدف از آن نيز در ابتدا مطالعـه نبـود، بلكـه خبـر از مسـابقه. اتفاق افتاد هـا

مياردوهايي بود كه گهگاه  وةكرد كـه خـود زمينـ كانون برگزار مراجعـه بـه آنجـا

و آشنايي با كتاب را برايم  و به دنبال آن مطالعه .آوردبه ارمغان عضويت،

ً ها عمال هـيچ قضـاوتي هاي استفاده از انواع كتابخانه بنابراين، در تمام اين سال

ميجز قدرداني از خدماتي كه هـاي كتابخانه جاي آدم.، نداشتمشد از سر لطف ارائه

و تفكـرةآن مشغول مطالعةخان متفكري بود كه در سكوت قرائت آثار بسيار پيچيده

سهم من از آنجا نيـز. من بودةً در مسائلي بنيادي بودند كه قطعا فراتر از فهم كودكان

و گويا از سر خوش اقبالي برايم صادر شـده همين مجوز ورودي بود كه به هر شكل

و نبا بيبود مي يد با و خطايي ناخواسته آن را از دست به همين دليـل،. دادم احتياطي

و در ميـان سـاير بسيار خوشحال ً تر بودم كه كتابداران اصال متوجه حضورم نشـوند

ً زيرا قطعـا شـأن آنـان واالتـر از آن بـود كـه پاسـخگوي. كنندگان مرا نبينند مراجعه

و همينةهاي ناشيان پرسش از من باشند پرسـيدند سر لطـف چيـزي از مـن نمـي كه
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و پاسخ بود، من در جايگاه پاسخ. بسيار سپاسگزار بودم گويي اگر قراري بر پرسش

مثـالي روشـن از ناآگـاهي از حقـوق. دادم چرا آنجا هسـتم بودم كه بايد توضيح مي

بي! شهروندي اطالعي نگرانـي از حضـور در كتابخانـه نيـز وجـود البته در كنار اين

را. داشت ، يا اصلي بديهي رعايت نكنمنگراني از اينكه مبادا ناخواسته مقررات آنجا

و من احتماال از آن بـي را كه همه مي اطـالع هسـتم ناديـده بگيـرم كـه باعـثً دانند

بعدها كه دانشجوي اين رشته شدم فهميـدم كـه بـه ايـن احسـاس. شرمساري باشد

و مقاالت زيادمي»اي اضطراب كتابخانه« . آن منتشر شد استةي دربارگويند

هايي است كـه من از ارزيابي كتابخانه مربوط به سالةدر مجموع نخستين تجرب

و از كم خارج از اين رشته بودم تجربه به نهادي به نام كتابخانه نگـاه منظري كاربري

جـايي. در چنين منظري، كتابخانه جايي نبود كه به من تعلق داشـته باشـد. كردم مي

آ و متفاوتي بود كه كارهايي جديدمبراي بسـيار اهـل. دارنـدو پيچيده هاي خاص

و كتاب و مطالعه هستند مي تفكر مفهـومي. خوانند كه خارج از فهم من اسـت هايي

و بايد در ارزيابي خـدمات كتابخانـه» تعلقعدمحس«توان عنوان كه مي بر آن نهاد

ب. به آن توجه شود پرسيم از خـدمات مـا رضـايت دارد، يعني پيش از آنكه از كاربر

و ميزان تعلقي را كه به آن محـيط دارد بسـنجيم بايد پرسشي اساسي . تر مطرح كنيم

مخاطبـانةتر، در گام نخست بايد ديد كه كـاربر خـود را جـزء جامعـ به بياني ساده

مي؟كند تلقي مي و از حقوق خود را متعلق به اين مجموعه آگاه اسـت؟ اگـرشداند

ا در بود،ين پرسش مثبت پاسخ در گام بعدي بايد ديد كه تـا چـه ميـزان از حضـور

و رضايت دارد؟  نهادي به نام كتابخانه احساس آرامش

ام، محمد ادامه داشت، تا اينكه دوست قديمي 1376اين تصور از كتابخانه تا سال

و دانش نعيم دا آبادي كه آن زمان دانشجوي كارشناسي علم اطالعات نشـگاه شناسي در

در آن سـال. اي تـازه بـه رويـم گشـود فردوسي مشهد بود، با معرفي اين رشته دريچه

حسـين مختـاري اثر» درآمدي بر كتابداري«آثار مختلف اين رشته نظيرةمشغول مطالع

و  بـا هـر اثـر مرجعـي كـه در كتـاب. دكتر نوراهللا مرادي بـودم» شناسي مرجع«معمار
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راميشناسي آشنا مرجع شدم، مشتاقانه به دو كتابخانه كه به نحوي امكان ورود به آنهـا

مركـزي دانشـگاهةيكـي كتابخانـ. كردم تا اصـل ايـن آثـار را ببيـنم داشتم مراجعه مي

و ديگري كتابخانه و اقماري آستان قدس رضوي فردوسي بود .هاي مركزي

بـه يكـي از روزي همراه يكي از دوستانم كه دانشجوي مهندسـي عمـران بـود

و من مشتاقانه بـه او هاي اقماري كتابخانه گفـتم كلـي كتـاب مرجـع مراجعه كرديم

و اگر كمي حوصله داشته باشـي، برخـي وجود دارد كه تا امروز از آنها بي خبر بودم

اي در اين زمينه برايش نگفتـه بـودم هنوز مقدمه. معرفي خواهم كرداز آنها را به تو 

و در حالي كـه بـا دسـت راه خـروج را نشـان كه كتابدار آن بخش به  سوي ما آمد

او بـا چنـان اطمينـاني! صحبت، بيرون: فقط دو كلمه گفت مصممداد، با نگاهي مي

و خـروج از آن بخـش بـه ذهنمـانچ نين حكمي صادر كرد كه ما راهي جز اطاعت

و در حالي كه اصل داستان يعني معرفي كتاب دههاي مرجع را فرامـوش كـر نرسيد،

!بوديم از كتابخانه خارج شديم

و در مهرمـاه 77اسفند همان سال در آزمون كارشناسـي ارشـد شـركت كـردم

را در دانشـگاه فردوسـي مشـهدمتحصـيلو شدگان آن آزمون بودم يكي از پذيرفته

در اين ديگري آمده بودم، همه چيزةبراي دانشجويي مثل من كه از رشت. آغاز كردم

و نگـاهي تـازه كـهرسد. تازگي داشترشته  و محتـواي تـازه، هاي تـازه، مفـاهيم

و كار برايم به ارمغـان آورد انگيزه همزمـاني تحصـيل در ايـن. اي باال براي تحصيل

و كار داوطلبانه در كتابخان مركزي دانشگاه فرصت ارزشمندي براي يادگيريةمقطع

و مهارت . هاي عملي آن بود مباني نظري رشته

. تان تصويري جديـد از نهـاد كتابخانـه بـرايم ترسـيم كـرده بـود قوانين رانگانا

اي بايد كتابي بـرايش ها براي استفاده هستند، هر خواننده اي كه در آن كتاب كتابخانه

و كتابداراني كـه در كتابخانه وجود داشته باشد، هر كتابي در انتظار خواننده اي است

. رسـانند نياز را بـه دستشـان مـي جويي در وقت خوانندگان اطالعات مورد با صرفه

و روبه رشد است كه هر روز بايد بهتر از ديروز باشـد . كتابخانه نيز ارگانيسمي پويا
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و نشان مـي درسةهم و هاي اين دوره بسيار نويدبخش بود داد كـه علـم اطالعـات

آن شناسي به راستي حوزه دانش و اگـر مـن پـيش از و گسترده است چيـز اي وسيع

بي زيادي از اين رشته نمي و دانش محـدودم در ايـن زمينـه دانستم ناشي از اطالعي

و عرض اين رشته ندارد و ربطي به طول ً اساسـا دانـش هـر يـك از مـا. بوده است

و عمقةدربار و حرفه به ميـزان شـناختما هر گستردگي . از آن بسـتگي داردنرشته

و تر از نگاه هاي آن به مراتب گسترده گرايشً مثال نگاه يك فيزيكدان به علم فيزيك

بنـابراين، وسـعت فيزيـك. دانـد فردي مثل من است كه چيز زيادي از فيزيك نمـي 

. شناخت ما از فيزيك استميزان براي هر يك از ما تابع 

و خدمت و دانش به تدريج ماهيت فرهنگي، اجتماعي شناسـي مدار علم اطالعات

و  و فراينـد اطـالع تعريف تازهبرايم بيشتر روشن شد در اي از كاربر، خـدمات رسـاني

و خدمات آن نيـز از موضـوعاتي بـود كـه بـرايم. ذهنم شكل گرفت ارزيابي كتابخانه

اي نمـره بدهـد يعني تصور اينكه ممكن است كسي بخواهد به كتابخانه. تازگي داشت

و كارآمدي آن را بسـنجد خـود سـخن جديـدي بـود  جـذابيت ايـن. يا ميزان كارآيي

كارشناسـي ارشـدم را در ايـن زمينـهةنامـ موضوع برايم به حدي بود كه موضوع پايان

و عوامل موثر بر رضايتمندي استفاده: انتخاب كردم كننـدگان از خـدمات بررسي ميزان

). 1379منصـوريان،(هاي دانشـگاه فردوسـي مشـهد اي در كتابخانه رساني رايانه اطالع

تـا چـه ميـزان محتـواي منـابع: پژوهش داشتم اين بـود كـه پرسش نخستي كه در آن

خــدمات اطــالع كننــدگان ربــط دارد؟ رســاني بــا نيــاز اســتفاده اطالعــاتي دريــافتي در

كفايت اطالعات دريافتي، سرعت دسترسـيةهاي دوم تا چهارم به ترتيب دربار پرسش

و روزآمدي منـابع بـود  د. به اطالعات، ر افـزايش پرسـش پـنجم بـه نقـش كتابـداران

و سرانجام آخرين مـورد رضايت هـاي بـه ارتبـاط ميـان رشـته مندي اختصاص داشت

و سطح رضايتشان از خدمات كتابخانه مي .پرداخت تحصيلي دانشجويان

از متغيرهاي مورد و من بيش بررسي در اين پژوهش از ابتدا مشخص شده بود

درسـت. يم باشم، در جستجوي سنجش ميزان آنها بودمآنكه نگران چيستي اين مفاه
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 مطالعات كمي با رويكرد پوزيتويستي كه در آنها محقـق بـيش از آنكـه بـهةمثل هم

و چگونگي مفاهيم مورد بررسي بپردازد، با عبور از مرحلـ شناسـي هسـتيةچيستي

و روابط ميان آنها مي  خـود پـردازد كـه البتـه در جـاي پژوهش، به سنجش متغيرها

اسـت اما شناختي كه بيشتر مبتني بر كميت. راهكاري براي رسيدن به شناخت است

ميةو كمتر به ماهيت پديد خوشبختانه در بخشي از اين تحقيق. پردازد مورد مطالعه

اي مسـتقل در ايـن پرداختم كه حاصل آن مقاله» رضايت«به مفهوم با دقتي مضاعف 

).ب 1379منصوريان،(زمينه شد 

و هايم روش اين پژوهش مبتني بر آموختهتخاب ان در دانشگاه فردوسي مشهد

و مشاور توصيه روش تحقيق بـه به خاطر دارم كه در درس. بود هاي استادان راهنما

ً گـويي اساسـا تنهـا راه تحقيـق در علـوم. هيچ اشاره نشدرويكرد كيفي در پژوهش 

و بـس و اجتماعي مطالعات كمي در پارادايم پوزيتويستي بود نخسـتين بـار. انساني

 زماني كه دانشـجوي كارشناسـي. دانشگاه شفيلد شنيدمدررا» پژوهش كيفي«عنوان 

بـا بـه معنـاي تحقيـقً ارشد بودم، تحقيق در گروه كتابداري دانشگاه فردوسي عمال

و تجربـه. كمي بودرويكرد  و ساير دانشجويان نيز كـه دانـش اي در ايـن زمينـه من

و خود را موظف به رعايت اصولي مـي   شـد دانسـتيم كـه آمـوزش داده مـي نداشتيم

و. همين رويكرد را دنبال كرديم البته اين مشـكل فقـط محـدود بـه آن گـروه نبـود

حت گرايي ساير گروه كميةسيطر و جـوار نظيـر هاي هـمي ساير رشتههاي اين رشته

مي علوم خوشبختانه در چند سال اخير بـا رونـق رويكـرد. گرفت تربيتي را نيز در بر

.كاسته شده است استيالي نگاه كمي به تحقيقكيفي در پژوهش از 

وآنةشناسـان هـاي هسـتي پرسـشةاهميت رويكرد كيفي دربـار و نگـاه كلـي

ً بـه ايـن معنـا كـه مـثال ). 1388منصوريان،(ارزيابي است موردةجانبه به پديد همه

اي را داريـم پـيش از آنكـه در جسـتجوي زماني كه قصد ارزيابي خدمات كتابخانـه

. تـر پاسـخ دهـيم هايي اساسي گيري متغيرهايي مشخصي باشيم، بايد به پرسش اندازه

و ماهيت خدمات، خواستةرً مثال پرسش دربا و از همـه مهمتـرو نياز كار نوع بران
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ي همـ. آنان از نهادي اجتماعي به نام كتابخانه»1ةهاي زيست تجربه« ة ـ در مطالعات كم

مياين پرسش و محقق دغدغه ها بديهي فرض از؛اي براي پاسخ به آنهـا نـدارد شود

ـ گذرميشناسي پژوهش به سادگي هستيةالي و مطالعه را از الي شناسـي معرفـتةد

).1386هادوست،ر(كند آغاز مي

ي بـوده البته تا كنون بيشتر ابزارهاي سنجش خدمات كتابخانه  ـ هـا از جـنس كم

در2كـوآل يكي از مهمترين ابتكارات در اين زمينه معرفي مدل معروف اليـب. است

و دانــش 2001ســال  در بــود كــه بــا اســتقبال متخصصــان علــم اطالعــات شناســي

مشـتركي بـود كـه بـاةكوآل محصول پروژ اليب. كشورهاي مختلف دنيا مواجه شد

و دانشـگاه تگـزاس در سـال همكاري انجمن كتابخانه  1999هاي پژوهشي امريكـا

مي. آغاز شده بود از خـدمات كتابخانـه را در توان ارزيابي كاربران با كمك اين مدل

و دسترسي تأثير: چهار بعد سنجيد خدمات، كتابخانه به عنوان مكان، كنترل شخصي

و همكـارانش4كوآل مبتني بر آثار پاراسورامان مباني نظري مدل اليب.3به اطالعات

و ديگـران،(بود5در معرفي مدل سروكوآل وآل سـروك ). 1988و 1985پاراسورامان

ميـان انتظـاراتةمدلي عمومي در ارزيابي خدمات بود كه بـر اسـاس ميـزان فاصـل 

و نــوع خــدماتي كــه دريافــت كــرده و شــامل پــنج بعــد كــاربران  انــد اســتوار بــود

و پاسخگويي اعتمادپذيري، اطمينان .است6پذيري، ملموس بودن، همدلي

. انجام شـده اسـت كوآل تا امروز مطالعات فراواني با كمك اليب 2001از سال

ضـمن مـرور آثـار) 2013(ري كـف در يكي از جديدترين آثار در اين زمينـه، مـك

گذشته تعـدادي از نويسـندگان را كـه صـاحب آثـار هسـتهةمنتشر شده در يك ده

مي اليبةدربار و: كند كوآل هستند معرفي كالين كوك، فـرد هيـث، مارتـا كريليـدو،

مك.7بروس تامپسون  كـاربرد اليـبةري يكي از جديدترين مقاالت درباركف مقاله

1. Lived Experience 
2. LibQUAL (http://www.libqual.org/) 
3. Affect of Service, Library as Place, Personal Control, Information Access 
4. Parasuraman 
5. SERVQUAL 
6. RATER (Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, and Responsiveness) 
7. Colleen Cook, Fred Heath, Martha Kyrillidou, and Bruce Thompson 
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هـاي دانشـگاهي كوآل به عنوان ابـزاري اسـتانداري در ارزيـابي عملكـرد كتابخانـه

و بزرگ ايرلنـد كـه او در اين اثر. شود محسوب مي با مديران هفت دانشگاه كوچك

كـوچكترين دانشـگاه در ايـن. اسـت انـد مصـاحبه نمـوده از اين مدل استفاده كرده

و بزرگترين آنها 8300مجموعه  جديـدترين. اسـت دانشجو داشـته 23600دانشجو

و قديمي40دانشگاه  بـه ايـن ترتيـب. ساله بـوده اسـت 400ترين آنها سال قدمت

و دانشگاه طيفي از دانشگاه و كوچك و قديمي مـورد هاي جوان بررسـي هاي بزرگ

.قرار گرفته است

و كوآل نتايج اين تحقيق نشان داده كه سه دانشگاه اليب را مفيد ارزيـابي كـرده

دو دانشگاه نيز آن را مفيد دانسته ولـي گهگـاه. كنند به طور مستمر از آن استفاده مي

اني از اين ابـزار سر انجام دو دانشگاه در اين نمونه رضايت چند. برند از آن بهره مي

مي. اند نداشته كـوآل توان نتيجه گرفت كه ابزار استانداردي مثـل اليـب به اين ترتيب

البته نكته جالب توجه اقـداماتي اسـت كـه. شود همواره به نتايج يكساني منجر نمي

ها به عنوان پيامد استفاده از اين ابزار در خدمات خود اعمـال تعدادي از اين دانشگاه

بهان كرده جـذب بودجـه بيشـتر بـراي: آنها اشاره شده است از جمله مورد20د كه

و ايجاد فضاي مطالعـه بيشـتر؛ پـيش  ساختمان كتابخانه؛ بازنگري در طراحي داخلي

و صدا در كتابخانه؛ گسترش پوشش اينترنت بي سـيم؛ بيني اقداماتي براي كاهش سر

كترونيكي؛ افزايش تعـداد دسـتگاههاي امانـت افزايش بودجه براي خريد كتابهاي ال

و افزايش ساعات باز بودن كتابخانه . خودكار

ازةيافت  مشتركي كه در تمام مطالعات اين هفت دانشگاه به دست آمـده حـاكي

و صـداي نارضايتي كاربران از ساختمان كتابخانه و به ويژه ناخشنودي آنان از سر ها

ي. داخل كتابخانه بوده است مي افتهچنين كند كه به رغـم اي زماني بيشتر جلب توجه

و سـاختمان كتابخانـه  هـا بـه تصور موجود درباره كاهش استفاده از فضاي فيزيكـي

كه جزء كشـورهاي-دليل گسترش منابع الكترونيكي، حتي در كشوري مانند ايرلند 

 هنـوز كـاربران بـه اسـتفاده مسـتمر از سـاختمان-شـود توسعه يافته محسوب مي
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و اشاعه. ها نياز دارند كتابخانه زيرا كتابخانه بيش از آنكه فقط منبعي براي گردآوري

بنابراين توسعه منـابع اطالعـات الكترونيكـي. اطالعات باشد، نهادي اجتماعي است

. پذيرند، از رونق ايـن نهـاد نخواهـد كاسـت كه خارج از ساختمان كتابخانه دسترس

آند را دارد، كه نبايد در كنار نقش اطـالع كتابخانه كاركردهاي اجتماعي خو رسـاني

.كمرنگ تلقي شود

ها از سـاختار در سالهاي اخير محور توجه در مدلهاي ارزيابي عملكرد كتابخانه

و خـدمات بـود،  و برونـداد امكانـات كالسيكي كه بيشتر مبتني بر مقايسه درونـداد

مـرور پيشـينه.ا كـرده اسـت بيشتر به سوي تمركز بر معيارهاي كاربرمدار، سوق پيد

اسـتاد دانشـگاه-»1دانوتـا نيتكـي«دهد كه سهم محققاني همچـون دكتـر نشان مي

ِدر كسل امريكا  -او از جمله كساني بود كه بـا آثـاري. در اين زمينه موثر بوده است

در 1990ةكه در ده منتشر سـاخت، توجـه پژوهشـگران را بـه وجـه كـاربر مـدار

هـاي نيتكـي در آثـار نويسـندگان ايـده ). 1996نيتكي،(كرد ارزيابي خدمات جلب 

و هرنــون،  و ديگــران، 1997بعــدي همچــون كــالورت و 1997؛ كلمــن ؛ عنــدليب

شد 1998سيموند، تاكنون نيز آثار متعددي در ايـن زمينـه 2000پس از سال. دنبال

و تامپسـون،(منتشر شده كـه نشـان از محبوبيـت ايـن رويكـرد دارد  ؛2000كـوك

و ديگران، و؛ گـرين 2004؛ گـاتن، 2002؛ مكنيل، 2001؛ هيلر، 2000تامپسون وود

و ديگران، 2011ديگران،  ).2012؛ روي

و دليل بنيادي اين جابجايي در محور ارزيابي ماهيت فرهنگي كار كتابخانـه هـا

مي مراكز اطالع بـه سـخني. سازد رساني است كه آن را از يك بنگاه اقتصادي متمايز

و اهداف كتابخانه با يك بنگاه اقتصـادي خـدماتگردي عالوه بر تفاوت در رسالت

به ويـژه سـنجش پيامـدهاي. چنين نهادي با معيارهاي اقتصادي قابل سنجش نيست

مي. اين خدمات نيز تقريبا غير ممكن است امانـت فقـط يـك تأثيرتوانً مثال چگونه

آمـوز چه بسـا دانـش.ن بررسي كردعنوان كتاب را بر زندگي حتي يك نفر از كاربرا

 
1. Danuta Nitecki 
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كتابها اثري را بيابد كـهةً كند، تصادفا در قفس نوجواني كه به يك كتابخانه مراجعه مي

در مقابل چـه بسـيارند. اي در زندگي به رويش گشوده شود با مطالعه آن مسير تازه

و هرگز مطالعه نشده !اند كتابهايي كه به امانت رفته

پرةبه هر حال، هم  ها در فرايند ارزيابي مطرحند كـه از گذشـته مـوردسشاين

ً مـثال يكـي از آثـار بنيــادي دربـاره ارزيـابي خــدمات. توجـه محققـان بـوده اســت

ار اسـت كـه در سـال كتابخانه از 1973ُ ها، مقاله ارزشـمند ريچـارد و پـس  منتشـر

او در ايـن ). 1385ُار،(سال به همت دكتر ابراهيم افشار به فارسي ترجمـه شـد 34

سنجش عملكرد كتابخانـه، خواننـده را بـهةبا اشاره به دو ديدگاه متعارض دربار اثر

از منظر طرفداران ديدگاه نخست كاركردهاي. خواند تأمل بيشتر در اين زمينه فرا مي

و كم يت و رقـم اصلي كتابخانه ملموس و تالش در تبـديل آن بـه عـدد پذير نيست

مي. محكوم به شكست است آن دانند كه ارزيـابي آنان هر كتابخانه را منحصر به فرد

و كاربران كتابخانه ممكـن اسـت فقط در چارچوب بافت، پيشينه، محدوديت در. ها

ي مقابل گروه دوم؛ به رغم اعتراف به محدوديت و كم  ـ هاي موجود در سنجش عيني

عملكرد كتابخانه؛ بر اين باورند كه اين ارزيابي با كمك مباني علم مـديريت ممكـن

توانـد در ايـن هـاي ديگـر مـين سـازمان زيرا در نهايت كتابخانه نيـز همچـو. است

وُار استدالل هر دو گـروه را در جـاي خـود محتـرم مـي. چارچوب بگنجد شـمرد

كند بجاي اتخاذ ديدگاهي افراطي كه بـه پـذيرش مطلـق اسـتدالل يـك پيشنهاد مي

و رد كامل گروه دوم منجر شـود، موضـعي ميانـه  از گروه رو برگـزينيم كـه تركيبـي

. هاي هر يك را نيز فراموش نكنيم ضمن آنكه كاستي. ديدگاه باشد امتيازهاي هر دو

به اين معنا كه هرچند به دليل ماهيت كار فرهنگي كتابخانه، امكـان ارزيـابي آمـاري

و  عملكرد آن بسيار دشوار است، اما اين دشـواري نبايـد مـا را بـه انفعـال بكشـاند

.ً اساسا هرگونه ارزيابي را مردود شماريم

هايي از ايـن دسـت اغت از تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد، پرسشپس از فر

تحصيل به دانشگاه شـفيلد انگلسـتانةذهنم را به خود مشغول كرده بود كه براي ادام
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. تحصيل در آن دانشگاه آغازي براي آشنايي با رويكرد كيفـي در پـژوهش بـود. رفتم

 هاي مـورد ويستي به پديدهداد فراتر از نگرش پوزيت رويكردي نويدبخش كه نشان مي

و اجتماعي، عرص مطالعه در رشته اي وجود دارد كه ابزارهـاي تازهةهاي علوم انساني

و رويكـردي كـه مبـاني هسـتي. دهـد اي در اختيـار محققـان قـرار مـي تـازه  شناسـي

ده از دكتـرايم را بـا اسـتفاةرسال. شناسي متفاوتي با پارادايم پوزيتويستي دارد معرفت

و عملي در كـاربرد1بنياد اي يا داده پردازي زمينه روش نظريه نوشتم كه تمريني مفصل

هرچنــد موضــوع پژوهشــم در آن تحقيــق ارزيــابي. رويكــرد كيفــي در تحقيــق بــود

و به پديده كتابخانه ا«اي با عنوان ها نبود و پنهاني پرداختم، امـا پـس» طالعاتپيدايي

منظـري كـه در آن بـيش از آنكـه. اي به فرايند پژوهش نگريسـتم از آن از منظر تازه

و چرايـي آنهـا نگران اندازه و شمارش مفاهيم باشـم، بـه چيسـتي، چگـونگي، گيري

بازنگري در مباني بديهي پژوهش يكي از دستاوردهاي آشـنايي بـا رويكـرد. بپردازم

ارزيابي كتابخانه منتشـرةها نيز در آثاري كه در زمينً فاقا در همان سالكيفي بود، كه ات

دو. بيشتري داشت شد، نمود مي به عنوان نمونه محققان اين عرصـه بـه تفـاوت بـين

و(اي ويژه داشـتند توجه» كيفيت خدمات«و» رضايت مشتري«مفهوم  روزكوفسـكي

و در نهايـت نيـز ميـزان هرچند اين دو مفهوم). 2005ديگران،  بسيار به هم مرتبطند

ً معموال رضايت كاربران بيشـتر بـر. گذارد، اما برابر نيستندمي تأثيرهر يك بر ديگري 

ايـن داوري. داوري آنان پس از استفاده از يك كاال يا خدمتي مشخص استوار اسـت

و كيفيت خدمت يا كـااليي اسـت كـه دريافـتةخود حاصل مقايس انتظار اوليه آنان

و تكذيب انتظارات«ةاند كه در بازاريابي مبتني بر نظري كرده . است2»تاييد

از. اما كيفيت خدمات مسـتقل از داوري كـاربران اسـت ممكـن اسـت كـااليي

را باالترين كيفيت برخوردار باشد، اما به هر دليل رضايت مصرف . جلب نكنـد كننده

و بازاريابي كـه بيشـترين آثـار را در ايـن حال بايد ديد در حوزه هايي مثل مديريت

اند اولويت ارزيابي با كداميك از اين دو مفهوم مستقل امـا مـرتبط زمينه منتشر كرده

تحقيقات بازاريابي نشان داده است كه رضايت كاربران نقـش بيشـتري رونـق. است

 
1. Grounded Theory                     2. Expectation Confirmation-Disconfirmation Theory 
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و كارهاي مختلف دارد نيـز1»وفـاداري مشـتري«ضمن آنكه مفاهيمي مثـل. كسب

و خشنودي آنان دارد  و ساسر،(ارتباط مستقيمي با رضايت  ). 1995جونز

مي البته با نگاهي دقيق از تر به مفهوم رضايت توان ديد كه ايـن رضـايت بـيش

خرسـندي كـه.اسـت»3خرسـندي«باشـد، بـه معنـاي»2خشنودي«آنكه مترادف با 

ميتركيبي از اح و كفايت است، زماني ايجاد كـاربر خـود را شود كـه ساس رضايت

ةيابد كه هر چند بهترين شرايط ممكـن نيسـت، امـا بـه انـداز در شرايط متعادلي مي

و رضــايت و حــوز. بخــش اســت كــافي خــوب ــديريت ــم م ــن مفهــوم در عل ةاي

و خرسندي«ةگيري نخستين بار در نظري تصميم  هربـرت«توسط»4عقالنيت محدود

شد 1956در»5سايمون و بازيـابي. مطرح انعكاس ايـن نظريـه در فراينـد جسـتجو

ــاي  ــناخت رفتاره ــه در ش ــن نظري ــاربرد اي ــالي از ك ــات در محــيط وب، مث اطالع

و فورد،(جويي كاربران است اطالع ).2007منصوريان

به زباني ساده بايد ديد كه آيا در ارزيابي عملكرد يك كتابخانه بهتر است بدون

وةتوجه به داوري كاربران، هم همت خود را صرف بهبـود كيفيـت خـدمات كنـيم

توان كتابخانه را به استانداردهاي جهاني نزديك سازيم، يا برعكس ابتدا نگـاهي بـه 

و انتظارات كاربران داشته باشيم در نگاه نخست اين فرض مطرح اسـت كـه. نيازها

شداگر خدمات را بهبود بخشيم، آنگاه رضايت در  اما در عمل. پي آن ايجاد خواهد

رويكرد دوم اين است كه فقـط داوري كـاربران را مبنـا. چنين تضميني وجود ندارد

و نگران استانداردها نباشيم ةبديهي است كه چنـين رويكـردي نيـز ثمـر. قرار دهيم

. ترين گزينـه باشـد بنابراين، شايد رويكرد سوم مناسبت. مطمئني به بار نخواهد آورد

و سـپس كيفيـتر و انتظـارات كـاربران را بسـنجيم ويكردي كه در آن ابتدا نيازهـا

. هاي استاندارد مقايسه كنيم خدمات را با شاخص

مي در كتابخانه و بيش همين رويكرد تركيبي ديده مدت.شد هاي انگلستان نيز كم

و مـدتي نيـز مركزي دانشگاه شفيلدةوقت در كتابخان كوتاهي كه به عنوان كتابدار پاره

1. Customer Loyalty 2. Gratification 
3. Satisficing 4. Bounded Rationality and Satisficing Theory                5. Herbert Simon 
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و گاه وسواس مـديرانةدر كتابخان آموزشگاهي شفيلد كالج مشغول به كار بودم، دقت

و ارتقاء كيفيت خدمات تحسين توجـه ويـژه بـه. برانگيز بود اين دو كتابخانه در حفظ

ها بود كه بخشي از خاطرات نيازهاي كاربران بخشي از رويكرد كاربرمدار اين كتابخانه

).1391منصوريان،(داشتي جداگانه منتشر شده است اين دوره در ياد

و كارم را در گروه علم 1385سال پس از فراغت از تحصيل، به ايران بازگشتم

و دانش معلم نام داشت كه در آن زمان تربيت-شناسي دانشگاه خوارزمي اطالعات

نشده بـود كارشناسي ارشد در اين گروه ايجادةدر آن زمان هنوز دور. آغاز كردم-

و بيشتر در دور نامه كه هدايت پايان كارشناسـي تـدريسةاي را بر عهده داشته باشم

و مشاور اما با توجه به نياز ساير دانشگاه. كردم مي نامـه چند پايانةها براي راهنمايي

. دعوت شدم كه فرصتي براي مشاركت در تحقيقات دانشجويي در ايـن رشـته بـود 

و پايان در نامه البته داوري مقاالت هاي مختلف بـه نـوعي فرصـتي بـراي همكـاري

و موضوعات مطالعـات آشـنا شـوم فعاليت . هاي پژوهشي بود، تا بيشتر با رويكردها

هـاي مختلـف، ان، ارزيابي خدمات كتابخانـه موضوعاتي نظير سنجش رضايت كاربر

و ها، سواد اطالعاتي، كتابخانه سايت كتابخانه ارزيابي وب و رفتارهـا هـاي ديجيتـالي

ةاما فصـل مشـترك همـ.شد نيازهاي اطالعاتي از موضوعات پرتكرار محسوب مي

و فرضـيه شـروع. آنها همان رويكرد متداول پوزيتويستي بود مقاالتي كه بـا نظريـه

ً اي معمـوال تصـادفي اي استاندارد يا محقق ساخته دارند، نمونـه شوند، پرسشنامه مي

و به آزمون فرضيه هايي كه رد شدن يا پذيرفتـه شـدن فرضيه. اند ها پرداخته برگزيده

زيـرا آنچـه از رد يـا. كنـد بررسـي نمـي آنها كمك چنداني به تبيين موضوع مـورد 

اما متاسفانه. ت، تبيين داليل هر يك از اين دو رخداد استپذيرش فرضيه مهمتر اس

و محققان تمايـل بسياري از مطالعات پس از تعيين تكليف فرضيه به پايان مي رسند

.چنداني براي پيگيري موضوع پس از اين مرحله ندارند

و پـژوهش، بـه تـدريج وظـايفي در پس از مدتي عالوه بر مسئوليت تـدريس

انجمـنةيكي از آنهـا عضـويت در هيئـت مـدير. بر عهده گرفتم هاي اجرايي زمينه
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و اطالع . پژوهش آن به من سپرده شـدةرساني ايران بود كه مسئوليت كميت كتابداري

و كـار هيئـت مـدير85انتخابات انجمن در اسـفند ازةبرگـزار شـد ً جديـد عمـال

شد86فروردين نخسـتين يكي از نخستين مسائل مطـرح در همـان جلسـات. آغاز

اي راهبردي براي انجمن بود كه مسير حركت آن را در آينـده مشـخص فقدان برنامه

هاي اين برنامه تعيين مسئوليت انجمن در تدوين استانداردهايي يكي از بخش. سازد

كـاري بنيـادي كـه. هـا بـود نظير ابزارهاي علمي براي سـنجش خـدمات كتابخانـه 

و كيفي نياز داشت مطالعه ر واقـع انجمـن نيازمنـد توليـد اسـتانداردهايد. اي عميق

و مراكز اطالع بومي بود كه معياري براي سنجش عملكرد كتابخانه و اعتبار ها رساني

.هاي آموزشي باشد بخشي به گروه

بـه 1386سـالدر. هاي بعد همكاري در امور اجرايي ديگر ادامه يافت در سال

از متشـكل شـورايي مشـورتي. دانشـگاه منصـوب شـدمةعضويت شوراي كتابخان

.و با رياست معاون پژوهشي دانشـگاه مركزيةها، رئيس كتابخان نمايندگان دانشكده

ران از حضور يـك كتابـدار در ايـن جمـع اسـتقبال در همان نخستين جلسات حاض

كه:ندگفتو كردند ، در ايـن هيئـت حضـور داريـد به عنوان تنها عضو كتابدار اكنون

قـرار ايـن شـورا خود را براي بهبود وضعيت كتابخانه در اختيار تخصصاميدواريم

و موفـق كتابداران در واقع شما. دهيد هستيد كه بايد بگوييد يـك كتابخانـه خـوب

خدر پاسـ. هـايي عملـي برداشـته شـود اي است تا بر اساس آن گام چگونه كتابخانه

گرةگفتم تا جلس و حضـورتان تقـديم بعد مطالبي در اين زمينه دآوري خواهم كـرد

بع.كنم مي هاي ويژگيد داشتم تالش كردم به اختصار در خالل فرصتي كه تا جلسه

وييك كتابخانه دانشگاه و مشغول نوشتن طرحي بـراي آن شـدم را گردآوري كنم

و به نظـرم رسـيد. ها پرداختم بندي ويژگي به دسته به تدريج تعداد معيارها زياد شد

صـد«مستقل را دارد كه منجر به نوشتن اثـري بـا عنـوانةت تبديل به يك مقالقابلي

بعـدةدر جلسـ).ب 1387منصوريان،(شد» دانشگاهي خوبةيك كتابخان ويژگي

كه محورهاي اين مقاله را براي حاضـران در جلسـه توضـيح دادم، اشـتياق آنـان از 
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و نظرشان را دربار آشنايي با مبحث ارزيـابيةمعيارهاي ارزيابي كتابخانه مشهود بود

هـاي جهـاني ارزيـابي مثـل اين مقاله نه مبتني بـر مـدل البته. كتابخانه مطرح كردند

و نه ترجم كوآل اليب ةبلكـه مبتنـي بـر تجربـ. ساير آثار مرتبط در ايـن زمينـهةبود

و و نويسنده از تحصيل . كار عملي در كتابخانه بـود چند ساليتدريس در اين رشته

توانست پيوند ميان مباحث تخصصي اين رشته را با مخاطباني از خـارج اما آنچه مي

و انسجام ميان اجزاء آن بـود  البتـه. از رشته برقرار سازد، نگاه كلي به بحث ارزيابي

مقاست كه آنچه در آن مقاله آمدهبديهي  ارزيابي استةاي در زمين دمه، فقط در حد

آن يك از مقولهو هر  بـا. اي مسـتقل باشـد تواند مبناي مقالهمي هاي مطرح شده در

و  اين حال، سودمندي چنين نگرشي به بحث ارزيابي در پيوند آن بـا بافـت طبيعـي

زيرا حتي مخاطباني خارج از رشته نيـز بـه راحتـي بـا آن ارتبـاط. بومي نهفته است

استقبال اعضاء آن جلسه از معيارهاي ارائه شده كه بعدها بـا نظـرات. كنند برقرار مي

و سازند همةسودمند مي همكاران هـايي داد كه در كنـار مـدل رشته همراه بود، نشان

ها وجـود هايي ساده براي ارزيابي اجمالي كتابخانه كوآل امكان تدوين مدل مثل اليب

با جزئيـات كامـل بـه ارزيـابي وجـوهاي بخانهشايد در مواردي الزم نباشد كتا. دارد

و حتي يك ارزيابي اجمالي مـي  و مختلف عملكرد خود بپردازد توانـد نقـاط قـوت

بر اين اساس، حتي وجود ابزاري كه بتوانـد. ضعف آن را تا حد زيادي آشكار سازد

.امكان نوعي ارزيابي كلي را فراهم آورد بسيار مفيد خواهد بود

چنـد مـاهي 1390بيشـتر بـرايم آشـكار شـد كـه در سـال اين موضوع زماني

و فنـاوري اطالعـات  و مدارك علمي در پژوهشگاه علـوم سرپرست مركز اطالعات

وةبيش از چهل سال تالش كاركنان اين سازمان مجموع. ايران بودم بزرگي از منابع

پا-اطالعات مفيد فراهم آورده است، كه بسياري از آنها  هاي يگاهنظير ساخت انواع

و تدوين انواع اصطالحنامه اقـداماتي بنيـادي اسـت كـه بـراي-ها اطالعات علمي

اين سازمان، گواهي بر وجودةنگاهي به كارنام. اند نخستين بار در كشور ايجاد شده

و بـا توجـه بـه نقـش محـوري. اين دستاوردهاي ارزشمند است بر همـين اسـاس
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و فنــاوري اطالعــات ايــرا ةهــاي حــوزن در همــاهنگي فعاليــتپژوهشــگاه علــوم

و اشاع ترديـد ايـن سـازمان اطالعات علمي در كشـور، بـيةگردآوري، سازماندهي

و يكي از گزينه و تدوين ابزارهـاي اسـتاندارد بـراي سـنجش هاي اصلي در طراحي

.رساني كشور است ارزيابي عملكرد مراكز اطالع

و پس از سرپرستي مركز مدارك علمي مسـئوليت مـديريت كتابخانـه مركـزي

از. مركز اسناد دانشگاه خوارزمي به من محول شد و چند ماهي كـه در طول يكسال

يكي از مسـائلي-ها همچون ساير مديران كتابخانه-گذرد شروع اين مسئوليت مي

كه دارم چگونگي تبيين دقيق عملكرد كتابخانه براي مديران ارشد دانشگاه است، كه 

گويــا ايــن مشــكل بــراي تمــام مــديران. ارزيــابي دارد ريشــه در همــين دشــواري

و بخشي از وقـت همـ كتابخانه آنـان صـرف همـينةهاي دانشگاهي عموميت دارد

در. شود موضوع مي ار خود به آن اشـاره كـردهةسال پيش در مقال39ُ حتي ريچارد

ر ترديد زماني كه مديران اغلب سازمانبي). 1385ُار،(است  ا هـا گـزارش عملكـرد

ميةً معموال با ارائ و ارقام مترادف داننـد، آنگـاه تـدوين گـزارش كـار مـديران آمار

و اگـر ايـن. ها كه از جنس كار فرهنگي است، دشـوار خواهـد بـود كتابخانه بـويژه

بر است، آنگاه اين گزارش مربوط به نهادي است كه بجاي آنكه درآمدزا باشد هزينه

مـ. شـود دشواري مضاعف مي ديران ارشـد سـازمان كتابخانـه بخـش گـويي بـراي

و همواره نيـز بـا كمبـود بودجـه مواجـه اسـت پرهزينه . اي است كه درآمدي ندارد

هـاي آمارهاي كمي نظير تعداد كتب خريداري شده، آمار ميز امانت، آمـار عضـويت

از. گشا نيست ها نيز چندان گره كاربران به پايگاهةجديد، ميزان مراجع زيـرا بخشـي

ميةوظيف و متداول تلقي .شود معمول

هاي فراواني در اين زمينه وجود دارد، كه رسيدن بـه به اين ترتيب هنوز پرسش

 كـوآل اما با معرفي ابزارهـايي مثـل اليـب. توافقي همه جانبه را دشوار ساخته است

و كاسـتي رهـاي هـاي ابزا فرصتي براي متخصصان اين رشته فراهم شد كه امتيازهـا

مي. كمي را در اين عرصه مشاهده كنند هـاي رسد در نسل بعدي از شـاخص به نظر

.بيني شود ها سهم بيشتري براي معيارهاي كيفي پيش ارزيابي كتابخانه
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 گیری و سخن پایانی نتیجه
و مراكـز ارزيـابي كتابخانـه سـنده در نويةتوان گفت كـه تجربـ در پايان مي هـا

مي اطالع مـدارو بافتدهد كه اين ارزيابي فرايندي مستمر، چندوجهي، رساني نشان

هــر. دهــد حتــي اگــر جــايي ثبــت نشــود وقفــه رخ مــي بــي فراينــدي كــه. اســت

مي كننده مراجعه ورود به آنجا در حال ارزيـابيةگذارد از لحظ اي كه قدم به كتابخانه

مـنعكس نشـود، يـا در صـورت در جايي اين ارزيابيةهرچند نتيج. كتابخانه است

. تـوان مـانع وقـوع آن شـد انعكاس توسط مديران كتابخانه ناديده گرفته شود، نمـي 

آن گويي همراه با تاسيس هر كتابخانه ارزيابي آن آغاز مـي و در طـول حيـات شـود

و نكتةهم. يابد ادامه مي سنجي هستند كـه خـدمات،هكاربران كتابخانه ارزيابان دقيق

ميو رفتار كتابداران تجهيزات، ساختمان ارزيـابيةً معموال نيز نتيجـ. كنند را بررسي

و بيشتر ريشـه در واقعيـت تر از نتايج ارزيابي غيررسمي آنان دقيق هاي رسمي است

.دارد

و اگر فقط مبتنـي بـر از سويي ديگر، اسـاس ارزيابي فرايندي چندوجهي است

بيشـتر آن ضمن آنكه هـر چـه وجـوه. باشد نيز چندان معتبر نخواهد بود يك زاويه

گيـري ارزيـابي عنصـر مقايسـه در شـكل در عمل. خواهد بودافزونترشباشد، دقت

و عمال بدون مقايسه ارزيابي ممكن نيسـت  همـواره يـك سـوي.ً نقشي حياتي دارد

و سوي ديگر آن يا وضعيت  اي ديگـر كتابخانهاين مقايسه وضعيت موجود كتابخانه

در هـر دو صـورت ارزيـابي. داردپـذيرش عـام قـرار يا استانداردي است كه مورد

اما نبايد فراموش كرد كه در عـين حـالي كـه مقايسـه. همواره حاصل مقايسه است

به اين معنا كه گاه. تواند بسيار روشنگر باشد، در بسياري موارد نيز فريبنده است مي

بيمؤلفدوةمقايس ةتـوجهي بـه ايـن مالحظـات نتيجـه نيازمند مالحظاتي است كه

تـوان آمـار امانـت دو كتابخانـه را كـهً مثال نمـي. اعتبار خواهد ساخت مقايسه را بي

و در بافـت مجموعه و اجتمـاعي متفـاوتي قـرار اي متفـاوت دارنـد هـاي فرهنگـي

. اي جدي قرار داد اند، مبناي مقايسه گرفته
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ت ميةرتيب به نكتبه اين . مدار بودن ارزيابي اسـت رسيم كه در واقع بافت سوم

و. بسيار مهمي كه نبايد فراموش شودةنكت زيرا هر كتابخانه بايد در بافت اجتمـاعي

و نمي داوري فرهنگي خود توان آن را خارج از اين بافت به عنوان موجوديتي شود،

دمات هـر كتابخانـه در بافـتخـ. كه در فضايي فرضـي قـرار دارد در نظـر گرفـت 

مي اجتماعي خود شكل مي و در همان بافت تفسير تفسيري كه خارجهر. شود گيرد

و نمي،از اين بافت باشد .تواند چندان موثق باشد دور از واقعيت است

و قطعيت حاكم بر ارزيابيةهمچنين، هم ي شفافيت كـه در قالـب- ـ هـاي كم

و ارقام دقيق متجلي مي و عدم قطعيت استةزير ساي-شود اعداد . سنگيني از ابهام

و مقدارشـان را ابهامي كه ريشه در ناشناخته ماندن ماهيت متغييرهايي دارد كه ميزان

مي برانگيزً مثال با تخميني تحسين. ايم به دقت سنجيده سنجيم، اما رضايت كاربران را

مي نمي در. كنندً دانيم كه اساسا آنان رضايت را چگونه تعريف عدد بـه دسـت آمـده

خواني نظرات كاربران بـا نظـر طراحـان چنين رويكردي در بهترين حالت ميزان هم

هاي به دست آمده در اين سنجش در واقـع انتخـاب آنـان زيرا داده. پرسشنامه است

و چه بسا تعريف آنان از رضايت بـا تعريفـي گزينه در ميان هاي موجود بوده است؛

. كه ما در نظر داشتيم متفاوت باشد

ً مـثال بجـاي آنكـه كيفيـت. شـود ارزيابي عوض مـي گاه نيز جاي مفاهيم مورد

و خوشنودي كاربران را مـي و گـاه خدمات سنجيده شود، در واقع رضايت سـنجيم

ر چند مفاهيمي مثل اين دو با هم در ارتباطند، اما تفكيك آنها بسيار مهمه. بالعكس

رسـاني را ندارنـد، استفاده از خدمات ممتاز اطالعةچه بسا كاربراني كه تجرب.است

و متوسط يك كتابخانه بدهند –اما اين امتيـاز بـاال. امتياز بااليي به خدمات معمولي
ا ً اما نبايد الزاما به معناي مطلوبيـت بـاال-ست هرچند در جاي خود بسيار ارزشمند

. در عملكرد كتابخانه تعبير شود

به اين معنا كه ارزيابي فقط ابزاري است. هدف ارزيابي استةديگر دربارةنكت

و كاستي و نزديـك براي يافتن امتيازها هاي يك كتابخانه براي بهبود وضـع موجـود

ب. شدن به وضع مطلوب مياما گاه ارزيابي و فقـط ارائـه هدف تبديل نتـايجةشـود
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و مقاله كافي به نظر مي اما نبايـد فرامـوش كـرد كـه. رسد ارزيابي در قالب گزارش

.ارزيابي اگر به بهبود عملي منجر نشود، سودمند نخواهد بود
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یکاربردهای نتایج ارزیاب منوتیکی پراگنقد
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 چکيده
اين مقاله با توجيه حق ذاتي مشتري براي رضايت داشتن از خدمت ارائه شده، ضرورت ارزيابي

مي سپس با توجه به نتايج ارزيابي، برخي از مهم. كند آن را تبيين مي . شمرد ترين كاربردهاي آنها را بر

به منوتيكي با هدف نقد كاربردها، براي نخستين بار رويكرد پراگو در ادامه را در حوزه علم اطالعات

مي گيرد تا نشان دهد كه اتكاء به نتايج ارزيابي كار مي و استفاده از آنها تا چه حد از هاي مديريتي تواند

.شناسي پژوهش متزلزل باشد لحاظ فلسفه روش

.كاربردها؛ نتايج ارزيابي؛يمنوتيك نقد پراگ:ها كليدواژه

 مقدمه
اگر ارزيابي را به زبان ساده مشتمل بدانيم بر دو ركـن مقايسـه وضـع واقـع بـا

و رتبه و امتيازدهي بندي بالواسطه فرايند، برنامه يا فرآورده بر اساس وضع مطلوب،

استاندارد سازماني يا معيار جمعي، آنگاه بايد بپـذيريم كـه ارزيـابي بـه عنـوان يـك 

مي كند جريان تالش مي توانند چيزي فراتر از بروندادها باشـند، نتايج يا پيامدها، كه

و نـه در بسـتر. گيري كند را اندازه ارزيابي به اين معنا، نه روي كاغـذ ميسـر اسـت

و برنامه است كه اندازه. مفاهيم انتزاعي و گيري مـي محصول فرايند شـود؛ ملمـوس

مي. عيني فر تفاوتي ندارد كه آنچه ارزيابي اي صـنعتي اسـت يـا خـدمتي آوردهشود،

و انـرژي-همچنين، اهميتي ندارد كه چند نفر. اجتماعي و چه مقدار بودجـه ساعت

و عرضه شود،صرف شده تا همان يك قلم كاال يا خدمت كننـده، معيار تعيين. توليد

.دارد مقدار رضايتي است كه مشتري يا ذينفع از دريافت نتيجه ابراز مي

هاي مـديريتي اهميـت اه است كه توجه به نتايج ارزيابيدر چارچوب همين نگ
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مي. يابد مي ، شايسـته توجـه پژوهشـي توان به مثابه يـك طـرح هر برنامه ارزيابي را

ميهئلمس. دانست گيري شود، اندازه اي كه در تحقيقات ارزيابانه مبناي كنكاش علمي

و كيفيت توفيق سازمان است بـه–وضـعيت ضرورت چنين كنكاشي بهبود. كميت

و شـيوه روش. است–معناي كلي آن  و تجربه شـده هسـتند؛ هـاي هاي كار شناخته

و مطمئن تحليل يافته و تجربـه. ها مدون هـاي ثبـت بر اساس مباني نظـري موجـود

مي،شده، اتكاء به نتايج ارزيابي و ضروري به نظر .رسد منطقي

ميروشن است كه وقتي رضايت ذينفع را به عنوان هدف و نتايج غائي پذيريم

شماريم، بايـد بـه كاربردهـاي نتـايج ارزيـابي ارزيابي را نيز در همين راستا مهم مي

و در چارچوب علم مديريت، هـيچ برنامـه. توجه ويژه داشته باشيم را به هر حال اي

و اجرا كرد، تنها بـه ايـن منظـور كـه در جايگـاه زينـت نمي المجـالس توان طراحي

مي طرح. نشانده شود توجـه جـدي قـرار شوند تا نتايج آنها مورد هاي ارزيابانه اجرا

و كيفي سطح عرضـه كـاال  و كاربستشان از طريق بهبود فرايندها، ارتقاء كمي گيرند؛

با تمركز بر كاربردهاي نتايج ارزيـابي، آنهـا را بـا،در ادامه.و خدمت را سبب شود

.نقد خواهم كرد منوتيكي رويكردي پراگ

 کاربردهای نتایج ارزیابی
ايـن. كاربردهاي نتايج ارزيابي بـه توافـق رسـيد شايد به سختي بتوان در مورد

و ممتنع است؛ از اين نظر كـه تعيـين مصـاديق كاربسـت گزاره، حامل ايده اي سهل

و همزمان بـه  ً تقريبـا هـر. دشـواري قابـل توافـقً نتايج تقريبا به سادگي ميسر است

مي حرفه در عـين حـال،. سازي نتـايج را برشـمارد تواند برخي از مواضع پياده مندي

و مرز اجراي نتـايج  اگر گروهي از متخصصان، مأمور تعيين يك قلمرو واحد يا حد

ارزيابي شوند، ممكن است در نهايت نتوان به مجموعه مشخصي از كاربردها دسـت 

و بـا توجـه بـه زنجيـرهدر. يازيد اينجا، با در نظر داشتن چنـين واقعيـت محتملـي

و شناخته شده تأمين رضايت مشتريان، برخي از متـداول  تـرين كاربردهـاي عمومي
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پـيش از آن الزم اسـت متـذكر شـوم كـه. شـوند نتايج ارزيابي به بحث گذاشته مـي

.سازي آنها استههاي عملي پياد، فايده»كاربردهاي نتايج«برداشتم از مفهوم 

 بهبود فرایندها
تـوان در آن از نتـايج ارزيـابي بهـره جسـت، فراينـدهاي نخستين موضعي كه مي

يك. سازمان است و نتـايج را با رويكرد آسـيب مسئلهاگر قرار باشد شناسـانه وارسـي

. ارزيابي را تبديل به ابزار اصالح نظام كنيم، بايد در جستجوي ريشه ناكارآمدي باشـيم 

و زبان ساده به و فرايندها را تجزيـه كـرده تر، بايد از طريق مهندسي معكوس، واحدها

عـدم اتخـاذ ايـن نگـاه، جـز. به عقب بازگرديم تا بتوانيم مشكل را از منشاء حل كنيم

در ايـن راسـتا، اولـين. اي نخواهـد داشـت اصالح صورت در عين بقاء نقيصـه نتيجـه 

. بي را پيـاده كـرد، فراينـد كـاري سـازمان اسـت توان در آن نتـايج ارزيـا جايي كه مي

و ناكارآمد نيستند و الزاما نادرست ً غالبـا بخشـي از وظـايف سـازمان.ً فرايندها هميشه

مي به درستي انجام مي و بخشي ديگر معطل كافي است با هـدف بهبـود، بـه. ماند شود

تن. سراغ فرايندها برويم انـد، ظـيم شـدهً احتماال تعدادي را كـه نـاقص طراحـي يـا بـد

و تنظيم مجدد، بهبود فرايندها را در پي خواهد داشت. توان شناسايي كرد مي .تعريف

 وری ارتقاء بهره
اين، نـه پيامـد بالفصـل،. وري را سبب شود تواند ارتقاء بهره بهبود فرايندها مي

اگـر بـا دانشـمندان مـديريت هـم آوا. آورد محتمل كاربست نتايج است بلكه دست

و  وري را اســتفاده مــؤثرتر از منــابع اعــم از نيــروي انســاني، ســرمايه، بهــرهشــويم

و عرضـه بهتـر  و بپذيريم كه به منظور توليـد بيشـتر كـاال و انرژي بدانيم، تجهيزات

توان مقدار مشخصي از منـابع را مـؤثرتر بـه كـار گرفـت، آنگـاه ارتقـاء خدمت مي

ميآوردهاي بهبود وري را به عنوان يكي از دست بهره تـوانيم انتظـار داشـته فرايندها

به هر حال، زماني كه فرايندي اصالح شود، اين امكان را خواهيم داشـت كـه. باشيم
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فراينـد بهبـود يافتـه،. در كسر مشخصي از زمـان عايـدي بهتـري را حاصـل كنـيم

ً هدررفت منابع را نه مطلقا بلكه نسبتا كاهش خواهد داد بايد اذعـان كـرد كـه هـيچ.ً

ب و مصـرف، توجيـه اما آرمان بهينه. ازدهي مطلق نداردنظامي گـر اصـل سازي توليد

و بـرون  و تقويت روابـط درون و اين اصل از طريق بازسازي سـازماني بهبود فرايند

.مقوم بازدهي است

 ارتقاء کیفیت
و كيفيت مالزم يكديگر هستند بهره و اي را بهره توان سامانه نمي. وري ور دانسـت

مي هرگاه از بهره. قد كيفيتمحصولش را فا ً گـوييم، مرادمـان مقـدمتا رشـد وري سخن

و مكـان اسـت و ارائـه خـدمت در واحـد زمـان . سطح مشخصي از كميت توليد كاال

تـرين تحقق اين افزايش كمي منوط به فراهم شدن شرايطي اسـت؛ كـه از جملـه مهـم

ايـن امـر. مصرف اسـت آنها نياز شناسايي شده در يا تقاضاي ابراز شده از سوي بازار

و از آن خود كـردنش تضـمين  خواه نيازي بالقوه باشد يا تقاضايي واقعي، الزمه ارضاء

در. حد معيني از كيفيت است تنها در اين صورت است كه بازار كاال يا خـدمتي ويـژه

و كيفيت را مالزم هـم دانسـتم، در حقيقـت اينكه بهره. گيرد اختيار عامل قرار مي وري

چون كه صد آمد نـود هـم«بنا به فرموده حضرت موالنا. همين استدالل است ناظر بر

مي كيفيت پا به پاي بهره.»پيش ماست و در پي آن تحقق .پذيرد وري

 افزایش رضایت ذینفعان
و در خـدمت ذينفـع. مطالعه رفتار بازار مؤيد يك حقيقت است بازار بـر محـور

ر. شود طراحي مي سـه كـاربرد يـاد. ضايت ذينفع جلب شـود پس بايد همه كار كرد تا

اگـر مـا فراينـدها را بهبـود. شـوند شده براي نتايج ارزيابي در همين راستا معنادار مي

مي بخشيم، اگر بهره مي و اگر كيفيـت فـرآورده يـا خـدمت را ارتقـاء وري را باال بريم،

يم؛ افـزايش كنـ دهيم، در كنار اكتساب سود مادي بيشتر تنها يك هدف را دنبال مـي مي
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مي. رضايت ذينفع گذشـته. توان سود معنوي فعاليت اقتصادي دانسـت اين كاربست را

دهنده از طريق جلب رضـايت مشـتري از اينكه بازگشت سرمايه توليدكننده يا خدمت

شود، هر كارفرما يا فعال اقتصادي به نسـبتي از رضـايت شـغلي نيـز محتـاج تأمين مي

و كـار را بـه دسـت آورد است؛ تا در پناه آن انگيـزه  آنچـه. الزم بـراي ادامـه كسـب

شود، به زبان ساده لبخند رضايتي است كه بـر لبـان رضايت شغلي كارفرما را سبب مي

مي توجه به ذينفعان در همين چارچوب اهميت ويژه. بندد ذينفع نقش مي .يابد اي

 اطمینان از خدمات مناسب
و ذينفعي كه رضايتش جلب شده باشد، به كاال يا خدمت اطمينان خواهد كـرد؛

و كار را در پي خواهد داشت اطمينان از خدمات مناسب نوعي. اين پيشرفت كسب

و اي لـذت باور است در ذهن ارباب رجـوع يـا مشـتري كـه پـس از تجربـه  بخـش

مي راضي مي. شود كننده ايجاد اما ممكـن اسـت بـه. گيرد اين باور به دشواري شكل

و غـم. از بين بـرود سادگي متزلزل شده يا فـارغ از دوره دوام چنـين بـاوري، هـم

مي. دهنده بايد تعميق آن باشد خدمت . تواند درسـت باشـد در محيط بازار، يك باور

تـر ديگر، كيفيت اطمينان مهم به بيان. تر آن است كه باور درست، ژرف باشد اما مهم

مي هر باور يا اطمينان درستي. از كميت آن است توان نقـض كـرد، اگـر باورمنـد را

مطمئن نبودن از بابـت رضـايت،. مفروض ايماني قوي به رضايت خود نداشته باشد

و معنـاي تلـويحي  و تمام به كيفيت خدمت دريافت شـده؛ يعني نداشتن اعتماد تام

ِ اي كـه فعـال در بـازار صـرف بهبـود اي يعنـي هـدررفت سـرمايه اعتمادي چنين بي

و ار بـه ديگـر سـخن، اگـر در انتهـاي زنجيـره. وري كـرده اسـت تقاء بهرهفرايندها

كاربردهاي نتايچ ارزيابي اطمينان از خدمت را شـاهد نباشـيم، سـاير كاربردهـا هـم 

در همين راستا، ضروري است كه فرد يـا گـروه ارزيـاب نسـبت بـه. اند نقض شده

ت. مندي اقدام كند پايش مداوم رضايت و وصـيه شـده جهـت اين تنها مسير آزمـوده

در محيط كتابخانه نيز، هر چند رابطه اقتصادي مسـتقيمي بـين. تضمين كيفيت است
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و خدمت خدمت و گيرنده نمي دهنده توان متصور شد، رصد پيوسته اطمينان قلبي بـه

و. تواند بيـانگر كيفيـت تجربـه شـده باشـد رضايت كاربران از خدمات مي كيفيـت

ارضايتي كه اگ ميگيري شود ندازهر و دريافـت تواند اثر، مستقيمي بر رتبه سـازماني

هـاي دانشـگاه اين مهم براي يك دوره چند ساله در كتابخانـه.تسهيالت داشته باشد

و اجرا شد .تهران پيگيري

 ارزیابی کاربردهای نتایج ارزیابی
آنچه در دو بخش نخست مقاله عرضه شد، ناظر بر حـق ذاتـي مشـتري بـراي

و توجـه بـه نتـايج  رضايت داشتن از خدمت ارائه شده، ضرورت ارزيـابي خـدمت

ــده  ــري فاي ــزوم پيگي و ل ــابي، ــود ارزي ــي آن ب ــا رويكــردي. هــاي عمل ــه، ب در ادام

شناســي قصــد دارم اصــالت ايــن كاربردهــا را در چــارچوب روش منــوتيكي پــراگ

.پرسش قرار دهم هاي علوم اجتماعي مورد پژوهش

هـاي كند كـه تـابع طـرح انسان در مقام ارزياب، نقش پژوهشگري را بازي مي

و صـنعتي انجـام ارزيابي ممكن است در حـوزه. شناخته شده تحقيق است اي فنـي

هـاي پژوهشـي بايـد از طـرح–محقق مفـروض–در اين صورت، ارزياب. پذيرد

1شود كه از روش پـژوهش در عمليـات براي مثال، شايد مجبور. صنعتي تبعيت كند

فرض كنيد يك كارگاه توليدي داراي پنج خط توليد صنعتي اسـت كـه. استفاده كند

و به مدت شانزده ساعت در طول شبانه روز فعاليـت مـي  فعـال نگـه. كننـد همزمان

و خنك نگـه داشـتن آنهـا اسـت داشتن خطوط توليد مستلزم روغن بـه ايـن. كاري

و آب در خـالل فعاليـت خطـوط در آنهـا،منظور بايد تركيب استانداردي از روغن

كم اين است كه كارگاه در منطقه مسئلهاما. تزريق شود و دور اي افتاده واقع شده آب

و آسان به مقدار بسـنده يعني نمي. است و روغـن تواند به صورت مستمر اي از آب

از دورينياز به دليل روغن مورد. دسترسي داشته باشد مسـافت در فواصـل زمـاني
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آب. شـود پيش تعريف شـده دريافـت مـي آب هـم در چـارچوب برنامـه سـازمان

پـس كارگـاه ناچـار اسـت در چـارچوب. شـود اي، با محدوديت عرضه مـي منطقه

و2پـژوهش در عمليـات، بـه طـور همزمـان از دو مـدل حمـل1هـاي قطعـي مدل

مدل حمل براي جابجا كردن كاال. براي ارتباط با مبداء استفاده كند3منابع تخصيص

، زماني كه به ازاء يك منبع چنـدين مقصـد وجـود داشـته5و مقصد4در فاصله منبع

و اجرا مي مدل تخصـيص منـابع هـم درصـدد اسـت تـا انجـام. شود باشد، طراحي

ك دسته در ايـن راسـتا، يـك. نـد اي از وظايف، توسط گروهي از افـراد را مـديريت

مي جدول ارزشي ترسيم مي و شود كه انجام هر وظيفه توسط هر فرد را نشان دهـد؛

و زمـان صـرف شـده بـراي انجـام همـه  غايتش به حداقل رساندن مجموع هزينـه

مي. وظايف است پذيرد كه كدام وظيفه ترسيم جدول ارزشي با اين مالحظه صورت

و ثانيا هـر به چه كسي سپرده شود؛ در صورتي ً كه اوال تمام وظايف بايد اجرا شوند ً

و7؛ رولـي 6،2007تاهـا(تواند انجـام دهـد فرد در يك لحظه تنها يك وظيفه را مي

و توسـط ). 8،2010عليمحمدي؛ 1981رولي، هر دو مدل در اين مثال، جاي ديگـر

و كارگاه مفروض ناگزير است جايگاه خـود را در مـدل موزع تعريف شده هـاي اند

تـوان در عين حال، براي تنظيم روابط دروني كارگاه مـي. ديكته شده بازتعريف كند

و 10از نظريـه صـف9هاي احتمالي در چارچوب مدل بهـره جسـت تـا تركيـب آب

و به اندازه در هر پنج خط توليد جاري شود .روغن به تناوب

و كنـارً پژوهش صنعتي، الزاما به معنـاي بـي هاي استفاده از طرح نيـاز شـدن از

اشـاره، آنجـا كـه ضـرورت مثـال مـورد. هاي تحقيق اجتماعي نيست گذاشتن طرح

در كنـد، بـه خـوبي نشـان مـي ترسيم جدول ارزشي را تبيـين مـي  دهـد كـه حتـي

ب صنعتي و ه اين سبب بايد ترين محيط هم ناگزير از اتخاذ رويكردي انساني هستيم؛

ديكته شـدن مـدل عمليـاتي، بـدان معنـا. هاي تحقيق اجتماعي استفاده كنيم از طرح
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آن است كه كارگاه با كليتش، كه مشتمل بر نيـروي انسـاني نيـز مـي شـود، بايـد از

دهـد كـه نشـان مـي مسـئله صـورت. به همين سادگي نيست مسئلهاما. تبعيت كند

ر و و دغدغه توليدكننده، تأمين آب و ايجاد تناسب بـين زنجيـره تـأمين وغن است؛

و حـل. اما اين ظاهر امر است. برنامه خطوط توليد آنچه در حقيقـت بايـد كنكـاش

و  و برنامه توليـد اسـت؛ زنجيـره شود، نسبت نيروي انساني كارگاه با زنجيره تأمين

و استمرارش به طور كامل در حوزه اختيـار كارگـاه نيسـت برنامه بـا. اي كه تشكيل

و كمكـي در خـط محاسبات فني مي توان نشان داد كه تغيير برنامه تزريق مواد اوليه

زد توليد چندان لطمه در. اي به خط نخواهـد مـدت ممكـن اسـت هزينـه دراز البتـه

و نگهداري را افزايش دهد خوابيدن خـط،اما اينگونه نيست كه هر تغيير فني. تعمير

فنون پژوهش در عمليات يا هر طرح تحقيـق صـنعتي. توليد را به دنبال داشته باشد

و نه چيز ديگر ديگري تنها افزايش سود را جستجو مي در نقطه مقابـل، تغييـر. كنند؛

و لطمه برنامه نيروي انساني مي . تر را در پي داشته باشـد اي سنگين تواند اثري بيشتر

مي كننده ميان عوامل توليد، تعيين نيروي انساني در از سوي ديگر،. آيد ترين به شمار

كننـده خـدمت، متغيـري كننده كاال يـا دريافـت همين عامل انساني به عنوان مصرف

و برنامه و اثرگذار است كه تمام فرايندها ها را بايد با عطـف توجـه بـه آن طراحـي

و موضـع ابـراز نقـد توسـعه هاي همين مهم، پاشنه آشيل طرح. اجرا كرد مـديريتي

.نسبت به كاربردهاي نتايج ارزيابي است منوتيكي پراگ

 م پایانیکال: منوتیکی نقد پراگ
اش نشـان داده كـه يا فلسفه اصالت عمل در خالل عمر صد سـاله1پراگماتيسم

را هر پديده اجتماعي مي با نگاه انجاماي اين روش فلسـفي بـا مبنـا. كند گرا وارسي

بـر اسـاس ايـن. شـمارد قرار دادن كاربردها، سودمندي عملي تصميمات را مهم مي

و در لحظه بتواند مانعي را از پيش پا بردارد، ارزشـمند  ديدگاه هر آنچه خوب باشد

و بايد حقيقي انگاشته شود عملـي در زنـدگي يعني حقيقت، مستقل از فايده. است

 
1. Pragmatism 



 �169يابيارزجينتايكاربردهايكيمنوت پراگ نقد

گشـا در همين چارچوب، انديشه نيـز مـادامي كـه مشـكل. نوع بشر فاقد معنا است

اي باطل شده كنـار در غير اين صورت، بايد به مثابه نظريه. باشد، ارزش تبعيت دارد

و متغير است. گذاشته شود ديگر ديدگاه فلسفي).1983، جيمز(پس حقيقت، نسبي

فهم ماهيت، فلسفي وتيكنقطه كانوني هرمن. است1تيكياريگر در اين بحث، هرمنو

فهم متن است؛ فهمـي كـه اتفـاقي، فـردي، آزاد از بنـد،مايه تفكر هرمنوتيكيبنو

و  مـتن را در اينجـا نـه بـه عنـوان ). 1380احمـدي،(قابل تكـرار اسـت غيرروش

پ و صورت نوشتاري يك ايده، بلكه در مقام تظاهر عيني يك ديده يا رفتار اجتماعي

را بـراي منظـور ايـن»فهـم مـتن«گيرم؛ تا بتوانم مفهوم در سطحي كالن در نظر مي

آنچه اين مقاله براي نخستين بار در حوزه علـم اطالعـات عرضـه.مقاله به كار ببرم

از پراگرويكرد.3هاي اجتماعي است به پديده2منوتيكي كند، نگاه پراگ مي منـوتيكي

هاي اجتمـاعي را بـه عنـوان حقيقتـي نگاه من بر آن است تا سودمندي عملي پديده

و در چارچوب فهمي  .بررسي كند منحصر به فردنسبي

تواند بـه مثابـه يـك فرايند ارزيابي مديريتي، بروز عيني يك رفتار است؛ كه مي

هـاي پيشـين در بخـش.واقع شـود وتيكيمن اجتماعي دستمايه كنكاشي پراگ پديده

و بر همـين اسـاس استدالل شد كه  حق مشتري رضايت از خدمت ارائه شده است؛

و توجـه بـه نتـايج ارزيـابي ضـرورت دارد  تـرين برخـي از مهـم. ارزيابي خـدمت

شد فايده مي. هاي عملي توجه به نتايج ارزيابي نيز مرور توانـد بـه اما اين طرز تلقي

ر بـه عنـوان يـك بايـد ارزيابي به اين منظور،. منوتيكي گرفتار شود ويكرد پراگتيغ

و تفسير شود تحقيق اجتماعيطرح  در مثال كارگاه توليدي نشان داده شـد. انگاشته

و برنامـه توليـد، بلكـه تعيـين نسـبت مسئلهكه  نه ايجاد تناسب بين زنجيره تـأمين

و برنامه مورد همين امر مانع از فروكاهي سطح. بحث است نيروي انساني با زنجيره

و اجتمـاعي دخيـل پژوهش به دشواري و مستلزم بازتعريف وجوه انسـاني هاي فني

 
1. Hermeneutics 
2. Prag-meneutics 

و علوم سياسي اتخاذ شده است اين نگاه پيشتر در حوزه.3 و تربيت به. هاي فلسفه تعليم براي شرح بيشتر نگاه كنيد

و پنجم .ارجاعات سوم
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تـوان تنها در اين صورت اسـت كـه پـس از اجـراي پـژوهش مـي. است مسئلهدر

حقيقـتً اما همين تصوير هم نه الزاما.تر به واقعيت را به دست داد تصويري نزديك

و نه تمام حقيقت را عرضهمي را بيان .كند

هاي كليدي آن اسـت كـه نتيجـه يكي از بحث پژوهششناسي در فلسفه روش

تـر، بـه زبـان سـاده. حتمي كنكاش امر واقع، بازنمايي امر آنگونه كه هست، نيسـت 

و نتيجه مي آنچه در بخش بحث گر از شود، تحليل پژوهش گيري هر پژوهشي عرضه

مي. امر واقع است؛ نه حقيقت آن گيرد كه محقق بـا نقيصه مذكور از آن جهت شكل

مسـائل اجتمـاعي. شود؛ نـه خـود آنهـا تظاهرات انساني مسائل اجتماعي مواجه مي

ها در مقام مبتال شدن به هر يك نمودي ويژه از آنها حقيقتي چنداليه دارند كه انسان

به. گذارند را به نمايش مي مي عدد انسانپس و متعاقـب آن، بـه توان نمود ها يافت؛

هاي پژوهشـگران از امـر ها يا تحليل بازنمايي. توان بازنمايي داشت عدد محققان مي

و بغض و گروهـي، واقع يا سوژه تحقيق ممكن است گذشته از حب هاي شخصـي

و استداللي باشد آغشته به خطاهاي روش تأييـد صـحت حتي در صـورت. شناختي

از پژوهش بر اساس طرح اوليه، مي و نه بهتـرين روايـت توان آن را تنها يك روايت

هـاي هـاي هـر پژوهشـي اعـم از ارزيـابي بر همين اسـاس، يافتـه. امر واقع دانست

ً مديريتي مادامي قابل اعتناست كه اوال در عمل سودمندي خود را نشـان داده باشـند 

هـر سـوژه تحقيـق،. هاي مشابه نداشته باشندد به نمونهًو ثانيا اصراري بر تعميم خو

و نمـي  و غير قابل تكـرار اسـت؛ تـوان آن را بـه عنـوان مـدل همـه منحصر به فرد

و راه سوژه اش در نظـر حلش را به عنـوان نسـخه درمـانگر نظـاير بعـدي هاي نظير

زيـرا.توانـد محـل ترديـد باشـد همين مقدار اتكاء به نتايج ارزيابي هم مـي. گرفت

مي ارزيابي بر اساس سنجه در1شود كه در مرحله بررسي روايي محتـوايي هايي اجرا

و سـودمندي اجتمـاعي ابزارو متنمقام  شـان تنها يك بار توسط متخصصان فهميده

هاي عملـي هر گاه اين ديدگاه را بپذيريم، بايد در كاربردها يا فايده. تأييد شده است

.ترديد بنگريمنتايج ارزيابي هم به ديده 

1. Content Validity 
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. دهـد پرسش قـرار مـي موردبه طور جدي را محتواييم رواييوهاين بحث مف

ً آيا حقيقتا اجراي يك پژوهش با طرحي ثابت توسط دو پژوهشگر در يك زمـان يـا

دوتكرار آن توسط مي يكي از آن اي مشابه به بـار تواند نتيجه محقق در زماني ديگر

جز انسان محتوايياست كه مبناي تأييد روايي آورد؟ مگر جز اين  و مگر ها هستند؟

مـها ها در موقعيتن است كه انساناي و بلكـهيي متفاوت تواننـد نظـرات مختلـف

ميامتضادي  توان اتكـاء بـه جامعـه انسـاني بزار كنند؟ در اين صورت، تا چه ميزان

و تكيه مجدد به همان جامعه برا هايي تفسير يافتهبراي تأييد صحت طرح پژوهش

توانـد بـر اسـاس موقعيـت پژوهش را قابل اعتماد دانست؟ آيا جامعه انسـاني نمـي 

و تفسـيري غيـر قابـل تكـرار) سودمندي پراگماتيستي(جديدش به تشخيصي نوين 

از حقيقت نائل شود؟ اگر پاسخ مثبت است، نتيجه يـك پـژوهش) فهم هرمنوتيكي(

و تا چه حد و كاربردهاي توان نتايج ارزيابيمي چقدر باورپذير است؟ هاي مديريتي

؟قابل تأمل دانستآنها را 
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 چکيده
مي سازمانو گلوگاه دانش در جوامعها به عنوان كتابخانه و تسهيل فرايندهاي ها توانند به رصد

مي در همين راستا. دانشي بپردازند كند، فرايندهاي مديريت يك كتابخانه كه نقش يك رصدخانه را ايفا

و خارج اين فرايندهاي جديد نوع تعامالت كتابخانه. نيز متفاوت خواهد بود با واحدهاي درون سازمان

مي آن و ها با مأموريت رصدخانه بيشتر از گذشته با تصميم كتابخانه.نمايد را دستخوش تغيير گيري

يار براي هاي تصميم با توجه به اين نياز جديد، استفاده از سيستم. سازي مواجه خواهند بود تصميم

و اطالعات جهت رسيدن به و تحليل حجم انبوه داده و تجزيه تصميمات صحيح پشتيباني از اين فرايند

مي در كتابخانه امري اجتناب به در كتابخانه.باشد ناپذير و توليدات آنها هاي جديد كاربران، سازمان

هاي بنابراين نحوه سازماندهي دانش كاربران، سيستم. شوند عنوان عناصر جديد دانشي درنظر گرفته مي

دا پيشنهاددهنده دانش و تحليل مقوالت و همچنين تجزيه در نشي مواردي هستند كه كتابخانهمحور ها

ها با استفاده از ابزارهاي در اين محيط جديد كتابخانه. فضاي جديد با آنها دست به گريبان خواهند بود

و نقشه و سازمان داشته هاي توليد شده را مبنايي نوين سعي خواهند كرد كه ترسيمي از دانش افراد

.براي ارائه خدمات خود قرار دهند

همچنين.ين مقاله سعي شده است ابتدا به مديريت كتابخانه از نگاه فرايندي پرداخته شوددرا

سپس.شوند برخي از تعامالت كتابخانه به عنوان رصدخانه از نگاه فرايندها به طور اجمالي بررسي مي

و سيستم هاي مديريت فرايند، تصميم به ترتيب به سيستم و يار هاي نگاشت دانش، خصوصيات

و در نهايت چگونگي به كارگيري آنها در كتابخانه ابليتق بحث هاي جديد مورد هاي آنها اشاره شده

.قرار خواهد گرفت

هاي مديريت فرايند؛ مديريت يار؛ نگاشت دانش؛ سيستم رصد دانش؛ سيستم تصميم:ها كليدواژه

 كتابخانه

 مقدمه
هـا نقـش دانـش در سـازمانيهـا گلوگاهنياز مهمتريكيها به عنوان كتابخانه
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و توسعه دانش به خصوص در سازمانيدر موفقيديكل محـور دانشيهات سازمان

و پژوهشــگاه همچــون دانشــگاه طريــا. هــا دارنــد هــا ،يآورق فــراهميــن مراكــز از

و اشاعه اطالعـات در قالـبيسازمانده همچـون كتابهـا، مقـاالت،يمختلفـيهـا،

و چندرسانه گزارش نيا ها مـيسـازمان را تـامياطالعـاتيازهـايهـا يطـ. كننـدين

جرياخيها دهه و فرا مأموريتيمختلفيهاانير را كتابخانـهيكـارينـدهايهـا هـا

اياز مهمتــريكــي.ر كــرده اســتييــدســتخوش تغ جريــن پانيــن و شــرفتيهــا هــا

يهـا همچـون شـبكهيمـوارد. اطالعات بوده اسـت نوظهور در حوزهيهايفناور

اياز مصـاديافـزار نرميهايو تكنولوژيتاليجيدي، محتواهايوتريكامپ نيـق بـارز

. هاستيفناور

هـا را در قالـب اطالعـات بـر كتابخانـهيفناور تأثيرنچيلعليدوستي به نقل از

ميا سه مرحلهينديفرا . اسـتيا نوسـازييخودكارساز نخستمرحله. كنديارائه

ا و سـرعت بخشـيريمديطالعات برااين مرحله، از فناوريدر دن بـهيت كتابخانـه

ميخدمات تكرار ـ ها به قابل در مرحله دوم كتابخانه. شوديكتابخانه استفاده يهـاتي

ايجد و از آن عالوه بـر كارهـايپين فناوريد در ارائـه خـدماتيتكـراريبردند

نيجد  1990دهـهليـو اوا 1980در مرحله سوم كه از اواخـر دهـه.ز بهره بردنديد

تغ آغاز شد، كتابخانه محييها با . اطالعـات مواجـه شـدندياز فنـاوريناشيطيرات

و منابع كتابخانهييتغ و ظهور شـبكهر در مواد ايا نمونـهيكـيالكترونيهـا ها ـ از ن ي

و شيخ شعاعي( ها بوديدگرگون ).1385عليدوستي

تغ ايند آمدنيپد و و منابع آنيرات ناشييمواد باعث شد كه كانون توجـههااز

تر دربارهياساس هاي از پرسشايهبه مجموعيو نوآوريبه سرعت از خودكارساز

و  مجبـور هـا كتابخانـه. ده شـوديدر عصر اطالعـات كشـها كتابخانه مأموريتنقش

پ دريد فنـاوريـجد هـايو كـاربرد هـا شرفتيبودند عالوه بر استفاده از اطالعـات

پ هـاو كاربرد هـا شـرفتيپ ايـن خود نسـبت بـهتيانجام فعال هايوهيش  هايامـديو

.شان واكنش نشان دهنديو اقتصاديفرهنگ
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بنييتغي اينكه در راستا سئواالتينيمهمتر شدياديرات بـود كـه، ايـن مطرح

مينو هاي فناوري ش كمـكيخـو را در انجـام مأموريـت توانند كتابخانهين چگونه

و از آيا كنند ييش كـارايتوانـد منجـر بـه افـزايمـ هـايفنـاور ايـن صرف استفاده

نها كتابخانه وييتوانـاها ران كتابخانهيمد آيا گردند؟ميخوديل به اهداف اصليدر

و چگونـهيد را دارند؟ چـه كسـيجد فضايدرهات كتابخانهيهدايدانش الزم برا

و پرسنل كتابخانهيبايم از هـاي آموزشها ست به كاربران  ايـن الزم جهـت اسـتفاده

وظ آيا اين را بدهد؟هايفناور  است؟ها فه كتابخانهيآموزش

كتابخانه را دسـتخوش تغييـر مأموريتفناوري اطالعات تأثيرآخرين مرحله از

مطرح شد كـه خـود در21هاي جديدي همچون كتابخانه در همين راستا نگاه. كرد

وب وريراستاي ظهور فنا كتابداران،2در كتابخانه.روي داد22هاي جديدي با نام

و محيط تعامل آن به گونه و مشتريان، كتابخانه مي مخاطبان . گـردد اي جديد تعريف

و جامعي از كتابخانه  وجود ندارد ولي در مورد2با وجود اينكه هنوز تعريف واحد

برخــي از ايــن. خصوصــيات اصــلي ايــن نــوع كتابخانــه اتفــاق نظــر وجــود دارد

.خصوصيات به شرح زير است

اعضا كتابخانه ديگر تنها مصرف كننده محتـوا نيسـتند، بلكـه در مـواردي بـه•

و اشاعه محتوا نيز اقدام مي .كنند توليد

و نيازهـاي كـاربران بسيار فعالتر از يك كتابخانه سنتي2كتابخانه• عمل كرده

.كند خود را رصد مي

و اطالعات را به سـمت او هـل منتظر درخواست كاربر نمي2كتابخانه• 3ماند

.دهد مي

و بـه روش2در محيط كتابخانه• هـاي مختلفـي خدمات به صورت گسـترده

وبه در اين راستا فناوري. گردد ارائه مي .بسيار كمك كننده هستند2اي

و دسترسـي آزاد بـه2در كتابخانه• تاكيـد بـر اسـتفاده از اسـتانداردهاي بـاز

.باشد اطالعات مي

1. Library 2.0                    2. Web 2.0                     3. Push 
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و خـدمات كتابخانـه• و ترجيهـات كـاربران شـكل2محيط بـر اسـاس نيـاز

.پذيرد مي

هاي نوين افزون بر سـازماندهي اطالعـات بـه عالوه بر آنچه گفته شد كتابخانه

را كتابخانه. سمت سازماندهي دانش نيز در حركتند هاي نوين كه شـايد بتـوان آنهـا

و سازمان مادر خود را رصد مـي » هاي دانشي كتابخانه« و ناميد، دانش كاربران كننـد

ميعالوه بر خدمات اطالعاتي خدمات دانشي  براي تحقـق ايـن مهـم. كنند نيز ارائه

و عـالوه بـر  الزم است كتابخانه از سـطح فـراداده بـه سـمت محتـوا حركـت كنـد

و چندرسـانه سازماندهي كتاب هـا بـه سـازماندهياي ها، مجالت، منابع الكترونيكي

و دانش كاربران روي آورد .مخازن دانش سازماني

هـاي پشـتيباني نيازمنـد سيسـتم هـا خانـه هاي جديد كتاب مأموريتبا توجه به اين

و كاربرانشان باشند افزارهاي نرم. جديدي خواهند بود تا جوابگوي نيازهاي جديد آنها

و سازماندهي مجموعه سنتي كتابخانه و جسـتجو در ايـن منـابع ها بيشتر بر مديريت ها

و توانايي پشتيباني از خدمات دانشي در كتابخانـه  ن تمركز دارند در. دارنـد هـا را آنچـه

و سيستم ادامه مي از آيد ترسيمي كلي از فرايندهاي يك كتابخانه دانشي هاي پشـتيباني

و مختصـري در مـورد3بر اين اسـاس در بخـش. اين فرايندها است نگـاه فراينـدي

شد فرايندها در كتابخانه گيـري در مـورد تصـميم4در بخش. هاي دانشي ارائه خواهد

و سـپس سيسـتم در كت و هـاي تصـميم ابخانه با رويكرد جديد بحث خواهـد شـد يـار

و به دانـش5در بخش. گردند كاربرد آنها در فضاي جديد معرفي مي نگـاري، ابزارهـا

و نمونـه كاربردهاي آن در محيط كتابخانـه  و هـا دانشـي اشـاره شـد هـايي از ابزارهـا

.گردندمي هاي دانش به عنوان موردكاوي بررسي همچنين نقشه

 های دانشی فرایندها در کتابخانه
هـاي بـه هـم وابسـته اسـت كـه در يك تعريف عام فرايند مجموعـه فعاليـت

اي از فراينـدهاي اسـتفاده از مجموعـه. كننـد ها تبـديل مـي ها را به خروجي ورودي
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و مـديريت آنهـا را موجود در يك سازمان، همراه با شناسايي تعامالت اين فرايندها

روشـي»مـديريت فراينـد«در واقـع. مطرح كرد»نگرش فرايندي«توان به عنوان مي

و بهينه ، مديريت مديريت فرايند كسـب«. هاست سازي فعاليت براي تحليل، تعريف

و مسـيرهايي كـه بـه كنـد كـه درباره اين موضوع بحث مي1»و كار كليـه فراينـدها

و كـار. شود، تحت كنترل درآيند مشتري ختم مي البته مـديريت فراينـدهاي كسـب

و شركت سازمان در موردًلزوما  در هاي انتفاعي مورد اسـتفاده قـرار نمـي ها و گيـرد

س حوزه كتابخانه بـراي پشـتيباني.ازمان پشتيبان موضوعيت داردها نيز به عنوان يك

و توسعه پيدا مـي كامل از چرخه عمر فرايندها نرم كننـد كـه افزارهايي طراحي شده

و كـار سيستم« بـا توجـه بـه اينكـه. معروفنـد2»هـاي مـديريت فراينـدهاي كسـب

هـاي هاي دانشي تغييرات قابل توجهي از منظر فرايندي نسبت بـه كتابخانـه كتابخانه

و در حالــت بــالغ  فعلــي خواهنــد داشــت، اســتفاده از ابزارهــاي مــديريت فراينــد

و كار كمـك بزرگـي بـه موفقيـت در تغييـر سيستم هاي مديريت فرايندهاي كسب

و روالهاي كت .ها خواهند بود ابخانهفرايندها

و شهرسـازي دانشـگاه)1(شكل فراينـد خـدمات مرجـع دانشـكده معمـاري

و«اي با عنوان اين دانشگاه طي پروژه. دهد فردوسي مشهد را نشان مي مستندسـازي

در همـان. است تمامي فرايندهاي كتابخانه را مستند كرده»بهبود فرايندها طـور كـه

ه و مراحل انجـام شكل مشخص است در ترسيم ر فرايند نقشهاي دخيل در فعاليت

.گردد آن به صورت قدم به قدم مشخص مي

1. Business Process Management (BPM)                  2. Business Process Management System (BPMS) 
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ف:1شكل و معماري دانشگاه فرايند خدمات مرجع كتابخانه دانشكده هنر
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و تفاوت آنها با فراينـدها در كتابخانـهيدر اين بخش به فرايندها هـاي دانشي

شدفعلي  هـا نوين، حجم تعامالت كتابخانـه مأموريتبا توجه به اين. اشاره خواهد

و همچنين سازمان شد با ديگر واحدهاي داخل سازمان . هاي خارجي بيشتر خواهد

و سنتي ارائـه خواهنـد هاي دانشي خدمات رايج كتابخانه در كتابخانه هاي فعلي

و بوي دانشي به خود خوا به عنـوان نمونـه. هند گرفتشد، ليكن اين خدمات رنگ

و خدمات مرجع عالوه بـر بررسـي مسـتندات شـامل كتـاب در مورد هـا، مجـالت

اين به اين معنـي اسـت كـه. ها، دانش سازماني هم مدنظر قرار خواهد گرفت پايگاه

ً ممكن است جواب پرسش كاربر معرفي او به كاربران ديگـر مـثال يكـي از اعضـاي 

و هيئت . يا دانشجويي باشد كه مطالعات مشابه بـا نيـاز اطالعـاتي كـاربر دارد علمي

و كتابخانه را شايد گفته شود كه برخي از كتابداران ها در حال حاضر چنين خـدمتي

و بـراي جواب اين است كه اين اتفاق فقط در سـازمان. كنند ارئه مي هـاي كوچـك

و در واقع. تواند بيافتد كاربران با تعداد محدود مي چنـين كتابـداراني افـراد سـازمان

را. شناسند دانش آنها را مي و چنـد ده دانشـكده دانشگاهي با چنـد هـزار دانشـجو

در اين حالت چنين خدمتي فقط از طريق سيستمي كـه دانـش كـاربران. تصور كنيد

و مديريت مـي  چنـين. كنـد امكانپـذير خواهـد شـد كتابخانه را ذخيره، سازماندهي

و كاوش رفتار اطالعبايس سيستمي مي . جويي كاربران را داشته باشدت قابليت رصد

مي)2(شكل در. دهـد فرايند ارائه خدمات مرجع را براي يك كتابخانه دانشي نشان

اين شكل سعي شده فرايند ارائه خدمات مرجع در كتابخانه دانشكده هنـر دانشـگاه

و توس .عه يابدفردوسي به عنوان فرايند مرجع در نظر گرفته شده
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 حال به سـراغ دانـش

و  كاربران كتابخانه چيست

يتيريمديها ستميسو ندهايفرآ

 فرايند خدمات دانشي مرجع:2شكل

همانطور كه در شكل قابل مشاهده است در صورتي كه ني

و اطالعات خوبي براي نياز او يافت نشود،  خاصي نباشد

البته اينكه سيستم مديريت دانش كاربر. خواهيم رفت

همانط

منبع خاص

خ سازماني
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اردي است كه در ظرفيت اين مقالـه دانش آنها را چگونه سازماندهي خواهد كرد، مو

با به هر حال در اين مرحله حوزه موضوعي مورد. نيست دانـش كـاربران نياز كاربر

و در صورتي كـه مـورد مناسـبي يافـت شـد، كارشـناس دانـش تطبيق داده مي شود

و راهنمايي مـي-كه خود نقش جديدي است-سازماني  . خواهـد با او ارتباط گرفته

م خدمات مرجع با استفاده از كل دانش سازمانن روش اي . مكن خواهد كردرا

و بررسي تمامي فرايندهاي خدمت رسـاني يـك كتابخانـه نيازمنـد بحـث مفصـل

ن بررسي عميق لـيكن بـا كمـك نگـاه فراينـدي. يسـت تري است، كه هدف اين مقالـه

و مديريت موثر فرايندها مي كتابخانـه را بـا نگـاه توان تمامي فرايندهاي ومستندسازي

و كـار سيستم. دانشي بازطراحي كرد نيـز ابـزار خـوبي هاي مديريت فرايندهاي كسب

و بهبوديافته خواهند بود براي پياده و اجرايي نمودن فرايندهاي بازطراحي شده .سازي

در مديران کتابخانه و فرايند تصميم  محیط جدیدگuي
براي مديران پنج وظيفه اصـلي در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه شـاملًمعموال

و مديريت منابع انساني است برنامه  Stueart and(ريزي، سازماندهي، رهبري، كنترل

Moran 2007(.مي در دهد تصميم بررسي اين وظايف نشان گيري يك فراينـد هسـته

مي. اغلب اين وظايف است و تصـميم در واقع دو توان گفـت كـه مـديريت گيـري

گيري را از يك مـدير بگيرنـد قدرت تصميمبه طوري كه اگر. ناپذيرند عنصر جدايي

در. اند در واقع او را خلع سالح كرده را)Mintzberg 1973(مينتزبرگ نقـش مـديران

و نقـش فـردي، نقـش ميانهاي به سه گروه اصلي شامل نقش هـاي هـاي اطالعـاتي

مي تصميم . كند گيري تقسيم

مديران در برخي مواقع. فردي در واقع همان تعامل با افراد است هاي ميان نقش

نقش تشريفاتي دارند به اين معني كه زمان زيادي را صرف نماياندن سـازمان خـود 

و بـه اجـراي فعاليـت به دنياي بيرون مي و ميزبـاني از سـوي هـاي تشـر كنند يفاتي

و رهبـري نيـز از جملـه نقـش.پردازند سازمان مي هـاي مواردي همچـون انگيـزش

.فردي است ميان



 �181يدانشيها كتابخانهدريتيريمديها ستميسو ندهايفرآ

هاي اطالعاتي عبارت است از مجموعـه كارهـايي اسـت كـه مـديران بـا نقش

و خـارج سـازمان. دهند استفاده از اطالعات انجام مي آنها با داشتن اطالعات داخـل

و با استفاده از سيستمبر سازمان نظار . كننـد هاي اطالعاتي آن را كنتـرل مـيت كرده

و اشاعه اطالعات از اهميت زيادي برخـوردار اسـت ابزارهـايي. در اين ميان تسهيم

و همچنـين سيسـتم همچون پرتال هـاي مـديريت هاي سازماني، پسـت الكترونيـك

همچنـين تحليـل.دكننـ هاي اطالعاتي مديران را پشـتيباني مـي دانش سازماني نقش

هايي است كه مديران براي استفاده صحيح از اطالعـاتي مهارت اطالعات از جمله

. به آن نياز دارند

و مهمترين نقش مديران را تصميم مي مينتزبرگ آخرين در اين ميـان. داند گيري

و سـرمايه تصميم از گيري درخصوص منابع سازمان شـامل منـابع مـالي، زمـاني اي

ب از. گيري مديريان در سازمان است هاي تصميمخشمهمترين مـديريان بـا اسـتفاده

و مهـارت خـود مبـادرت بـه تصـميم  و دانـش  گيـري در مـورد اطالعات سـازمان

بــراي پشــتيباني از ايــن قبيــل تصــميمات. كننــد تخصــيص منــابع در ســازمان مــي

و1يـار هـاي تصـميم هاي اطالعاتي با نـام سيسـتم سيستم بـراي كمـك بـه مـديران

مي تصميم هـا بـا اسـتفاده از تحليـل اين سيسـتم. گردد گيرندگان در سازمان طراحي

و اعمال مدل و هم چنين بهره هاي تصميم اطالعات سازمان بـرداري از دانـش گيري

و صـحت  و دقـت متخصصان سازمان فراينـد تصـميم گيـري را سـرعت بخشـيده

ميتصميم .بخشند ات را ارتقا

و در تحقــق مأموريــت هــاي جديــد يكــي از مهمتــرين مســائلي كــه مــديران

و راهبـردي بـراي گيرندگان كتابخانه تصميم ها با آن مواجهند، نبود اطالعـات كـافي

هـاي اصـلي همچـون تـامين منـابع، تخصـيص پشتيباني از تصميمات آنها در حوزه

و تشخيص نيازهاي كاربران است بايسـت هـا مـي عـالوه بـر ايـن كتابخانـه. بودجه

و داده هاي رفتاري كاربران خود را رصد كنند تا بتواننـد نيازهـاي آنهـا را شناسـايي

 
1. Decision Support System (DSS) 
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هاي پيشنهادي ها، همچنين سرويس هاي جديد كتابخانه مأموريتدر.برآورده نمايند

و ها بـر اسـاس تحليـل اطالعـات كـاربران اين سرويس. جايگاه قابل توجهي دارند

و تعامل آنها با كتابخانه عمل مي با وجود اينكه اين. كنند پيشينه استفاده آنها از منابع

و مـديريت مجموعـه اطالعات تا حد زيادي در سيستم هـا هاي اطالعـاتي كتابخانـه

هـاي موجـود نيازمنـد طراحـي يـك الي داده وجود دارد، ليكن استخراج آنها از البه

و بر اساس نيا . زهاي كتابخانه استمكانيزم دقيق

. يار در كتابخانه مطالعات زيادي صورت گرفته اسـت هاي تصميم سيستم در مورد

و بومر در هـاي دانشـگاهي يـار را بـراي كتابخانـه اولين سيسـتم تصـميم 1986كوربا

و اجـرا كردنـد  يـار آنهـا يـك سيسـتم تصـميم.)Chorba and Bommer 1983(طراحي

مي اي بود كه گزارش پايگاه داده رابطه و همچنـين بـر اساسـي هاي مديريتي توليد كرد

و كـاربران آن را محاسـبه برخي شـاخص  و.نمـود مـي هـا عملكـرد كتابخانـه ٌا تنـزمن

بوياري را برا سيستم تصميم 1993در گليسون مين منـابع ريـزي در تـأ دجهي كمك به

ــه ــد كتابخان ــرا كردن و اج ــي ــتم.)Ottensmann and Gleeson 1993(اي طراح سيس

و تحقيق در عمليات براي يافتن حالـت هاي برنامه يار آنها از مدل تصميم ريزي رياضي

م اي بـا نـا پـروژه 1995در سـال. كـرد ريـزي خريـد منـابع اسـتفاده مـي بهينه بودجـه 

از.)Fisher and Oulton 1995(تحت حمايت اتحاديه اروپا آغاز شـد1»دسيمال« هـدف

و اطالعات مورد نياز بـراي تصـميم اين تحقيق شناسايي فرايند تصميم در گيري گيـري

و در نهايت ايجاد يـك سيسـتم تصـم كتابخانه و متوسط يـار بـر اسـاسيمهاي بزرگ

عالقـه بـه2كـاوي بـا ظهـور مباحـث داده.)Oulton et al. 1996(هاي تحقيق بـود يافته

 كـاوي هـاي داده تكنيـك. ها نيز زيـاد شـد هاي اين حوزه در كتابخانه استفاده از تكنيك

و استنتاج در داده فراتر از روش را هاي آماري قابليت تحليل هـا بـا حجـم بسـيار بـاال

و كتابخانه فراهم مي وبـ بلـي. ها نيز يكي از مخاطبان اصلي اين حـوزه بودنـد كرد رگ

يـار براي توسعه يك سيسـتم تصـميم3اقدام به ايجاد يك انبار داده 1999همكاران در 

 
1. DECIMAL (DECIsion-MAking in Libraries)                2. Data-Mining              3. Data-Warehouse 



 �183يدانشيها كتابخانهدريتيريمديها ستميسو ندهايفرآ

در ها مراكـزي بـراي انباشـت داده انبارداده. يكپارچه در كتابخانه نمودند هـاي موجـود

و پـيش پايگاه نيـازي بـراي هاي داده مختلف كه كتابخانه با آنها سـروكار دارنـد بـوده

مي فرايند داده نامـه كارشناسـي ارشـد در پايـان 2000نيدامانگاال در سـال. باشند كاوي

و داده خود سيستم تصميم و پيـاده يار كتابخانه را بر پايه انبارداده سـازي كاوي طراحـي

سيستم طراحـي شـده شـامل يـك پايگـاه قواعـد بـراي.)Needamangala 2000( نمود

 2005در سـال. هايي همچون خريد در كتابخانه دانشگاه فلوريدا بـود كمك به تصميم

و ايجاتويي در ابتدا يك چارچوب تصميم و سـپس سيسـتم تصـميم اوزوكا يـار گيري

و اجـرا كردنـد براي تصميم و خريـد منـابع طراحـي  Uzoka and(هاي مرتبط با تهيـه

Ijatuyi 2005(.و اســتانتون در ســال را ابــزاري بــراي1بيبليوماينينــگ 2009نيكلســون

اين تكنيـك در واقـع كاربردهـاي ابزارهـاي. ها معرفي كردند گيري در كتابخانه تصميم

و داده كاوي در پايگاه داده و مصـر هـاي خـدمت هاي اطالعات كتابشـناختي ف رسـاني

.)Nicholson and Stanton 2009(كاربران است

دهـد ها نشان مـي يار در كتابخانه هاي تصميم بررسي مطالعات در حوزه سيستم

و سيسـتم  هـاي قابـل عالوه بر اينكه مطالعات زيادي در اين حوزه صورت نگرفتـه

ته توجهي هم توسعه نيافته و خريد فعاليت داشتهاند، غالب آنها فقط در حوزه . اند يه

هـاي هـا از منظـر دانـش مأموريـت با توجه به آنچه پيشتر گفته شد، امروزه كتابخانه

مي بر اين اساس سيستم. نويني را بر عهده دارند بايسـت بيشـتر هاي پشتيبان تصميم

و همچنين رفتار اطالع و كاربران جويي آنها بر رصد وضعيت دانش در سازمان مادر

و خريـد، خروجي چنين سيستم.ز كنندتمرك هاي عالوه بر كمك بـه تصـميم تهيـه

و كمك به برقراري ارتباط بـا سـاير  پيشنهاد به كاربران براي استفاده از منابع دانشي

ها در فضـاي جديـد مخاطبـان نـويني ازجملـه افزون بر اين كتابخانه. كاربران است

و تصميم در اين. گيرندگان سازمان دارند مديران مخاطبان انتظار دارند كـه كتابخانـه

و همچنين كشف شكاف مورد هـاي بـين وضـعيت رصد وضعيت دانش در سازمان
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و مطلوب دانش كه بر اساس راهبردهاي سـازمان مشـخص مـي شـود، كمـك فعلي

مي هاي تصميم بنابراين سيستم. كنند بايست اين نياز جديـد را پشـتيباني يار كتابخانه

و اطالعات مورد نياز براي چنين تصميماتي را از دادهكر هاي موجود در كتابخانـه ده

و همچنـين انطبـاق آنهـا بـا دادهو سيستم هـاي موجـود در سـاير هاي اطالعاتي آن

.هاي اطالعاتي سازمان تامين كنند سيستم

 نگاری در کتابخانه های دانش سیستم
به عنوان يـك عنصـر دانشـي نگـاه هاي جديد ديگر صرفا به كتاب در كتابخانه

و توليدات آنها به عنـوان عناصـر جديـد دانشـي  نخواهد شد، بلكه كاربران، سازمان

هـاي بنـابراين نحـوه سـازماندهي دانـش كـاربران، سيسـتم. شـوند درنظر گرفته مي

و تحليل مقوالت دانشي مواردي هستند پيشنهاددهنده دانش و همچنين تجزيه محور

در ايـن محـيط. در فضاي جديد با آنها دست به گريبان خواهند بـودها كه كتابخانه

از جديد كتابخانه ها با استفاده از ابزارهاي نـوين سـعي خواهنـد كـرد كـه ترسـيمي

و نقشه و سازمان داشته هاي توليد شده را مبنـايي بـراي ارائـه خـدمات دانش افراد

.خود قرار دهند

هـاي مـديريت از پرطرفدارترين حوزه هاي اخير به يكي مديريت دانش در سال

هـاي اين موضوع عالوه بر اينكـه موجـب شـده فعاليـت. سازمان تبديل شده است

و عملياتي فراواني براي تحقق مديريت بر دانش صورت بگيرد، همچنـين  مطالعاتي

و سبك هاي مختلفي در اين حوزه ارائه گردد كه در برخي مـوارد سبب شده الگوها

هـا مفـاهيم بـا وجـود ايـن تفـاوت. قابل توجهي با يكـديگر دارنـد هاي هم تفاوت

و دانـش1تقسيم دانش بـه دانـش آشـكار. ها وجود دارد مشتركي در اغلب اين الگو

در. از جمله اين مفاهيم است2نهان دانش آشكار بخش ثبت شده دانـش اسـت كـه

و حتي نرم قالب در. يابـد مـي افزار ظهور هاي مختلف همچون گزارش، مقاله، كتاب

و يـا سـازمان مقابل دانش نهان بخشي از دانش است كه در ذهن افراد، گروه هـا هـا

 
1. Explicit                      2. Tacit 
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و يـا كسـب مهـارت اسـت. وجود دارد در برخي موارد دانش نهان حاصـل تجربـه

)Smith 2001(.ال هـا ارائـه گوهاي مختلفي براي مديريت دانش در سـازمان همچنين

نوناكا. گيرند شده كه در بيشتر موارد مديرت دانش را به عنوان يك فرايند درنظر مي

چهـار فراينـد اصـلي دارند كه در آن مديريت دانش را بـهو تاكوچي مدل معروفي 

، نهـان بـه آشـكار، اين چهار فرايند شامل تبديل دانش نهان به نهـان. كنند تقسيم مي

و آشكار به نهـان اسـت .)Nonaka, Takeuchi, and Umemoto 1996(آشكار به آشكار

فراينــد مــديريت دانــش را شــامل شناســايي،)Andersen 1996(در1اندرســن

به ذخيره مي سازي، تطبيق، سازماندهي، و خلق دانش .داند كارگيري، تسهيم

و يكي از مهمترين قـدم ريت دانـش در سـازمان هـاي مـدي شناسايي دانش اولين

مي-مدير اجرايي شركت اچ2لئو پالت. است اچ«گويد پي مي-اگر دانست كـه پي فقط

مي چه مي در.)Ruggles 1997(» كرد داند، از فردا سه برابر سود بـراي شناسـايي دانـش

آن سازمان روش و بسـياري هاي مختلفي ارائه شده است كه برخي از ي  ـ ها نگـاهي كم

 Jalalimanesh(ترسـيم نقشـه دانـش. كيفي به شناسايي دانش در سازمان دارند نيز نگاه

and Homayoun vala 2011, Lachner and Pirnay-Dummer 2008(كــاويو داده 

)Taniar 2008(ها هستند هاي شناسايي دانش در سازمان از جمله روش .

و تصميم ترسيم نقشه دانش سازمان مي در گيرندگان سازمان تواند به مديران هـا

 Jalalimanesh and Homayoun vala(درك بهتر جريان دانش در سـازمان كمـك كنـد 

بـر. كنـد هاي دانش را به پنج گروه تقسـيم مـي نقشه)Eppler 2001(در3اپلر.)2011

، توزيع متخصصين سازمان بـر اسـاس4هاي منابع دانش بندي نقشه اساس اين تقسيم

آ ميحوزه تخصص و يا مفهومي نشان هـاي نقشـه. دهـد نها را به صورت ساختاري

و يا كـل سـازمان سازمان وضعيت ذخاير دانش افراد،تيم5دانشي دارايي ها، واحدها

و يا معماري كلي از6هاي ساختار دانش نقشه. كشند را به تصوير مي سازمان تصوير

و چگونگي ارتباط آنها در سازمان را نشـان مـي حوزه هـاي نقشـه. دهنـد هاي دانش

 
1. Andersen 2. Lew Platt                             3. Eppler                    
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مي نشان مي1كاربرد دانش بايست براي يك فرايند مشخص دهند چه نوعي از دانش

و كار مورد هـاي توسـعه نقشـه. ده قـرار گيـرد استفاو يا يك موقعيت خاص كسب

و يا كـل2 دانش مراحل توسعه دانش براي كسب يك مزيت رقابتي در يك فرد، تيم

مي اين نقشه. دهد سازمان را نشان مي تواننـد بـه عنـوان نقشـه راه سـازمان بـراي ها

.ده قرار گيرندانداز مشخص مورد استفا تحقق يادگيري سازماني در يك چشم

 نگاری در کتابخانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات کاوی دانش مورد
و فناوري اطالعات با هدف زمپژوهشگاه علوم و گسترش پژوهش در  ينـه توسعه

ــاور و فن ــوم ــديعل ــات، م ــات يريتاطالع ــه اطالع و جامع ــش ــازييتجــاري،دان  س

مدي،پژوهشيدستاوردها و ارائه خدمات اطالعـات يريتمـدو دانش يريتگسترش

و بنـابراين فرايند اصلي ايـن سـازمان را پـژوهش تشـكيل مـي.نمايد فعاليت مي دهـد

در اين پـژوهش سـعي شـد دانـش. هاي موجود در آن غالبا دانش بنيان هستند فعاليت

و ترسيم گردد نهفته در بدنه بـه ايـن هـدف براي رسـيدن. پژوهشي سازمان شناسايي

پايگاه اطالعات كتابخانه پژوهشگاه به عنوان منبع شناسايي دانش نهان سازمان انتخاب 

فرض اين بود كه دانش نهان در ذهن يك متخصـص رابطـه مسـتقيمي بـا رفتـار. شد

و همچنين دانش نهان سازمان از تجميع دانـش اطالع و مطالعات گذشته او دارد جويي

و متخصصين آن  مينهان اجزا شـماتيك كلـي فراينـد ترسـيم)3(شكل. گردد حاصل

مي نقشه دانش بر اساس داده نقشه دانـش. دهد هاي سيستم اطالعاتي كتابخانه را نشان

و سـاختار دانـش هـا بندي اپلر تركيبـي از نقشـه ترسيم شده بر اساس دسته ي دارايـي

ي ترسيم نقشـه از پايگـاه داده سيسـتم نياز برا هاي مورد در اولين قدم داده. خواهد بود

پردازش كه خـود مراحلـي ها پس از پيش اين داده. آوري گرديد مديريت كتابخانه جمع

و حذف داده مي همچون كاهش طراحي شـده3شود وارد انباره داده هاي پرت را شامل

نيازهـاي اطالعـاتي نقشـه ساختار انبار داده بر اسـاس. گرديد براي ترسيم نقشه دانش 

و به صورت يك پايگاه داده رابطه .اي خواهد بود دانش طراحي شده

1. Knowledge application maps                2. Knowledge development maps                  3. Data warehouse 
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 ترسـيم نقشـه دانـش بـه

افزارهـاي تخصصـيم

هـاي در آخـر نقشـه

 سـازمان قـرار خواهنـد

هـاي كه بر اساس داده

 
 پرمطالعه

1. Query 
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 فرايند ترسيم نقشه دانش:)3(شكل

بر اساس نيازهـاي ترسهاي ذخيره شده در انباره داده

و در نهايت توسط نـرم1وجو اجراي پرس پردازش شده

و شبكه .شـد ترسـيم هاي دانش هاي علمي نقشه گراف

و مبناي تصميمات راهبـردي سـ  ترسيم شده تحليل شده

ك)5(و)4(شكل و آشكار سازمان را نقشه دانش نهان

.دهند اند نشان مي ترسيم شده

نقشه دانش نهان پژوهشگاه براي موضوعات پرمطا):4(شكل

ه داده

وسيله اجر

ترسيم گر

دانش ترس

ش.گرفت

تك تابخانه
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 نقشه دانش آشكار پژوهشگاه):5(شكل

و فناوري اطالعـات را بـر اسـاس نقشه)4(شكل دانش نهان پژوهشگاه علوم

نگاشت موضوعي بر اساس نظـام. دهد موضوعات با بيشترين ميزان مطالعه ارائه مي

) رئـوس(هـا در اين شكل انـدازه گـوي. صورت گرفته است) LC(بندي كنگره رده

و عرض يال، ميزان دانش بين دو حوزه را نشان مي .دهد حجم دانش در آن حوزه

دا)5(شكل هاي مربوط به مقاالتدهنقشه دانش آشكار پژوهشگاه را بر اساس

ميو طرح مي)4(مقايسه اين شكل با شكل. دهد هاي پژوهشي نشان دهد كـه نشان

و نهان پژوهشـگاه مشـابهت   هـاي زيـادي بـا هـم دارنـد، لـيكن نقشه دانش آشكار

مي تفاوت گيـري مـديران تواند به تصميم هايي نيز قابل مشاهده است، كه تحليل آنها

.كمك كند

 Jalalimanesh and Homayounvala(مل ايـن پـژوهش در دو مقالـه اطالعات كا

و همايون واال(و)2011 .قابل دسترسي است) 1390جاللي منش
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Jalalimanesh, Yaghoubi, and Homayounvala 2012(در سـال

هدف اصلي پـژوهش

در ايـن. پژوهشـگاه بـود

ن بهتـرين منبـع بـراي

 مفهومي سيسـتم پـايش

 دانـش نهـان از طريـق

و داده هـاي پـژوهش

تصـاويري از رابـط)7

 سيستم بر اسـاس نمـايش

 عناصـر شـامل مقـاالت،

بـر اسـاس موضـوعات
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ای های کتابخانه پایش دانش بر اساس دادهموردکاوی سیستم
sh, Yaghoubi, and Homayounvala 2012( پـژوهش

و فناوري اطالعات صورت گرفت ه. پژوهشگاه علوم

و مرور دانش سازماني در پژوه  سيستمي جهت نمايش

و هم اطالعات كتابخانه چنين رفتار اطالعاتي كـاربراناي

معماري مفه)6(شكل. چنين سيستمي تشخيص داده شد

د. دهـد پژوهشگاه را نشان مي اطالعـات مربـوط بـه

و اطالعات دانش آشكار بر اسـاس  اطالعاتي كتابخانه

7(هـاي شـكل. گردنـد پژوهشگاه وارد سيسـتم مـي

اساس كار سيست. دهند افزار پايش دانش را نشان مي نرم

ايـن عناص.ن عناصر دانشي در پژوهشگاه استوار اسـت

و مو هاي پژوهشـي، پژوهشـگران، پژوهشـكدهح هـا

. كنگره است

 معماري مفهومي سيستم پايش دانش سازمان:6شكل

موردکاوی
ايـن

در 1390

س طراحي

راستا اطال

ايجاد چني

دانش در

سيستم اط

درانتشار

كاربري نر

روابط بين

كتب، طرح

ك رده بندي
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 افزار پايش دانش رابط كاربري نرم:7 شكل
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قابل مشاهده است، كاربر سيستم با انتخاب هر يـك)7(همانطور كه در شكل

و نوع آن با ساير عناصر دانشي را مشاهده كنـد از اجزاي دانشي مي بـه. تواند رابطه

توانيد ميزان مطالعـه او از موضـوعات عنوان نمونه با انتخاب يك پژوهشگر شما مي

قا(مختلف  و كتـب)بـل تشـخيص اسـت اين ميزان بر اساسي رنگ رابطه ، مقـاالت

و طرحتأليف از. هاي پژوهشي او را مشاهده كنيدي در اين حالت با انتخاب هر يـك

مي طرح انـدركار اعـم از مجـري، توانيد موضوعات طرح، افراد دسـت هاي پژوهشي

و انتشــارات مســتخرج از آن را مشــاهده كنيــد  و مقــاالت و مشــاوران، . همكــاران

ميهمچنين با انتخاب آن هر يك از موضوعات توانيد توليدات علمي پژوهشگاه در

و كتـب مـي حوزه كه شامل طرح در. گردنـد را ببينيـد هـا، مقـاالت آنچـه در واقـع

زمينه اين سيستم وجود دارد يك نقشه دانش بسـيار گسـترده از عناصـر دانـش پس

و نهان در پژوهشگاه است كه نرم را افزار طراحي شده بـه شـما ايـن آشكار امكـان

يك دهد كه گره مي و و روابطبه هاي اين نقشه را به صورت محلي يك بررسي كرده

.ها را مشاهده نماييد آنها با ساير گره

 گیری بحث و نتیجه
به خصوص كتابخانه همانطور كه اشاره شد انتظاري كه امروزه از يك كتابخانه

و در اختيـار قـر تخصصي مي و منـابع رود فراتر از فـراهم كـردن ار دادن اطالعـات

جـويي كـاربران، بايسـت رفتارهـاي اطـالع هاي امروز مـي كتابخانه. اطالعاتي است

در گروه و و هوشـمندانه نيازهـاي اطالعـاتي و سازمان مادر خود را رصد كـرده ها

تحقـق چنـين مـأموريتي ممكـن. سطح باالتر نيازهاي دانشي آنها را برآورده سازند

و بصـري نيست مگر با استفا و ده از ابزارهـاي نـوين رصـد، تحليـل سـازي دانـش

و همچنين بـه كـارگيري روش  و سيسـتم اطالعات . گيـري هـاي نـوين تصـميم هـا

مي كتابخانه بايست نيازهاي راهبـردي اي كه نقش رصدخانه را در سازمان خود دارد

و تصميم كـ گيرندگان سازمان را با استفاده از داده مديران و اطالعاتي ه در اختيـار ها
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و توليد دانش استفاده از تكنيك براي غني. دارد برآورده سازد هـايي سازي اطالعات

.هاي ترسيم نقشه دانش گريزناپذير استو همچنين روش كاوي همچون داده

و اشاره قرار گرفت مختصري در حـوزه مـورد آنچه در اين مقاله مورد بررسي

و همچنين نمونهتوجه  هايي ساده از خـدماتي اسـت كـه كتابخانـه بـهو ادبيات آن

بـديهي. توانند ارائـه كنـد عنوان يك رصدخانه، افزون بر خدمات استاندارد خود مي

و مجزايـي در هـر است كه پرداختن به همه جنبه هاي اين حوزه مطالعـات مفصـل

ل بخش را طلب مي توانـد يكن ايـن مقالـه مـي كند كه در حوصله اين نگارش نبوده،

.هايي ارائه دهد هاي خوبي براي شروع چنين پژوهش سرنخ

 فهرست منابع
و الهه همايون واال مطالعه موردي: هاي سازماني ترسيم نقشه دانش بر اساس داده. 1390. جاللي منش، عمار،

.صنعتي شريفدانشگاه. هفدهمين كنفرانس ملي ساالنه انجمن كامپيوتر ايران. پژوهشي مؤسسات

و فاطمه شيخ شجاعي و كتابخانه. 1385. عليدوستي، سيروس، و.ها فناوري اطالعات پژوهشگاه اطالعات
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ای های کتابخانه مروری بر Uونه طرح
 در راستای رصد اطالعات
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و عضو هي و اطالع رساني ايرانئاستاديار دانشگاه شاهد ت مديره انجمن كتابداري
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و  فناوري اطالعات ايرانعضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم

 jalalimanesh@irandoc.ac.ir: رايانامه

 چکيده
و وظايف گوناگوني را پذيرفته ها در طول حيات خود نقش كتابخانه كه. اند ها تغييرات چشمگيري

و انتقال اطالعات ايجاد شده، كتابخانه در فناوري ها را به گسترش دامنه خدمات هاي توليد، نگهداري

ميخود سوق داد و به همين ترتيب انتظار ها در آينده نيز در تحوالت اجتماعي رود تا كتابخانهه است

و جديدتر كتابخانه هايي از نقش در نوشتار حاضر، به نمونه. نقش آفريني نمايند و خدمات متفاوت ها ها

و جامعه اشاره مي .شود در راستاي مديريت دانش در سطح سازمان

 اي؛ رصد اطالعات؛ مركز دانش آينده پژوهي؛ خدمات نوين كتابخانه:ها كليدواژه

 مقدمه
و به همين روي نقش كتابخانه و وظـايف ها قدمتي به اندازه تمدن بشر دارند ها

هـاي اخيـر بـا در دهه. هاي مختلف بر عهده آنها نهاده شده است گوناگوني در زمان

تو توجه به تغييرات چشمگيري كه در فناوري و انتقال اطالعـات هاي ليد، نگهداري

و نقش ها دامنه خدمات خود را گسترش داده ايجاد شده، كتابخانه پذيري آنهـا بـر اند

و نيازهـاي جامعـه مخاطـب باعـث شـده تـا بسـياري از  اساس تحوالت فناورانـه

و يافتن اطالعات باشند ها همچنان مراكز مورد كتابخانه براي. اعتمادي براي مشاوره

و كانادا كه بخش زيادي از جمعيت آنها بـا  نمونه در كشورهايي مانند اياالت متحده

و سـاير منـاطق جهـان شـكل گرفتـه اسـت، عالقـه بـه شـناخت  مهاجرت از اروپا
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بـه همـين سـبب خـدمات نسـب شناسـي توسـط. هاي خانوادگي زياد است ريشه

ي اسـتراليا،1هاي مختلف مانند كتابخانـه عمـومي شـيكاگو كتابخانه و2 ّـ كتابخانـه مل

. شود ارائه مي3كتابخانه ايالتي ويكتوريا

و جديــدتر هــايي از نقــش بــه نمونــه نوشــتار حاضــر و خــدمات متفــاوت هــا

مي كتابخانه ها سعي شده تا بر خـدمات متنـوعي در انتخاب اين نمونه.4كند ها اشاره

و آينده از كتابخانه ت كه جامعه كنوني .مركز شودها انتظار دارد

 های آینده فراسوی کتابخانه
 Beyond the Library of theدر كتـاب خـود بـا عنـوان) 1997(5بروس شـومن

Future: More Alternative Futures for the Public Library بـه پـيش بينـي وضـعيت

و هاي عمومي كتابخانه ها سناريو را براي آينده اين كتابخانه9در آينده پرداخته است

:پيش بيني كرده است

.هاي عمومي در آينده مرگ كتابخانه.1

.هاي عمومي در نقش روبات كتابخانه.2

.هاي عمومي به عنوان يك يادمان فرهنگي كتابخانه.3

.همه چيز براي بعضي افراد: هاي اجتماعي تجربه.4

.چيزهاي محدود براي همه: هاي اجتماعي تجربه.5

.اي ها در دنياي پس از جنگ هسته كتابخانه.6

.كاهش محبوبيت كتاب در مقايسه با منابع غيرچاپي:ها اتاق تجربه.7

.هاي سياسي كتابخانه.8

.كتابخانه در خانه.9

1. http://www.chipublib.org/cplbooksmovies/poptopics/genealogy.php 
2. http://www.nla.gov.au/family-history/genealogy-selected-websites 
3. http://www.slv.vic.gov.au/our-collections/collection-strengths/family-history 

و رسانه هاي آينده پژوهانه در حوزه كتابشناسي گزارماني مربوط به طرح.4 ها هاي مختلف اجتماعي از جمله كتابخانه

:به آدرس زير قابل دستيابي است  The Millennium Projectدر وبگاه
http://www.millennium-project.org/millennium/demogrscen.html 
5. Shuman, B.A. 
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 های آینده کتابخانه
مجموعه راهكارهاي اسـتراتژيكي اسـت كـه بـراي»1هاي آينده كتابخانه«طرح

)اهـ دانشـگاه(هاي متبوع خود هاي دانشگاهي به سازمان سرويس دهي بهتر كتابخانه

و هدف آن سازگار كردن. اند ارائه شده هـا كتابخانه اين طرح در انگلستان اجرا شده

و دگرگـوني در آمـوزش عـالي اسـت  ايـن طـرح. با تحوالت اجتماعي، اقتصـادي

 2050هاي دانشـگاهي را در سـال مشتمل بر چند سناريو است كه وضعيت كتابخانه

از خانهسه سناريو براي آينده كتاب. كند پيش بيني مي :هاي دانشگاهي عبارتند

1.Wild West )غرب وحشي(

2.Beehive )كندوي عسل(

3.Walled Garden )باغ محصور(

مي نمايي از سه سناريوي مورد1تصوير پـيش فـرض ايـن. دهـد نظر را نشان

بـه بعـد 1900هاي دانشگاهي، منابع همه كتابخانه 2020اين است كه تا سال،طرح

ب .ه صورت كامل به فرمت ديجيتالي تبديل كرده باشندخود را

و دسترسي:1تصوير )2وبگاه طرح: منبع(مقايسه سه سناريو از نظر مالكيت

1. Libraries of the Future: http://www.futurelibraries.info/ 
2. http://www.futurelibraries.info/content/page/scenarios-2050-0 
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 غرب وحشی
هـا اساس كار بر آزادي شـركت ) Wild West(» غرب وحشي«در سناريوي اول

هاي خصوصـي به اين ترتيب، مؤسسه. براي رقابت در محيطي پوياست مؤسساتو 

دهنـد كـه در يك فضاي رقابتي، امكانات آموزشي مناسبي را به دانشجويان ارائه مي

قدرت اصـلي. مناسب، بخشي از آنهاست» منابع آموزشي«و نيز» خدمات اطالعاتي«

خواهد بـود كـه در اين صورت در دست مصرف كنندگان خدمات يعني دانشجويان

و منابع متعدد را خواهند داشت هـا در ايـن نقـش كتابخانـه. امكان انتخاب خدمات

و وابسته به رويكرد سازمان مادر خواهد بود؛ اما بـه هرحـال،  وضعيت، چندمنظوره

در بخـش آمـوزش، كتابخانـه. نقشهاي جديدي براي كتابداران وجود خواهد داشت

توجه قـرار خواهـد گرفـت امـا اي فيزيك مورددانشگاه همچنان به عنوان يك فض

خدمات آموزشي. فضاهاي فعلي كارآيي الزم براي خدمات آينده را نخواهند داشت

مؤسسه به صورت يك پيمانـه يـا مـاجول خواهـد بـود كـه در آن پديدآورنـدگان، 

و تكنولوژيست در حـوزه. هاي آموزشي نقـش خواهنـد داشـت كتابداران، مدرسان

در هـاي اطالعـاتي را بـين گـروه پژوهش نيز كتابداران نقش واسـطه  هـاي مختلـف

.اي ايفا خواهند كرد تحقيقات بين رشته

 کندوی عسل
هـا فرض بر اين اسـت كـه دولـت ) Beehive(» كندوي عسل«در سناريوي دوم

هـدف اصـلي دولـت تربيـت نيـروي. كنترل كننده اصلي آموزش عالي خواهند بود

و به اين ترتيب آمـوزش عـالي ابـزاريهمتخصص در رشت هاي مختلف خواهد بود

در اين شرايط، مراكـز دانشـگاهي بـه سـمت. براي رسيدن به اين هدف خواهد شد

و هـر دانشـگاه در يـك حـوزه كـاري خـاص  تخصص گرايي حركت خواهند كرد

و تحقيقات خواهـد شـد كـه بـا تعـداد ) Hub(تبديل به يك مركز  براي تربيت نيرو

و تحقيقـاتي دي از شركتزيا و سـازمانهاي نيازمنـد چنـان نيروهـا ها، كارخانجات

ها دچـار تغييـرات شـديدي در عملكـرد در چنين فضايي، كتابخانه). Spoke(هستند 
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و تخصـيص دروس. خواهند شد در حوزه آموزش كتابداران نقش فعالي در تعيـين

و در حوزه پژوهش نيز هر كتابدار محو در يك تـيم پژوهشـي1ريايفا خواهند كرد

و چرخش اطالعات خواهد داشت .تخصصي نقش كليدي در تامين

 باغ محصور
، فرض بـر ايـن اسـت كـه بـه داليـل)Walled Garden(در سناريوي باغ محصور

و دامنـه خـدمات خـود ها محيط رقابتي، دانشگاه و درونگرا خواهند بود هايي محصور

و دانشگاهيان خود محدود خواهند كردرا به دانشجو خدمات اطالعاتي بـا تمركـز. يان

و مالكيت هرچه بيشتر منابع اطالعاتي خواهد بـود  بـه دليـل گسـتردگي. بر گردآوري

و دروني دانشگاه ثر از كتابخانـه دانشـگاهي نيـز متـأ ها، نقش آموزشـي خدمات محلي

در. همين فضا خواهد بود عالقـه هـاي خـاص مـورد حوزه به عبارت ديگر، كتابداران

و منابع اطالعاتي نيز رويكـردي موضـوعي بـا هـدف  دانشگاه تخصص خواهند يافت

پـژوهش در قالـب قراردادهـايي صـورت خواهـد. دسترسي محدود خواهنـد داشـت 

كتابـدار. گرفت كه متخصص اطالعـات بخشـي از يـك تـيم پژوهشـي خواهـد بـود 

.هاي تعريف شده حركت خواهد كرد در راستاي پژوهش) خصوصي(2شخصي

 سناريوهاي چهارگانه
هـا در آينـده پـيش بينـي چهـار سـناريو را بـراي كتابخانـه) 2007(3اهللا عنايت

از اين چهار مورد.4كند مي :عبارتند

 ).Lean, Mean, Information Machine(وابستگي، ميانه روي، ماشين اطالعات.1

 Co-location for Community(هاي جامعـه موقعيت يابي براي توسعه ظرفيت.2

Capacity Building.( 
 ).Knowledge Navigator(ناوبر اطالعات.3

 ).Dinosaurs of the Digital Knowledge Era(دايناسورهاي عصر دانش ديجيتال.4

1. Hub librarian 2. Personal librarian 
3. Inayatullah, S.  4. http://faculty.taylor.edu/dnbowell/seminar08/wf.pdf 
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مي يافته دچـار تغييـرات اساسـي در ها در آينده دهد كه كتابخانه هاي تحقيق نشان

و طراحي خواهند شد و ارزشـمندي. اهداف، خدمات در سناريوي اول، كمبـود فضـا

كنـد تـا بـه دنبـال هـا آنهـا را مجبـور مـي هاي زياد كتابخانـه هزينه. آن محوريت دارد

و كتابخانه براي دريافت حمايت در سـناريوي دوم،. هاي مالي برونـد دوستداران كتاب

و كتابخانـه فرض بر اين اس هـا را بيشـترت كه دنياي متمـدن آينـده ارزش اطالعـات

و به اين ترتيـب، كتابخانـه  تـ خواهد دانست مينأهـا دچـار مشـكالت چنـداني بـراي

و ادامه خدمات خود نخواهند بود هزينه برعكس، عطـش زيـادي از سـوي جامعـه. ها

و به اين ترتيب كتا براي خدمات كتابخانه هـا در سـاخت بخانهاي وجود خواهد داشت

و در سـناريوي سـوم كتابخانـه. هاي فرهنگي جامعه نقش آفريني خواهند كـرد پايه هـا

و افـراد زيـادي بـراي يـافتن  كتابداران نقش ناوبري دانش را بر عهده خواهند داشـت

و خلق دانش جديد محتاج خدمات كتابخانه به ايـن ترتيـب،. ها خواهند بود اطالعات

و خدمات آنها خواهند بود تجربه كردن كتابخانهشهروندان نيازمند  سـناريوي آخـر. ها

مي ها را در قالب ناوبري اطالعات مورد نيز نقش كتابخانه دهـد امـا از نظـر توجه قرار

گيرد كه با سهم زيادي در گـردش مـالي اقتصادي آنها را موجودات بزرگي در نظر مي

و همانند داي هـاي تسـخيركننده اقتصـاد خواهنـد ناسورها، غـول جهاني خواهند داشت

و. بود هـاي بازيـابي كننـده گـذاري شـركت تأثيرچنين سناريويي بـا توجـه بـه رشـد

و پيش بيني مي هاي فنـاوري اطالعـات اگر شركت. شود اطالعات مانند گوگل طراحي

و مايكروسافت امروزه از نظر اقتصادي جزو شـركت  و مانند ياهو، گوگل هـاي بـزرگ

در گذار هستند، بعيد نيست كه به دليل ارزش اقتصادي اطالعات، كتابخانهتأثير هـا نيـز

. دنياي آينده به مراكزي با اهميت اقتصادي باال تبديل شوند

 کتابخانه به عنوان مرکز دانش
و مراكز متعـددي عنـوان كتابخانه را بـراي) Knowledge Center(» مركـز دانـش«ها

ت. اند بردهكتابخانه خود به كار  كيد بر جايگاه كتابخانه به عنـوان يـك مركـزأهدف اينان

و اشاعه اطالعات است چنانچه در مقدمه نيز ذكـر. محوري براي نگهداري، سازماندهي
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هـا بـا شد، روند تغييرات به ويژه از نيمه دوم قرن بيستم به بعد باعث شـد تـا كتابخانـه

و مركـز) Information center(اطـالع رسـاني مراكز. هاي ديگري هم فعاليت كنند عنوان

هايي هستند كـه از نمونه عنوان) Document center(و مركز اسناد) Media center(رسانه

و هنوز هم دارنـد  رغـم قـدمت واژه علـي. به تنهايي يا همراه با نام كتابخانه رواج داشته

Library ي جهان به جاي آن از عنوانها تعدادي از كتابخانه 2000تا 1980، بين سالهاي

Cybrary از بـراي نمونـه، كتابخانـه. بـود اسـتفاده كردنـد Libraryو Cyberكه تركيبـي

را براي خـود برگزيـد؛ UQ Cybraryعنوان 1990در استراليا در دهه1دانشگاه كوئينزلند

ترًاما يك دهه بعد، مجددا  نـه بـه علت تغيير نـام ايـن كتابخا. بازگشت به عنوان قديمي

Cybrary و منابع سنتي به خدمات نوين اطالعـاتي بر تحول كتابخانه تأكيد ها از خدمات

از. هاي جديد اطالعاتي بود مبتني بر فناوري چند سال بعد، با فراگيرشـدن درك عمـوم

و عموميت يـافتن نقـش ارتباط كتابخانه با فناوري و خـدمات جديـد هاي اطالعاتي هـا

شد؛ بنـابراين، ايـن كتابخانـه احساس نمي ي، ديگر نيازي به عنوانهاي دانشگاه كتابخانه

.دوباره نام قديمي را برگزيد

 PLKCبرنامه
هـايي را بـراي بـه بعـد برنامـه 2000هاي مختلف كشور استراليا، از سال ايالت

 PLKCاند كـه بـا عنـوان هاي عمومي ايجاد كرده گسترش بخشيدن به نقش كتابخانه

هـاي عمـومي ها گسترش دامنه خـدمات كتابخانـه هدف اين برنامه. شود شناخته مي

كتابداران كارشناس انجمن شهر به افراد محلـي. تحت نظارت شوراهاي شهرهاست

و كنند تا دانش بومي، قصه كمك مي و آثار فرهنگي ناحيه خود را گردآوري كننـد ها

در نمونه اين برنامـه ).Library Careers, 2010(هاي اطالعاتي قرار دهند در پايگاه هـا

بخـش مهمـي از ايـن ). PLKC, 2008(اجـرا شـده اسـت2قلمرو سـرزمين شـمالي 

و دانش بومي خـود برنامه ها، كمك به بوميان استراليا براي گردآوري تاريخ، فرهنگ

 ).Forsyth, 2000; Poustie, 1999(است 

1. The University of Queensland (UQ): www.uq.edu.au                  2. Northern Territory (NT)     
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 برنامه کمیسیون ملی دانش هند
مجموعـه»1كميسـيون ملـي دانـش هنـد«به منظور ارتقاي سطح علمـي هنـد،

. به اجرا درآورده است 2005هايي را در جهت مديريت دانش در هند از سال برنامه

و دانـش هدف اين برنامه محـور–ها، انتقال جامعه هند به يك جامعه مـدرن، پويـا

و گـرايش بـه ها شامل برنامه. است و رونـدهاي پژوهشـي تغيير در آمـوزش عـالي

الزمـه ايـن كـار نيـز گسـترش. سمت پژوهش در موضـوعات اولويـت دار اسـت 

و ارتباطاتي در برنامه فناوري و دولتي كشور هنـد اسـت هاي اطالعاتي . هاي تجاري

:شاخه اصلي است5برنامه كميسيون ملي دانش هند شامل

 دسترسي به دانش.1

م.2  فهوم دانشتعريف

 خلق دانش.3

 كاربرد دانش.4

 توسعه خدمات بهتر دانشي.5

و مخـزن در اين بين، به كتابخانه هـاي هاي هند بـه عنـوان مراكـز غنـي منـابع

كتابخانـه«: در گـزارش طـرح تصـريح شـده اسـت. اطالعاتي نگريسته شده اسـت 

و ايـده–ساختماني پر از كتاب نيست  و منبعي از اطالعـات هاسـت، مكـاني مخزن

و خلق دانش جديـد  و براي توليد انديشه و پرسيدن، ). NCK, 2007(»براي يادگيري

هـا هاي هند دريافت كه اين كتابخانـه كميسيون در تحقيق بر روي وضعيت كتابخانه

و استانداردهاي الزم براي نقش آفريني در دسـترس  پذيرسـازي اطالعـات از شرايط

و خـروج كتابخانـه در طرح مـذكور قـرار اسـت. برخوردار نيستند هـا دروازه ورود

و به همين دليل مجموعه برنامه و سطح كيفـي دانش باشند هايي براي ارتقا خدمات

.هاي هند تدارك ديده شده استو كمي كتابخانه

1. National Knowledge Commission (NKC) 
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 TRACكنرسسيوم
و با مقاصـد گونـاگون اقـدام بـه امضـاي برخي كتابخانه ها، در سطوح مختلف

و ايجاد كنسرسيوم در. اند هاي همكاري نموده تفاهم نامه اين همكاري ممكن اسـت

و يـا در جسـتجو باشـد اشتراك منابع، همكاري بين كتابخانـه  نمونـه آن، طـرح. اي

TRAC1هـاي چنـد اسـتان كاناداسـت براي جستجوي در هم كرد در منابع كتابخانه

)TRAC, 2012 .(اي هايي براي اشتراك منابع، خدمات امانت بين كتابخانـه چنين طرح

و بـا TRAC اما. ها رايج هستندو عضويت فراگير در كتابخانه در سـطحي فراايـالتي

.رويكردي جديد به دنبال مديريت جريان اطالعات است

 ها و رصد دانش کتابخانه
انـد كـه هاي معدودي به كار علم سنجي مشـغول بـوده تا سالهاي اخير مؤسسه

، مؤسسـه ISIدر كنـار مؤسسـه. ترين آنها بوده است سرشناس ISIتامسون رويترز يا 

انتشاراتي الزوير نيز با ايجاد پايگاه استنادي اسكوپوس دومين نظام استنادي جهـاني

و. را پايه گذاري كرده است ورود موتورهـاي جسـتجو بـه ايـن عرصـه، خـدمات

و سيستم هاي جديد علم سـنجي را پايـه گـذاري كـرده اسـت كـه گوگـل اسـكالر

هاي علم در كنار اين مؤسسه. هايي از آنها هستند روسافت آكادميك سرچ نمونهمايك

هـاي علـم سنجي يا جستجوي اطالعات، كشورهاي مختلف نيـز بـراي خـود نظـام 

و مركـز اطـالع رسـاني منطقـه. اند سنجي ايجاد كرده و در ايران، كتابخانه اي علـوم

ورا ISCنظـام اسـتنادي ) RICeST(تكنولوژي در شيراز  بـراي كشـورهاي اسـالمي

كشور هند نيـز نظـام ). Mehrad and Naseri, 2010(مجالت ايراني ايجاد نموده است 

و مالزي نيز ازICI2ملي استنادي  . بـرد بهـره مـيMyCite 3را راه اندازي كرده است

، تركيـه)SCIndeks(، صربسـتان)TSCIو THCI(كشورهاي ديگر مانند چين، تايوان

)CABIM(4روسيهو)RSCI (هـاي در بسياري از طرح. هاي مشابهي دارند نيز برنامه

مي فوق، كتابخانه و ملي نقش آفريني .كنند هاي دانشگاهي

1 The Regional Automation Consortium (TRAC)  2. http://www.indiancitationindex.com/ 
3. http://www.mycite.my/ 4. http://www.ulakbim.gov.tr/eng/cabim/about/ 
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 سخن پایانی
و كتابخانه ها همگام با تحوالت اجتماعي، بـه دنبـال انطبـاق دادن خـود بـا نيازهـا

ه، هرچند طرح خاصي كه هاي نوآوران در مروري بر فعاليت. شرايط جديد جامعه هستند

و اطالعات سازماني معرفي كند  كتابخانه را به صورت واضح به عنوان رصدكننده دانش

هـايي ها براي رسيدن به هـدف هاي ذكر شده، نشان از تحول كتابخانه پيدا نشد اما نمونه

و گشودن افق .اي دارند هايي جديد در خدمات كتابخانه جديد
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 پیشنهادهای پژوهشی
 هاي نوين اطالعاتي ها در نظام كاربرد آنتولوژيمطالعه.1

 طراحي مدل مفهومي خدمات هر كتابخانه يك رصدخانه.2

 اي كتابخانه رصدخانهترسيم نقشه راه وصول به نقش.3

ها اي در كتابخانه سنجي ايجاد خدمات رصدخانه امكان.4

ها اي در كتابخانه نيازسنجي ارائه خدمات رصدخانه.5

ها هاي كتابخانه مطالعه ديدگاه مديران در تغيير در نقش.6

اي سنجي در زمينه ارائه خدمات رصدخانهديدگاه.7

ت اي در سازمان هاي رصدخانه شناسايي نقش.8 و اي نقـش حليل ضرورت ايفها

 ها در اين زمينه كتابخانه

اي اي جهت ارائه خدمات رصدخانه افزارهاي كتابخانه ارزيابي نرم.9

ها طراحي مدل مفهومي بازيابي معنايي در كتابخانه.10

 هاي پيشرو هاي بازنمون دانش در كتابخانه مطالعه قابليت.11

و سازماني مورد مطالعه زيرساخت.12 هـا نياز براي كتابخانه هاي فني، فرهنگي

اي در خدمات رصدخانه

ايدر حركت به سمت خدمات رصدخانهمطالعه مديريت تغيير.13

ي ايرانهاو مكاتب مديريتي حاكم بر كتابخانهها شيوهمطالعه.14

كه.15 در طـول زمـانكه(ي ارزيابيهاها استفاده خالق از چارچوبمطالعه اين

و   پذير است چگونه امكان،)كارهاي انتفاعي بوده استً عمدتا متاثر از كسب

و استقرار نظـام ملـي ارزيـابي كتابخانـه در تعيين.16 و الزامات تدوين شرايط

 ايران
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و كتابخانـه عملكرد كتابخانهمطالعه چگونگي.17 هـا در ايـران بـه ها به طور كلي

و جامعه و دانش در سطح سازمان  طور خاص در رابطه با هژموني اطالعات

كهبر.18 مي كتابخانهرسي اين و كم اثر ها چگونه شدن توانند پيدايش، هژموني

و واكـنش مناسـب پارادايم هاي مرتبط با كاركردهاي خود را پـايش كـرده

 نسبت به آنها نشان دهند

ي هـا نظام بهينـه كـاوي در كتابخانـه هاي ممكن براي استقرار بررسي شيوه.19

 ايران

هـاي هـا از همكـاري كتابخانـه گيـري هاي ممكن براي بهـره شناسايي شيوه.20

اي شبكه

هـاي از فنـاوري هـا كتابخانـه بـرداري هايي ممكن براي بهره شناسايي شيوه.21

و اطالعات در جهت افزايش كمي  وارتباطات و كيفيـت خـدمات خـود ت

 ارتباط نظام مند با جامعه مخاطب

در تفاوتمقايسه.22 درتعهاي موجود اريف عرضـه شـده از مفهـوم ارزيـابي

و ساير رشته ها متون علم اطالعات

و ارزيابي پيامبررسي تفاوت ميان.23 د در محيط كتابخانهارزيابي فرايند

و مراكز اطالع كاربردهايي نتايج ارزيابي در انواع كتابخانهتعيين.24  رساني ها

ي تعيين كاربردهاي نتايج ارزيابيها مطالعه شيوه.25

از شيوهمطالعه.26 كاربردهـاي نتـايج ارزيـابي در هـاي ممكـن بـراي اسـتفاده

 هاي انتفاعي در كتابخانه به عنوان يك سازمان غير انتفاعي سازمان

و رابطه.27 و رويكـرد ميان روشمطالعه نسبت هاي پـژوهش علـم اطالعـات

 ارزيابانه در تحقيقات

و.28  هـاي حـوزه اطـالع رسـاني در چـارچوب رويكـرد نقد فعاليـت بررسي

 منوتيكي پراگ
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و رابطــه.29 و رويكــرد فلســفه روشميــان مطالعــه نســبت شناســي پــژوهش

 منوتيكي پراگ

و رويـه مطالعه.30 هـاي اي مروري با رويكردي تحليلي بـراي ترسـيم رونـدها

در سـه رسـاني اطـالع مراكـزوها كتابخانه عملكرد ارزيابيجاري در زمينه 

 گذشتهةده

و رويكردهـاي شناختي با هدف شناسايي مهمترين روش اي روش مطالعه.31 ها

و مراكــز ارزيــابي عملكــرد كتابخانــههــاي اســتفاده در پــژوهش مــورد هــا

 هاي اخير در سال رساني اطالع

درو تحـوالت تغييـرات رونـد با هدف ترسيم مهمترين اي تاريخي مطالعه.32

و مراكـز اطـالع ارزيابي عملكرد كتابخانهمعيارهاي زمينه رسـاني در نـيم ها

 قرن گذشته

و هـا كتابخانـه عملكـرد ارزيـابي اي تطبيقي براي مقايسه معيارهـاي مطالعه.33

 رساني در كشورهاي مختلف اطالع مراكز

و هـا كتابخانـه عملكرد اي دلفي براي تعيين معيارهاي بومي ارزيابي مطالعه.34

و اطــالع مراكــز ــر اســاس نظــرات متخصصــان علــم اطالعــات رســاني ب

 شناسي كشور دانش

و تلقـي كـاربران.35 و تبيين چگـونگي نگـرش پژوهشي كيفي براي شناسايي

و مراكز اطالع كتابخانهانواع  ارزيـابي عملكـرد نسبت به معيارهاي رساني ها

 خدمات اين مراكز

و تأثيرپژوهي براي شناسايي اي از جنس اقدام مطالعه.36 بازتاب ناشي از تغييـر ات

و مراكز اطالع در خدمات كتابخانه  بر ميزان استفاده از اين خدمات رساني ها

و ابزارهـاي نـوين اي براي آزمون اسـتفاده از روش رشته اي ميان مطالعه.37 هـا

ــابي در  و بازاري ــديريت ــم م ــه عل ــرد كتابخان ــابي عملك ــز ارزي و مراك ــا ه

 رساني اطالع
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Absolute Models هاي قطعي مدل 

American Library Association انجمن كتابداران امريكا 
American Standard Code for Information 
Interchange  استاندارد محتوا جهت مبادلهكد(اسكي(

ASCII  See  American Standard Code for Information Interchange 

Attribute  ويژگي 

Auto ethnography نگاري مردم- خود 

Beyond Budgeting. فرابودجه 

Bibliographic Framework Initiative  چارچوب كتابشناختيبرنامه 

Bibliomining  فراداده كاوي(بيبليوماينينگ(
Bounded Rationality and Satisficing 
Theory و خرسندي  نظريه عقالنيت محدود

BPM See Business Process Management 

BPMS See Business Process Management System 

Brigham Young University دانشگاه برينگام يانگ 

British Library كتابخانه بريتانيا 

Business Process Management (BPM) و كار  مديريت فرايند كسب
Business Process Management System 
(BPMS) و كار سيستم  هاي مديريت فرايندهاي كسب

Canadian Library Association انجمن كتابداران كانادا 
Chartered Institute of Library and 
Information Professionals (CILIP) پي.آي.ال.آي.سي.

CILIP See Chartered Institute of Library and Information Professionals 

Clark Art Institute موسسه هنري كالرك 

Cloud computing رايانش ابري 

Committee of Principals (CoP) كميته اصول اساسي 

Communicatee گر ارتباط
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Competencies and Skills و مهارت ها توانمندي

Content Validity روايي محتوايي 

CoP See Committee of Principals 

Copac   فهرستگان بريتانيا(كوپك(

Core Competencies هاي پايه توانمندي 

Critical Autobiography نويسي انتقادي نامه زندگي 

Customer Loyalty وفاداري مشتري 

Data mining داده كاوي 

Data repository مخازن اطالعاتي 

Data warehouse انباره داده 

DECIMAL See DECIsion-MAking in Libraries  

Decision Support Systems (DSS) يار هاي تصميم سيستم 

DECIsion-MAking in Libraries (DECIMAL) يار هاي تصميم سيستم 
Douglas County Public Libraries (Colorado) هاي عمومي شهر داگالسكتابخانه

)كلورادو(
DSS See Decision Support Systems  

Emancipation بخشي رهايي 

EURIG See European RDA Interest Group  

European RDA Interest Group (EURIG)  آر گروه عالقه(يوريگ )در اروپا.اي.دي.مند به

Expectation Confirmation-Disconfirmation Theory و تكذيب انتظارات  نظريه تاييد

Explicit آشكار 

Expression بيان 

Field Texts/Field Notes متون ميداني 

FRAD فراد 

FRBR هاي كتابشناختي ملزومات كاركردي پيشينه 

Gratification خشنودي 

Grounded Theory بنياد اي يا داده پردازي زمينه روش نظريه 
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Hermeneutics هرمنوتيك 

Hub librarian كتابدار محوري 

Human Capital سرمايه انساني 

IFLA ايفال 

Indigenous Ethnography مردم نگاري بومي 

Internet Cloud Computing اينترنتي رايانش ابري 

Item مورد 
Joint Steering Committee for Development 
of RDA (JSC) آر .اي.دي.كميته همكاري مشترك توسعه

Knowledge application maps هاي كاربرد دانش نقشه 

Knowledge asset maps دانشي هاي دارايي نقشه 

Knowledge development maps هاي توسعه دانش نقشه 

Knowledge source maps هاي منابع دانش نقشه 

Knowledge structure maps هاي ساختار دانش نقشه 

Kolligian Library (University of California) در دانشگاه كاليفرنيا  كتابخانه كاليگيان

LibQUAL كوآل اليب 

Library 2.0  2كتابخانه

Library and Archives Canada  و  آرشيوهاي كاناداكتابخانه

Link resolver هاي پيوند مبدل 

Linked Data هاي پيوندي داده 

Lived Experience هاي زيسته تجربه 

Manifestation نمود 

Metadata mining فراداده كاوي 

METS  سازي استاندارد فراداده براي يكپارچه(متس(

Namespace فضاها-نام 

Narrative Inquiry و حكايي  ماهيت روايي

National Knowledge Commission (NKC) كميسيون ملي دانش هند 
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National Library of Australia كتابخانه ملي استراليا 

New Bibliographic Framework Initiative طرح نوين چارچوب كتابشناختي 

NISO See The National Information Standards Organization

NKC See National Knowledge Commission 

North Carolina State University دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي 

Northern Territory (NT) سرزمين شمالي 
NSDL Technical Infrastructure white paper نشريه رسمي زير ساخت فني

.ال.دي.اس.ان
NT See Northern Territory 

OCLC سي.ال.سي.او.

Ohio State University  ايالتي اوهايودانشگاه 

ONIX  استاندارد فراداده ناشران(اونيكس(

Open course نهضيت دسترسي آزاد به منابع درسي 

Open Metadata Registry ثبتگاه فراداده باز 

Operations Research در عمليات  پژوهش

Performance Management (PM) مديريت عملكرد 

Personal Competencies هاي فردي مهارت 

Personal Ethnography,  نگاري شخصي مردم 

Personal librarian كتابدار شخصي 

Personal Narratives حكايت شخصي 

PM See Performance Management 

Pragmatism پراگماتيسم 

Prag-meneutics منوتيكي پراگ 

Probabilistic Models هاي احتمالي مدل 

Professional Competencies اي هاي حرفه مهارت

Purposive and Selective Data و گزينشي روش  هاي كيفي هدفمند

Push technology فناوري تزريقي 
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Query وجو پرس 

Queuing Theory نظريه صف 

RATER See Reliability, Assurance,Tangibles, Empathy, and Responsiveness

RDA Toolkit اي.دي.آر.آر كننده دستورالعمل تامين(تولكيت .)اي.دي.هاي

RDF See Resource Description Framework

Reflexive Ethnography نگاري تأملي مردم 

Registries مراكز ثبتي 

Relevance ربط 

Reliability, Assurance, Tangibles, 
Empathy, and Responsiveness (RATER) 

پذيري، ملموس بودن،اعتمادپذيري، اطمينان
و پاسخگويي  همدلي

Resource Allocation تخصيص منابع 

Resource Description Framework (RDF) اف.دي.آر) )چارچوب توصيف منبع.

Satisficing خرسندي 

Schema فرانما 

Semantic agreements هاي معنايي توافقنامه 

SERVQUAL سروكوآل 

SkyRiver افزار كتابشناختينرم(ريور اسكاي(

SML ال.ام.اس) )زبان استاندارد كدگذاري.

Stanford University دانشگاه استنفورد 

State Library of Pennsylvania كتابخانه ايالتي پنسيلوانيا 

Syntactic نحوي 

Tacit نهان 

Taxonomy  بندي نظام رده(تاكسونومي(

The National Information Standards 
Organization (NISO) 

رسانيسازمان ملي استانداردهاي اطالع
)نيسو(امريكا

The Regional Automation Consortium (TRAC) طرح ترك 

The Special Libraries Association (SLA)  هاي تخصصي انجمن كتابخانه 
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TRAC See The Regional Automation Consortium 

Unit- cost هزينه واحد 

Universal Resource Identifiers (URI) آي.آر.يو) )شناسگر جهاني منابع.

University of Chicago دانشگاه شيكاگو 

University of North Dakota دانشگاه داكوتاي شمالي 

University of Queensland (UQ) دانشگاه كوئينزلند 

UQ See University of Queensland 

URI See Universal Resource Identifiers 

VIAF See Virtual International Authority File 

Virtual International Authority File (VIAF) وياف(فهرست مستند مجازي بين المللي(

VTLS Virtual system اس.ال.تي.سيستم مجازي وي.

Web 2.0  2وب

WordNet  شبكه معنايي واژگان(وردنت(

Work اثر 

WorldCat  فهرستگان جهاني( ورلد كت(

Zepheira Associates زف را  موسسه ِ
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 Workاثر

 Communicateeگرارتباط

(ال.ام.اس  SML)زبان استاندارد كدگذاري.

 SkyRiver)افزار كتابشناختينرم(ريوراسكاي

 American Standard Code for Information)كد استاندارد محتوا جهت مبادله(اسكي
Interchange

پذيري، ملموساعتمادپذيري، اطمينان

ه و پاسخگوييبودن، مدلي
Reliability, Assurance, Tangibles, 
Empathy, and Responsiveness (RATER) 

 Data warehouseانباره داده

 American Library Associationانجمن كتابداران امريكا

 Canadian Library Associationانجمن كتابداران كانادا

  The Special Libraries Association (SLA)هاي تخصصيكتابخانهانجمن

 OCLC.سي.ال.سي.او

 ONIX)استاندارد فراداده ناشران(اونيكس

 IFLAايفال

 RDA Toolkit.)اي.دي.هاي آركننده دستورالعملتامين(تولكيت.اي.دي.آر

(اف.دي.آر  Resource Description Framework (RDF))چارچوب توصيف منبع.

 Explicitآشكار

 Bibliographic Framework Initiativeبرنامه چارچوب كتابشناختي

 Expressionبيان

 Bibliomining)فراداده كاوي(بيبليوماينينگ

 Pragmatismپراگماتيسم

 Prag-meneuticsمنوتيكيپراگ

 Queryوجوپرس

 Operations Researchپژوهش در عمليات

 Taxonomy)بنديردهنظام(تاكسونومي
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 Lived Experienceهاي زيستهتجربه

 Resource Allocationتخصيص منابع

 Semantic agreementsهاي معناييتوافقنامه

و مهارت  Competencies and Skillsهاتوانمندي

 Core Competenciesهاي پايهتوانمندي

 Open Metadata Registryثبتگاه فراداده باز

 Personal Narrativesحكايت شخصي

 Satisficingخرسندي

 Gratificationخشنودي

 Auto ethnographyنگاريمردم-خود

 Data miningداده كاوي

 Linked Dataهاي پيونديداده

 Stanford Universityدانشگاه استنفورد

 North Carolina State Universityدانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي

 Ohio State Universityدانشگاه ايالتي اوهايو

 Brigham Young Universityيانگدانشگاه برينگام

 University of North Dakotaدانشگاه داكوتاي شمالي

 University of Chicagoدانشگاه شيكاگو

 University of Queensland (UQ)دانشگاه كوئينزلند

 Cloud computingرايانش ابري

 Internet Cloud Computingاينترنتيرايانش ابري

 Relevanceربط

 Emancipationبخشيرهايي

 Content Validityروايي محتوايي

 Grounded Theoryبنياداي يا دادهپردازي زمينهروش نظريه

و گزينشيهاي كيفيروش  Purposive and Selective Dataهدفمند
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 Critical Autobiographyنويسي انتقادينامهزندگي

رسانيسازمان ملي استانداردهاي اطالع

)نيسو(امريكا
The National Information Standards 
Organization (NISO) 

 Northern Territory (NT)سرزمين شمالي

 Human Capitalسرمايه انساني

 SERVQUALسروكوآل

 Chartered Institute of Library and Information Professionals.پي.آي.ال.آي.سي
(CILIP)

 DECIsion-MAking in Libraries (DECIMAL)يارهاي تصميمسيستم

 VTLS Virtual system.اس.ال.تي.سيستم مجازي وي

 Decision Support Systems (DSS)يارهاي تصميمسيستم

و كار سيستم  Business Process Management System هاي مديريت فرايندهاي كسب
(BPMS)

 The Regional Automation Consortium (TRAC)طرح ترك

 New Bibliographic Framework Initiativeطرح نوين چارچوب كتابشناختي

 .Beyond Budgetingفرابودجه

 FRADفراد

 Metadata miningفراداده كاوي

 Schemaفرانما

 Push technologyفناوري تزريقي

 Virtual International Authority File (VIAF))وياف(فهرست مستند مجازي بين المللي

هاي عمومي شهر داگالسكتابخانه

Douglas County Public Libraries (Colorado))كلورادو(
 State Library of Pennsylvaniaكتابخانه ايالتي پنسيلوانيا

 British Libraryكتابخانه بريتانيا

 National Library of Australiaاسترالياكتابخانه ملي

و آرشيوهاي كانادا  Library and Archives Canadaكتابخانه

 Committee of Principals (CoP)كميته اصول اساسي
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 Joint Steering Committee for.اي.دي.كميته همكاري مشترك توسعه آر
Development of RDA (JSC)

 2Library 2.0كتابخانه

 Kolligian Library (University of كتابخانه كاليگيان در دانشگاه كاليفرنيا
California)

 Personal librarianكتابدار شخصي

 Hub librarianكتابدار محوري

 National Knowledge Commission (NKC)كميسيون ملي دانش هند

  Copac)فهرستگان بريتانيا(كوپك

 LibQUALكوآلاليب

و حكايي  Narrative Inquiryماهيت روايي

 Link resolverهاي پيوندمبدل

 METS)سازياستاندارد فراداده براي يكپارچه(متس

 Field Texts/Field Notesمتون ميداني

 Data repositoryمخازن اطالعاتي

 Probabilistic Modelsهاي احتماليمدل

 Absolute Modelsهاي قطعيمدل

 Performance Management (PM)مديريت عملكرد

و كار  Business Process Management (BPM)مديريت فرايند كسب

 Registriesمراكز ثبتي

 Indigenous Ethnographyمردم نگاري بومي

 Reflexive Ethnographyنگاري تأمليمردم

  ,Personal Ethnographyنگاري شخصيمردم

 FRBRهاي كتابشناختيپيشينهملزومات كاركردي

 Professional Competenciesايهاي حرفهمهارت

 Personal Competenciesهاي فرديمهارت

 Itemمورد

زف را موسسه ِZepheira Associates 
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 Clark Art Instituteموسسه هنري كالرك

 Namespaceفضاها-نام

 Syntacticنحوي

 NSDL Technical Infrastructure white.ال.دي.اس.نشريه رسمي زير ساخت فني ان
paper

و تكذيب انتظارات  Expectation Confirmation-Disconfirmation Theoryنظريه تاييد

 Queuing Theoryنظريه صف

و خرسندي  Bounded Rationality and Satisficing نظريه عقالنيت محدود
Theory

 Knowledge development mapsهاي توسعه دانشنقشه

 Knowledge asset mapsدانشيهاي دارايينقشه

 Knowledge structure mapsهاي ساختار دانشنقشه

 Knowledge application mapsهاي كاربرد دانشنقشه

 Knowledge source mapsهاي منابع دانشنقشه

 Manifestationنمود

 Tacitنهان

 Open courseنهضيت دسترسي آزاد به منابع درسي

 Hermeneuticsهرمنوتيك

 Unit- costهزينه واحد

 2Web 2.0وب

 WordNet)شبكه معنايي واژگان(وردنت

  WorldCat)فهرستگان جهاني(ورلد كت

 Customer Loyaltyوفاداري مشتري

  Attributeويژگي

 Universal Resource Identifiers (URI))شناسگر جهاني منابع(.آي.آر.يو

در.اي.دي.مند به آرگروه عالقه(يوريگ

European RDA Interest Group (EURIG))اروپا
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 207،213،)يكاو فراداده(نگينيومايبليب

 168،171،210،213،سميپراگمات

ــراگ ــوت پ ،4،161،162،166،168،يكيمن

169،205،206،210،213 

 211،213،)يبندرده نظام(يتاكسونوم

 211،214،ييمعنايها توافقنامه

 25،208،214،ها مهارتويتوانمند

 28،41،42،208،214،هيپايهايتوانمند

 102،103،210،214،باز فراداده ثبتگاه

 133،137،207،214،ينگار مردم-خود

 20،90،182،185،192،يكاوداده

،96،98،100،102،104،يونديپيها داده

111،112،116،117،209،214 

 89،118،207،209،214،يابر انشيرا

 118،209،214،ينترنتيايابر انشيرا

،اديــبن دادهايــيا نــهيزميپــردازهيــنظر روش

150،208،214 

،139،ينشـيگزو هدفمنـديفيكيها روش

210،214 

 138،208،215،يانتقاديسينو نامهيزندگ

ــرما ــانهيسـ ،25،26،70،125،209،يانسـ

215 

 146،211،215،سروكوآل

 114،207،215،.پي.آي.ال.آي.سي

 181،208،215،يار تصميم هاي سيستم

ــ.يويمجــاز ســتميس ،96،212،.اس.ال.يت

215 

و كســبينــدهايفراتيريمــديهــا ســتميس

 176،180،207،215،كار

 211،215،ترك طرح

ــو طــرح ،110،يكتابشــناخت چــارچوبنين

210،215 

 208،215،فراد

 88،209،215،يكاو فراداده

 211،215،فرانما

 84،210،215،يقيتزريفناور



 �219 نمايه

،)افيـو(يالمللـنيبيمجاز مستند فهرست

212،215 

 2،174،175،209،216 كتابخانه

 198،210،216،يشخص كتابدار

 198،209،216،يمحور كتابدار

 114،207،215،ياساس اصول كميته

،.اي.دي.آر توسعه مشتركيهمكار كميته

114،209،216 

 201،209،216،هند دانشيملونيسيكم

 208،216،)ايتانيبر فهرستگان( كوپك

ــال ــوآلبي ،146،147،154،155،209،ك

216 

 17،209،216،ونديپيها مبدل

ــتس ــتاندارد( مـــ ــراداده اســـ ــرا فـــ يبـــ

 209،216،)يساز كپارچهي

 138،208،216،يدانيم متون

 90،208،216،ياطالعات مخازن

 167،210،216،ياحتماليها مدل

 167،207،216،يقطعيها مدل

 121،210،216،عملكرد مديريت

،176،207،كــارو كســب نــديفراتيريمــد

216 

 98،101،211،216،يثبت مراكز

 138،211،216،يتأملينگار مردم

 138،210،216،يشخصينگار مردم

،يكتابشناختيهانهيشيپيكاركرد ملزومات

86،95،116،208،216 

ــارت ــا مه ــهيه ،25،43،50،210،يا حرف

216 

 25،43،50،210،216،يفرديها مهارت

ــورد ،4،5،6،7،8،10،13،18،21،24،م

25،26،27،28،33،34،35،43،44،

45،46،47،52،54،55،56،58،61،

63،64،67،68،71،73،75،77،79،

80،81،82،84،85،86،87،88،90،

91،92،94،96،97،99،100،101،

103،104،106،108،109،112،113،

114،115،116،118،120،128،130،

133،134،135،137،138،143،144،

145،147،149،150،152،156،157،

162،166،167،169،171،172،174،

175،176،178،180،181،182،183،

186،192،194،196،197،198،199،

204،206،209،216 

 209،217،فضاها-نام

 208،217،انتظاراتبيتكذودييتاهينظر

 167،211،217،صفهينظر

،207،يخرسـندو محـدودتيـ عقالنهينظر

217 

 186،209،217، دانش توسعهيها نقشه

 185،209،217،يدانشييدارايها نقشه

 185،209،217،دانش ساختاريها نقشه

 186،209،217،دانش كاربرديها نقشه

 185،209،217،دانش منابعيها نقشه
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،5،7،10،87،97،99،117،123،نمــــود

150،170،183،209،217 

،210،يدرس منابعبه آزاديدسترستينهض

217 

 169،209،217،كيهرمنوت

 2،78،84،87،174،212،217وب

 212،217،)واژگانييمعنا شبكه( وردنت

 212،217،)يجهان فهرستگان(كت ورلد

ــيو ،27،73،88،124،153،158،يژگـــــ

207،217 

(يآ.آر.ويــ ،212،)منــابعيجهــان شناســگر.

217 

در.يا.يد.آر بـه منـد عالقه گروه(گيوري

 208،217،)اروپا






