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در سال هايي نه چندان دور، چند سالي، اين فرصت برايم پيش آمد 
كه عضو انجمن اوليا و مربيان دبيرستان باشم كه فرزندانم در آن جا درس 
بود  انحالل- چنين  تا  تاسيس  – از  انجمن  مي خواندند. خط سير ساالنه 
دانش آموزان  همه  اولياي  از  و  مي داد  فراخواني  مدرسه  مديريت  كه 
مديره  هيات  گزارش  شنيدن  براي  تا  مي كرد  دعوت  تحصيلي  سال  آن 
انجمن سال قبل و انتخاب هيات مديره جديد در تاريخ و مكاني كه تعيين 
شده بود شركت كنند. عموماً در دور اول تعداد پدران و مادران به حد 
كه  دوم  دور  در  مي كشيد.  دوم  دور  به  كار  و  نمي رسيد  قانوني  نصاب 
سرعت  به  ديگر  كارها  مي كردند  شركت  تعدادی  هر  با  قانونی  طور  به 
انجام مي شد: خوشامدگويي، گزارش مدير مدرسه، گزارش رئيس هيات 
تعيين  نامزدها و معرفي آن ها، و سرانجام راي گيري و  نام نويسي  مديره، 
با  جلسه  حسابدار.  و  بازرس  علي البدل،  اعضاي  مديره،  هيات  اعضاي 

تبريك گفتن و پذيرايي- هرچند مختصر- به پايان مي رسيد. 
هيات مديره انجمن اوليا و مربيان كار خود را شروع مي كرد و عموماً 
اعضاي  از  برگزار مي شد. ولي ديگر هيچ كس  هفته يك جلسه  هر دو 
نيازي  حتماً  نمي كرد.  زيارت  را  دانش آموزان  مادران  و  پدران  انجمن، 
نمي ديدند. چون همه امور را به كف با كفايت اعضاي هيات مديره سپرده 
بودند و با انداختن راي به صندوق انتخابات صالحيت و كفايت آن ها را 

تاييد كرده بودند.
توزيع  و  اول  ثلث  امتحانات  برگزاري  و  ماه  چند  گذشت  از  پس 
كارنامه، ناگهان سر و كله تعدادي از والدين پيدا می شد، آن هم طلبكارانه 
بايد و شايد  يا بهمان درس نمره اي را كه  كه چرا فرزندان شان در فالن 
اين پدر و مادرها  اين كه  پايمال شده است. جالب  نياورده، چرا حق اش 

به شما  را مي گرفتند كه من  مربيان  و  اوليا  انجمن  اعضاي  بيشتر گريبان 
راي دادم، تا در چنين روزي به داد فرزندم برسيد! تو گويي كه مديريت 
مدرسه دشمن فرزندان آن ها هستند و اعضاي هيات مديره انجمن اوليا و 
مربيان براي نجات دانش آموزان آمده اند. هيچ يك از پدران و مادران هم 
حاضر نبودند به اين پرسش پاسخ بدهند كه چرا در اين چند ماه اخير به 
مدرسه نيامده اند و با انجمن همكاري نكرده اند. ترجيع بند آن ها همان يك 

جمله بود: من به شما راي داده ام!
حاال پس از گذشت حدود دو دهه، باز همان روند را شاهدم. اما اين 
بار در انجمن كتابداری و اطالع رسانی ايران كه اعضاي آن الاقل از نظر 
حرفه اي سنخيت واحدي دارند. هر سه سال يكبار فراخواني داده مي شود 
و اعضا دور هم گرد  مي آيند. گزارش رئيس هيات مديره، معرفي نامزدها  
و راي گيري و انتخاب اعضاي هئيت مديره، بازرسان و حسابداران و ......

باز هم دريغ و درد كه از همكاري ميان اعضا و هيات مديره چندان 
نشريه  است.  خلوت  انجمن  ماهانه  سخنراني هاي  جلسات  نيست.  خبري 
اعضا  بيشتر  و همكاري  آشنايي  براي  ابزاري  مي تواند  انجمن كه  خبري 

باشد، در گرِو اخباري است كه اعضا بايد بفرستند و نفرستاده اند.
كتابخانه شان  در  آنچه  مي كنند  تصور  همكاران  از  پاره اي  احتماال 
مي گذرد خبر مهمي نيست و پاره اي هم اين تصور را ندارند كه كارهاي 

آنها مي تواند كمك و مددكار ساير كتابداران باشد.
كه  است  مردمي  نهاد  يك  ايران  اطالع رساني  و  كتابداري  انجمن 
اعضايش به دليل حرفه اي گرد هم جمع شده اند و بايد بياموزند كه دوره 
تك َروي و تك زيستي به پايان رسيده و بايد با هم فكري و همكاري به 
پيشرفت حرفه خود بيفزايند. اين همكاري را مي توان از كارهاي كوچك 
شروع كرد، از آگاه كردن يكديگر از آنچه در كتابخانه مان مي گذرد، به 

گونه اي شفاف و به دور از حسد و بخل.

دست هایی 
با چشمان بسته
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ƒ 1محسن حاجی زين العابدينی

حتما شما هم در چند سال اخير با اين تيتر خبري برخورد كرده ايد كه 
اخبار  در  اگر  رونمايی شد.«  يا  ديجيتالی....افتتاح  »بزرگترين كتابخانه ی 
اولين ها  اين  رسانه ای كشور جستجويی صورت گيرد بدون شك تعداد 
اولين  برای  ديجيتالِی  كتابخانه ی  های  طرح  تعداد  و  بود  هد  نخوا  كم 
نتيجه ی  اين  يابد.  از عدد منابع داخل آن ها فزوني  افتتاح شده، شايد  بار 
احتمالی، يك نشانه ی خوب به همراه دارد و يك نشانه بد. نشانه ی خوب 
اين است كه موضوع كتابخانه ديجيتالی از چنان اهميتی برخوردار است 
كه همگان به دنبال كار و اقدام در اطراف و اكناف آن هستند و به دليل 
اهميت اين موضوع، تالش دارند تا گوی سبقت اولين بودن را از ديگران 
بربايند. و اما نشانه بد اين است كه علی رغم گذشت چندين سال از ايجاد 
و توسعه اين مفهوم، هنوز چارچوب و ساختار اين نوع كتابخانه روشن 
نشده و سازمان مستقل متولی آن نيز جهت ساماندهی به اين گونه ادعاها 

مشخص نيست. 
تمامی  همانند  ديجيتالی،  كتابخانه  مفهوم  كه  است  اين  حقيقت 
مقوله های  نوين و فناوري -محور در كشور ما، دچار نوعی مدزدگی شده 
است. يعنی به عنوان يك اقدام يا محصول جديد و لوكس در برهه ای از 
زمان مورد توجه خيلی ويژه قرار گرفته و پس از مدتی به ورطه فراموشی 
برای  خوبی  به  آن  ذات  و  ساختار  ماهيت،  اينكه  بدون  می شود،  سپرده 
بسياری از عاشقان سينه چاک آن روشن شده باشد. همين مدزدگی باعث 
با  شده است كه بسياری از فعاليت های حوزه كتابداری و اطالع رسانی، 
ربط يا بی ربط، صرفا جهت بهره برداری از اين نام لوكس و دهان پركن 
از  بهره برداري  و  شناخت  در  اخالل  باعث  تنها  نه  و  شده  متصل  آن  به 

1 عضو هيات علمی مركز اطالعات و مدارک علمی كشاورزی
 zabedini@yahoo.com  

نقصان  دچار  نيز  ديجيتالی«  »كتابخانه  واژه  اصل  كه  شوند  فعاليت ها  آن 
شناخت يا حتی كج فهمی مفهومی شود. به گونه ای كه اكنون  تعيين مرز 
در  تخصص  داعيه داران  از  بسياری  برای  حتی  ديجيتالی  كتابخانه  دقيق 
حوزه كتابخانه های ديجيتالی دشوار شده است. زيرا هر فرد يا گروهي، 
به زعم خود كتابخانه ديجيتالي ايجاد كرده و آن را بهترين و كامل ترين 
مي شناسد و با توجه به عدم حضور مرجعي تصميم گير در اين خصوص، 
هيچ استدالل و نظري در باب شكاف موجود بين كتابخانه خود و كتابخانه 

ديجيتالي استاندارد را نمي پذيرد.
ماهيت  و  ذات  در  ديجيتالی«  »كتابخانه  مقوله  كه  نماند  ناگفته  البته 
خود  نيز زاينده چنين اختالف نظری در سطح جهان بوده است و بررسی 
مختصري در اين خصوص نشانگر بيش از 65 تعريف متفاوت در مورد 
كتابخانه ديجيتالی است. اما درک  نادرست در اين خصوص در كشور 
ما بسيار متفاوت بوده و همان گونه كه ذكر شد بيشتر از عالئق تبليغاتي و 

بهره برداري ناصحيح از اين نام باِب روز ناشي شده است.
خوشبختانه، پس از سال ها مطالعه و پژوهش جهاني در اين خصوص، 
گرفته  كار  به  و  معرفي  پديده  اين  براي  شاخص هايي  و  استانداردها 
در  است.  آمده  وجود  به  ديجيتالي  كتابخانه  حقيقي  مصاديق  و  شده 
نامه  پايان  قالب  در  خصوص  به  زيادي  مطالعات  و  پژوهش ها  نيز  ايران 
انجام  زمينه  اين  در  اطالع رساني  و  كتابداري  حوزه  در  دانشگاهي  هاي 
حوزه،  اين  نظري  بُعد  در  كه  كرد  ادعا  مي توان  اكنون  است.  گرفته 
بلوغي نسبي حاصل شده است. اما، هنوز بين بُعد نظري و بُعد عملي آن 
شكافي وجود دارد. بسياري از عالقه مندان يا ذي نفعاني كه هنوز مالكيت 
توجه  بدون  است،  آنها جذاب  براي  ديجيتالي  كتابخانه  نام  با  محصولي 
ايجاد محيطي  به  اقدام  مباني نظري و مطالعات علمي صورت گرفته،  به 
وب پايه با مجموعه اي از فايل هاي الكترونيكي ديجيتالي و بدون ساختار 
و سازماندهي واقعي كتابخانه ديجيتالي، مي  نمايند و نام كتابخانه ديجيتالي 
بر آن مي نهند. جستجوي ساده اي در محيط اينترنت با عبارت »كتابخانه 
ديجيتالي« مويد اين ادعا است كه مجموعه هاي زيادي اين نام را بر پيشاني 
خود يدک مي كشند كه نام »كتابخانه هاي ناديجيتالي« بر آن ها برازنده تر 

است. 
با ذكر اين واقعيت درباره كتابخانه هاي ديجيتالي در كشور، ضروري 
است كه متوليان امر و تمامي افرادي كه تمايل به كار در اين حوزه دارند، 
و  زوايا  شناخت  و ضمن  بپردازند  اصولي  و  بررسي صحيح  و  مطالعه  به 
زمينه هاي مختلف اين مقوله، بر اساس استانداردها و شاخص هاي شناخته 

شده و مورد تاييد، اقدام به طراحي و توسعه اين كتابخانه ها بنمايند.

كتابخانه هاي نادیجيتالي
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ƒ  1يزدان منصوريان

مقدمه
تناسب  بيشترين  كه  و روشي  رويكرد  انتخاب  پژوهشي  هر طرح  در 
را با موضوع مورد مطالعه داشته باشد، از اهميتي به سزا برخوردار است. 
و  مي دهد  افزايش  را  پژوهش ها  موفقيت  ميزان  انتخاب  اين  در  دقت 
اهمال در آن نتيجه اي جز بي ثمر ماندن پژوهش به دنبال نخواهد داشت. 
پژوهش های كتابداري و اطالع رساني نيز از اين قاعده كلي مستثنا نيستند 
و معموالً  كتابداران با دغدغه انتخاب بهترين رويكرد و روش پژوهشي 
خصوص  در  اساسي  پرسش هاي  از  يكي  همواره  رو،  اين  از  مواجه اند. 
به  مربوط  حرفه/علم2  اين  در  آن،  عام  معناي  به  »پژوهش«،  جايگاه 
گزينه هاي موجود در انتخاب »رويكرد و روش پژوهش«3 است. به بيان 
ديگر، با توجه به گستردگي و تنوع موضوع هاي پژوهشي موجود در اين 
حرفه/علم، بايد ديد كتابداران معموالً از چه رويكردها و روش هايي در 
پژوهش هاي خود بهره مي گيرند، يا مي توانند بهره گيرند و به هر دليل تا 
كنون از آن غفلت كرده اند. نوشته حاضر بيش از آ ن كه به بخش نخست 
 - شده  واقع  استفاده  مورد  كنون  تا  كه  روش هايي  يعني  پرسش-  اين 
بپردازد، قصد دارد به بخش دوم آن - يعني روش هايي كه تا كنون به هر 

1 عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران
2 در اين جا از كتابداري و اطالع رساني به عنوان يك حرفه/علم ياد مي شود. 
چرا كه اين رشته از يك سو حرفه اي است كه قدمتي چند هزار ساله دارد، و از 
سويي ديگر رشته اي دانشگاهي است كه سابقه اي بيش از يك قرن را در كارنامه 

خود به ثبت رسانده است.
Research Approach and Methodology 3

دليل مغفول مانده اند- اشاره كند.
در تعامل پيچيده و چندوجهي كاربران با منابع اطالعاتي پرسش هاي 
پژوهشي فراواني براي كتابدارن مطرح مي شود كه پاسخگويي به هر يك، 
روشها  اين  بندي  دسته  مي طلبد.  را  خود  خاص  روش  و  رويكرد  اتخاذ 
نيز  نوشته حاضر  اين مختصر نمي گنجد، و  حديث مفصلي است كه در 
به  اشاره  فقط  اينجا  در  نويسنده  هدف  ندارد.  را  آن  به  پرداختن  قصد 
انجام  براي  اطالع رساني  متخصصان  و  است كه كتابداران  فرصت هايي 

پژوهش هاي خود از منظر روش پژوهش دارند.

رويکردها و روش هاي پژوهشي: فراتر از قلمرو تعريف شده 
رشته هاي دانشگاهي

طبيعي  و  ثابت  واقعي،  آن كه  از  بيش  علمي  رشته هاي  ميان  مرزهاي 
ميان  روابط  دليل  همين  به  هستند.  قراردادي  و  متغير  ساختگي،  باشند، 
رشته ها همواره پويا و در حال دگرگوني بوده و هست. اين موضوع طي 
چند دهه اخير نيز در آثار بسياري از متفكران حوزه هايي مثل »فلسفه علم« 
نيز مطرح شده، كه اين نوشته كوتاه مجال پرداختن به آنها را ندارد4. فعاًل 
اگر در همين حد بپذيريم كه قلمروهاي تعريف شده رشته ها، و به ويژه 
از موارد  بسياري  تنيده اند كه در  در حوزه روش پژوهش، چنان در هم 
نمي توان مرز ميان آن ها را از هم تشخيص داد، در اين صورت مي توان 
ابزار مشتركي است كه براي حل  گفت كه روش هاي پژوهش در واقع 
مسائل رشته هاي علمي گوناگون در اختيار پژوهشگران قرار گرفته است. 
به ويژه در رشته هايي كه از نظر موضوعي قرابت و پيوند بيشتري دارند اين 
اشتراک و همپوشاني عميق تر و ملموس تر است. فراتر از آن در حوزه هاي 
ميان رشته اي5 اساساً وجود همين همپوشاني قلمروهاست كه ماهيت آنها 

را تعريف مي كند. 
از آنجا كه كتابداري و اطالع رساني از قلمرويي »ميان رشته اي« يا به 
براي  متعددي  گزينه هاي  است،  برخوردار  »چندرشته اي«6،  دقيق تر  بيان 
ناشي  تنوع  اين  دارد.  قرار  كتابداران  روي  پيش  پژوهش  روش  انتخاب 
و  »اطالعات«  مفهوم  يعني  حوزه  اين  اصلي  مايه  درون  ويژگي هاي  از 
تنوع  و  گستردگي  است.  آن  بازيابي  و  ذخيره  به  مربوط  پيچيدگي هاي 
منابع اطالعاتي و وجوه مختلف مسائل مربوط به كاربراني كه از اين منابع 
و  كتابداري  پژوهش هاي  براي  فراواني  زمينه هاي  نيز  مي كنند،  استفاده 
اطالع رساني ايجاد كرده است. به دليل همين تنوع هر يك از موضوع هاي 
از منظر  بايد ديد  به رويكردي خاص خود دارد. حال  نياز  مورد بررسي 

4 براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به آثاري كه در خصوص »فلسفه علم« منتشر 
بر  درآمدي  علم:  چيستي   .)1387( آلن.  چالمرز،  مثاًل:  كنيد.  مراجعه  شده اند 
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ماهيت  اين  رهگذر  از  كه  فرصت هايي  مهم ترين  پژوهشي  روش شناسي 
ميان رشته اي در اختيار كتابدارن قرار گرفته كدام اند؟ اما قبل از آن بايد 
اين  در  پژوهشي  اصلي  مولفه هاي  ممكن  دسته بندي  كالن ترين  در  ديد 

حرفه/علم را به چند دسته مي توان تقسيم كرد؟

در  ممکن  روش هاي  از  طيفي  و  پژوهشي  اصلي  مولفه هاي 
مطالعات کتابداري و اطالع رساني

زمينه هاي  ممكن  شكل  عام ترين  حال  عين  در  و  ساده ترين  در  اگر 
پژوهشي موجود در قلمرو كتابداري و اطالع رساني را حول يك محور 
اصلي يعني »تعامل كاربران با منابع اطالعاتي« در نظر بگيريم، آن گاه با سه 
مولفه كالن و بنيادي در اين پژوهش ها روبه رو خواهيم بود، كه عبارتند 
از: کاربران، منابع اطالعاتي، و فرايند تعامل1. توجه به هر يك از 
رشته ها  ساير  پژوهشي  با روش هاي  هر كدام  پيوندي كه  و  مولفه ها  اين 
پژوهش هاي  عمق  و  گستره  بر  مي تواند  كه  است  حركتي  آغاز  دارند 
كتابداري و اطالع رساني بيافزايد و افق هاي تازه اي پيش روي پژوهشگران 

اين حرفه/علم بگشايد.

1. كاربران، با تمام نيازها، نگرش ها، انگيزه ها و ويژگي هايي كه دارند:
اطالع رساني  مراكز  و  كتابخانه ها  در  كه  تالش هايي  همه  بي ترديد 
از  گروهي  اطالعاتي  نيازهاي  تامين  هدف  با  نوعي  به  مي گيرد  صورت 
كاربران امروز و فرداي اين مراكز گره خورده است. شايد نيازي به تكرار 
فعاليت هاي  اصلي  آنان محور  نيازهاي  و  نباشد كه كاربران  واقعيت  اين 
بر  و  مي دهند  اختصاص  به خود  را  اطالع رساني  متخصصان  و  كتابدارن 
اجرا شود  و  تعريف  رشته  اين  در  پژوهشي  است  قرار  اگر  اساس  همين 
همواره به طور مستقيم يا غيرمستقيم كاربران و نيازهاي آنان نقشي كليدي 
در اين ميان ايفا مي كند. از سويي ديگر قبل از آنكه اين »كاربر« موضوع 
مورد مطالعه در پژوهش هاي كتابداري و اطالع رساني باشد در واقع همان 
علوم  روان شناسي،  مثل  پژوهش هاي رشته هايي  در  مطالعه  مورد  »انسان« 
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بسياري  بنابراين،  است.  بوده  مشابه  حوزه هاي  و  جامعه شناسي  تربيتي، 
و  براي كتابداران  »كاربر«  اين  از پرسش هايي كه ممكن است در مورد 
متخصصان اطالع رساني پيش آيد، قباًل براي روان شناسان و جامعه شناسان 
مطرح بوده است و چه بسا براي بسياري از آنها نيز پاسخ هايي يافت شده 
باشد. فقط در اين جا همان »انسان« در پژوهش كتابداري و اطالع رساني 
در نقش »كاربر« ظاهر شده و نياز، رفتار و عملكرد خاصي از او مطرح 
قباًل در همه آن  نه همه روش هايي كه  اگر  بسا  بنابراين، چه  شده است. 
رشته ها مورد استفاده است، حداقل برخي از آنها، به كار كتابداران بيايد و 
تجربه نشان داده معموالً چنين است. ازاين رو، چرا ما كتابدارن با جستجو 
در روش هاي پژوهشي اين رشته ها از ابزارهاي مورد استفاده آنان و بدنه 

دانش موجود در آن حوزه ها بهره مند نشويم؟ 
2. منابع اطالعاتي، با تمام گستردگي و تنوعي دارند:

باشند درون مايه حرفه/علم  منابع اطالعاتي به هر شكل و فرمتي كه 
كتابداري و اطالع رساني، يعني »اطالعات«  را به همراه خود دارند و ابزار 
آيند.  مي  شمار  به  اطالع رساني  متخصصان  و  كتابدارن  پژوهش  و  كار 
ذخيره،  توليد،  فرايند  به  رشته  اين  در  پژوهشي  موضوع هاي  از  بسياري 
مربوط مي شوند. نگرش هاي  اطالعات  اين  بازيابي  به ويژه  و  سازماندهي 
گستردگي  دليل  به  كه  شده  مطرح  »اطالعات«  تعريف  در  متعددي 
آن ها حتي اشاره اجمالي به هر كدام خارج از فرصت اين نوشته كوتاه 
به دليل وجود  اين است كه  اينجا فقط  قابل طرح در  نكته  بود2.  خواهد 
رويكردهاي متفاوت به مفهوم اطالعات و كاربردهاي متنوع آن در قلمرو 
اين  در  گوناگون  روش هاي  با  متنوعي  پژوهش هاي  مختلف،  رشته هاي 
راه هاي  ديگر  رشته هاي  در  اساس، جستجو  اين  بر  اجراست.  قابل  زمينه 
غفلت كرده  آنها  از  كنون  تا  بسا  چه  كه  ما خواهد گشود  براي  تازه اي 
باشيم. مثاًل، بحث »نشانه شناسي«3 حوزه گسترده اي در علم ارتباطات و 
زبان شناسي است. مطالعات مفصلي در اين زمينه انجام شده كه حاصل آن 
حجم عظيمي از يافته ها و روش هاي آزمايش شده اي است كه مي تواند در 

اختيار پژوهشگران كتابداري و اطالع رساني قرار گيرد.
3. تعامل، با تمام مولفه هاي پيدا و پنهاني كه در بافت آن تنيده اند:

تعامل ميان كاربران با منابع اطالعاتي سومين ستون اصلي در پژوهشهاي 
كتابداري و اطالع رساني است. تعامل همواره در »بافت و بستري«4 واقعي 
فراواني است و  از عناصر و مولفه هاي  بستري كه متشكل  رخ  مي دهد. 
مستقلي  پژوهش هاي  يا  پژوهش  موضوع  مي تواند  خود  يك  هر  مطالعه 
نيز در بسياري از طرح هاي پژوهشي از زواياي  باشد. اين فرايند پيچيده 
گوناگون مورد توجه كتابداران بوده است. اما به نظر مي رسد تا كنون به 

2 عالقه مندان به اين موضوع مي توانند به اين اثر مراجعه كنند: حري، عباس. 
)1387(. درآمدي بر اطالع شناسي: كاركردها و كاربردها. تهران: كتابدار.
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حوزه هايي كه به مفهوم تعامل ميان انسان ها با منابع اطالعاتي پرداخته اند 
رشته  موضوع  اين  به  حوزه  نزديك ترين  مثاًل،   نداشته ايم.  كافي  توجه 
از  حاصل  انتشارات  از  عظيمي  حجم  كه  است  رايانه«1  با  انسان  »تعامل 
مطالعات  در  كه  روش هايي  و  ماست  اختيار  در  رشته  اين  پژوهشگران 
عنوان  به  دارد.  ما  نيازهاي  با  فراواني  تناسب  نيز  مي گيرند  كار  به  خود 
مثال مجله اي مانند »مجله بين المللي مطالعات تعامل ميان انسان و رايانه«2 
يكي از ده ها نشريه اي است كه در اين حوزه منتشر مي شود و مقاالت آن 
مي تواند بر غناي مطالعاتي كه ما در زمينه »رابط كابر«3 در فهرست هاي 

رايانه اي4 انجام مي دهيم بيافزايد.

نتيجه
بهره گيري از رويكردها و روش هايي كه در حوزه هاي ديگر استفاده 
مي شوند نه تنها چيزي از ارزش فعاليت هاي پژوهشي ما نمي كاهد بلكه بر 
ارزش آن مي افزايد. اين روش ها ابزاري انحصاري محسوب نمي شوند كه 
فقط به يك رشته يا يك موضوع خاص تعلق داشته باشند و ديگران مجاز 
در يك  را  پژوهشي  آنچه كاربرد يك روش  نباشند.  آنها  از  استفاده  به 
طرح پژوهشی نشان مي دهد، تناسب آن با مسئله و پرسشي است كه در 
اين مطالعات مطرح شده است. مثاًل، نمي توان گفت كه »تحليل گفتمان«5 
پژوهش  در  روش  اين  است.  زبان شناسان  خاص  پژوهشي  روش  يك 
خاص  ديدگاه  يا  نگرش  يك  تحول  سير  بررسي  قصد  كه  رشته اي  هر 
را در يك دوره زماني مشخص داشته باشد كاربرد دارد. همان طور كه 
نويسنده اين مقاله از »نظريه پردازي داده محور6« در پژوهش دوره دكتري 
پرستاري،  به  مربوط  مطالعات  در  بيشتر  كه  روشي  كرد.  استفاده  خود 
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جامعه شناسي و حوزه هاي مشابه استفاده شده بود.
از اين رو، كتابدارن نبايد خود را به يك يا چند روش معمول كه با 
بتوان  مادامي كه  باشند  به خاطر داشته  و  آن خو گرفته اند محدود كنند 
ساخت،  برقرار  مطالعه  مورد  مسئله  و  پژوهشي  روش  يك  ميان  پيوندي 
كه  است  حالي  در  اين  دارد.  وجود  نوين  روش هاي  از  استفاده  امكان 
شروع  از  كه  نيم قرني  طي  اطالع رساني  و  كتابداري  پژوهش هاي  مرور 
آموزش رسمي دانشگاهي آن در كشور مي گذرد، نشان مي دهد كه سايه 
رويكردهاي كّمي و استفاده مكرر از »روش پيمايشي« در اغلب مطالعات 
اين حوزه، نوعي محدوديت روش شناختي ايجاد كرده است. شايد اكنون 
زمان آن فرا رسيده باشد كه كتابدارن به ساير گزينه ها در اين زمينه بيشتر 
بيانديشند و از اين رهگذر به مطالعات و پژوهش های خود رنگ تازه اي 

بخشند.

نشست روسای شاخه های استانی در  

دی ماه

نشست مشترک روسای شاخه های استانی 

انجمن در 29 دی ماه در تهران برگزار خواهد 

شد.  در اين نشست ضمن گزارش شاخه های 

استانی از فعاليت های انجام گرفته، در مورد 

مسائل و مشكالت انجمن تبادل نظر صورت 

خواهد گرفت.
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ƒ 1مهدی عليپور حافظی

كتابخانه ديجيتال همانگونه كه از اسم آن نيز مشخص است، مبحثی 
و  كتابداری  علوم  حوزه  در  ريشه  كتابخانه  كلمه  است.  رشته ای  بين 
اطالع رسانی دارد و كلمه ديجيتال نشانگر آن است كه متخصصان حوزه 
علوم رايانه نيز در آن دخيل هستند. هر چند بسته به نياز حوزه های علمی 
مختلفی در آن نقش برجسته ای پيدا می كنند. مانند مباحث مربوط به حق 
نيازمند تخصص متخصصان حوزه حقوق  مؤلف در محيط ديجيتال كه 
توجه  نيازمند  زمينه  اين  بنابراين هر حركتی در  است.  معنوی  مالكيت  و 
به ديدگاه های متخصصان مرتبط با آن است. متأسفانه در حال حاضر در 
بااليی برخوردار شده است و  اهميت  از  بودن  ما بحث ديجيتالی  كشور 
رايانه  علوم  حوزه  ديدگاه  با  كه  ديدگاه  اين  با  زيادی  بسيار  پروژه های 
عجين است به اجرا درآمده است كه در اغلب موارد با شكست مواجه 
پايگاه اطالعاتی می دانند  شده اند. متخصصان رايانه كتابخانه ديجيتال را 
است  اين  در  اطالعاتی  پايگاه های  ساير  با  آن  تفاوت  تنها  آنها  زعم  به 
اطالعاتی  منابع  كامل  محتوای  دارای  اطالعاتی  پايگاه های  اين  كه 
ديجيتال  كتابخانه  كه  هستند  باور  اين  بر  متخصصان  اين  بنابراين  است. 
يك نرم افزار ذخيره و بازيابی محتوای ديجيتال منابع اطالعاتی است. از 
جمله مطرح ترين تعاريفی كه با اين ديدگاه بيان شده تعريف آقای لينچ 
از كتابخانه ديجيتال است. همانگونه متوجه می شويم از منظر متخصصان 
رايانه نرم افزار كتابخانه ديجيتال نرم افزار بسيار ساده ای است كه به راحتی 
قابل پياده سازی است. اين متخصصان در اكثر موارد توجهی به ملزومات 
و  كتابداری  علوم  متخصصان  منظر  از  ديجيتال  كتابخانه های  نياز  مورد 
اطالع رسانی ندارند. از اين رو، مديران مؤسسات و سازمان ها با اولويت 

1 دكتری علوم كتابداری و اطالع رسانی

بخشيدن به متخصصان علوم رايانه اقدام به ايجاد كتابخانه های ديجيتالی 
می كنند كه به زعم آنها قابل پياده-سازی در زمانی محدود )حداكثر تا 3 
ماه( است. همين امر نقطه ضعف اساسی تمامی اين پروژه ها است كه بعد 
از مدت بسيار محدودی غير قابل استفاده می شوند و متاقب آن شاهد به 

هدر رفتن سرمايه های ملی بسيار زيادی بوده ايم.
   از طرفی نيز شاهد برداشت های غلط ديگری نيز از مفهوم كتابخانه 
از  استفاده  به  می توان  موارد  اين  از جمله  هستيم.  در كشورمان  ديجيتال 
كتابخانه  هرگز  كه  كرد  اشاره  محصوالتی  به  ديجيتال  كتابخانه  عنوان 
با مجموعه- با مرور در وب  مثال  به عنوان  نمی شوند.  ديجيتال محسوب 

دانشگاه  ديجيتال  كتابخانه  تهران،  دانشگاه  ديجيتال  كتابخانه  مانند  هايی 
اشتراک  با  كه  می شويم  مواجه  ديگری  مشابه  موارد  يا  و  اسالمی  آزاد 
از  استفاده  به  اقدام  بين المللی  ناشران  به  مربوط  اطالعاتی  پايگاه  چند 
نبودن  پايدار  علت  به  كه  در صورتی  كرده اند.  ديجيتال  كتابخانه  عنوان 
دسترسی به اين مجموعه ها و نيز نبود امكان انتخاب مجموعه ها )به علت 
يا  ناشر  توليدی  محتوای  شامل  فقط  اطالعاتی  پايگاه های  چنين  اينكه 
توجه  با  آنها  محتوای  بين  از  انتخاب  امكان  ما  و  هستند  خاص  ناشرانی 
خد مات  ارائه  امكان  نبود  و  نيستيم(  خود  مجموعه سازی  خط مشی  به 
اتالق كرد. عالوه  ديجيتال  كتابخانه  عنوان  آنها  به  نمی توان  كتابخانه ای 
بر اين شاهد مجموعه های مشخصی مانند كتابخانه ديجيتال امام علی )ع(، 
كتابخانه ديجيتال روشن كتاب و نظاير آن هستيم كه گاها شاهد ثبت اين 
مجموعه ها تحت عنوان اختراع نيز هستيم كه با هيچ منطقی قابل استدالل 
نيست. افرادی اقدام به گردآوری منابع مربوط به فرد خاص و يا موضوع 
خاصی می كنند كه در اكثر موارد اين محتواها نيز ناقص هستند و با عنوان 
وجه  هيچ  به  كه  صورتی  در  می كنند  معرفی  را  آنها  ديجيتال  كتابخانه 
نمی توان عنوان كتابخانه ديجيتال به آنها اتالق كرد. حتی هنگام عبور از 

   كتابخانه دیجيتال
درک نادرست یک مفهوم
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خيابان نيز شاهد ارائه لوح های فشرده ای از مجموعه های دانلود شده غير 
منابعی  نوع  )وجود همه  آنها  به حيطه های موضوعی  توجه  بدون  قانونی 
مجازی  كتابخانه  يا  ديجيتال  كتابخانه  عنوان  با  فشرده(  لوح های  اين  در 

نيز هستيم. 
يا  و  تعريف  تا  است  الزم  شده  ذكر  نمونه های  و  داليل  به  توجه  با 
معيارهايی روشن وجود داشته باشد تا بتوانيم كتابخانه ديجيتال واقعی را 
محصوالت ديگر تمييز دهيم. پيش از ارائه چنين معيارهايی الزم می دانم 
ذهنيت  اين  همواره  كنم.  ذكر  ديجيتال  كتابخانه  از  كوتاه  مقدمه ای  تا 
با  ايجاد می شود كه وسيله را  ما  نادرست در مورد كتابخانه ديجيتال در 
هدف اشتباه می گيريم. بايد به اين مسئله توجه داشته باشيم كه كتابخانه 
ديجيتال به عنوان فنآوری، ابزاری است كه در دنيای فنآورانه امروزی ما 
را به رسالت اصلی خود كه همان جلب رضايت كاربران از كتابخانه ها 
است رهنمون می شود. بنابراين كتابخانه ديجيتال وسيله است نه هدف. از 
طرفی نيز رسيدن كتابخانه ديجيتال شدن در آن واحد امكان پذير نيست 
و ما بايد فرآيند كتابخانه ديجيتال شدن را طی بكنيم. به اين مفهوم كه در 
حركت از كتابخانه الكترونيك به كتابخانه ديجيتال بايد تجربه كتابخانه 
هستند  ديجيتال  محتواها  از  برخی  آن  در  كه  باشيم  داشته  را  دووجهی1 
ولی پايه خدمات كتابخانه همچنان متمايل به كتابخانه الكترونيكی است 
فيزيكی  به محيط  به مراجعه  از كتابخانه مجبور  استفاده  برای  و كاربران 

كتابخانه هستند. 
از طرفی نيز همواره اين شبهه در ما وجود دارد كه كتابخانه ديجيتال2 
را با كتابخانه ديجيتالی شده3 اشتباه می گيريم. قرار نيست تمامی محتواهای 
موجود در كتابخانه الكترونيكی به قالب ديجيتال تبديل شوند. در كتابخانه 
ديجيتال ممكن است نياز به تبديل برخی از محتواهای آنالوگ به ديجيتال 
كتابخانه ها  اين  در  نيز  ديگری  محتواهای  و  ديگر  ولی روش های  باشيم 
وجود دارند كه بايد با توجه به قابليت های محيط ديجيتال از آنها استفاده 

كنيم. 
به طور كلی كتابخانه ديجيتال بايد با توجه به هر دو ديدگاه مذكور 
رايانه(  علوم  متخصصان  و  اطالع رسانی  و  كتابداری  علوم  )متخصصان 
تعريف و ايجاد شود. بدون توجه به هر يك از آنها ما را به بيراهه خواهد 
نفع خاصی  هيچ  كه  شد  هنگفتی خواهد  هزينه های  باعث صرف  و  برد 
از  استفاده  با  بايد  ديجيتال  كتابخانه  بنابراين  ساخت.  نخواهد  ما  عايد  را 
قرار گيرد: كتابخانه هاي ديجيتال سازمان  معيارهای زير مورد شناسايی 

هايي هستند كه در آن: 
1( اشياء اطالعاتی ديجيتال بايد مبتني بر اصول مجموعه سازي، گردآوري 

يا توليد شده باشند؛

Hybrid library 1
Digital library 2

Digitized library 3

2( كاركنان متخصصي به انتخاب و سازماندهي منابع اطالعاتي بپردازند؛
3( اشيای ديجيتال از طريق شبكه به جامعه كاربران آن كتابخانه ارائه شود؛

فايل،  مديريت  سازوكارهای  از  استفاده  با  ديجيتال  اشياء  مديريت   )4
مانند مديريت در نمايش و ارائه اطالعات به كاربران، و مديريت سطح 

دسترسی صورت پذيرد؛ و
5( اطالعات ديجيتالي به مدت زمان طوالني به مثابه منابع اطالعاتي پايدار 
قابل دسترس باشند. كتابخانه هايي كه همه اين عناصر را دارا باشند، بدون 

توجه به كميت آنها، كتابخانه ديجيتال ناميده می شوند. 

قابل توجه دانشجويان و فارغ التحصيالن 
كتابداری و اطالع رسانی

كميته پژوهش چهارمين دوره  اتحاديه 
انجمن های علمی-دانشجويی كتابداری و 

اطالع رسانی ايران )ادكا(
اقدام به جذب پژوهشگر می نمايد .

از پژوهشگران جوان و عالقه مند دعوت به 
عمل می آيد برای  عضويت در كميته پژوهش 

با آدرس الكترونيكی
adkaresearch@gmail.com

مكاتبه فرمايند.
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ƒ 1اميرحسين رجب زاده عصارها

هر روز، حدود سي تا چهل ميل به دست من می رسد.. از اين تعداد 
شايد بيش از نصف آن ها از گروه بحث مشهد )گرو بحث LIS( باشد. 
االن  كه  حرف هايي  هستند،  مشهد  بحث  گروه  عضو  كه  كساني  براي 
 مي خواهم بزنم آشناست. مي خواهم بگويم عضويت در گروه بحث هم 
فرصت است هم چالش. هم فايده دارد، هم ضرر. خب گروه هاي بحث به 
طور عمده همين طور هستند. به ويژه گروه هاي بحثي كه در وب فراوان اند 
و موضوعات آن ها بيشتر تفريح و سرگرمي ست. اما آيا گروه هاي بحثي 
كه ادعاي بحث در مورد موضوعي تخصصي را دارند نبايد كمي شسته 
فعاليت كنند؟ نمي خواهم گروه بحث علمي را تعريف كنم و  و رفته تر 
چارچوب و قالب و محدوديت براي آن تعيين كنم، بعد آن چه در گروه 
اين است كه  بسنجم. قصدم  معيارها  با آن  را  اتفاق مي افتد  بحث مشهد 
به طور  را  اتفاقاتي كه در آن مي افتد  ويژگي هاي كنوني گروه بحث و 

كلی مروري كنم.
با شنيدن عبارت »گروه بحث« اين تداعي در ذهن صورت مي گيرد كه 
گروهي كه توانايي بحث در مورد موضوعي خاص را دارند گرد هم جمع 
تعيين  به صورت مجازي( و در چارچوب موضوعاتي  شده اند )شايد هم 
شده كه وجه اشتراک تمامي افراد آن گروه است و به نوعي دليل تشكيل 
آن گروه به حساب مي آيند بحث مي كنند. گفتم تعاريف علمي را كاري 
ندارم. از اين جنبه گروه بحث مشهد، مجموعه اي از كتابداران تازه كار و 
باتجربه، استاد و دانشجو، كارمند و مدير و ... را گرد هم آورده است. اما 
راستش اين است كه به معناي واقعي شايد كمتر از ده درصِد ميل هايي كه 
زده مي شود مورد بحث قرار مي گيرد. اصال موارد زيادي از ميل ها قابل 
با اين ماهيت عضو هستم؛گروه هاي  بحث نيستند. در گروه هاي ديگري 

Arasarha@ut.ac.ir :1 دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه تهران

كتابخانه  وبگاه  در  ابرداده اي  استاندارد  مورد يك  در  مثال  كوچكي كه 
تبادل نظر هستند.  براي بحث و  ايجاد شده اند. آن ها واقعا محلي  كنگره 
شايد بگوييد آن موضوعات خيلي تخصصي هستند و ماهيت گروه بحث 
مشهد با آن گروه ها فرق دارد. قبول دارم. همين ماهيت چيزي ست كه به 
عنوان نكته ي دوم مي خواهم به آن اشاره كنم. گروه بحث با مخاطباني 
و  توانايي ها  دغدغه ها،  است  ممكن  كدام  هر  كه  روبروست  گسترده 
با دانشجو متفاوت است.  استاد  باشند. دغدغه ي  تفكرات متفاوتي داشته 
اين دست كه  از  نيست و مسائلي  با كارمند يكي  دغدغه ي جوياي كار 
گوناگوني،  اين  وجود  با  دارد.  وجود  مشهد  بحث  گروه  در  وضوح  به 
مي توان انتظار اشتراكات را هم داشت. مثال خانم دكتر مكتبي فرد چندي 
پيش در وبالگ گفتگو به حق به آن اشاره كردند: اين كه انتظار داريم به 
عنوان كتابدار با كساني كه حتي كو چك ترين درخواست هاي اطالعاتي 

خود را از ديگران در گروه بحث طلب مي كنند، روبرو نشويم.
از طرفي، اصال بد نيست كه از همكاران و هم صنف هاي خود باخبر 
يا  اقوام  فوت  براي  ابراز هم دردي  وقتي خبر  نمي شود  واقعا  ولي  باشيم. 
تبريك يا خبرهايي از اين دست، مربوط به يكي از اعضاي گروه فرستاده 
شد، باقي افراد جواب دادن اختصاصي به خود آن شخص را انتخاب كنند 

و يك ميل، چندباره و چندباره ادامه پيدا نكند؟
از سوي ديگر، كامال مشخص است كه درصد بااليي از اعضاي گروه 
نمي رسند تمام ميل ها را چك كنند. چون مثال معرفي وبگاه گنجور در 
همين روزهاي اخير چندبار توسط اعضاي مختلف به گروه فرستاده شد 
كه نشان دهنده اين واقعيت است كه افراد ميل هايی را كه پيش تر از طرف 

گروه به دست شان رسيده را به هر دليل مشاهده نكرده اند.
)هرچقدر هم  غير تخصصي  نيست بحث هاي  بهتر  ديگر  از طرفي  يا 
حال  در  نفر  چند  نمي دانم  نشود؟  فرستاده  بحث  گروه  به  باشند(  جالب 
يك  فقط  اعضا  از  هركدام  اگر  ولي  هستند  بحث  گروه  عضو  حاضر 
ايميل جالب براي گروه بفرستند صدها ايميل به دست تمام اعضاي گروه 
مي رسد. به نظرم هر روزه به اندازه كافي از دوستان و آشنايان ايميل هاي 
را كه  ايميل هايي  تمامي  تقريبا  تا آن جايي كه  جذاب دريافت مي كنيم. 
بعضي از اعضا جالب تشخيص دادند و براي گروه ارسال كردند،  پيش تر 

دو سه بار ديگر دوستان برايم ارسال كرده  بودند!
بعضي از اعضا، مشخصات و راه هاي ارتباط با كساني را مي خواهند كه 
كافي ست يك بار نام آن ها را در گوگل سرچ كنند تا تمامي  مشخصات 

فرد مورد نظر خود را پيدا كنند.
عجيب  گاهي  و  ناكامل  مستعار،  اسامي  با  ديگر،  بعضي  يا 
درخواست  پايين  در  امضايي  هيچ  و  مي كنند  مطرح  را  درخواست هايي 
آن ها ديده نمي شود يا هنگام ميل زدن موضوع ميل را فراموش مي كنند 
ارتباط  نشدن  برقرار  و  نگرفتن  جواب  براي  عاملي ست  خود  شايد  كه 

گروه بحث مشهد: 
     امتياز یا عذاب؟
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مناسب با ديگر اعضا.
به  كه  اين  نه  افتادند(  قلم  از  كه  ديگري  مشكالت  مشكالت)و  اين 
مثال  براي  دارند.  را  شدن  برطرف  قابليت  ولي  باشند،  حل  قابل  آساني 
می توان ترتيبی اتخاذ نمود تا افراد در ابتداي عضويت، از اين موارد مطلع 
كردن  مطلع  براي  ديگري  راه كارهاي  از  مي توان  حال  هر  به  يا  شوند. 

تمامي اعضا سود برد.
براي گروه بحث مشهد مي توان  اين موارد، مزاياي بسياري  در كنار 
اين مورد  به ذكر  از ذكر تك تك آن ها خودداري مي كنم و  برشمرد. 
بسنده مي كنم: تعدادي از درخواست ها كه در گروه بحث مطرح مي شود 
اگرچه ماهيت به بحث گذاشتن را ندارد )مانند درخواست مقاله، كتاب يا 
...( اما مطرح شدن آن ها كامال طبيعي ست و به قول بسياري از اعضا براي 
آن ها نيز مفيد فايده است. فرض كنيد يكي از دوستان، مقاله اي مي خواهد 

به پايگاهي خاص است. سنِت بسيار خوبي ست )تا  نيازمنِد دسترسي  كه 
حدي كه شايد عضويت در چنين گروهي، امتياز يك كتابدار در كشور 
محسوب شود!( كه باقي دوستان، در جواب به درخواست آن عضو، مقاله 
را در دسترس تمامي اعضا قرار مي دهند. البته برخی همين ويژگی را هم 

به دليل مشكالت مربوط به رعايت حقوق مولف زير سوال می برند. 
از  دوستان  از  عده اي  كه  بگويم  ديدم  الزم  جهت  اين  از  را  اين ها 
و  بودن  بي خبر  و  مي  برند  نام  عذاب  عنوان  به  بحث  گروه  در  عضويت 
فراوان. چه  با دردسرهاي  به عضويت  ترجيح مي دهند  را  عدم عضويت 
امتياز باشد چه عذاب، ايميل های گروهی بخشی از ارتباطات حرفه ای ما 
كتابدارها را تشكيل می دهند و الزم است با دقت بيشتری از اين امكانات 

استفاده كنيم.

ƒ محسن جم

برگزاري  نشاني خود و محل  ايران مستقر كرده است،  را در كتابخانه ملی  ايران كه دفتر اصلی خود  انجمن كتابداري و اطالع رساني  سال هاست 
نشست هايش را اين گونه مي نويسد و مي نماياند: 

»تهران – بزرگراه حقانی )محور غرب به شرق( -  بعد از ايستگاه متروی ميرداماد – بلوار كتابخانه ملی -  سازمان اسناد و كتابخانه 
ملی جمهوری اسالمی ايران )و مثأل( تاالر 80 نفري«

به آخرين اطالعيه هاي انجمن كه مي نگرم هنوز چنين نشاني ای را مي بينم. به كتاب ها و نشريات منتشره كتابخانه ملي ايران نيز كه نگاه می كنم نيز 
همين نشاني را مي يابم. 

به مناسبت هفته كتاب، آرشيو ملي ايران »نمايشگاه اسناد كتاب و كتابخانه« را برگزار كرد. دعوت نامه اين نمايشگاه كه توسط اداره كل اطالع رساني 
و ارتباطات معاونت اسناد ملي )همان آرشيو ملي( براي دعوت شوندگان ارسال شده، خود از اسناد اطالع رساني كشور است:

نشاني آرشيو ملي در صفحه 2 و 4 دوبار و به دو شكل آمده است:

ص 4 ص 2
آرشيو ملي ساختمان گنجينه اسناد

)بزرگراه شهيد حقاني )شرق به غرب
،ابتداي خيابان كوشا

بعد از ورزشگاه شهيد كشوري

)بزرگراه شهيد حقاني )شرق به غرب
،بعد از ورزشگاه شهيد كشوري

ابتداي خيابان كوشا
خواننده نمی داند كه به كدام يك از نشانی های فوق بايد اعتماد كند. نشاني كتابخانه ملي نيز بر همين دعوت نامه جالب است:

كتابخانه ملي
بزرگراه شهيد حقاني )غرب به شرق(

بعد از متروي ميرداماد
بلوار كتابخانه ملي

مسئولين انتشار دعوت نامه نمي دانند كه يكي دو سالي است كه نام ايستگاه متروي ميرداماد به ايستگاه متروي حقاني تغيير نام يافته و ايستگاه ميرداماد 
جاي ديگري است؟ اين هم از نتايج مترو سوار نشدن است. هيچ مترو سواري نيز يادآوري نكرد يا جرات نكرد توضيح دهد يا اصالح كند! 

كند! تغيير  نمی خواهد  كه  نشانی ای 
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در سطر اول تقريظ كتاب ارزشمند ارزش ها و جذابيت هاي كتابداري 
و اطالع رساني چنين آمده است كه: »اگر بتوان براي يكي دو دهه اخير 
برشمرد،  ما يك ويژگي  نوين در كشور  تاريخ چهل ساله كتابداري  از 

آن ويژگي، توسعه كمي چشمگير است« )افشارزنجاني، 1386، ص. 7(.
اين گفته، نويد خوبي براي اهالي كتابداري و اطالع رساني كشور است 
نمي گذرد،  ايران  نوين  كتابداري  عمر  از  سال  از چهل  بيش  اگرچه  كه 
است  توانسته  اطالع رساني  و  كتابداري  حوزه  اندک،  مدت  اين  در  اما 
مرزهاي خود را به خوبي بگستراند و خانواده تخصصي نسبتا بزرگي به 
وجود بياورد. البته وقتي مي گوييم عمر اندک چهل ساله و آن را منتََسب 
مي كنيم به كتابداري نوين كشور، اين پرسش پيش مي آيد كه آيا واقعا 
عمر كتابداري و اطالع رساني در اين مرز و بوم كه آن را مهد فرهنگ و 
تمدن مي خوانيم، چهل سال است؟ مگر نه اين است كه كتابداري در اين 
سرزمين، از قدمت ديرينه برخوردار بوده و حتي مي توان ادعا كرد از زمان 
بوده، كتابداري  از پيش قراوالن آن  ايران  شكل گيري تمدن و خط، كه 
هم به وجود آمده است؟ زيرا، گرايش به جاودانگي بشر، همواره او را به 
اين واداشته كه در انديشه ماندگاري دستاوردها و داشته هايش برآيد و به 
هر طريق ممكن، آنها را به ديگران برساند تا شايد روياي جاودانگي او 
تحقق يابد. اما اين كه گفته مي شود، عمر كوتاه چهل ساله كتابداري نوين 

1 عضو هيئت علمي مركز اطالعات و مدارک علمي كشاورزي. رايانامه: 
zabedini@gmail.com؛ تلفن: 09124440321

كشور، به اعتبار تولد دوره هاي آكادميك اين رشته و نگاه دانشگاهي به 
آن است. وگرنه، چنان كه ذكر آن رفت، مي توان قدمت كتابداري را با 
–چه  قدمت بشر پيوند زد. زيرا، به محض توليد اولين نوشته هاي بشري 
تصوير و چه خط- سوداي ماندگاري، تقسيم آن با ديگران و قابل استفاده 
بودن آنها، در زمره دغدغه هاي انسان اوليه بوده است. زيرا، اساسا نوشتن، 
نشانه و از خصوصيات بارز اجتماعي بودن بشر است. چه، اگر انسان براي 
ندارد.  به ثبت و ضبط آن  نيازي  خوِد خودش مطالبي را بخواهد، اصال 
اما، زماني كه خواست به ديگري چيزي را برساند كه براي او ثمربخش 
بوده يا بخواهد او را از مكنونات دروني خود آگاه سازد، اقدام به نگارش 
رنج  خريدن  جان  به  و  خود  دادن  زحمت  به  نيازي  چه  اال،  و  مي كند. 
نوشتن، كه اگرچه نوشتن لذتي ناب و بي همتاست، اما رنج هايي بسيار هم 

دارد كه اهل فن خود بر زواياي آن آگاه هستند.
اگر  مكتوب،  آثار  يعني  نوشتن ها،  اين  ثمره  از  حراست  و  حفظ 
قول  به  و  نيست  مشكلي  باشند،  محدود  و  معين  قالبي  به  و  اندک شمار 
معروف »براي نهادن2 چه سنگ و چه زر«. اما زماني كه گسترده مي شود 
به  نمي توان  ديگر  مي گيرد،  خود  به  رنگارنگ  محمل هاي  و  قالب ها  و 
مدد حافظه و عالقه شخصي، حريف آن شد و طرح هاي نويني مي طلبد 
اينجاست  از  باشند. و  ياراي مهار سيل عظيم و شكننده آن را داشته  كه 
كه كتابداري و اطالع رساني نوين پاي به عرصه مي نهد و علم مديريت 
اطالعات و دانش نطفه مي بندد و در كنار علوم ديگر جا خوش كرده و 
جاپا قرص مي كند. يعني اينكه، بشر امروزي، از يك سوي آن قدر مطالب 
مكتوب و مضبوط از خود به جاي مي گذارد كه سيستم و دستگاهي مجهز 
و پيشرفته براي اداره آن الزم است، و از سوي ديگر، براي توليد مطالب 
غايت  به  ديگر،  دستگاهي  و  سيستم  بايد  پيش گفته،  مضبوط  و  مكتوب 
براي  را  كيفيت  با  اوليه ي  مواد  بتواند  كه  باشد  موجود  مجهز  و  پيشرفته 
توليد به او برساند؛ و اين ساده ترين تعبير از وظايف و عملكرد كتابداري 
و اطالع رساني نوين است. يعني، منابع توليد شده را گردآوري، پردازش 
به  را  آن  غني  و  پرمغز  بخش هاي  و چكيده  و عصاره  نمايد  مديريت  و 
سرعت به دست اهل فن برساند تا آنها بازهم توليد اطالعات و دانش كنند 
و حاصل آن را تحويل كتابدار دهند و اين چرخه، همين طور تا بي نهايت 
باشد كه خود زمينه و  تعالي علمي بشر  يابد و حاصل آن، رشد و  ادامه 
به زندگي سعادتمند  نهايت رسيدن  تعالي روح و در  براي  ابزاري است 

و آرام.
اين كه چرا در يكي دو دهه اخير، علم كتابداري و اطالع رساني كشور 
توسعه كمي داشته، تابعي است از عوامل مختلف كه در اينجا قصد احصاء 
اين عوامل و پرداختن به يكايك آنها را نداريم. در اينجا مي خواهيم به 

2 در اينجا، نهادن به معني انجام عمل به كار گرفته شده است نه به معناي 
بگذاشتن

اطالعات
 به اشتراک گذاشته شده 

»قدرت« است!
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يك عامل مهم –كه البته عامل اصلي همه جريانات اجتماعي نيز هست- 
بپردازيم و وضعيت خاص آن را در دنياي كتابداري و اطالع رساني تشريح 
و اندكي هم تحليل نماييم. آن عامل مهم، همان »تقاضاي جامعه« يا به 
به  بشري،  تمدن  بازار« است. وضعيت كنوني  »کشش  اقتصاديون  تعبير 
صورتي درآمده كه پيچيدگي هاي فراواني بر آن حاكم شده است. علم 
و فناوري با سرعت سرسام آوري در حال رشد و توسعه است و هر روز 
زندگي  دوش  از  باري  بلكه  تا  مي شود  عرضه  جديد  اختراعي  و  ابتكار 
دشوار بشر بردارد. اين اختراعات و اكتشافات، خود باعث اختراعات و 
گام  جهان  تكامل  و  تكميل  راه  در  همه  و  مي شوند  ديگري  اكتشافات 
جامعه شناسي،  اقتصاد،  نظير  ديگر  علوم  در  سوي،  آن  از  مي دارند.  بر 
روان شناسي، فيزيك، شيمي و ... نيز هر روز شاهد نوآوري و توليد علم 
فراوان هستيم. قطار علم و دستاوردهاي بشري با سرعت زياد مي تازد و 
افزودن شتاب خود، سوخت مي خواهد. سوخت  الجرم براي حركت و 
نيست.  »اطالعات«  جز  چيزي  توسعه،  و  علم  قطار  يعني  قطاري،  چنين 
اطالعات، به عنوان ماده خام و اوليه فعاليت هاي علمي، در ابتدا آبشخور 
اصلي شكل گيري علوم و انديشه هاي دانشمندان را فراهم مي آورد و در 
ادامه به تغذيه و تقويت آن مي پردازد و نقشي دو سويه را بازي مي كند؛ 
يعني، هم از طريق تقويت بنيه علمي دانشمندان باعث توليد علم مي شود 
و هم حاصل توليد علم آنها را گرفته و با اطالعات قديمي مرتبط كرده و 

براي استفاده هاي آينده ذخيره و نگهداري مي كند. 
بود  اين  بر  تاكيد  و  است«  قدرت  »اطالعات  مي شد  گفته  زماني 
برخوردار  توانايي  از  باشد  داشته  اختيار  در  را  اطالعات  كس  هر  كه 
قدرت  پردازش شده  »اطالعات  گفته شد  آن  از  بعد  زماني  است. 
نمي تواند  باشد  نداشته  سروساماني  كه  اطالعاتي  مالكيت  يعني  است«، 
است.  مولد  رسيده  سامان  به  و  شده  مديريت  اطالعات  و  باشد  اثر  منشا 
شده  گذاشته  اشتراك  به  »اطالعات  كه  گفت  مي توان  اكنون  اما 
انحصار  از  كه  است  مفيد  و  ارزشمند  اطالعاتي  يعني  است«1.  قدرت 
از  پس  و  شده  گذاشته  ديگران  قضاوت  و  استفاده  معرض  در  درآمده، 
شنيدن نظرات موافق و مخالف و تكميل كننده آن، دوباره صورت بندي 
و مورد استفاده قرار گيرد. اين موضوع اخير، يعني اطالعات به اشتراک 
گذاشته شده، توجه به دو مولفه مهم را ضروري مي سازد. آن دو مولفه 
عبارتند از: الف( رويكرد جهاني به اطالعات، و ب( وظيفه كتابداران در 

مواجه با آن رويكرد.
چنين  اطالعات،  با  ارتباط  در  جهاني  رويكرد  تغيير  خصوص  در 
استنباط مي شود كه بر خالف عادات گذشته جوامع بشري كه كتاب ها 
نگاه  بود،  خواص  ويژه  آنها  از  بهره گيري  و  مي كردند  زنجير  در  را 

1 البته اين را بنده براي اولين بار در اينجا مي نويسم و تا كنون در نوشته 
ديگري به آن اشاره نكرده ام و در متون هم با آن برخورد نكرده ام.

امروزي جوامع توسعه يافته، بر دسترس پذيرسازي اطالعات براي تمامي 
شهروندان تمركز يافته است. يعني ديگر بحث شهروند درجه 1 اطالعاتي 
و درجه 2 اطالعاتي يا رنگ و نژاد و قوميت و طبقه مطرح نيست. همه 
حق دارند كه به اطالعات مرتبط و مورد نياز دست پيدا كرده و تا جايي 
كه خطري يا مزاحمتي ايجاد نكند از آنها استفاده كنند. به عبارت ديگر، 
اهالي حاضر در فضاي  براي  »شبکه وند« را  يا   »netizen« تعبير  اكنون 
ديجيتالي و الكترونيكي را مناسب مي دانند و به كار مي گيرند كه قائل به 
دسترسي مساوي و مناسب به اطالعات براي همه شهروندان است. نكته 
جالب تر اين است كه حتي دولتمردان و سياسيون اين جوامع هم بر اين 
بر  و  قلمداد مي كنند  را هواخواه دوآتشه آن  و خود  داشته  تاكيد  مساله 
موضوع دامن مي زنند. حاال، بر عكس دنياي قديم كه دولتمردان از افشا و 
آزادي اطالعات وحشت داشتند، از آن سوي پشت بام افتاده اند و تالش 
مي كنند تا جايي كه مقدور است، اطالعات در جامعه رواج و رونق داشته 
بر جوامع خودشان،  اين ها هم رفته اند و عالوه  از  باشد. حتي، آن سوتر 
و  را مي خواهند  بركتي  و  يافته هم چنين خير  توسعه  براي جوامع كمتر 
دنبال مي كنند. شايد در نظر اول، براي ما جهان سومي هايي كه عادت به 
خيرخواهي دول توسعه يافته نداريم و معموال در اين موارد مظلوم نمايي 
نيم  اي زير  با خود مي انديشيم كه البد »كاسه  و  تاريخي مان عود كرده 

كاسه است« اين گفته ها و رفتارها عجيب و صد البته مشكوک مي نمايد.
مانند  اقتصادي و مناسبات جهاني،  اين است كه رويكرد  اما واقعيت 
پايه هاي  اكنون،  است.  كرده  تغيير  اجتماعي،  ديگر  مناسبات  از  خيلي 
»هاي  اصطالح  به  محصوالت  و  دانش  را،  جهان  قدرت  و  اقتصاد 
نتيجه جامعه  ِتك« تشكيل مي دهند. زيرا اين محصوالت كه همه نوه و 
فراصنعتي و اطالعاتي به شمار مي آيند، با مواد اوليه كمتر، حجم كوچك 
از  پرده  چند  و  مي شوند  توليد  ظرافت  و  نظافت  نهايت  در  عبارتي  به  و 
محصوالت قبلي بشر سطح باالتر هستند. عنصر دانش و انديشه هم در آن 
نقش اصلي را بازي مي كند. به تعبير ديگر، عادت توليد محصول و كسب 

درآمد جوامع پيشرو و تغيير كرده و سطحي باالتر يافته است.
»عرضه  مي گويد:  اقتصاد  دنياي  فرمول  ساده ترين  و  معمول  رسم 
متناسب با تقاضا«. اما از آنجا كه اين دول محترم، قواعد بازي اقتصاد 
جهاني را كمي دستكاري كرده اند و اول عرضه اي را كه برايشان تميزتر و 
به صرفه تر و داراي اولويت بوده، در اين معادله گذاشته اند و نه تقاضا را، 
الجرم بايد تقاضايي متناسب با آن را هم بيافرينند تا تعادل برقرار شده و 
وفاداري به فرمول محترم »عرضه و تقاضا« خدشه دار نشود. يعني آمده اند 
و محصوالتي توليد كرده اند كه عنصر اصلي به كار رفته در آنها دانش 
استفاده  قابل  از آن  فني و محصول حاصل  اينكه دانش  براي  فني است. 
باشد، بايد فرهنگ و سطح دانشي متناسب با آن وجود داشته باشد. لذا با 
تسهيل و ترغيب دسترسي به اطالعات، اين دانش را در اختيار مخاطبان و 
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كشورهاي جهان قرار مي دهند.
در تئوري هاي اطالعات، از آنتروپي سخن به ميان مي آيد، به اين معنا 
كه تفاوت سطوح دو منبع فرستنده و گيرنده اطالعات است كه جريان 
اطالعات را ميسر مي سازد. يعني، اگر فرستنده و گيرنده در سطحي مساوي 
باشند، ديگر جريان اطالعاتي صورت نخواهد گرفت. اگر اختالف سطح 
هم خيلي زياد باشد با اختالل مواجه شده يا آنتروپي منفي ايجاد مي شود 
و جريان يك سويه و شديد و در نهايت مختل خواهد شد. به همين دليل، 
پيش قراوالن اقتصاد سطح باالي دنيا، كه فناوري عنصر الينفك كار آنها 
است، به اين نتيجه رسيده اند كه بايد سطح مخاطبين و مشتريان خود را 
اختيار  در  خود  محصوالت  با  متناسب  مشترياني  بتوانند  تا  دهند  ارتقاء 
رفع شكاف  آزاد،  مقوله هايي چون جنبش دسترسي  باشند. حاال،  داشته 
ديجيتالي، جريان آزاد اطالعات جهاني و ... معاني ديگري پيدا مي كنند.

به هر تقدير، اين اتفاق با هر قصد و نيتي كه صورت مي گيرد، يك 
به اطالعات و كتاب در  نكته مثبت دارد و آن نگاه و رويكرِد محوري 
جوامع امروزين بشري است. زيرا، براي ارتقاء مشتريان و رسيدن به جايي 
استفاده  مورد  اطالعات  است  الزم  شود،  ايجاد  آنتروپي«  »تعادل  كه 
قرار گيرد و منبع اصلي اين اطالعات هم كتابخانه ها، چه به شكل سنتي 
و چه به شكل ديجيتالي، هستند. ناگفته نماند، ويژگي هايي كه شرح آن 
رفت، مختص جوامع توسعه يافته و واجد محصوالت پيشرو است، وگرنه 
در جوامع سنتي و توسعه نيافته، همچنان بخل اطالعاتي و محدوديت هاي 

شديد استفاده از اطالعات ساري و جاري است. 
به نوعي  يافته و  تغيير  اين دنياي  اما وظيفه و جايگاه كتابداران در  و 

متمول اطالعاتي موجود. 
در اين دنياي فناوري محور توصيف شده، مشتري اطالعات به وفور 
و  مشتري  مجموع شدن  وافرتر.  آن  از  شده،  توليد  اطالعات  و  است 
اطالعات، ملزوماتي را مي طلبد كه واجد سرعت، دقت و سهولت باشد. 
روش ها و شگردها هم ديگر نمي تواند گذشته نگر و با ضرباهنگ گذشته 
اين  مي طلبد.  هم  را  نو  روش هاي  و  ابزار  نو،  رويكرد  بلكه،  يابد.  ادامه 
موضوع بدان مي ماند كه: »صاحب علم عرب زباني مي خواست موضوعي 
تُپُق و اشتباه فراوان مي شد. علت را جويا  بيان كند و دچار  را به پارسي 
شدند كه، شما هم موضوع را نيك مي شناسي و هم پارسي را به سالست 
مي گويي، پس سبب چيست؟ گفت: "من نمي توانم عربي فكر كنم و به 
پارسي بيان كنم".« در اينجا هم همين قضيه صادق است. يعني نمي شود 
مانند گذشته بخل اطالعاتي داشت ولي در دنياي آزاد اطالعاتي جديد 
عمل كرد. اين تناقض، اركان خدمات در فضاي جديد را سست مي كند 
و نتيجه آن، محصوالت فراوان، نظير كتابخانه هاي ديجيتالي، اما ناتوان از 
كتابداران  زيرا، طراحان  است.  معهود خود در كشور  به هدف  دستيابي 
نتيجه نرسيده اند كه اين مطالب براي  و مالكان آنها، به باور قلبي به اين 

استفاده است و بايد هر مانع و چالشي را آب كرده و مسيري هموار براي 
استفاده ايجاد كنند. از سوي ديگر، مخاطب اين كتابخانه ها هم عادت به 
استفاده بي غل و غش و آسان از اين مجموعه ها را نداشته و عادت دارد 
نتيجه  در  و  بنگرد  بي اعتمادي  با چشم  را  آن  استفاده اي،  هر  از  قبل  كه 

استفاده مفيد و موثري به عمل نياورد. 
جايگاه كتابداران در دنياي جديد، نه تنها تنزل نيافته، بلكه تقويت هم 
شده است. فقط در شكل و شيوه خدمات آنها تحوالتي پديد آمده. به 
اين صورت كه در گذشته، چون رويكردهاي »نظام مدار« حاكم بود 
و همه انرژي ها صرف خوب عمل كردن نظام مي شد، الجرم خالء هايي 
در ارتباط با كاربر وجود داشت كه كتابداران مي بايست آن خالءها را پر 
كنند. به همين دليل تجمع كتابداران در بخش هاي مرتبط با مخاطب مانند 

بخش هاي مرجع، امانت، مشاوره كاوش و... بسيار بيشتر بود.
اما از زماني كه رويكرد »کاربرمدار« حاكم شده و نظام در خدمت 
مخاطب  و  كاربر  با  ارتباط  قسمت  در  كتابداران  تجمع  درآمده،  كاربر 
با  و  شده  »واسطه رهايي«  به  قائل  به گونه اي  نظام  زيرا  يافته،  كاهش 
است.  آورده  فراهم  را  كاربران  براي  ساده  استفاده  مناسب،  تسهيالتي 
كه  كنند،  عرضه  مناسب  خدماتي  مي توانند  صورتي  در  نظام ها  اين  اما، 
هم  به خوبي  و  باشند  داشته  در خود  را  مناسبي  پردازش شده  اطالعات 
شده،  پردازش  و  كيفيت  با  اطالعاِت  چنين  باشند.  گذاشته  اشتراک  به 
بخش  در  كتابداران  تجمع  يعني  مي طلبد.  را  كتابداران  توان  و  تخصص 
پردازش و تحليل اطالعات افزايش يافته است. به عبارت ديگر، كتابداران 
با يك »پارادايم شيفت« در بخش وظايف مواجه هستند. يعني، شيفت 
فعاليت هاي كتابداران از اليه كاربري به اليه پردازش نظام هاي اطالعاتي1 

صورت گرفته است.
سخن آخر اين كه دنياي امروز دنياي اشتراک اطالعات است و نقش 
و  سنگين تر  بلكه  نشده،  كم  رويكرد  اين  در  تنها  نه  كتابداران  وظيفه  و 
گسترده تر هم شده است. زيرا اطالعاتي مي تواند به اشتراک گذاشته شود 
و  سنگين  وظيفه  همان  اين  و  باشد  پردازش شده  و  تحليل  به خوبي  كه 

خطيري است كه بر عهده كتابداران است. 

فهرست منابع
جذابيت هاي  و  "ارزش ها  در:  "تقريظ".   .)1386( ابراهيم  افشارزنجاني، 
كتابداري و اطالع رساني". نوشته رحمت اهلل فتاحي. تهران: كتابدار. ص. 
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1 اين مساله، يعني پارادايم شيفت كتابداران، در يادداشتي مستقل براي سخن 
هفته "پايگاه تحليلي- خبري كتابداري و اطالع رساني ايران )ليزنا(" نوشته شده 

است.
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ƒ 1فائزه فرهودي

كتابداري رشته اي است كه از جنبه هاي گوناگون با رشته هاي ديگر 
رشته ها  اين  با  محدود،  چه  اگر  بايستي  كتابداران  و  است  خورده  پيوند 
آشنائي داشته باشند؛ از جمله تاريخ، معماري، مديريت، جامعه شناسي و 
از  بيش  امانت كتابخانه ها  روان شناسي. كتابداران بخش مرجع و بخش 

كتابداران ساير قسمت ها بايستي به آشنائي با روان شناسي توجه كنند.
عمومي،  باشند)آموزشگاهي،  نوع  چه  اينكه  از  فارغ  كتابخانه ها 
باشند.  مي  بررسي  قابل  مختلف  جنبه هاي  از  دانشگاهي(  يا  تخصصي  
قلب تپنده دانشگاه ها و موتور محركه پيشرفت هاي هر سازماني، كتابخانه 
همه  اما  است؛  كتابخانه اي  هر  نهائي  اين رسالت  البته  است،  سازمان  آن 
كتابخانه ها شايد حتي خود را در مسير دست يازيدن به اين رسالت قرار 
ندهند. سياه ترين نقطه و بي امكانات ترين اتاق يك سازمان كه در حد يك 
كتابخانه شخصي هم كتاب ندارد و كسي هم متولي رونق بخشيدن به آن 
در نظر گرفته نشده است، قطعا مصداق اين ديدگاه نخواهد بود. اما همين 
باشند،  داشته  انگيزه اي  با  و  مجرب  متخصص،  كتابدار  چنانچه  كتابخانه 

مي تواند اولين گام را در راه رسيدن به مهم ترين هدف خود بردارد. 
كتابداران هر كتابخانه بزرگ ترين سرمايه هاي كتابخانه ها هستند كه 
مي توانند آن  را به محلي پويا، فعال و پيشرو در رسيدن به اهدافش تبديل 

1 كارشناس ارشد كتابداري و اطالع رساني، مدرس دانشگاه پيام نور تهران
F_farhoodi2009@yahoo.com                     09127460659     :تلفن

كنند؛ و يا بالعكس به محيطي ساكت و آرام و راكد. اصوال نيروي انساني 
در هر سازماني از اهميت زيادي برخوردار است و مديران سازمان ها تمام 
را  بهترين ها  استخدام،  متقاضيان  بين  از  تا  مي برند  به كار  را  تالش خود 

گلچين نمايند. 
در انتخاب و جذب كتابداران براي كتابخانه ها، دانش فني كتابداري، 
تجربه، اطالعات عمومي و مهارت هاي برقراري ارتباط سالم از مهمترين 
با  كه  هر حرفه اي  در  اصوال  مي رود.  شمار  به  استخدام  فاكتورها جهت 
با  رشته  آن  متوليان  ارتباط  برقراري  چگونگي  دارد،  كار  سرو  مراجعان 

ارباب رجوع، مساله اي بسيار مهم و اساسي است.
 نوع برخورد و رفتار كتابداران هنگام مواجهه با مراجعان، عاملي است 
مراجعه  از  آنان  پشيمان كردن  يا  و  به كتابخانه  مراجعان  موثر در جذب 

بعدي. 
عوامل متعددي بر چگونگي رفتار كتابداران و نحوه برخورد آنان با 
مراجعان تاثيرگذار است كه در اين متن به مهم ترين اين عوامل پرداخته 

شده است: 
اساس محيطي  بر  فردي  شخصيت و روحيه فردي کتابدار: هر   .1
به دنيا آمده و زندگي كرده است داراي شخصيت و هويت  كه در آن 
به سختي  يا  و  است  تغييرناپذير  اين شخصيت،  معموال  خاصي است كه 
اندازه اي  تا  رفتار  در  انعطاف پذيري  ديگر،  سويي  از  كرد.  خواهد  تغيير 
باشد ميزان  پائين تر  افراد  نيز مي باشد. هر چه سن  معلول سن و سال فرد 

انعطاف پذيري و تغيير رفتار در آن ها بيشتر است.
با شرايط مختلف مراجعان،  انعطاف پذيري و هماهنگ نمودن خود   
از خصوصيات مهمي است كه بايستي كتابداران بدان آراسته باشند؛ چرا 
كه آن ها روزانه با مراجعان زيادي سروكار دارند كه هر كدام روحيه و 
انتظارات خاصي دارند و بايستي خود را با شرايط هر يك تا حد امكان 
وفق دهند تا بتواند پاسخگوي نياز اطالعاتي آنان باشند. البته كتابداراني 
كه در بخش مرجع و امانت كتابخانه ها مشغول كار هستند بيشتر مشمول 

اين مورد مي شوند. 
2. نداشتن تخصص کتابداري: در بسياري از كتابخانه ها شاهديم كه 
افراد غير كتابدار به عنوان كتابدار مشغول كار در كتابخانه هستند؛ انجام 
كاري كه فرد در آن تخصصي ندارد خود استرس زا و اضطراب آور است 

و مي تواند به عنوان عاملي سوء در برخورد با مراجعان محسوب شود.
از مهم ترين عواملي  امنيت شغلي و مسائل مالي کتابدار: يكي   .3
كه ارتباط مستقيم با روحيه و رفتار كتابدار هنگام پاسخگوئي به مراجعان 
همانگونه  است.  شغلش  از  او  رضايت  احساس  و  شغلي  شرايط  دارد،  
كه مديران هنگام جذب كتابداران نهايت تالش و دقت خود را به كار 
مي گيرند تا بهترين افراد را جذب نمايند؛ پس از آن نيز بايستي نسبت به 
وضعيت افراد استخدام شده در كتابخانه حساسيت به خرج دهند. هر چه 

كتابــداران كتابخــانه ها
 مؤثرترین گزینه جهت نهادینه 
نمودن الگوي رفتاري مناسب با 
اربـــــــاب رجــــــــوع
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با  مي توانند  باشند،  درگير  حاشيه اي  و  اداري  مسائل  با  كم تر  كتابداران 
روحيه اي شاداب تر و استرس كم تر به كار خود بپردازند.

4. تجربه کاري مرتبط کتابداران: اگر كتابداري در بدو استخدام 
سابقه مفيد كاري داشته باشد قطعا رفتار او به نسبت ساير افرادي كه براي 
اولين بار است وارد محيط كاري مي شوند متفاوت خواهد بود. فردي كه 
سابقه كاري دارد نه تنها تجربه اش در كارهاي تخصصي كتابداري بيشتر 
است بلكه در موارد ديگر نيز بهتر عمل خواهد كرد از جمله در برقراري 
و  حل  خود،  مدير  با  مناسب  ارتباط  برقراري  خود،  همكاران  با  ارتباط 
فصل مسائلي كه حين كار برايش پيش مي آيد و ... و چون فرد مجرب 
در  شايسته تري  رفتار  لذا  است،  برايش حل شده  مسائل  اين  تا حدودي 

مواجهه با مراجعان خواهد داشت.
شخصي  شرايط  به  بسته  كتابداران  کتابدار:  اهداف  و  انگيزه ها   .5
متفاوتي هستند. چنانچه  اهداف  و  انگيزه ها  داراي  و شرايط كاري خود 
كتابداري هدفش خدمت به مراجعان و برآوردن نيازهاي اطالعاتي آنان 
باشد هيچ گاه از كار خود دلزده و دلسرد نخواهد شد. اما اگر كتابدار با 
چيزي غير از آنچه كه در بدو استخدام از شغل خود انتظار داشته است، 
روبه رو شود كم كم دچار دلزدگي و افسردگي خواهد شد. البته به دليل 
نياز به شغل و مسائل مالي ممكن است اين مساله را هيچگاه با كسي در 
بالطبع  كه  او  فعاليت هاي  و  همه كارها  در  موضوع  اين  اما  نگذارد  ميان 
مهم ترين شان برقراري ارتباط با مراجعان است تاثيرگذار خواهد بود. اما 
اگر كتابدار به آن چه در نظر داشته رسيده باشد و يا حتي چند درصدي هم 
از آن كه مطلوب او بوده بهتر باشد، مسلما با روحيه باال و انگيزه مضاعف 
به كار خود ادامه خواهد داد؛ لذا كتابداران قبل از هر گونه اقدامي براي 

ورود به بازار كار بايستي هدف خود از كار را تعيين كنند.
6. ايجاد رابطه مناسب با مدير کتابخانه: اگر كتابدار بتواند با مدير 
و  استرس  دچار  كمتر  نمايد  برقرار  صحيحي  و  منطقي  رابطه  كتابخانه 
اضطراب خواهد شد. البته اين يك تعامل دو طرفه است. مديران كتابخانه 
ها نيز بايستي شرايط كارمندان خود را در نظر داشته باشند و رابطه دوستانه 
به  بستگي  امر  اين  باشد.  داشته  قرار  مرئوسي  و  رئيس  رابطه  از  قبل  آنها 
كارآفرين،  گروهي،  فرهنگ  دارد.  كتابخانه  سازماني  فرهنگ  نوع 
رايج در سازمانها هستند كه  فرهنگ  نوع  بازاري چهار  و  مراتبي  سلسله 
از بين آنها فرهنگ گروهي و كارآفرين مناسب ترين نوع فرهنگ براي 
كتابخانه هاست. تحت چنين شرايطي كتابداران احساس آرامش بيشتري 
پيشنهادات  مي توانند  روزانه خود، حتي  كار  بر  و عالوه  داشت  خواهند 
خوبي جهت اعتالي كتابخانه داشته باشند. مديران كتابخانه ها بايستي به 
كتابداران شان اجازه بدهند تا نظرات شان را در زمينه هاي مختلف كاري 
ابراز دارند و از نظرات آنها در تصميمات خود استفاده كنند. اين كار از 
دو جنبه براي مديران مفيد خواهد بود. اول اين كه در صورت مشورت با 

ديگران از اطالعات آن ها استفاده كرده و تصميم بهتري مي توانند اتخاذ 
احساس  كتابداران  مي شوند  باعث  خود  كار  اين  با  كه  اين  دوم  نمايند. 
نه  باشند و مطمئن شوند كه وجودشان  هويت در محل كار خود داشته 
تنها مفيد بلكه ضروري است. اين احساس مطلوبي است كه اگر مديران 
بتوانند در كتابداران خود ايجاد نمايند آنها به خودباوري و بالندگي دست 

مي يابند و با شادابي و انگيزه بيشتري به كار خود مي پردازند. 

سخن آخر
مي شوند؛  محسوب  كتابخانه  ركن  مهم ترين  كتابخانه  يك  مراجعان 
لذا الزم است به تمام عواملي كه منجر به رضايت مندي آنها از كتابخانه 
مي شود پرداخته شود كه يكي از مهم ترين اين عوامل رفتار كتابداران با 
آن ها است. چنانچه مراجعان رفتار مناسبي را از كتابداران ببينند، به تدريج 
همان را الگوي خود قرار مي دهند و در كار خود نيز آن را به كار مي برند 
و بدين ترتيب به تدريج آن رفتار به يك فرهنگ عمومي در جامعه تبديل 
شدن  نهادينه  و  مي كشد  طول  زيادي  زمان  مساله  اين  البته  شد.  خواهد 
اما  مي طلبد؛  طوالني  زمان  رجوع  ارباب  با  مناسب  رفتاري  الگوي  يك 
بايستي بذر آن را از هر كجا و در هر زماني كه ممكن است پاشيد تا در 
به  باشيم. همان گونه كه در متون مربوط  نتايج مطلوب آن  آينده شاهد 
زماني  در  و  داشته اند  معلم  نقش  كتابداران  خوانده ايم،  كتابداري  فلسفه 
عنوان معلم-كتابدار را داشتند. لذا نقش آموزشي و تربيتي كتابداران در 
كتابخانه ها مقوله اي است كه نياز به بررسي و دقت بيشتر دارد. بايستي در 
جامعه اين تفكر ايجاد شود كه كتابداران و كتابخانه ها يكي از مهم ترين 
عوامل زمينه ساز فرهنگ در جامعه هستند. در اين بين خود كتابداران به 
نحو چشمگيري مي توانند در اين زمينه موثر باشند به واسطه نوع برخورد 
و رابطه خود با مراجعان و توجه به نقش تربيتي و آموزشي كه بر عهده 

دارند.



1616

ƒ امير اصنافی

انجمن كتابداری و اطالع رسانی در هيات مديره  كميته همايش های 
عمومی  روابط  كميته  با  مشترک  نشست  يك  برگزاری  از  پس  چهارم، 
و  كتابداری  انجمن  همايش های  كميته  مسئول  عمرانی،  آقای  با  نيز  و 
ماهانه  همايش های  برنامه يك ساله  ادوار گذشته،  در  ايران  اطالع رسانی 
ماه،  شهريور  اواخر  و  مرداد  تير،  ماه های  طی  نمود.  تنظيم  و  تهيه  را 
دو  تير،  ماه  در  گرديد.  برگزار  انجمن،  ماهانه  و  تابستانی   همايش های 
در  نوروزی،  يعقوب  دكتر  و  طاهری  آقايان  و  گرفت  انجام  سخنرانی 
حوزه استاندارد فراداده ای MODS و كتابخانه های ديجيتالی به سخنرانی 
2 اختصاص داشت. خانم ها  به موضوع وب  پرداختند. همايش مردادماه 
به بحث در مورد نقش وب  تيمورخانی  دكتر مريم صراف زاده و دكتر 
دو  هر  پرداختند.  دانشجويان  به  اطالع رسانی  و  كتابداری  آموزش  در   2
علی رغم  بودند.  استراليا   RMIT دانشگاه  فارغ التحصيالن  از  سخنران، 
تعطيلی دانشگاهها در ماه مرداد، استقبال نسبتاً چشمگيری از اين سخنرانی 
در  شركت  دستاوردهای  نشست  شهريورماه،  در  بود.  آمده  عمل  به 
كنفرانس ايفال با حضور كتابداران شركت كننده از ايران در كشور سوئد 
صاحب نظران  از  يكی  عنوان  به  خسروی،  دكتر  آقای  و  گرديد  برگزار 
كتابداری و اطالع رسانی كه سابقه حضور در همايش های ساالنه ايفال را 
دارا بودند، مديريت جلسه را بر عهده داشتند. خانم اكبری داريان، دكتر 
شركت كنندگان  شمسی  خانم  و  حميدی  ذاكر  خانم  چاكلی،  نوروزی 
در اين پنل علمی بودند و به بيان مشاهدات و ديدگاه های خود راجع به 
ايفالی 2010 پرداختند. به اين ترتيب، برنامه كميته همايشهای انجمن در 

تابستان با ارائه سه مقاله در سه ماه، به پايان رسيد. 

گزارش مختصر
 همایش های ماهانه انجمن
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ƒ 1مريم پاكدامن نائينی

زلزله«  مهندسی  و  زلزله شناسی  بين المللی  »پژوهشگاه  عمده  اهداف 
پژوهش، فناوری، آموزش و ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای در كليه 
زمينه های مرتبط با زلزله شناسی، مهندسی زلزله، بحران های ناشی از زلزله، 
ارائه پيشنهادها و راهكارهای عملی، و كمك به اجرای آنها برای كاهش 
برابر زلزله در كشور و منطقه  ايمنی در  خطرپذيری و گسترش فرهنگ 
می باشد. پژوهشگران اين پژوهشگاه نيز جهت انجام امور پژوهشي نيازمند 
دسترسي به اطالعات هستند. بنابراين پژوهشگاه از آغاز كار خود )سال 
1369( تأسيس كتابخانه و مركز اسناد را به عنوان بخش ضروري و الزم 
جهت پيشبرد امور پژوهشي در نظر داشته است. هدف عمده اين بخش 
اطالعات  اشاعه  توزيع،  پژوهشگران،  نياز  مورد  اطالعات  نمودن  فراهم 
علمي و نتايج طرح هاي تحقيقاتي به منظور استفاده جامعه علمي مي باشد. 
اطالعات  مطلوبي كليه  نحو  به  دارد  بر آن  اسناد سعي  مركز  و  كتابخانه 
زمان  حداقل  در  آنها  بازيابي  تا  نمايد  ذخيره  و  سازماندهي  را  موجود 
گزارش ها،  كتب،  از  مجموعه اي  شامل  كتابخانه  اين  باشد.  امكان پذير 

1 كارشناسی ارشد كتابداری و اطالع رسانی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله

نقشه ،  آموزشي،  فيلم  فشرده،  لوح  اساليد،  پايان نامه،  مقاالت،  مجالت، 
سازه  مهندسي  زلزله،  مهندسي  زمينه هاي  در  هوايی  عكس  و  استاندارد 
راستای  ... مي باشد.. در  و  ژئوتكنيك، مديريت خطرپذيری  مهندسي  و 
ارائه  به  ذيل  عمده  رويكرد  طريق شش  از  كتابخانه  فوق  اهداف  تحقق 

خدمات می پردازد:
• گردآوری منابع دانش )چاپی و الكترونيكی(

• سازماندهی محتوای دانش

• اشاعه اطالعات تخصصی مورد نياز
• مكانيزه كردن فعاليت های كتابخانه ای جهت سرعت بخشيدن به ذخيره 

و بازيابی اطالعات
• آموزش مراجعان جهت استفاده صحيح و بهينه از مجموعه كتابخانه

و  داخلی  كتابخانه های  ساير  با  مشاركت  مناسب  زمينه های  ايجاد   •

خارجی و نيز بهره مندی از بانك های اطالعاتی ملی و بين المللی

                 
تعداد منبع اطالعاتی

3461 جلدكتاب فارسی
6337 جلدكتاب التين

1737 عنوانگزارش التين
132 عنوانگزارش فارسی

3436 عددنقشه
304 جلدپايان نامه

91 لوحديداری شنيداری فارسی
25 لوحديداری شنيداری التين

56 لوحديسك فشرده فارسی
400لوحديسك فشرده التين

1000عنوانكتاب الكترونيكی
182 جلدسمينار

90 عنوانگزارش سازمان زمين شناسی

بخش های کتابخانه
• فراهم آوری و نگهداری

كتاب،  از  اعم  جديد  علمی  منابع  گردآوری  مسئوليت  بخش  اين 
نشريه، مقاله و منابع الكترونيكی را بر عهده دارد و به طور متمركز كار 
سفارشات  می دهد.  انجام  را  خارجی  علمی  منابع  توزيع  و  خريد  تهيه، 
نياز آنها در  بنا به  منابع براساس درخواست های محققان و دانشجويان و 

زمينه های موضوعی كتابخانه از طرق زير صورت می پذيرد: 

آشنایی با
كتابخانــه و مركز اسنـاد 

پژوهشگــاه بين المللی
زلزله شناســـــی

 و مهندسی زلزله
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o سفارش و خريد منابع با استفاده از منابع ارزی در چارچوب مقررات 
خريدهای دولتی؛ 

o خريد از نمايشگاه های كتاب؛ 
o خريد مدوام از سازمان های انتشاراتی داخل كشور؛ 

o تهيه مقاالت از دانشگاه ها و مراكز داخلی به صورت قراردادهای بين 
كتابخانه  ای؛ 

 British بريتانيا  كتابخانه  طريق  از  كتب  امانت  و  مقاالت  تهيه   o
 Library

• سازماندهی و آماده سازی اسناد

رده بندی  و  فهرست نويسی  و  التين  فارسی  كتب  بخش  در اين 
 ،BL سفارشی  مقاالت  التين،  و  فارسی  سمينارهای  و  پايان نامه ها  شده، 
نقشه ها و  مقاالت نشريه پژوهشنامه پژوهشگاه  نمايه سازی و وارد بانك-

اطالعاتی می شوند و  در كوتاه ترين زمان پس از انجام كارهای آماده سازی 
به بخش مخزن انتقال می يابد.

• ديداری – شنيداری

گردآوری،   )Multimedia( رسانه ای  چند  منابع  بخش  اين  در 
تجزيه و تحليل، سازماندهی، آماده سازی و وارد بانك اطالعاتی شده و با 

رعايت مقررات در اختيار مراجعان قرار می گيرند. 
سفارش، خريد و سازماندهی نشريات داخلی، تهيه و ارسال الكترونيكی 
اعضای  به  هوايی  عكسهای  سرويس دهی  و  نگهداری  خبری،  گاهنامه 
گزارش های  تحليل  و  تجزيه  و  پژوهشگاه  دانشجويان  و  علمی  هيأت 
فارسی و التين و ورود اطالعات اين منابع نيز از ديگر وظايف اين بخش 

محسوب می شود.
• امانت و  اطالع رسانی

در  مراجعه كنندگان  به  كمك  و  راهنمايی  جستجو،  مراحل  انجام 
اين  منابع گوناگون جزء وظايف اصلی  امانت دادن  منابع و  به  دسترسی 
و  كشور  سطح  در  مختلف  كتابخانه های  با  ارتباط  با  كه  است   بخش 
استفاده از سرويس های مختلف همكاری بين كتابخانه ای انجام می گيرد.  
به  جستجو  مورد  موضوع  با  مرتبط  وب سايتهای  معرفی  و  اطالع رسانی 
اعضاء و عضويت افراد در طرح غدير از ساير خدمات اين بخش می باشد. 
در اين بخش كتب مرجع، پايان نامه ها، نشريات ادواری، منابع ديداری و 
لزوم تصوير  نمی شود و در صورت  امانت داده  الكترونيكی  و  شنيداری 

تهيه و تحويل می شود.
• تايپ و امور دفتری

برچسب های  التين ، چاپ  و  فارسی  كتب  ثبت  تايپ،  كليه خدمات 
منابع كتابخانه، گزارش های ساالنه ثبت و تهيه آمارهای مختلف از طريق 

نرم افزار كتابخانه از خدمات اين بخش محسوب می گردد.

پايگاه های اطالعاتی پيوسته
می  دسترسی  قابل  دانشيار  سايت  طريق  از  زير  اطالعاتی  پايگاه های 

باشند.
EBSCO •

اين بانك حاوی اطالعات كتابشناختی و چكيده مقاالت 8175 نشريه 
و مقاالت تمام متن 4702 نشريه علمی است كه تاريخ مقاالت تمام متن 
باز می گردد و  از آن  يا پيش   1975 به سال  100 عنوان آنها  از  بيش  در 
آن  ژورنال   1000 از  بيش  برای  قابل جستجو  Cited reference های 

در دست است و شامل تصاوير PDF رنگی برای بيشتر مجالت است.
ASCE •

مجله  عنوان   30 متن،  تمام  مقاله   33000 از  بيش  به  دسترسی  شامل 
مهندسی  گرايش های  كليه  با  مرتبط  مقاالت  عمران،  مهندسين  انجمن 
زمانی  های  بازه  با  مجالت  بين  در  هم زمان  جستجوی  امكان  عمران، 
CEDB )بانك اطالعاتی تخصصی كتابشناختی  به  مختلف و دسترسی 

مهندسين عمران( با بيش از 100/000 ركورد از 1970 تاكنون می باشد. 
Georef •

ساله  هر  كه  زمين شناسی  علم  مقاالت  و  متون  به  دسترسی  امكان 
 2/2 از  بيش  حاوی  و  شود  می  اضافه  آن  به  مرجع   60/000 حدود  در 
گزارشات  كنفرانس ها،  كتاب ها،  انواع مجالت،  از  مرجع  عنوان  ميليون 
و پايان نامه ها می باشد. تهيه كنندگان برای هر سند اطالعات كتابشناختی 
بيشتر فراهم می نمايند.  مربوط و فهرست موضوعی را جهت توضيحات 
پوشش زمانی اين بانك از 1933 تا كنون را شامل می شود و به صورت 

هفتگی همراه با 3000 ركورد جديد به روز رسانی می گردد.
ISI بانك اطالعاتی •

 Institute for  ( علمی  اطالعات  موسسه   ISI اطالعات  بانك 
Scientific Information ( مركزی برای فهرست نمودن و پوشش 

تبادل  منظور  به  دنيا  در  منتشره  علمی   مجالت  مهم ترين   جامع   دادن 
ثابت   ISI مجالت  شمار  می باشد.  مختلف  پژوهشگران  ميان  اطالعات 
ISI محسوب  از مجالت  نيست. يك مجله ممكن است در يك زمان، 
كنار   ISI مجالت  ليست  از  بعدا  علمی،  بار  كاهش  دليل  به  اما  شود، 
گذاشته شود. در حال حاضر بيش از 16000 مجله، در ليست ISI  قرار 
دارند. هر ساله 2000 مجله جديد مورد ارزيابی قرار می گيرد و حدود ده 

درصد آنها به ليست ISI اضافه می شوند.
http:// سايت  به  فوق  اطالعاتی  بانك  از  استفاده  جهت 

digitallibraryplus.com  مراجعه فرمائيد.

)CSA)Civil Engineering Abstracts •

 Index و   Citation، Abstract شامل  اطالعاتی  بانك  اين 
 3000 و  می باشد  مربوطه  رشته های  و  عمران  مهندسی  زمينه  در  مقاالت 
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عنوان نشريه بين المللی را تحت پوشش قرار می دهد و بيشتر ركوردهايی 
كه در اين مجالت منتشر شده اند مشتمل بر تعداد مرجع های يك مقاله، 
مكاتبه با نويسندگان همراه با آدرس پست الكترونيكی آنها و اطالعات 
تماس با ناشر می باشند. كليه ركوردها توسط لغت های كنترل شده ای كه 
طبقه بندی  دارای كد  و  ايندكس شده اند  هستند  واژه   12500 در حدود 
قابل جستجو می باشند. پوشش زمانی ركوردهای اين بانك اطالعاتی از 

1966 تاكنون می باشد.

شرايط استفاده از کتابخانه 
تكميلي  تحصيالت  دانشجويان  و  پژوهشگران  علمي،  هيأت  اعضاي 
پژوهشگاه مي توانند برابر آئين نامة كتابخانه بدون دريافت كارت عضويت 
اعضای  و  دانشجويان  از  اعم  مراجعان  ساير  نمايند.  استفاده  كتابخانه  از 

هيأت علمی دانشگاه ها با ارائه كارت عضويت طرح غدير امكان استفاده 
و امانت منابع را دارا بوده، و برای اعضای خارج از طرح غديراستفاده از 

منابع فقط در محل كتابخانه امكان پذير می باشد.
كتابخانه و مركزاسناد و در روزها و ساعات زير پاسخگوي مراجعان 

است:
شنبه تا چهارشنبه 8 الي 16

شمالی،  ديباجی   ،) فرمانيه  لواسانی)  دكتر  شهيد  خيابان  تهران،  آدرس: 
خيابان ارغوان، شماره 21

پست الكترونيكي:
 lib@iiees.ac.ir

libraryhelp@iiees.ac.ir

عضویت رایگان دانشجـویان 
سال اولــی در انجــــمن

به  اول كتابداری و اطالع رسانی می توانند  انجمن، دانشجويان سال  اساس مصوبه هيات مديره  بر 
صورت رايگان به عضويت انجمن كتابداری و اطالع رسانی درآيند. متن ارسالی به گروه های كتابداری 

و اطالع رسانی برای آگاهی رسانی در رابطه با اين مصوبه به اين شرح است:
به نام خدا

مديريت محترم گروه------
با سالم و احترام،

بدينوسيله به استحضار می رساند كه به منظور تشويق دانشجويان جديدالورود دورۀ كارشناسی برای 
عضويت در انجمن كتابداری و اطالع رسانی ايران، عضويت اين عزيزان در سال اول رايگان خواهد 
بود. خواهشمند است ترتيبی اتخاذ فرمائيد تا دانشجويان عالقه مند در جريان اين عضويت رايگان قرار 

گيرند. پيشاپيش از مساعدتی كه خواهيد فرمود صميمانه سپاسگزاری می نمايد. 
انجمن كتابداری و اطالع رسانی ايران
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كــوتاه اخبــار 

بيانيه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ايران در 
ISC همايش سپاسداشت بنيانگذاران

منت خدای را كه خدا را شناختيم  
                                                    در ملك دل لوای طرب برفراختيم
     )وحدت(

خداوند مرا به عنوان وسيله ای انتخاب نموده و نيرويی به من 
عطاء كرده است كه انگيزه ای برای نسل جوان باشم تا در راه 
علوم كتابداری و خدمات كتابخانه ای فداكاری نموده و سعی و 
تالش قبلی خويش را دريغ ننمايند )شيالی رامام ريتا رانگاناتان(.

و  كتابداران  از  جمعی  مقدس،  مكان  اين  در  امروز 
آقای  ارجمند،  استاد  هدايت  با  كه  دارند  حضور  اطالع رسانی 
دكتر جعفر مهراد، به يمن زحمات و خدمات آن ها جهان اسالم 
از پايگاهی علمی و استنادی برخوردار شده است. كتابداران نه 
عنوان  به  امروز  دنيای  در  بلكه  انديشه،  حافظان  عنوان  به  فقط 
يافته های علمی در جهان  و  انديشه  اشاعه دهندگان  و  حافظان 

مشغول خدمت رسانی هستند.
انجمن كتابداری و اطالع رسانی ايران ضمن تشكر از انجمن 
علمی كتابداری و اطالع رسانی پزشكی ايران كه با ابتكار خود 
شايسته گروه  می كنند خدمات  برگزار  را  قدردانی  مراسم  اين 
انديشمند بنيانگذار »پايگاه استنادی علوم جهان اسالم- آی اس 
سی« را ارج می نهد و از خداوند بزرگ برای همه خادمين علم 

و فرهنگ، آرزوی توفيق و رستگاری مسئلت می نمايد.
انجمن كتابداری و اطالع رسانی ايران

23 تيرماه 1389

پيام هيات مديره انجمن کتابداری و اطالع رسانی 
ايران به مناسبت مراسم بزرگداشت سی سالگی 

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

هيات مديره انجمن كتابداری و اطالع رسانی ايران به مناسبت 
بزرگداشت سی سالگی فرهنگنامه كودكان و نوجوانان طی پيامی 
از  بنيانگذاران و صدها همكار فرهنگنامه قدردانی كرده است كه 
توسط دكتر ابراهيم افشار قرائت شد. در متن اين پيام آمده است:

آن  تولد  سال  سی امين  تهنيت  برای  امروز  كه  »اثری 
گردآمده ايم، فراورده ارزشمند دانش و خرد جمعی دانشوران و 
دانش دوستان ايرانی است. اين اثر گرانقدر كه با آرمان تقويت 
پايه دانش و هويت كودكان و نوجوانان اين سرزمين شكل گرفته 
است، اكنون به دستاوردی عظيم تبديل شده است كه ايرانی و 
به  فرهنگنامه  می كند.  مباهات  آن  به  دانش دوست  زبان  فارسی 
بنيانگذران و رهبران آن  بركت برخورداری از بصيرت و تدبير 
مرزهای كيفيت را در نورديده است و به جرأت می توان گفت 

فراتر از  هر اثر مشابهی در هر جای جهان نشسته است.
فرهنگنامه كه بدينگونه پا به عرصه وجود نهاده و بالنده شده 
است، تنها نيازهای كودكان و نوجوانان ايرانی را بر نمی آورد، 
بلكه تبديل به معتبرترين و مفصل ترين دانشنامه عمومی فارسی 
برای عموم ايرانيان و فارسی زبانان در  هركجای عالم شده است. 
می توان پيش بينی كرد كه تا آينده ای بسيار دور، مرجع مهم و چه 

بسا اصلِی شكل دادن به دانش پايه عموم در هر موضوع باشد.
كه  جائی  از  آدم  و  عالم  به  نگريستن  و  ايرانی  برای  نوشتن 
دست اندركاران  كم سابقه  و  مهم  دستاورد  است،  نشسته  او 
بلندهمت فرهنگنامه است. زبان و بيان روان و روشن در خالل 
است  ديگری  بزرگ  خدمت  ارزشمند،  دانش  صفحه  هزاران 
كه فرهنگنامه به فارسی زبانان كرده است؛ تصوير ها و ابتكارات 
بصری به كار رفته با هنرمندی و فراست بسيار، چشم كودک و 
نوجوان و عموم خوانندگان فرهنگنامه را با جلوه های رنگارنگ 
حقيقت آشنا می كند؛ روش مندی هوش ربای مقاالت فرهنگنامه 
اين  از  برابر كسانی می گشايد كه پس  الگوی برجسته ای را در 

بخواهند آثار مشابه بيافرينند.
مادر  محوری  نقش  بر  تأكيد  بدون  نمی توان  فرهنگنامه  از 
همه كودكان و نوجوانان اين سرزمين، خانم توران ميرهادی، در 
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انتخابات هيات مديره دوره چهارم انجمن کتابداری 
و اطالع رسانی ايران

انتخابات انجمن كتابداری و اطالع رسانی ايران برای تعيين 
چهارشنبه  روز  انجمن،  مديره  هيات  دوره  چهارمين  اعضای 
هشتم ارديبهشت ماه سال 1388 در سالن شريعت زاده كتابخانه 
ملی برگزار شد. پس از تالوت قرآن و خوش آمدگويی آقای 
مورد  در  مرادی  نوراهلل  دكتر  آقای  ابتدا  عمرانی،  ابراهيم  سيد 
نهضت ترجمه در ايران سخنرانی كرد و سپس دكتر رحمت اهلل 
فتاحی رئيس دوره سوم انجمن به تشريح فعاليت های انجمن در 

سال های جاری پرداخت. 
عبارت  دوره  اين  مديره  هيات  در  عضويت  نامزدهای 
مهدی   ، دليلی  حميد   ، شريف آبادی  رضايی  سعيد  از:  بودند 
عليپورحافظی، فرامرز مسعودی ، محمدرضا رضوی ، اميررضا 
نوروزی،  عليرضا  اسدی،  مريم  طاهری،  مهدی  سيد  اصنافی، 
نوراهلل  اسدی،  سعيد  رضوی،  حافظيان  كاظم  اسدی،  مجتبی 
افشين موسوی  فرزاد دادرس. همچنين حسن كيانی،  مرادی و 
چلك ، محسن حاجی زين العابدينی برای بازرسی انجمن نامزد 

شدند.

انتخابات هيات مديره، با مشخص شدن حضور نيمی از اعضای 
بر  ناظر  رئيسه  هيئت  توسط  آرا  شمارش  يافت.  رسميت  پيوسته 
فرج  عبدالحسين  علوم،  وزارت  نماينده  شامل  اطالعات  صحت 
ابراهيم  سيد  فتاحی،  رحمت اهلل  نورمحمدی،  علی  حمزه  پهلو، 

عمرانی و علی جاللی ديزجی صورت گرفت.
عنوان  به  116رای  با  العابدينی  زين  حاجی  محسن  پايان  در 
بازرس  عنوان  به  رای   97 با  موسوی چلك  افشين  و  اول  بازرس 
دوم، و حسن كيانی با 41 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب 

شدند. 
اعضای هيئت مديره به ترتيب بيش ترين ميزان آرای به دست 

آمده: 
سعيد رضايی شريف آبادی 102 رای

نوراهلل مرادی 99 رای 
مهدی عليپورحافظی 98 رای 

عليرضا نوروزی 98 رای 
كاظم حافظيان رضوی96 رای 

اميررضا اصنافی 93 رای 
سيد مهدی طاهری 62 رای

سعيد اسدی علی البدل اول 60 رای
مريم اسدی علی البدل دوم 46 رای

در نخستين جلسه عمومی هيات رئيسه ضمن تقدير از خدمات 
مسئولين  و  كميته ها  تركيب  انجمن،  قبلی  مديره  هيات  و  رئيس 

آن ها به شرح زير تعيين شد:
رئيس انجمن: دكتر سعيد رضائی شريف آبادی

نائب رئيس: نوراهلل مرادی
كميته پژوهش: دكتر مهدی عليپور حافظی

كميته آموزش: سيد مهدی طاهری
كميته روابط عمومی و بين الملل: مريم اسدی 

كميته همايش ها: امير اصنافی
كميته انتشارات: دكتر عليرضا نوروزی
خزانه دار: سيد كاظم حافظيان رضوی

علی البدل: دكتر سعيد اسدی و مريم اسدی
بازرسين: محسن حاجی زين العابدينی ، افشين موسوی چلك

آفرينش آن سخن گفت. فرهنگنامه را او در سه دهه گذشته در 
دامان توجه و مهر خود پرورده است و به اين سرزمين و فرزندان 
آن تقديم كرده است. سايه پر مهر او بر سر فرهنگنامه و فرزندان 

اين سرزمين مستدام باد!
انجمن كتابداری و اطالع رسانی ايران در اين مناسبت سپاس 
و احترام خود را به خاطر اين خدمت بزرگ به جامعه ايرانی و 
تقديم  فرهنگنامه  همكار  صدها  و  بنيانگذاران  به  فارسی زبانان 
آرمان  اين  تحقق  و  بنيانگذاری  در  كه  را  كسانی  ياد  می دارد؛ 
مشاركت داشتند واينك در ميان ما نيستند، گرامی می دارد و بقای 
عمر و تداوم و توفيق تالش های آنان را كه با ايثار به اين اهتمام 

ملی ادامه می دهند، آرزو دارد.«
شايان ذكر است مراسم گراميداشت سی سالگی فرهنگنامه 
كودكان و نوجوانان توسط شورای كتاب كودک ، روز دوشنبه 
31 خرداد 89 ساعت 16 تا 19 در مكان خانه هنرمندان، واقع در 

خيابان كريم خان زند، خيابان ايرانشهر برگزار شد.
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همايش های ماهانه انجمن در دوره چهارم
 بهار و تابستان 1389

سخنرانانماهعناوين
دكتر عباس حریخرداد 89مراتب ترويج علم و ارائه راهكارهای افزايش فهم همگانی علم

سيد مهدی طاهریتير89ميان كنش پذيری استانداردهای كتابخانه های ديجيتالی
دكتر يعقوب نوروزیتير89نقش رابط های كاربری در كتابخانه های ديجيتال

دكتر مريم صراف زادهمرداد89بهره گيری از قابليت های وب 2 در آموزش كتابداری و اطالع رسانی
دكتر افسانه حاضری

گزارش سفر ايفال
با حضور نمايندگان شركت كننده از ايران در ايفال

دكتر عبدالرضا نوروزی چاكلیشهريور 89
دكتر زهرا اباذری

سعيده اكبری داريان
ميترا شمسی

مريم ذاكرحميدی

کتابدار آستان قدس در امريکا

در  برای درج  را  مطلبی  آقای كاظم حافظيان رضوی  جناب 
خبرنامه انجمن فرستادند كه ابتدای آن نوشته بودند: » يادش بخير 
افتخار  با  را  كتابدار  فاميلي  نام  خود  براي  ها  خانواده  كه  زماني 
انتخاب مي كردند.« آفای حافظيان، اين مطلب را از مجله آستان 

قدس 1341 برای ما ارسال كرده اند.
اما مطلبی كه ضميمه كرده بودند:

»آقای ابوالقاسم كتابدار، معاونت اداری كتابخانه آستان قدس به دعوت كتابخانه كنگره امريكا به مدت يك سال مسافرت 
نمودند. ايشان طی اين مدت، از كتابخانه های واشينگتن، فيالدلفيا، نيويورک، آلبانی، فيچ بورک شيكاگو، سانفرانسيسكو، لس 

آنجلس و كتابخانه های دانشگاهی امريكا بازديد نموده و مورد استقبال و تاييد مسئوالن كتابخانه ها قرار گرفتند.
آقای كتابدار مدتی به كارآموزی كتابداری در كتابخانه ها پرداخته، و دوره آموزش كتابداری را طی نموده و موفقيت های 
جالبی به دست آورده اند. ايشان طی مسافرت تعداد يكهزار جلد كتاب جمع آوری كرده و همه را به كتابخانه آستان قدس اهدا 

نموده است.
اميدواريم ايشان بتوانند با استفاده از مطالعات و مشاهدات خود، خدمات ذی قيمتی در كتابخانه مبارک آستان قدس انجام 

دهند.«
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استاد گرانمايه جناب آقای دكتر غالمرضا فدائی با سالم و احترام ؛ بدينوسيله از طرف خود و همكاران ارجمندم 
در انجمن كتابداری و اطالع رسانی ايران، انتصاب شايسته حضرتعالی را از سوی رئيس محترم دانشگاه تهران، به عنوان 
مسئول نخستين دانشكدۀ علوم كتابداری و اطالع رسانی، تبريك و تهنيت عرض می كنم. اين انتصاب فرخنده را در آغاز 
ماه مبارک رمضان، به فال نيك می گيرم و آرزو می كنم با همت جنابعالی و حمايت همه جانبه تمامی عالقه  مندان به ويژه 
صاحب نظران، دانش آموختگان و اعضای محترم هيأت علمی گروه  های كتابداری و اطالع رسانی از راه اندازی و توسعه 
اين دانشكده، گام های سازنده   ای در جهت ارتقای رشته و تربيت نيروی انسانی كارآمد و مورد نياز جامعه، در زمينه های 

گوناگون برداشته شود.
با احترام مجدد سعيد رضائی شريف آبادی رئيس انجمن كتابداری و اطالع رسانی ايران

پيام تبريك رئيس انجمن کتابداری و اطالع رسانی ايران، به 
رئيس اولين دانشکده کتابداری و اطالع رسانی

موتورهای جستجوی اخالقی بر روی اينترنت

اين عنوان خبری است كه چندی پيش همشهری آنالين روی وبگاه خود گذاشته بود. در اين 
خبر آمده بود:

شماری از موتورهای جستجوی اينترنتی ايجاد شده اند تا نتايج جستجوی متناسب با كاربران 
خود را به دست دهند.

 به گزارش خبرگزاری فرانسه رضا صدرنا، بنيانگذار يك موتور جستجوی اسالم محور با نام I'mHalal در اين باره می گويد: »به 
نظر ما ساير موتورهای جستجو بيش از اندازه »آزادراه« هستند. ما می خواهيم راه حلی برای جستجو در وب در محيط ايمن فراهم كنيم،  

به طوری كه شما با محتوا های وقيح يا وب سايت های غيراخالقی روبه رو نشويد.«
صدرنا، كويتی 21 ساله، می گويد اين سايت كاربرانی از مكان هايی مانند پاكستان، اندونزی، مالزی و امارات متحده عربی و نيز 

آمريكا را به سوی خود جلب كرده است.
 او می گويد: »در واقع كاربران ما تنها مسلمانان نيستند،  ما ايميل هايی از غير مسلمانان هم دريافت كرده ايم كه می گويند موتور 
جستجوی ايمن ما را دوست دارند و به كودكان شان اجازه می دهند با آن كار كنند،  زيرا می دانند محتواهای نامناسب را نشان نمی دهد.

)a.116444-http://www.hamshahrionline.ir/news (
در اين ميان، تمايل اندک ايرانی ها به چنين موتور جستجويی می تواند تابع چندين عامل متفاوت باشد. با شنيدن اين خبر، اين سوال 
به ذهن مان خطور می كند كه بعد از راه اندازی موتور جستجوی ملی، رغبت هم وطنان به استفاده از اين موتور به چه ميزان خواهد بود 

و كارايی آن تا حد كاربران داخلی را از موتورهای جستجوی مشابه غير داخلی بی نياز خواهد كرد.
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اعتراض انجمن کتابداری و اطالع رسانی ايران به حذف کتابدار در 
وزارت آموزش و پرورش

دكتر سعيد رضايی شريف آبادی، رئيس انجمن كتابداری و اطالع رسانی ايران طی نامه ای به مهندس مهدی نويد، دبير 
شورای عالی آموزش و پرورش، ضمن اشاره به مصوبه اخير شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص حذف »كتابدار« 
از مدارس، بر اهميت كتابخانه به عنوان »مركز يادگيری« و »مركز منابع اطالعاتی« اذعان داشته و بر نقش كتابدار به عنوان 

»مشاور اطالع رسانی« معلمان تاكيد كرده است.
 دكتر رضايی شريف آبادی، طی اين پيام خواستار تجديد نظر در خصوص اين تصميم وزارت آموزش و پرورش شده 

است. متن اين نامه به شرح ذيل است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

جناب آقای مهندس مهدی نويد
 دبير محترم شورای عالی آموزش و پرورش

 با سالم و احترام، 
ايران از  نقش كتاب و كتابخانه در فرايند تعليم و تربيت بر خبرگان آموزش و پرورش پوشيده نيست. خوشبختانه در 
بدو تولد رشته كتابداری در نيم قرن پيش تا كنون پژوهش های گران سنگی در بررسی تاثير، نقش و وضعيت كتابخانه های 
آموزشگاهی انجام شده است. همه اين پژوهش ها مويد اين نظر بوده اند كه » بين وجود كتابدار خبره در كتابخانه مدرسه 
انجام شده در  برقرار است.« پژوهش های  ارتباط وثيقی  به كتابخانه و ميزان كتابخوانی آنان  و ميزان مراجعه دانش آموزان 
ساير كشورها نيز مويد يافته های تحقيقات ايرانی است. آنان نيز بر اهميت كتابخانه به عنوان »مركز يادگيری« و »مركز منابع 
اطالعاتی« اذعان داشته و بر نقش كتابدار به عنوان »مشاور اطالع رسانی« معلمان تاكيد كرده اند. متاسفانه اخيرا شاهد صدور 
دستورالعملی هستيم كه كال بر حذف »كتابدار« از مدارس تاكيد داشته و علت آن را نيز مصوبه شورای عالی آموزش و 
18 وظايف شورای دانش آموزی  با توجه به بند ب ماده  پرورش می داند. در اين دستورالعمل آمده است: »اداره كتابخانه 
مصوب دبيرخانه شورای عالی آموزش و پرورش به عهده شورای دانش آموزی و زير نظر يكی از مسئولين پرورشی مدرسه 
خواهد بود.« و در پانوشت همين صفحه آمده است: »نيروهايی كه دارای پست كتابدار بوده و مدرک تحصيلی آنها ليسانس 
يا باالتر است با طی دوره های آموزشی الزم در مشاغل آموزشی و پرورشی)در صورت نياز منطقه( يا معاون مدرسه مورد 
استفاده قرار گيرند.« جناب آقای نويد! وضعيت كتابخانه های آموزشگاهی كشور ما به لحاظ مجموعه ، مكان ، تجهيزات 
، بودجه و به ويژه نيروی انسانی با استانداردهای تعيين شده فاصله تاسف باری داشته و دارد. به نظر می رسد كه با اين تصميم 
غيركارشناسانه اين فاصله بيش از پيش شده و همچون گذشته بايد شاهد كم خوانی و عدم اقبال نسل نو به كتاب و اطالعات 
نيروهای متخصص  از  بهينه  اين تصميم را شتاب زده و خالف روند استفاده  انجمن علمی كتابداری و اطالع رسانی  باشيم. 
دانسته وآن را تير خالص بر كتابخانه های آموزشگاهی تلقی می كند. اداره كتابخانه توسط »شورای دانش آموزی« را نيز 
حاصل سهل انديشی و عدم توجه به ظرايف »علم اطالع رسانی« می داند. انتظار دارد كه حضرت عالی به عنوان فردی خبير 
كه همواره بر اهميت كتابخانه و كتابخوانی تاكيد داشته ايد زمينه ای فراهم آوريد تا اين تصميم مورد تجديد نظر قرار گيرد.

 دكتر سعيد رضائی شريف آبادی رئيس انجمن كتابداری و اطالع رسانی ايران 
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اين قسمت توسط دفتر انجمن تكميل مي شود.

شماره عضويت:تاريخ ثبت در سيستم:تأييدكننده:

نام  پدر:نام:نام خانوادگي:
شماره ملي:محل صدور:شماره شناسنامه:

محل تولد:تاريخ تولد:
حق عضويت )ريال(: نوع عضويت:وضعيت تحصيلی:
100000 ريال پيوستهدكترا و باالتر □

100000 ريال پيوستهدانشجوي دكترا  □
50000 ريال پيوستهكارشناس ارشد  □

40000 ريال پيوستهدانشجوي كارشناسي ارشد  □
30000 ريال وابستهكارشناس  □

20000 ريال دانشجوييدانشجوي كارشناسي □
20000 ريال وابستهديپلم  □

شماره حساب جهت پرداخت حق عضويت: 
حساب جاري شماره 306048880 بانك تجارت شعبه اكو )قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت(

سابقه كار در زمينه كتابداري و اطالع رساني:     سال
شغل و سمت فعلي:

نشاني و تلفن منزل: 
نشاني و تلفن محل كار )ذكر 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 كارت عضويت، يك قطعه عكس پرسنلي رنگي 4×3 را اسكن نموده و به همراه فيش اسكن شده، تصوير 
 libraryassociation@yahoo.com انجمن  الكترونيكي  به آدرس پست  الكترونيكي عضويت  فرم  اسكن شده مدرک تحصيلي و 

بفرستيد.


