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سرسخن
آنها را هم سنگ اين نشريات قلمداد کرد ،در عرصة کتابداری و
اطالعرسانی منتشر میشود .آنچه برای ما مهم است دادن اطالعاتی
آگاه��ی بخش ،در وهلة اول از خود جامعة کتابداری ايران و پس
ش��ماره اول دورة جدي��د خبرنام��ه که منتش��ر ش��د ،نظرها و
عکسالعملهای متفاوتی را نسبت به خود برانگيخت .نظرهايی که
مس��تقيماً به ما رسيد ،اغلب مثبت و تشويقآميز بود ،اما از گوشه و
کنار دوستان شفيق و يک رنگی هم بودند که کمیها و کاستیها
را گوش��زد کنند .تالش ما بر اين اس��ت که تا ح��د امکان نظرات
سازندة دوستان را اعمال کنيم و نشريه را به سبک دلخواه اکثريت
شما دوستان کتابدار منتشر کنيم.
اما به ما حق بدهيد که گاهی هم ما از شما گله و انتقادی بکنيم!
از مدته��ا قبل ما ن��وای «هل من ناصر ينصرنی» س��ر دادهايم ،اما
نمیدان��م صدای ما بلند نبوده يا گ��وش جامعة مخاطب به نواهای
ديگر مش��غول ،که چندان لبيکی نش��نيديم در اين مدت .بسياری
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از صفحات اين نش��ريه با عالقه و حميت شما رنگی ديگر خواهد
گرفت و بيشتر مقبول خوانندگان خواهد شد .همين جا الزم است
به آن دسته از دوستانی که به کمی صفحات مطالب خبرنامه اشاره
کرده بودند ،عرض کنم که خبرنامه را مطالب ش��ما میس��ازد و با
يک تعداد هم��کار ثابت ،نمیتوانيم بي��ش از حدی معين مطالب
توليد کنيم.
و البته خطاب به آن دس��ته از دوس��تانی که معتقد بودهاند ،بار
علمی مطالب اين ش��ماره کم بوده است نيز عرض میکنم که در
ي��ک خبرنامة داخلی ک��ه کاربری اصلیاش قرار اس��ت انعکاس
اخبار و رخدادهای جامعة کتابداری و انجمن و ...باش��د ،نمیتوان
چن��دان به دنب��ال مطالب حجي��م علمی بود .خوش��بختانه در حال
حاض��ر تعدادی نش��ريات علمی -پژوهش��ی و علمی -ترويجی و
نش��ريات وزين ديگری که عليرغم نداش��تن درجة علمی میتوان

از آن نيز از حوزههای مرتبط با اين وادی است.
خوب است گلهای هم از دوستان نزديکتر خود يعنی مسئوالن
و اعضای هيأت مديرة ش��اخههای اس��تانی کنيم .دوستانی که قرار
ب��وده مطالب صفحة «همه جای ايران س��رای من اس��ت» را تأمين
کنند .سرايی که در اين شماره ،چراغ آن خاموش مانده است.
يک��ی از بخشهايی که چندب��اری هم برای آن در وبالگها و
گ��روه بحث فراخوان داده ش��د ،و حتی يک مطل��ب هم برايش
دريافت نکرديم ،بخش��ی اس��ت به ن��ام «تجربهه��ای کتابدارانه».
م��ن اميدوار بودم که دوس��تان کتابدار با قلم��ی کردن خاطرات و
تجربههای منحصر به فرد خود به عنوان يک کتابدار در بخشهای
مختل��ف کتابخانه ،عالوه بر ثبت اي��ن تجربهها – که در نوع خود
میتواند هس��تة اولية بانکی ارزشمند باش��د -ديگران را نيز در اين
تجربهها سهيم کنند.
و س��خن آخر اينکه ما کتابدارها به عنوان مناديان دموکراس��ی
همواره مدافع جامعة چندصدايی بودهايم .صداهايی قدرتمند که
بتواند حق مطالب را ادا کرده و تحولی مثبت در جامعه ايجاد کند.
اما آي��ا صداهای ضعيفی که تنها به س��ر دادن نوای خود دلخوش
کنند و فارغ از ش��نيده ش��دن يا نشدن آن توس��ط ديگران باشند،
میتوانند چنين نقشی را ايفا کنند؟ بياييد به يکی کردن صداهامان
برای تقويـت و تأثيرگذاری بيشتر آن بينديشيم.
رويا مکتبی

							

نيازهاي جامعه ،بازار کار و آينده آموزش
کتابداري و اطالعرساني در ايران
رحمت اهلل فتاحي
گس��تردگي و س��رعت ش��گرف تغييرات و تحوالت يکي از

ترديد ،به دور شدن آموزش از جامعه و سرانجام به افول آن منتهي

ويژگيهاي بارز عصر امروز اس��ت .عصر «پس��امدرن» که در آن

خواهد ش��د .شواهد بس��ياري وجود دارد که برخي دانشکدهها و

زندگي ميکنيم ،فاصلهاي زياد با مفاهيم ،رويکردها و ساختارهاي

رش��تههاي آموزش عالي با بحران تقاضا براي ورود دانش��جويان

کالس��يک دارد .در اين عصر ،پيشبيني آينده نزديک نيز دشوار

جديد روبرو و در نتيجه به تعطيلي کشيده شده اند.

ميباش��د .نه تنها ش��اهد اين تغييرات هستيم ،بلکه رويکرد افراد و

نيازهاي بازار کار روبروست .غلبه فناوريهاي جديد بر محيطهاي

جامعه در برطرف كردن نيازهاي خود در حال دگرگوني اس��ت.

اطالعات��ي و اقبال فزاينده جامعه به رفع نيازهاي اطالعاتي خود از

انس��ان امروز نيازهاي فزايندهاي دارد ك��ه زيربناي همه آنها نياز

محيطهايي غير از کتابخانه (عموماً اينترنت) س��ؤالهاي اساس��ي

به اطالعات و دانش اس��ت و براي كسب آنها ،ابزارها ،محملها

در ذهن کتابداران و در نتيجه در ذهن مدرس��ان کتابداري ايجاد

و محيطهاي گوناگون��ي را ايجاد كرده و ميكند .وب و گوگل

کرده است .س��اده ترين پاسخ به اين پرسشها ،بازنگري در نظام

اكن��ون محيط غال��ب براي بس��ياري از اف��راد در برطرف كردن

آموزش کتابداري و اطالعرس��اني است که در برخي کشورها به

نيازهاي اطالعاتي اس��ت .از نظر بخش عمدهاي از جامعه ،وب و

س��رعت رخ داده و در برخي ديگر به کندي حرکت الک پشت

گوگل پاسخ به همهچيز است.

ميباشد.

بس��ياري از نهادهاي اجتماعي ،متأثر از تحوالت عصر جديد،

هر چند که در کش��ور ما ،خوش��بختانه ،همچنان ش��اهد اقبال

به طور منظم دس��ت اندرکار مطالعه براي پيشبيني آينده نزديک

ورود داوطلب��ان به رش��ته کتابداري و اطالعرس��اني هس��تيم و به

و مديري��ت تغيير هس��تند .بخش آموزش نيز در همه س��طوح ،به

همين واس��طه هم شاهد رش��د قارچ گونه گروههاي آموزشي در

ويژه نظام آموزش عالي س��خت درگير چالشهاي پاس��خگويي

مقاطع مختلف ،اما بايد به اين واقعيت تلخ

به نيازهاي متحول جامعه اس��ت .بقاي مؤثر دانشگاهها
و مراکز آموزش عال��ي در گرو برخورد

نيز اعت��راف کنيم که دانش
دان��ش آموختگان

درست با اين چالشها و نيازها است.

ما با نيازهاي

غفلت از شناخت نيازهاي جامعه

ب��ازار کار

و بازار کار ،بدون

سال ششم ،شماره پياپي  ،31آبان 1387

بر همين اس��اس ،نيازهاي فردي و اجتماعي در حال تغيير و تحول

تغييرات گس��تردهاي را ش��اهد ب��وده و اکنون با چالش پاس��خ به

خبرنامه انجمن كتابداري و اطالعرساني ايران

است .همه چيز در سطح محلي ،ملي و جهاني در حال گذار است.

رش��ته کتابداري و اطالعرس��اني از جمله حوزههايي است که

3

همخوان نيس��ت .اکنون بازار کار اقبالي به اس��تخدام آنها نش��ان
نميده��د و در عوض ،متخصصان رايانه توانس��ته اند به آن نيازها
پاسخ گويند .ناخرس��ندانه بايد اعتراف کرد که جامعه همچنان به
دليل ديدگاه س��نتي خود درباره حرفه کتابداري و اطالعرس��اني،
فاصله خود را با آن حفظ کرده است.

در تدوين برنامه جديد الزم است به محتواهايي

بينديشيم که آموزش آنها به دانشجويان بتواند

دانش و مهارت مديريت اطالعات در عصر تغييرات
را در آنها ايجاد کند.

از س��وي ديگر ،متأسفانه ،در اثر بي توجهي دولتها به تأسيس
و گسترش انواع کتابخانه ،به ويژه کتابخانههاي عمومي ،روستايي
و کودک در کش��ور در طول دوران معاصر ،جامعه نتوانسته است
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رو باقي است.

نمونههاي��ي از کتابخانههاي کارآمد را که بتوانند با خدمات خود،

در تدوي��ن برنامه جديد الزم اس��ت به محتواهايي بينديش��يم

زندگي افراد را متحول س��ازند ،ش��اهد باش��د .پيامد چنين امري،

که آموزش آنها به دانش��جويان بتوان��د دانش و مهارت مديريت

ديدگاه ضعيف جامعه نس��بت به کتابخانهه��ا و حرفه کتابداري و

اطالعات در عصر تغييرات را در آنها ايجاد کند .بايد اين جرأت

در نتيجه ،عدم اقبال آن به کتابخانههاس��ت .بسياري از افراد جامعه

را در دانش آموختگان خود ايجاد کنيم که وب و گوگل را پاسخ

حتي يک بار هم به کتابخانه مراجعه نکرده و نمي کنند .در همين

به همه چيز تلقي نکنند .درسهاي جديد بايد همچنان ارزشمندي

راس��تا ،همه ما شاهد گله مندي اکثريت دانش��جويان تازه وارد به

کارکردهاي کتابداري و اطالعرساني را در سازماندهي و مديريت

رش��ته کتابداري در باره عدم شناخت جامعه از حرفه آنها هستيم.

اطالعات حفظ کند .دانش جديد بايد مناسب با نيازها و رفتارهاي

همين امر نيز در جاي خود باعث نوعي يأس در ميان دانش��جويان

اطالع يابي جامعه به دانش��جويان منتقل شود .دانش کتابداران بايد

درباره آينده خود و حرفه شان شده است .در اين شرايط و با توجه

بتواند س��ازمانها ،ادارهها ،مراکز حرفهاي ،تجاري ،و کارخانهها

به پيش��ينه انتقادهاي گوناگون نسبت به چنين چالشي ،بازنگري در

را متقاع��د کند ک��ه کار مديريت اطالع��ات در حوزه تخصصي

برنامه آموزش رش��ته کتابداري به منظور همخوان سازي محتوايي

کتابداران است نه جزء توانمنديهاي دبيرخانه يا روابط عمومي و

درسها با نيازهاي جامعه بيش از پيش ضروري اس��ت .اگرچه در

مانن��د آنها .ضمن حفظ اصول و ارزشهاي زيربنايي حرفه خود،

طي دهه گذش��ته بازنگريهايي توسط برخي گروههاي کتابداري

ميتوانيم و بايد در تدوين محتواي آموزشي ،نوگرا و خالق باشيم.

انجام گرفته که تا حدودي توانس��ته است پاسخگوي نيازها باشد،

ميان آنچه داريم و آنچه بايد داشته باشيم مرزي نيست.

اما ض��رورت بازنگري همچنان با توجه به تحوالت جاري و پيش

نکتهاي که بس��يار بااهميت است و بايد در بازنگري برنامههاي
آموزش��ي به آن توجه نمود آن است که مخاطبان ما در بازار کار

بايد به اين واقعيت تلخ نيز اعتراف کنيم که

دانش دانش آموختگان ما با نيازهاي بازار کار
همخوان نيست.

فقط کتابخانهها نيس��تند بلکه هر نوع سازمان يا مرکزي که فرآيند
امور آن ب��ه اطالعات و مديري��ت اطالعات نياز دارد ميباش��ند.
اکنون بس��ياري از س��ازمانها ،ادارهها ،مراکز اقتصادي و تجاري،
کارخانهها و مانن��د آنها براي فعاليتها و برنامههاي خود نيازمند
تأمين ،س��ازماندهي ،پردازش ،و اشاعه اطالعات هستند .متأسفانه،
مديران اين مراکز به دليل عدم آگاهي از نياز به مديريت اطالعات

براي فعاليتها و تصميمگيريهاي خود ،اقدامي جهت ايجاد مرکز

دانشآموختگان ما با نيازهاي بازار کار همخوان نيست

اطالعاتي نمي کنند .در کش��ورهاي پيشرفته ،تقريباً همه اين گونه

در اين شرايط ،بازنگري برنامه درسي با توجه به نيازهاي جامعه

س��ازمانها ،داراي مرکز يا کتابخانهاي ب��راي امور اطالعاتي خود

و بازار كار و به ويژه با توجه به تغيير و تحول در محيط اطالعاتي

ميباش��ند و براي آن بودجه اختصاص ميدهند .به نظر ميرس��د

پيش در پيش ضروري است.

که ،در آيندهاي نزديک در ايران ،س��رانجام و با توجه به گرايش
اجتناب ناپذير مراکز اقتصادي و پژوهش��ي به مديريت اطالعات،
ش��اهد اقبال مديران به مراکز اطالعرساني خواهيم بود .از اين رو،
تربيت اف��رادي که بتوانن��د نيازهاي اطالعاتي چني��ن مراکزي را
شناسايي و برطرف کرده ،بتوانند نظام اطالعاتي مناسب را طراحي
و ايجاد کنند ،و در نهايت در فرآيند برنامهها و فعاليتها به شکل
مؤثر سهيم ش��وند ،بسيار ضروري اس��ت .در بازنگري برنامههاي
آموزشي ،الزم است به چنين نيازي توجه شود .با توجه به اين پيش
بيني کلي که اقبالي به ايجاد و توسعه کتابخانههاي عمومي و غيره
وجود ندارد ،بايد سمت و سوي آموزش کتابداري و اطالعرساني
را تنها به تربيت کتابدار براي کتابخانهها محدود نکرد.
به هر تقدير در اين ش��رايط ،بازنگري برنامه درس��ي با توجه به
نيازه��اي جامع��ه و ب��ازار كار و به ويژه با توجه ب��ه تغيير و تحول
در محي��ط اطالعاتي پيش در پيش ضروري اس��ت .جرأت عبور

اگر دارد ،تا چه اندازه و عموماً در ميان کدام قشر از اعضاي هيأت
علمي؟
باي��د ب��ه اي��ن واقعي��ت تل��خ ني��ز اعت��راف کنيم ک��ه دانش

در اين شرايط ،بازنگري برنامه درسي با توجه به

نيازهاي جامعه و بازار كار و به ويژه با توجه به

تغيير و تحول در محيط اطالعاتي پيش در پيش
ضروري است.
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از قالبهاي س��نتي تفكر درباره برنامههاي م��ورد نياز از الزامات

کتابداري و اطالعرساني
در هواي ابري

ب

خش اول

کامپيوت��ر و  6کارمن��د اداري در اختي��ار دارد .عالوه بر اين 14
اس��تاد مدعو نيز در زمينههاي مختلف تدريس و پژوهش با اعضاء

يزدان منصوريان

1

گروه همکاري ميکنند.
اخي��را ً ط��ي ي��ک مطالع��ه اس��تنادي در زمينه کتاب��داري و

معموالً از دانش��جويان اع��زام به خارج انتظ��ار ميرود پس از

مراجعت به وطن تجربههاي س��فر خود را در اختيار جامعه علمي
کش��ور قرار دهند .شايد يکي از مباحث اصلي در اين زمينه تبئين

نظام آموزشي کش��ور مقصد باشد تا از اين رهگذر بتوانيم نکات
مثبت آنچه وجود دارد را بومي س��ازي کنيم و در اختيار متوليان
آموزش کشور قرار دهيم.

آنچه ميخوانيد تالشي مختصر با همين نيت و در همين زمينه است.

از اين رو ،در اين نوشته به آموزش علوم کتابداري و اطالعرساني در

دانشگاههاي انگلستان به طور عام و گروه مطالعات اطالعات دانشگاه
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ش��فيلد  2به طور خاص ميپردازم .در ابتدا الزم است مقدمهاي درباره

تاريخچه و ويژگيهاي اين گروه بنويسم.

گروه مطالعات اطالعات دانش��گاه شفيلد در سال  1963يعني

چه��ل و پنج س��ال پيش ،تحت عنوان مدرس��ه عال��ي کتابداري

3

توس��ط پروفسور ويلفرد ساندرز 4تأسيس شده و مدتي بعد نام آن
به گروه کتابداري و اطالعرس��اني تغيير يافته است .در سال 1981
براي همگام شدن با تحوالت نوين حوزه کتابداري و اطالعرساني
عنوان آن را به «گروه مطالعات اطالعات» تغيير دادند که تا امروز

با همين نام ش��ناخته ميش��ود .در حال حاضر اين گروه  25عضو
هي��أت علم��ي تمام وقت 8 ،پژوهش��گر تمام وقت 6 ،تکنيس��ين

 .1اس��تاديار دانش��گاه تربي��ت معلم ته��ران و عضو هيأت مدي��ره انجمن

کتابداري و اطالعرساني ايران y.mansourian@gmail.com

2. Department of Information Studies
3. Postgraduate School of Librarianship
4. Wilfred Saunders

اطالعرس��اني و بر اساس س��همي که اعضای هيأت علمي شفيلد

از اس��تنادها در مجلهه��اي معتبر به خود اختص��اص داده اند ،اين
گ��روه بعد از چهار گروه کتابداري در امريکا جايگاه پنجم را در

جهان در اختيار دارد .از اين رو ش��هرت گروه کتابداري ش��فيلد
فراتر از انگلستان بوده و در سطح بينالمللي جايگاه ويژهاي دارد.

تاکنون نيز چهرههاي برجس��تهاي مثل تام ويلسون ،مايکل باکلند،

پيتر ويلت ،و نايجل فورد از فارغالتحصيالن اين گروه هستند.

گرچ��ه در حال حاض��ر مقطع ليس��انس نيز در برنامه درس��ي

اي��ن گروه وج��ود دارد اما از ابتداي تأس��يس آن تا کنون تمرکز
اصلي گروه بر مقاطع فوق ليسانس و دكترا بوده است .دوره فوق

ليس��انس که ترکيبي از تدريس و پژوهش است در شش گرايش

تدريس ميشودکه عبارتند از :کتابداري و اطالعرساني ،مديريت
اطالعات ،نظامهاي اطالعاتي ،کتابداري و اطالعرساني پزشکي،

اطالعرساني شيمي ،و مديريت اطالعات چند زبانه.
مقط��ع دکت��را کام� ً
لا پژوهش مدار اس��ت و از روز نخس��ت

دانش��جويان کار رس��اله خود را آغاز ميکنند .دوره دکترا براي
اخير ًا طي يک مطالعه استنادي در زمينه کتابداري
و اطالعرساني و بر اساس سهمي که اعضای هيأت
علمي شفيلد از استنادها در مجلههاي معتبر به
خود اختصاص داده اند ،اين گروه بعد از چهار گروه
کتابداري در امريکا جايگاه پنجم را در جهان در اختيار
دارد.

دانشجويان تمام وقت به طور معمول چهار سال و براي دانشجويان
نيمه وقت ش��ش سال به طول ميانجامد .منظور از دانشجوي تمام

وقت دانش��جويي اس��ت که هر روز بايد در گروه حضور داش��ته
باشد .حضور دانش��جويان مانند کارکنان و اعضاء هيأت علمي از

 9صبح تا  5بعد از ظهر اس��ت که البته در اغلب موارد دانشجويان
دکترا تا س��اعتها بعد از وقت اداري نيز در گروه حضور دارند.

دوره دکترا از دو مرحله اصلي تش��کيل شده است .مرحله اول که
حداقل يک س��ال و حداکثر دو س��ال به طول ميانجامد دورهاي
بين فوق ليسانس و دکترا است که ام فيلد 1نام دارد .در اين دوره

نهايي رس��اله بپردازند .اگر دانش��جويي تم��ام مراحل را با دقت و
پش��تکار الزم دنب��ال کند ،مي توان��د در اين فرصت چهار س��اله
تحصيل خود را به پايان برس��اند .اما معموالً اين زمان کمي بيشتر

به طول ميانجامد.

از روز نخس��ت تا پايان دوره دکترا هيچ نمرهاي به دانش��جوي

دکترا تعلق نميگيرد و حتي به پايان نامه نيز نمرهاي داده نميشود

و فقط مشخص ميش��ود که آيا دانشجو حد نصاب الزم را براي
احراز درجه کس��ب کرده اس��ت يا خير .به همين دليل در جلسه

دفاع نيز دانش��جو نميداند که س��رانجام چه سرنوش��تي در انتظار

الزم اس��ت دانش��جويان دو وظيفه اصلي را انجام دهند .ابتدا آنان

اوس��ت .در جلس��ه دفاع چهار حالت ممکن اس��ت رخ دهد .در

نصاب الزم بگذرانند .به اين واحدها نمرهاي تعلق نميگيرد و فقط

درياف��ت مدرک دكت��را اعالم ميکنند .اين اتف��اق به ندرت رخ
ميده��د و معموالً حالت دوم اتفاق ميافتد .در اين حالت داوران

بايد تعدادي واحد مربوط به روشهاي پژوهش 2را با کس��ب حد
نتيجه آن دو حالت گذرانده شده و رد شده  3را نشان ميدهد.

بهترين شرايط داوران رساله را تأييد ميکنند و دانشجو را شايسته

چنانچه دانش��جويي نتواند اين واحدها را بگذراند ،الزم است

از دانشجو ميخواهند تغييرات جزيي 6در متن رساله انجام دهد و
نسخه جديد را به داور داخلي تحويل دهد .اين حالت کام ً
ال عادي

دوم در مرحل��ه ام فيلد ،نهاييکردن موض��وع پژوهش ،تصويب

در حالت س��وم ،داوران خواس��تار تغييرات اساس��ي 7در رس��اله

دوباره در کالس ش��رکت کند و تکاليف جديدي ارائه کند و تا
آن زمان اج��ازه ارتقاء به مرحله اصل��ي را نخواهند يافت .وظيفه
پروپ��وزال و انجام يک پژوهش مقدمات��ي 4و ارائه گزارش کتبي

و ش��فاهي آن به داوران اس��ت .پس از تأيي��د داوران و طبق رأي
کميته پژوهش ،گروه دانش��جوي دوره ام فيلد ميتواند به مرحله

اصلي دوره دکترا ارتقاء پيدا کند .گزارش تهيه شده براي ارائه در

خود را بر اس��اس نظرات داوران اصالح کنند و دوباره در جلس��ه

دفاع شرکت کند .در چهارمين حالت ،که بدترين شکل آن است
داوران دانش��جو را شايس��ته دريافت درجه دکترا تشخيص نداده،
رس��اله را قابل دفاع نميدانند و دانشجو را مردود اعالم ميکنند.

در اين حالت چنانچه دانش��جو بتواند س��طحي از مهارت و ارزش

کار خود را در نس��خهاي ديگر از رساله نشان دهد به او در نهايت

ممکن اس��ت مدرک ام فيلد داده ش��ود که در واقع نشان از تنزل

ويژگيهاي کيفي مورد نظر بايد از نظر کمي نيز داراي معيارهاي
خاصي باشد .مث ً
ال تکاليف واحدهاي درسي بايد در مقالههايي که

درجه از مرحله دکترا به مدرکي بين فوق ليس��انس و دکترا است.

در مرحله اصلي 5که به طور معمول س��ه س��ال طول ميکشد،

دفاع نگراني بسيار شديدي را تجربه ميکنند چرا که ممکن است

مرحله نخست آنان بايد بر اساس پروپوزال تصويب شده ،پژوهش

خود را بر اساس روش شناسي مستحکم و مناسبي انجام داده باشد

حداقل چهار هزار کلمه باشند ،ارائه شود.

الزم اس��ت هر يک از دانش��جويان دو کار اصلي انجام دهند .در

خود را در دو س��ال انجام دهند و در س��ال سوم به نگارش نسخه
1. MPhil
)2. RTP (Research Training Program
3. Passed or Failed
4. Pilot Study
5. PhD

به دليل همين ابهام در نتيجه جلسه دفاع اغلب دانشجويان در روز
چهار س��ال تالششان بي نتيجه بماند .البته چنانچه دانشجو پژوهش

و نظرات اساتيد راهنما و مشاور خود را با دقت اعمال کرده باشد
احتمال آنکه مردود شود ،بسيار ناچيز خواهد بود.

در مقطع فوق ليس��انس ،اگر دانشجو به صورت تمام وقت در

گروه حضور داشته باشد ميتواند در طول يک سال کامل از پايان
6. Minor Corrections
7. Major Corrections
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کميته پژوهش بايد شامل پيشينه پژوهش و نتايج مطالعه اوليه باشد

است و بيش از  90درصد دانشجويان با اين وضع مواجه ميشوند.

پرسشهاي آزمون منعکس ش��ود .يکي از اعضاي اين تيم نيز به
در مجموع مهمترين ويژگيهاي تحصيل در
دانشگاه شفيلد براي نگارنده اين نوشته پژوهش
مدار بودن فعاليتهاي آموزشي اين دانشگاه،
نقش حياتي کتابخانه و کتابداران در فعاليتهاي
آموزشي و پژوهشي دانشگاه و تعامل فعال
ميان اعضاء دانشگاه بود.

بين اعضاي تيم تقسيم ميکرد.

يکي ديگر از موارد جالب توجه تعامل اس��اتيد با دانش��جويان

در مقاطع فوق ليس��انس و دکترا بود .هر يک از دانشجويان استاد
راهنمايي داشت که متناس��ب با موضوع پژوهش او انتخاب شده
بود .دانشجويان موظف بودند با تعيين وقت قبلي در فواصل ده تا

پانزده روز يک بار با اس��تاد راهنما جلس��ه داشته باشند .قبل از هر

نام��ه خود دفاع کند .اگر به صورت نيم��ه وقت تحصيل کند اين

جلسه دانشجو ميبايست موضوع مورد نظر و پرسشهاي خود را
از طريق ايميل به اس��تاد راهنما اطالع دهد تا موضوع جلسه کام ً
ال

در مجموع مهم ترين ويژگيهاي تحصيل در دانش��گاه شفيلد

تکميل ميکردند که در آن بحث طرح ش��ده در جلسه و تکاليف

دوره دو س��اله خواهد بود .سهم تدريس و پژوهش در دوره فوق
ليسانس تقريباً برابر است.
براي نگارنده اين نوشته پژوهش مدار بودن فعاليتهاي آموزشي
اين دانش��گاه ،نقش حياتي کتابخان��ه و کتابداران در فعاليتهاي

آموزش��ي و پژوهشي دانش��گاه و تعامل فعال ميان اعضاء دانشگاه
بود.

کليه فعاليتهاي آموزشي در اين دانشگاه به نحوي با کتابخانه
و فعاليته��اي آن در ارتب��اط اس��ت .مث ً
ال در ابتداي هر نيمس��ال
تحصيلي اعضاي هيأت علمي هم��ه گروهها به کتابدار موضوعي
رش��ته خود مراجعه کرده و از او ميخواهند فهرس��تي از تازههاي
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عنوان هماهنگ کننده مباحث درسي ،موضوعها و سرفصلها را

نش��ر و آخري��ن ويرايشه��اي منابع علم��ي در آن ح��وزه را در
اختيارشان قرار دهد.

نکت��ه ديگر تدريس به ش��يوه مش��ارکتي در هم��ه گروههاي

آموزش��ي از جمله کتابداري و اطالعرس��اني بود به نحوي که هر
واحد درسي توسط گروهي از اعضاي هيأت علمي در طول يک

نيمس��ال ارائه ميش��د .در هر هفته يکي از اعضاي اين تيم مبحث
مرب��وط به خود را تدريس ميک��رد و در هفته بعد عضو ديگري
از هم��ان تيم مبحث بع��دي را دنبال مينمود .ع�لاوه بر آن براي

هر واحد درس��ي حداقل از يک يا دو اس��تاد مدعو نيز دعوت به
عم��ل ميآمد تا از يکي از دانش��گاههاي ديگر يکي از مباحث را
که در آن تخصص داش��ت و به آن واحد درس��ي مربوط ميشد
در يک��ي از جلس��ات درس تدريس کنند .به اي��ن ترتيب در هر

واحد درس��ي از ابتدا تا انتهاي يک نيمسال تحصيلي ،دانشجويان

مش��خص باشد .در هر جلسه استاد و دانش��جو فرمهاي خاصي را
هر يک براي جلسه آينده مشخص ميشد.

هر شش ماه يک بار دانشجويان موظف بودند نسخهاي از تمام

اين صورتجلس��هها را همراه با گزارشي از پيشرفت تحصيلي خود
به کميته پژوهش گروه ارائه کنند .اين گزارشها توس��ط اعضاء

کميته مورد بررس��ي قرار ميگرفت تا ميزان پيشرفت دانشجويان
مشخص ش��ود و چنانچه هر يک از آنان با مشکلي مواجه هستند
،راهکاري براي حل آن ارائه گردد .رويکرد اساتيد راهنما در اين

جلسات بيش��تر مبتني بر يادگيري بر اساس حل مسئله بود و آنان
1

به جاي آنکه پاس��خ دقيقي به پرسشهاي دانشجو بدهند با معرفي
منابع مرتبط موجود در کتابخانه يا اينترنت آنان را به مراجعه به اين

منابع و يافتن پاس��خ پرسشهايشان ترغيب ميکردند .دانشجويان

موظف بودند به طور مس��تمر گزارش��ي از مطالع��ات خود را در
اختيار اس��تاد راهنما ق��رار دهند .مث ً
ال نگارنده اي��ن مقاله در طول
چهار س��ال تحصيل در آن گروه حدود يکصد جلس��ه رسمي ،با
نکته ديگر تدريس به شيوه مشارکتي

در همه گروههاي آموزشي از جمله کتابداري

و اطالعرساني بود به نحوي که هر واحد درسي

توسط گروهي از اعضاي هيأت علمي در طول يک
نيمسال ارائه ميشد.

به جاي يک اس��تاد گروهي از اس��اتيد را ميديدند .آزمون پايان

ترم نيز به گونهاي بود که سهمي برابر از همه مباحث ارائه شده در

1. Problem Solving Learning

اس��اتيد راهنما و مش��اور خود داشت و مس��تندات اين جلسات را

پژوهش��ي خود را در مجلهها و کنفرانسها ارائه ميدادند .البته در

بر اين جلس��ات رسمي ارتباط مس��تمر روزانه با اساتید راهنما از

همراه با پژوهش��گران الزامي بود .دسته س��وم کارکنان آموزشي
بودند که فقط در تدريس مش��ارکت داشتند و معموالً در تيمهاي

هر ش��ش ماه يکبار به کميته پژوهش گ��روه ارائه ميکرد .عالوه

طريق ايميل و گفتگوي حضوري باعث ميشد که استاد راهنما و
مشاور در جريان پيشرفت کار دانشجو باشند و راهنمائيهاي الزم
را ارائه کنند.

هر پروژه پژوهش��ي حضور حداقل يکي از اعضاي هيأت علمي

آموزش��ي واحده��اي مختل��ف بخشهاي��ي از دروس مختلف
را تدري��س ميکردند .دس��ته چهارم کارکن��ان اداري بودند که

نکته ديگر تنوع موضوعها و رويکردها در ميان اعضاي هيأت

وظيفه انجام ام��ور اداري را مانند ثبت نام ،انتخاب واحد ،تحويل

مختلف از مش��اوره اعضاي هيأت علمي برخوردار شوند .به بيان

کارکنان فني بودند که مسئوليت تعمير ،توسعه و نگهداري شبکه

علمي بود ب��ه نحوي که دانش��جويان ميتوانس��تند در زمينههاي
ديگر با ط��رح موضوعهاي مربوط به فن��اوري اطالعات اعضاي
اين گروه يک باره کتابداري س��نتي را به دست فراموشي نسپرده

بودند و بعض��ي از آنان همچنان مباني نظري کتابداري س��نتي را

دنب��ال ميکردند .اي��ن در حالي بود که همه آن��ان از تکنولوژي
اطالع��ات به نحوي برابر بهره مند ميش��دند و تالش ميکردند با

تحوالت روز موضوع خود همراه باش��ند .به عنوان مثال در حالي

تکاليف ،اعالم نتايج و امور مالي را بر عهده داش��تند .گروه آخر
و ابزاره��اي رايانهاي گروه را برعهده داش��تند .عالوه بر اين پنج

گروه اصلي ،گروه همواره پذيراي اس��اتيد مدعو از دانشگاههاي
ديگر بود که براي دورههاي کوتاه مدت مثل يک يا دو نيمس��ال

در گروه فعاليت علمي ميكردند.

در مقابل نيز اساتيد گروه نيز هر دو سال يک بار يک يا دو ترم

را به منظور فرصت مطالعاتي به ساير کشورها مسافرت ميکردند

که دکتر «مارک سندرسون» دکتراي کامپيوتر داشت و اختصاصاً

و حاصل اين مس��افرتها ،گزارشها و پژوهشهايي بود که پس

همکارانش در همان گروه مباحث مربوط به کتابخانههاي عمومي
را دنبال ميکردند .اين س��هم نس��بتاً برابر بين فناوري اطالعات با

آنان ترجي��ح ميدادند فرصت مطالعاتي خود را به جاي س��فر به

به موضوعهاي رايانهاي ميپرداخت پرفس��ور «باب آش��روود» و

از مراجع��ت موظ��ف بودند به گ��روه ارائه کنند .البت��ه بعضي از

کشورهاي ديگر به مطالعه ش��خصي در منزل يا کتابخانه دانشگاه

رويکرد تکنيکي از يک س��و و کتابداري سنتي با رويکرد نظري

بگذرانند اما اين مسئله آنان را از ارائه گزارش مطالعاتیشان معاف

گروه شده بود.

آزاد بودن��د ام��ا ارائه گزارش در پاي��ان دوره الزامي بود .چنانچه

از س��وي ديگ��ر منجر به ايجاد طيفي متن��وع از مباحث علمي در

حاضرين در اين جلسات به بحث و تبادل نظر ميپرداختند .معموالً

گونه کار تدريس ،ش��رکت در جلس��ات يا م��وارد ديگر طي آن
زم��ان معاف بود ت��ا در اين مدت اختصاصاً ب��ه مطالعه و پژوهش

مطرح کنند .گاهي نيز از پژوهشگران ساير دانشگاهها در انگلستان

که اس��اتيد گروه دانش خود را روزآمد کنند و براي تدريس در

سخنران انتظار داشت مستمعين بازخوردهاي منتقدانهاي به کار او

يا خارج از کشور دعوت ميشد،گزارشي از پژوهشهاي جاري
خود را در اين جلسات ارائه کنند.

ش��خصي بپردازد .اين فرصتهاي مطالعاتي موقعيت مناسبي بود

نيمسال بعدي آماده شوند.

آنچه در اين مقاله کوتاه آمد مختصري از مش��اهدات نگارنده

نکته جالب توجه ديگر چگونگي تقسيم کارهاي فني ،اداري،

از چهار سال تحصيل در گروه مطالعات اطالعات دانشگاه شفيلد

کلي به شش دسته تقسيم ميشدند .دسته اول اعضاي هيأت علمي

کتابداري و اطالعرساني در سرزمين هميشه ابري انگلستان منتشر

آموزش��ي و پژوهش��ي در اين گروه بود .کارکن��ان گروه به طور
بودن��د که به طور مس��تقيم در کار تدريس و پژوهش مش��ارکت
داشتند .دس��ته دوم کارکنان پژوهشي گروه بودند که هيچ نقشي
در آموزش نداشتند و فقط به پژوهش ميپرداختند وگزارشهاي

بود .اميد اس��ت در مقالههاي آتي جنبهه��اي ديگري از آموزش

شود.
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براي آگاهي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان از فعاليتهاي

نميکرد .به بياني ديگر در انتخاب نوع فرصت مطالعاتي اس��اتيد

نرمافزارهای تحلیل دادههاي کیفی
پیشینیه استفاده از رایانه در تحلیل دادههاي
کیفی به اواسط دهه  1980یعنی زمانی که
اولین نرمافزارها به این منظور توسعه یافتند باز
ميگردد.

حمید رضا جمالی

1

چنین ب��ه نظر میرس��د که اقب��ال پژوهش��گران کتابداری و

اطالعرس��اني از روشه��اي کیفی در ایران رو به افزایش اس��ت.
ش��واهد و دالیل این افزایش را میتوان در انتش��ار کتابی در این
زمینه (حریری ،)1385 ،برگزاری کارگاههاي مربوط به روشهاي
پژوهش کیفی توسط انجمن و نیز افزایش تعداد دانشجویانی که از

روشهاي کیفی (مصاحبه ،مشاهده ،تحلیل محتوا و غیره) استفاده

میکنند ،مش��اهده کرد .تحلیل دادهه��اي کیفی تا کنون در ایران
عمدتاً به صورت دستی توس��ط محقق صورت میپذیرفته است.

شاید از جمله دالیل آن بتوان به عدم وجود نرمافزار مناسب برای
انجام این کار در محیط زبان فارسی ،نبود آشنایی با نرمافزارهای

موجود و به طور کل ناآشنایی با مبحث «تحلیل دادههاي کیفی با
کمک رایانه »2اشاره کرد.

تصور کنید به منظور شناسایی عوامل بازدارنده رشد فرهنگ
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مطالعه در کش��ور با پنجاه نفر مصاحب��ه کردهاید ،و یا میخواهید

ده��ه  1980یعنی زمانی که اولین نرمافزارها به این منظور توس��عه
یافتند باز میگردد (ویکیپیدیا .)2008 ،نرمافزارهای ابتدایی چیزی

در حد یک واژه پرداز با برخی ویژگیهاي یک بانک اطالعاتی

نظیر امکان جس��تجو در متن بودند .اما ام��روزه نرمافزارهایی که
ب��رای تحلی��ل دادههاي کیفی وج��ود دارند عم ً
ال ب��ه کار تحلیل
کمک میکنند .این نوش��تار درصدد معرف��ی دو نرمافزار برتر و

رایج مورد استفاده برای تحلیل دادههاي کیفی است که میتوانند

مورد اس��تفاده محققان ایرانی قرار گیرند .این دو نرمافزار عبارتند
از:

 .1انوی��وو :)NVivo( 3محصول��ی اس��ت از ش��رکت QSR

 Internationalکه در حال حاضر ویرایش  8آن موجود است.

پنجاه یادداش��ت س��ردبیر یک مجله تخصصی آنالی��ن را تحلیل

 .2اتلس تی آی :)Atlast.ti( 4محصولی از ش��رکت اتلس که

حوزه دس��ت یابید ،و یا قصد دارید نظراتی را که دوهزار شرکت

هر دو نرمافزار در حقیقت امکاناتی برای س��ازماندهی حجم

محتوای کیفی کنید تا به تصویری از روند تغییر مسائل کلیدی آن

کننده در یک پیمایش در پاس��خ به یک س��ؤال باز ارائه کردهاند

تحلی��ل کنید .چگونه این کار را انجام میدهید؟ آیا این دادههاي
کیفی که میتوانند ش��امل متن ،صدا و تصویر باش��ند را به ش��یوه

سنتی با استفاده از کاغذ و قلم و یادداشت برداری و حاشیهنویسی،

تحلی��ل خواهید کرد؟ اگر به صورت دس��تی کار تحلیل را آغاز

کنید به زودی متوجه میش��وید ک��ه مدیریت و تحلیل این حجم
از دادهها بدون اس��تفاده از رایانهکار طاقت فرس��ایی است .برای

تسهیل این امر میتوان از رایانه استفاده کرد.
پیش��ینیه اس��تفاده از رایانه در تحلیل دادههاي کیفی به اواسط

 .1عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

 2 . Computer-Assisted Qualitative Data Analysis (CA)DA

در حال حاضر ویرایش  5آن موجود است.

زی��ادی از دادهها در قالب فایلهاي متن��ی ،صوتی و یا تصویری

فراه��م میآورن��د .محقق میتوان��د در متن به جس��تجو بپردازد،
بخشهايی از محتوا (چه متن ،چه صدا و چه تصویر) را کدگذاری
و مقول��ه بندی کند و ارتباط می��ان مفاهیم و کدها و مقولهها را به

صورت تصاویر گرافیکی مشاهده و تحلیل نماید .هر دو نرمافزار

امکان تحلیل فایلهاي متن��ی (فایلهای  ،)rtf, doc, txtفایلهاي

صوت��ی نظیر  mp3و نیز فایلهاي ویدوئوی��ی و تصاویر را فراهم

میآورند.

این دو نرمافزار تفاوتهايی با یکدیگر دارند از جمله تفاوت
در محی��ط گرافیکی و نیز تف��اوت در اصطالحات به کار رفته در
3. www.qsrinternational.com
4. www.atlasti.com

آنها .هر یک از این دو برتریهايی نیز نس��بت به دیگری دارند.

محسوب میشود.

کار با فایلهاي پی دی اف را نیز فراهم میکند .همچنین طراحی

و آسان آن بر روی رایانه اشاره کرد .همچنین شاید مهمترین نقطه

از جمله مزایای انویوو نس��بت به اتلس این است که انوویو امکان

و توس��عه انویوو بر اس��اس دس��تورالعملهاي مایکروسافت بوده
است لذا ،واس��ط گرافیکی آن کاربرپس��ندتر بوده (تصویر  )1و
کار ک��ردن با آن راحت ت��ر مینماید .اصطالحات ب��ه کار رفته

در محی��ط این نرمافزار نیز آش��ناتر مینماین��د .یکی از مهم ترین

ن��کات قوت انوی��وو ،قابلیتهاي جس��تجوی تعبیه ش��ده در این
نرمافزار اس��ت .امکان خلق مدارک متن��ی جدید ،و نیز اصالح و

از نقاط قوت اتلس در مقایسه با انویوو میتوان به نصب سریع

قوت اتلس ابزار شبکه آن باشد .اگر عالقمند به کشف پیوند میان

قسمتهاي مختلف متن هستید و یا میخواهید ببینید کدام گزاره
در تضاد با گزاره دیگر اس��ت ،این ابزار به شما کمک میکند تا

قسمتهايی از متن را جدا کرده و در قالب یک شبکه مفهومی و
ارتباطی مشاهده کنید.

نس��خه نهایی هر دو نرمافزار از یونی کد و زبانهاي شرقی از

تغیی��ر مدارک موجود در پروژه در محی��ط انویوو به مراتب بهتر

جمله عربی و فارسی پش��تیبانی میکنند .اما متأسفانه این پشتیبانی

متنی جدید ایج��اد کرد و همانند محیط نرمافزار ورد ( )Wordبه

متن فارسی در محیط این نرمافزارها قدری به هم میریزد که این

از اتلس اس��ت .به عنوان مثال در محیط انویوو میتوان یک فایل

هنوز کامل نیست و با مشکالتی همراه است از جمله اینکه ساختار

ویرای��ش و قالب بندی متن پرداخت .در انوی��وو همچنین امکان

مش��کل را تا حدودی میتوان با اس��تفاده از متون س��اده و کمتر

یک مدرک نیز وجود دارد که برای نوش��تن ممو کمک بزرگی

فارس��ی بسیار بهتر از اتلس اس��ت .در اتلس اگر چه امکان رؤیت

درج فراپیوند میان مدارک و یا فراپیوند به یک قس��مت خاص از

قالب بندی شده حل کرد .در مجموع انویوو از لحاظ کار با متون

تصویر .1محیط کاری نرمافزار انویوو
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متن فارس��ی وجود دارد اما امکان انتساب کدها به زبان فارسی و

به نوعی اعتبار و مقبولیت پژوهش را نیز افزایش میدهد.

عالوه بر برخورداری از امکان اس��تفاده از متون فارسی ،میتواند

منابع

امکان جس��تجو در متن فارس��ی وجود ندارد .اما در انویوو کاربر
کدها را به فارسی بنویسد و نیز در متون فارسی به جستجو بپردازد.

ب��ه طور خالصه با توجه به در نظر گرفتن ویژگیهاي دو نرمافزار
به نظر میرس��د که انویوو نرمافزار مناس��ب تری ب��رای محققان
ایرانی است.

ذک��ر چند نکت��ه در زمینه اس��تفاده از نرمافزار ب��رای تحلیل

دادههاي کیفی الزم است :اول اینکه استفاده از نرمافزار به خودی

خود منجر به بهبود تحلیل نمی شود .این امر تا حد زیادی به روش

تحلیل و اهدافی که پژوهش دنبال میکند بس��تگی دارد .نرمافزار
یک ابزار است و اس��تفاده از آن باید در چارچوب پژوهش قابل
توجیه باش��د .دوم اینکه استفاده از نرمافزار تحلیل دادههاي کیفی
برای هر نوع پژوهش کیفی مناس��ب نیست .بررسی پژوهشهاي
کیفی نش��ان داده که اکثر پژوهشهاي کیفی که از نرمافزار برای

تحلی��ل دادهها اس��تفاده میکنن��د از نوع گراندد تئوری 1هس��تند
(مک میالن وکوئنی��گ ،2004 ،ص  .)182کوئنیگ ( )2004نیز

در مقاله خود تشریح نموده که پژوهشهاي کیفی از نوع گراندد
تئوری ،تحلیل محت��وای کیفی و قوم نگاری بیش��ترین قابلیت را
برای اس��تفاده از نرمافزار جهت تحلیل دادهها دارند ،پژوهشهاي

نوع تحلیل چارچوب 2و تحلیل محاوره 3تا حدی قابلیت اس��تفاده
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از نرماف��زار را دارند و باالخره پژوهشه��اي نوع تحلیل محتوای
کم��ی ،تحلیل بصری ،4تحلیل تطبیقی و تحلیل گفتمان 5از قابلیت

بسیار کمی برای استفاده از نرمافزار جهت تحلیل دادههاي کیفی

برخوردارن��د .با این حال برخی نیز چون هوانگ ( )2008معتقدند

که از نرمافزار در همه نوع پژوهش کیفی میتوان استفاده کرد ،چه

پژوهشهاي��ی نظیر گراندد تئوری که قصد خلق نظریه را دارند و

چه پژوهشهايی که در صدد آزمون یک فرضیه یا نظریه هستند،

با این ش��رط که از نرمافزار به عنوان ابزاری برای صرفه جویی در

وقت و بهینه سازی مدیریت دادهها و تسهیل کار گروهی استفاده
کنیم .هوانگ همچنین معتقد است که استفاده از نرمافزار از آنجا

که موجب افزایش شفافیت و قابلیت تکرارپذیری تحقیق میشود
1. Grounded theory
2. Frame analysis
3. Conversation analysis
4. Visual analysis
5. Discourse analysis
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در حاشيه بحثهاي اخير پيرامون همايشهاي
كتابداري و اطالعرساني

از اوايل سال  1386که کمابيش با ترافيک همايشهای مختلف دانشجويی در کتابداری و اطالع رسانی مواجه شديم،
زمزمههايی مبنی بر پيدا کردن راهکارهايی برای دادن نظم و نسقی به اين همايشها از گوشه و کنار شنيده شد .چند باری
هم در جلسههای هيأت مديره انجمن اشارههايی به عناوين مختلف به اين قضيه شد .در همان زمانها داريوش علیمحمدی،
مدير کميتة روابط عمومی انجمن مطلبی در خصوص وفور همايشها نوشت که در صف مطالب خبرنامه ماند ،خوشبختانه
در اين شماره فرصت چاپ آن فراهم شد اما به مدد رسانههای نوظهور اين بحث کم کم به وبالگها کشيده شده و دوستانی
از دانشگاهها و مواضع گوناگون ،له يا عليه آن مطالبی را قلمی کردند .کار که به اينجا کشيد ،اتحاديه انجمنهای علمی –
دانشجويی کتابداری و اطالع رسانی ایران (ادکا) پيشنهاد برگزاری نشستی با عنوان آسيب شناسی همايشهای کتابداری و
اطالع رسانی را مطرح کرد .به اين اميد که بتوان در بستری سالم و متمدنانه به نقطة توافقی در اين مورد رسيده و به داستان
همايشها سر و سامانی داده شود .جای بسی تأسف بود که در اين نشست خبری از مخالفان نبوده و آنچه گفته شد ،تقريباً
همه در تأييد همان نظرات قبلی بود .ما در اين شماره ،ضمن انتشار مطلب آقای علیمحمدی ،گزارشی از نشست ادکا را نيز
منعکس میکنيم .و صد البته پر واضح است که پروندة اين موضوع همچنان باز است و اگر دوستی بر اين باور است که میتواند
نکتة تازهای را به اين گفتمان اضافه کند ،نظرش را به دو ديدة منت میپذيريم.
ني��ز ميتوانند از پس اين كارها برآيند ،اس��اتيد هم ممكن اس��ت

امان از همايشسازان
و همايشبازان

ب��ه گونهاي ديگر رفتار كنند ،دانش��گاه نيز ممكن اس��ت ش��كل
ديگري داش��ته باشد .خيلي اميدوار ش��دم؛ چون دريافتم دوره در
حال عوض ش��دن اس��ت .زمزمههاي تأس��يس انجمنهاي علمي
دانشجويي شنيده ميشد .هواي تازهاي در دانشگاهها جريان يافته

داريوش عليمحمدي

1

و دي��د و ش��نيد و لذت برد .اي��ن تجربه جالب در س��الهاي بعد
نيز تكرار ش��د و به مرور رگ غيرت س��اير دانش��جويان برآمد و
اين حركت در دانش��گاهها و ش��هرهاي ديگر نيز صورت گرفت.

راس��تش مدتي بود كه اين حرفها در گلويم گير كرده بود و

اتحاديه انجمنهاي علمي دانش��جويي كتابداري و اطالعرس��اني
ايران (ادكا) كه ميتوان آن را مولود تماس و آشنايي دانشجويان

گوش ش��نوايي نمييافتم كه بزنمشان .ناخرسندانه سلسله اتفاقاتي

رشته در همين كنفرانسهاي دانشجويي دانست ،گام بعدي و البته

دانش��گاه الزهرا(س) نخستين همايش دانشجويي خود را در سطح

تا دو سال پيش خوشايند بود.

افتاد و اين عقده گش��وده ش��د .وقتي در پاييز  1377دانش��جويان
دانش��گاه اجرا كردند و چند ماه بعد در ارديبهش��ت  1378اولين
همايش ملي خود را ،خيلي خوش��حال ش��دم .ديدم دانش��جويان
 .1عضو هيأت مديره و مسئول كميته روابط عمومي و بينالملل انجمن
كتابداري و اطالعرساني ايران

موفقيت بس��يار مهمي براي اين عده بود .به باور من ،جريان تقريباً
اما حركتهاي دانش��جويي كه گهگاه بيش از آنكه ناش��ي از

عشق به رش��ته و عالقه به يادگيري باش��د از رقابتهاي نادرست
آب ميخورد ،كار دس��ت همه ما داده اس��ت .ديگر دانش��گاهي
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انجمن كتابداري و اطالعرس��اني ايران نيز كه در كنار شقوق
گوناگ��ون كار گروهي اجراي كنفرانس س��االنه را تجربه نكرده
بودکه در س��ال  1385نخستين گام خود را در اين حوزه برداشت
و هماكنون س��رگرم برنامهريزي براي دومي��ن كنفرانس خويش
است .انتظار ميرفته و ميرود كه اين نهاد با اتكا به جايگاه علمي
و حرفهاي خود طاليهدار همايشهاي علمي رش��ته و سياستگذار
اين حوزه باشد .به اين سياهه بلند باال بيفزاييد همايشهاي مرتبط
س��ازمان مرحوم مديري��ت و برنامهري��زي كش��ور را و البته نيمه
نمانده كه دانش��جويانش بيرق كنفرانس��ي را به دس��ت نگيرند و
ايرانگردي را سرلوحه كار خود قرار ندهند .معدود دانشگاههايي
ك��ه تا كنون رن��گ همايش را به خود نديدهاند ي��ا همانند عالمه
طباطبائي مش��غول اسبابكشي هستند يا همچون پيام نور به سبك
آموزش��ش المكانند و الجرم فاقد هر گون��ه امكانات اوليه براي
اجراي همايش .در ماههايي كه پشت سر گذاشتهايم شيراز و اهواز
و بيرجند و تبريز و اصفهان و كرمان و كجا و كجا همايش داشتند؛
آن ه��م به قول كامپيوترمنها ( ++بخوانيد پ ِالس پ ِالس)؛ همايش
 +پوس��تر  +كارگاه ،آن ه��م نه يك روزه؛ دو روزه و س��ه روزه.
ظريفانه ميتوان گفت همه كارهامان شده مثل مناسك مذهبيمان.
ني��ت ميكني��م اِن ركعت نماز بخوانيم؛ حال اگر به انتها نرس��يده
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غزل خداحافظي را س��روديم ،ركع��ات باقيمانده را كجا خواهيم
خواند؟!!! حس��ابمان را كجا صاف خواهيم كرد؟!!! كس��ي نيست
به اين دوس��تان دانش��جو بگويد عزيزان دل!!! شمعهاي محفل!!!
شما كه نيت كنفرانس س��ه روزه ميكنيد حساب مقاالتتان را نيز
كردهاي��د؟ يا حاضريد به قيمت نشكس��تن نيت خود آب به ش��ير
ببندي��د و خلق خدا را از كرده خ��ود كه همانا حضور در همايش
باشد پشيمان كنيد؟ نميدانم اين چه عادت ناپسندي است كه دارد
دامن همه ما را ميگيرد؟ اندوهمندانه اس��اتيدي كه اگر رهاش��ان
كني صد سال به صد سال نيز همت داشته و نداشته خود را صرف
تأليف يك مقاله يا ارائه يك س��خنراني بيست دقيقهاي نميكنند
ب��ا حمايتهاي آش��كار و نهان خود آب به آس��ياب بيتجربگي
ميريزند و چميدانم ش��ايد مجال گزافهگويي را از بهر خويش��تن
ميآرايند.

مرتبطهاي دانشگاهي در تهران و كيش و مشهد و زاهدان و اهواز
و ديگر شهرها را.

چني��ن حركاتي نه ذاتاً بلك��ه عرضاً از دو منظر محل اش��كال

هستند:
 اول اينك��ه نظام دانش��گاهي ما از دوازده ماه س��ال ،هش��ت
ماهش را در اغماس��ت و بقي��ه را كم جان .اين نظ��ام در ماههاي

تير و مرداد و ش��هريور عم ً
ال تعطيل اس��ت و اح��دي را نميتوان
يافت كه مش��غلهاش اج��راي كنفرانس آن هم براي حل مش��كل
باش��د .مهر و بهمن خيل دانشجويان هنوز از راه نرسيده و دانشگاه
رونق��ي ندارد .دي و خرداد همگان س��ر در كتاب فرو ميبرند تا
بتوانند قله مدرك را زودتر فتح كنند .ميماند آبان ،آذر ،اسفند و
ارديبهش��ت .تراژدي زماني شكل ميگيرد كه اين چهار ماه چهل
مدعي مييابند؛ كساني كه براي توزيع هر چه زودتر فراخوان سر
و دست ميشكنند.
 دوم اينكه باز همان نظام دانش��گاهي پيش گفته سوگوارانه
قابلي��ت توليد انديش��مند و نظريهپرداز را ن��دارد .از معدود افراد
خودس��اخته اگر بگذريم نميتوان رن��گ و لعابي بر كالسهاي
كس��لكننده و كم فايده دانشگاه ديد .خوب ،نتيجه چه ميشود؟
ف��ارغ التحصيل��ي تعداد بيش��ماري ليسانس��يه و فوق ليسانس��يه و
مع االس��ف گه��گاه دكتر كم س��واد بي اطالع .ح��ال آن هجوم
ناجوانمردانه همايشس��ازان (برگرفته از انبوهس��ازان) را بگذاريد
كنار كم س��وادان بي اطالع (همايشب��ازان) .ميگويند ،و البته به
حق ،كه نتيجه انبوهس��ازي افت كيفيت است .پيامد همايشسازي
نيز به باور من همان اس��ت؛ اجراي كنفرانسهاي دو يا س��ه روزه

كه ميشد در يك روز يا حتي يك نصف روز خالصهاِشان كرد؛

از سوي كس��اني كه اميدوارانه زمان خود را در اختيار گروهي از
هر گاه نتيجه يك همايش پيگيري و اصرار و
ابرام بر عملي كردن حداقل يكي از پيشنهادهاي
طرح شده باشد ،ميتوان فايدهاي را بر آن
مترتب دانست؛ واِلال واي بر همايشسازان و
همايشبازان.
صرف هزينههاي س��نگين فقط براي اينكه بگوييم ما نيز هستيم و
بلديم؛ مشاهده فهرستي تقريباً ثابت از مؤلفين در همه جا ،جواناني
كه از هر دري س��خني گفتهاند و بر هر شاخهاي غزلي خواندهاند،
اما دريغ از يك راه كه به پايان رس��انده باش��ند؛ دس��تمالي شدن
مسائل رشته؛ ارائه مغرورانه راهحلهاي صد من يك غاز؛ فراموش
كردن مش��كل و پرداختن به دس��تمايهاي جديد متناسب با جهت
وزش باد.
در اينج��ا قصد تخطئ��ه فرد يا گروهي خاص را ندارم .انس��ان
به تحس��ين واداشته ميش��ود ،زماني كه تالش بيرياي جوانان را
ميبيند .در مورد س��طح همايشهاي گذش��ته نيز بيش��تر ميتوان
گفت و ش��نيد .خواه��ش من از همه اين اس��ت ك��ه واقعبينانه و
منصفانه به اين همايشها نگاه كنيم .چند ماه پيش با دوس��ت اهل

متأسفانه استقبالي نشد و با اين اس��تدالل كه بگذاريم دانشجويان
راه خ��ود را بروند و كار گروهي را تمري��ن كنند موضوع بحث
عوض شد .همين پيشنهاد را به جلسه هيأت مديره بردم و آن را به
كميته پژوهش ارجاع دادن��د .در اين كميته نيز كار در حد تعيين
محور براي انتخاب س��خنران و ارزيابي سخنراني در همايشهاي
ماهانه انجمن باقي ماند .خوش��بختانه ط��ي روزهاي اخير انتقادات
طرح ش��ده مجال دوب��اره پرداختن به اين مش��كل را فراهم كرده
اس��ت .عده ديگري از دوستان عزيزم در انجمن و خارج از آن به
اين باور رسيدهاند كه بايد جلوي رشد قارچگونه اين همايشها را
گرفت .مجموعه اعتراضاتي كه در خالل چند روز گذشته نسبت
به همايشهاي دانش��جويي اخير ابراز ش��ده واكنشي منطقي است
 .1دانشجوي دكتراي دانشگاه شهيد چمران اهواز

را بر س��ر انجمن علمي دانشجويي فالن دانشگاه يا ادكا ميشكنند
البته ناجوانمردانه و همزمان با تصفيه حساب با برخي از اساتيد پير
و جوان رشته و پيامد چندين همايش نامطلوب است.
اما بايد پذيرفت كه ديگر ش��ور همايشسازي/بازي درآمده.
فكر ميكنم وقت آن رس��يده كه كميتهه��اي آموزش ،پژوهش،
رواب��ط عمومي و همايشهاي انجمن به ط��ور جدي وارد صحنه
بازي ش��ده ،فعاالنه واكنش��ي منطقي نش��ان دهند و همگان را به
همس��و كردن فعاليتهايش��ان فراخوانند .اگر قرار اس��ت انجمن
علمي دانش��جويي يك دانشگاه همايشي داش��ته باشد بهتر است

متقاعدشان كنيم تا همايش خود را در موضوعي كه قب ً
ال با انجمن
به عن��وان هماهنگ كننده در موردش به توافق رس��يدهاند و البته

صرفاً در سطح دانشگاه برگزار كنند .اين امر جلوي اتالف انرژي

را ميگيرد .اگر قرار است دانشجويان در اين همايشها مشق شب
خود را تمرين كنند بهتر اس��ت اين تمرين در س��طحي محدودتر
و بس��يار كم خرجت��ر صورت گيرد .بهتر اس��ت ادكا با همكاري
انجمن همايش س��االنه برگ��زار نمايد .اين هماي��ش ميتواند دو
بخش دانش��جويي و غير دانشجويي داشته باش��د؛ آن چنانكه در
مهندس��ي برق و چند رشته ديگر ديده ميشود .متأسفانه عادت به
تأس��يس هيأتهاي عزاداري جداگانه در يك محله به محيطهاي
آكادميك ما نيز كش��يده شده و هر كس زير بيرق خودساختهاش
س��ينه ميزند .البته شور زياد است؛ اما دريغ از ذرهاي شناخت كه
بتوان دستمايه ساختن قرارش داد .اگر منصفانه قضاوت كنيم بايد
تا چند سال آينده بجاي برگزاري همايش وقت و بودجه و انرژي
خود را صرف پيادهس��ازي و پيگيري ايدهها و مطالبات طرح شده
در همايشهاي پيش��ين كنيم .هر گاه نتيجه يك همايش پيگيري
و اصرار و ابرام بر عملي كردن حداقل يكي از پيش��نهادهاي طرح
شده باشد ،ميتوان فايدهاي را بر آن مترتب دانست؛ واِلال واي بر

همايشسازان و همايشبازان.
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همايشهاي کتابداري و اطالعرساني در آيينه
نقد و بررسي
 .1مش��کالت تجهي��زات و امکان��ات مال��ي ،مکان��ي ،و
حمايتگران
عباس رجبي

 .2نبود شاخصهاي مشخص در برگزاري ،پذيرش و داوری

1

مقاالت همايشهاي ملي
وي خط��اب به ادکاييها گفت :ش��ما  3س��ال ادکايي و 30
نشس��ت دوم ادکا ب��ا عن��وان «همايشه��اي کتاب��داري و

س��ال انجمني هستيد پس ش��ما انجمنيهاي آتي جامعه کتابداري

اطالعرس��اني در آيينه نقد و بررس��ي» از س��اعت  16/20مورخ

ميباش��يد و به همين دليل انجمن وظيفه خ��ود را حمايت از ادکا

 1387/5/29در س��الن دويس��ت نف��ري کتابخان��ه مل��ي به همت

ميداند.

اتحادیه انجمنهای علمی -دانش��جويی کتابداری و اطالعرسانی

در ادامه اين جلس��ه فاطمه رهادوس��ت ،اس��تاد و پژوهش��گر

ایران ( ادکا) برگزار گرديد .در ابتداي اين نشس��ت خانم پريس��ا

كتابداري که کتاب «فلس��فه کتابداری و اطالعرس��انی» ايشان با

2

اقبال کتابداران مواجه اس��ت ،ارتباط شفاهي کتابداران را محترم

،روند تاريخي همايشهاي کتاب��داري را بيان نمود .در انتها آثار

ش��مرد و انجمنه��ا و همايشه��اي کتابداري را مهمترين س��را

مرتبط منتش��ره و در حال انتش��ار در حوزه همايشهاي کتابداري

براي اين ارتباطات و تبادل دانش دانس��ت .وي خاطر نش��ان کرد

را برش��مرد .س��پس آقاي نيما غالمي ،عضو هيأت مؤسس��ه ادکا

NGOه��ا در جوامع مدني داراي احترام خاصي اس��ت و اگر ما

به تش��ريح داليل تش��کيل اين نشس��ت پرداخ��ت .وي مهمترين

کتاب��داران خواهان احترام مدني و جامعه خود هس��تيم بايد خود

دليل تش��کيل اين نشس��ت را پاسخ به اين پرس��ش دانست که آيا

بانيان احترام به انجمنها ،تش��کلهاي کتابداري يا مش��ارکت در

پاس��يار ،مس��ئول کميته پژوهش ادکا ،با تکيه بر مقاله کاتوزيان

سال ششم ،شماره پياپي  ،31آبان 1387
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همايشهاي کتابداري هدف هس��تند و يا وس��يله اي براي ارتقاء

آنها باش��يم  .ضمناً اگر در کتابداري ،کتابداران خواهان پيشرفت

کتابداري؟ در پاس��خ به اين پرسش و آسيب شناسي همايشهاي

هس��تند بايد در همايشها حضور فعال داش��ته و مسائل کتابداري

کتابداري ،اعضاي پنل به روي س��ن رفت��ه و نقطه نظرات خود را

و کتاب��داران را دنبال نمايند .اگر نس��بت به همايشها و انجمنها

متذکر شدند.

انتقادي داريم به جاي بيان ش��فاهي در بين خود و درپشت درهاي

از منظر ابراهيم عمراني ،مس��ئول کميت��ه همايشهاي انجمن

بس��ته و يا به صورت ناشناس ،بهتر اس��ت آن انتقادها را مکتوب،

کتاب��داري ايران محورهاي ضعف همايشه��اي کتابداري ايران

مضبوط و مس��تند نمود و آن را در جامعه کتابداري منتش��ر نمود

اين موارد است:

ت��ا بنايي براي بازنگري وارتق��اء همايشها و انجمنها گردد .در

 .1عض��و کميت��ه پژوه��ش انجم��ن کتاب��داري و اطالعرس��انی اي��ران
rajabi@isu.ac.ir

 .2کاتوزيان ،آذر( تابستان  .)1385گردهماييهاي کتابداري و اطالعرساني
از آغاز تا خرداد  .1385فصلنامه کتاب.66 ،

انجمنها بايد خط کش��يها را کنار گذاش��ت زيرا هدف همگي
آنها ارتقاء کتابداري است .اگر بپذيريم هر انجمن اين قدر فراخ
اس��ت که امکان فعاليت همه کتابداران در آن هست و با روي باز

از آنها حمايت ميکند،ش��ايد نگرش مرزبندي و خط کش��يها
ابطال گردد.

اگر در کتابداري ،کتابداران خواهان پيشرفت
هستند بايد در همايشها حضور فعال داشته و
مسائل کتابداري و کتابداران را دنبال نمايند

عليرضا نوروزي ،مدير مس��ئول و س��ردبير نش��ريه بينالمللي
وبشناسي 1و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران است ،مشخصههاي
همايشهاي کتابداري را اين موارد شمرد:
 .1همايشها بايد بر اساس نيازهاي اطالعاتي و برطرف کردن
مشکالت جامعه کتابداري باشد.
 .2همايشها همانند نش��ريات علمي مجاري اشاعه اطالعات
هستند.
 .3چاپ و انتشار به موقع نتايج يافتههاي مقاالت و سخنرانيهاي
ارائه شده در همايشها
 .4شاخصهاي ارزيابي کيفيت همايشها
 .4-1حامي مالي (سازمانهاي نيازمند اطالعات ،جامعه و )...
 .4-2حامي علمي (دبيران همايش ،داوران ،دست اندرکاران،
و نويسندگان)
 .5تخصصيک��ردن همايشها براي برط��رف نمودن نيازهاي
واقعي کتابداران و جامعه
 .6هدفمند نمودن تحقيقها ارائه ش��ده در همايشها به منظور
 .7غير توصيف��ي و عملياتي نمودن پيش��نهادهاي تحقيقهاي
 .8دسترسي آزاد به مقاالت همايشها در اينترنت براي اشاعه
و استناد بيشتر به انها

چند نقطه نظر پرداخت:
 .9مشکل در داوري مقاالت ارئه شده به همايش
 .1-9فرمهايي از پيش آماده شده براي ارزيابي مقاالت وجود
داشته باشد
 .2-9در سه مرحله داوري انجام شود:
 .1-2-9مرحله اول بر اساس مشخصات و چکيده مقاالت
.2-2-9مرحله دوم پس از پذيرش در مرحله اول ،اصل مقاله
دريافتي
 .3-2-9مرحله س��وم در هنگام ارائه بر اس��اس نحوه نمايش،
سخنراني
 -10س��طحبندي مقاالت ارائه ش��ده در مقاطع کارشناس��ي،
کارشناس��ي ارشد و دکترا و اس��تادان و داوري هر کدام در سطح
خود
 -11کارب��ردي نبودن و عدم اس��تفاده از نتايج همايشها در
دروس ،تحقيقها و گزارشهاي کاري در حوزهاي مربوطه
 -12فق��دان چ��اپ مقاالت درنش��ريات کتاب��داري و حتي

مخاطبان ،داوران ،سخنرانان همايشهاي

ادکا و انجمن کتابداري يکي است پس بياييم
همايشها ي مشترک برگزار کنيم.

دانشجويي
در پايان اين نشس��ت پرسشهايي از طرف حاضرين ارائه شد
که اعضاي پنل به آنها پاسخ دادند.
در اينجا خالصهاي از مجموع پرس��ش ها و پاس��خ هاي مهم
ذکر ميشود.
دکتر فريبرز خسروي از حاضرين اين نشست بودند که ضمن

1. http://www.webology.ir
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تش��کر از برگزار کنندگان اين نشست گفتند :متأسفانه هم اکنون

جس��تجو کرد و نه در برگزاري همايشها به شکل فعلي .مطالب

در رش��ته کتابداري و اطالعرس��اني ايران عل��م و دانش به معناي

ارائه ش��ده در همايشها قرار اس��ت که جديدترين و به روزترين

واقعي آن کم توليد مي ش��ود و بيش��تر تکرار مکررات خصوص اً

مباحث مطرح ش��ده در حوزههاي گوناگ��ون را ارائه کند ،نه اين

در همايشها اس��ت .حال سؤال اين اس��ت که آيا حرف و سخن

ک��ه جايگزين خالءهاي موجود در کالسهاي درس ش��ود .ثانياً

جدي��دي براي گفتن داريم که نيازمند برگزاري اين همه همايش

همايشها ،سکوي پرش براي کسي نيست؛ بلکه محلي براي ارائه

در سال باش��يم؟ دانش��جويي از بين حاضرين پرسيد :سخن دکتر

پژوهشهاي جديد و بيان نقطه نظرات تازه اس��ت .اين جلس��ه در

خس��روي صحيح اس��ت اما بايد در نظر داش��ت که دانش��جويان

حدود ساعت  7بعد از ظهر با پذيرائي از حاضران به پايان رسيد.

کتابداري به خاطر ضعف علمي اس��اتيد ،س��رفصلهاي خشک،
محدود و بعضاً تاريخ گذش��ته و کمبود منابع اطالعاتي مناس��ب
و به روز فارس��ي با ضعف اطالعات مواجه هستند .اين همايشها
ميتواند تا حدودي اين نقاط ضعف را پوش��ش دهد .سؤال بعدي
که يکي ديگر از حاضرين مطرح نمود اين بود که براي استخدام
و يا انجام طرح هاي پژوهش��ي از ما رزومه ميخواهند .خود شما
بهتر از ما ميدانيد که چاپ مقاله در نش��ريات علمي– پژوهش��ي
کتابداري ايران بس��يار دشوار و وقت گير اس��ت .با ارسال آثار و
ش��رکت در همايش ه��اي کتابداري مي توان براي خود س��وابق
علمي -پژوهش��ي مهي��ا نمود .در پاس��خ به اين پرس��شها خانم
مکتب��ي فرد گفتن��د :اوالً اگر نظ��ام آموزش کتاب��داري ما به هر

دليلي مش��کل دارد ،راه حل اين مش��کل را بايد در جاي ديگري

آشنايی با کميتة پژوهش انجمن
کتابداری و اطالعرسانی
دکتر يزدان منصوريان

1

گزارش حاضر به ارائه اهم فعاليتهاي کميته پژوهش انجمن

علوم کتابداري و اطالعرس��اني ايران در سال  1386ميپردازد .به

طورکلي اين کميته تالش کرده اس��ت به جهت دهي و گسترش

فعاليتهاي پژوهشي در جامعه کتابداري و اطالعرساني

ضرورت پژوهش در اين حوزه و نيز در باره روشها و رويکرهاي
علمي پژوهش.

 شناسايي اولويتهاي پژوهشي براي پايان نامههاي کارشناسي

ارشد و دکترا و نيز طرحهاي پژوهشي.

 گردآوري و انتشار يافتههاي پژوهشي که در زمينه کتابداري

و اطالع رس��اني در کشورانجام ميش��ود .اين فعاليتها در قالب
پايان نامههاي دوره
کارشناسي ارشد و

اي��ران و ارتق��اء جاي��گاه رويک��رد پژوه��ش م��دار در

دکت��را و طرحهاي

فعالیته��ای آموزش��ي و اجراي��ي اين جامع��ه بپردازد.

پژوهشي دانشگاهها

بنابراي��ن ،کميته پژوهش

و مراکزتحقيقات��ي

از يک س��و در راستاي

صـورت ميپذيرد.

افزايش کم��ي و کيفي

ع�لاوه ب��ر اي��ن،

فعاليـــتهاي پژوهشي

کميتــ��ه پژوه��ش

در جامع��ه کتابداري و

ت�لاش مـــيکن��د

اطـــــالعرساني تالش
ديگر در جهت نهادينه

به تعيين اولويتهاي پژوهش��ي ني��ز پرداخته و اين

کردن رويکرد پژوهش

گام ب��ر ميدارد .از اين رو ،فعالیته��ای اين کميته را ميتوان در
محورهاي ذيل خالصه کرد.2

اعالم کند.

اولويتها را ب��ه جامعه کتابداري و اطالع رس��اني

 تدوين رهنمودها ،دستنامهها و شيوه نامههاي پژوهشي مورد

 بحث ،بررسي و ارائه رهنمودهايي براي جهتدهي به

نياز دانشجويان ،اعضاي هيأت علمي و کتابداران شاغل (قابل

 ارتق��اي س��طح آگاهي و دان��ش جامعه کتاب��داري درباره

 تدوين معيارهاي ارزيابي پايان نامهها و طرحهاي پژوهشي

 .1سرپرست کميتة پژوهش انجمن کتابداري و اطالعرساني ايران و عضو
هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم کرج
 .2ذکر دو نکته در اين مقدمه بسيارحائز اهميت است .نخست آنکه کميته
پژوهش تمام فعاليتهاي خود را با همکاري ساير کميتههاي انجمن انجام
ميدهد و دوم آنکه اين کميته در تدوين خط مشي خود اولويتهاي
کميته پژوهش دوره قبل را نيز کام ً
ال مورد توجه قرار داده و به نوعي در
راستاي تحقق اهداف آن کميته حرکت ميکند.

 تدوين طرح پژوهشي ،انجام پژوهش يا ارائه مشاوره

فعالیتهای پژوهشي حوزه کتابداري و اطالعرساني در ايران.

دسترس در وب سايت انجمن)

(قابل دسترس در وب سايت انجمن)

پژوهشي .کميته پژوهش به چهار شکل می تواند در انجام
پژوهشهاي کتابداري و اطالعرساني مشارکت کند)1( .

پژوهشهايي که طرح و اجراي آن توسط کميته انجام ميشود.
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گسترش رويكرد
پژوهش مدار در
جامعه كتابداري و
اطالع رساني كشور

طراحي پژوهش
اجراي پژوهش
و ارائه مشاوره در
پژوهشهاي جاري

( )2پژوهشهايي که طرح ،توسط کميته طرح شده و اجراي

توسط جمعي از نويسندگان و محققان کتابداري و اطالع رساني

توسط سايرين پيشنهاد ميشود و کميته ميتواند نقش مجري را

پژوهش و معرفي ابزارهايي است كه ميتوانند براي پژوهشگران

آن توسط سايرين انجام ميشود )3( .پژوهشهايي که طرح آن

ايران تدوين ميشود .هدف از تدوين اين دستنامه بيان روشهاي

ايفا کنند )4( .پژوهشهايي که طرح و اجراي آن توسط ديگران

در رشتههاي مختلف مفيد باشند .به بيان ديگر ،نويسندگان كتاب
تالش ميكند با اتخاذ رويكردي نسبتاً عمومي به بيان موضوعهايي

 گسترش رويکرد پژوهش مدار در جامعه کتابداري و اطالع

باشد" .ابزار پژوهش" از اين جهت با كتابهاي معمول روش

انجام ميشود و کميته بنا به درخواست متوليان طرحهاي مذکور
خدمات مشاوره اي به مجريان طرح ارائه ميکند.

رساني ايران به شيوههاي مختلف از جمله همکاري با کميته
آموزش در اجراي کارگاههاي آموزشي در اين زمينه.

فعالیتهای اصلي کميته پژوهش در سال 1386
اهم فعالیتهای انجام شده در کميته پژوهش در سال  1386در

دوازده بند به شرح ذيل است:
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گردآوري و
انتشار يافتههاي
پژوهشي در
زمينه كتابداري و
اطالعرساني

 -1برگزاري مستمر جلسات کميته پژوهش:

بپردازد كه براي اغلب محققان در رشتههاي گوناگون كاربردي

تحقيق متفاوت است كه بجاي پرداختن به مباني تئوري تحقيق به
آن دسته از اصول كاربردي اشاره ميكند كه معموالً هر پژوهشگر
در طي مراحل كار پژوهشي با آنها سر و كار دارد .از جمله

مباحثي كه در اين اثر مطرح ميشود ميتوان به چگونگي طراحي

پروژههاي تحقيقاتي ،روشهاي تدوين پرسشهاي پژوهش،
اصول بررسي پيشينه پژوهش ،روشهاي بهينه جستجو در منابع

طي سال گذشته اعضاء کميته پژوهش عالوه بر شرکت

علمي  ،تدوين استراتژي جستجو ،مهارتهاي ارزيابي ميزان روايي

مستمري براي بحث و تبادل نظر و پيگيري زمينههاي مورد توافق

تدوين گزارشهاي پيشرفت كار و مهارتهاي سواد اطالعاتي

در جلسات هيأت مديره و نشستهاي ماهانه انجمن جلسات
برگزار کردهاند که صورت جلسات مربوطه در سايت انجمن قابل
مشاهده است.

و پايايي ابزار گردآوري دادها  ،چگونگي ارزيابي منابع پژوهشي،
مرتبط با پژوهش اشاره كرد .مهمترين هدف اين كتاب معرفي

ابزاري است كه در فرايند پژوهش مورد استفاده پژوهشگران

 .2علام فراخوان مش�ارکت در تدوي�ن کتاب ابزار

رشتههاي مختلف واقع شود .گرچه كتابهاي متعددي به زبان

كميته پژوهش انجمن در صدد تدوين و انتشار کتابي در

ارائه مفاهيم پايه و نظري پژوهش ميپردازند و مباحث كاربردي

پژوهش :دستنامهاي براي پژوهشگران علوم اجتماعي

خصوص روشهاي پژوهش است که بتواند به عنوان دستنامه
پژوهشي مورد استفاده پژوهشگران در حوزههاي علوم اجتماعي

و علوم تربيتي قرار گيرد .از کليه مؤلفان و پژوهشگران علوم

کتابداري و اطالع رساني دعوت ميشود ،کميته پژوهش انجمن
را در انجام اين کار ياري کنند .اين كتاب به صورت گروهي

فارسي در زمينه روش تحقيق وجود دارد اما اغلب اين كتابها به
و عملي كمتر مورد توجه واقع شده است .اين كتاب ميتواند تا
حدي اين مشکل را حل كند و ضمناً به عنوان كتاب درسي براي
درس روش تحقيق در دورههاي فوق ليسانس و دكترا مورد توجه

قرار گيرد .فهرست فصلهاي پيشنهادي عبارتند از فصل اول:
مروري بر مفاهيم بنيادي پژوهش ،فصل دوم :چگونگي بيان مسئله

و تبيين ضرورت و اهداف پژوهش ،فصل سوم :مقايسه رويکرد

کميته پژوهش با همکاري دبيرخانه دائمي س��تاد برگزاري مراسم

روش شناسي ،فصل پنجم :رويکردهاي عمده پژوهشي(کمي،

ب��ه معرفي اجمالي معنا و مفهوم پژوه��ش (تحقيق) و ويژگيهاي

قياسي و استقرايي در پژوهش ،فصل چهارم :گزينش مناسب ترين
کيفي و کمي -کيفي) ،فصل ششم :چگونگي تدوين پرسشهاي
پژوهش و در صورت نياز تدوين فرضيهها ،فصل هفتم :چگونگي

انجام مرور پيشينه پژوهش و تبيين اهميت آن در تحقيق ،فصل
هشتم :مالحظات الزم در نمونه گيري ،گردآوري و تحليل

دادهها ،فصل نهم :سواد اطالعاتي و اهميت آن در مراحل
مختلف پژوهش ،فصل دهم :مباني جستجو و بازيابي اطالعات

در منابع علمي ،فصل يازدهم :منابع مرجع مورد نياز پژوهشگران
علوم اجتماعي ،فصل دوازدهم :ارزيابي و سنجش اعتبار اطالعات

دريافتي از منابع چاپي و الکترونيکي ،فصل سيزدهم :چگونگي

برقراري پيوند ميان يافتههاي جديد از منابع و دانستهها قبلي،

فصل چهاردهم :روشهاي تعيين روايي و پايايي ابزار بکار گرفته
شده در پژوهشها ،فصل پانزدهم :مروري بر اهميت استناد دهي
صحيح و شيوههاي استناد علمي ،فصل شانزدهم :مهارتهاي الزم
براي انتشار يافتههاي پژوهشي در مجلههاي تخصصي.

 - 3تشکيل گروه بحث الکترونيکي پژوهش در کتابداري:
از طريق ايجادگروه مباحثه الکترونيکي كميته پژوهش انجمن

به نشاني اينترنتي و پست الکترونيکي ذيل:

http://groups.google.com/group/researchilisa

نظر و مباحثه اعضاي كميته پژوهش اعالم شده و به صورت
پيوسته مورد استفاده قرار ميگيرد.

 -4تشکيل کارگروهها

و دانش آموزان سطوح راهنمايي و دبيرستان ميباشند .اين متن در

قالب ده محور جنبههاي عمده پژوهش و پژوهش��گري را معرفي
ميکند .هدف از اين نوشته فقط معرفي مقدماتي جنبههايي است

که در اين حوزه ميتواند مورد توجه آموزگاران و دانش آموزان
ق��رار گيرد و توجه آنان را نس��بت به جايگاه پژوهش در توس��عه

کش��ور بيش از پيش جلب کند .مواردي مانند پژوهش چيس��ت

و پژوهش��گر کيست؟ رويکرد پژوهشي چگونه رويکردي است؟
اهميت و ضرورت پژوهش در چيس��ت؟ انواع اصلي و روشهاي
معمول پژوهش��ي چيس��ت؟ فرايند پژوهش ش��امل چ��ه مراحلي

اس��ت؟ ويژگيهاي يک پژوهش��گر موفق چيست؟ کتابخانهها و
مراکز اطالع رس��اني چه اهميتي در توسعه پژوهش دارند؟ رابطه
پژوهش و توسعه کشور چيست؟ توسعه پژوهش در کشور به چه

عواملي بس��تگي دارد؟ رويکرد پژوهش مدار در آموزش رسمي
چه اهميتي دارد؟

 -6برگزاري کارگاه مباني نظري و اصول کاربردي

روشهاي پژوهش کيفي:

در تابس��تان  1386اين کارگاه با هدف آش��نا ساختن شرکت

کنن��دگان با مباني نظري و اصول عملي روشهاي پژوهش کيفي
و با همکاري مس��تقيم کميته آموزش برگزار شده است .با مقايسه

مبان��ي اين روشه��ا و آنچه که در روشهاي کم��ي مورد توجه
ميباش��د ،تصويري کلي از اين دو رويک��رد در فرايند پژوهش،
ترس��يم و امکان مقايسه بين آنها براي ش��رکت کنندگان فراهم

براي نظاممن��د نم��ودن فعاليتهاي كميته پژوهش ،ش��وراي

آم��د .مبان��ي فلس��في پژوهشهاي کيف��ي ،نقش پژوهش��گر در

كارگروهها تشكيل شده است .هر كارگروه در حوزهاي خاص از

آماري ،و چگونگي س��نجش روايي و پاياي��ي روشهاي کيفي،

كارگروهه��ا متش��كل از مس��ئول كميت��ه پژوه��ش و مس��ئولين

موضوعات مرتبط با علوم كتابداري و اطالعرساني به فعاليتهاي
پژوهشي ميپردازد.

 -5انتش�ار راهنماي پژوهش به زبان س�اده :آشنايي با

اص��ول و روشه��اي پژوهش براي دانش آم��وزان و آموزگاران
(بزودي در وب سايت انجمن در دسترس قرار خواهد گرفت).

راهنم��اي پژوهش به زبان س��اده عنوان اثري بود که توس��ط

اي��ن نوع پژوهشها ،عدم وابس��تگي اين رويک��رد به آزمونهاي

از جمل��ه م��واردي بود ک��ه مورد بررس��ي قرار گرف��ت .در اين

کارگاه مهمترين روشهاي پژوهش کيفي شامل گراندد تئوري،
پديدارشناس��ي ،اقدام پژوهي ،قوميت شناسي و پژوهش تاريخي

معرفي ش��د و تفاوتهاي آنها با روشهاي کمي تبيين گرديد.

در ميان روشهاي مذکور تأکيد ويژه اين کارگاه بر معرفي روش
استقرايي گراندد تئوري بود.

سال ششم ،شماره پياپي  ،31آبان 1387

از تاريخ  1386/6/14به عنوان محل انتشار اخبار ،تازهها ،تبادل

رويکرد پژوهشي ميپردازد .مخاطبان اصلي اين نوشته آموزگاران
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گفتگو با زهرة قائينی

داش��ته باشيم ،مث ً
ال يک بانک اطالعاتي که ما االن خودمان داريم
طراحي ميکنيم ،اين يک بحث کام ً
ال کتابداري است .کتابداري

رئيس هيأت داوران

کتابش��ناختي اثر را وارد کند ،گونهشناس��ي آن اث��ر خودش نياز

جايزه بينالمللی اندرسن
ب

خ
ش دو

م

رويا مكتبي

که مينش��يند براي طراحي اين بانک و مث ً
ال ميخواهد اطالعات

به تخصص دارد .اينکه بنويس��يم قصه يا داس��تان يا فانتزي کافي
نيست ،اين را چطور ميشود تش��خيص داد ،بدون اينکه ما کام ً
ال

آن گونهها را نش��ناخته باش��يم و س��الها از جنبههاي آکادميک

روي آنها مطالعه نکرده باش��يم و بعد نمونهه��اي آن را در تمام
دنيا نديده باش��يم و روي آنها پژوهش نکرده باش��يم؟! بدون اين
مراحل اي��ن کار امکانپذير نيس��ت .بنابراين اتفاق��اً خيلي خيلي

مهم اس��ت اين مس��ئله و اين خلئي هم که ميبينيم در خيلي جاها
مث ً
ال در همي��ن کار خودمان در زمينه پژوه��ش در تاريخ ادبيات
کودکان يا به عنوان کس��ي که نخس��تين بان��ک اطالعاتي را در

 -حاال بيائيد وارد يک بحث ديگر ش��ويم .درحال حاضر اگر

بخواهي��م به NGOها و نهادهاي فع��ال در حوزه ادبيات کودک

چون ش��وراي کتاب کودک ،مؤسس��ه پژوهش��ی تاريخ ادبيات
کودکان ،مؤسس��ه کودکان دنيا ،خانه کتاب��دار بكنيم و با درنظر

گرفتن اينکه طي يکي دو سال اخير کتابخانه ملي ايران هم بخشي

مستقل براي کودکان راهاندازي کرده است ،به لحاظ آکادميکي

ممکن است که شما ضرورت راهاندازي کتابداري شاخه کودک

سال ششم ،شماره پياپي  ،31آبان 1387
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را تعريف کنيد؟ البته من منظورم رشته ادبيات کودک نيست ،من
دقيقاً کتابداري شاخه کودک را مدنظر دارم .چون درحال حاضر
بهخصوص با توج��ه به فعاليتهايي که اخيرا ً ما در حال انجام آن

هس��تیم ،در حوزه کتابداري کودک با مس��ائل خيلي خاصي در

اي��ن مورد برخورد ميکنيم ،به طور مثال يک س��ري مس��ائل که
درحوزه سازماندهي کتابهاي کودک مطرح ميشود و مسائلي
از اين قبيل  ...خوب اينها همه مستلزم اين است که ما اساساً يک

ش��اخه مستقل کتابداري کودک داش��ته باشيم .حاال دوست دارم
که ش��ما بهعنوان کسي که سالهاس��ت در اين حوزه کار ميکند
اين ضرورت را براي ما تعريف کنيد.

 -برميگردي��م به هم��ان صحبتهايي که داش��تيم يعني واقعاً

اگر ميخواهي��م کتابدار آگاه تربيت کني��م ،طبيعتاً بايد در قالب

آموزش آکادميک باشد ،شما نميتوانيد با دوتا کارگاه کوچک
يا دورههاي آش��نايي با ادبي��ات کودکان (ش��ورا) ،يک کتابدار
ک��ودک آگاه تربي��ت کنيد چون همه چيزهاي��ي که ميخواهيم

حوزه کودک راهاندازي کرديم يا به عنوان کس��ي که با شوراي

کت��اب ک��ودک دارد کار ميکند ،همه ماهاي��ي که بهخصوص
کتابداري خواندهايم متوجه اين خالءها هستيم .يعني ما در نهايت
به اين ميرس��يم که برخی افراد کتابدار هستند ،مث ً
ال کارورزهايي
ميآين��د در مقاطع مختلف که وقتي ب��ا موضوع ادبيات کودکان
مواجه ميش��وند ،عم ً
ال هيچکاري نميتوانند بکنند ،مگر اينکه ما
از ابتدا به آنها آموزش دهي��م .که خوب براي ما هم امکانپذير

نيس��ت که همهچيز را از اول بگوئيم .االن خود شورا کارگاههايي

که ميگذارد خيلي خوب اس��ت ،اما آن کارگاه هم بيش��تر يک
سري اطالعات و آشنايي کلي است .ولي اينکه اين کتابدار بتواند
عميقاً اين مسائل را ياد بگيرد .مث ً
ال باید دو سال کار کند ،دو سال
کاري که همراه با مطالعه و تحقيق و زبانآموزي براي اس��تفاده از
منابع خارجي باش��د ،خيلي کيفيت بااليي ميخواهد .به طور مثال

يکي از اعضاي ژوري اندرس��ن ،کتابدار استراليايي است که فوق
العاده فعال است و نظراتي که درمورد کارها ارائه ميدهد و وقتي
که نظراتش را درمورد کتابها مينويس��د به قدري اين آدم ديد

آکادميک دارد و آن قدر تخصصي مينويسد ،که شايد از خيلي
از آنهايي که حتي استاد ادبيات کودکان هستند ،هم بهتر ميبيند

و هم ش��ناخت بهتري دارد چون خيلي از کتابها را ميشناس��د،
مث ً
ال بارها ش��ده که ما وقتي درمورد يک کتاب يا يک نويسنده يا
تصويرگر صحب��ت ميکنيم ،او به خوبي ميداند که از آن کتاب

به چه زبانهايي و در کجاها نسخهاي موجود است .يعني بهعنوان

يک کتابدار کام ً
ال تسلط دارد.

را خوانده باش��ي واقعاً خوانده باشي ،پورت فوليوها را واقعاً ديده

جف��ري گرت هم که در دوره گذش��ته رئي��س هيأت داوران

باش��ي ،نه اينکه بروي آنجا بنش��يني يک رأي بده��ي و بيائي .از
اي��ن اتفاقها ميافتد چون معموالً اعض��اي ژوري خيلي آدمهاي

گرفتهان��د ،منظ��ورم از جدي گرفتن اين اس��ت که تحصيالت و

رو س��رمه و در عي��ن حال مجبورم اي��ن کار را ه��م بکنم ،يعني

بود ،کتابدار بود .يعني ميخواهم بگويم در عرصههاي بينالمللي

ادبيات کودکان ،کتابدارها مؤثر هستند و خيلي هم قضيه را جدي

پر مش��غلهاي هس��تند ،يعني مثل خود من که االن يک کاربزرگ
ش��غلم که داوري نيس��ت .همه آدمهايي که عضو ژوري هستند،

دان��ش آکادميک در اين حوزه دارند .حاال ممکن اس��ت کس��ي
مش��خصاً تحصي��ل هم نکند ام��ا آن مطالعهاي ک��ه در اين حوزه

کارهاي ديگري دارن��د و براي اينکه آدم بتواند وقتي براي انجام

به فرد کمک ميکند که هم دراين حوزه پيش��رفت کند و هم به

يعن��ي در واقع اوقات فراغتت را هم باي��د براي اين کار بگذاري.

ميکند آن قدر هدفدار و آکادميک اس��ت که واقعاً درآن زمينه

مخاطبانش خدمات خوبي ارائه کند .پس چنين گرايشی هم خيلي
مهم اس��ت و هم خيلي جايش خالي اس��ت .م��ا اغلب اين روزها

ميش��نويم که ميخواهند دکتراي ادبيات کودکان ،فوقليسانس

کاره��اي ژوري باز کند ،بايد خيلي به خودش س��خت بگذراند.

اين تالشهايي که کردم شايد براي دوستان آنجا مهم بوده است.
اي��ن يک مس��ئله و ديگر اينک��ه  IBBYدر حرکتهاي جديدش

دارد ت�لاش ميکند که زی��اد بر اروپا و امريکا متمرکز نش��ود و

ادبيات کودک يا دورههاي ديگر راهاندازي کنند اما ش��ايد واقعاً

بتواند نگاه ديگري داش��ته باش��ند و نکته ديگ��ر اينکه در آن دو

کودکان ،بيش��تر جايش خالي است .يعني ما بتوانيم همين االن که

فک��ر ميکردم که من بايد صداي ادبيات کودکان ايران باش��م و

آن چه که ش��ما پيشنهاد ميکنيد ،يعني دوره تخصصي کتابداري
نس��ل جديدمان آن قدر به خواندن نياز دارد ،بهشان کمک کنيم
و شما زماني ميتوانيد اين کمک را بکنيد که خودتان دانشش را
داشته باشيد .وقتي که اين دانش را نداريد به هيچ وجه نميتوانيد

ب��ه بچهها کمک کنيد ک��ه چنين حرکتي را آغ��از کنند و چنين
عالقهاي را در خودشان ايجاد کنند.

اندرس��ن بگوئيد ،اينکه چه ش��د که بهعنوان رئيس هيأت داوران

بگوييد:

 -م��ن  2002و  2004عض��و هيأت داوران اندرس��ن بودم و از

ط��رف هيأت داوران ب��ه کميته اجرائي  IBBYمعرفي ش��ده بودم

و آنها هم قب��ول کردند 2006 .نبودم ،چون هر کس��ي ميتواند

دو دوره عضو باش��د .من احس��اس ميکنم که در آن دوره شايد
فعاليتهايم بهگونهاي بوده اس��ت ک��ه نظر آنها را جلب کرده و
اين ش��ايد به دو دليل بوده اس��ت :يکي اينکه همانطور که گفتم

من ادبيات ک��ودکان را خيلي جدي ميگيرم و دغدغه اصلي من
اس��ت و دوم اينکه من به خاطر آبروي ايران هميشه فکر ميکردم
باي��د بهعنوان نماينده ايران کارنامه خوب��ي از خودم ارائه دهم .و
البته براي ژوري چيزي که مهم اس��ت اين اس��ت که ش��ما براي

داوري که ميکنيد باید مطالعه کرده باشيد .اگر قرار است کتابي

ميدادم که  IBBYبايد نگاهی هم به کشورهاي جهان سوم داشته

باش��د ،يعني نبايد فقط به ادبيات کودکان کشورهاي قويتر نظر
داشته باشيم و به عبارتي چه کار ميتوانيم بکنيم که اين ادبيات را
بشناسانيم و باتوجه به اينکه زبانهاي خاصي است و کتابهايمان

هم زیاد ترجمه نميش��ود و خيلي مشکالت ديگر که البته فقط هم
خاص ما نيس��ت و بسیاری از کشورها در منطقه هستند که اص ً
ال در
 IBB Yعضو نيستند به داليل مختلف مث ً
ال حق عضويت نميتوانند

بدهند ،و خيلي مس��ائل ديگر و اين نظرهاي من مثل صدايي شده

ب��ود که مرتب ب��ه گوش آنها ميرس��يد و يک نف��ر که مرتب

اعتراض ميکرد که چرا و چ��را و چرا و البته به خاطر همان نگاه

تازه  IBBYبه کش��ورهاي اين طرف فکر کردند شايد اگر کسي

ميخواهم بگويم در عرصههاي بينالمللي ادبيات

کودکان ،کتابدارها مؤثر هستند و خيلي هم قضيه

را جدي گرفتهاند ،منظورم از جدي گرفتن اين است
که تحصيالت و دانش آکادميک در اين حوزه دارند.
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از همين منطقه رئيس هيأت داوران شود ،بتواند راههايي پيدا کند

دارن��د که اطالعات مجاني در اختيارش��ان قرار دهي��م ،اما ما هم

مختلف مثل وضعيت نش��ر ،محدوديت زبان ،مش��کالت سياسي،

چون ما بودجه خيلي خيلي محدودي داريم و به اميد آن هس��تيم

که ادبيات کودکان کشورهايي که کمتر مطرح ميشوند به داليل
اجتماع��ي ،فرهنگي و عوامل ديگر ،ديده ش��وند و حرکت مثبتي
در راس��تاي اين جريان باشد .اين بود که به هرحال اين پيشنهاد از

سوي هيأت مديره مطرح شد و رأي هم آوردم.

 -به عنوان آخرين س��ؤال درمورد کتاب��ک و ايرانک توضيح

ن��ه بودجه و ن��ه امکاناتمان اجازه نميدهد که اي��ن کار را بکنيم.
ک��ه ايرانک خودش بتواند خرج خودش را در بياورد .يکي دو تا
اسپانس��ر کوچک داريم اما اگر بخواهيم سرعت رشد ايرانک را

بيشتر کنيم ،بايد کمکهاي بيشتري بهويژه از دانشگاهها دريافت
کنيم .کمکي که دانشگاهها ميتوانند به ما بکنند اين است که اين

بانک را مش��ترک شوند يا از طرق ديگر به ايرانک کمک کنند،
کمکهاي��ي که واقع��اً در قياس با خرجهايي ک��ه در در وزارت

علوم ميشود ،ممکن است خيلي ناچيز باشد.

 -توق��ع خيلي زيادي نيس��ت ،بهويژه که ش��ما ميفرماييد که

م��ا انتظارمان درحدي اس��ت ک��ه ايرانک خودگردان ش��ود .به

هرحال اطالعات ماده گراني اس��ت و ش��ما حت��ي اگر انتفاعي را
هم دنبال ميکرديد چيز غريبي نبود .ما نهادهاي دولتي داريم که

بودجههاي ميلياردي دارند ،اما باز هم اطالعاتشان را ميفروشند،

دهيد:

دارند و البته دليلشان هم اين است که تا آن اطالعات را نفروشيم

 -ايرانک که حدود يک سال و اندي از عمرش ميگذرد اولين

کاربر قدر آن را نميدان��د .يعني کاربر وقتي براي اطالعات پول
ميدهد ،اوالً س��عي ميکند که نياز اطالعاتياش را تا حد امکان

در حوزه ادبيات کودکان انجام ش��ده و منابع و اس��ناد بسياري در

وقت کمتري را هم از کتابخانه و کتابدار ميگيرد و قدر و ارزش

بانک اطالعاتي فرهنگ و ادبيات کودکان است .و دليل ايجادش

در مؤسس��ه اين بود که در اين س��الها کارهاي تحقيقاتي وسيعي
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باوجود آنکه به خوبي حمايت ميشوند و بودجههاي ثابت دولتي

اين مورد وجود دارد و شناسايي شده است .ما فکر کرديم که اين
راهي را که خيلي به دش��واري طي کردي��م و منابعي که خيلي به

س��ختي بهدست آورديم ،اگر به شکل الکترونيکي در اختيار همه
پژوهشگران در سراس��ر ايران قرار دهيم ،خيلي مورد استفادهشان
قرار خواهد گرفت .به هرحال دنيا ،دنياي اطالعات اس��ت و خواه

ناخواه اگر ما هم نباشيم چنين بانکهايي ايجاد خواهد شد و عصر
اطالع��ات ،بانکه��اي اطالعاتي را هم ميطلب��د .پس چه خوب

خاص کند يعني دايره جستجويش محدود ميشود و به اين ترتيب
بيشتري هم براي آن اطالعات قائل ميشود.

 -البته چون مؤسس��ه ما يک مؤسس��ه غيردولتي و غيرانتفاعي

است ،از اول هم تعريف ش��ده که اگر سودي در مؤسسه حاصل

ش��ود ،بايد باز هم در جهت کارهاي مؤسس��ه هزينه ش��ود و نفع
ش��خصي مطرح نيس��ت .ولي به هرحال ايران��ک خيلي به کمک
نياز دارد زحمت زيادي برايش کش��يده شده است ،به ويژه خانم

طاهري (کتابدار مؤسس��ه) خيلي براي ايرانک زحمت کشيدهاند
و واقعاً عالقه و پش��تکار خانم طاهري به عنوان يک کتابدار  -که

اس��ت که بانکي با موضوع مورد عالقهمان يعني ادبيات کودکان
ايجاد کنيم .طبيعتاً فرهنگ اس��تفاده و پش��تيباني از اين بانک هم

يکي از بهترين کتابدارهايي است که تا به حال شناختهام – خيلي

خيلي پيش��رفت کرده اما حاالحاالها جاي پيشرفت دارد و ما نياز

طاهري هم بهعن��وان يک زن و هم بهعنوان يک کتابدار عاش��ق

خودش مقولهاي است .ما سال خيلي سختي را گذرانديم ،ايرانک

داريم جامعه دانش��گاهي ،کتابخانهه��ا و کتابداران از آن حمايت
کنند .خيلي از دانشجوها به اين بانک مراجعه ميکنند اما بهخاطر

نداش��تن بودجه نمیتوانند از آن اس��تفاده کنن��د .آنها از ما توقع

ايرانک را حمايت کرده اس��ت .يعني عشق و عالقهاي را که خانم

ادبي��ات کودکان براي اين بانک صرف ميکند من دارم ميبينيم.
و ن��گاه حرفهاي که به اين قضي��ه دارد يک جورهايي موجوديت
ايرانک راشکل داده است .و البته همه همکارهاي ديگر ايشان که

دريافت کرديم .مث ً
ال يک کارش��ناس ارشد از اهواز تماس گرفته
ب��ود و اعالم آمادگي براي همکاري کرده بود که اين بچههاي ما

را خيلي ذوقزده کرده بود.

 -بله من ه��م اين اطالعي��ه رادر وبالگ گروه��ي کتابداران

ديدم

– بله خالصه دوس��تان ،خيلي خوش��حال ش��ده بودن��د از اين

خوش��بختانه همه کتابدار هس��تند و اميدوارم که بتوانيم از کمک
کتابداران داوطلب براي ايرانک استفاده کنيم .يعني همين کمکها

هم براي ما به قدر بودجه مفيد است .االن هم البته هستند کساني که
در گوشه و کنار دارند براي ايرانک کار انجام ميدهند .کارهاي
مث��ل ترجمه به انگليس��ي و  ...و من دوس��ت دارم از اين فرصت

استفاده کنم و از تمام کتابداراني که به ادبيات کودکان عالقهمند

هستند دعوت به همکاري کنم .دوست دارم که ايرانک را متعلق
به خودشان بدانند .بعد از مباحثي که در ايرانک مطرح شد و البته

همزم��ان با پاي��ان تقريبي کار تاريخ ،همچنين نظ��ر به اهميتي که
ش��ورا  .......کتابدار و البته ما در مؤسسه براي ترويج خواندن قائل
هس��تند و هستيم فکر کرديم که باز هم از همين ابزارهاي مجازي
و فضاي س��ايبر براي ترويج خواندن اس��تفاده کنيم ،به ويژه براي
ارتباط ميان کالن ش��هر تهران و شهرستانهاي کوچک و کمک

به آنها که در اين ش��هرها زندگي ميکنند به ويژه پدر و مادرها

طراحي کردي��م .پيشبيني ما براي اين پروژه تحقيقاتي (کتابک)
اين اس��ت که پايگاههاي مختلفي داش��ته باش��د .مث ً
ال پايگاه خبر،

منظ��ورم تمام اخبار مربوط به کودکان اس��ت يعني در واقع يک
خبرگ��زاري که همه اخبار مربوط به ک��ودکان از حقوق تا تغذيه
و بهداش��ت و کتاب و  ....را پوش��ش دهد .همينطور يک بخش
مقاالت اعم از ترجمه و تأليف درخصوص ترويج خواندن دوست

داريم داشته باشيم و بعد از آن هم يک بحث  e-Learningاست.
يعن��ي میخواهیم از طريق اين س��ايت بحث آم��وزش از راه دور

را کار کني��م .يک��ي دو تا اطالعيه کوچک هم از طريق مؤسس��ه
و شورا منتشر ش��ده درخصوص ترويج خواندن که فراخوان داده

بوديم که هرک��س تجربه يا مطلبی درخص��وص ترويج خواندن
دارد براي ما بفرس��تد .جالب است که ما از جاهاي مختلف پاسخ

کتابداري اهواز خيلي به بحث ادبيات کودکان عالقهمند هستند و
البته تيم کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان آنجا هم خيلي

تيم درجه يکي اس��ت .يعني در سطح کشور هم کانون خوزستان
معروف اس��ت به فعاليت و نوآوري .ب��ه تازگي هم يک کارگاه

ش��يوههاي عالقه مندکردن ک��ودکان به مطالعه داش��تند که افراد

خيلي درجه يکي در آن شرکت کرده بودند .جالب است که من
ب��ه عنوان مدرس به اين کارگاه رفته ب��ودم ،اما بينهايت از آنها

آموختم و خالقيت و عشق و عالقهشان خيلي مرا تحت تأثير قرار
داد.

– م��ا هم به اين فکر کرديم که دراين اعالم کمک فقط براي

تأليف و ترجمه اس��تفاده نکنيم و از آنها بخواهيم تجربههايش��ان

را درخص��وص تروي��ج خواندن دراختيار ما ق��رار دهند .چون ما
معتقديم که حتي کوچکترين تجربهها در کوچکترين شهرها

ميتواند ش��نيدني و جالب باش��د .به هرحال اميدوارم که همه در
ثبت اين تجربهها به ما کمک کنند.

 -خوب من فکر ميکنم که خيلي وقت ش��ما را گرفتم و البته
سؤالهايم هم تقريباً تمام شده است .خيلي متشکرم در اين جلسه

شرکت کرديد.

 -من هم متشکرم.
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نقشههاي علمي و کاربرد آنها
احسان محمدي

1

جس��تجو ،مجالت آن ح��وزه يا به عبارت بهتر ،انتش��ارات علمي
آن حوزه ک��ه در برگيرنده بيش��ترين تولي��دات علمي آن حوزه

در ترسيم نقشه علمي ،زير موضوعهاي آن

حوزه از علم و روابط بين آنها به صورت دوطرفه

در فضاي يک نقشه دو بعدي مشخص ميشود .به

عالوه ،در اين ترسيم حوزههايي که بيشترين و کمترين
نزديکي را دارند از همديگر متمايز ميشوند

تخصصي باش��د ،ترس��يم شود.ترسيم نقش��ه علمي بدين صورت
ميباش��د که با تجزيه و تحليل انتش��ارات مهم يک حوزه علمي،
يک نگرش کلي از آن حوزه را ترس��يم ميکند .در ترس��يم نقشه
علمي ،زي��ر موضوعهاي آن حوزه از عل��م و روابط بين آنها به
صورت دوطرفه در فضاي يک نقش��ه دو بعدي مشخص ميشود.
ب��ه ع�لاوه ،در اين ترس��يم حوزههايي ک��ه بيش��ترين و کمترين
نزديکي را دارند از همديگر متمايز ميشوند .يک کاربر ميتواند

نقشه علمي چست؟
يک نقشه علمي بازنمون دوبعدي يا سه بعدي از حوزه خاصي
از علم ميباش��د .مانند شهرها در يک نقشه جغرافيايي ،بخشهاي
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عالوه ب��ر ويژگيها و ارتباط بين زير ردههاي يک حوزه از علم،
تأثيرگذارترين افراد و مؤسسات تحقيقاتي را در آن حوزه خاص
مشخص نمايد.

مزاياي نقشههاي علمي

مختلف اين نقش��ه را س��رفصلها و موضوعهاي آن حوزه از علم

کتي بورنر 2در س��خنراني خود در سال  2004به مفاهيم پايه و

تش��کيل ميدهند.در اين نقشهها بخشهاي مختلف با همديگر در

اهميت ترس��يم اطالعات اش��اره کرد و عالوه بر اين وي مزاياي

ارتباط هس��تند ،به طوري که موضوعهاي مختلف يک علم که به

نقش��ههاي علمي را در قالب گروههاي زير يادآور ش��د( :بورنر،

صورت مفهومي با همديگر ارتباط دارند در نقشه نزديک تر به هم

)2004

و موضوعهايي که ارتباط دارند در نقشه با همديگر فاصله بيشتري
دارند( .نويونز.) 1999،نقش��ه علم به عن��وان ابزاري براي پيمايش
نوش��تههاي تحقيقاتي به کمک ترس��يم ارتباط��ات بين مرزهاي
پژوهشي در ابعاد فضايي ،براي نشان دادن اين که در کدام حوزه
فعاليتهاي قابل مالحظه اي صورت گرفته اس��ت،می باشد.نقشه
علمي نيز به راحتي ميتواند به عنوان ابزاري براي ترسيم وضعيت
توزيع زمينههاي تحقيقاتي و همچنين درک روابط بين آنها مورد
استفاده قرار گيرد.
ترسيم نقش��ه علمي يک روش براي توليد يک زمينه حوزه از

نقشه علم به عنوان ابزاري براي پيمايش
نوشتههاي تحقيقاتي به کمک ترسيم ارتباطات
بين مرزهاي پژوهشي در ابعاد فضايي ،براي نشان
دادن اين که در کدام حوزه فعاليتهاي قابل
مالحظه اي صورت گرفته است ،می باشد .نقشه
علمي نيز به راحتي ميتواند به عنوان ابزاري براي
ترسيم وضعيت توزيع زمينههاي تحقيقاتي و
همچنين درک روابط بين آنها مورد استفاده قرار
گيرد.

علم ميباش��د؛ نقش��ه يک حوزه از علم ميتواند به وسيله عبارت

.1کارشناس ارشد کتابداري و اطالعرساني

Email:Eh3anmohammadi@gmail.com
Weblog:www.vortulib.blogspot.com

2. Katti Borner

مزاياي نقشه علمي براي مؤسسات سرمايهگذار

مزاياي نقشه علمي براي جوامع علمي

نقش��ههاي علم��ي ب��راي کنت��رل دراز مدت چرخ��ش پول و

ي��ک جامعه علمي ک��ه در حوزههاي تخصص��ي علم فعاليت

توس��عه پژوه��ش ،ارزياب��ي سياس��تگذاري ب��راي برنامهه��اي

ميکند ،به کمک نقشههاي علمي آن حوزهها ميتوانند عالوه بر

مختل��ف ،تصميمگيري براي زمان انجام ي��ک پروژه و الگوهاي

اينکه به راحتي به اطالعات گذشته دسترسي پيدا کند ،براي آينده

س��رمايهگذاري علمي ميتواند براي مؤسسات فعال در اين زمينه

حوزههاي مورد پژوهش خود برنامه ريزي نمايد .که اين امر خود

س��ودمند باش��د .همچنين ميتوان از نيروهاي انس��اني در راستاي

باعث تقويت دانش در آن جامعه علمي ميشود(.بورنر.) 2004،

توس��عه برنامه علمي اس��تفاده کرد .ب��ه عالوه ميت��وان در زمينه
مش��خص کردن حوزههاي پژوهشي آتي و شبيهسازي حوزههاي

1. Borner, K. (2004) Mapping the Structure and

پژوهشي جديد از نقشه علمي استفاده نمود.

Diffusion of Scholarly Knowledge. Symposium on

مزاياي نقشه علمي براي پژوهشگران

پژوهشگران يک حوزه ميتوانند با استفاده از ترسيم يک حوزه
از علم ب��ه راحتي به نتايج پژوهشها دسترس��ي بيابند.
افراد هسته و کليدي هر حوزه را شناسايي کرده
و ب��ا آنها در زمينههاي مش��ترک همکاري
علمي داش��ته باش��ند  .مهم ت��ر از همه به

Knowledge Discovery and Knowledge Management
Tools, NIHNatcherConference Center, Bethesda.
)2. Noyons, E. C. M. (1999
Bibliometric Mapping as
a Science Policy and
Research Management

کم��ک نقش��ههاي يک ح��وزه از علم

Tool, DSWO Press,

راحت تر ميتوان از تجربه پژوهشهاي

Leiden University.

پيش��ين اس��تفاده کرد و در زمان پژوهش
صرفهجويي نمود.

بخش صنعت با اس��تفاده از نقشههاي علمي قادرند از نتايج اصلي
پژوهشهاي مرتبط ،به راحتي و در زمان کم آگاه شوند .همچنين
ميتوانند با کمک نقشههاي علمي نيازهاي خود را شناسايي کرده
و در قالب طرحهاي پژوهش��ي به پژوهش��گران س��فارش دهند يا
پژوهشها را در مسير کاربردي بودن ،هدايت کنند.
مزاياي نقشه علمي براي ناشران

به کمک نقشههاي علمي تمام اطالعات در يک حوزه خاص
در يک جا ارائه ميش��ود و اين يکدستي در ارائه اطالعات باعث
ميشود کاربران بيش��تري ،به آساني از اطالعات ناشرين استفاده
نمايند.
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موتور جستجوی وب معنایی
اميرحسين عبدالمجيد

1

بخش یافتن مدارک :در این بخش مدارک وب معنایی به
صورت خودکار با استفاده از مجموعهای از عاملهاي جستجوی

وب معنایی به عنوان بخشی از وب جهانگستر شناخته ميشود
که حاوی مدارکی است که از نظر معنایی با هم رابطه دارند .با
این وجود ،ساختار رشد این نوع وب کمتر شناخته شده است.
موتورهای جستجویی همانند گوگل ،روش دستیابی و استفاده
مردم از شبکه وب را تغییر دادهاند و تبدیل به یک فنآوری مهم
و حیاتی برای جستجو و بازیابی اطالعات شده اند .با این وجود،
اکثر موتورهای جستجوی موجود ،پشتیبانی کمی برای دسترسی
به مدارک وب معنایی فراهم مينمایند و هیچ تالشی برای
بهرهگیری از مزیتهاي اطالعات ساختاری و معنایی موجود در
مدارک وب معنایی انجام نمیدهند.
اسووگل،موتور جستجویی در حوزه وب معنایی ميباشد .این
موتور جستجو وب جهانگستر را برای نوع خاصی از مدارک
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وبی جستجو مينماید که مدارک وب معنایی نامیده ميشوند،
و در فرمتهای ( RDFقالب توصیف منابع)،N-Triples ،XML ،
) ،N3(RDFنوشته ميشوند .در حال حاضر این موتور جستجو
خدمات زیر را ارائه مينماید:
 جستجوی هستی شناسیهاي وب معنایی -جستجوی دادههاي شی گرای وب معنایی

ادغام شده در وب پیدا ميشوند.
بخش خالصه کردن :در این قسمت ابردادههایی برای مدارک
وب معنایی و اصطالحهاي وب معنایی عالوه بر مشخص نمودن
روابط بین آنها ایجاد ميشوند.
بخش تجزیه و تحلیل :در این بخش ،از مدارک وب معنایی
یافت شده و ابردادههاي آنها استفاده ميشود تا گزارشهاي
تحلیلی از آنها ایجاد شود ،همانند دسته بندی کردن هستی
شناسیها در بین مدارک وب معنایی و رتبهبندی کردن این
مدارک بر اساس میزان اهمیتشان.
بخش خدمات :در این قسمت هم کاربران و هم عاملهاي
جستجوی نرم افزاری ميتوانند از طریق یک رابط کاربر از
امکانات این موتور جستجو استفاده نمایند .در این بخش دو
خدمت مهم ارائه ميشود :اول خدمات جستجوی اسووگل
که مدارک وب معنایی را از سایتهایی که این مدارک را
دارند،جستجو مينماید و دوم خدمات واژهنامه هستیشناسی که
اصطالحهاي وب معنایی و روابط آنها با سایر اصطالحات و
مدارک وب معنایی را جستجو مينماید.
این موتور جستجو در حقیقت یک طرح پژوهشی است که

 جستجوی اصطالحات وب معنایی ایجاد ابرداده برای مدارک وب معنایی و پشتیبانی از مرور وگشت و گذار وب معنایی
 آرشیو نمودن ویرایشهاي مختلف مدارک وب معناییساختار موتور جستجوی اسووگل از  4قسمت تشکیل شده
است که عبارتند از:
 .1کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه چمران اهواز

اسووگل،موتور جستجویی در حوزه وب معنایی
ميباشد .این موتور جستجو وب جهانگستر را
برای نوع خاصی از مدارک وبی جستجو مينماید
که مدارک وب معنایی نامیده ميشوند ،و در
فرمتهای ( RDFقالب توصیف منابع)،XML ،
 ،N3(RDF) ،N-Triplesنوشته ميشوند.

توسط گروه پژوهشی ابیکوایتی ()ebiquity research group
در گروه آموزشی علوم رایانه و مهندسی برق دانشگاه مریلند
ایالت بالتیمور ( )UMBCاجرا شده است ،بنابراین هرگز به دنبال
مقاصد تجاری نمی باشد .این موتور جستجو نیز همانند سایر
موتورهای جستجو سایر خدمات وبی را نیز ارائه ميکند.
موتور جستجوی اسووگل از رویکردی ترکیبی برای
گردآوری وب معنایی استفاده ميکند که شامل ارسال دستی
مدارک ،جستجوی چندگانه گوگل -مبنا ،جستجوی مدارک
 HTMLدر محدوده مشخص و جستجوی مدارک RDFو
مدارک وب معنایی را هم برای استفاده کاربران و هم برای
استفاده عاملهاي جستجوی نرم افزاری به منظور اضافه کردن
این مدارک به پایگاه اطالعاتی موتور جستجوی خود در
دسترس قرار ميدهد.
این موتور جستجو بیش از  2/3میلیون مدرک وب معنایی و
 575میلیون مدرک وب جهانگستر را نمایه کرده است و روزانه
مدارک جدیدی به این تعداد اضافه ميشود.
براي مشاهده و استفاده از اين موتور جستجو ميتوانيد به
آدرس اينترنتي  /http://swoogle.umbc.eduمراجعه نماييد.
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در کميته روابط عمومي و بين الملل
چه مي گذرد؟
داريوش عليمحمدي

در محيط دانش��گاه ها در معرض دي��د عالقه مندان قرار مي دهد.
1

الزم است در اينجا از اعضاء و هواداران اتحاديه انجمن هاي علمي
 دانش��جويي کتابداري و اطالع رس��اني ايران (ادکا) تشکر ويژهخود را اعالم نمايم .بدون ش��ک ،ياري اين دوستان جوان کمک

اگر انجمن كتابداري و اطالعرس��اني اي��ران را به يك پيكره

بزرگي بوده اس��ت براي انجمن و فعاليت هاي تبليغاتي آن .عالوه

جاندار تش��بيه كنيم ،كميته روابط عموم��ي و بين الملل ،در واقع،

ب��ر آن ،برخ��ي از اعضاء و نزديکان کميته ب��ه عنوان عضو هيأت

در حكم چش��م و گوش و زبان انجمن اس��ت .اين بدان معناست

علمي ،مدرس مدعو ،کتابدار ش��اغل و دانشجوي علوم کتابداري

كه كميته روابط عمومي بايد مجراهاي ارتباطي مناس��بي را براي

و اطالع رساني در برخي از مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته

برق��راري تماس با آح��اد جامعه كتابداري و اطالعرس��اني ايران

ب��ه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و نيز دانش��گاه آزاد رفت و

تدارك ببيند .اين كميته بايد چش��م بينا و گوش ش��نواي انجمن

آم��د و فعاليت دارند .بخش از آگهي ها نيز از اين طريق به محيط

باش��د تا بتواند توقعات ،انتقادها ،پپيش��نهادها و نيازهاي مخاطبان

دانشگاه ها راه مي يابند.

انجمن را شناسايي و دريافت
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 -برق��راري و ت��داوم ارتب��اط غير

نم��وده و در اختي��ار هي��أت

مس��تقيم ب��ا كتاب��داران دانش��گاهي و

مديره انجمن ق��رار دهد .در

تخصص��ي از طري��ق ارس��ال آگه��ي

عين حال كميت��ه بايد قابليت

برنامهها به واس��طه ادكا و ساير اعضاء:

تبديل ش��دن به زب��ان انجمن

در اي��ن حوزه ،کمک ه��اي بي مزد و

را داش��ته باشد تا بتواند اخبار

منت دانش��جويان انجمن را ياري داده

و گزارشه��اي فعاليتهاي

است که تا الاقل در محيط تهران ارتباط

ج��اري و آتي اي��ن نهاد غير

نزديک تري با کتابخانه هاي دانشگاهي

انتفاع��ي را ب��ه س��مع و نظر

داشته باش��د .دسترسي کتابداران شاغل

مشتريان برساند .بدين منظور

و دانش��جويان به محيط وب جهانگستر

اقدام��ات ذيل به طور معمول

و آش��نايي آنها با عمدهترين وبگاه ها

در اين کميته انجام ميشوند:

و وبالگهاي��ي که اخبار و اطالعات اين حوزه را ارائه مي کنند،

-تقويت ارتباط با گروههاي آموزشي از طريق ارسال منظم و

ب��ه هنگام آگهي برنامهها :در اين زمينه به خصوص ،کميته روابط
عمومي با مشارکت کميته همايش ها آگهي برنامه هاي انجمن را
 .1عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم و عضو هيأت مديره
انجمن کتابداري و اطالع رساني ايران

موجب شده است تا بخش اعظم اخبار داخلي انجمن تقريباً بدون
واسطه در اختيار عالقه مندان قرار گيرد.

 -روزآمدس��ازي پايگاه اعضاء و صدور كارتهاي عضويت:

يک��ي از عم��ده ترين مس��ائلي که اعض��اي انجمن ب��ا آن روبرو

بوده اند ،ع��دم صدور کارت عضويت انجمن اس��ت که خود تا

مجام��ع بينالمللي و در رأس آنها ايفال اس��ت .دراین خصوص،

حدودي ناشي از روزآمد نبودن پايگاه اعضاي انجمن بوده است.

پاره اي از مش��کالت به کمبود بودجه تخصيص��ي وزارت علوم

خوشبختانه ،اين مشکل با کمک نزديک کميته آموزش انجمن در

بازمي گردد .عضويت س��االنه در ايفال حدود يک ميليون تومان

حال رفع است و تاکنون تعدادي از کارتها آماده شده است.

هزينه در بر خواهد داش��ت و اين رقم بس��يار بااليي اس��ت براي

-تقويت ارتباط با ش��اخههاي اس��تاني انجم��ن :در اين رابطه

فهرست کاملي از نشاني هاي پستي و الکترونيکي و شماره تماس

انجمن��ي که بدون کم��ک هاي مالي نهادهاي فع��ال کتابداري و
اطالع رس��اني ايران هم چون مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم

دفاتر شاخه ها و اعضاي آنها در اختيار کميته است که در مواقع

و فناوري و نيز پژوهش��گاه اطالع��ات و مدارک علمي ايران قادر

مورد نياز براي برقراري ارتباط با شاخه ها ،اعالم برنامههاي جديد

به اجراي کل برنامه هاي مورد نظر خويش نيست .در صورتي که

و گزارشگيري مورد استفاده قرار ميگيرد.

مسائل مادي عضويت در ايفال قابل برطرف نمودن باشد مي توان

 -ارائ��ه كمك به س��اير كميتههاي انجم��ن :بخش ديگري از

انرژي کميته صرف ياري رس��اندن به س��اير کميته ها مي ش��ود.
عم��ده ترين زمينه هاي اين مش��ارکت ،برنامه ريزي همايش ها و
اع�لام اخبار انجمن روي وبگاه انجمن ،گروه مباحثه الکترونيکي

به سرعت اين برنامه را عملي نمود.
در پايان ،بايد از ش��ما مخاطبان و همراهان هميش��گي انجمن
خواهش کن��م از طريق مراجعه مرتب به وبگاه انجمن به نش��اني
( ،)www.ilisa.irضمن کسب اطالع از رويدادهاي جاري با

دانشگاه فردوسي مشهد ،وبالگ هاي کتابداري و اطالع رساني و

درج نقطه نظ��رات خود انجمن را در اجراي هر چه بهتر برنامه ها

محيط هاي فيزيکي است.

ياري دهيد.

در کنار آنچه تاکنون انجام شده است بايد به مواردي که مانده
نيز اشاره کرد:

 -عدم ارتباط با دبيرخانه نهاد كتابخانههاي عمومي كل كشور

به منظور ارائه خدمات انجمن به كتابداران كتابخانههاي عمومي:

را تحت تأثير قرار دهد .اي��ن به نفع انجمن خواهد بود اگر بتواند
کتابداران کتابخانه هاي عمومي کش��ور را با خ��ود همراه نموده
و در تغيير نگرش اس��تفاده کنندگان نس��بت ب��ه اين حرفه به طور
غيرمستقيم نقشآفريني کند.

 -توس��عه س��ايت جديد انجمن :ان��دوه مندانه پروژه س��ايت

جدي��د انجمن به دليل برخي ناهماهنگي ه��ا ميان افراد دخيل در
آن تاکنون به س��رانجام مطلوب نرس��يده است .الزم است با تغيير
ترکي��ب حاضر اين برنامه ت��داوم يابد تا در زمان مناس��ب امکان
انتقال محتواي رقومي انجمن به سايت جديد ميسر شود.
 عضوي��ت در انجمنه��اي بي��ن الملل��ي :بخ��ش ديگري ازبرنامهه��اي کميته که تا به امروز تحقق نيافته ،عضويت انجمن در
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کتابداران در دنياي مجازي
شيما مرادی

1

ش��خصيت ديجيتال ،ماليات در فضاي سايبر ،مس��ائل اينترنتي در

كش��ورهاي در حال توسعه و ش��كاف ديجيتال را دنبال ميکند.
ذك��ر موارد باال بر اين نكته تأكي��د دارد که زندگي دوم ،چيزي

«زندگي دوم» نام دنيايي مجازي و فضايي سه بعدي است که

توسط يک ش��رکت اينترنتي آمريکايي در سال  2003خلق شده
اس��ت و اکنون بيش از سه ميليون نفر ساکن از سراسر جهان دارد

( )second life 2007ساکنان اين دنياي مجازي ،آواتار 2ناميده

ميشوند .آواتار در لغت به معني تجسم و نمايش است ،از آنجا که
ساکنان اين دنياي جديد ميتوانند خود را با هر شکل و شمايلي به
ديگران بشناسانند ،انتخاب اين واژه بسيار زيرکانه است البته اخيرا ً در

شبکه اينترنت و وب اجتماعي ،شاهد اين تحول نامحسوس هستيم
که کاربران از حالت استفاده کنندهِ 3صرف درآمده و به شخصيت

مستقل ارتقاء يافتهاند که خود در ايجاد و اشتراک اطالعات نقش

دارند اين اس��ت که به جاي «شناس��ه» به درجه آواتار رسيدهاند.
س��اکنان اين دنياي مجازي در کنار بس��ياري از کارهاي روزمره

حت��ي ميتوانند با پ��ول رايج در زندگي دوم يعن��ي «ليندن دالر»
خريد و ف��روش کنند؛ معامالتي که اينک س��ر ب��ه چهار ميليون

دالر در م��اه ميزند .آنها ميتوانند حق��وق قانوني چيزهايي که
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در زندگ��ي دوم توليد کرده اند را در زندگ��ي واقعي براي خود

ثبت کنند .از نظر فني ،همه اينها نه در دنياي واقعي که در دنياي
ماورا الطبيع��ة زندگي دوم اتفاق ميافت��د(.)Ondrejka 2004

شمار زيادي از شرکتهاي معتبر و حتي کتابخانههاي دانشگاهي
چون کتابخانه دانشگاهي کاليفرنيا در لس آنجلس 4در زندگي دوم

ش��عبه سه بعدي داير کردهاند .ذكر اين نكته خالي از لطف نيست
كه در خرداد  ،1386ايجاد جزيره ديپلماسي در اين دنياي مجازي

در مقر سازمان ملل متحد در ژنو رسماً اعالم شد و دولت مالديو،
به عنوان نخستين كشور ،سفارتخانهاش را در اين جزيره داير كرد.
«دهك��ده راهب��ري اينترن��ت» 5ني��ز از موضوع��ات داغ و مرتبط

ب��ا کتابداري و اطالعرس��اني اس��ت ک��ه در زندگ��ي دوم داير

ش��ده اس��ت و مباحثي در حوزههاي امنيت ش��هروندان مجازي،
 .1دانشجوی دکترای کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه آزاد اسالمی

2. Avatar
3. User
4.UCLA
5. Internet Governance Village

فراتر از يک بازي رايانه اس��ت و برنامه اخير انجمن کتابخانههاي

کاليفرني��ا با عنوان «آوات��ا ِر کتابدار در زندگ��ي دوم» تأکيدي بر
اين ادعاس��ت .در اي��ن برنامه متخصص اطالعرس��اني دانش��گاه

کاليفرني��ا ک��ه تجرب��ه زندگي در دني��اي مجازي فوق را داش��ته
اس��ت ،ابع��اد زندگي مج��ازي و فواي��د آن را ب��راي کتابخانه و

کتابداري به نقد و بررس��ي کشيده اس��ت (.)Grassian 2007

ب��ا توج��ه ب��ه س��ايت رس��مي اي��ن دني��اي ش��گفتانگيز ،هم

اکن��ون حداق��ل پانص��د کتاب��دار به زندگ��ي دوم پ��ا نهادهاند و

در آن ب��ا ش��هروندان و اعض��اء کتابخانههايش��ان تعام��ل دارند.
ش��ايد دليل اينکه بسياري از دانشجويان به ويژه در اياالت متحده،

با عالق��ه وارد کتابخانههاي دانش��گاهي ميش��وند و ب��راي کار
داوطلبان��ه و کمک به کتابداران داوطلب ميش��وند ،اين اس��ت

که کتابداران آنجا «تخصص» را فقط در به روزرس��اني مجموعه

کتابخان��ه خ��ود نديدهاند بلکه ش��ايد تقويت رابط��ه تعاملي اين
چنيني و همراهي با اعضاء به ويژه جوان و نوجوان در کنار ايفاي
وظايف تخصصي ،از ابعاد مهم و قابل توجه حيات کتابخانه باشد.

مأخذ:

1.Grassian, Esther.2007. A librarian Avater in Second
Life. CLA website.
http://www.cla-net.org/included/docs/Avatar.pdf
)(Last visit June 17, 2007
2.Ondrejka, Cory R.2004. Aviators, Moguls,
Fashionistas and Barons: Economics and Ownership
in Second Life. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
)cfm?abstract_id=614663 (Last visit Sept 14, 2007
3.Second life.2007.What is Second life?. http://
)secondlife.com/whatis/ (Last visit June 15, 2007

كشف نوعي بازرس جديد
محسن حاجي زين العابديني
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پیام کوتاهی بین دو بازرس انجمن رد و بدل شده بود و به اشتباه به گروه
بحث کتابداری و اطالعرسانی ایران ( )LISارسال شده بود .با اجازه از
این دو دوست قدیمیام می خواهم شوخی کوچکی با آنها بکنم.
ت��ا کنون نمیدانس��تیم و هیچ کس هم برای م��ا توضیح نداده بود
ک��ه در انجمنه��ا دو نوع بازرس داریم :ب��ازرس با بخار و بازرس
بیبخار .و صد افس��وس که تاکنون با ناآگاهی به انتخاب دس��ت
زدهایم .اگر میدانس��تیم و انتخابهای قبلیم��ان هم با آگاهی از
این دو گونه بازرس میبود ،البد االن وضعیتی گل و گلس��تانتر از
وضع موجود داشتیم .حال که از این موضوع مهم آگاه شدیم ،بهتر
است ویژگیهای این دو گونه بازرس را بازگو کنیم تا از این پس
انتخابهایی از روی آگاهی داشته باشیم و نه انتخابی کورکورانه.
بازرس�ین با بخار :این بازرس��ان ،کس��انی هس��تند که اصوالً با
بخار زندگی میکنند .در متون کهن از این نوع بازرس��ین با عنوان
«بازرسان بخاری» نام برده شده است.
رفتارهای بازرسان با بخار
 هر روز صبح ،قبل از صبحانه به مدت  10دقیقه از س��ونای بخاراستفاده میکنند و چون قرص یا عصاره بخار در بازار موجود نیست،
بهترین راه این است که مقداری از بخار الزم برای امور بارزسی را
با جذب از طریق پوست به دست آورند؛
 یکی از قسمتهای پربخار زندگی بازرسان با بخار ،بخش تغذیهاست .در هنگام صرف غذا به خصوص صبحانه ،ضروری است که
حتماً از غذاهای با بخار زیاد اس��تفاده کنند .این بخارها حتماً باید
از مواد خام مرغوب تهیه ش��ده باشد .چون در صورتی که از بخار
غیرخالص استفاده شود ،این ناخالصی به امور موضوعه بازرسی در
سطح انجمن هم سرایت میکند؛
 ابزار و وس��ایلی که داشتن همه یا حداقلی از آنها برای بازرسانبخاری ضروری است به شرح زیر است:
اتوی بخار ،بخارپز ،بخارشور ،بخاری و. ...
تبص�ره  :1انجمن موظف اس��ت ب��ه منظور حف��ظ کیفیت امور
بازرس��ی خود ،حداقل نصف ابزارهای نام برده ش��ده را تهیه و در
اختیار بازرسان قرار دهد.
تبصره  :2وقتی اوضاع انجمن مناس��ب نیست ،بازرسان میتوانند
به صورت مش��تری از ابزارهای نام برده استفاده کنند .وظیفه انتقال
و جابهجای��ی ای��ن ابزار در بین بازرس��ان با بخار ب��ر عهده بازرس
علیالبدل است.

عالئم بیبخاری یا کمبخاری بازرسان
 -بیتفاوتی نس��بت به مسائل انجمن .در این حالت اگر  10نوع میوه و
شیرینی هم در جلسات هیأت مدیره انجمن استفاده شود ،نه تنها ناراحت
نمیشوند که خود به تشویق و ترغیب این کار هم میپردازند.
 عدم ارائه گزارش بازرسی .در این حالت ،نه تنها گزارش بازرسیرا تهی��ه نمیکنند که گزارش بازرس با بخار بی نوا که با خون دل
تهیه ش��ده را هم تحویل نمیگیرن��د .در عین حال تالش میکنند،
خود شاخه اس��تانی جدیدی راهاندازی کنند و بخشی از بخارهای
خود را در این راه صرفکنند.
 بیتفاوتی نس��بت به مس��ائل کالن کتابداری و اطالعرس��انی درس��طح کشور در مرحله اول و در سطح جهان در مرحله دوم .برای
مثال ه��ر روز دهها کتاب با کیفیت نازل منتش��ر میش��ود اما هیچ
اتفاق��ی نمیافتد یا اینکه پایاننامههایی تکراری و آبکی نوش��ته و
دفاع میشوند و اص ً
ال حضرات بازرسین ،انگار نه انگار.
اثرات بیبخاری در سطح بینالمللی
 کتابداری و اطالعرسانی کشور نسبت به جهان ،در دهه  1970وقبل از آن به سر میبرد ،اما هیچ اشکالی ندارد؛
 همیشه مقصر اصلی کشورهای پیشرفته هستند که هم چوب الیچرخ کارهای بازرسان میگذارند ،هم خیلی با سرعت باال حرکت
میکنند وما نمیتوانیم به آنها برسیم .بنابراین باید آنها را بیبخار
کرده و متوقف کنیم تا ما به آنها برسیم؛
 س��رانه مطالعه در کش��ور پائین آمده و هیچ یک از بازرسان هممس��ئولیت آن را نمیپذیرند .تنها پیش��نهاد میکنن��د که با خرید و
توزیع وس��ایل بخارمحور (که قبال به برخی از آنها اش��اره شد) و
تشویق همه به مطالعه بروشور راهنمای این وسایل ،هم تولید سرانه
ناخالص بخار کشور افزایش یابد و هم سرانه مطالعه کشور به رشد
سریعی دست پیدا کند.
پيشنهادات بخاري براي كتابخانهها
 بخارشور کردن کتابها؛ بخاراندود کردن کتابداران؛ -اس��تفاده از آنتی بخار برای کس��انی که آلوده به وی��روس بیبخاری
شدهاند؛
 اف��زودن درس��ي ب��ا عن��وان و محت��واي «بخارده��ي منابع» درسرفصلهاي دروس رشتههاي كتابداري و اطالعرساني؛
 -انج��ام طرحهاي پژوهش��ي در خصوص «تبخير اطالع��ات و منابع
اطالعاتي»؛
 -برگ��زاري كارگاههاي آموزش��ي در خصوص بخاردارس��ازي
كتابداران.
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وجهه حرفهاي ما

1

استيو مككينزي

2

ترجمه مهشيد سجادي

3

برخ��ي از ما در دنياي كتابداري خيلي نگران وجهه خود هس��تيم
و از طرز فكر ديگران بس��يار رنج ميبريم .پرسش در باب وجهه
حرفهاي كتابدار هم چون زمزمهاي مداوم بارها و بارها در مجالت

كتابداري طرح ش��ده اس��ت .اين موضوع يك وس��واس است و

ما نميگذاريم كه مس��كوت بمان��د .براي مثال ،وي��ل مانلي 4در
ش��ماره جون 5و جوالي 6سال  2007مجله اَمِريكن اليبرريز 7دوام
كليشههاي س��نتي را به تصوير كشيده اس��ت .كارمند درونگرا و

دختر ترش��يده محافظهكار دو نمونه از اين تصاوير ذهني هس��تند.
ويراس��تاران مجله در جاي ديگري از همين ش��ماره بخشي تحت
عنوان «دنيا چگونه به ما ن��گاه ميكند» را قرار دادهاند .اين بخش

مجموع��هاي از ديدگاهه��اي مثب��ت و نيز خيلي منف��ي در مورد
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كتابداران و كتابخانهها را فهرست ميكند .آرچي َمكفي 8كه يك

اسباب بازي فروش است در يادداشتي جالب و به ظاهر منطقي به
طعنه ميگويد «احتماالً اين روزها كتابدار محله را س��وار بر يك

 1. McKinzie, Steve. (2007). “Editorial: Our Profesional Image". Library Philosophy and Practice, Vol 10,
December: Available at: http://libr.unl.edu:2000/LPP/
mckinzie-editorial.htm

 .2كارش��ناس ارشد كتابداري و اطالعرس��اني و رئيس كتابخانه دانشكده
كالج كاتابا ،ساليس��بوري ،ايالت كاروليناي ش��مالي .انتش��ار  7فصل23 ،
مقال��ه و  41نق��د كتاب در كتابها و مجالت و نيز ارائه  16س��خنراني در
مجامع تخصصي ماحصل بيس��ت س��ال فعاليت استيو در حوزه كتابداري و
اطالعرساني است.
 .3كتابدار مركز تحقيقات سياس��ت علمي كش��ور و عض��و كميته روابط
عمومي و بينالملل انجمن كتابداري و اطالعرساني ايران
4. Will Manley
5. June
6. July
7. American Libraries
8. Archie McPhee

موتورس��يكلت هارلي داويدس��ون ميبينيد؛ انگار كه يك هوندا
آكورد را ميراند» .من جدا ً ش��ك دارم كه بتوان چنين نگاهي به

يك كتابدار داش��ت .اما مسأله اين نيست .بايد پرسيد اين نگاه چه
تفاوتي را ايجاد و چه كسي اين موضوع را دنبال ميكند؟

كتاب��داران اين موض��وع را دنب��ال ميكنند .ديدگاهه��اي مانلي

و يادداش��تهاي ويراستاران مش��غله ذهني ناس��المي را كه ميان

كتابداران ش��ايع اس��ت فاش ميكنن��د .ما ش��يفته چگونگي نگاه

ديگران هس��تيم .كنجكاوي مضري در م��ورد وجهه خود داريم.

همچون سياس��تمداراني كه از سنجش آراء رأيدهندگان آزرده
خاطر ميش��وند يا مربياني كه نگران برداشت نويسندگان مجالت

ورزش��ي از تيمش��ان هس��تند ،ما نيز دچار كم اش��تهايي شدهايم؛
در حال��ي كه وزنمان رو به افزايش اس��ت .اين ش��يفتگي ،نوعي

ع��دم امنيت و روان نژن��دي را از بابت آنچه س��ايرين در باب ما

ميانديشند ،بازميتاباند.

چگون��ه باي��د بر اي��ن بيم��اري غلب��ه كني��م ،از آن بگريزيم ،يا

حتيالمقدور آرامشمان را بازيابيم؟ من پيشنهادي دارم .ما بايد از
ساير حرفهمندان راهنمايي بگيريم .بسياري از همكاران ما در ساير
حوزهها القاب ناهماهنگي را براي حرفهاش��ان بكار ميبرند و در

محيطي كار ميكنند كه احس��اس ديگران در موردشان هر چيزي
جز چاپلوس��ي اس��ت .به هر حال ،تفاوت ميان ما و آنها اين است

ك��ه اغلب اين حرفهمن��دان محدوديت چنين احساس��اتي به يك

حوزه را تصديق ميكنند .اين كليش��ه س��ازيهاي عمومي بخشي
از هر ش��غلي اس��ت .آنها وجهه حرفهاي را با گامهاي بلند پشت

سر ميگذارند.

اجازه دهي��د مثالهايي براي ش��ما بياورم .يكي از قضات ارش��د

كتاب��داران بايد همين رويه را دنبال كنن��د .بايد به كار خود ادامه
بايد به مسأله اصلي توجه كنيم و از پرداختن به
مباحث حاشيهاي نظير نوع وسيله نقليه و درك
ديگران از خودمان بپرهيزيم .به عالوه ،بايد به ياد
داشته باشيم كه ما تنها متخصصاني نيستيم كه
وجههاي آسيب پذير دارند .در مقابل ،شايد بتوان
به زبان ساده گفت ما تنها كساني هستيم كه از
پذيرش وجههاي كه بايد با آن زندگي كنند سر باز
ميزنند.

دهيم و دلواپس اين نباشيم كه دنيا در مورد ما چه ميانديشد .بله،

ممكن است برخي كتابداران با موتورسيكلتهارلي داويدسون به

محل كار خود بروند .تا آنجا كه من ميدانم ،تعدادي ديگر شايد

يك ماش��ين شاس��ي بلند يا بي.ام.و را برانند .بايد به مسأله اصلي
توج��ه كنيم و از پرداختن به مباحث حاش��يهاي نظير نوع وس��يله

نقلي��ه و درك ديگران از خودم��ان بپرهيزيم .به عالوه ،بايد به ياد

داشته باشيم كه ما تنها متخصصاني نيستيم كه وجههاي آسيبپذير
دارند .در مقابل ،ش��ايد بتوان به زبان س��اده گفت ما تنها كس��اني

هس��تيم كه از پذي��رش وجههاي كه بايد با آن زندگي كنند س��ر

كاروليناي ش��مالي ،اخيرا ً داديار مايكل بي .نيفونگ 1را به خاطر

باز ميزنند .متخصصان فناوري اطالعات و حقوقدانان اين مس��ير

بركن��ار و معلق كرد .در همان هفت��ه ،مجله تايم 3به ارائه توصيفي

كارشان گرم است .ما نيز بايد چنين باشيم.

مقاله بيل گيتس به عنوان فردي با اس��تعداد اما از لحاظ اجتماعي

و اطالعرس�اني اي�ران در تاري�خ  18دس�امبر  2007از

دروغگويي و پنهان كردن شواهد پرونده دوك الكروس 2از كار
از بيل گيتس 4مدير عامل شركت مايكروسافت 5پرداخت .در آن

بيعرضه مجسم شده بود .تقويت تصوير ذهني از يك حقوقدان
به عنوان يك ظالم و متقلب و يك رهبر مشهور فناوري اطالعات

را طي كردهاند .آنها كاري براي انجام دادن دارند و سرش��ان به

اجازه ترجمه و انتشار اين مقاله در نامه انجمن كتابداري
نويسنده اثر و سردبير مجله كسب شده است.

به عنوان يك سرهمبند ،واكنش بسيار كمي را از سوي همكاران
اين دو فرد برانگيخت .هيچ يك از اين توصيفات غيرچاپلوس��انه
منتج به داد و بيداد از س��وي قضات درستكار يا ناله اعتراض آميز

مرثيه نخواند و هيچ نش��ريهاي در ح��وزه رايانه درباره به باد رفتن

حيثيت يك نخبه بحث نكرد.

در مقاب��ل ،هر دو گروه اين توصيف��ات را تحمل كردند؛ كه بايد

آن را رفت��ار حرفهاي ناميد .آنها آرامش خ��ود را حفظ كردند.

در ميان بدترين فش��ارها و تصاوير احمقانه رايج به كار خود ادامه
دادند .آنها به خاطر داشتند كه بهترين شيوه مقابله با يك تصوير

حرف��هاي ب��د جايگزين ك��ردن آن با يك تصوير خوب اس��ت.

آنه��ا واقعي��ت را مهمتر از ظاهر امر يا جوهرهاي ارزش��مندتر از
سردرگمي شمردند.

1. Michael B. Nifong
2. Duke Lacrosse
3. Time
4. Bill Gates
5. Microsoft
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اخبار :كوتاه و گويا
يا به آدرس پست الكترونيكي  kol1383@yhoo.comارسال

نمايند.

مطالب دريافتي پس از طي فرآيند داوري در ويژه نامه مذكور

منتشر خواهند شد.

برگ�زاری مجم�ع عمومی میان دورهای ادکا در س�ال

1387

روز چهارش��نبه  17مهرماه  1387مجمع عمومی میان دورهای
انتشار مجله تخصصي كتابداري و اطالعرساني:
به دنبال سياس��تهاي جديد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

در راس��تاي تخصص��ي كردن مجالت علمي و ت�لاش و پيگيري

اعضاي هيأتعلمي گروه كتابداري و اطالعرساني دانشگاه شهيد
چمران اهواز ،كميته بررسي مجالت علمي وزارت علوم با انتشار

مجله تخصصي كتابداري و اطالعرس��اني توسط گروه كتابداري

دانش��گاه ش��هيد چمران اهواز بر پايه سوابق و پيش��ينههاي مجله

علمي  -پژوهشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي اين دانشگاه
موافق��ت نموده اس��ت .هماكنون اين مجله مجاز اس��ت و در نظر
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دارد ازمهرماه جاري با بهرهمندي از هيأت تحريريه اي متشكل از
اس��اتيد مبرز و صاحب نام اين رش��ته در كشور اولين شماره خود
را در پائيز  87انتش��ار دهد.لذا از عموم اس��اتيد و دانش��چويان

(بهويژه دانش��جويان تحصيالت تكميل��ي) در حوزه كتابداري و
اطالعرس��اني تقاضا مي شود با ارس��ال مقالت پژوهشي خود اين
مجله را در انتشار يافتههاي علمي و ارزشمند اين حوزه در كشور

ياري نمايند.

ويژهنام�هاي ب�ا موض�وع حق�وق مؤل�ف و چالشهاي

پيشرو

كتاب ماه كليات در نظ��ر دارد ويژه نامه اي با موضوع حقوق

مؤل��ف و چالشهاي پيش رو در دنياي نوين منتش��ر نمايد .لذا از

كليه عزيزان تقاضا مي شود تا آثار تاليفي خود (مقاله و نقد) را تا

تاريخ  1387/8/20به دفتر نشريه به آدرس تهران ،خيابان انقالب،
بين صبا و فلس��طين ،ش��ماره  ،1178صندوق پستي 13145-313

اتحادیه انجمنهای علمی دانش��جویی کتابداری ایران (ادکا) در

س��رای اهل قلم با حضور دانش��جویان کتابداری واطالع رس��انی
دانش��گاههای سراسر کشور برگزار ش��د .در اين مجمع عمومی،
ش��ورای نظارت ادکا به ارزیابی عملکرد کمیتههای ادکا در شش
ماهه نخست سال پرداخت.کمیتههای آموزش ،پژوهش و ترجمه،

نشس��تها وگردهماییها ،امور مالی ،انتشارات ،روابط عمومی و
اطالعرس��انی ،در مورد عملکرد خود توضیحاتی را ارائه دادند و

س��پس دبیر و نائب دبیر ادکا در مورد فعالیتهای گذشته و آینده

ادکا به ارائه توضیحاتی پرداختند .در این جلس��ه ،آقای داریوش

مطلب��ی به نمایندگی از طرف خانه کتاب دقایقی در زمینه اهمیت

فعالیتهای دانش��جویی س��خنرانی نمود و به معرفی فعالیتهای
مؤسس��ه خانه کتاب پرداخت .اصالح اساسنامه با نظرات شرکت
کنندگان در مجمع عمومی از دیگر بخشهای این نشست بود .در
انتها نیز برای تعیین سه عضو جدید ادکا در شورای نظارت ،هیأت

مدیره و عض��و علی البدل انتخاباتی برگزار ش��د و آقایان همت،

عبدخدا و خانمها صید محمدی و آبیار به عنوان همکاران جدید
به جای اعضای مستعفی ادکا به عضویت هیأت مدیره در آمدند.

کارگاه سوم ادکا

آموزش ادکا برای دانشجویان برگزار شده است.
جشنوارهها در راهند
ادکا در سال جاری ،افزون بر همایش ترویج علم ،دو جشنواره

برگ��زار خواهد کرد .جش��نواره «طنزکتابداری و ش��وخی با اهل

کتاب» و نیز جش��نواره «برترینها شامل دانشجوی برتر ،پایان نامه
برتر ،مجل��ه برتر وانجمن علمی برتر س��ال در حوزه کتابداری و
اطالع رس��انی» توس��ط ادکا در س��ال جدید برگزار خواهد شد.

فراخوان این جش��نواره ها به زودی به اطالع عم��وم کتابداران و
دانشجویان کتابداری خواهد رسید.

همای�ش «معرف�ی کتابخان�ه دیجیتال نوس�ا و مدیریت
منابع الکترونیک»

شرکت نوس��ا به دنبال آماده شدن «سیس��تم کتابخانه دیجیتال

سیمرغ» ،با هدف معرفی امکانات و چگونگی تعامل این نرم افزار

با «سیس��تم نگهداری منابع الکترونیک نوسا» در نیمه دوم آذر ماه
همایش��ی تحت عنوان «معرفی کتابخانه دیجیتال نوسا و مدیریت
منابع الکترونیک» برگزار می نماید.

عالقمندان به شرکت در این همایش می توانند از طریق پست

الکترونی��ک  seminar1387@nosa.comبا ش��رکت نوس��ا
تماس حاصل نمایند.

و سیما  -سالن خواجه نصیر

س��ومین کارگاه ادکا ب��ا موضوع روش تحقی��ق ،دوم آبان ماه

سال جاری در دانش��گاه اصفهان و با همکاری گروه کتابداری و
اطالع رسانی این دانشگاه برگزار خواهد شد .مدرس این کارگاه،

آقای دکتر جمالی مهمویی خواهند بود .گفتنی اس��ت که کمیته
آموزش ادکا در نظر دارد کارگاههای آموزش��ی را در ش��هرهای

مختلف کش��ور و براس��اس نیازسنجی از دانش��جویان دانشگاهها
انجام دهد.تاکنون کارگاههای روش تحقیق کیفی در کرمانش��اه

و نیز س��ازماندهی اس��ناد تاریخی در کتابخانه ملی از سوی کمیته

سال ششم ،شماره پياپي  ،31آبان 1387
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اطالعات و ارتباطات:
مفاهيم ،نظريهها و جغرافيای سياسی
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کلم��ه ژئوپوليتيک يک اس��م مرکب اس��ت که از ج��زء ژئو (به
التي��ن مخف��ف جغرافيا و جغرافياي��ی) و پوليتي��ک (در التين به
معنای سياس��ت) ترکيب شده است .در سياستهای جغرافيايی يا
ژئوپوليتيک که معنای لغوی آن «سياس��ت زمين» هم است ،نقش
عوامل محيط جغرافيايی در سياس��ت ملل بررس��ی میشود .نقش
هر کشور در سياس��ت بينالملل ،فقط به تمايالت ،افکار و عقايد
ادارهکنندگان سياست خارجی آن دولت بستگی ندارد ،به عبارت
ديگ��ر ،اوليای امور به آن حدّی که تصور می ش��ود ،در انتخاب
روشهای سياسی آزاد نيس��تند بلکه زمينه
فعاليت و قدرت آنها بسيار محدود است.
ب��ه بيانی روش��نتر ،در ورای تظاهر رجال
سياسی و اميال و هوسهای وزرای خارجه
کش��ورها ،عوام��ل و وضعيتهای خاصی
وجود دارد که تأثير عميقی در س��ي است
خارجی هر کشور میگذارد.
کت�اب «دانش�نامه سياس�ی :فرهنگ
اصطالح�ات و مکتبه�ای سياس�ی»
اثر داري��وش آش��وری ( ،)1378در مورد
«ژئوپوليتيک» چنين آمده است:
ژئوپوليتيک يا «علم سياس��ت جغرافيايی»،
ش��اخهای از مطالعات سياس��ی است که از
ترکيب جغرافيای سياس��ی و علم سياس��ت به وجود آمده اس��ت.
در اين مطالعه ،اثر عوام��ل جغرافيايی مانند وضع جغرافيايی يک
کش��ور يا «فراوردههای طبيعی آن بر سياست آن دولت يا ملت و
اين که اختراعها و کش��فها چگونه ارزش عوامل جغرافيايی را
دگرگون میکنند ،بررسی می شود (مث ً
ال اثر وجود عامل نفت در
خاورميانه در سياست دولتهای آن و سياست دولتهای بزرگ
نسبت به آن و همچنين هنگامی که يک منبع انرژی ،جانشين برای
آن پيدا شود که نفت را از اهميت بياندازد).
در همي��ن راس��تا ،ژئوپوليتي��ک ،اطالعات ب��ه چگونگی جريان
اطالعات در ميان کشورهای شمال و جنوب میپردازد.
درباره مؤلف
مؤل��ف كتاب «دكت��ر اس��داهلل آزاد» ،عضو هي��أت علمی گروه

كتابداري و اطالعرساني دانش��گاه فردوسي مشهد است .با توجه
به اطالعات مندرج در وبس��ايت دانشگاه فردوسي مشهد ،دكتر
آزاد از س��ال  1372همكاري خود را با گروه كتابداري دانش��گاه
فردوس��ي مشهد شروع كرده است و در كارنامه علمي خود سابقه
تأليف دهها كتاب و مقاله و شركت در همايشها و كنفرانسهاي
تخصصي را دارد .البته هنگام مراجعه به کتاب و مطالعه فصلهای
دهگان��ه آن متوجه می ش��ويم که در تأليف تع��دادی از فصلها
افراد ديگری غير از نويس��نده مانند دکتر کاظ��م معتمدنژاد (پدر
علم ارتباطات ايران) ،دکتر علی حس��ين قاس��می ،دکتر محس��ن
نوکاريزی و دکتر محمد حسنزاده نيز شرکت
داشتهاند.
ساختار كتاب
كتاب حاض��ردر ده فصل و  218صفحه تنظيم
شده است:
فصل اول با عنوان «مفهوم اطالعات و ارتباطات
و ميانکنش بين آنه��ا» ،ابتدا مفهوم اطالعات
و ارتب��اط اطالعات با احتم��ال و آنتروپی (بی
نظمی) را مورد توجه قرار داده اس��ت .قسمت
بعدی اين فصل ،انواع ارتباط و اهميت ارتباط
در زندگی بش��ر به طور مختصر بررس��ی شده
است.
فصل دوم« ،س��ير تح��ول نظريههای جغرافيای
سياسی» به قلم دکتر معتمدنژاد از لحاظ تاريخی نظريهها و مکاتب
جغرافيای سياس��ی را در مناطق مختلف جهان را مورد توجه قرار
داده است.
فصل س��وم« ،مطالعات ارتباط��ی با ديدگاه جغرافياي��ی» نيز مانند
فصل قبل به قلم دکتر معتمدنژاد نگارش يافته است .در اين فصل
بع��د از ارائه تعريف کوتاهی از ارتب��اط و ارتباطات (به عنوان دو
مفهوم متمايز) ،س��ير تحول ارتباطات و نقش جغرافيای سياس��ی،
اقتص��ادی و اطالعاتی در نابرابریهای ارتباط��ی در دنيای امروز
بحث شده است.
فصل چهارم« ،ماهيت و قلمرو جغرافيای سياسی» که طوالنیترين
فصل اين کتاب اس��ت ،ابتدا به بررسی پيشينه مطالعات جغرافيای
سياس��ی پرداخته است .در قس��مت دوم ،بعد از تعريف حکومت
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و مل��ت به بررس��ی تح��والت ژئوپوليتيکی جه��ان در دورهها و
س��رزمينهای مختلف پرداخته اس��ت .قس��مت س��وم اين فصل،
نظريه س��ه مقطع حيات انسانی مکلوهان (انديشمند معروف علم
ارتباطات) اس��ت که در آن نويس��نده کوش��ش کرده است که با
استفاده از مطالبی که در صفحات قبل بيان شده به تبیین اين نظريه
بپردازد .در پايان اين فصل ،نويسنده در مبحثی با عنوان «شيوههای
سلطهجويی فرهنگی در جهان از راه رسانههای همگانی» به بحث
امپرياليسم خبری کش��ورهای بزرگ و سلطه فرهنگی کشورهای
پيشرفته بر کشورهای در حال توسعه و جهان سوم پرداخته است.
فصل پنجم به قلم دکتر علیحس��ين قاسمی به مبحث جهانی شدن
و اطالعات پرداخته اس��ت .در اين فصل که با ساختار يک مقاله
علمی نوشته ش��ده است پس از بررس��ی تاريخی مختصر جهانی
شدن و اصول آن و نيز رويکردهای مختلف به اين پديده ،رويکرد
اقتصادی ،سياسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اطالعاتی به پديده جهانی
شدن پرداخته شده و مزايا و معايب جهانی شدن مورد بررسی قرار
گرفته است.
فصل ششم ،امپرياليسم خبری ،رويکردها و روشهای رسانههای
خبری و خبرگزاریهای بزرگ جهان در انحصارطلبی اطالعات
را بررسی کرده است.
فصل هفتم ني��ز همانند فصل پنجم با س��اختار يک مقاله علمی و
ب��ه قلم دکتر محس��ن نوکاريزی و با راهنماي��ی دکتر رحمت اهلل
فتاحی ،به بررسی تأثير مهاجرت متخصصان يا فرار مغزها بر روند
فعاليتهای علمی ،فناوری و اقتصادی و جريان اطالعات در يک
کشور پرداخته است.
فصل هش��تم فناوري اطالع��ات و جهاني ش��دن اينترنت را مورد
توجه قرار داده اس��ت .در اين فصل نويسنده تالش كرده است تا
نشان دهد كه چرا اينترنت به عنوان يك پديده جهاني مورد توجه
قرار گرفته است.
فصل نهم و دهم اين كتاب نيز به مبحث سايبرنتيك و كاربرد آن
در كتابداري و اطالعرس��اني توجه كرده اس��ت .البته فصل دهم
كتاب را نويس��نده با همكاري دكتر محمد حسنزاده و با ساختار
يك مقاله علمي نوشته است.
نقاط قوت:
مبحث جغرافياي سياس��ي اطالعات (ژئوپوليتيك اطالعات) اگر
چه از سابقه و قدمت نسبتاً طوالني به خصوص در حوزه جغرافياي
انساني برخوردار اس��ت ،اما اين موضوع و مباحث پيرامون آن به
تازگي به دنياي كتابداري وارد ش��ده و كتابها و منابع اندكي به
زبان فارسي در اين حوزه وجود دارد .از آنجا كه درس جغرافياي

سياسي اطالعات يكي از دروس شاخص و كليدي دوره دكتراي
كتابداري و اطالعرس��اني اس��ت ،كتاب حاضر ميتواند به عنوان
يكي از منابع اين درس مورد توجه دانشجويان دكترا و پژوهشگران
عالقمند به حوزه جغرافياي سياسي قرار گيرد.
نقاط ضعف
 .1فقدان مقدمه/پيش�گفتار :در کليه کتب قبل از شروع بحث،
نويس��نده هدف از نگارش کتاب و ش��مای کل��ی مطالب کتاب
را در قالب يک مقدمه يا پيش��گفتار کوت��اه ارائه میکند .مقدمه/
پيش��گفتار به خواننده کمک میکند تا در يک نگاه کلی دريابد
كه در كتاب با چه مفاهيم و مطالبي روبرو خواهد ش��د .در كتاب
حاضر متأس��فانه جاي خالي يك مقدمه جامع كه يك چشمانداز
كلي از موضوع و محتواي كتاب را به خواننده ارائه كند ،به چشم
ميخورد.
 .2ضعف در ارائه منابع و مأخذ استفاده شده در تأليف
کت�اب :از آنجا كه مطالب اين كتاب در فصلهاي مجزا و اغلب
توس��ط نويسندگان مختلف نوشته شده اس��ت ،انتظار ميرود كه
در پاي��ان هر فصل ،به ويژه در فصولي كه با س��اختار مقاله علمي
نگارش يافتهاند ،با فهرستي از اطالعات كتابشناختي منابع استفاده
شده در تهيه مطالب روبرو باشيم ولي متأسفانه به جز در فصلهاي
دوم و س��وم ،چنين فهرس��تي وجود ندارد .در انته��اي كتاب نيز
فهرس��تي از منابع استفاده ش��ده در كتاب به چشم ميخورد كه با
توجه به حجم مطالب ارائه ش��ده در كتاب ناقص به نظر ميرسد.
به عنوان مثال در حاليكه در صفحات  18 ،11 ،9و  22از مطالب
كتاب «جغرافياي سياس��ي اطالعات :فاصلههاي بيفاصله» تأليف
آقاي اش��رفيريزي و خانم كاظمپور اس��تفاده شده و در پانويس
نيز به اين كتاب ارجاع داده ش��ده است اما اطالعات كتابشناختي
كتاب مزبور در فهرست منابع پايان كتاب به چشم نميخورد.
 .3ع�دم وج�ود نمايه پايان کتاب :نماي��ه پايان کتاب نقش
مهمی در بازيابی سريع مطالب مطرح شده در کتاب را دارد .نمايه
ب��ه مخاطب كمك ميكند با حداقل كوش��ش و صرف كمترين
زمان ممكن به تخصصيترين مطالب موجود در كتاب دسترس��ي
داشته باشد .متأسفانه كتاب حاضر با وجود توجه به بحث تخصصي
جغرافياي اطالعات ،نمايه پايان كتاب وجود ندارد.

فرشتهاي به نام كتابدار
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نحوه ارسال مقاالت
از کلیه عالقمندان که مایل به درج مطالب خویش در این خبرنامه هس��تند ،تقاضا می ش��ود به منظور ایجاد سهولت و سرعت در
داوری و انتشار به موقع مجله ،هنگام ارسال مطالب نکات زیر را رعایت فرمایند:
 .1مطالب در محیط  Microsoft Word 2003با قلم  Zar 12تهیه و به پست الکترونیکی  royamaktabi@gmail.comارسال
شوند.
 .2چون ش��یوه نگارش فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی مالک و راهنمای ویراستاری مطالب است ،بهتر است نویسندگان محترم
به منظور تسریع در کار ،این شیوه را اعمال فرمایند.
 .3برابر نام ها و اصطالحات خاص یا توضیحات به صورت پی نوشت در انتهای مطلب آورده شود.
 .4ارسال متن اصلی به همراه متن ترجمه شده ضروری است.
.5حتی المقدور ،متناسب با مطالب ارسالی ،عکس هایی نیز به صورت جداگانه پیوست گردد.
 .6شیوه استناد به منابع به صورت درون متنی باشد.
 .7نحوه ارائه منابع و مأخذ براساس کتاب آیین نگارش دکتر حری صورت گیرد.
 .8همراه مطالب ارس��ال شده ،ضروری است نام و نام خانوادگی نویس��نده یا مترجم ،درجه علمی یا سمت ،پست الکترونیکی و
شماره تماس ارسال شود.
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•نشریه در قبول یا رد مقاله ها آزاد است .
•مطالبی که برای چاپ مناسب تشخیص داده نشود ،پس فرستاده نخواهد شد.
•مسئولیت مطالب مندرج در نشریه ،بر عهده نویسنده است.
•نشریه در ویرایش مطالب آزاد است.
•مقاالت ارسال شده در نشریه ای دیگر چاپ نشده یا همزمان برای مجالت دیگر فرستاده نشده باشد.
•نقل مطالب این نشریه با ذکر مأخذ آزاد است.

فرم الكترونيكي درخواست عضويت در انجمن كتابداري و اطالعرساني ايران
اين قسمت توسط دفتر انجمن تكميل ميشود.
تاريخ ثبت در سيستم:

تأييدكننده:
مشخصات فردي
نامخانوادگي:
شماره شناسنامه:

نام:
محل صدور:

تاريخ تولد:

شماره عضويت:
نام پدر:
شماره ملي:

محل تولد:
نوع عضويت:
(ارسال تصوير اسكن شده
مدارك الزاميست)
پيوسته

 100000ريال

پيوسته

 100000ريال

پيوسته

 50000ريال

كارشناس □

پيوسته

 40000ريال

وابسته

 30000ريال

دانشجوي كارشناسي □

دانشجويي

 20000ريال

ديپلم □

وابسته

 20000ريال

وضعيت تحصيلي
مقطع تحصيلي:
دكترا و باالتر

دانشجوي دكترا □

كارشناس ارشد □

دانشجوي كارشناسي ارشد □

حق عضويت (ريال):

نشاني و تلفن منزل:
نشاني و تلفن محل كار (ذكر استان و نام مؤسسه الزامي است):
نشاني پست الكترونيكي:
زمينههاي همكاري با انجمن:
همايشها □
آموزشي □
روابط عمومي □
پژوهشي □
انتشارات □
ساير موارد (لطفاً نام ببريد):
تاريخ:
وبسايت:

امضاء:
صندوق پستي:

همكاري پارهوقت با دفتر انجمن □

نشاني:
نمابر:

پست الكترونيكي:

خواهشمند است جهت صدور كارت عضويت ،يك قطعه عكس پرسنلي رنگي  3×4را اسكن نموده و به همراه فيش اسكن شده ،تصوير اسكن
شده مدرك تحصيلي و فرم الكترونيكي عضويت به آدرس پست الكترونيكي انجمن  libraryassociation@yahoo.comبفرستيد.
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