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 ش��ماره اول دورة جدي��د خبرنام��ه که منتش��ر ش��د، نظرها و 

عكس العمل های متفاوتی را نسبت به خود برانگيخت. نظرهايی که 

مس��تقيماً به ما رسيد، اغلب مثبت و تشويق آميز بود، اما از گوشه و 

کنار دوستان شفيق و يک رنگی هم بودند که کمی ها و کاستی ها 

را گوش��زد کنند. تالش ما بر اين اس��ت که تا ح��د امكان 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 بكنيم! 

از مدت ه��ا قبل ما ن��وای »هل من ناصر ينصرنی« س��ر داده ايم، اما 

نمی دان��م صدای ما بلند نبوده يا گ��وش جامعة مخاطب به نواهای 

ديگر مش��غول، که چندان لبيكی نش��نيديم در اين مدت. بسياری 

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 می س��ازد و با 

يک تعداد هم��كار ثابت، نمی توانيم بي��ش از حدی معين مطالب 

توليد کنيم.

 و البته خطاب به آن دس��ته از دوس��تانی که معتقد بوده اند، بار 

علمی مطالب اين ش��ماره کم بوده است نيز عرض می کنم که در 

ي��ک خبرنامة داخلی ک��ه کاربری اصلی اش قرار اس��ت انعكاس 

اخبار و رخدادهای جامعة کتابداری و انجمن و... باش��د، نمی توان 

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 می توان 

آن ها را هم سنگ اين نشريات قلمداد کرد، در عرصة کتابداری و 

اطالع رسانی منتشر می شود. آنچه برای ما مهم است دادن اطالعاتی 

آگاه��ی بخش، در وهلة اول از خود جامعة کتابداری ايران و پس 

از آن نيز از حوزه های مرتبط با اين وادی است. 

خوب است گله ای هم از دوستان نزديک تر خود يعنی مسئوالن 

و اعضای هيأت مديرة ش��اخه  های 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. 

يك��ی از بخش هايی که چندب��اری هم برای آن در وبالگ ها و 

گ��روه بحث فراخوان داده ش��د،  و حتی يک مطل��ب هم برايش 

دريافت نكرديم، بخش��ی اس��ت به ن��ام »تجربه ه��ای کتابدارانه«. 

م��ن اميدوار بودم که دوس��تان کتابدار با قلم��ی کردن خاطرات و 

تجربه های منحصر به فرد خود به عنوان يک کتابدار در بخش های 

مختل��ف کتابخانه، عالوه بر ثبت اي��ن تجربه ها – که در نوع خود 

می تواند هس��تة اولية بانكی ارزشمند باش��د- ديگران را نيز در اين 

تجربه ها سهيم کنند.    

و س��خن آخر اينكه ما کتابدارها به عنوان مناديان دموکراس��ی 

همواره مدافع جامعة چندصدايی بوده ايم. صداهايی قدرت مند 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، 

می توانند چنين نقشی را ايفا کنند؟ بياييد به يكی کردن صداهامان 

برای تقوي�ت و تأثير گذاری بيشتر آن بينديشيم.   

  

رويا مکتبی

       

سرسخن 
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گس��تردگي و س��رعت ش��گرف تغييرات و تحوالت يكي از 

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

زندگي مي کنيم، فاصله اي زياد با مفاهيم، رويكردها و ساختارهاي 

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

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

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

مي باش��د. نه تنها ش��اهد اين تغييرات هستيم، بلكه رويكرد افراد و 

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

انس��ان امروز نيازهاي فزاينده اي دارد ک��ه زيربناي همه آن ها نياز 

به اطالعات و دانش اس��ت و براي کسب آن ها،  ابزارها،  محمل ها 

و محيط هاي گوناگون��ي را ايجاد کرده و مي کند. وب و گوگل 

اکن��ون محيط غال��ب براي بس��ياري از اف��راد در برطرف کردن 

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

گوگل پاسخ به همه چيز است. 

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

به طور منظم دس��ت اندرکار مطالعه براي پيش بيني آينده نزديک 

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

ويژه نظام آموزش عالي س��خت درگير چالش هاي پاس��خگويي 

به نيازهاي متحول جامعه اس��ت. بقاي مؤثر دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عال��ي در گرو برخورد 

درست با اين چالش ها و نيازها است. 

غفلت از شناخت نيازهاي جامعه 

و بازار کار، بدون 

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

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

رش��ته هاي آموزش عالي با بحران تقاضا براي ورود دانش��جويان 

جديد روبرو و در نتيجه به تعطيلي کشيده شده اند.

رش��ته کتابداري و اطالع رس��اني از جمله حوزه هايي است که 

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

نيازهاي بازار کار روبروست. غلبه فناوري هاي جديد بر محيط هاي 

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

محيط هايي غير از کتابخانه )عموماً اينترنت( س��ؤال هاي اساس��ي 

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

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

آموزش کتابداري و اطالع رس��اني است که در برخي کشورها به 

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

مي باشد.

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

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

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

مقاطع مختلف، اما بايد به اين واقعيت تلخ 

نيز اعت��راف کنيم که دانش 

دان��ش آموختگان 

نيازهاي  با  ما 

کار  ب��ازار 

نيازهاي جامعه، بازار کار و آينده آموزش

 کتابداري و اطالع رساني در ايران

رحمت اهلل فتاحي 
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همخوان نيس��ت. اکنون بازار کار اقبالي به اس��تخدام آن ها نش��ان 

نمي ده��د و در عوض، متخصصان رايانه توانس��ته اند به آن نيازها 

پاسخ گويند. ناخرس��ندانه بايد اعتراف کرد که جامعه هم چنان به 

دليل ديدگاه س��نتي خود درباره حرفه کتابداري و اطالع رس��اني، 

فاصله خود را با آن حفظ کرده است.

از س��وي ديگر، متأسفانه، در اثر بي توجهي دولت ها به تأسيس 

و گسترش انواع کتابخانه، به ويژه کتابخانه هاي عمومي، روستايي 

و کودک در کش��ور در طول دوران معاصر، جامعه نتوانسته است 

نمونه هاي��ي از کتابخانه هاي کارآمد را که بتوانند با خدمات خود، 

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

ديدگاه ضعيف جامعه نس��بت به کتابخانه ه��ا و حرفه کتابداري و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طي دهه گذش��ته بازنگري هايي توسط برخي گروه هاي کتابداري 

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

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

رو باقي است. 

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

که آموزش آن ها به دانش��جويان بتوان��د دانش و مهارت مديريت 

اطالعات در عصر تغييرات را در آن ها ايجاد کند. بايد اين جرأت 

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

به همه چيز تلقي نكنند. درس هاي جديد بايد همچنان ارزشمندي 

کارکردهاي کتابداري و اطالع رساني را در سازماندهي و مديريت 

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

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

بتواند س��ازمان ها، اداره ها، مراکز حرفه اي، تجاري، و کارخانه ها 

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

کتابداران است نه جزء توانمندي هاي دبيرخانه يا روابط عمومي و 

مانن��د آن ها. ضمن حفظ اصول و ارزش هاي زيربنايي حرفه خود، 

مي توانيم و بايد در تدوين محتواي آموزشي، نوگرا و خالق باشيم. 

ميان آنچه داريم و آنچه بايد داشته باشيم مرزي نيست. 

نكته اي که بس��يار بااهميت است و بايد در بازنگري برنامه هاي 

آموزش��ي به آن توجه نمود آن است که مخاطبان ما در بازار کار 

فقط کتابخانه ها نيس��تند بلكه هر نوع سازمان يا مرکزي که فرآيند 

امور آن ب��ه اطالعات و مديري��ت اطالعات نياز دارد مي باش��ند. 

اکنون بس��ياري از س��ازمان ها، اداره ها، مراکز اقتصادي و تجاري، 

کارخانه ها و مانن��د آن ها براي فعاليت ها و برنامه هاي خود نيازمند 

تأمين، س��ازماندهي، پردازش، و اشاعه اطالعات هستند. متأسفانه، 

مديران اين مراکز به دليل عدم آگاهي از نياز به مديريت اطالعات 

در تدوين برنامه جديد الزم است به محتواهايي 
بينديشيم که آموزش آن ها به دانشجويان بتواند 
دانش و مهارت مديريت اطالعات در عصر تغييرات 

را در آن ها ايجاد کند.

بايد به اين واقعيت تلخ نيز اعتراف کنيم که 
دانش دانش آموختگان ما با نيازهاي بازار کار 

همخوان نيست.
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براي فعاليت ها و تصميم گيري هاي خود، اقدامي جهت ايجاد مرکز 

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

س��ازمان ها، داراي مرکز يا کتابخانه اي ب��راي امور اطالعاتي خود 

مي باش��ند و براي آن بودجه اختصاص مي دهند. به نظر مي رس��د 

که، در آينده اي 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 اطالع رساني 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 برنامه ها و فعاليت ها به شكل 

مؤثر سهيم ش��وند، بسيار ضروري اس��ت. در بازنگري برنامه هاي 

آموزشي، الزم است به چنين نيازي توجه شود. با توجه به اين پيش 

بيني کلي که اقبالي به ايجاد و توسعه کتابخانه هاي عمومي و غيره 

وجود ندارد، بايد سمت و سوي آموزش کتابداري و اطالع رساني 

را تنها به تربيت کتابدار براي کتابخانه ها محدود نكرد.

به هر تقدير در اين ش��رايط، بازنگري برنامه درس��ي با توجه به 

نيازه��اي جامع��ه و ب��ازار کار و به ويژه با توجه ب��ه تغيير و تحول 

در محي��ط اطالعاتي پيش در پيش ضروري اس��ت. جرأت عبور 

از قالب هاي س��نتي تفكر درباره برنامه هاي م��ورد نياز از الزامات 

اساسي بازنگري اس��ت. آيا چنين جرأتي در ميان ما وجود دارد؟ 

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 

دانش آموختگان ما با نيازهاي بازار کار همخوان نيست

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

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

پيش در پيش ضروري است.

در اين شرايط، بازنگري برنامه درسي با توجه به 
نيازهاي جامعه و بازار کار و به ويژه با توجه به 
تغيير و تحول در محيط اطالعاتي پيش در پيش 

ضروري است. 



 1
38

7 
ان

 آب
،3

1 
ي

ياپ
ه پ

مار
 ش

م،
شش

ل 
سا

ن 
يرا

ي ا
سان

ع ر
طال

و ا
ي 

دار
تاب

 ك
ن

جم
ه ان

نام
بر

خ

6

يزدان منصوريان1 

معموالً از دانش��جويان اع��زام به خارج انتظ��ار مي رود پس از 
مراجعت به وطن تجربه هاي س��فر خود را در اختيار جامعه علمي 
کش��ور قرار دهند. شايد يكي از مباحث اصلي در اين زمينه تبئين 
نظام آموزشي کش��ور مقصد باشد تا از اين رهگذر بتوانيم نكات 
مثبت آنچه وجود دارد را بومي س��ازي کنيم و در اختيار متوليان 

آموزش کشور قرار دهيم.  
آنچه مي خوانيد تالشي مختصر با همين نيت و در همين زمينه است. 
از اين رو، در اين نوشته به آموزش علوم کتابداري و اطالع رساني در 
دانشگاه هاي انگلستان به طور عام و گروه مطالعات اطالعات دانشگاه 
ش��فيلد 2 به طور خاص مي پردازم. در ابتدا الزم است مقدمه اي درباره 

تاريخچه و ويژگي هاي اين گروه بنويسم.
گروه مطالعات اطالعات دانش��گاه شفيلد در سال 1963 يعني 
چه��ل و پنج س��ال پيش، تحت عنوان مدرس��ه عال��ي کتابداري3 
توس��ط پروفسور ويلفرد ساندرز4 تأسيس شده و مدتي بعد نام آن 
به گروه کتابداري و اطالع رس��اني تغيير يافته است. در سال 1981 
براي همگام شدن با تحوالت نوين حوزه کتابداري و اطالع رساني 
عنوان آن را به »گروه مطالعات اطالعات« تغيير دادند که تا امروز 
با همين نام ش��ناخته مي ش��ود. در حال حاضر اين گروه 25 عضو 
هي��أت علم��ي تمام وقت، 8 پژوهش��گر تمام وقت، 6  تكنيس��ين 

1. اس��تاديار دانش��گاه تربي��ت معلم ته��ران  و عضو هيأت مدي��ره انجمن 
y.mansourian@gmail.com کتابداري و اطالع رساني ايران

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

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

گروه همكاري مي کنند.
 اخي��راً ط��ي ي��ک مطالع��ه اس��تنادي در زمينه کتاب��داري و 
اطالع رس��اني و بر اساس س��همي که اعضای هيأت علمي شفيلد 
از اس��تنادها در مجله ه��اي معتبر به خود اختص��اص داده اند، اين 
گ��روه بعد از چهار گروه کتابداري در امريكا جايگاه پنجم را در 
جهان در اختيار دارد. از اين رو ش��هرت گروه کتابداري ش��فيلد 
فراتر از انگلستان بوده و در سطح بين المللي جايگاه ويژه اي دارد. 
تاکنون نيز چهره هاي برجس��ته اي مثل تام ويلسون، مايكل باکلند، 

پيتر ويلت، و نايجل فورد از فارغ التحصيالن 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 دکترا بوده است. دوره فوق 
ليس��انس که ترکيبي از تدريس و پژوهش است در شش گرايش 
تدريس مي شودکه عبارتند از: کتابداري و اطالع رساني، مديريت 
اطالعات، نظام هاي اطالعاتي، کتابداري و اطالع رساني پزشكي، 

اطالع رساني شيمي، و مديريت اطالعات چند زبانه.
مقط��ع دکت��را کام��اًل پژوهش مدار اس��ت و از روز نخس��ت 
دانش��جويان کار رس��اله خود را آغاز مي کنند. دوره دکترا براي 

 اخيرًا طي يک مطالعه استنادي در زمينه کتابداري 
و اطالع رساني و بر اساس سهمي که اعضای هيأت 

علمي شفيلد از استنادها در مجله هاي معتبر به 
خود اختصاص داده اند، اين گروه بعد از چهار گروه 

کتابداري در امريکا جايگاه پنجم را در جهان در اختيار 
دارد.

کتابداري و اطالع رساني
 در هواي ابري

بخش اول
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دانشجويان تمام وقت به طور معمول چهار سال و براي دانشجويان 
نيمه وقت ش��ش سال به طول مي انجامد. 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 
9 صبح تا 5 بعد از ظهر اس��ت که البته در اغلب موارد دانشجويان 
دکترا تا س��اعت ها بعد از وقت اداري نيز در گروه حضور دارند.  
دوره دکترا از دو مرحله اصلي تش��كيل شده است. مرحله اول که 
حداقل يک س��ال و حداکثر دو س��ال به طول مي انجامد دوره اي 
بين فوق ليسانس و دکترا است که ام فيلد1 نام دارد. در اين  دوره 
الزم اس��ت دانش��جويان دو وظيفه اصلي را انجام دهند. ابتدا آنان 
بايد تعدادي واحد مربوط به روش هاي پژوهش2 را با کس��ب حد 
نصاب الزم بگذرانند. به اين واحدها نمره اي تعلق نمي گيرد و فقط 

نتيجه آن دو حالت گذرانده شده و رد شده 3 را نشان مي دهد.
چنانچه دانش��جويي نتواند اين واحدها را بگذراند، الزم است 
دوباره در کالس ش��رکت کند و تكاليف جديدي ارائه کند و تا 
آن زمان اج��ازه ارتقاء به مرحله اصل��ي را نخواهند يافت. وظيفه 
دوم در مرحل��ه ام فيلد، نهايي کردن موض��وع پژوهش، تصويب 
پروپ��وزال و انجام يک پژوهش مقدمات��ي4 و 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 مي تواند به مرحله 
اصلي دوره دکترا ارتقاء پيدا کند. گزارش تهيه شده براي ارائه در 
کميته پژوهش بايد شامل پيشينه پژوهش و نتايج مطالعه اوليه باشد 
و از نظر کمي بايد حداقل از ده هزار کلمه تش��كيل ش��ده باش��د. 
معموالً تكاليف درسي دانشجويان دوره فوق ليسانس نيزعالوه بر 
ويژگي هاي کيفي مورد نظر بايد از نظر کمي نيز داراي معيارهاي 
خاصي باشد. مثاًل تكاليف واحدهاي درسي بايد در مقاله هايي که 

حداقل چهار هزار کلمه باشند، ارائه شود.
در مرحله اصلي5  که به طور معمول س��ه س��ال طول مي کشد، 
الزم اس��ت هر يک از دانش��جويان دو کار اصلي انجام دهند. در 
مرحله نخست آنان بايد بر اساس پروپوزال تصويب شده، پژوهش 
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

نهايي رس��اله بپردازند. اگر دانش��جويي تم��ام مراحل را با دقت و 
پش��تكار 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 مي انجامد.  
از روز نخس��ت تا پايان دوره دکترا هيچ نمره اي به دانش��جوي 
دکترا تعلق نمي گيرد و حتي به پايان نامه نيز نمره اي داده نمي شود 
و فقط مشخص مي ش��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 نمي داند که س��رانجام چه سرنوش��تي در انتظار 
اوس��ت. در جلس��ه دفاع چهار حالت ممكن اس��ت رخ دهد. در 
بهترين شرايط داوران رساله را تأييد مي کنند و دانشجو را شايسته 
درياف��ت مدرک دکت��را اعالم مي کنند. اين اتف��اق به ندرت رخ 
مي ده��د و معموالً حالت دوم اتفاق مي افتد. در اين حالت داوران 
از دانشجو مي خواهند تغييرات جزيي6 در متن رساله انجام دهد و 
نسخه جديد را به داور داخلي تحويل دهد. اين حالت کاماًل عادي 
است و بيش از 90 درصد دانشجويان با اين وضع مواجه مي شوند. 
در حالت س��وم، داوران خواس��تار تغييرات اساس��ي7 در رس��اله 
مي ش��وند و به دانش��جو گاهي تا يک سال فرصت مي دهند رساله 
خود را بر اس��اس نظرات داوران اصالح کنند و دوباره در جلس��ه 
دفاع شرکت کند. در چهارمين حالت، که بدترين شكل آن است 
داوران دانش��جو را شايس��ته دريافت درجه دکترا تشخيص نداده، 
رس��اله را قابل دفاع نمي دانند و دانشجو را مردود اعالم مي کنند. 
در اين حالت چنانچه دانش��جو بتواند س��طحي از مهارت و ارزش 
کار خود را در نس��خه اي ديگر از رساله نشان دهد به او در نهايت 
ممكن اس��ت مدرک ام فيلد داده ش��ود که در واقع نشان از تنزل 
درجه از مرحله دکترا به مدرکي بين فوق ليس��انس و دکترا است. 
به دليل همين ابهام در نتيجه جلسه دفاع اغلب دانشجويان در روز 
دفاع نگراني بسيار شديدي را تجربه مي کنند چرا که ممكن است 
چهار س��ال تالششان بي نتيجه بماند. البته چنانچه دانشجو پژوهش 
خود را بر اساس روش شناسي مستحكم و مناسبي انجام داده باشد 
و نظرات اساتيد راهنما و مشاور خود را با دقت اعمال کرده باشد 

احتمال آنكه مردود شود، بسيار ناچيز خواهد بود.
در مقطع فوق ليس��انس، اگر دانشجو به صورت تمام وقت در 
گروه حضور داشته باشد مي تواند در طول يک سال کامل از پايان 
6. Minor Corrections
7.  Major Corrections
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نام��ه خود دفاع کند. اگر به صورت نيم��ه وقت تحصيل کند اين 
دوره دو س��اله خواهد بود. سهم تدريس و پژوهش در دوره فوق 

ليسانس تقريباً برابر است. 
در مجموع مهم ترين ويژگي هاي تحصيل در دانش��گاه شفيلد 
براي نگارنده اين نوشته پژوهش مدار بودن فعاليت هاي آموزشي 
اين دانش��گاه،  نقش حياتي کتابخان��ه و کتابداران در فعاليت هاي 
آموزش��ي و پژوهشي دانش��گاه و تعامل فعال ميان اعضاء دانشگاه 

بود. 
کليه فعاليت هاي آموزشي در اين دانشگاه به نحوي با کتابخانه 
و فعاليت ه��اي آن در ارتب��اط اس��ت. مثاًل در ابتداي هر نيمس��ال 
تحصيلي اعضاي هيأت علمي هم��ه گروه ها به کتابدار موضوعي 
رش��ته خود مراجعه کرده و از او مي خواهند فهرس��تي از تازه هاي 
نش��ر و آخري��ن ويرايش ه��اي منابع علم��ي در آن ح��وزه را در 

اختيارشان قرار دهد. 
نكت��ه ديگر تدريس به ش��يوه مش��ارکتي در هم��ه گروه هاي 
آموزش��ي از جمله کتابداري و اطالع رس��اني بود به نحوي که هر 
واحد درسي توسط گروهي از اعضاي هيأت علمي در طول يک 
نيمس��ال ارائه مي ش��د. در هر هفته يكي از اعضاي اين تيم مبحث 
مرب��وط به خود را تدريس مي ک��رد و در هفته بعد عضو ديگري 
از هم��ان تيم مبحث بع��دي را دنبال مي نمود. ع��الوه بر آن براي 
هر واحد درس��ي حداقل از يک يا دو اس��تاد مدعو نيز دعوت به 
عم��ل مي آمد تا از يكي از دانش��گاه هاي ديگر يكي از مباحث را 
که در آن تخصص داش��ت و به آن واحد درس��ي مربوط مي شد 
در يك��ي از جلس��ات درس تدريس کنند. به اي��ن ترتيب در هر 
واحد درس��ي از ابتدا تا انتهاي يک نيمسال تحصيلي، دانشجويان 
به جاي يک اس��تاد گروهي از اس��اتيد را مي ديدند.  آزمون پايان 
ترم نيز به گونه اي بود که سهمي برابر از همه مباحث ارائه شده در 

پرسش هاي آزمون منعكس ش��ود. يكي از اعضاي اين تيم نيز به 
عنوان هماهنگ کننده مباحث  درسي، موضوع ها و سرفصل ها را 

بين اعضاي تيم تقسيم مي كرد.
يكي 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 
جلسه دانشجو مي بايست موضوع مورد نظر و پرسش هاي خود را 
از طريق ايميل به اس��تاد راهنما اطالع دهد تا موضوع جلسه کاماًل 
مش��خص باشد. در هر جلسه استاد و دانش��جو فرم هاي خاصي را 
تكميل مي کردند که در آن بحث طرح ش��ده در جلسه و تكاليف 

هر يک براي جلسه آينده مشخص مي شد.
 هر شش ماه يک بار دانشجويان موظف بودند نسخه اي از تمام 
اين صورتجلس��ه ها را همراه با گزارشي از پيشرفت تحصيلي خود 
به کميته پژوهش گروه ارائه کنند. اين گزارش ها توس��ط اعضاء 
کميته مورد بررس��ي قرار مي گرفت تا ميزان پيشرفت دانشجويان 
مشخص ش��ود و چنانچه هر يک از آنان با مشكلي مواجه هستند 
،راهكاري براي حل آن ارائه گردد. رويكرد اساتيد راهنما در اين 
جلسات بيش��تر مبتني بر يادگيري بر اساس حل مسئله بود1 و آنان 
به جاي آنكه پاس��خ دقيقي به پرسش هاي دانشجو بدهند با معرفي 
منابع مرتبط موجود در کتابخانه يا اينترنت آنان را به مراجعه به اين 
منابع و يافتن پاس��خ پرسش هايشان ترغيب مي کردند. دانشجويان 
موظف بودند به طور مس��تمر گزارش��ي از مطالع��ات خود را در 
اختيار اس��تاد راهنما ق��رار دهند. مثاًل نگارنده اي��ن مقاله در طول 
چهار س��ال تحصيل در آن گروه حدود يكصد جلس��ه رسمي، با 

1. Problem Solving Learning

نکته ديگر تدريس به شيوه مشارکتي 
در همه گروه هاي آموزشي از جمله کتابداري 
و اطالع رساني بود به نحوي که هر واحد درسي 

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

در مجموع مهم ترين ويژگي هاي تحصيل در 
دانشگاه شفيلد براي نگارنده اين نوشته پژوهش 
مدار بودن فعاليت هاي آموزشي اين دانشگاه،  
نقش حياتي کتابخانه و کتابداران در فعاليت هاي 

آموزشي و پژوهشي دانشگاه و تعامل فعال 
ميان اعضاء دانشگاه بود. 
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اس��اتيد راهنما و مش��اور خود داشت و مس��تندات اين جلسات را 
هر ش��ش ماه يكبار به کميته پژوهش گ��روه ارائه مي کرد. عالوه 
بر اين جلس��ات  رسمي ارتباط مس��تمر روزانه با اساتيد راهنما از 
طريق ايميل و گفتگوي حضوري باعث مي شد که استاد راهنما و 
مشاور در جريان پيشرفت کار دانشجو باشند و راهنمائي هاي الزم 

را ارائه کنند. 
نكته ديگر تنوع موضوع ها و رويكردها در ميان اعضاي هيأت 
علمي بود ب��ه نحوي که دانش��جويان مي توانس��تند در زمينه هاي 
مختلف از مش��اوره اعضاي هيأت علمي برخوردار شوند. به بيان 
ديگر با ط��رح موضوع هاي 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 مي کردند. اي��ن در حالي بود که همه آن��ان از تكنولوژي 
اطالع��ات به نحوي برابر بهره مند مي ش��دند و تالش مي کردند با 
تحوالت روز موضوع خود همراه باش��ند. به عنوان مثال در حالي 
که دکتر »مارک سندرسون« دکتراي کامپيوتر داشت و اختصاصاً 
به موضوع هاي رايانه اي مي پرداخت پرفس��ور »باب آش��روود« و 
همكارانش در همان گروه مباحث مربوط به کتابخانه هاي عمومي 
را دنبال مي کردند. اين س��هم نس��بتاً برابر بين فناوري اطالعات با 
رويكرد تكنيكي از يک س��و و کتابداري سنتي با رويكرد نظري 
از س��وي ديگ��ر منجر به ايجاد طيفي  متن��وع از مباحث علمي در 

گروه شده بود. 
براي آگاهي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان از فعاليت هاي 
علمي يكديگر گهگاه س��خنراني هاي يک ساعته برگزار مي شد و 
حاضرين در اين جلسات به بحث و تبادل نظر مي پرداختند. معموالً 
سخنران انتظار داشت مستمعين بازخوردهاي منتقدانه اي به کار او 
مطرح کنند. گاهي نيز از پژوهشگران ساير دانشگاه ها در انگلستان 
يا خارج از کشور دعوت مي شد،گزارشي از پژوهش هاي جاري 

خود را در اين جلسات ارائه کنند.  
نكته جالب توجه ديگر چگونگي تقسيم کارهاي فني، اداري، 
آموزش��ي و پژوهش��ي در اين گروه بود. کارکن��ان گروه به طور 
کلي به شش دسته تقسيم مي  شدند. دسته اول اعضاي هيأت علمي 
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 مي پرداختند وگزارش هاي 

پژوهش��ي خود را در مجله ها و کنفرانس ها ارائه مي دادند. البته در 
هر پروژه پژوهش��ي  حضور حداقل يكي از اعضاي هيأت علمي 
همراه با پژوهش��گران الزامي بود. دسته س��وم کارکنان آموزشي 
بودند که فقط در تدريس مش��ارکت داشتند و معموالً در تيم هاي 
آموزش��ي واحده��اي مختل��ف بخش هاي��ي از دروس مختلف 
را تدري��س مي کردند. دس��ته چهارم کارکن��ان اداري بودند که 
وظيفه انجام ام��ور اداري را مانند ثبت نام، انتخاب واحد، تحويل 
تكاليف، اعالم نتايج و امور مالي را بر عهده داش��تند. گروه آخر 
کارکنان فني بودند که مسئوليت تعمير، توسعه و نگهداري شبكه 
و ابزاره��اي رايانه اي گروه را برعهده داش��تند. عالوه بر اين پنج 
گروه اصلي، گروه همواره پذيراي اس��اتيد مدعو از دانشگاه هاي 
ديگر بود که براي دوره هاي کوتاه مدت مثل يک يا دو نيمس��ال 

در گروه فعاليت علمي مي  کردند.
در مقابل نيز اساتيد گروه نيز هر دو سال يک بار يک يا دو ترم 
را به منظور فرصت مطالعاتي به ساير کشورها مسافرت مي کردند 
و حاصل اين مس��افرت ها، گزارش ها و پژوهش هايي بود که پس 
از مراجع��ت موظ��ف بودند به گ��روه ارائه کنند. البت��ه بعضي از 
آنان ترجي��ح مي دادند فرصت مطالعاتي خود را به جاي س��فر به 
کشورهاي ديگر به مطالعه ش��خصي در منزل يا کتابخانه دانشگاه 
بگذرانند اما اين مسئله آنان را از ارائه گزارش مطالعاتيشان معاف 
نمي کرد. به بياني ديگر در انتخاب نوع فرصت مطالعاتي اس��اتيد 
آزاد بودن��د ام��ا ارائه گزارش در پاي��ان دوره الزامي بود. چنانچه 
در زمان فرصت مطالعاتي اس��تادي در گروه حضور داشت، از هر 
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 
ش��خصي بپردازد. اين فرصت هاي مطالعاتي موقعيت مناسبي بود 
که اس��اتيد گروه دانش خود را روزآمد کنند و براي تدريس در 

نيمسال بعدي آماده شوند. 
آنچه در اين مقاله کوتاه آمد مختصري از مش��اهدات نگارنده 
از چهار سال تحصيل در گروه مطالعات اطالعات دانشگاه شفيلد 
بود. اميد اس��ت در مقاله هاي آتي جنبه ه��اي ديگري از آموزش 
کتابداري و اطالع رساني در سرزمين هميشه ابري انگلستان منتشر 

شود.
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حميد رضا جمالی1

چنين ب��ه نظر می رس��د که اقب��ال پژوهش��گران کتابداری و 
اطالع رس��اني از روش ه��اي کيفی در ايران رو به افزايش اس��ت. 
ش��واهد و داليل اين افزايش را می توان در انتش��ار کتابی در اين 
زمينه )حريری، 1385(، برگزاری کارگاه هاي مربوط به روش هاي 
پژوهش کيفی توسط انجمن و نيز افزايش تعداد دانشجويانی که از 
روش هاي کيفی )مصاحبه، مشاهده، تحليل محتوا و غيره( استفاده 
می کنند، مش��اهده کرد. تحليل داده ه��اي کيفی تا کنون در ايران 
عمدتاً به صورت دستی توس��ط محقق صورت می پذيرفته است. 
شايد از جمله داليل آن بتوان به عدم وجود نرم افزار مناسب برای 
انجام اين کار در محيط زبان فارسی، نبود آشنايی با نرم افزارهای 
موجود و به طور کل ناآشنايی با مبحث »تحليل داده هاي کيفی با 

کمک رايانه2« اشاره کرد.   
تصور کنيد به منظور شناسايی عوامل بازدارنده رشد فرهنگ 
مطالعه در کش��ور با پنجاه نفر مصاحب��ه کرده ايد، و يا می خواهيد 
پنجاه يادداش��ت س��ردبير يک مجله تخصصی آنالي��ن را تحليل 
محتوای کيفی کنيد تا به تصويری از روند تغيير مسائل کليدی آن 
حوزه دس��ت يابيد، و يا قصد داريد نظراتی را که دوهزار شرکت 
کننده در يک پيمايش در پاس��خ به يک س��ؤال باز ارائه کرده اند 
تحلي��ل کنيد. چگونه اين کار را انجام می دهيد؟ آيا اين داده هاي 
کيفی که می توانند ش��امل متن، صدا و تصوير باش��ند را به ش��يوه 
سنتی با استفاده از کاغذ و قلم  و يادداشت برداری و حاشيه نويسی، 
تحلي��ل خواهيد کرد؟ اگر به صورت دس��تی کار تحليل را آغاز 
کنيد به زودی متوجه می ش��ويد ک��ه مديريت و تحليل اين حجم 
از داده ها بدون اس��تفاده از رايانه کار طاقت فرس��ايی است. برای 

تسهيل اين امر می توان از رايانه استفاده کرد. 
پيش��ينيه اس��تفاده از رايانه در تحليل داده هاي کيفی به اواسط 

1. عضو هيأت علمی دانشگاه تربيت معلم تهران
2 . Computer-Assisted Qualitative Data Analysis (CA -
DA)

ده��ه 1980 يعنی زمانی که اولين نرم افزارها به اين منظور توس��عه 
يافتند باز می گردد )ويكيپيديا، 2008(. نرم افزارهای ابتدايی چيزی 
در حد يک واژه پرداز با برخی ويژگی هاي يک بانک اطالعاتی 
نظير امكان جس��تجو در متن بودند. اما ام��روزه نرم افزارهايی که 
ب��رای تحلي��ل داده هاي کيفی وج��ود دارند عماًل ب��ه کار تحليل 
کمک می کنند. اين نوش��تار درصدد معرف��ی دو نرم افزار برتر و 
رايج مورد استفاده برای تحليل داده هاي کيفی است که می توانند 
مورد اس��تفاده محققان ايرانی قرار گيرند. اين دو نرم افزار عبارتند 

از:   
 QSR محصول��ی اس��ت از ش��رکت :)NVivo( 31. انوي��وو
International که در حال حاضر ويرايش 8 آن موجود است.  

2. اتلس تی آیAtlast.ti( 4(: محصولی از ش��رکت اتلس که 
در حال حاضر ويرايش 5 آن موجود است.

هر دو نرم افزار در حقيقت امكاناتی برای س��ازماندهی حجم 
زي��ادی از داده ها در قالب فايل هاي متن��ی، صوتی و يا تصويری 
فراه��م می آورن��د. محقق می توان��د در متن به جس��تجو بپردازد، 
بخش هايی از محتوا )چه متن، چه صدا و چه تصوير( را کدگذاری 
و مقول��ه بندی کند و ارتباط مي��ان مفاهيم و کدها و مقوله ها را به 
صورت تصاوير گرافيكی مشاهده و تحليل نمايد. هر دو نرم افزار 
امكان تحليل فايل هاي متن��ی )فايل های rtf, doc, txt(، فايل هاي 
صوت��ی نظير mp3 و نيز فايل هاي ويدوئوي��ی و تصاوير را فراهم 

می آورند. 
 اين دو نرم افزار تفاوت هايی با يكديگر دارند از جمله تفاوت 
در محي��ط گرافيكی و نيز تف��اوت در اصطالحات به کار رفته در 
3. www.qsrinternational.com
4. www.atlasti.com

نرم افزارهای تحليل داده هاي کيفی  

پيشينيه استفاده از رايانه در تحليل داده هاي 
کيفی به اواسط دهه 1980 يعنی زمانی که 

اولين نرم افزارها به اين منظور توسعه يافتند باز 
مي گردد. 
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آن ها. هر يک از اين دو برتری هايی نيز نس��بت به ديگری دارند. 
از جمله مزايای انويوو نس��بت به اتلس اين است که انوويو امكان 
کار با فايل هاي پی دی اف را نيز فراهم می کند. همچنين طراحی 
و توس��عه انويوو بر اس��اس دس��تورالعمل هاي مايكروسافت بوده 
است لذا، واس��ط گرافيكی آن کاربرپس��ندتر بوده )تصوير 1( و 
کار ک��ردن با آن راحت ت��ر می نمايد. اصطالحات ب��ه کار رفته 
در محي��ط اين نرم افزار نيز آش��ناتر می نماين��د. يكی از مهم ترين 
ن��كات قوت انوي��وو، قابليت هاي جس��تجوی تعبيه ش��ده در اين 
نرم افزار اس��ت. امكان خلق مدارک متن��ی جديد، و نيز اصالح و 
تغيي��ر مدارک موجود در پروژه در محي��ط انويوو به مراتب بهتر 
از اتلس اس��ت. به عنوان مثال در محيط انويوو می توان يک فايل 
متنی جديد ايج��اد کرد و همانند محيط نرم افزار ورد )Word( به 
ويراي��ش و قالب بندی متن پرداخت. در انوي��وو همچنين امكان 
درج فراپيوند ميان مدارک و يا فراپيوند به يک قس��مت خاص از 
يک مدرک نيز وجود دارد که برای نوش��تن ممو کمک بزرگی 

محسوب می شود. 
از نقاط قوت اتلس در مقايسه با انويوو می توان به نصب سريع 
و آسان آن بر روی رايانه اشاره کرد. همچنين شايد مهم ترين نقطه 
قوت اتلس ابزار شبكه آن باشد. اگر عالقمند به کشف پيوند ميان 
قسمت هاي مختلف متن هستيد و يا می خواهيد ببينيد کدام گزاره 
در تضاد با گزاره ديگر اس��ت ،اين ابزار به شما کمک می کند تا 
قسمت هايی از متن را جدا کرده و در قالب يک شبكه مفهومی و 

ارتباطی مشاهده کنيد.
 نس��خه نهايی هر دو نرم افزار از يونی کد و زبان هاي شرقی از 
جمله عربی و فارسی پش��تيبانی می کنند. اما متأسفانه اين پشتيبانی 
هنوز کامل نيست و با مشكالتی همراه است از جمله اينكه ساختار 
متن فارسی در محيط اين نرم افزارها قدری به هم می ريزد که اين 
مش��كل را تا حدودی می توان با اس��تفاده از متون س��اده و کمتر 
قالب بندی شده حل کرد. در مجموع انويوو از لحاظ کار با متون 
فارس��ی بسيار بهتر از اتلس اس��ت. در اتلس اگر چه امكان رؤيت 

تصوير1. محيط كاری نرم افزار انويوو
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متن فارس��ی وجود دارد اما امكان انتساب کدها به زبان فارسی و 
امكان جس��تجو در متن فارس��ی وجود ندارد. اما در انويوو کاربر 
عالوه بر برخورداری از امكان اس��تفاده از متون فارسی، می تواند 
کدها را به فارسی بنويسد و نيز در متون فارسی به جستجو بپردازد. 
ب��ه طور خالصه با توجه به در نظر گرفتن ويژگی هاي دو نرم افزار 
به نظر می رس��د که انويوو نرم افزار مناس��ب تری ب��رای محققان 

ايرانی است.
ذک��ر چند نكت��ه در زمينه اس��تفاده از نرم افزار ب��رای تحليل 
داده هاي کيفی الزم است: اول اينكه استفاده از نرم افزار به خودی 
خود منجر به بهبود تحليل نمی شود. اين امر تا حد زيادی به روش 
تحليل و اهدافی که پژوهش دنبال می کند بس��تگی دارد. نرم افزار 
يک ابزار است و اس��تفاده از آن بايد در چارچوب پژوهش قابل 
توجيه باش��د. دوم اينكه استفاده از نرم افزار تحليل داده هاي کيفی 
برای هر نوع پژوهش کيفی مناس��ب نيست. بررسی پژوهش هاي 
کيفی نش��ان داده که اکثر پژوهش هاي کيفی که از نرم افزار برای 
تحلي��ل داده ها اس��تفاده می کنن��د از نوع گراندد تئوری1 هس��تند  
)مک ميالن وکوئني��گ، 2004، ص 182(. کوئنيگ )2004( نيز 
در مقاله خود تشريح نموده که پژوهش هاي کيفی از نوع گراندد 
تئوری، تحليل محت��وای کيفی و قوم نگاری بيش��ترين قابليت را 
برای اس��تفاده از نرم افزار جهت تحليل داده ها دارند، پژوهش هاي 
نوع تحليل چارچوب2 و تحليل محاوره3 تا حدی قابليت اس��تفاده 
از نرم اف��زار را دارند و باالخره پژوهش ه��اي نوع تحليل محتوای 
کم��ی، تحليل بصری4، تحليل تطبيقی و تحليل گفتمان5 از قابليت 
بسيار کمی برای استفاده از نرم افزار جهت تحليل داده هاي کيفی 
برخوردارن��د. با اين حال برخی نيز چون هوانگ )2008( معتقدند 
که از نرم افزار در همه نوع پژوهش کيفی می توان استفاده کرد، چه 
پژوهش هاي��ی نظير گراندد تئوری که قصد خلق نظريه را دارند و 
چه پژوهش هايی که در صدد آزمون يک فرضيه يا نظريه هستند، 
با اين ش��رط که از نرم افزار به عنوان ابزاری برای صرفه جويی در 
وقت و بهينه سازی مديريت داده ها و تسهيل کار گروهی استفاده 
کنيم. هوانگ همچنين معتقد است که استفاده از نرم افزار از آنجا 
که موجب افزايش شفافيت و قابليت تكرارپذيری تحقيق می شود 

1. Grounded theory
2. Frame analysis
3. Conversation analysis
4. Visual analysis
5. Discourse analysis

به نوعی اعتبار و مقبوليت پژوهش را نيز افزايش می دهد. 
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امان از همايش سازان 

و همايش بازان

داريوش عليمحمدي1

راس��تش مدتي بود که اين حرف ها در گلويم گير کرده بود و 
گوش ش��نوايي نمي يافتم که بزنمشان. ناخرسندانه سلسله اتفاقاتي 
افتاد و اين عقده گش��وده ش��د. وقتي در پاييز 1377 دانش��جويان 
دانش��گاه الزهرا)س( نخستين همايش دانشجويي خود را در سطح 
دانش��گاه اجرا کردند و چند ماه بعد در ارديبهش��ت 1378 اولين 
همايش ملي خود را، خيلي خوش��حال ش��دم. ديدم دانش��جويان 
انجمن  بين الملل  و  روابط عمومي  مسئول کميته  و  مديره  هيأت  1. عضو 

کتابداري و اطالع رساني ايران

ني��ز مي توانند از پس اين کارها بر آيند، اس��اتيد هم ممكن اس��ت 
ب��ه گونه اي ديگر رفتار کنند، 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. زمزمه هاي تأس��يس انجمن هاي علمي 
دانشجويي شنيده مي شد. هواي تازه اي در دانشگاه ها جريان يافته 
بود. احس��اس مي کردم هميش��ه ارديبهشت اس��ت و نسيم خنكي 
م��ي وزد که در پناه آن مي توان با ش��ادابي تحقيق کرد و ارائه داد 
و دي��د و ش��نيد و لذت برد. اي��ن تجربه جالب در س��ال هاي بعد 
نيز تكرار ش��د و به مرور رگ غيرت س��اير دانش��جويان برآمد و 
اين حرکت در دانش��گاه ها و ش��هرهاي ديگر نيز صورت گرفت. 
اتحاديه انجمن هاي علمي دانش��جويي کتابداري و اطالع رس��اني 
ايران )ادکا( که مي توان آن را مولود تماس و آشنايي دانشجويان 
رشته در همين کنفرانس هاي دانشجويي دانست ،گام بعدي و البته 
موفقيت بس��يار مهمي براي اين عده بود. به باور من، جريان تقريباً 

تا دو سال پيش خوشايند بود.
اما حرکت هاي دانش��جويي که گهگاه بيش از آنكه ناش��ي از 
عشق به رش��ته و عالقه به يادگيري باش��د از رقابت هاي نادرست 
آب مي خورد، کار دس��ت همه ما داده اس��ت. ديگر دانش��گاهي 

از اوايل سال 1386 که کمابيش با ترافيک همايش های مختلف دانشجويی در کتابداری و اطالع رسانی مواجه شديم، 
زمزمه هايی مبنی بر پيدا کردن راهکارهايی برای دادن نظم و نسقی به اين همايش ها از گوشه و کنار شنيده شد. چند باری 
هم در جلسه های هيأت مديره انجمن اشاره هايی به عناوين مختلف به اين قضيه شد. در همان زمان ها داريوش عليمحمدی، 
مدير کميتة روابط عمومی انجمن مطلبی در خصوص وفور همايش ها نوشت که در صف مطالب خبرنامه ماند، خوشبختانه 
در اين شماره فرصت چاپ آن فراهم شد اما به مدد رسانه های نوظهور اين بحث کم کم به وبالگ ها کشيده شده و دوستانی 
از دانشگاه ها و مواضع گوناگون، له يا عليه آن مطالبی را قلمی کردند. کار که به اينجا کشيد، اتحاديه انجمن های علمی – 
دانشجويی کتابداری و اطالع رسانی ايران )ادکا( پيشنهاد برگزاری نشستی با عنوان آسيب شناسی همايش های 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 
همايش ها 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 عليمحمدی، گزارشی از نشست ادکا را نيز 
منعکس می کنيم. و صد البته پر واضح است که پروندة اين موضوع همچنان باز است و اگر دوستی بر اين باور است که می تواند 

نکتة تازه ای را به اين گفتمان اضافه کند، نظرش را به دو ديدة منت می پذيريم.  

در حاشيه بحث هاي اخير پيرامون همايش هاي 
کتابداري و اطالع رساني 
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نمانده که دانش��جويانش بيرق کنفرانس��ي را به دس��ت نگيرند و 
ايرانگردي را سرلوحه کار خود قرار ندهند. معدود دانشگاه هايي 
ک��ه تا کنون رن��گ همايش را به خود نديده اند ي��ا همانند عالمه 
طباطبائي مش��غول اسباب کشي هستند يا همچون پيام نور به سبک 
آموزش��ش المكانند و الجرم فاقد هر گون��ه امكانات اوليه براي 
اجراي همايش. در ماه هايي که پشت سر گذاشته ايم شيراز و اهواز 
و بيرجند و تبريز و اصفهان و کرمان و کجا و کجا همايش داشتند؛ 
آن ه��م به قول کامپيوترمن ها ++ )بخوانيد پاِلس پاِلس(؛ همايش 
+ پوس��تر + کارگاه، آن ه��م نه يک روزه؛ دو روزه و س��ه روزه. 
ظريفانه مي توان گفت همه کارهامان شده مثل مناسک مذهبيمان. 
ني��ت مي کني��م اِن رکعت نماز بخوانيم؛ حال اگر به انتها نرس��يده 
غزل خداحافظي را س��روديم، رکع��ات باقيمانده را کجا خواهيم 
خواند؟!!! حس��ابمان را کجا صاف خواهيم کرد؟!!! کس��ي نيست 
به اين دوس��تان دانش��جو بگويد عزيزان دل!!! شمع هاي محفل!!! 
شما که نيت کنفرانس س��ه روزه مي کنيد حساب مقاالتتان را نيز 
کرده اي��د؟ يا حاضريد به قيمت نشكس��تن نيت خود آب به ش��ير 
ببندي��د و خلق خدا را از کرده خ��ود که همانا حضور در همايش 
باشد پشيمان کنيد؟ نمي دانم اين چه عادت ناپسندي است که دارد 
دامن همه ما را مي گيرد؟ اندوه مندانه اس��اتيدي که اگر رهاش��ان 
کني صد سال به صد سال نيز همت داشته و نداشته خود را صرف 
تأليف يک مقاله يا ارائه يک س��خنراني بيست دقيقه اي نمي کنند 
ب��ا حمايت هاي آش��كار و نهان خود آب به آس��ياب بي تجربگي 
مي ريزند و چميدانم ش��ايد مجال گزافه گويي را از بهر خويش��تن 

مي آرايند.

انجمن کتابداري و اطالع رس��اني ايران نيز که در کنار شقوق 
گوناگ��ون کار گروهي اجراي کنفرانس س��االنه را تجربه نكرده 
بودکه در س��ال 1385 نخستين گام خود را در اين حوزه برداشت 
و هم اکنون س��رگرم برنامه ريزي براي دومي��ن کنفرانس خويش 
است. انتظار مي رفته و مي رود که اين نهاد با اتكا به جايگاه علمي 
و حرفه اي خود طاليه دار همايش هاي علمي رش��ته و سياستگذار 
اين حوزه باشد. به اين سياهه بلند باال بيفزاييد همايش هاي مرتبط 
س��ازمان مرحوم مديري��ت و برنامه ري��زي کش��ور را و البته نيمه 
مرتبط هاي دانشگاهي در تهران و کيش و مشهد و زاهدان و اهواز 

و ديگر شهرها را.
چني��ن حرکاتي 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 کم جان. اين نظ��ام در ماه هاي 
تير و مرداد و ش��هريور عماًل تعطيل اس��ت و اح��دي را نمي توان 
يافت که مش��غله اش اج��راي کنفرانس 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 کتاب فرو مي برند تا 
بتوانند قله مدرک را زودتر فتح کنند. مي ماند آبان، آذر، اسفند و 
ارديبهش��ت. تراژدي زماني شكل مي گيرد که اين چهار ماه چهل 
مدعي مي يابند؛ کساني که براي توزيع هر چه زودتر فراخوان سر 

و دست مي شكنند.
� دوم اينكه باز همان نظام دانش��گاهي پيش گفته سوگوارانه 
قابلي��ت توليد انديش��مند و نظريه پرداز را ن��دارد. از معدود افراد 
خودس��اخته اگر بگذريم نمي توان رن��گ و لعابي بر کالس هاي 
کس��ل کننده و کم فايده دانشگاه ديد. خوب، نتيجه چه مي شود؟ 
ف��ارغ التحصيل��ي تعداد بيش��ماري ليسانس��يه و فوق ليسانس��يه و 
مع االس��ف گه��گاه دکتر کم س��واد بي اطالع. ح��ال آن هجوم 
ناجوانمردانه همايش س��ازان )برگرفته از انبوه س��ازان( را بگذاريد 
کنار کم س��وادان بي اطالع )همايش ب��ازان(. مي گويند، و البته به 
حق، که نتيجه انبوه س��ازي افت کيفيت است. پيامد همايش سازي 
نيز به باور من همان اس��ت؛ اجراي کنفرانس هاي دو يا س��ه روزه 
که مي شد در يک روز يا حتي يک نصف روز خالصه اِشان کرد؛ 
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صرف هزينه هاي س��نگين فقط براي اينكه بگوييم ما نيز هستيم و 
بلديم؛ مشاهده فهرستي تقريباً ثابت از مؤلفين در همه جا، جواناني 
که از هر دري س��خني گفته اند و بر هر شاخه اي غزلي خوانده اند، 
اما دريغ از يک راه که به پايان رس��انده باش��ند؛ دس��تمالي شدن 
مسائل رشته؛ ارائه مغرورانه راه حل هاي صد من يک غاز؛ فراموش 
کردن مش��كل و پرداختن به دس��تمايه اي جديد متناسب با جهت 

وزش باد.
در اينج��ا قصد تخطئ��ه فرد يا گروهي خاص را ندارم. انس��ان 
به تحس��ين واداشته مي ش��ود، زماني که تالش بي رياي جوانان را 
مي بيند. در مورد س��طح همايش هاي گذش��ته نيز بيش��تر مي توان 
گفت و ش��نيد. خواه��ش من از همه اين اس��ت ک��ه واقع بينانه و 
منصفانه به اين همايش ها نگاه کنيم. چند ماه پيش با دوس��ت اهل 
انديشه اِِم امير رضا اصنافي1 در اين مورد صحبت و ماحصل بحث 
را در يكي از جلس��ات مش��ترک با کميته همايش ها طرح کردم. 
متأسفانه استقبالي نشد و با اين اس��تدالل که بگذاريم دانشجويان 
راه خ��ود را بروند و کار گروهي را تمري��ن کنند موضوع بحث 
عوض شد. همين پيشنهاد را به جلسه هيأت مديره بردم و آن را به 
کميته پژوهش ارجاع دادن��د. در اين کميته نيز کار در حد تعيين 
محور براي انتخاب س��خنران و ارزيابي سخنراني در همايش هاي 
ماهانه انجمن باقي ماند. خوش��بختانه ط��ي روزهاي اخير انتقادات 
طرح ش��ده مجال دوب��اره پرداختن به اين مش��كل را فراهم کرده 
اس��ت. عده ديگري از دوستان عزيزم در انجمن و خارج از آن به 
اين باور رسيده اند که بايد جلوي رشد قارچ گونه اين همايش  ها را 
گرفت. مجموعه اعتراضاتي که در خالل چند روز گذشته نسبت 
به همايش هاي دانش��جويي اخير ابراز ش��ده واکنشي منطقي است 

1. دانشجوي دکتراي دانشگاه شهيد چمران اهواز

از سوي کس��اني که اميدوارانه زمان خود را در اختيار گروهي از 
دانشجويان و البته داوران مي گذارند و در نهايت هيچ يا دست کم 
چيزي پايين تر از حد انتظار عايدشان مي شود. اينكه همه سنگ ها 
را بر س��ر انجمن علمي دانشجويي فالن دانشگاه يا ادکا مي شكنند 
البته ناجوانمردانه و همزمان با تصفيه حساب با برخي از اساتيد پير 

و جوان رشته و پيامد چندين همايش نامطلوب است.
اما بايد پذيرفت که ديگر ش��ور همايش سازي/ بازي درآمده. 
فكر مي کنم وقت آن رس��يده که کميته ه��اي آموزش، پژوهش، 
رواب��ط عمومي و همايش هاي انجمن به ط��ور جدي وارد صحنه 
بازي ش��ده، فعاالنه واکنش��ي منطقي نش��ان دهند و همگان را به 
همس��و کردن فعاليت هايش��ان فراخوانند. اگر قرار اس��ت انجمن 
علمي دانش��جويي يک دانشگاه همايشي داش��ته باشد بهتر است 
متقاعدشان کنيم تا همايش خود را در موضوعي که قباًل با انجمن 
به عن��وان هماهنگ کننده در موردش به توافق رس��يده اند و البته 
صرفاً در سطح دانشگاه برگزار کنند. اين امر جلوي اتالف انرژي 
را مي گيرد. اگر قرار است دانشجويان در اين همايش ها مشق شب 
خود را تمرين کنند بهتر اس��ت اين تمرين در س��طحي محدودتر 
و بس��يار کم خرج ت��ر صورت گيرد. بهتر اس��ت ادکا با همكاري 
انجمن همايش س��االنه برگ��زار نمايد. اين هماي��ش مي تواند دو 
بخش دانش��جويي و غير دانشجويي داشته باش��د؛ آن چنانكه در 
مهندس��ي برق و چند رشته ديگر ديده مي شود. متأسفانه عادت به 
تأس��يس هيأت هاي عزاداري جداگانه در يک محله به محيط هاي 
آکادميک ما نيز کش��يده شده و هر کس زير بيرق خودساخته اش 
س��ينه مي زند. البته شور زياد است؛ اما دريغ از ذره اي شناخت که 
بتوان دستمايه ساختن قرارش داد. اگر منصفانه قضاوت کنيم بايد 
تا چند سال آينده بجاي برگزاري همايش وقت و بودجه و انرژي 
خود را صرف پياده س��ازي و پيگيري ايده ها و مطالبات طرح شده 
در همايش هاي پيش��ين کنيم.  هر گاه نتيجه يک همايش پيگيري 
و اصرار و ابرام بر عملي کردن حداقل يكي از پيش��نهادهاي طرح 
شده باشد، مي توان فايده اي را بر آن مترتب دانست؛ واِلال واي بر 

همايش سازان و همايش بازان.        

هر گاه نتيجه يک همايش پيگيري و اصرار و 
ابرام بر عملي کردن حداقل يکي از پيشنهادهاي 

طرح شده باشد، مي توان فايده اي را بر آن 
مترتب دانست؛ واِلال واي بر همايش سازان و 

همايش بازان.        
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عباس رجبي 1

و  کتاب��داري  »همايش ه��اي  عن��وان  ب��ا  ادکا  نشس��ت دوم 

اطالع رس��اني در آيينه نقد و بررس��ي«  از س��اعت 16/20 مورخ 

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

اتحاديه انجمن های علمی- دانش��جويی کتابداری و اطالع رسانی 

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

پاس��يار، مس��ئول کميته پژوهش ادکا، با تكيه بر مقاله  کاتوزيان2 

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

مرتبط منتش��ره و در حال انتش��ار در حوزه همايش هاي کتابداري 

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

به تش��ريح داليل تش��كيل اين نشس��ت پرداخ��ت. وي مهم ترين 

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

همايش هاي کتابداري هدف هس��تند و يا وس��يله اي براي ارتقاء 

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

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

متذکر شدند.

از منظر ابراهيم عمراني، مس��ئول کميت��ه همايش هاي انجمن 

کتاب��داري ايران محورهاي ضعف همايش ه��اي کتابداري ايران 

اين موارد است: 

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

2. کاتوزيان، آذر) تابستان 1385(. گردهمايي هاي کتابداري و اطالع رساني 
از آغاز تا خرداد 1385. فصلنامه  کتاب، 66.

و  مكان��ي،  مال��ي،  امكان��ات  و  تجهي��زات  مش��كالت    .1

حمايتگران

2.  نبود شاخص هاي مشخص در برگزاري، پذيرش و داوری  

مقاالت همايش هاي ملي

وي خط��اب به ادکايي ها گفت: ش��ما 3 س��ال ادکايي و 30 

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

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

مي داند. 

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

کتابداري که کتاب »فلس��فه کتابداری و اطالع رس��انی« ايشان با 

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

ش��مرد و انجمن ه��ا و همايش ه��اي کتابداري را مهم ترين س��را 

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

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

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

بانيان احترام به انجمن ها، تش��كل هاي کتابداري يا مش��ارکت در 

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

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

و کتاب��داران را دنبال نمايند. اگر نس��بت به همايش ها و انجمن ها 

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

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

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

ت��ا بنايي براي بازنگري  وارتق��اء همايش ها و انجمن ها گردد. در 

انجمن ها بايد خط کش��ي ها را کنار گذاش��ت زيرا هدف همگي 

آن ها ارتقاء کتابداري است. اگر بپذيريم هر انجمن اين قدر فراخ 

اس��ت که امكان فعاليت همه کتابداران در آن هست و با روي باز 

همايش هاي کتابداري و اطالع رساني در آيينه 

نقد و بررسي
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از آن ها حمايت مي کند،ش��ايد نگرش مرزبندي و خط کش��ي ها 

ابطال گردد. 

عليرضا نوروزي، مدير مس��ئول و س��ردبير نش��ريه بين المللي 

وب شناسي1 و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران است، مشخصه هاي 

همايش هاي کتابداري را اين موارد شمرد:

1.  همايش ها بايد بر اساس نيازهاي اطالعاتي و برطرف کردن 

مشكالت جامعه کتابداري باشد.  

2.  همايش ها همانند نش��ريات علمي مجاري اشاعه اطالعات 

هستند.

3.  چاپ و انتشار به موقع نتايج يافته هاي مقاالت و سخنراني هاي 

ارائه شده در همايش ها 

4.  شاخص هاي ارزيابي کيفيت همايش ها 

1-4.  حامي مالي )سازمان هاي نيازمند اطالعات، جامعه و ...( 

2-4 . حامي علمي )دبيران همايش، داوران، دست اندرکاران، 

و نويسندگان(

5. تخصصي ک��ردن همايش ها براي برط��رف نمودن نيازهاي 

واقعي کتابداران و جامعه

6.  هدفمند نمودن تحقيق ها ارائه ش��ده در همايش ها به منظور 

انطباق با نيازهاي جامعه کتابداري ايران  

7.  غير توصيف��ي و عملياتي نمودن پيش��نهادهاي تحقيق هاي 

ارائه شده در همايش ها 

8.  دسترسي آزاد به مقاالت همايش ها در اينترنت براي اشاعه 

و استناد بيشتر به انها

1. http://www.webology.ir

داريوش عليمحمدي، عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم 

سخنران بعدي بود. وي به بيان مشكالت همايش هاي کتابداري از 

چند نقطه نظر پرداخت:

9.  مشكل در داوري مقاالت ارئه شده به همايش  

9-1.  فرم هايي از پيش آماده شده براي ارزيابي مقاالت وجود 

داشته باشد

9-2.  در سه مرحله داوري انجام شود:

9-2-1.  مرحله اول بر اساس مشخصات و چكيده مقاالت 

9-2-2.  مرحله دوم پس از پذيرش در مرحله اول،  اصل مقاله 

دريافتي

9-2-3.  مرحله س��وم در هنگام ارائه بر اس��اس نحوه نمايش، 

سخنراني

10-  س��طح بندي مقاالت ارائه ش��ده در مقاطع کارشناس��ي، 

کارشناس��ي ارشد و دکترا و اس��تادان و داوري هر کدام در سطح 

خود

11-  کارب��ردي نبودن و عدم اس��تفاده از نتايج همايش ها در 

دروس، تحقيق ها و گزارش هاي کاري در حوز هاي مربوطه

12-  فق��دان چ��اپ مقاالت درنش��ريات کتاب��داري و حتي 

دانشجويي   

در پايان اين نشس��ت پرسش هايي از طرف حاضرين ارائه شد 

که اعضاي پنل به آن ها پاسخ دادند.

در اينجا خالصه اي از مجموع پرس��ش ها و پاس��خ هاي مهم 

ذکر مي شود. 

دکتر فريبرز خسروي از حاضرين اين نشست بودند که ضمن 

اگر در کتابداري، کتابداران خواهان پيشرفت 
هستند بايد در همايش ها حضور فعال داشته و 

مسائل کتابداري و کتابداران را دنبال نمايند

مخاطبان، داوران، سخنرانان همايش هاي 
ادکا و انجمن کتابداري يکي است پس بياييم 

همايش ها ي مشترک برگزار کنيم.
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تش��كر از برگزار کنندگان اين نشست گفتند: متأسفانه هم اکنون 

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

واقعي آن کم توليد مي ش��ود و بيش��تر تكرار مكررات خصوصاً  

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

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

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

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

کتابداري به خاطر ضعف علمي اس��اتيد، س��رفصل هاي خشک، 

محدود و بعضاً تاريخ گذش��ته و کمبود منابع اطالعاتي مناس��ب 

و به روز فارس��ي با ضعف اطالعات مواجه هستند. اين همايش ها 

مي تواند تا حدودي اين نقاط ضعف را پوش��ش دهد. سؤال بعدي 

که يكي ديگر از حاضرين مطرح نمود اين بود که براي استخدام 

و يا انجام طرح هاي پژوهش��ي از ما رزومه مي خواهند. خود شما 

بهتر از ما مي دانيد 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��ش ها خانم 

مكتب��ي فرد گفتن��د: اوالً اگر نظ��ام آموزش کتاب��داري ما به هر 

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

جس��تجو کرد و نه در برگزاري همايش ها به شكل فعلي. مطالب 

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

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

ک��ه جايگزين خالء هاي موجود در کالس هاي درس ش��ود. ثانياً 

همايش ها، سكوي پرش براي کسي نيست؛ بلكه محلي براي ارائه 

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

حدود ساعت 7 بعد از ظهر با پذيرائي از حاضران به پايان رسيد. 
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دكتر يزدان منصوريان1

گزارش حاضر به ارائه اهم  فعاليت هاي کميته پژوهش انجمن 
علوم کتابداري و اطالع رس��اني ايران در سال 1386 مي پردازد. به 
طورکلي اين کميته تالش کرده اس��ت به جهت دهي و گسترش 

فعاليت هاي پژوهشي در جامعه کتابداري و اطالع رساني 
اي��ران و ارتق��اء جاي��گاه رويك��رد پژوه��ش م��دار در 
فعاليت ه��ای آموزش��ي و اجراي��ي اين جامع��ه بپردازد. 

پژوهش  کميته  بنابراي��ن، 
از يک س��و در راستاي 
افزايش کم��ي و کيفي 
پژوهشي  فعالي���ت هاي 
در جامع��ه کتابداري و 
تالش  اط�����الع رساني 
س��وي  از  و  م�ي کن��د 
نهادينه  ديگر در جهت 
کردن رويكرد پژوهش 
جامعه  دراي��ن  محوري 

گام ب��ر مي دارد. از اين رو، فعاليت ه��ای اين کميته را مي توان در 
محورهاي ذيل خالصه کرد2. 

به  جهت دهي  براي  رهنمودهايي  ارائه  و  بررسي  بحث،   �
فعاليت های پژوهشي حوزه کتابداري و اطالع رساني در ايران. 

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

1. سرپرست کميتة پژوهش انجمن کتابداري و اطالع رساني ايران و عضو 
هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم کرج

2. ذکر دو نكته در اين مقدمه بسيارحائز اهميت است. نخست آنكه کميته 
پژوهش تمام فعاليت هاي خود را با همكاري ساير کميته هاي انجمن انجام 
اولويت هاي  خود  مشي  خط  تدوين  در  کميته  اين  آنكه  دوم  و  مي دهد 
کميته پژوهش دوره قبل را نيز کاماًل مورد توجه قرار داده و به نوعي در 

راستاي تحقق اهداف آن کميته حرکت مي کند.

ضرورت پژوهش در اين حوزه و نيز در باره روش ها و رويكرهاي 
علمي پژوهش.

� شناسايي اولويت هاي پژوهشي براي پايان نامه هاي کارشناسي 
ارشد و دکترا و نيز طرح هاي پژوهشي.

� گردآوري و انتشار يافته هاي پژوهشي که در زمينه کتابداري 
و اطالع رس��اني در کشورانجام مي ش��ود. اين فعاليت ها در قالب 
پايان نامه هاي دوره 
و  ارشد  کارشناسي 
دکت��را و طرح هاي 
پژوهشي دانشگاه ها 
و مراکزتحقيقات��ي 
مي پذيرد.  ص�ورت 
اي��ن،  ب��ر  ع��الوه 
کميت����ه پژوه��ش 
ت��الش م���ي کن��د 
ب��ا نق��د و ارزيابي 
فعاليت های پژوهش��ي  که در کش��ور انجام مي شود 
به تعيين اولويت هاي پژوهش��ي ني��ز پرداخته و اين 
اولويت ها را ب��ه جامعه کتابداري و اطالع رس��اني 

اعالم کند. 
� تدوين رهنمود ها، دستنامه ها و شيوه نامه هاي پژوهشي مورد 
)قابل  شاغل  کتابداران  و  علمي  هيأت  اعضاي  دانشجويان،  نياز 

دسترس در وب سايت انجمن(
� تدوين معيارهاي ارزيابي پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي 

)قابل دسترس در وب سايت انجمن(
مشاوره  ارائه  يا  پژوهش  انجام  پژوهشي،   طرح  تدوين   �
انجام  در  تواند  می  شكل  چهار  به  پژوهش  کميته  پژوهشي. 
 )1( کند.  مشارکت  اطالع رساني  و  کتابداري  پژوهش هاي 
پژوهش هايي که طرح و اجراي آن توسط کميته انجام مي شود. 

آشنايی با کميتة پژوهش انجمن
 کتابداری و اطالع رسانی

بخش اول
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اجراي  و  شده  طرح  کميته  توسط  طرح،  که  پژوهش هايي   )2(
آن توسط سايرين انجام مي شود. )3( پژوهش هايي که طرح آن 
توسط  سايرين پيشنهاد مي شود و کميته مي تواند نقش مجري را 
ايفا کنند. )4( پژوهش هايي که طرح و اجراي آن توسط ديگران 
انجام مي شود و کميته بنا به درخواست متوليان طرح هاي مذکور 

خدمات مشاوره اي به مجريان طرح ارائه مي کند.
� گسترش رويكرد پژوهش مدار در جامعه کتابداري و اطالع 
کميته  با  همكاري  جمله  از  مختلف  شيوه هاي  به  ايران  رساني 

آموزش در اجراي کارگاه هاي آموزشي در اين زمينه.
فعاليت های اصلي كميته پژوهش در سال 1386

اهم فعاليت های انجام شده در کميته پژوهش در سال 1386 در 
دوازده بند به شرح ذيل است:

1- برگزاري مستمر جلسات كميته پژوهش:
شرکت  بر  عالوه  پژوهش  کميته  اعضاء  گذشته  سال  طي 
جلسات  انجمن  ماهانه  نشست هاي  و  مديره  هيأت  جلسات  در 
مستمري براي بحث و تبادل نظر و پيگيري زمينه هاي مورد توافق 
برگزار کرده اند که صورت جلسات مربوطه در سايت انجمن قابل 

مشاهده است.
2. ع�الم فراخوان مش�اركت در تدوي�ن كتاب ابزار 

پژوهش: دستنامه اي براي پژوهشگران علوم اجتماعي
در  کتابي  انتشار  و  تدوين  صدد  در  انجمن  پژوهش  کميته   
دستنامه  عنوان  به  بتواند  که  است  پژوهش  روش هاي  خصوص 
پژوهشي مورد استفاده پژوهشگران در حوزه هاي علوم اجتماعي 
علوم  پژوهشگران  و  مؤلفان  کليه  از  گيرد.  قرار  تربيتي  علوم  و 
کتابداري و اطالع رساني دعوت مي شود ،کميته پژوهش انجمن 
به صورت گروهي  کتاب  اين  کنند.  ياري  کار  اين  انجام  در  را 

توسط جمعي از نويسندگان و محققان کتابداري و اطالع رساني 
ايران تدوين مي شود. هدف از تدوين اين دستنامه بيان روش هاي 
پژوهش و معرفي ابزارهايي است که مي توانند براي پژوهشگران 
در رشته هاي مختلف مفيد باشند. به بيان ديگر، نويسندگان کتاب 
تالش مي کند با اتخاذ رويكردي نسبتاً عمومي به بيان موضوع هايي 
بپردازد که براي اغلب محققان در رشته هاي گوناگون کاربردي 
روش  معمول  کتاب هاي  با  جهت  اين  از  پژوهش"  "ابزار  باشد. 
تحقيق متفاوت است که بجاي پرداختن به مباني تئوري تحقيق به 
آن دسته از اصول کاربردي اشاره مي کند که  معموالً هر پژوهشگر 
جمله  از  دارد.  کار  و  سر  آن ها  با  پژوهشي  کار  مراحل  طي  در 
مباحثي که در اين اثر مطرح مي شود مي توان به چگونگي طراحي 
پژوهش،   پرسش هاي  تدوين  روش هاي  تحقيقاتي،  پروژه هاي 
منابع  بهينه جستجو در  پژوهش، روش هاي  پيشينه  بررسي  اصول 
علمي،  تدوين استراتژي جستجو،  مهارت هاي ارزيابي ميزان روايي 
و پايايي ابزار گردآوري دادها،  چگونگي ارزيابي منابع پژوهشي،  
اطالعاتي  سواد  مهارت هاي  و  کار  پيشرفت  تدوين گزارش هاي 
اين کتاب معرفي  با پژوهش اشاره کرد. مهم ترين هدف  مرتبط 
پژوهشگران  استفاده  مورد  پژوهش  فرايند  در  که  است  ابزاري 
زبان  به  متعددي  واقع شود. گرچه کتاب هاي  مختلف  رشته هاي 
فارسي در زمينه روش تحقيق وجود دارد اما اغلب اين کتاب ها به 
ارائه مفاهيم پايه و نظري پژوهش مي پردازند و مباحث کاربردي 
و عملي کمتر مورد توجه واقع شده است. اين کتاب مي تواند تا 
حدي اين مشكل را حل کند و ضمناً به عنوان کتاب درسي براي 
درس روش تحقيق در دوره هاي فوق ليسانس و دکترا مورد توجه 
اول:  فصل  از  عبارتند  پيشنهادي  فصل هاي  فهرست  گيرد.  قرار 
مروري بر مفاهيم بنيادي پژوهش، فصل دوم: چگونگي بيان مسئله 

گسترش رويکرد 
پژوهش مدار در 

جامعه كتابداري و 
اطالع رساني كشور 

طراحي پژوهش 
اجراي پژوهش 

و ارائه مشاوره در 
پژوهش هاي جاري 

گردآوري و 
انتشار يافته هاي 

پژوهشي در 
زمينه كتابداري و 

اطالع رساني 
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و تبيين ضرورت و اهداف پژوهش، فصل سوم:  مقايسه رويكرد 
قياسي و استقرايي در پژوهش، فصل چهارم: گزينش مناسب ترين 
پژوهشي)کمي،  عمده  رويكردهاي  پنجم:  فصل  شناسي،  روش 
کيفي و کمي- کيفي(، فصل ششم: چگونگي تدوين پرسش هاي 
پژوهش و در صورت نياز تدوين فرضيه ها، فصل هفتم: چگونگي 
انجام مرور پيشينه پژوهش و  تبيين اهميت آن در تحقيق، فصل 
تحليل  و  گردآوري  گيري،  نمونه  در  الزم  مالحظات  هشتم: 
مراحل  در  آن  اهميت  و  اطالعاتي  سواد  نهم:  فصل  داده ها، 
اطالعات  بازيابي  و  مباني جستجو  پژوهش، فصل دهم:  مختلف 
در منابع علمي، فصل يازدهم: منابع مرجع مورد نياز پژوهشگران 
علوم اجتماعي، فصل دوازدهم: ارزيابي و سنجش اعتبار اطالعات 
الكترونيكي، فصل سيزدهم: چگونگي  منابع چاپي و  از  دريافتي 
قبلي،  دانسته ها  و  منابع   از  جديد  يافته هاي  ميان  پيوند  برقراري 
فصل چهاردهم: روش هاي تعيين روايي و پايايي ابزار بكار گرفته 
شده در پژوهش ها، فصل پانزدهم: مروري بر اهميت استناد دهي 
صحيح و شيوه هاي استناد علمي، فصل شانزدهم: مهارت هاي الزم 

براي انتشار يافته هاي پژوهشي در مجله هاي تخصصي.
3-  تشکيل گروه بحث الکترونيکي پژوهش در كتابداري:

از طريق ايجادگروه مباحثه الكترونيكي کميته پژوهش انجمن 
به نشاني اينترنتي و پست الكترونيكي ذيل: 

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

از تاريخ 1386/6/14 به عنوان محل انتشار اخبار، تازه ها، تبادل 
صورت  به   و  شده  اعالم  پژوهش  کميته  اعضاي  مباحثه  و  نظر 

پيوسته مورد استفاده قرار مي گيرد. 
4-  تشکيل كارگروه ها 

براي نظام من��د نم��ودن فعاليت هاي کميته پژوهش، ش��وراي 
کارگروه ه��ا متش��كل از مس��ئول کميت��ه پژوه��ش و مس��ئولين 
کارگروه ها تشكيل شده است. هر کارگروه در حوزه اي خاص از 
موضوعات مرتبط با علوم کتابداري و اطالع رساني به فعاليت هاي 

پژوهشي مي پردازد. 
5-  انتش�ار راهنماي پژوهش به زبان س�اده: آشنايي با 
اص��ول و روش ه��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 

کميته پژوهش با همكاري دبيرخانه دائمي س��تاد برگزاري مراسم 
هفته پژوهش و فناوري منتش��ر ش��د. اين اثر حاضر با زباني ساده 
ب��ه معرفي اجمالي معنا و مفهوم پژوه��ش )تحقيق( و ويژگي هاي 
رويكرد پژوهشي مي پردازد. مخاطبان اصلي اين نوشته آموزگاران 
و دانش آموزان سطوح راهنمايي و دبيرستان مي باشند. اين متن در 
قالب ده محور جنبه هاي عمده پژوهش و پژوهش��گري را معرفي 
مي کند. هدف از اين نوشته فقط معرفي مقدماتي جنبه هايي است 
که در اين حوزه مي تواند 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؟ رويكرد پژوهشي چگونه رويكردي است؟ 
اهميت و ضرورت پژوهش در چيس��ت؟ انواع اصلي و روش هاي 
معمول پژوهش��ي چيس��ت؟ فرايند پژوهش ش��امل چ��ه مراحلي 
اس��ت؟ ويژگي هاي يک پژوهش��گر موفق چيست؟ کتابخانه ها 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؟ رويكرد پژوهش مدار در آموزش رسمي 

چه اهميتي دارد؟
6-  برگزاري كارگاه مباني نظري و اصول كاربردي 

روش هاي پژوهش كيفي:
در تابس��تان 1386 اين کارگاه با هدف آش��نا ساختن شرکت 
کنن��دگان با مباني نظري و اصول عملي روش هاي پژوهش کيفي  
و با همكاري مس��تقيم کميته آموزش برگزار شده است. با مقايسه 
مبان��ي اين روش ه��ا و آنچه که در روش هاي کم��ي مورد توجه 
مي باش��د، تصويري کلي از اين دو رويك��رد در فرايند پژوهش، 
ترس��يم و امكان مقايسه بين آن ها براي ش��رکت کنندگان فراهم 
آم��د. مبان��ي فلس��في پژوهش هاي کيف��ي، نقش پژوهش��گر در 
اي��ن نوع پژوهش ها، عدم وابس��تگي اين رويك��رد به آزمون هاي 
آماري، و چگونگي س��نجش روايي و پاياي��ي روش هاي کيفي، 
از جمل��ه م��واردي بود ک��ه مورد بررس��ي قرار گرف��ت. در اين 
کارگاه مهم ترين روش هاي پژوهش کيفي شامل گراندد تئوري، 
پديدارشناس��ي، اقدام پژوهي، قوميت شناسي و پژوهش تاريخي 
معرفي  ش��د  و تفاوت هاي آن ها با روش هاي کمي تبيين گرديد. 
در ميان روش هاي مذکور تأکيد ويژه اين کارگاه بر معرفي روش 

استقرايي گراندد تئوري بود.
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گفتگو با زهرة قائينی
 

رئيس هيأت داوران 
جايزه بين المللی اندرسن

       
          رويا مکتبي

- 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 اين که طي يكي دو سال اخير کتابخانه ملي ايران هم بخشي 
مستقل براي کودکان راه اندازي کرده است، به لحاظ آکادميكي 
ممكن است که شما ضرورت راه اندازي کتابداري شاخه کودک 
را تعريف کنيد؟ البته من منظورم رشته ادبيات کودک نيست، من 
دقيقاً کتابداري شاخه کودک را مدنظر دارم. چون درحال حاضر 
به خصوص با توج��ه به فعاليت هايي که اخيراً ما در حال انجام آن 
هس��تيم، در حوزه کتابداري کودک با مس��ائل خيلي خاصي در 
اي��ن مورد برخورد مي کنيم، به طور مثال يک س��ري مس��ائل که 
درحوزه سازماندهي کتاب هاي کودک مطرح مي شود و مسائلي 
از اين قبيل ... خوب اين ها همه مستلزم اين است که ما اساساً يک 
ش��اخه مستقل کتابداري کودک داش��ته باشيم. حاال دوست دارم 
که ش��ما به عنوان کسي که سال هاس��ت در اين حوزه کار مي کند 

اين ضرورت را براي ما تعريف کنيد.   
- برمي گردي��م به هم��ان صحبت هايي که داش��تيم يعني واقعاً 
اگر مي خواهي��م کتابدار آگاه تربيت کني��م، طبيعتاً بايد در قالب 
آموزش آکادميک باشد، شما نمي توانيد با دوتا کارگاه کوچک 
يا دوره هاي آش��نايي با ادبي��ات کودکان )ش��ورا(، يک کتابدار 
ک��ودک آگاه تربي��ت کنيد چون همه چيزهاي��ي که مي خواهيم 

داش��ته باشيم، مثاًل يک بانک اطالعاتي که ما االن خودمان داريم 
طراحي مي کنيم، اين يک بحث کاماًل کتابداري است. کتابداري 
که مي نش��يند براي طراحي اين بانک و مثاًل مي خواهد اطالعات 
کتابش��ناختي اثر را وارد کند، گونه شناس��ي آن اث��ر خودش نياز 
به تخصص دارد. اينكه بنويس��يم قصه يا داس��تان يا فانتزي کافي 
نيست، اين را چطور مي شود تش��خيص داد، بدون اينكه ما کاماًل 
آن گونه ها را نش��ناخته باش��يم و س��ال ها از جنبه هاي آکادميک 
روي آن ها مطالعه نكرده باش��يم و بعد نمونه ه��اي آن را در تمام 
دنيا نديده باش��يم و روي آن ها پژوهش نكرده باش��يم؟! بدون اين 
مراحل اي��ن کار امكان پذير نيس��ت. بنابراين اتفاق��اً خيلي خيلي 
مهم اس��ت اين مس��ئله و اين خلئي هم که مي بينيم در خيلي جاها 
مثاًل 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 
حوزه کودک راه اندازي کرديم يا به عنوان کس��ي که با شوراي 
کت��اب ک��ودک دارد کار مي کند، همه ماهاي��ي که به خصوص 
کتابداري خوانده ايم متوجه اين خالءها هستيم. يعني ما در نهايت 
به اين مي رس��يم که برخی افراد کتابدار هستند، مثاًل کارورزهايي 
مي آين��د در مقاطع مختلف که وقتي ب��ا موضوع ادبيات کودکان 
مواجه مي ش��وند، عماًل هيچ کاري نمي توانند بكنند، مگر اينكه ما 
از ابتدا به آن ها آموزش دهي��م. که خوب براي ما هم امكان پذير 
نيس��ت که همه چيز را از اول بگوئيم. االن خود شورا کارگاه هايي 
که مي گذارد خيلي خوب اس��ت، اما آن کارگاه هم بيش��تر يک 
سري اطالعات و آشنايي کلي است. ولي اينكه اين کتابدار بتواند 
عميقاً اين مسائل را ياد بگيرد. مثاًل بايد دو سال کار کند، دو سال 
کاري که همراه با مطالعه و تحقيق و زبان آموزي براي اس��تفاده از 
منابع خارجي باش��د، خيلي کيفيت بااليي مي خواهد. به طور مثال 
يكي از اعضاي ژوري اندرس��ن ،کتابدار استراليايي است که فوق 
العاده فعال است و نظراتي که  درمورد کارها ارائه مي دهد و وقتي 
که نظراتش را درمورد کتاب ها مي نويس��د به قدري اين آدم ديد 
آکادميک دارد و آن قدر تخصصي مي نويسد، که شايد از خيلي 
از آن هايي که حتي استاد ادبيات کودکان هستند، هم بهتر مي بيند 
و هم ش��ناخت بهتري دارد چون خيلي از کتاب ها را مي شناس��د، 
مثاًل بارها ش��ده که ما وقتي درمورد يک کتاب يا يک نويسنده يا 
تصويرگر صحب��ت مي کنيم، او به خوبي مي داند که از آن کتاب 
به چه زبان هايي و در کجاها نسخه اي موجود است. يعني به عنوان 

بخش دوم 
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يک کتابدار کاماًل تسلط دارد. 
جف��ري گرت هم که در دوره گذش��ته رئي��س هيأت داوران 
بود، کتابدار بود. يعني مي خواهم بگويم در عرصه هاي بين المللي 
ادبيات کودکان، کتابدارها مؤثر هستند و خيلي هم قضيه را جدي 
گرفته ان��د، منظ��ورم از جدي گرفتن اين اس��ت که تحصيالت و 
دان��ش آکادميک در اين حوزه دارند. حاال ممكن اس��ت کس��ي 
مش��خصاً تحصي��ل هم نكند ام��ا آن مطالعه اي ک��ه در اين حوزه 
مي کند آن قدر هدفدار و آکادميک اس��ت که واقعاً درآن زمينه 
به فرد کمک مي کند که هم دراين حوزه پيش��رفت کند و هم به 
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 
مي ش��نويم که مي خواهند دکتراي ادبيات کودکان، فوق ليسانس 
ادبيات کودک يا دوره هاي ديگر راه اندازي کنند اما ش��ايد واقعاً 
آن چه که ش��ما پيشنهاد مي کنيد، يعني دوره تخصصي کتابداري 
کودکان، بيش��تر جايش خالي است. يعني ما بتوانيم همين االن که 
نس��ل جديدمان آن قدر به خواندن نياز دارد، بهشان کمک کنيم 
و شما زماني مي توانيد اين کمک را بكنيد که خودتان دانشش را 
داشته باشيد. وقتي که اين دانش را نداريد به هيچ وجه نمي توانيد 
ب��ه بچه ها کمک کنيد ک��ه چنين حرکتي را آغ��از کنند و چنين 

عالقه اي را در خودشان ايجاد کنند. 
- يک مقداري اگر ممكن است از تجربه تان در هيأت داوران 
اندرس��ن بگوئيد، اينكه چه ش��د که به عنوان رئيس هيأت داوران 
انتخاب ش��ديد، و يكي دو تا تجربه جالبتان را اگر دوس��ت داريد 

بگوييد: 
- م��ن 2002 و 2004 عض��و هيأت داوران اندرس��ن بودم و از 
ط��رف هيأت داوران ب��ه کميته اجرائي IBBY معرفي ش��ده بودم 
و آن ها هم قب��ول کردند. 2006 نبودم، چون هر کس��ي مي تواند 
دو دوره عضو باش��د. من احس��اس مي کنم که در آن دوره شايد 
فعاليت هايم به گونه اي بوده اس��ت ک��ه نظر آن ها را جلب کرده و 
اين ش��ايد به دو دليل بوده اس��ت: يكي اينكه همان طور که گفتم 
من ادبيات ک��ودکان را خيلي جدي مي گيرم و دغدغه اصلي من 
اس��ت و دوم اينكه من به خاطر آبروي ايران هميشه فكر مي کردم 
باي��د به عنوان 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 مي کنيد بايد مطالعه کرده باشيد .اگر قرار است کتابي 

را خوانده باش��ي واقعاً خوانده باشي، پورت فوليوها را واقعاً ديده 
باش��ي، نه اينكه بروي آنجا بنش��يني يک رأي بده��ي و بيائي. از 
اي��ن اتفاق ها مي افتد چون معموالً اعض��اي ژوري خيلي آدم هاي 
پر مش��غله اي هس��تند، يعني مثل خود من که االن يک کاربزرگ 
رو س��رمه و در عي��ن حال مجبورم اي��ن کار را ه��م بكنم، يعني 
ش��غلم که داوري نيس��ت. همه آدم هايي که عضو ژوري هستند، 
کارهاي ديگري دارن��د و براي اينكه آدم بتواند وقتي براي انجام 
کاره��اي ژوري باز کند، بايد خيلي به خودش س��خت بگذراند. 
يعن��ي در واقع اوقات فراغتت را هم باي��د براي اين کار بگذاري. 
اين تالش هايي که کردم شايد براي دوستان آنجا مهم بوده است. 
اي��ن يک مس��ئله و ديگر اينك��ه IBBY در حرکت هاي جديدش 
دارد ت��الش مي کند که زي��اد بر اروپا و امريكا متمرکز نش��ود و 
بتواند نگاه ديگري داش��ته باش��ند و نكته ديگ��ر اينكه در آن دو 
دوره اي که آثار ادبيات کودکان را در ژوري مي خواندم، هميشه 
فك��ر مي کردم که من بايد صداي ادبيات کودکان ايران باش��م و 
هميش��ه توي جلسات وقتي موقع نظرخواهي مي شد من اين نظر را 
مي دادم که IBBY بايد نگاهی هم  به کشورهاي جهان سوم داشته 
باش��د، يعني نبايد فقط به ادبيات کودکان کشورهاي قوي تر نظر 
داشته باشيم و به عبارتي چه کار مي توانيم بكنيم که اين ادبيات را 
بشناسانيم و باتوجه به اينكه زبان هاي خاصي است و کتاب هايمان 
هم زياد ترجمه نمي ش��ود و خيلي مشكالت ديگر که البته فقط هم 
خاص ما نيس��ت و بسياری از کشورها در منطقه هستند که اصاًل در 
IBB Y عضو نيستند به داليل مختلف مثاًل حق عضويت نمي توانند 

بدهند، و خيلي مس��ائل ديگر و اين نظرهاي من مثل صدايي شده 
ب��ود که مرتب ب��ه گوش آن ها مي رس��يد و يک نف��ر که مرتب 
اعتراض مي کرد که چرا و چ��را و چرا و البته به خاطر همان نگاه 
تازه  IBBY به کش��ورهاي اين طرف فكر کردند شايد اگر کسي 

مي خواهم بگويم در عرصه هاي بين المللي ادبيات 
کودکان، کتابدارها مؤثر هستند و خيلي هم قضيه 
را جدي گرفته اند، 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 راه هايي پيدا کند 
که ادبيات کودکان کشورهايي که کمتر مطرح مي شوند به داليل 
مختلف مثل وضعيت نش��ر، محدوديت زبان، مش��كالت سياسي، 
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 

دهيد:
- ايرانک که حدود يک سال و اندي از عمرش مي گذرد اولين 
بانک اطالعاتي فرهنگ و ادبيات کودکان است. و دليل ايجادش 
در مؤسس��ه اين بود که در اين س��ال ها کارهاي تحقيقاتي وسيعي 
در حوزه ادبيات کودکان انجام ش��ده و منابع و اس��ناد بسياري در 
اين مورد وجود دارد و شناسايي شده است. ما فكر کرديم که اين 
راهي را که خيلي به دش��واري طي کردي��م و منابعي که خيلي به 
س��ختي به دست آورديم، اگر به شكل الكترونيكي در اختيار همه 
پژوهشگران در سراس��ر ايران قرار دهيم، خيلي مورد استفاده شان 
قرار خواهد گرفت. به هرحال دنيا، دنياي اطالعات اس��ت و خواه 
ناخواه اگر ما هم نباشيم چنين بانک هايي ايجاد خواهد شد و عصر 
اطالع��ات، بانک ه��اي اطالعاتي را هم مي طلب��د. پس چه خوب 
اس��ت که بانكي با موضوع مورد عالقه مان يعني ادبيات کودکان 
ايجاد کنيم. طبيعتاً فرهنگ اس��تفاده و پش��تيباني از اين بانک هم 
خودش مقوله اي است. ما سال خيلي سختي را گذرانديم، ايرانک 
خيلي پيش��رفت کرده اما حاالحاالها جاي پيشرفت دارد و ما نياز 
داريم جامعه دانش��گاهي، کتابخانه ه��ا و کتابداران از آن حمايت 
کنند. خيلي از دانشجوها به اين بانک مراجعه مي کنند اما به خاطر 
نداش��تن بودجه نمی  توانند از آن اس��تفاده کنن��د. آن ها از ما توقع 

دارن��د که اطالعات مجاني در اختيارش��ان قرار دهي��م، اما ما هم 
ن��ه بودجه و ن��ه امكاناتمان اجازه نمي دهد که اي��ن کار را بكنيم. 
چون ما بودجه خيلي خيلي محدودي داريم و به اميد آن هس��تيم 
ک��ه ايرانک خودش بتواند خرج خودش را در بياورد. يكي دو تا 
اسپانس��ر کوچک داريم اما اگر بخواهيم سرعت رشد ايرانک را 
بيشتر کنيم، بايد کمک هاي بيشتري به ويژه از دانشگاه ها دريافت 
کنيم. کمكي که دانشگاه  ها مي توانند به ما بكنند اين است که اين 
بانک را مش��ترک شوند يا از طرق ديگر به ايرانک کمک کنند، 
کمک هاي��ي که واقع��اً در قياس با خرج هايي ک��ه در در وزارت 

علوم مي شود، ممكن است خيلي ناچيز باشد.  
- توق��ع خيلي زيادي نيس��ت، به ويژه که ش��ما مي فرماييد 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 مي کرديد چيز غريبي نبود. ما نهادهاي دولتي داريم که 
بودجه هاي ميلياردي دارند، اما باز هم اطالعاتشان را مي فروشند، 
باوجود آنكه به خوبي حمايت مي شوند و بودجه هاي ثابت دولتي 
دارند و البته دليل شان هم اين است که تا آن اطالعات را نفروشيم 
کاربر قدر آن را نمي دان��د. يعني کاربر وقتي براي اطالعات پول 
مي دهد، اوالً س��عي مي کند که نياز اطالعاتي اش را تا حد امكان 
خاص کند يعني دايره جستجويش محدود مي شود و به اين ترتيب 
وقت کمتري را هم از کتابخانه و کتابدار مي گيرد و قدر و ارزش 

بيشتري هم براي آن اطالعات قائل مي شود. 
-  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 کشيده اند 
و واقعاً عالقه و پش��تكار خانم طاهري به عنوان يک کتابدار - که 
يكي از بهترين کتابدارهايي است که تا به حال شناخته ام – خيلي 
ايرانک را حمايت کرده اس��ت. يعني عشق و عالقه اي را که خانم 
طاهري هم به عن��وان يک زن و هم به عنوان يک کتابدار عاش��ق 
ادبي��ات کودکان براي اين بانک صرف مي کند من دارم مي بينيم. 
و ن��گاه حرفه اي که به اين قضي��ه دارد يک جورهايي موجوديت 
ايرانک راشكل داده است. و البته همه همكارهاي ديگر ايشان که 



 1
38

7 
ان

 آب
،3

1 
ي

ياپ
ه پ

مار
 ش

م،
شش

ل 
سا

ن 
يرا

ي ا
سان

ع ر
طال

و ا
ي 

دار
تاب

 ك
ن

جم
ه ان

نام
بر

خ

25

خوش��بختانه همه کتابدار هس��تند و اميدوارم که بتوانيم از کمک 
کتابداران داوطلب براي ايرانک استفاده کنيم. يعني همين کمک ها 
هم براي ما به قدر بودجه مفيد است. االن هم البته هستند کساني که 
در گوشه و کنار دارند براي ايرانک کار انجام مي دهند. 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 عالقه مند 
هستند دعوت به همكاري 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 فكر 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 شهرستان هاي کوچک و کمک 
به آن ها که در اين ش��هرها زندگي مي کنند به ويژه پدر و مادرها 
و معلم هاي��ي که به ترويج خوان��دن اهميت مي دهند، فكر کرديم 
که اس��تفاده از اين ابزار بسيار مفيد خواهد بود بنابراين کتابک را 
طراحي کردي��م. پيش بيني ما براي اين پروژه تحقيقاتي )کتابک( 
اين اس��ت که پايگاه هاي مختلفي داش��ته باش��د. مثاًل 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. همين طور يک بخش 
مقاالت اعم از ترجمه و تأليف درخصوص ترويج خواندن دوست 
داريم داشته باشيم و بعد از آن هم يک بحث e-Learning است. 
يعن��ي می خواهيم از طريق اين س��ايت بحث آم��وزش از راه دور 
را کار کني��م. يك��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 

دريافت کرديم. مثاًل يک کارش��ناس ارشد از اهواز تماس گرفته 
ب��ود و اعالم آمادگي براي همكاري کرده بود که اين بچه هاي ما 

را خيلي ذوق زده 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 

استقبال ها.
- اتفاقاً ش��ايد جالب باش��د ک��ه برايتان بگويم ک��ه بچه هاي 
کتابداري اهواز خيلي به بحث ادبيات کودکان عالقه مند هستند و 
البته تيم کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان آنجا هم خيلي 
تيم درجه يكي اس��ت. يعني در سطح کشور هم کانون خوزستان 
معروف اس��ت به فعاليت و نوآوري. ب��ه تازگي هم يک کارگاه 
ش��يوه هاي عالقه مند کردن ک��ودکان به مطالعه داش��تند که افراد 
خيلي درجه يكي در آن شرکت کرده بودند. جالب است که من 
ب��ه عنوان مدرس به اين کارگاه رفته ب��ودم، اما بي نهايت از آن ها 
آموختم و خالقيت و عشق و عالقه شان خيلي مرا تحت تأثير قرار 

داد. 
– م��ا هم به اين فكر کرديم که دراين اعالم کمک فقط براي 
تأليف و ترجمه اس��تفاده نكنيم و از آن ها بخواهيم تجربه هايش��ان 
را درخص��وص تروي��ج خواندن دراختيار ما ق��رار دهند. چون ما 
معتقديم که حتي کوچک ترين تجربه ها در کوچک ترين شهرها 
مي تواند ش��نيدني و جالب باش��د. به هرحال اميدوارم که همه در 

ثبت اين تجربه ها به ما کمک کنند.  
-  خوب من فكر مي کنم که خيلي وقت ش��ما را گرفتم و البته 
سؤال هايم هم تقريباً تمام شده است. خيلي متشكرم در اين جلسه 

شرکت کرديد.  
-  من هم متشكرم. 
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                                احسان محمدي1

نقشه علمي چست؟   
يک نقشه علمي بازنمون دوبعدي يا سه بعدي از حوزه خاصي 
از علم مي باش��د. مانند شهرها در يک نقشه جغرافيايي، بخش هاي 
مختلف اين نقش��ه را س��رفصل ها و موضوع هاي آن حوزه از علم 
تش��كيل مي دهند.در اين نقشه ها بخش هاي مختلف با همديگر در 
ارتباط هس��تند، به طوري که موضوع هاي مختلف يک علم که به 
صورت مفهومي با همديگر ارتباط دارند در نقشه نزديک تر به هم 
و موضوع هايي که ارتباط دارند در نقشه با همديگر فاصله بيشتري 
دارند. )نويونز،1999 (.نقش��ه علم به عن��وان ابزاري براي پيمايش 
نوش��ته هاي تحقيقاتي به کمک ترس��يم ارتباط��ات بين مرزهاي 
پژوهشي در ابعاد فضايي، براي نشان دادن اين که در کدام حوزه 
فعاليت هاي قابل مالحظه اي صورت گرفته اس��ت،می باشد.نقشه 
علمي نيز به راحتي مي تواند به عنوان ابزاري براي ترسيم وضعيت 
توزيع زمينه هاي تحقيقاتي و همچنين درک روابط بين آن ها مورد 

استفاده قرار گيرد. 
ترسيم نقش��ه علمي يک روش براي توليد يک زمينه حوزه از 
علم مي باش��د؛ نقش��ه يک حوزه از علم مي تواند به وسيله عبارت 

1.کارشناس ارشد کتابداري و اطالع رساني
Email:Eh3anmohammadi@gmail.com
Weblog:www.vortulib.blogspot.com

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 
تخصصي باش��د، ترس��يم شود.ترسيم نقش��ه علمي بدين صورت 
مي باش��د که با تجزيه و تحليل انتش��ارات مهم يک حوزه علمي، 
يک نگرش کلي از آن حوزه را ترس��يم مي کند. در ترس��يم نقشه 
علمي، زي��ر موضوع هاي آن حوزه از عل��م و روابط بين آن ها به 
صورت دوطرفه در فضاي يک نقش��ه دو بعدي مشخص مي شود. 
ب��ه ع��الوه، در اين ترس��يم حوزه هايي ک��ه بيش��ترين و کمترين 
نزديكي را دارند از همديگر متمايز مي شوند. يک کاربر مي تواند 
عالوه ب��ر ويژگي ها و ارتباط بين زير رده هاي يک حوزه از علم، 
تأثير گذار ترين افراد و مؤسسات تحقيقاتي را در آن حوزه خاص 

مشخص نمايد.  
مزاياي نقشه هاي علمي 

کتي بورنر2 در س��خنراني خود در سال 2004 به مفاهيم پايه و 
اهميت ترس��يم اطالعات اش��اره کرد و عالوه بر اين وي مزاياي 
نقش��ه هاي علمي را در قالب گروه هاي زير يادآور ش��د: )بورنر، 

)2004

2. Katti Borner

نقشه هاي علمي  و کاربرد آن ها   

نقشه علم به عنوان ابزاري براي پيمايش 
نوشته هاي تحقيقاتي به کمک ترسيم ارتباطات 

بين مرزهاي پژوهشي در ابعاد فضايي، براي نشان 
دادن اين که در کدام حوزه فعاليت هاي قابل 

مالحظه اي صورت گرفته است، می باشد. نقشه 
علمي نيز به راحتي مي تواند به عنوان ابزاري براي 

ترسيم وضعيت توزيع زمينه هاي تحقيقاتي و 
همچنين درک روابط بين آن ها مورد استفاده قرار 

گيرد. 

در ترسيم نقشه علمي، زير موضوع هاي آن 
حوزه از علم و روابط بين آن ها به صورت دوطرفه 

در فضاي يک نقشه دو بعدي مشخص مي شود. به 
عالوه، در اين ترسيم حوزه هايي که بيشترين و کمترين 

نزديکي را دارند از همديگر متمايز مي شوند
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مزاياي نقشه علمي براي مؤسسات سرمايه گذار
نقش��ه هاي علم��ي ب��راي کنت��رل دراز مدت چرخ��ش پول و 
توس��عه پژوه��ش، ارزياب��ي سياس��ت گذاري ب��راي برنامه ه��اي 
مختل��ف، تصميم گيري براي زمان انجام ي��ک پروژه و الگوهاي 
س��رمايه گذاري علمي مي تواند براي مؤسسات فعال در اين زمينه 
س��ودمند باش��د. همچنين مي توان از نيروهاي انس��اني در راستاي 
توس��عه برنامه علمي اس��تفاده کرد. ب��ه عالوه مي ت��وان در زمينه 
مش��خص کردن حوزه هاي پژوهشي آتي و شبيه سازي حوزه هاي 

پژوهشي جديد از نقشه علمي استفاده نمود.
مزاياي نقشه علمي براي پژوهشگران  

پژوهشگران يک حوزه مي توانند با استفاده از ترسيم يک حوزه 
از علم ب��ه راحتي به نتايج پژوهش ها دسترس��ي بيابند. 

افراد هسته و کليدي هر حوزه را شناسايي کرده 
و ب��ا آن ها در زمينه هاي مش��ترک همكاري 

علمي داش��ته باش��ند . مهم ت��ر از همه به 
کم��ک نقش��ه هاي يک ح��وزه از علم 
راحت تر مي توان از تجربه پژوهش هاي 

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

مزاياي نقشه علمي در صنعت 
با توجه به اهميت ارتباط صنعت و دانش��گاه، مديران 

بخش صنعت با اس��تفاده از نقشه هاي علمي قادرند از نتايج اصلي 
پژوهش هاي مرتبط، به راحتي و در زمان کم آگاه شوند. همچنين 
مي توانند با کمک نقشه هاي علمي نياز هاي خود را شناسايي کرده 
و در قالب طرح هاي پژوهش��ي به پژوهش��گران س��فارش دهند يا 

پژوهش ها را در مسير کاربردي بودن، هدايت کنند. 
مزاياي نقشه علمي براي ناشران  

به کمک نقشه هاي علمي تمام اطالعات در يک حوزه خاص 
در يک جا ارائه مي ش��ود و اين يكدستي در ارائه اطالعات باعث 
مي شود کاربران بيش��تري،  به آساني از اطالعات ناشرين استفاده 

نمايند.

مزاياي نقشه علمي براي جوامع علمي  
ي��ک جامعه علمي ک��ه در حوزه هاي تخصص��ي علم فعاليت 
مي کند، به کمک نقشه هاي علمي آن حوزه ها مي توانند عالوه بر 
اينكه به راحتي به اطالعات گذشته دسترسي پيدا کند، براي آينده 
حوزه هاي مورد پژوهش خود برنامه ريزي نمايد. که اين امر خود 
باعث تقويت دانش در آن جامعه علمي مي شود.)بورنر،2004 (.   

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

Diffusion of Scholarly Knowledge. Symposium on 

Knowledge Discovery and Knowledge Management 

Tools, NIHNatcherConference Center, Bethesda.

2. Noyons, E. C. M. (1999) 

Bibliometric Mapping as 

a Science Policy and 

Research Management 

Tool, DSWO Press, 

Leiden University.
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                             اميرحسين عبدالمجيد1

وب معنايی به عنوان بخشی از وب جهانگستر شناخته مي شود 
که حاوی مدارکی است که از نظر معنايی با هم رابطه دارند. با 
است.  نوع وب کمتر شناخته شده  اين  اين وجود، ساختار رشد 
استفاده  و  دستيابی  روش  گوگل،  همانند  جستجويی  موتورهای 
مردم از شبكه وب را تغيير داده اند و تبديل به يک فن آوری مهم 
و حياتی برای جستجو و بازيابی اطالعات شده اند. با اين وجود، 
اکثر موتورهای جستجوی موجود، پشتيبانی کمی برای دسترسی 
برای  تالشی  هيچ  و  مي نمايند  فراهم  معنايی  وب  مدارک  به 
بهره گيری از مزيت هاي اطالعات ساختاری و معنايی موجود در 

مدارک وب معنايی انجام نمی دهند.     
اسووگل،موتور جستجويی در حوزه وب معنايی مي باشد. اين 
مدارک  از  خاصی  نوع  برای  را  جهانگستر  وب  جستجو  موتور 
مي شوند،  ناميده  معنايی  مدارک وب  که  مي نمايد  وبی جستجو 
 ،N-Triples ،XML ،)قالب توصيف منابع( RDF و در فرمتهای
جستجو  موتور  اين  حاضر  حال  در  مي شوند.  نوشته   ،N3)RDF(

خدمات زير را ارائه مي نمايد:
- جستجوی هستی شناسی هاي وب معنايی 

- جستجوی داده هاي شی گرای وب معنايی
- جستجوی اصطالحات وب معنايی 

- ايجاد ابرداده برای مدارک وب معنايی و پشتيبانی از مرور و 
گشت و گذار وب معنايی

- آرشيو نمودن ويرايش هاي مختلف مدارک وب معنايی
ساختار موتور جستجوی اسووگل از 4 قسمت تشكيل شده 

است که عبارتند از:

1. کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه چمران اهواز

به  معنايی  مدارک وب  بخش  اين  در  مدارک:  يافتن  بخش 
صورت خودکار با استفاده از مجموعه ای از عامل هاي جستجوی 

ادغام شده در وب پيدا مي شوند.
بخش خالصه کردن: در اين قسمت ابرداده هايی برای مدارک 
وب معنايی و اصطالح هاي وب معنايی عالوه بر مشخص نمودن 

روابط بين آن ها ايجاد مي شوند.
بخش تجزيه و تحليل: در اين بخش، از مدارک وب معنايی 
گزارش هاي  تا  مي شود  استفاده  آن ها  ابرداده هاي  و  شده  يافت 
هستی  کردن  بندی  دسته  همانند  شود،  ايجاد  آن ها  از  تحليلی 
اين  کردن  رتبه بندی  و  معنايی  وب  مدارک  بين  در  شناسی ها 

مدارک بر اساس ميزان اهميتشان.
اين قسمت هم کاربران و هم عامل هاي  بخش خدمات: در 
از  کاربر  رابط  يک  طريق  از  مي توانند  افزاری  نرم  جستجوی 
دو  بخش  اين  در  نمايند.  استفاده  جستجو  موتور  اين  امكانات 
اسووگل  جستجوی  خدمات  اول  مي شود:  ارائه  مهم  خدمت 
را  مدارک  اين  که  سايت هايی  از  را  معنايی  وب  مدارک  که 
دارند،جستجو مي نمايد و دوم خدمات واژه نامه هستی شناسی که 
با ساير اصطالحات و  معنايی و روابط آن ها  اصطالح هاي وب 

مدارک وب معنايی را جستجو مي نمايد.  
اين موتور جستجو در حقيقت يک طرح پژوهشی است که 

موتور جستجوی وب معنايی

اسووگل،موتور جستجويی در حوزه وب معنايی 
مي باشد. اين موتور جستجو وب جهانگستر را 

برای نوع خاصی از مدارک وبی جستجو مي نمايد 
که مدارک وب معنايی ناميده مي شوند، و در 
 ،XML ،)قالب توصيف منابع( RDF فرمتهای

N3)RDF( ،N-Triples، نوشته مي شوند.
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 )ebiquity research group( ابيكوايتی توسط گروه پژوهشی 
مريلند  دانشگاه  برق  مهندسی  و  رايانه  علوم  آموزشی  در گروه 
ايالت بالتيمور )UMBC( اجرا شده است، بنابراين هرگز به دنبال 
ساير  همانند  نيز  جستجو  موتور  اين  باشد.  نمی  تجاری  مقاصد 

موتورهای جستجو ساير خدمات وبی را نيز ارائه مي کند.  
برای  ترکيبی  رويكردی  از  اسووگل  جستجوی  موتور 
دستی  ارسال  شامل  که  مي کند  استفاده  معنايی  گردآوری وب 
مدارک  مبنا، جستجوی  مدارک، جستجوی چندگانه گوگل- 
مدارکRDF و  جستجوی  و  مشخص  محدوده  در   HTML

برای  هم  و  کاربران  استفاده  برای  هم  را  معنايی  وب  مدارک 
به منظور اضافه کردن  افزاری  نرم  استفاده عامل هاي جستجوی 
در  خود  جستجوی  موتور  اطالعاتی  پايگاه  به  مدارک  اين 

دسترس قرار مي دهد.  
اين موتور جستجو بيش از 2/3 ميليون مدرک وب معنايی و 
575 ميليون مدرک وب جهانگستر را نمايه کرده است و روزانه 

مدارک جديدی به اين تعداد اضافه مي شود.   
به  مي توانيد  موتور جستجو  اين  از  استفاده  و  مشاهده  براي   

آدرس اينترنتي http://swoogle.umbc.edu/ مراجعه نماييد. 
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                 داريوش عليمحمدي1

اگر انجمن کتابداري و اطالع رس��اني اي��ران را به يک پيكره 
جاندار تش��بيه کنيم، کميته روابط عموم��ي و بين الملل، در واقع، 
در حكم چش��م و گوش و زبان انجمن اس��ت. اين بدان معناست 
که کميته روابط عمومي بايد مجراهاي ارتباطي مناس��بي را براي 
برق��راري تماس با آح��اد جامعه کتابداري و اطالع رس��اني ايران 
تدارک ببيند. اين کميته بايد چش��م بينا و گوش ش��نواي انجمن 
باش��د تا بتواند توقعات، انتقادها، پپيش��نهادها و نيازهاي مخاطبان 

انجمن را شناسايي و دريافت 
نم��وده و در اختي��ار هي��أت 
مديره انجمن ق��رار دهد. در 
عين حال کميت��ه بايد قابليت 
تبديل ش��دن به زب��ان انجمن 
را داش��ته باشد تا بتواند اخبار 
فعاليت هاي  گزارش ه��اي  و 
ج��اري و آتي اي��ن نهاد غير 
انتفاع��ي را ب��ه س��مع و نظر 
مشتريان برساند. بدين منظور 
اقدام��ات ذيل به طور معمول 
در اين کميته انجام مي شوند:

 -تقويت ارتباط با گروه هاي آموزشي از طريق ارسال منظم و 
ب��ه هنگام آگهي برنامه ها: در اين زمينه به خصوص، کميته روابط 
عمومي با مشارکت کميته همايش ها آگهي برنامه هاي انجمن را 

مديره  هيأت  عضو  و  معلم  تربيت  دانشگاه  علمي  هيأت  عضو   .1
انجمن کتابداري و اطالع رساني ايران

در محيط دانش��گاه ها در معرض دي��د عالقه مندان قرار مي دهد. 
الزم است در اينجا از اعضاء و هواداران اتحاديه انجمن هاي علمي 
- دانش��جويي کتابداري و اطالع رس��اني ايران )ادکا( تشكر ويژه 
خود را اعالم نمايم. بدون ش��ک، ياري اين دوستان جوان کمک 
بزرگي بوده اس��ت براي انجمن و فعاليت هاي تبليغاتي آن. عالوه 
ب��ر آن، برخ��ي از اعضاء و نزديكان کميته ب��ه عنوان عضو هيأت 
علمي، مدرس مدعو، کتابدار ش��اغل و دانشجوي علوم کتابداري 
و اطالع رساني در برخي از مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته 
ب��ه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز دانش��گاه آزاد رفت و 
آم��د و فعاليت دارند. بخش از آگهي ها نيز از اين طريق به محيط 

دانشگاه ها راه مي يابند.
- برق��راري و ت��داوم ارتب��اط غير 
مس��تقيم ب��ا کتاب��داران دانش��گاهي و 
تخصص��ي از طري��ق ارس��ال آگه��ي 
برنامه ها به واس��طه ادکا و ساير اعضاء: 
در اي��ن حوزه، کمک ه��اي بي مزد و 
منت دانش��جويان انجمن را ياري داده 
است که تا الاقل در محيط تهران ارتباط 
نزديک تري با کتابخانه هاي دانشگاهي 
داشته باش��د. دسترسي کتابداران شاغل 
و دانش��جويان به محيط وب جهانگستر 
و آش��نايي آن ها با عمده ترين وبگاه ها 
و وبالگ هاي��ي که اخبار و اطالعات اين حوزه را ارائه مي کنند، 
موجب شده است تا بخش اعظم اخبار داخلي انجمن تقريباً بدون 

واسطه در اختيار عالقه مندان قرار گيرد.
- روزآمدس��ازي پايگاه اعضاء و صدور کارت هاي عضويت: 
يك��ي از عم��ده ترين مس��ائلي که اعض��اي انجمن ب��ا آن روبرو 

در کميته روابط عمومي و  بين الملل

 چه مي گذرد؟
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بوده اند، ع��دم صدور کارت عضويت انجمن اس��ت که خود تا 
حدودي ناشي از روزآمد نبودن پايگاه اعضاي انجمن بوده است. 
خوشبختانه، اين مشكل با کمک نزديک کميته آموزش انجمن در 

حال رفع است و تاکنون تعدادي از کارت ها آماده شده است.
-تقويت ارتباط با ش��اخه هاي اس��تاني انجم��ن: در اين رابطه 
فهرست کاملي از نشاني هاي پستي و الكترونيكي و شماره تماس 
دفاتر شاخه ها و اعضاي آن ها در اختيار کميته است که در مواقع 
مورد نياز براي برقراري ارتباط با شاخه ها، اعالم برنامه هاي جديد 

و گزارش گيري مورد استفاده قرار مي گيرد.
- ارائ��ه کمک به س��اير کميته هاي 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��الم اخبار انجمن روي وبگاه انجمن، گروه مباحثه الكترونيكي 
دانشگاه فردوسي مشهد، وبالگ هاي کتابداري و اطالع رساني و 

محيط هاي فيزيكي است.
در کنار آنچه تاکنون انجام شده است بايد به مواردي که مانده 

نيز اشاره کرد:
- عدم ارتباط با دبيرخانه نهاد کتابخانه هاي عمومي کل کشور 
به منظور ارائه خدمات انجمن به کتابداران کتابخانه هاي عمومي: 
اي��ن ارتباط خواهد توانس��ت جامع��ه پرتع��داد و نيمه متخصص 
کتابداران کتابخانه هاي عمومي را به انجمن متصل کرده و آن ها 
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 نقش آفريني 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 امكان 

انتقال محتواي رقومي انجمن به سايت جديد ميسر شود.
- عضوي��ت در انجمن ه��اي بي��ن الملل��ي: بخ��ش ديگري از 
برنامه ه��اي کميته که تا به امروز تحقق نيافته ،عضويت انجمن در 

مجام��ع بين المللي و در رأس آن ها ايفال اس��ت. دراين خصوص، 
پاره اي از مش��كالت به کمبود بودجه تخصيص��ي وزارت علوم 
بازمي گردد. عضويت س��االنه در ايفال حدود يک ميليون تومان 
هزينه در بر خواهد داش��ت و اين رقم بس��يار بااليي اس��ت براي 
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 
و فناوري و نيز پژوهش��گاه اطالع��ات و مدارک علمي ايران قادر 
به اجراي کل برنامه هاي مورد نظر خويش نيست. در صورتي که 
مسائل مادي عضويت در ايفال قابل برطرف نمودن باشد مي توان 

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.ir(، ضمن کسب اطالع از رويدادهاي جاري با 
درج نقطه نظ��رات خود انجمن را در اجراي هر چه بهتر برنامه ها 

ياري دهيد.  
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شيما مرادی1  

»زندگي دوم« نام دنيايي مجازي و فضايي سه بعدي است که 
توسط يک ش��رکت اينترنتي آمريكايي در سال 2003 خلق شده 
اس��ت و اکنون بيش از سه ميليون نفر ساکن از سراسر جهان دارد 
)second life 2007( ساکنان اين دنياي مجازي، آواتار2 ناميده 
مي شوند. آواتار در لغت به معني تجسم و نمايش است، از آنجا که 
ساکنان اين دنياي جديد مي توانند خود را با هر شكل و شمايلي به 
ديگران بشناسانند، انتخاب اين واژه بسيار زيرکانه است البته اخيراً در 
شبكه اينترنت و وب اجتماعي، شاهد اين تحول نامحسوس هستيم 
که کاربران از حالت استفاده کننده3 ِصرف درآمده و به شخصيت 
مستقل ارتقاء يافته اند که خود در ايجاد و اشتراک اطالعات نقش 
دارند اين اس��ت که به جاي »شناس��ه« به درجه آواتار رسيده اند.   
س��اکنان اين دنياي مجازي در کنار بس��ياري از کارهاي روزمره 
حت��ي مي توانند 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 مي زند. آن ها مي توانند حق��وق قانوني چيزهايي که 
در زندگ��ي دوم توليد کرده اند را در زندگ��ي واقعي براي خود 
ثبت کنند. از نظر فني، همه اين ها نه در دنياي واقعي که در دنياي 
  .)Ondrejka 2004(ماورا الطبيع��ة زندگي دوم اتفاق مي افت��د
شمار زيادي از شرکت هاي معتبر و حتي کتابخانه هاي دانشگاهي 
چون کتابخانه دانشگاهي کاليفرنيا در لس آنجلس4  در زندگي دوم 
ش��عبه سه بعدي داير کرده اند. ذکر اين نكته خالي از لطف نيست 
که در خرداد 1386، ايجاد جزيره ديپلماسي در اين دنياي مجازي 
در مقر سازمان ملل متحد در ژنو رسماً اعالم شد و دولت مالديو، 
به عنوان نخستين کشور، سفارتخانه اش را در اين جزيره داير کرد.
»دهك��ده  راهب��ري اينترن��ت«5 ني��ز از موضوع��ات داغ و مرتبط 
ب��ا کتابداري و اطالع رس��اني اس��ت ک��ه در زندگ��ي دوم داير 
ش��ده اس��ت و مباحثي در حوزه هاي امنيت ش��هروندان مجازي، 

 1. دانشجوی دکترای کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی 
2. Avatar
3. User
4.UCLA
5. Internet Governance Village

ش��خصيت ديجيتال، ماليات در فضاي سايبر، مس��ائل اينترنتي در 
کش��ورهاي در حال توسعه و ش��كاف ديجيتال را دنبال مي کند. 
ذک��ر موارد باال  بر اين نكته تأکي��د دارد که زندگي دوم، چيزي 
فراتر از يک بازي رايانه اس��ت و برنامه اخير انجمن کتابخانه هاي 
کاليفرني��ا با عنوان »آوات��اِر کتابدار در زندگ��ي دوم« تأکيدي بر 
اين ادعاس��ت. در اي��ن برنامه متخصص اطالع رس��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 
   .)Grassian 2007( کتابداري به نقد و بررس��ي کشيده اس��ت
ب��ا توج��ه ب��ه س��ايت رس��مي اي��ن دني��اي ش��گفت انگيز، هم 
اکن��ون حداق��ل پانص��د کتاب��دار به زندگ��ي دوم پ��ا نهاده اند و 
 در آن ب��ا ش��هروندان و اعض��اء کتابخانه هايش��ان تعام��ل دارند. 
ش��ايد دليل اينكه بسياري از دانشجويان به ويژه در اياالت متحده، 
با عالق��ه وارد کتابخانه هاي دانش��گاهي مي ش��وند و ب��راي کار 
داوطلبان��ه و کمک به کتابداران داوطلب مي ش��وند، اين اس��ت 
که کتابداران آنجا »تخصص« را فقط در به روزرس��اني مجموعه 
کتابخان��ه خ��ود نديده اند بلكه 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)

کتابداران در دنياي مجازي 
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محسن حاجي زين العابديني   

پيام کوتاهی بين دو بازرس انجمن رد و بدل شده بود و به اشتباه به گروه 
بحث کتابداری و اطالع رسانی ايران )LIS( ارسال شده بود. با اجازه از 

اين دو دوست قديمی ام می خواهم شوخی کوچكی با آن ها بكنم.
ت��ا کنون نمی دانس��تيم و هيچ کس هم برای م��ا توضيح نداده بود 
ک��ه در انجمن ه��ا دو نوع بازرس داريم: ب��ازرس با بخار و بازرس 
بی بخار. و صد افس��وس که تاکنون با ناآگاهی به انتخاب دس��ت 
زده ايم. اگر می دانس��تيم و انتخاب های قبلی م��ان هم با آگاهی از 
اين دو گونه بازرس می بود، البد االن وضعيتی گل و گلس��تان تر از 
وضع موجود داشتيم. حال که از اين موضوع مهم آگاه شديم، بهتر 
است ويژگی های اين دو گونه بازرس را بازگو کنيم تا از اين پس 
انتخاب هايی از روی آگاهی داشته باشيم و نه انتخابی کورکورانه.
بازرس�ين با بخار: اين بازرس��ان، کس��انی هس��تند که اصوالً با 
بخار زندگی می کنند. در متون کهن از اين نوع بازرس��ين با عنوان 

»بازرسان بخاری« نام برده شده است. 
رفتارهای بازرسان با بخار

- هر روز صبح، قبل از صبحانه به مدت 10 دقيقه از س��ونای بخار 
استفاده مي كنند و چون قرص يا عصاره بخار در بازار موجود نيست، 
بهترين راه اين است که مقداری از بخار الزم برای امور بارزسی را 

با جذب از طريق پوست به دست آورند؛
- يكی از قسمت های پربخار زندگی بازرسان با بخار، بخش تغذيه 
است. در هنگام صرف غذا به خصوص صبحانه، ضروری است که 
حتماً از غذاهای با بخار زياد اس��تفاده کنند. اين  بخارها حتماً بايد 
از مواد خام مرغوب تهيه ش��ده باشد. چون در صورتی که از بخار 
غيرخالص استفاده شود، اين ناخالصی به امور موضوعه بازرسی در 

سطح انجمن هم سرايت می کند؛
-  ابزار و وس��ايلی که داشتن همه يا حداقلی از آن ها برای بازرسان 

بخاری ضروری است به شرح زير است:
اتوی بخار، بخارپز، بخارشور، بخاری و... .

تبص�ره 1: انجمن موظف اس��ت ب��ه منظور حف��ظ کيفيت امور 
بازرس��ی خود، حداقل نصف ابزارهای نام برده ش��ده را تهيه و در 

اختيار بازرسان قرار دهد. 
تبصره 2: وقتی اوضاع انجمن مناس��ب نيست، بازرسان می توانند 
به صورت مش��تری از ابزارهای نام برده استفاده کنند. وظيفه انتقال 
و جابه جاي��ی اي��ن ابزار در بين بازرس��ان با بخار ب��ر عهده بازرس 

علی البدل است. 

عالئم بی بخاری يا كم بخاری بازرسان
-  بی تفاوتی نس��بت به مسائل انجمن. در اين حالت اگر 10 نوع ميوه و 
شيرينی هم در جلسات هيأت مديره انجمن استفاده شود، نه تنها ناراحت 

نمی شوند که خود به تشويق و ترغيب اين کار هم می پردازند.
-  عدم ارائه گزارش بازرسی. در اين حالت، نه تنها گزارش بازرسی 
را تهي��ه نمی کنند که گزارش بازرس با بخار بی نوا که با خون دل 
تهيه ش��ده را هم تحويل نمی گيرن��د. در عين حال تالش می کنند، 
خود شاخه اس��تانی جديدی راه اندازی کنند و بخشی از بخارهای 

خود را در اين راه صرف  کنند. 
-  بی تفاوتی نس��بت به مس��ائل کالن کتابداری و اطالع رس��انی در 
س��طح کشور در مرحله اول و در سطح جهان در مرحله دوم. برای 
مثال ه��ر روز ده ها کتاب با کيفيت نازل منتش��ر می ش��ود اما هيچ 
اتفاق��ی نمی افتد يا اينكه پايان نامه هايی تكراری و آبكی نوش��ته و 

دفاع می شوند و اصاًل حضرات بازرسين، انگار نه انگار. 
اثرات بی بخاری در سطح بين المللی

- کتابداری و اطالع رسانی کشور نسبت به جهان، در دهه 1970 و 
قبل از آن به سر می برد، اما هيچ اشكالی ندارد؛

- هميشه مقصر اصلی کشورهای پيشرفته هستند که هم چوب الی 
چرخ کارهای بازرسان می  گذارند، هم خيلی با سرعت باال حرکت 
می کنند وما نمی توانيم به آن ها برسيم. بنابراين بايد آن ها را بی بخار 

کرده و متوقف کنيم تا ما به آن ها برسيم؛
- س��رانه مطالعه در کش��ور پائين آمده و هيچ يک از بازرسان هم 
مس��ئوليت آن را نمی پذيرند. تنها پيش��نهاد می کنن��د که با خريد و 
توزيع وس��ايل بخارمحور )که قبال به برخی از آن ها اش��اره شد( و 
تشويق همه به مطالعه بروشور راهنمای اين وسايل، هم توليد سرانه 
ناخالص بخار کشور افزايش يابد و هم سرانه مطالعه کشور به رشد 

سريعی دست پيدا کند.
پيشنهادات بخاري براي كتابخانه ها 

-  بخارشور کردن کتاب ها؛
-  بخاراندود کردن کتابداران؛

-  اس��تفاده از آنتی بخار برای کس��انی که آلوده به وي��روس بی بخاری 
شده اند؛

-  اف��زودن درس��ي ب��ا عن��وان و محت��واي »بخارده��ي منابع« در 
سرفصل هاي دروس رشته هاي کتابداري و اطالع رساني؛

-  انج��ام طرح هاي پژوهش��ي در خصوص »تبخير اطالع��ات و منابع 
اطالعاتي«؛

-  برگ��زاري کارگاه هاي آموزش��ي در خصوص بخاردارس��ازي 
کتابداران.

کشف نوعي بازرس جديد
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وجهه حرفه اي ما1

استيو مک کينزي2
ترجمه مهشيد سجادي3

برخ��ي از ما در دنياي کتابداري خيلي نگران وجهه خود هس��تيم 
و از طرز فكر ديگران بس��يار رنج مي بريم. پرسش در باب وجهه 
حرفه اي کتابدار هم چون زمزمه اي مداوم بارها و بارها در مجالت 
کتابداري طرح ش��ده اس��ت. اين موضوع يک وس��واس است و 
ما نمي گذاريم که مس��كوت بمان��د. براي مثال، وي��ل مانلي4 در 
ش��ماره جون5 و جوالي6 سال 2007 مجله اَمِريكن اليبرريز7 دوام 
کليشه هاي س��نتي را به تصوير کشيده اس��ت. کارمند درونگرا و 
دختر ترش��يده محافظه کار 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 مي کند« را قرار داده اند. اين بخش 
مجموع��ه اي از ديدگاه ه��اي مثب��ت و نيز خيلي منف��ي در مورد 
کتابداران و کتابخانه ها را فهرست مي کند. آرچي َمكفي8 که يک 
اسباب بازي فروش است در يادداشتي جالب و به ظاهر منطقي به 
طعنه مي گويد »احتماالً اين روزها کتابدار محله را س��وار بر يک 
1. McKinzie, Steve. (2007). “Editorial: Our Profe -
sional Image". Library Philosophy and Practice, Vol 10, 
December: Available at: http://libr.unl.edu:2000/LPP/
mckinzie-editorial.htm

2. کارش��ناس ارشد کتابداري و اطالع رس��اني و رئيس کتابخانه دانشكده 
کالج کاتابا، ساليس��بوري، ايالت کاروليناي ش��مالي. انتش��ار 7 فصل، 23 
مقال��ه و 41 نق��د کتاب در کتاب ها و مجالت و نيز ارائه 16 س��خنراني در 
مجامع تخصصي ماحصل بيس��ت س��ال فعاليت استيو در حوزه کتابداري و 

اطالع رساني است.
3. کتابدار مرکز تحقيقات سياس��ت علمي کش��ور و عض��و کميته روابط 

عمومي و بين الملل انجمن کتابداري و اطالع رساني ايران
4. Will Manley
5.  June
6.  July
7. American Libraries
8. Archie McPhee

موتورس��يكلت هارلي داويدس��ون مي بينيد؛ انگار که يک هوندا 
آکورد را مي راند«. من جداً ش��ک دارم که بتوان چنين نگاهي به 
يک کتابدار داش��ت. اما مسأله اين نيست. بايد پرسيد اين نگاه چه 

تفاوتي را ايجاد و چه کسي اين موضوع را دنبال مي کند؟
کتاب��داران اين موض��وع را دنب��ال مي کنند. ديدگاه ه��اي مانلي 
و يادداش��ت هاي ويراستاران مش��غله ذهني ناس��المي را که ميان 
کتابداران ش��ايع اس��ت فاش مي کنن��د. ما ش��يفته چگونگي نگاه 
ديگران هس��تيم. کنجكاوي مضري در م��ورد وجهه خود داريم. 
همچون سياس��تمداراني که از سنجش آراء رأي  دهندگان آزرده 
خاطر مي ش��وند يا مربياني که نگران برداشت نويسندگان مجالت 
ورزش��ي از تيمش��ان هس��تند، ما نيز دچار کم اش��تهايي شده ايم؛ 
در حال��ي که 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 

مي انديشند، بازمي تاباند. 
چگون��ه باي��د بر اي��ن بيم��اري غلب��ه کني��م، از آن بگريزيم، يا 
حتي المقدور آرامشمان را بازيابيم؟ من پيشنهادي دارم. ما بايد از 
ساير حرفه مندان راهنمايي بگيريم. بسياري از همكاران ما در ساير 
حوزه ها القاب ناهماهنگي را براي حرفه اش��ان بكار مي برند و در 
محيطي کار مي کنند که احس��اس ديگران در موردشان هر چيزي 
جز چاپلوس��ي اس��ت. به هر حال، تفاوت ميان ما و آنها اين است 
ک��ه اغلب اين حرفه من��دان محدوديت چنين احساس��اتي به يک 
حوزه را تصديق مي کنند. اين کليش��ه س��ازي هاي عمومي بخشي 
از هر ش��غلي اس��ت. آن ها وجهه حرفه اي را با گام هاي بلند پشت 

سر مي گذارند.
اجازه دهي��د مثال هايي براي ش��ما بياورم. يكي از قضات ارش��د 
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کاروليناي ش��مالي، اخيراً داديار مايكل بي. نيفونگ1 را به خاطر 
دروغگويي و پنهان کردن شواهد پرونده دوک الکروس2 از کار 
برکن��ار و معلق کرد. در همان هفت��ه، مجله تايم3 به ارائه توصيفي 
از بيل گيتس4 مدير عامل شرکت مايكروسافت5 پرداخت. در آن 
مقاله بيل گيتس به عنوان فردي با اس��تعداد اما از لحاظ اجتماعي 
بي عرضه مجسم شده بود. تقويت تصوير ذهني از يک حقوق دان 
به عنوان يک ظالم و متقلب و يک رهبر مشهور فناوري اطالعات 
به عنوان يک سرهم بند، واکنش بسيار کمي را از سوي همكاران 
اين دو فرد برانگيخت. هيچ يک از اين توصيفات غيرچاپلوس��انه 
منتج به داد و بيداد از س��وي قضات درستكار يا ناله اعتراض آميز 
متخصصان برونگ��راي حوزه فناوري اطالعات نش��د. هيچ کدام 
از مجالت حقوقي به خاطر خوار ش��مردن وجهه يک حقوق دان 
مرثيه نخواند و هيچ نش��ريه اي در ح��وزه رايانه درباره به باد رفتن 

حيثيت يک نخبه بحث نكرد.
در مقاب��ل، هر دو گروه اين توصيف��ات را تحمل کردند؛ که بايد 
آن را رفت��ار حرفه اي ناميد. آن ها آرامش خ��ود را حفظ کردند. 
در ميان بدترين فش��ارها و تصاوير احمقانه رايج به کار خود ادامه 
دادند. آن ها به خاطر داشتند که بهترين شيوه مقابله با يک تصوير 
حرف��ه اي ب��د جايگزين ک��ردن آن با يک تصوير خوب اس��ت. 
آن ه��ا واقعي��ت را مهم تر از ظاهر امر يا جوهره اي ارزش��مندتر از 

سردرگمي شمردند.
1.  Michael B. Nifong
2.  Duke Lacrosse
3. Time
4.  Bill Gates
5. Microsoft

کتاب��داران بايد همين رويه را دنبال کنن��د. بايد به کار خود ادامه 
دهيم و دلواپس اين نباشيم که دنيا در مورد ما چه مي انديشد. بله، 
ممكن است برخي کتابداران با موتورسيكلت هارلي داويدسون به 
محل کار خود بروند. تا آنجا که من مي دانم، تعدادي ديگر شايد 
يک ماش��ين شاس��ي بلند يا بي.ام.و را برانند. بايد به مسأله اصلي 
توج��ه کنيم و از پرداختن به مباحث حاش��يه اي نظير نوع وس��يله 
نقلي��ه و درک ديگران از خودم��ان بپرهيزيم. به عالوه، بايد به ياد 
داشته باشيم که ما تنها متخصصاني نيستيم که وجهه اي آسيب پذير 
دارند. در مقابل، ش��ايد بتوان به زبان س��اده گفت ما تنها کس��اني 
هس��تيم که از پذي��رش وجهه اي که بايد با آن زندگي کنند س��ر 
باز مي زنند. متخصصان فناوري اطالعات و حقوق دانان اين مس��ير 
را طي کرده اند. آن ها کاري براي انجام دادن دارند و سرش��ان به 

کارشان گرم است. ما نيز بايد چنين باشيم.   
اجازه ترجمه و انتشار اين مقاله در نامه انجمن كتابداري 
و اطالع رس�اني اي�ران در تاري�خ 18 دس�امبر 2007 از 

نويسنده اثر و سردبير مجله كسب شده است.

بايد به مسأله اصلي توجه کنيم و از پرداختن به 
مباحث حاشيه اي نظير نوع وسيله نقليه و درک 

ديگران از خودمان بپرهيزيم. به عالوه، بايد به ياد 
داشته باشيم که ما تنها متخصصاني نيستيم که 
وجهه اي آسيب پذير دارند. در مقابل، شايد بتوان 
به زبان ساده گفت ما تنها کساني هستيم که از 
پذيرش وجهه اي که بايد با آن زندگي کنند سر باز 

مي زنند.
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انتشار مجله تخصصي کتابداري و اطالع رساني:

به دنبال سياس��ت هاي جديد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
در راس��تاي تخصص��ي کردن مجالت علمي و ت��الش و پيگيري 
اعضاي هيأت علمي گروه کتابداري و اطالع رساني دانشگاه شهيد 
چمران اهواز، کميته بررسي مجالت علمي وزارت علوم با انتشار 
مجله تخصصي کتابداري و اطالع رس��اني توسط گروه کتابداري 
دانش��گاه ش��هيد چمران اهواز بر پايه سوابق و پيش��ينه هاي مجله 
علمي - پژوهشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي اين دانشگاه 
موافق��ت نموده اس��ت. هم اکنون اين مجله مجاز اس��ت و در نظر 
دارد ازمهرماه جاري با بهره مندي از هيأت تحريريه اي متشكل از 
اس��اتيد مبرز و صاحب نام اين رش��ته در کشور اولين شماره خود 
را در پائيز  87 انتش��ار دهد.  لذا از عموم اس��اتيد و دانش��چويان 
)به ويژه دانش��جويان تحصيالت تكميل��ي( در حوزه کتابداري و 
اطالع رس��اني تقاضا مي شود با ارس��ال مقالت پژوهشي خود اين 
مجله را در انتشار يافته هاي علمي و ارزشمند اين حوزه در کشور 

ياري نمايند. 

ويژه نام�ه اي ب�ا موض�وع حق�وق مؤل�ف و چالش هاي 
پيش رو  

کتاب ماه کليات در نظ��ر دارد ويژه نامه اي با موضوع حقوق 
مؤل��ف و چالش هاي پيش رو در دنياي نوين منتش��ر نمايد. لذا از 
کليه عزيزان تقاضا مي شود تا آثار تاليفي خود )مقاله و نقد( را تا 
تاريخ 1387/8/20 به دفتر نشريه به آدرس تهران، خيابان انقالب، 
بين صبا و فلس��طين، ش��ماره 1178، صندوق پستي 13145-313 

يا به آدرس پست الكترونيكي kol1383@yhoo.com ارسال 
نمايند.

 مطالب دريافتي پس از طي فرآيند داوري در ويژه نامه مذکور 
منتشر خواهند شد.

برگ�زاری مجم�ع عمومی ميان دوره ای ادكا در س�ال 
1387

روز چهارش��نبه 17 مهرماه 1387 مجمع عمومی ميان دوره ای 

اتحاديه انجمن های علمی دانش��جويی کتابداری ايران )ادکا( در 
س��رای اهل قلم با حضور دانش��جويان کتابداری واطالع رس��انی 
دانش��گاه های سراسر کشور برگزار ش��د. در اين مجمع عمومی، 
ش��ورای نظارت ادکا به ارزيابی عملكرد کميته های ادکا در شش 
ماهه نخست سال پرداخت. کميته های آموزش، پژوهش و ترجمه، 
نشس��ت ها و گردهمايی ها، امور مالی، انتشارات، روابط عمومی و 
اطالع رس��انی، در مورد عملكرد خود توضيحاتی را ارائه دادند و 
س��پس دبير و نائب دبير ادکا در مورد فعاليت های گذشته و آينده 

اخبار: کوتاه و گويا   
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ادکا به ارائه توضيحاتی پرداختند. در اين جلس��ه، آقای داريوش 
مطلب��ی به نمايندگی از طرف خانه کتاب دقايقی در زمينه اهميت 
فعاليت های دانش��جويی س��خنرانی نمود و به معرفی فعاليت های 
م ؤسس��ه خانه کتاب پرداخت. اصالح اساسنامه با نظرات شرکت 
کنندگان در مجمع عمومی از ديگر بخش های اين نشست بود. در 
انتها نيز برای تعيين سه عضو جديد ادکا در شورای نظارت، هيأت 
مديره و عض��و علی البدل انتخاباتی برگزار ش��د و آقايان همت، 
عبدخدا و خانم ها صيد محمدی و آبيار به عنوان همكاران جديد 
به جای اعضای مستعفی ادکا به عضويت هيأت مديره در آمدند. 

كارگاه سوم ادكا

س��ومين کارگاه ادکا ب��ا موضوع روش تحقي��ق، دوم آبان ماه 
سال جاری در دانش��گاه اصفهان و با همكاری گروه کتابداری و 
اطالع رسانی اين دانشگاه بر گزار خواهد شد. مدرس اين کارگاه، 
آقای دکتر جمالی مهمويی خواهند بود. گفتنی اس��ت که کميته 
آموزش ادکا در نظر دارد کارگاه های آموزش��ی را در ش��هرهای 
مختلف کش��ور و براس��اس نيازسنجی از دانش��جويان دانشگاه ها 
انجام دهد. تا کنون کار گاه های روش تحقيق کيفی در کرمانش��اه 
و نيز س��ازماندهی اس��ناد تاريخی در کتابخانه ملی از سوی کميته 

آموزش ادکا برای دانشجويان برگزار شده است. 

جشنواره  ها در راهند

ادکا در سال جاری، افزون بر همايش ترويج علم، دو جشنواره 
برگ��زار خواهد کرد. جش��نواره »طنزکتابداری و ش��وخی با اهل 
کتاب« و نيز جش��نواره »برترين ها شامل دانشجوی برتر، پايان نامه 
برتر، مجل��ه برتر وانجمن علمی برتر س��ال در حوزه کتابداری و 
اطالع رس��انی« توس��ط ادکا در س��ال جديد برگزار خواهد شد. 
فراخوان اين جش��نواره ها به زودی به اطالع عم��وم کتابداران و 

دانشجويان کتابداری خواهد رسيد. 

هماي�ش »معرف�ی كتابخان�ه ديجيتال نوس�ا و مديريت 
منابع الکترونيک«

شرکت نوس��ا به دنبال آماده شدن »سيس��تم کتابخانه ديجيتال 
سيمرغ«، با هدف معرفی امكانات و چگونگی تعامل اين نرم افزار 
با »سيس��تم نگهداری منابع الكترونيک نوسا« در نيمه دوم آذر ماه 
همايش��ی تحت عنوان »معرفی کتابخانه ديجيتال نوسا و مديريت 

منابع الكترونيک« برگزار می نمايد. 
عالقمندان به شرکت در اين همايش می توانند از طريق پست 
الكتروني��ک seminar1387@nosa.com با ش��رکت نوس��ا 

تماس حاصل نمايند. 
محل برگزاری: تهران - مرکز همايش های بين المللی صدا 

و سيما - سالن خواجه نصير  
تاريخ برگزاری: دوشنبه 18 آذر ماه 1387
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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 سياست های جغرافيايی يا 
ژئوپوليتيک که معنای لغوی آن »سياس��ت زمين« هم است، نقش 
عوامل محيط جغرافيايی در سياس��ت ملل بررس��ی می شود. نقش 
هر کشور در سياس��ت بين الملل، فقط به تمايالت، افكار و عقايد 
اداره کنندگان سياست خارجی آن دولت بستگی ندارد، به عبارت 
ديگ��ر، اوليای امور به آن حّدی که تصور می ش��ود، در انتخاب 

روش های سياسی آزاد نيس��تند بلكه زمينه 
فعاليت و قدرت آن ها بسيار محدود است. 
ب��ه بيانی روش��ن تر، در ورای تظاهر رجال 
سياسی و اميال و هوس های وزرای خارجه 
کش��ورها، عوام��ل و وضعيت های خاصی 
وجود دارد که تأثير عميقی در س��ي است 

خارجی هر کشور می گذارد.
كت�اب »دانش�نامه سياس�ی: فرهنگ 
اصطالح�ات و مکتب ه�ای سياس�ی« 
اثر داري��وش آش��وری )1378(، در مورد 

»ژئوپوليتيک« چنين آمده است:
ژئوپوليتيک يا »علم سياس��ت جغرافيايی«، 
ش��اخه ای 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 »فراورده های طبيعی آن بر سياست آن دولت يا ملت و 
اين که اختراع ها و کش��ف ها چگونه ارزش عوامل جغرافيايی را 
دگرگون می کنند، بررسی می شود )مثاًل اثر وجود عامل نفت در 
خاورميانه در سياست دولت های آن و سياست دولت های بزرگ 
نسبت به آن و همچنين هنگامی که يک منبع انرژی، جانشين برای 

آن پيدا شود که نفت را از اهميت بي اندازد(.
در همي��ن راس��تا، ژئوپوليتي��ک، اطالعات ب��ه چگونگی جريان 

اطالعات در ميان کشورهای شمال و جنوب می پردازد. 
درباره مؤلف 

مؤل��ف کتاب »دکت��ر اس��داهلل آزاد«، عضو هي��أت علمی گروه 

کتابداري و اطالع رساني دانش��گاه فردوسي مشهد است. با توجه 
به اطالعات مندرج در وب س��ايت دانشگاه فردوسي مشهد، دکتر 
آزاد از س��ال 1372 همكاري خود را با گروه کتابداري دانش��گاه 
فردوس��ي مشهد شروع کرده است و در کارنامه علمي خود سابقه 
تأليف ده ها کتاب و مقاله و شرکت در همايش ها و کنفرانس هاي 
تخصصي را دارد. البته هنگام مراجعه به کتاب و مطالعه فصل های 
ده گان��ه آن متوجه می ش��ويم که در تأليف تع��دادی از فصل ها 
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 حسن زاده نيز شرکت 

داشته اند. 
ساختار كتاب

کتاب حاض��ردر ده فصل و 218 صفحه تنظيم 
شده است:

فصل اول با عنوان »مفهوم اطالعات و ارتباطات 
و ميانكنش بين آن ه��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 نظريه های جغرافيای 
سياسی« به قلم دکتر معتمدنژاد از لحاظ تاريخی نظريه ها و مكاتب 
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 نابرابری های ارتباط��ی در دنيای امروز 

بحث شده است. 
فصل چهارم، »ماهيت و قلمرو جغرافيای سياسی« که طوالنی ترين 
فصل اين کتاب اس��ت، ابتدا به بررسی پيشينه مطالعات جغرافيای 
سياس��ی پرداخته است. در قس��مت دوم،  بعد از تعريف حكومت 

 اطالعات و ارتباطات:
مفاهيم، نظريه ها و جغرافيای سياسی



 1
38

7 
ان

 آب
،3

1 
ي

ياپ
ه پ

مار
 ش

م،
شش

ل 
سا

ن 
يرا

ي ا
سان

ع ر
طال

و ا
ي 

دار
تاب

 ك
ن

جم
ه ان

نام
بر

خ

40

و مل��ت به بررس��ی تح��والت ژئوپوليتيكی جه��ان در دوره ها و 
س��رزمين های مختلف پرداخته اس��ت. قس��مت س��وم اين فصل، 
نظريه س��ه مقطع حيات انسانی مک لوهان )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 تبيين اين نظريه 
بپردازد. در پايان اين فصل، نويسنده در مبحثی با عنوان »شيوه های 
سلطه جويی فرهنگی در جهان از راه رسانه های 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 علی حس��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 رويكردهای مختلف به اين پديده، رويكرد 
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، رويكردها و روش های رسانه های 
خبری و خبرگزاری های 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 
فعاليت های 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 کرده است تا 
نشان دهد که چرا اينترنت به عنوان يک پديده جهاني مورد توجه 

قرار گرفته است.
فصل نهم و دهم اين کتاب نيز به مبحث سايبرنتيک و کاربرد آن 
در کتابداري و اطالع رس��اني توجه کرده اس��ت. البته فصل دهم 
کتاب را نويس��نده با همكاري دکتر محمد حسن زاده و با ساختار 

يک مقاله علمي نوشته است. 
نقاط قوت: 

مبحث جغرافياي سياس��ي اطالعات )ژئوپوليتيک 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 کتابداري وارد ش��ده و کتاب ها و منابع اندکي به  
زبان فارسي در اين حوزه وجود دارد. از آنجا که درس جغرافياي 

سياسي اطالعات يكي از دروس شاخص و کليدي دوره دکتراي 
کتابداري و اطالع  رس��اني اس��ت، کتاب حاضر مي تواند به عنوان 
يكي از منابع اين درس مورد توجه دانشجويان دکترا و پژوهشگران 

عالقمند به حوزه جغرافياي سياسي قرار گيرد.  
نقاط ضعف

1. فقدان 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 می کند. مقدمه/ 
پيش��گفتار به خواننده کمک می کند تا در يک نگاه کلی دريابد 
که در کتاب با چه مفاهيم و مطالبي روبرو خواهد ش��د. در کتاب 
حاضر متأس��فانه جاي خالي يک مقدمه جامع که يک چشم انداز 
کلي از موضوع و محتواي کتاب را به خواننده ارائه کند، به چشم 

مي خورد. 
2.  ضعف در ارائه منابع و مأخذ استفاده شده در تأليف 
كت�اب: از آنجا که مطالب اين کتاب در فصل هاي مجزا و اغلب 
توس��ط نويسندگان مختلف نوشته شده اس��ت، انتظار مي رود که 
در پاي��ان هر فصل، به ويژه در فصولي که با س��اختار مقاله علمي 
نگارش يافته اند، با فهرستي از اطالعات کتابشناختي منابع استفاده 
شده در تهيه مطالب روبرو باشيم ولي متأسفانه به جز در فصل هاي 
دوم و س��وم، چنين فهرس��تي وجود ندارد. در انته��اي کتاب نيز 
فهرس��تي از منابع استفاده ش��ده در کتاب به چشم مي خورد که با 
توجه به حجم مطالب ارائه ش��ده در کتاب ناقص به نظر مي رسد. 
به عنوان مثال در حالي که در صفحات 9، 11، 18 و 22 از مطالب 
کتاب »جغرافياي سياس��ي اطالعات: فاصله هاي بي فاصله« تأليف 
آقاي اش��رفي ريزي و خانم کاظم پور اس��تفاده شده و در پانويس 
نيز به اين کتاب ارجاع داده ش��ده است اما اطالعات کتابشناختي 

کتاب مزبور در فهرست منابع پايان کتاب به چشم نمي خورد. 
3. ع�دم وج�ود نمايه پايان كتاب: نماي��ه پايان کتاب نقش 
مهمی در بازيابی سريع مطالب مطرح شده در کتاب را دارد. نمايه 
ب��ه مخاطب کمک مي کند با حداقل کوش��ش و صرف کمترين 
زمان ممكن به تخصصي ترين مطالب موجود در کتاب دسترس��ي 
داشته باشد. متأسفانه کتاب حاضر با وجود توجه به بحث تخصصي 

جغرافياي اطالعات، نمايه پايان کتاب وجود ندارد.  
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فرشته اي به نام کتابدار 
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نحوه ارسال مقاالت
از کليه عالقمندان که مايل به درج مطالب خويش در اين خبرنامه هس��تند ،تقاضا می ش��ود به منظور ايجاد سهولت و سرعت در 

داوری و انتشار به موقع مجله، هنگام ارسال مطالب نكات زير را رعايت فرمايند:

1. مطالب در محيط   Microsoft Word  2003 با قلم Zar 12  تهيه و به پست الكترونيكی    royamaktabi@gmail.com ارسال 

شوند.

2. چون ش��يوه نگارش فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی مالک و راهنمای ويراستاری مطالب است ،بهتر است نويسندگان محترم 

به منظور تسريع در کار ،اين شيوه را اعمال فرمايند.

3. برابر نام ها و اصطالحات خاص يا توضيحات به صورت پی نوشت در انتهای مطلب آورده شود.

4. ارسال متن اصلی به همراه متن ترجمه شده ضروری است.

5.حتی المقدور، متناسب با مطالب ارسالی، عكس هايی نيز به صورت جداگانه پيوست گردد.

6. شيوه استناد به منابع به صورت درون متنی باشد.

7. نحوه ارائه منابع و مأخذ براساس کتاب آيين نگارش دکتر حری صورت گيرد.

8. همراه مطالب ارس��ال شده ،ضروری است نام و نام خانوادگی نويس��نده يا مترجم، درجه علمی يا سمت، پست الكترونيكی و 

شماره تماس ارسال شود.

  

•نشريه  در قبول يا  رد مقاله ها  آزاد است . 	

•مطالبی که برای چاپ مناسب تشخيص داده نشود، پس فرستاده نخواهد شد. 	

•مسئوليت مطالب مندرج در نشريه، بر عهده نويسنده است. 	

•نشريه در ويرايش مطالب آزاد است. 	

•مقاالت ارسال شده در نشريه ای ديگر چاپ نشده يا همزمان برای مجالت ديگر فرستاده نشده باشد. 	

•نقل مطالب اين نشريه با ذکر مأخذ آزاد است.  	
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فرم الكترونيكي درخواست عضويت در انجمن کتابداري و اطالع رساني ايران

اين قسمت توسط دفتر انجمن تكميل مي شود.
شماره عضويت:تاريخ ثبت در سيستم:تأييدکننده:

مشخصات فردي
نام  پدر:نام:نام خانوادگي:

شماره ملي:محل صدور:شماره شناسنامه:

محل تولد:تاريخ تولد:

وضعيت تحصيلي
مقطع تحصيلي:

نوع عضويت:
)ارسال تصوير اسكن شده 

حق عضويت )ريال(:     مدارک الزاميست(

100000 ريال پيوستهدکترا و باالتر 
100000 ريال پيوستهدانشجوي دکترا  □
50000 ريال پيوستهکارشناس ارشد  □

40000 ريال پيوستهدانشجوي کارشناسي ارشد  □
30000 ريال وابستهکارشناس  □

20000 ريال دانشجوييدانشجوي کارشناسي □

20000 ريال وابستهديپلم  □

شماره حساب جهت پرداخت حق عضويت: 
حساب جاري شماره 306048880 بانک تجارت شعبه اکو )قابل پرداخت در کليه شعب بانک تجارت(

سابقه کار در زمينه کتابداري و اطالع رساني:     سال
شغل و سمت فعلي:

نشاني و تلفن منزل: 
نشاني و تلفن محل کار )ذکر استان و نام مؤسسه الزامي است(:

نشاني پست الكترونيكي:
زمينه هاي همكاري با انجمن: 

همايش ها  □آموزشي  □
روابط عمومي  □پژوهشي  □
انتشارات  □

ساير موارد )لطفاً نام ببريد(: 
همكاري پاره وقت با دفتر انجمن  □

تاريخ:                 امضاء:                             نشاني:                                                                 
                        صندوق پستي:                  نمابر:                پست الكترونيكي:                  

وب سايت:  

خواهشمند است جهت صدور کارت عضويت، يک قطعه عكس پرسنلي رنگي 4×3 را اسكن نموده و به همراه فيش اسكن شده، تصوير اسكن 
شده مدرک تحصيلي و فرم الكترونيكي عضويت به آدرس پست الكترونيكي انجمن libraryassociation@yahoo.com بفرستيد.


