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“کتابدار 2.0“ برونداد گروه اجتماعی Librarian 2.0 است که در محیط نرم افزار 
موبایلی تلگرام تشکیل شــده است؛ در این گروه افراد، اطالعات و منابع مربوط 
به مهارت های حرفه ای و جدید مورد نیاز کتابداران و اطالع رسانان را با هم به 

اشتراک می گذارند.
برای استفاده مفیدتر از بستر شبکه های اجتماعی با پیشنهاد و حمایت “یابش“، 
هیئت تحریریه مجازی مجله در همان نرم افزار تلگرام تشــکیل شــده است و 
اینک با مباحث ســطح باالی مهارتی در خدمت جامعه کتابداری اطالع رسانی، 

و پژوهشی ایران هستیم.
مطالب مجله با کمک کتابداران جوان و دانشجویان سطوح مختلف کتابداری و 
اطالع رسانی از دانشــگاه ها و نقاط مختلف کشور، آماده سازی می شود؛ افراد 
قدرتمندی که برای این مطالب وقت گذاشــته و سعی می کنند بهترین مطالب 
ممکن و بروزترین آن ها را به جامعه ی مخاطب کتابدار 2.0 اهدا کنند. در مسیر 
پیِش رو برای تحقق هر چه بهتر اهداف مجله و اعتالی مهارت های کتابداران و 
اطالع رســانان، و نیز افزایش رغبت کاربران با استفاده از خدمات نوین کتابخانه 
ها، از همکاری و همراهی همه صاحب نظران، اســاتید و دانشجویان و شاغالن 
محترم حوزه علم اطالعات ایران استقبال می کنیم. لطفاً دیدگاه ها، پیشنهادها، 

پرسش ها و انتقادات خود را برای ما ارسال کنید.

جهت برقراری تماس با ما می توانید از هر یک از راه های زیر اقدام نمایید:

lib2mag@gmail.com  :ارسال ایمیل به

http://lib2mag.ir/contact-us :ارسال پیام از طریق نشانی

https://telegram.me/yabesh_ir : ارسال پیام به آدرس تلگرام

 https://telegram.me/Librarian2 :2.0 کانال مجله کتابدار

صاحب امتیار: شرکت داده پردازی تالش و توسعه

مدیر مسئول: حسین حیدری
                    کتابدار دیجیتال کتابخانه آستان مقدس امام حسین علیه السالم - کربالء

مدیر اجرایی : الهام رضوانی گیل کالئی

گروه ســردبیری:  معصومه انصاری - میثم داستانی - مریم عبداهلل زاده - عاطفه عبدی - 
سمیه مردمی - نازنین مؤمن زاده

ویراستاران : الهام رضوانی گیل کالئی - معصومه انصاری
صفحه آرایی : الهام رضوانی گیل کالئی

طراح جلد : حسین حیدری

همکاران این شــماره به ترتیب حروف الفبا : معصومه انصاری - فرزانه بهارلو - سمیه 
پرویــن - فاطمه ترابی - مریم حســن زاده - روناک حمزه ای - حســین حیدری - میثم 
داستانی - فیروزه دوخانی - نسا رضایی - الهام رضوانی گیل کالئی - شیرین زاهدی - میالد 
روشنی - مریم عبداهلل زاده - عاطفه عبدی - ملیحه فخار طبسی - مهناز کریم زاده - سمانه 

مثنوی - عباس محمودی - سمیه مردمی - نرگس ملکوتی اصل - نازنین مؤمن زاده
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 ودسالم ودر

که  ن بشه قسمت نشد و االنيزمد بزرگ يک از اساتين صفحات با نوشتار يقرار بود ا ،گهياد ديش ميپ يگاه "

فحه ن صيشود عنوان ا يگر نميست که ديدر مرحله ي)حتگذراند  يش از انتشار رو ميپ ين مرحله يمجله آخر

 "سم.ير مسئول بنويدوباره مجبور شدم خودم به عنوان مدرو عوض کرد( 

الش ار بدنبال تينم با شور و شوق بسيب يکه م يه داريجوان و آت يبچه ها يخودم برا ينه برا نگرانمذره  ي

 :و کوشش هستند

 اول : ينگران

از جهان را در بر گرفته حاال  ياريران بلکه بسيو کسب و کارانه نه تنها در ا ياقتصاد يخته ياوضاع بهم ر 

 م کهيدواريشه اميمشهود تر است هم يرون و درون کميجاد شده از بيال مشکالت يد اوضاع بدالينجا شايا

از  ياديان زيشود دانشجو يرتر ميگذرد ديفتد اما به هرحال هر چه ميمان اتفاق بيبرا يشتريب يش هايگشا

م جان آن را انيو مهارت ها و تمار ينيآن ها تفکر کارآفر ينکه برايشوند بدون ا يل ميدانشگاه ها فارغ التحص

ن يتد دانشگاه مخصوصا بزرگان رشته آسيست اما اساتيبند ن ييم من که دستم بجايم... به فکر باشيداده باش

مان يراب ين ترير مجازست و عواقب سنگيغ يريهر تأخ ،فرزندانشان يکنند برا يباال بزنن و هر چه زودتر کار

 آورد. يبه ارمغان م

 :دوم ينگران

وزند آم يم يباالتر از آنچه که در دروس دانشگاه يکه توانمند يگران جوان، واقعا تعداد افرادبها دادن به تالش

 يلگوسازا يمؤثر برا يبها دادن و استفاده  يم برايابيب ينها نخبگان رشته هستند راه حليست اياد نينقدر زآ

ان و به نخبگان جو را اختصاص دهيد يبخشانه يکنگره سالدر د يان شايگر دانشجوير به ديو نشان دادن مس

 باشد. يقابل بررس يشنهاديکمتر شناخته شده هم پ

 :سوم ينگران

که در  يتخصص يشده است در هر رشته ا اديار زيبسواقعا  يو پژوهش يعلم  يهاناريش ها و سميهماتعداد 

در سال  يمناسب تر دتعدا يور شود بر يشتريت بم و توافقايجمع و جورتر کن يست کميم. بهتر نيرينظر بگ

 يشو آموز  يمهارتش فوق العاده يد که همايشياندين بيد به ايشا يم؟ حتيت باالتر ارائه دهيفيک ،و در ازاء

رند يانمان فرا بگيد دانشجويمرسوم به آنچه که با يها يخنرانسمقاله دادن و  يم که در آن بجايبرگزار کن

 ن و...يآنال يکسب و کارها يراه انداز يم مثال حوزه يشيانديب يدرس يخارج از حوزه 
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 :چهارم ينگران

وجود آمد ب ياناتيجر يکسريم بعدش يزنا ارسال کرديل يمجله رو برا يه يکه اطالع يقبل يمتأسفانه شماره 

ع آشنا بن ها بالطيو ا يندک نفر خارج از رشته با مباحث دسته بيتر از گذشته شدم. من به عنوان که نگران

ح باشد يام صح يافت تجربياگر واقعا در ين بحث ها هم وجود ندارد وليستم و البته اعتقاد دارم که انشاهلل اين

رد ندفعه ملموس تر برخويا يکرده بودند ول ييه هاياگر چه دوستان نخبه هم قبال گالکرد  يد زودتر فکريبا

ا داد گران هم بهيشه همه جا هستند به ديکه هم ين دوستانير از هميغن فکر کرد که يبه ا ديد بايکردم و شا

 !دوم يم به نگرانيو باز برگرد

5931ماه رمضان  02سحر 

يدرين حيحس

رمسئول مجلهيمد

يا علي د.يهم بهره مند سازسنده را يدوستان جوان نو خود ريخ ياز دعا ،طاعات و عبادات قبول
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پزشکی مبتنی بر شواهد؛ کتابداری مبتنی بر شواهد
y نویسنده : معصومه انصاری

   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

پزشــکان و اعضای تیم مراقبت و درمان از جمله مهم ترین اقشار 
یک جامعه هســتند که دسترســی به اطالعات معتبر و روزآمد 
توســط آنان به معنای تأمین سالمت و بهداشت یک جامعه و در 
موارد متعددی، به معنای نجات جان بیماران است. با رشد فناوری 
اطالعات و افزایش نامحدود منابع، پزشــکان با مشکالتی از جمله 
مهارت های محدودتر در جســتجو و بازیابــی اطالعات و کمبود 
فرصت زمانی برای این اعمال روبرو هســتند. کتابداری بالینی به 
 عنوان راهکاری برای پزشکی مبتنی بر شواهد، خدماتی در جهت 
تسریع دسترسی متخصصان ســالمت به منابع معتبر و روز آمد 
پزشکی است. با توجه به پدیدار شدن نیازهای اطالعاتی پزشکان 
در هر زمــان، وجود انبوه اطالعات و رشــد روزافزون آن ها و نیز 
محدودیت های زمانی؛ جست وجو و بازیابی اطالعات مرتبط توسط 

پزشکان و پرسنل درمانی با دشواری هایی همراه است.

پیدایش پزشکی مبتنی بر شواهد

 مفهوم »پزشــکی مبتنی بر شــواهد«]1[ با این واژه شناسی برای 
نخســتین بار در سال 1992 توســط یک پزشک کانادایی به نام 
گوردن هنــری گایــات]2[ و همکارانش در رشــتۀ اپیدمیولوژی 
)همه گیر شناســی( و آمار زیستی در دانشــگاه مک مستر کانادا 
مطرح شد. از همان ســال مفهوم پزشکی مبتنی بر شواهد برای 
اولین بار در منابع پزشکی ظاهر شــد. دیوید الرنس ساکت]3[ از 
چهره های مطرح در این حوزه است. طب مبتنی بر شواهد روشی 
برای بهره مندی از دانش پزشکی موجود در ارائۀ بهتر و اثربخش تر 

مراقبت هاست.

طب مبتنی بر شــواهد زاییدۀ شرایطی بود که در آن شکاف بین 
“پژوهش” و “ارائۀ مراقبت” هر روز عمیق تر می شد. به زبان ساده، 
فاصلۀ افراد بالینی از کاربرد نتایج پژوهش ها در ارائۀ مراقبت ها هر 
روز بیشتر می شد. پزشکی مبتنی بر شواهد به منظور پر کردن این 
شکاف به وجود آمد. پزشکی مبتنی بر شواهد در رابطه با استفاده 
از نتایج مطالعات فقط به توصیه بســنده نمی کند، بلکه نشــان 
می دهد که چگونه می توانیم برای تصمیم گیری های بالینی خود 
شــواهد دلخواه را در کوتاه ترین زمان ممکن پیدا کنیم، ارزیابی 
کنیم و از آن ها اســتفاده کنیم. می توان گفت؛ پزشکی مبتنی بر 
شــواهد فرایندی است برای جســتجو، انتخاب، ارزیابی نقادانه و 
کاربرد اطالعات یا شواهد علمی برای ارائۀ مراقبت ها. طب مبتنی 
بر شواهد از میان انبوه اطالعات پزشکی، شواهد محکم و متقنی را 
برای تصمیم گیری های بالینی فراهم می کند. “استفادۀ صحیح و به 
موقع از بهترین یافته های علمی موجود، برای اتخاذ مناسب ترین 

تصمیم بالینی در درمان بیماران” مناسب ترین تعریف است.

پزشکی مبتنی بر شواهد شامل پنج گام اصلی است
ظهور اطالع رسانان پزشکی و کتابداری مبتنی بر شواهد]4[

      در سال 1971 »گرترود لمب]5[ « تصویر جدیدی از کتابداران 
پزشکی مطرح کرد و در سال 2000 مفهوم جدید “اطالع رسانان 

پزشکی” مطرح شد.

آموزش - کلیات 2.0
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دیری نپایید که اصطالح “کتابداران بالینی” در متون بیان شــد. در 
فرآیندکتابداری بالینی، یک کتابدار با عنوان کتابدار بیمارستانی با 
حضور در بخش های بیمارستان به طور مستقیم نیازهای اطالعاتی 
پزشکان را دریافت نموده و با جستجوی دقیق و مناسب، مباحث را 
در اســرع وقت در اختیار آن ها قرار می دهد. “گرترود لمب” عقیده 
داشــت کتابداران، به خصوص آن هایی که مهارت های اطالع یابی را 
آموزش  دیده اند باید یکی از اعضای اساسی و فعال گروه مراقبت های 
پزشکی باشــند. کتابداران پزشکی بالینی  با حضور در کنفرانس ها، 
بحث ها و گزارش های صبحگاهــی، در میان گروه مراقبت و درمان 
و بــر بالین بیماران، نیازهای اطالعاتــی را دریافت کرده و اقدام به 
جست وجو و تهیۀ سریع این  اطالعات می کنند. اطالع رسانان پزشکی 
»کتابداران مرجع هســتند  که با داشــتن مهارت های اطالع یابی و 
زمینۀ دانش پزشکی نقش مؤثرتری در مراقبت و درمان بهتر بیماران 

و آموزش پزشکی خواهند داشت«. 
     

تاریخچه کتابداری مبتنی بر شواهد

رویکرد مبتنی بر شواهد]6[ به تدریج از رشته پزشکی به حوزه های 
دیگر علوم نظیر پرســتاری، مدیریت، روان شناسی، علوم تربیتی و 
علــوم کتابداری راه یافت. کتابداری مبتنی بر شــواهد پارامترهای 
سواد اطالعاتی را نیز در برمی گیرد. در سال 2000 جاناتان الدرج]7[، 
استادیار دانشــگاه نیومکزیکو با نگارش مقالۀ »مروری بر کتابداری 
مبتنی بر شــواهد« در مجله کتابداری پزشکی امریکا، چهارچوبی 

نظری برای اجرای این رویکرد در حرفۀ کتابداری پیشنهاد کرد.

چهارچوب نظری جاناتان الدرج

مرحلۀ اول: تدوین پرسشــی دقیق و روشن در یکی از زمینه های 
موضوعی کتابداری و اطالع رسانی،

مرحلۀ دوم: جســتجو در منابع منتشــر شــده و نشــده )منابع 
خاکستری( برای یافتن مناسب ترین شواهد پژوهشی،

مرحلۀ سوم: ارزیابی منتقدانه شواهد بازیابی شده و سنجش میزان 
روایی و اعتبار آن ها،

مرحلۀ چهارم: گزینش راهکاری جدید بر اساس تلفیق این شواهد 
و تجربیات موجود و پیش بینی میزان سودمندی،

مرحلۀ پنجم: ســنجش بهره وری ناشــی از به کار بستن راهکار 
جدید.

 هفت پیش فرض الدرج

1- کتابداری مبتنی بر شــواهد با هــدف ارتقاء کیفیت خدمات 
کتابخانه هــا و مراکز اطالع رســانی در جســتجوی مناســب ترین 
یافته های پژوهشی)یافته هایی که رویکردی عملی داشته و بر اساس 

پژوهش های تجربی در محیط های واقعی باشند( مرتبط است.
2- کتابداری مبتنی بر شــواهد در جســتجوی به کار بســتن 
مناسب ترین یافته های پژوهشی )فارغ از بدست آمدن از پژوهش های 

کمی یا کیفی( است.
3- تصمیم هایی که در عرصۀ عمل گرفته می شــوند، بر اســاس 

یافته های پژوهشی موثق است.
4- در کتابداری مبتنی بر شواهد تمام انتشارات پژوهشی ارزشمند 

هستند )اولویت با منابع داوری شده و مستند(.
5- کتابــداری مبتنــی بر شــواهد رویکردی جهانــی به فرایند 
اطالع جویی و توســعۀ دانش محسوب می شــود که در آن پژوهش 

نقشی کلیدی )  اما با نظر به عملی شدن( دارد.
6- کتابداری مبتنی بر شــواهد از به کار بستن راهکارهای جدید 

مبتنی بر یافته های پژوهشی استقبال می کند.
7- در کتابداری مبتنی بر شواهد مهم ترین منابع پژوهشی برای 

استخراج نتایج پژوهشی:

y ،]8[منابع مروری نظام مند    
y  ،]9[آزمون های تصادفی کنترل شده    
y ،]10[مطالعات مقایسه ای کنترل شده    
y ،پیمایش های توصیفی    
y .تحقیقات کیفی    

کتابداری و مراقبت های بهداشتی و درمانی مبتنی بر شواهد

 مراقبت های بهداشــتی و درمانی مبتنی بر شــواهد فرایندی است 
که در سال های اخیر به عنوان شیوه ای برای مراقبت های بهداشتی 
و درمانی بر اســاس جدیدترین یافته ها مطرح شده است. طی این 
فرایند کادر درمانی می تواند با استفاده از شواهد تحقیقات موجود، 
مهــارت بالینی خود و عملکرد بیمار، تصمیمات بالینی مناســب را 
اتخاذ نماید. کتابداران پزشــکی باید تصمیمات کاربردی بسیاری را 

در موقعیت های مختلف اتخاذ کنند.
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کتابداری مبتنی بر شواهد یک چهارچوب تصمیم ساز ارائه می کند 
که بهترین شواهد پژوهشی در دسترس را ادغام و ارئه می کند. با 
بکارگیری این چهاچوب و ســطوح باالتر شواهد پژوهشی این امر 
رواج خواهد یافت. کتابداران علوم بهداشــتی )کتابداران پزشکی( 
می توانند شالوده ای برای تالش های علمی و همکاری های مشترک 
پایه گذاری کنند. جنبش “مبتنی بر شوهد” به همین علت پدید 

آمده است.

 کتابداری و اطالع رسانی مبتنی بر شواهد
استفادۀ بهینه از یافته های پژوهشی موجود در تدوین و بازنگری 
فعالیت های حرفه ای کتابداران و متخصصان اطالع رســانی است. 
یعنــی تالش برای بهبود خدمات و عملکــرد کتابخانه ها و مراکز 
اطالع رســانی از طریق پیونــد میان دو عرصۀ نظــر و عمل. هر 
تصمیمی که با رویکرد مبتنی بر شــواهد گرفته شود پشتوانه ای 
پژوهشــی دارد و خود می تواند الگویی برای تصمیم های مشــابه 
در شــرایط مشابه باشــد. رویکرد مبتنی بر شواهد در رشته های 
مختلف علمی از جمله کتابداری رشــد قابل توجهی داشته است. 
انتشار مجالت تخصصی با این عنوان و برگزاری کنفرانس های بین 
المللی در این زمینه از نشــانه های این توجه است. دانشگاه آلبرتا 
در کانادا از سال 2007 نشریه ای تخصصی و بین المللی با عنوان 
Evidence Based Library and Information Practice منتشــر 
می کند. کتابداران پزشکی به اهمیت یادگیری عملکرد مبتنی بر 

شواهد واقف هستند بنابراین:

y  اولویــت اول، برنامه ریزی مناســب جهت گنجاندن    
واحدهای آموزشــی در این خصوص برای دانشــجویان 

کتابداری پزشکی
y  اولویت دوم، برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت    

برای کتابداران شاغل جهت ارتقاء توان علمی آن ها مفید 
خواهد بود.

رویکرد مبتنی بر شواهد در کتابداری و رشته های دیگر تالشی برای 
توسعۀ تفکر انتقادی و استفادۀ بهینه از نتایج پژوهش های علمی 
است. با گسترش این رویکرد می توان به تأثیر مطالعات علمی در 
عرصه های مختلف بیشتر امیدوار بود. زمینه های الزم برای به کار 
بستن پیشنهادهای مطرح شده در مقاالت علمی و پایان نامه ها و 
رساله های دانشجویان تحصیالت تکمیلی فراهم خواهد شد و تأثیر 

پژوهش بر امور جاری زندگی نمایان تر از گذشته خواهد شد.

پانویس:

Evidence Based Medicine ]1[
Gordon Henry Guyatt ]2[

David Lawrence Sackett ]3[
Evidence Based Librarianship ]4[

Gertrude Lamb ]5[
Evidence Based ]6[

Jonathan Eldredge ]7[

Systematic Reviews ]8[
Randomized Control Trials ]9[

Control Comparison Studies ]10[
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دسترسی آزاد: طالیه دار حق دانستن )بخش دوم(

y نویسنده : سمانه مثنوی
   دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطالعات، دانشگاه الزهرا

مزایای دسترسی آزاد:
y  صرفه جویی در هزینۀ چاپ و انتشار نسبت به مجله های چاپی    

و مقرون به صرفه بودن مجله های دسترسی آزاد 
y  تسهیل فرایند تولید و انتشار، اشاعۀ به موقع اطالعات و کاهش    

فاصلۀ زمانی تولید تا انتشار مقاله 
y  دسترســی به اطالعات روزآمــد در تمامی حوزه های علمی و    

پژوهشی 
y  همگامی و هماهنگی با آخرین تحوالت دنیای نشر    
y  افزایش غنای مجموعۀ نشریه های ادواری کتابخانه ها    
y  فراهم آوری امکان دسترسی به تعداد زیادی مجله که نمی توان    

اشتراک نسخه چاپی آن ها را به صورت یکجا فراهم آورد 
y  ادامۀ اشــتراک نشــریه هایی که دیگر به صورت چاپی منتشر    

نمی شوند 
y  باال بردن میزان دسترسی به مقاله های علمی، افزایش احتمالی    

میزان خوانندگان و در نتیجه افزایش احتمالی میزان اســتنادها به 
آثار علمی و ضریب تأثیرگذاری آن ها 

y  رعایت اصل دسترسی آزاد برای تمامی خوانندگان    
y باال بردن سرعت انتشار مقاله در مجله های دسترسی آزاد    
y  باال بردن تعداد خوانندگان مجله های دسترسی آزاد نسبت به    

مجله های چاپی 
y  نداشتن محدودیت تیراژ چاپ    
y رایگان بودن مجله های دسترسی آزاد    

معایب دسترسی آزاد:
y  به علت آزاد بودن، هم طرازخوانی مســتندات به صورت علمی    

ممکن نیست 
y  پردازش مناسب ممکن نیست    

y  مشــخص نبودن میزان پردازش و بررســی    
صحت اطالعاتی که بر روی سایت ها قرار می گیرد

y  مشــخص نبودن این  که مدل تجاری فرایند    
چیســت و میزبان و اینترنــت آن از کجا تامین 

می شود
y  مشــخص نبــودن این  که چه ســازمان یا    

شــخصی از بحث هــای هم طرازخوانی و پردازش 
پشتیبانی می کند –

y  آیا دسترســی آزاد بهتر از دسترسی محدود    
و مشخص است؟ 

y  آیا وقتی دسترســی آزاد ایجاد شــود ارزش    
اطالعات تقلیل پیدا می کند؟ 

حل مشکل هم طرازخوانی
عدم رعایت حق مؤلف حل هم طراز خوانی دسترســی آزاد به هیچ 
وجه داوری را دور نمی زند، در محیط وب چیزی به نام هم طرازخوانی 
پس از انتشار وجود دارد که در وب قرار می گیرد. مقاالتی که بر روی 
وب قرار می گیرند در انتهای آن ها نظرات ارســال می شود مؤلف به 
نظرات پاسخ می دهد و یک بحث علمی صورت می گیرد و در نهایت 
ممکن است خواننده محقق را قانع کند و یا بالعکس، سپس ویرایش 
نهایی در وب قرار می گیرد. انتشار مقاله در محیط وب در حال یک 
هم طرازخوانی پیوسته است. در نتیجه دسترسی آزاد هیچ منافاتی 

با مدیریت کیفیت ندارد.

حل مشکل حق مؤلف
مجله های دسترسی آزاد با فرض رعایت حق معنوی مؤلف از جانب 
خوانندگان بنیان گذاری شــده اند و انتشار یک مجله در اینترنت به 
معنای فقدان حق مؤلف نیست. رعایت حقوق معنوی مؤلف موجب 
ترغیب مؤلفان در نتیجه گســترش علم و دانش در جامعه می شود. 
حــق معنوی یا اخالقی شــامل حق پدیدآورنده بــرای مخالفت با 
هرگونه تحریف، تغییر شــکل، ناقص کردن یا جرح و تعدیل در اثر 
است که ممکن است به افتخار یا شهرت او لطمه بزند. حق معنوی 
بدین معنی اســت که همیشه جامعه پدیدآورنده را به عنوان موجد 
یک اثر یا ابداع آن می شناســد و از او با این عنوان نام می برد و او را 
مستحق چنین امتیازی می داند. بنابراین مهم ترین اصل در استفاده 
از مجله های دسترســی آزاد رعایت اصول استناد و ذکر مأخذ است 
که در واقع حق بدیهی پدیدآورنده یک اثر است. در عوض حق مادی 
مؤلف در نظام دسترســی آزاد مطرح نیست و مجله های دسترسی 
آزاد حق اشتراک ندارند یعنی هیچ خواننده ای به مؤلف یا ناشر حق
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قابل ذکر است که حق اشتراک همواره یکی از موانع دسترسی به 
نتایج پژوهش های علمی بوده اســت. تا زمانی که رضایت صاحب 
حق مؤلف به دسترســی آزاد وجــود دارد هیچ گونه نقض قانونی 
صــورت نمی گیرد. پژوهشــگران برای مقاالتشــان پولی دریافت 
نمی کنند و چنین توقعی نیز ندارند. انگیزۀ پژوهشــگر از نوشتن، 
ارتباطی با حق تألیف نداشته بلکه با جایگاه استنادات و تأثیرگذاری 
آن بر ارتقای موقعیت شغلیشــان ارتبــاط دارد. زمانی که که حق 
مؤلف به عنوان یک انگیزه مطرح است محدود کردن دسترسی از 
طریق دریافت کردن هزینه از مشتریان ممکن می شود. اما این کار 
موجب کاهش تأثیر اثر می شود نه افزایش درآمد نویسنده. بسیاری 
از نویســندگان حقوق مقاالتشــان را به ناشران واگذار می کنند و 
ناشران با محدودسازی دسترسی به آثار از مشتریان هزینه دریافت 
می کنند. یعنی کاســتن از تعداد خوانندگان که در نهایت به ضرر 

نویسندگان خواهد بود.

شیوه های دسترسی آزاد
دسترسی آزاد به اطالعات علمی از سه طریق امکان پذیر است:

1. به وسیله انتشار مقاله های منتشر شده در مجله های دسترسی 
آزاد؛ از آن به عنوان جادۀ طالیی یا راه طالیی تعبیر می شود.

2. از طریق واســپاری مقاله های منشر شده در مجله های کاغذی 
در آرشیوها یا واسپارگاه های الکترونیکی ، که از آن به عنوان جادۀ 

سبز یا راه سبز تعبیر می شود.
واسپارگاه ها به دو دسته تقسیم می شوند:

الف. واسپارگاه موضوعی در یک حوزۀ خاص. برای مثال ELIS در 
حوزۀ کتابداری و ARXIV در حوزۀ فیزیک.

ب. واســپارگاه سازمانی. آثار علمی یک دانشگاه ویژه را گردآوری، 
سازماندهی و توزیع می کند. مانند واسپارگاه دانشگاه کلگری کانادا.

3. از طریق خود آرشیوی؛ مهمتری شیوه های آن عبارت اند از

الف. وب سایت های شخصی مؤلف.
ب. آرشــیوهای انظباطــی، شــامل فایل هــای الکترونیکی آثار 
دیجیتالی. توســط مؤلف از همه جای دنیا گردآوری می شــوند و 

پیرامون یک یا چند موضوع هستند.

ج.آرشــیوهای واحدهای سازمانی، شــامل فایل های الکترونیکی 
به وســیلۀ مؤلفان در یک واحد دانشگاهی خاص از یک موسسه 

گردآوری می شوند.
د. واسپارگاه های سازمانی، شامل انواع گوناگونی ار آثار دیجیتالی) 
پایان نامــه و رســاله های الکترونیکی و فایل هــای الکترونیکی و 
گزارش های فنی( توســط مؤلف در یک سازمان یا به صورت غیر 

متداول در سازمان های متعدد.

منابع
   1.  نوروزی، علیرضا )؟(. مجله های دسترســی آزاد و نقش آنها در گسترش دانش 

و پیشرفت علمی. رهیافت ؟
   2.  درودی، فریبرز )1388(. اشــاعۀ علمی با بهره گیری از امکان دسترســی آزاد. 

کتاب ماه کلیات. آذر 1388
    3. کشــاورز، حمید )1388(. جنبش دسترسی آزاد به اطالعات علمی در گفت و 

گو با پیتر سابر. کتاب ماه کلیات. آذر 1388
   4.  قانع، محمدرضا. فاطمی، امیر. عمرانی، ابراهیم و دیگران )1388(. دسترســی 

آزاد به اطالعات علمی. کتاب ماه کلیات. آذر 1388
   5.  نیکخواه، زهره )؟(. دسترســی آزاد نیاز امروز جوامع علمی. ماهنامه اطالع یابی 

و اطالع رسانی. شماره 5
    6. اصنافــی، امیررضا )1388(. تأملی بر دسترســی به مجالت دسترســی آزاد و 

سپردن گاه های موضوعی و سازمانی به صورت رایگان. کتاب ماه کلیات. آذر 1388
    7. علیزاده، حمید) 1388(. مروری بر مدل های نوین دسترسی آزاد به نتایج علمی. 

کتاب ماه کلیات. آذر 1388
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)Computer as Persuasive Technology or PT( کاپتولوژی

y نویسنده : مریم حسن زاده
   دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطالعات و دانش

 اصطالح کاپتولوژی برای اولین بار توسط فاگ)1988( مطرح شد 
و بــر اســاس آن، این مبحث را مطرح کرد کــه نظام های رایانه ای 
قادر هســتند، افکار و رفتار مردم را به روشی قابل پیش بینی تغییر 
دهند. فاگ می گوید: “هدفش این است که از طریق این فناوری ها 
برای صلح جهانی تالش کند” و برای این هدف البراتوار کاپتولوژی 
را در دانشــگاه استنفورد تاســیس کرد. و البته گوشزد می کند که 

کاپتولو ژی به کپچر)تسخیر( و ریشه های آن ارتباطی ندارد.

 فناوری های ترغیب گر درزمینه های مختلف مانند بهداشــت، رفاه، 
پایداری محیط زیســت، پناســیل های زیادی برای نفوذ در طیف 
گسترده از کاربران دارد. می توان از نظر اهداف و مقاصد کاپتولوژی 

را به سه دسته تقسیم کرد:

1- مقاصد داخلی: مقاصدی که از ابتدا، یک ابزار با آن هدف طراحی 
شــده اســت. به طور مثال، یک نرم افزار آموزشی ریاضی، هدفش 

آموزش ریاضی است.
2- مقاصد خارجی: اســتفاده از یک ابزار برای مقاصدی خاص که 
متفاوت از هدفی اســت که برای آن طراحی و تولید شــده است. 
مثال هــای زیادی در ایــن زمینه وجود دارد؛ ماننــد ابزاری که در 
طراحی مجدد داشــبرد ماشــین هوندا ایجادشده اســت تا همیار 
محیط زیست باشد. در طرح کالسیک این ماشین ها بازخوردهایی 
در مورد ســرعت رانندگی و وضعیت مخزن سوخت وجود داشت و 
طــرح جدید عالوه بر این ویژگی ها، ابزاری جدید مانند یک صفحه 
نمایش کوچک ایجاد کرده است که روی داشبرد تعبیه شده است 
و چنانچه راننده در وضعیت پایدار که آســیبی برای محیط زیست 
ندارد رانندگی کند، روی صفحه نمایش چند برگ به شکل مجازی 
شروع به رشد و بزرگ شدن می کند و اگر به هر دلیلی آن وضعیت 
پایدار به  هم خورده و سرعت زیاد شود یا به هر شکلی که با محیط 

زیســت سازگار نباشــد رانندگی صورت گیرد، آنگاه برگ ها ناپدید 
می شوند. همین طور یک صفحه نمایش روی داشبرد وجود دارد که 
طیف رنگی دارد و با توجه به سرعت راننده رنگ ها تفاوت می کنند 

و ترغیب گر به راننده آگاهی می دهد.

3- مقاصد خودزاد: مقاصدی که از ســوی کاربران مطرح می شود. 
خرید ابزاری برای محاســبۀ میزان کالری دریافتی به منظور تغییر 

عادت های غذایی، می تواند نمونه ای از این گونه تمایالت باشد.

چند نکته برای تأثیرگذارتر بودن فناوری ترغیب گر:
– زمان وارد عمل شــدن این فناوری ها و ارائۀ پیشــنهاد درســت، 
وقتی کــه انگیزه کافی برای انجام یک کار در کاربر ایجاد شــده، در 
انجام آن کار بسیار مؤثر اســت. به طور مثال، پیشنهاد به استفاده 
از گزینه هایی کــه در پایگاه های اطالعاتی برای کمک به کاربر در 
جستجوی اطالعات مناسب تعبیه شده، نظیر استفاده از اصطالحات 
پیشنهادی، پایگاه درســت زمانی که کاربر با نتایج نامرتبط مواجه 
شــده یا جستجوهای مجددی داشته است، می تواند استفاده از این 
ابزار را به دنبال داشــته باشــد که در واقع ترغیب ســازی آن ها در 

استفاده از امکانات پایگاه است.

– شرطی کردن: در فناوری های ترغیبی شرطی کردن تقویت کننده 
مثبــت و هم منفی برای تحریک به انجام یک رفتار خاص اســت. 
دسترســی نداشــتن به متن کامل مقاله ها به دلیل تکمیل نکردن 
پرسشنامه و یا شرکت در نظرسنجی و یا برعکس، می تواند نمونه ای 

از کاربرد این ابزار باشد.

– تونلی یا کانالی بودن فرایند کار: به معنای هدایت کاربر در انجام 
کار، مرحلــه ای کردن یا فرایندی بودن مرحله به مرحله انجام عمل 
است که در ابزارها و نرم افزارهای مختلف، مانند فیس بوک و توئیتر 
و … انجام می شود، که از جمع آوری اطالعات فرد به صورت یکجا 
و از طریق یک پرسشنامۀ طوالنی، که باعث دل زدگی کاربر می شود،  
اجتنــاب می کند و مثاًل در مرحلــۀ اول به دریافت یک ایمیل و نام 
کاربری اکتفا کرده و در مراجعات بعدی از کاربر در مورد فیلم مورد 

عالقه یا کتاب یا دوستان و مسائل دیگر، اطالعات کسب می کند.
اما نگرانی های اخالقی هم در زمینۀ نظارت، عدم استقالل و اجبار در 
این فناوری مستتر است. در واقع نکات اخالقی  که باید در استفاده 
از این فناوری ها مورد توجه قرار گیرد؛ ممکن اســت افراد به اجبار 
ترغیب به کاری شوند و سازندگان و طراحان ابزار یا برنامه ای خاص، 

عالیق و تفکراتشان را به افراد تحمیل کنند.
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 به این دلیل که این ابزار معموالً به شکل عمومی ساخته می شوند 
و برای یک جامعه به طور کل مورد استفاده قرار می گیرند، امکان 
اینکه از افراد در زمینه ای خاص رضایت گرفته شود )که آیا با این 
تفکر و تأثیر آن موافق هستند یا نه( وجود ندارد. مانند مطالعه ای 
که فردی به نام نوولز انجام داد و یک نرم افزار کاربردی ساخت که 
افراد را به وسیلۀ آن به سرمایه گذاری محلی )در دانشگاه لنکستر( 
ترغیب می کرد. البته او از این شــیوه استفاده نکرد که به کسانی 
که بیشتر سرمایه گذاری محلی انجام می دادند، جایزه بدهد، بلکه 
در نرم افزاری که ســاخته بود، مناطقی که سرمایه گذاری محلی 
نداشــتند )در جاهای دیگر ســرمایه گذاری کرده بودند و چرخه 
ســرمایه گذاری در خارج از محیط و جامعه محلی شــان بود( را 
مجسم کرد. به این شکل افراد را به حفظ ثروت در جامعۀ محلی 
ترغیب کرد. نگرانی نوولز این بود که نمی خواســت اجباری برای 
افــراد ایجاد کند و دسترســی و توضیح برای تک تک افراد هم از 
عهده او خارج بود. برای حل مشــکالت این چنینی فاگ، آموزش 

استفاده از این فناوری را مثمرثمر می داند.

از ایــن فناوری می تــوان برای ترغیب و تغییر رفتــار کاربران در 
استفاده از  کتابخانه ها استفاده کرد. از نمونه های جالب استفاده از 
این فناوری در کتابخانه، به کاربردن “قفســۀ کتاب مونالیزا” است. 
هدف آن منظم نگهداشتن کتاب ها در قفسه و آموزش استفاده از 

کتابخانه به کاربران و اصالح رفتار کاربران است.

به این ترتیب که تصویر دیجیتالی از مونالیزا در کنار قفسه کتاب در 
کتابخانه قرار می گیرد و چنانچه اســتفاده کننده، کتاب را درجای 
مناسب خود قرارندهد، تصویر به هم می ریزد. همچنین اگردر مدت 
 زمانی، از قفســۀ مذکور کتابی برداشته نشود، تصویر مونالیزا پیر 
می شــود و به محض برداشتن کتاب از آن قفســه، دوباره جوان 

می شود.
منابع

– صنعــت جو، اعظم، فناوریهای ترغیبی و کاپتولــوژی: کاربردها در حوزه کتابداری و 
اطالع رسانی، کتابداری و اطالع رسانی)جلد 16، شماره2، 2013(

 Nakajima, tatsuo,Designing motivation using persuasive ambient

– mirrors,Springer-Verlag London Limited, 2011

https://psmag.com/the-invisible-manipulative-power-of-persua-

– sive-technology
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چارچوب مدیریت دسترسی در کتابخانه های دیجیتال-بخش دوم

y نویسنده : سمیه پروین
   کارشناس پژوهش و کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

عناصر مدیریت دسترسی
چارچــوب مدیریت دسترســی، حاصــل تفکــرات و عناصر مورد 
 Role،Policies نظر واترز]1[،اریکســون]2[ و آرمز]3[ اســت. عناصــر
Attributes ، Permitted Operations، و Authorization، اجــزای 
یک سیستم اجازۀ دسترسی خودکار هستند. سیستم های مدیریت 
دسترسی اســتفاده از اصالت و خدمات اجازه دسترسی برای ایجاد 

کنترل دسترسی و استفاده از منابع شبکه شده را فراهم می کنند.

y .مدیران اطالعاتی سیاستهایی را برای دسترسی ایجاد می کنند    
y .سیاستها در ارتباط با دسترسی کاربران به مواد دیجیتالی هستند    
y  اجازه دسترســی، اجازه دسترسی به منابع و انجام عملیات خاص را    

به کاربر مشخص، می دهد.

خالصه  ای از این چارچوب به این شرح است:
 سیاست  هایی که از ســوی مدیران اطالعاتی برقرار می  شود، می -
بایست قوانین و توافق نامه  های انجام شده با دیگران )مانند امتیازهای 
اعطایی حق مؤلــف( را مدنظر قرار دهند. هویت کاربران باید تایید 
شود و نقش آن ها در دسترسی به مواد تبیین گردد. مواد دیجیتالی در 
مجموعه  ها باید شناسایی و اعتبار آن ها تعیین شوند. دسترسی نیز بر 
اساس عملیات مجاز صورت می گیرد. هنگامی که کاربری درخواست 
دسترسی دارد، این درخواست از فرایند دسترسی عبور می  کند. بعد 
از شناســایی هویت و تأیید اصالت کاربر، اجازه دسترسی داده می-

 شود. مسئولیت دسترسی نیز بر عهدۀ فردی ست که مواد دیجیتالی 
را اداره می  کند.

کاربران
تایید اصالت کاربران

روش  هــای مختلفی برای تأیید اصالت کاربــران وجود دارد. بعضی 

از این روش  ها از مزیت ســادگی برخوردارند ولی امنیت کمتری 
دارند. در عوض روش  هایی که امنیت بیشــتری دارند متأسفانه 
پیچیدگی بیشــتری دارند و به خاطرسپاری آنها مشکل تر است. 
این ویژگی یکی از معایب این روش  هاست. تعیین اصالت فرایندی 
است که یک کاربر شبکه ای، حق ایجاد یک هویت یا نام را خواهد 

داشت. مانند آیدی]4[ کاربر یا شماره کارت اعتباری.

نقش ها
سیاســت  های ویژه مدیریت دسترســی به نــدرت کاربران را بر 
اساس نام مشــخص می  کنند. آنها معموالً به طبقات کاربران یا 
نقش یک کاربر واحد بستگی دارند. یک کاربر می تواند نقش  های 
زیادی داشــته باشــد. یک فرد می  تواند در زمان  های مختلف از 
یک کتابخانۀ دیجیتالی به منظور آموزش، مطالعۀ انفرادی، یا کاری 
نیمه وقت استفاده کند. کتابخانۀ دیجیتالی ممکن است سیاست  های 
متفاوتی را در مورد شــخصی واحد در هر یک از این نقش  ها اعمال 

نماید.
در حیطۀ مدیریت دسترسی، نقش متناسب با هویت کاربران تعیین 
می شود. برای مثال ویژگی نقش ها عبارتند از عضویت در یک انجمن 
دانشگاهی، دانشجوی تمام وقت، اشتراک خصوصی یک مجلۀ علمی. 
مکانیسم های اجازۀ دسترســی از ویژگی های نقش ها برای تعیین 
اینکــه یک کاربر اجازۀ انجام عملیــات خاصی بر روی یک منبع یا 

محتوای شیء دارد یا نه، مورد استفاده قرار می گیرند. 

مواد دیجیتالی

شناسایی و تأیید اصالت مواد
به منظور مدیریت دسترسی، باید مواد دیجیتالی را به دقت شناسایی 
کرد. فرایند شناسایی، نام یا شناساگری را به هر یک از اقالم مربوط 
می ســازد. این امر مبحثی عمده در کتابخانه  های دیجیتالی و نشــر 
الکترونیک به شمار می  رود. تأیید اصالت مواد دیجیتالی، هم کاربران 
و هــم مدیران مجموعه  ها را مطمئن می  کنــد که تغییری در مواد 
صورت نگرفته است. این امر در برخی زمینه  ها سرنوشت  ساز است. 
مثل متن قراردادها، مدارک پزشــکی و … . در اغلب کتابخانه  های 
دیجیتالی، صحت مواد به صراحت مورد بررسی قرار نمی  گیرند. آن جا 
که سطح اطمینان باال و هزینه اشــتباهات پایین باشد، هیچ گونه 
تأیید رســمی جهت اعتبار مواد، مورد نیاز نیست. تغییرات تعمدی 
و نادر و اشــتباهات معموالً آشکارند. با این حال، در برخی حوزه ها، 
نظیر پزشــکی، خطاها خطرآفرین است. کتابخانه  های دیجیتال در 
چنین حوزه  هایی باید شیوه  های رسمی تأیید اصالت را به طور جدی 

لحاظ کنند.
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نشــانه گذاری دیجیتال و امضای دیجیتــال دو روش رایج مورد 
اســتفاده به منظور فراهم آوری طیفی از راه حل ها برای شناسایی، 
امنیت، مدیریت و پیگیری منابع دیجیتال هســتند. نشانه  گذاری 
مدیران کتابخانه  های دیجیتالی را در تشخیص جعلی بودن یاری 

می کند.

ویژگی  های اشیاء دیجیتالی
 سیاست  های مدیریت دسترســی اغلب، با مواد مختلف بسته به 
صفات آن ها به شیوه  های متفاوتی برخورد می  کند. صفات می توانند 
به منزلۀ فراداده  های اداری رمزگذاری شده و همراه با شیء ذخیره 
شوند، یا از موادی دیگر استخراج شوند. گاهی اوقات صفات را هم 

می  توان اندازه گرفت.

عملیات
در زمینۀ مدیریت دسترســی، هر عملی که می  تواند در مورد یک 
شــی، داخلی یا خارجی انجام شــود و دستور آن به یک سیستم 
کامپیوتری داده شــده اســت، عملیــات نامیده می شــود. مانند 
عملیات های مشــاهده، چاپ، ذخیره کنیــد، تغییر دهید، توزیع 
مجدد. )این تعریف از کارگروه فراداده حقوق دی اُ آی]5[ است.( 
“اقدام”]6[ کلمه  ای اســت که گاهی اوقات به همان نحو استفاده 

می  شود.

سیاست ها
در یک سیستم مدیریت دسترسی، سیاست  ها قوانینی کدگذاری 
شده هستند برای تعیین اینکه آیا یک کاربر مجاز است تا به شیء 
دیجیتال مورد تقاضا دسترســی داشته باشد یا نه؟ و آیا عملیات 
درخواستی مجاز است؟ سیاست عملیات توافق نامه، مانند مجوز، 
و قانون  های حق مولف. درون یک سیســتم مدیریت دسترســی 
خودکار، توافق نامه  ها و قوانین کاربــردی از طریق مجموعه  ای از 
سیاست  ها و خط مشی  ها اجرا خواهند شد. کارگروه فراداده حقوق 
دی اُ آی اصطــالح “Agreement” را هم برای توافق قانونی بین 
اجزا و هم بازنمــود متناظر قوانینی که دسترســی را درون یک 

سیستم کنترل می کنند، به کار می  برد.

اجازه دسترسی
اجازۀ دسترســی فرایند تعییــن اینکه یک هویت )بــا توجه به 
مجموعه  ای از ویژگی  های نقش ه ای مرتبط با آن هویت( اجازه دارد 
که بسیاری از عملیات )مانند دسترسی به مجموعۀ منابع( را اجرا 
کند یا نه. این هویت ممکن اســت بازنمود یک فرد مشــخص، یا 

بی  نام و یا دارای نام مستعار باشد.
در حیطۀ مدیریت دسترسی، اصطالح اجازۀ دسترسی، به قوانین و 
سیاست  های دسترسی، ویژگی  های نقش کاربر و ویژگی  های اشیاء 
دیجیتال، به منظور تعیین اینکه اجازۀ انجام عملیات خواسته شده 
را دارد یا نه و اینکه چطور منابع را منتشــر کند، متکی است. در 
نهایت می  توان گفت که سیستم  های مدیریت دسترسی می توانند 
محدودیت  هایی برای دسترســی و استفادۀ آنالین از منابع ایجاد 
کنند ولی عواقب یک بار اســتفاده از منابــع را نمی توانند کنترل 

کنند. مثالً یــک عضو هیئت علمی می  تواند مقالۀ خاصی را کپی 
کند یا پرینت بگیرد و یا نســخه  های دیگری از همان مقاله را در 
بین دانشجویان خود در کالس توزیع کند که این می تواند خالف 

آن چیزی باشد که در توافق نامه آمده است.

پانویس:

Donald Waters .]1[
John Erickson .]2[
William Arms .]3[
Identification .]4[

DOI .]5[
Action .]6[
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۵۰ ایده برای استفاده خالقانه از اپلیکیشن های تلفن همراه در خدمات کتابخانه – بخش اول
y مترجم : نازنین مؤمن زاده

   کتابدار کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

امکانات زیادی برای استفاده خالقانه از اپلیکیشن ها در کتابخانه ها 
وجود دارد. در دوره های آموزشی آنالین من با نام »کتاب به منزله 
اپلیکیشــن های آیپد «، یکی از تکالیف شــرکت در فعالیت بارش 
افکار مجازی در مورد این موضوع می باشــد. در دوره آموزشی من، 
کتابدارانی از کتابخانه مدارس، کتابخانه دانشــگاه و کتابخانه های 
عمومی حضور دارند و این فهرست بر اساس ایده های خالقانه آنها 
ایجاد شــده اســت. از این رو، این دوره آموزشی بر اپلیکیشن های 
کتاب های تعاملی تمرکز نموده و ایده های آن بیشتر در مورد این 

موضوع می باشند.

این فهرست در مقوله های ذیل گروه بندی شده است:

1. رویدادها، برنامه ها و آموزش
2. ایجاد محتوا و نشر

3. ایجاد مجموعه کتاب ها و مرجع سازی
4. بررسی اپلیکیشن های تلفن همراه

5. توسعه حرفه ای.

چرا اپلیکیشــن ها؟ کتابداران عالقمندند تا همگان به اطالعات 
دسترسی داشــته باشند و رابط های تلفن همراه دسترسی به همه 
چیز را برای افراد آســان تر کرده اند. حال، زمان بسیار خوبی ست 
تا کتابداران در جوامع خود، در کاربرد اپلیکیشن ها تخصص بیابند.

رویدادها، برنامه ها و آموزش
1. استفاده از آیپدها در زمان داستان خوانی با استفاده از اپلیکیشن 
های کتاب تصویری تعاملی . ارتباط پرستاران و بچه ها برای خواندن 
در کنار هم یا طرح ریزی اپلیکیشــن بــر روی یک صفحه نمایش 
بزرگ. ارائه رویدادها در جایی که نوجوانان آن را توســط اپلیکیشن 

های آیپد برای بچه ها می خوانند
2. معرفی رمان های گرافیکی بصورت چاپی و بر روی دستگاه های 

تلفن همراه ، ارائه آنها توسط آیپد و پروژکتور
3. برخورداری از اپلیکیشنی برای به اشتراک گذاری رویداد- هر کس 
اپلیکیشــن های را به اشتراک می گذارد که در زندگی روزمره اش 
مفید بوده است. کتابداران برای شروع فهرستی از آیپد اپلیکیشن ها 

را ارائه می نمایند. این فرایند را »ساعات آیپد یکشنی« می نامند.
4. داشتن کالس هایی برای والدین در مورد بهترین اپلیکیشن های 

آیپد برای کودکان در سطوح سنی مختلف.
5. برگزاری جلســات اطالعاتی در مورد اپلیکیشن های کتاب های 

تعاملی برای نشان دادن چیزهایی که در دسترس آنها قرار دارد.
6. برگزاری جلســات عمومی برای سرگرم شدن با آیپد)دربردارنده 

مطالب بسیار عالی(.

7. ویترین اپلیکیشن کتاب – کتابخانه محلی می باشد که در آن می 
توانید اپلیکیشن های کتاب را قبل از خرید امتحان نمایید.

8. باشگاه های میزبان اپلیکیشن-مانند باشگاه های کتاب اما بصورت 
اپلیکیشن

9. ســخنرانی در مورد بهترین اپلیکیشن مورد نظر در بخش های 
آموزشی خاص دانشگاه تان

10. دعوت از نویســنده یک اپلیکیشــن کتاب تعاملی برای انجام 
سخنرانی

11. استفاده از یک اپلیکیشن کتاب تعاملی به عنوان یکی از کتاب 
های مورد بحث در باشگاه کتاب های سنتی. در درسترس قرار دادن 
آن برای اعضایی که دارای آیپد می باشند، به منظور امانت گرفتن یا 

استفاده از آن در کتابخانه.
12. سازماندهی باشگاه های نقد و بررسی برای کودکان و نوجوانان. 
آیپد هایی که این اپلیکیشن ها در آنها بارگذاری شده را می توان به 
اشتراک گذاشت و کودکان باید به آنها امتیاز بدهند و آنها را بازبینی 

نمایند- انتقادات خود را در خبرنامه محلی منتشر نمایند.
13. ایجاد بر نامه توســعه برای افراد ســاکن در خانه ســالمندان. 
اســتفاده از اپلیکیشن های ایجاد محتوایی که سالمندان بتوانند در 
آن داستان زندگی خود را بگویید و بتوان مصاحبه ها را ضبط نمود 
. انجام ســخنرانی در مورد زمان های خاص در تاریخ، با استفاده از 

اپلیکیشن های مربوط به آن موضوع.
14. ارائه جلســه ای در مورد اپلیکیشــن های کاربردی جستجوی 

شغل و شبکه.
15. در اختیار داشتن آموزش و رابط کتابداری برای کاوش و بررسی 
اپلیکیشــن هایی که به بخش ها و حوزه های موضوعی مربوط اند . 
ایجاد صفحه نمایش )آنالین یا آفالین( با تصاویر، توضیحات و لینک 

های اپلیکیشن.
16. گنجاندن اپلیکیشــن در فهرســت منابع توصیه شده به دانش 

آموزان.
17. ارائه جلسات آموزشــی تخصصی با استفاده از اپلیکیشن های 

خاص.
18. آموزش تکنولوژی به کارکنان کتابخانه: معرفی بهترین اپلیکیشن 

ها برای کارتان و در حوزه های موضوعی متفاوت.
19. دعــوت از هنرمنــدان محلــی، موســیقی دانان، عکاســان و 
نویسندگانی که از این اپلیکیشن ها برای نشان دادن آنچه که انجام 
می دهند اســتفاده می نمایند و بیان اینکه از جه اپلیکیشن هایی 

استفاده می کنند.
منبع:

 50ideas for creative uses of mobile :این نوشته، ترجمه مطلبی با این عنوان است
apps in library services
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کار هوشمندانه تر،نه سخت تر:یکپارچه سازی با گوگل
y مترجم : عباس محمودی

  کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیک - کتابدار کتابخانه عمومی شهید مدنی کازرون

 نرم افزارهای]1[ کاربردی  گوگل برای آموزش،زندگی ما را بســیار 
آسان تر و ســازنده تر کرده اند.بیشــتر ابزارهای وب شاهد قدرت 
کار کردن با گوگل هســتند.عالوه بر نرم افزارهای کاربردی بزرگ 
والحاقات موجود در فروشــگاه وب کروم]2[،ابزارهای تکنولوژی در 
حال یکپارچه ســازی با گوگل درایــو ]3[و کالس درس گوگل]4[

هستند.

چند نمونه؛

Gale 1-پایگاه داده
Gale اکنــون برای صرفه جویی تحقیقات شــما یــک ورودی به 
گزینه های گوگل دارد.برجسته کردن]5[، حاشیه نوشتن]6[و دانلود 
مقاالت به گوگل درایو شما.یک مقاله در پوشۀ مربوط به خودش 
با مقاله، برجســته ها، یادداشت ها و استنادهای مربوط به خودش 

ظاهر می شود.

EDpuzzle-2
گذاشــتن یک ویدیو کلیپ و ســپس قرار دادن ســواالتی برای 
دانش آمــوزان تا از آنچه دیده اند جواب بدهند.لیســت اســامی 
کالستون را از گوگل کلسروم وارد کنید و ویدیو را با دانش آموزان 

به اشتراک بگذارید.

Quizizz-3
ایجاد یک ارزشــیابی)آزمون( 
دیجیتــال و اشــتراک آن با 
دانش آمــوزان از طریق دیگر 
با  ویژگی هــای ادغام شــده 
گوگل.دانش آموزان یک لینک 
مستقیم به آزمون دریافت می کنند و معلم می تواند حساب کاربری 
دانش آموزان که عالوه بر نام مستعار برای ورود استفاده می کنند را 

ببیند؛پیگیری پیشرفت دانش آموز در کالس گوگل.

Nearpod-4
آمــوزش از طریــق درس هــای 
اشــتراک  nearpodو  در  تعاملی 
طریــق  از  دانش آمــوزان  بــا 

کالس گوگل.

گوگل همچنین تقویم خــودش را به کالس گوگل ادغام کرده تا 
گزینــه ای به معلم بدهد که بتواند تقویم را در بالگ یا وبســایت 
کالس جــای دهد.با یک حســاب کاربری ورود بــه گوگل برای 
بسیاری از ســایت ها،دیگر یوزرنیم و پســورد های کمتری برای 
بخاطر سپردن وجود خواهد داشت.سایت های دیگر را از تکنولوژی 

آموزشی و آموزش از طریق موبایل مرور کنید.
10وبســایت آموزش بســیار خوب که اکنون با کالس گوگل یکپارچه 

شده اند.

پانویس:

Applications]1[
Chrome]2[

Google Drive]3[
Google Classroom]4[

Highlight]5[
annotate]6[

منبع:
 Work Smarter, Not Harder:“ :این نوشــته ترجمه مطلبی با این عنوان اســت

“Integrate with Google
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Web of science و scopus مقایسه

y مترجم : سمانه مثنوی
   دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطالعات، دانشگاه الزهرا

Web of science scopus ویژگی ها

13000 20000 تعداد مجالت

علوم طبیعی     علوم زیستی    مهندسی
علوم اجتماعی    هنر وانسانی

پوشش قوی در علوم طبیعی و مهندسی

علوم زیستی       مهندسی      علوم اجتماعی
علوم طبیعی      هنر و انسانی

پوشش قوی در علوم زیستی و طبیعی و مهندسی 
محتوا

 نمایه اســتنادی علــوم ،نمایه اســتنادی علوم
اجتماعی، نمایه استنادی انسانی و هنر

100% مدالین و ام بیس به اضافه دیگر محتواها پوشش پایگاه داده

بخش علوم 1990
بخش علوم اجتماعی 1975
بخش هنر و انسانی 1975

.اولین پوشش از 1996 تا زمان حال 
هم اکنون شامل محتوای قابل توجهی

قبل از 1996
و با تعدادی قبل از 1823

پوشش دوره زمانی

هفتگی روزانه روزآمد سازی
تامسون رویترز الزویر ناشر

 پیگیری اســتنادها شامل شــمارش استنادها،
ارزیابی و محاسبه  شاخص اچ ایندکس نویسنده

 پیگیری استنادها شــامل شمارش اســتنادها، ارزیابی و
محاسبه  شاخص اچ ایندکس نویسنده

تحلیل استنادی

خیر  فیلد کلمات شــامل اصطالح های نمایه برای مراجع است
که از سایر پایگاه های داده همچون

pubmed  وEmbase
گرفته شده است

واژگان کنترل شده

بله بله  ارائه شاخص ها
برای ارجاعات

بله بله ویژگی هشدار
پوشش کاملی از مطالعات گذشته 

 قابلیت تحلیل منابع جستجو بر اساس نویسنده، 
 وابستگی، کشور، عنوان مجله/کتاب و دسته بندی

موضوعی منبع
 توانایــی مرتب کردن نتایج تحقیق بر اســاس 

تعداد ارجاعات مقاالت

 جســتجو های چند منظوره و اصــالح گزینه،   از جمله 
توانایی جستجو برای “نویسنده اول

 ابزارهایی جهت تحلیل منابع جستجو بر اساس نویسنده، 
وابستگی، کشور، عنوان مجله و دسته بندی موضوعی وسیع

 تعیین کننده هویت نویســنده به طور وسیع، مفید برای 
تمایز قائل شدن بین نشریات با نام نویسنده های مشابه
 افزایش پوشــش کتاب ها به ویژه در علوم اجتماعی، هنر، 

علوم انسانی
توانایی جستجو با استفاده از اصطالحات کنترل شده 

نقاط قوت

Scopus: Scopus vs Webof Science :این نوشته ترجمه مطلبی است با عنوان
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برترین مهارت ها برای کتابداران فردا
y مترجم : نرگس ملکوتی اصل

   دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطالعات، دانشگاه فردوسی مشهد

نشریۀ کتابداری به سراغ رؤسای کتابخانه های عمومی و دانشگاهی 
و سایر راهبران فکری در تمام کشور رفته است تا کشف کند چه 
انتظاری از کتابداران  و مهارت های مورد نیازشان در بیست سال 
آینده وجود دارد و در نهایت به یازده مؤلفۀ زیر به عنوان ضروریات 
دســت یافته اســت. البته این مؤلفه ها از بطن شواهد و گفته ها 

استخراج شده اند.
دفاع / سیاست

 ایــن صالحیت کلیدی، دو وجه متمایــز دارد که البته در روش 
دارای هم پوشــانی هســتند. توانایی افزایش آگاهی از ارزش های 
ســهام داران همراه با مدنظر قرار دادن حفظ یــا افزایش بودجه 
از یک ســو و ایجاد انجمن، تشــکیالت و توسعۀ همراه با مد نظر 
قرار دادن توسعۀ خدمات و خدمت رسانی مؤثر در حوزه های مورد 
نیاز از ســوی دیگر از اهمیت زیادی برخوردارند. بر اساس گفتۀ 
پاتریک لوسینسکی]1[، کارمند کتابخانۀ متروپولیتین کلمبوس]2[  
)در نشــریۀ کتابداری، کتابخانه سال2010(، رشته به افرادی نیاز 
دارد که در مجامع عمومی بسیار راحت هستند، بیشتر مشارکت 
می کنند و فعال هستند نه کسانی که  به روش های قدیمی متکی 
هستند. همچنین ریوکاه کی. سالی ما]3[ رییس کتابخانۀ عمومی 
ســاکرامانتو]4[ )در نشریۀ کتابداری ســال 2006( اظهار می دارد 
که برای تحقق چنین چیزی،  آموزش های کتابداری که شــامل 
واحدهایی درمورد خط مشــی عمومی، دفاع از بودجه و مشارکت 

داشتن است از هرچیز دیگری سودمندتر و مهم تر خواهد بود.
همکاری

در یک کتابخانه و در بین همۀ گروه ها از جمله کارمندان، اعضای 
هیئت مدیره، پرسنل ســازمانی، افراد و سایر کتابخانه ها، توانایی 
همکاری و مشــارکت را به سختی می توان یک مهارت جدید به 
شمار آورد. اما چیزی که به طور فزاینده ای اهمیت خواهد داشت، 
اقتصاد مقیاس]5[ اســت؛ یعنی کسب مزیت کاهش هزینه در اثر 
افزایش تولید که از مجموعه های مشترک و مخازن بیرونی حاصل 
می شود. مانند اکوسیستم پیچیده ای که در پدیده های SHARE و 

DLPA  ) کتابخانه عمومی دیجیتال آمریکا( اتفاق می افتد.
مهارت های ارتباطات مردمی

این مهارت توسط تعدادی از کســانی که ما به صورت مجازی با 
آنها صحبت کرده ایم ذکر شده است. مدیر اجرایی کتابخانۀ منطقه 
آراپاهو]6[، نیکل اینجو دیوز]7[ به مجلۀ کتابداری در ســال 2016 
می گویــد: “برقراری ارتباط مؤثر با ذی نفعــان یک ضرورت مورد 
نیاز اســت. این توانایی به بیان ارزش هایمان در ارتباطات، توانایی 
صحبت کردن درباره همۀ درخواســت ها و بیــان این که چگونه 
این درخواســت ها در عمل می توانند بــر روی زندگی مردم تأثیر 
بگذارند، اشــاره دارد. این مهارت همچنیــن در چگونگی رفتار با 
کارمندان کتابخانه هم چون دریافت و پذیرفتن انتقادهای حرفه ای، 
حل مناقشــات و گوش دادن فعال مورد استفاده قرار می گیرد.” 
شان کاسرلی]8[ کتابدار  کتابخانۀ پارک شهرستان جانسون و تیم 
اجرایی خود نیز این موضوع را تأیید می کنند. در راســتای همین 
موضوع رزماری گوپر]9[ مدیر کتابخانۀ عمومی آلبرت ویزنر وارویک 
نیویورک]10[ در مقاله ای با عنوان بهترین کتابخانۀ کوچک دنیا در 
سال 2016 اضافه می کند که این مهارت در فراهم کردن مبادالت 

و تجارب معنادار برای کاربران نیز به کار برده می شود.
خالقیت و نوآوری

پم ســندلیان اسمیت]11[، مدیر کتابخانۀ آنی تینک در شهر میان 
آدامز به مجلــۀ کتابداری می گوید: “من فکــر می کنم خالقیت 
احتماالً نه تنها در آموزشــگاه های کتابداری بلکه به طور کلی در 

امر آموزش مهم ترین و کمیاب ترین مهارت است.”
تفکر انتقادی

این توانایی یک مهارت پایه است که البته شاید مشهورترین نقص 
نیز محسوب شود. بیشــترین رهنمودها در راهنماهایی که برای 
کتابداران وجود دارد به دنبال توسعۀ این ویژگی کلیدی که توسط 
کسرلی و شرکتش ارائه شده است، هستند. آن ها پیشنهاد داده اند 
کــه به این منظور کتابــداران می تواننــد از رهنمودهای ریچارد 
پــاول]12[  و لیندا ایلدر]13[ ، کارکنــان بنیاد و مرکز تفکر انتقادی 

پیروی کنند.
تحلیل داده ها

لوسینسکی]14[  و وایلی اوهکل]15[  مدیران کتابخانۀ اورگن پورتلند 
و کتابخانۀ شهرســتان مولتنوم معتقدند شناسایی داده های مورد 
نیاز برای تصمیم گیری، آگاهی چگونگی جمع آوری آن ها، تجزیه و 
تحلیل و کسب بینش از داده ها و آگاهی از نحوه آن ها توضیحی 

برای دیگران، توانایی مهمی برای کتابدارن به شمار می آید.
انعطاف پذیری

جای تعجب نیست که با توجه به چشم انداز فراگیر تغییرات سریع 
و زوال های پی در پی، بسیاری از مدیران از تفکر انعطاف پذیر به
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عنوان یــک ضرورت یاد می کنند. البته این به معنای این نیســت 
که چهارچوب ثابتی برای اهداف وجود نداشــته باشد بلکه به گفتۀ 
ســندلیان اســمیت]16[  توانایی ایجاد تعادل بین انعطاف پذیری و 

وفاداری به ساختارها است که اهمیت دارد.
رهبری

اوا. دی. یــول]17[، مدیر کتابخانۀ عمومی ســاحل ویرجینیا به طور 
خالصه می گوید: “معتقدم آموزشــگاه های کتابــداری باید توانایی 
رهبری را آموزش دهند. به عنوان مثال نســل بازنشسته، به رهبران 
جدید، به طور خاص، کسانی که می توانند با قدرت از کتابخانه ها و 

آثار آن دفاع کنند نیاز داریم.”
کســرلی در این باره معتقد است که جنبه هایی از خودشناسی نیز 
تحث این عنوان قرار می گیرند. در واقع رهبران آینده باید مشخصات 
مایرز بریگرز ) آزمونی برای تحلیل شخصیت( خود را بدانند و درک 
درســتی از ترجیحات شخصی خود و سبک کاریشان داشته باشند. 
آن ها باید ســایر سبک های شــخصیتی را نیز بشناسند و چگونگی 
سازگاری با این سبک ها را بدانند و بدانند چگونه می خواهند برنامۀ 
توسعۀ خود را اجرا کنند. پرسیدن سوال های سخت و تمایل داشتن 
به گوش دادن به پاســخ ها و انجام دادن چیزهایی در رابطه با آن ها 
از جمله ملزومات دیگر رهبری هستند که در تکمیل ابزارهای ذکر 

شده قرار می گیرند.
بازاریابی

مهارت اساسی دیگر، بازاریابی است. این مهارت حداقل به اندازۀ امروز 
در آینده نیز حائز اهمیت خواهد بود. کومب لوسینسکی]18[  تأکید 
می کند که تمایز قائل شــدن بین ارتباطات، روابط اجتماعی، روابط 
عمومی، تبلیغــات و روابط دولتی اهمیت دارد، در واقع مجموعه ای 
از ایــن مهارت های منحصر به فرد، کمــک می کند تا بتوانیم برای 
کتابخانه و خدماتی که ارائه می دهد از طریق شــبکه های اجتماعی 
بازاریابــی کنیم و یا بــا یک واحد بازاریابی در یک کار مشــارکتی 

همکاری داشته باشیم.
مدیریت پروژه

کســرلی و اوهکل هــر دو بر اهمیت مهارت مدیریت پروژه اشــاره 
می کنند که شامل زمان بندی و مشخص کردن ظرفیت برنامه ریزی و 
مسائل مربوط به آن هم چون بودجه، امکانات و تقاضای کمک مالی 

می شود.
تخصص فنی

توســعۀ وب و هرچــه در آن فضا قــرار می گیرد؛ ســواد فناوری، 
برنامه نویســی و مثال هایی از قبیل دانش چگونــه- چطور، در این 
مهارت قرار می گیرند. بانی تیجرینا]19[، مؤسس کنفرانس کتابخانه ها 
و منابــع الکترونیکی بیان می کند که ما بــه متخصصان کتابخانۀ 
بیشتری برای ارزیابی انتقادی خدماتی که به کاربران ارائه می دهیم، 
نیاز داریم؛ کسانی که می توانند درک کنند که در پشت رابط کاربری 
چه اتفاقی می افتد. از آنجایی که تکنولوژی به سرعت تغییر می کند 
و مهارت ها به سرعت در حال کهنه شدن هستند، اوهکل یادگیری 

مستمر برای مهارت های تکنیکی را دارای اهمیت می داند.
کتابداران دانشگاهی فردا

درحالی که بســیاری از موارد ذکر شده توسط کتابداران عمومی در 
همۀ انواع کتابخانه ها صدق می کند. مدیران کتابخانه های دانشگاهی 
بر برخی الزامات تأکید بیشــتری دارنــد. اگرچه روی هم رفته آن ها 

منحصر به کتابخانه های دانشگاهی نیستند.
 معلمان

براین جفرت]20[، کتابدار کالج امهرســت در این رابطه می گوید: “ما 
بــه کتابدارانی نیاز داریم که پیش از هرچیز خود را معلم بدانند. به 
کتابدارنی نیاز داریم که کالس های درس را روشن کنند، در اطراف 
دانش آموزان باشند و آن ها را با لذت تحقیق و پژوهش آشنا کنند.” 
آموزشگاه های کتابداری نمی توانند با آموزش شور و عشق مورد نیاز 
را در افراد ایجاد کنند اما مراکز پذیرش باید کسانی را که این ویژگی 
را دارند انتخاب کنند تا پس از آموزش، برای تدریس پر از شــور و 

اشتیاق آماده باشند..
حمایت دانشکده ای فعال

به گفتۀ کریس بورگ]21[، مدیر کتابخانۀ ام. آی. تی کمبریج: “ممکن 
است نیاز باشد تا برخی کتابداران به محققان در چیدمان و کنارهم 

قرار دادن اطالعات مورد نیاز برای ارتقا و تصدیشان یاری رسانند.”
پاسخ سریع

در نگاه به آینده بورگ معتقد اســت که همان طور که ما شاهد ارائۀ 
سریع منابع و فعالیت هایی برای پاسخ به دانشجویان توسط کتابدارن 
هستیم، من دوست دارم چیزهایی که در پروژۀ چارلستون به عنوان 
ســرفصل دروس ارائه شده است به قانون تبدیل شده و اجرا شود و  
بدون استثنا توسط کتابداران هدایت شود. همچنین انتظار می رود 
عالوه بر، توانایی کشــف، توصیف و ســازماندهی منابع با محوریت 
مخاطبان، درک مســائل اجتماعی از دیدگاه های مختلف و استفادۀ 

انتقادی از رسانه ها و داده ها  نیز در آموزش مهارت ها لحاظ شود.
پانویس:

Patrick Losinski ]1[
 Columbus Metropolitan ]2[

Rivkah K. Sass ]3[
Sacramento ]4[

economies of scale ]5[
Arapahoe ]6[

Nicolle Ingui Davies ]7[
Sean Casserley ]8[

Rosemary Cooper ]9[
Albert Wisner Public Library ]10[

Pam Sandlian Smith ]11[
Richard Paul  ]12[

Linda Elder ]13[
Losinski ]14[

Vailey Oehkle ]15[
Sandlian Smith ]16[

Eva D. Poole ]17[
 Columbus’s Losinski ]18[

Bonnie Tijerina ]19[
Bryn Geffert ]20[
Chris Bourg ]21[

منبع: 
 Top Skills for Tomorrow’s  :این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است

Librarians | Careers 2016
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کنفرانس های اشتباهی: چگونه کنفرانس های غیر معتبر را شناسایی کنیم؟

y نویسنده : حسین حیدری
   کتابدار دیجیتال کتابخانه آستان مقدس امام حسین علیه السالم - کربالء

    مدیر گروه فناوری تالش و توسعه )یابش(
    مدیر مسئول مجله کتابدار 2.0

جدیدا” به نظر می رســد روش های نوین تری برای بازار مکاره 
ی خرید و فروش مدارک علمی و مقاالت توسط یکسری شرکت 
های خصوصی به وجود آمده اســت و آن هم برگزاری کنفرانس 
هایــی خارج از ایران با تبلیغات جذاب و شــیک و وعده ی ثبت 
مقاله در ژورنال های ISI و غیر آن هســت. )روش قدیمی داخل 
ایران برگزار می شــد و البته هیچ دانشــگاه معتبری پشتوانه ی 

علمی آن نبود.(
من در چندین مورد دقت کردم همه ی این کنفرانس ها دبیرخانه 

ای مستقر در میدان فاطمی تهران یا دور بر آن دارند
و لذا باید هشــدار داد که دوستان گول این تبلیغات را نخورند 
و به دیگران توصیه نمود که از شرکت در این کنفرانس ها دوری 

کنند.
نکات خیلی ساده ای که می شود برای زیر سوال بردن این دست 

از کنفرانس ها ارائه نمود:
1.باید لوگو یا خبر کنفرانس در دانشگاه های مورد حمایت وجود 
داشته باشد که در وب سایت کنفرانس قابل رویت باشد)مثال” در 
یک مورد اعالم شــده چندین دانشگاه معتبر اروپایی( ولی خب 
هیچ اسامی و لینک مستندی مبنی بر حمایت دانشگاه خاصی از 

آن وجود ندارد.

2.لوگوی بسیاری از انجمن های ایرانی در پوستر به چشم میخورد 
که هیچ اثری از چگونگی حمایت و یا لینک مستند حمایت وجود 
ندارد و به نظر میرســد باید انجمن های مذکور شــکایتی جهت 

جلوگیری و سوء استفاده را داشته باشند.
3.کمیته ی علمی شــامل اسامی افراد خارجی می شود که هیچ 
دسترسی به آنها وجود ندارد مثل ایمیل یا آدرس صفحه یا شماره 
تماس جهت پرسش و پاسخ – یا کال دبیر علمی همایش و این ها 

هیچ مشخصه ای ندارند.
4.بر اساس اطالعات شرکت برگزار کننده )یک کنفرانس مصداقی 
http://www.restconf.org/( )هیچ اثری از اینکه اولین کنفرانس 
کجا بوده و چه دســتاوردی داشته بیان نشده است.( )فقط بیان 
شــده کنفرانس دوم در دبی بوده آن هم اسفند 94( و شماره سه 

هم در خرداد95 برگزار می شود یعنی کنفرانس های فصلی!!!!!
5.نکته ی جالب اینکه زبان مقاالت می تواند فارسی باشد با داوران 

خارجی؟؟؟!!!!!
6.بسیار سریع نتایج مقاالت اعالم می شود. به طور مثال از موقع 

ارسال اصل مقاله تا اعالم نتایج 24 ساعت زمان می برد.
7.ارائه ی ســرتیفیکت هــای مبهم )مثال” یک مــورد مبلغ 35 

هزارتومان بابت سرتیفیکت استرالیایی یعنی 10 دالر !!!!(
8.یک نکته ی جالب ترفند استفاده از عکس برای نوشتن اسامی 
کمیته ی علمی است، که در حالت بدبینانه یعنی در سرچ گوگل 
نمی آید و خود داور اگر از اســمش سوء استفاده شود اطالع پیدا 

نمی کند.
9.لوگوهای تامسون-رویترز و مرکز منطقه ای و اسکوپوس و آی 
اس آی همیشه در پوستر ها خودنمایی می کند ……گاهی هم 

جزو حامیان و برگزار کنندگان!!!!
10. وب ســایت های فقط فارسی برای همایش های بین المللی 

!!!!!!!!!
11. اسامی خارجی بدون وجود خارجی:
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اگر در گوگل ســرچ کنیم می بینیم که فقط در وب ســایت های 
https://www.google.com/ کنفرانسی ایران پیدا می شود این نام
search?q=%22Georgian+International+Academy+of+-

Science%22 و اینکه چنین آکادمی در حال ســاخته شدن هست 
آن هم به زبان فارسی.

نمونه هایی از این کنفرانس ها

http://www.restconf.org.1
http://www.2icmi.com.2

http://www.icmsconf.com.3
http://www.2icmhconf.com/fa/?id=17&p=0.4

http://4icesconf.com.5

1. دانش کامل نســبت به گوگل وب، گــوگل داک و درایو، گوگل بوک، 
گوگل ایمیج، گوگل سی اس ای ، گوگل اسکوالر

2. خالقیــت در انتخاب کی ورد ها، انتخاب کوتیشــن، انتخاب ابزارهای 
ادونس گوگل وب

3. کــی وردهــای ظاهرا” نامرتبط ولــی در واقع جواب هــا آنچه که ما 
میخواهیم می شود. )مثال برای سرچ »بلیط پروازهای چارتر« می توان از 

» پشتیبانی فنی سپهر« استفاده کرد.(
4. استفاده از فیلتر زمان در نتایج بسیار کاربردی است.

5. از محدود کردن در زبان های مختلف در بخش ادونس غافل نباشید.
6. وب پنهان وب پنهان وب پنهان بدانید چقدر باید از گوگل انتظار داشته 
باشید . مخصوصا” در بخش فعالیت های پژوهشی مثال ” کار پایان نامه ای
7. نتایج باید متناسب با مسئله باشد.  )مثال” باید گاهی فقط یک نتیجه 
در گوگل ظاهر شود تا نتیجه صحیح باشد ، گاهی ده تا و گاهی هم هزارتا 

( – بسیار بسیار باید نسبت به تعداد نتایج توجه داشته باشید.
8. وب های زرد را بشناســید ، در ذخیره ی زمان و عدم کلیک روی آنها 

موثر است.
9. از گوگل به عنوان منبع آموزشــی مادام العمر در دست یابی به منابع 

آموزشی خود استفاده کنید.
10. هکرها از گوگل برای نفوذهای امنیتی و شناخت باگ ها و… استفاده 

میکنندف پس قدرت گوگل را دست کم نگیرید.
11. گزینه ی cashed در جلوی نتایج گوگل را دست کم نگیرید.

12. سرنخ های وب پنهان را از  گوگل جستجو کنید.
13. اگر قرار باشد گوگل را در یک کارگاه عملی آموزش بدهم شاید40-
50 ســاعت وقت الزم باشــد. این یعنی فکر نکنید که گوگل همین یک 

باکس سادست و انتهایش گوگل ادونس دانستن است، نه.
شما باید خودآموز هم که شده گوگل شناسیتان قوی باشد تا علی الحساب 

بتوانید 15 درصد از منابع وب را جستجو نمایید.
14. آخریــن نکته اینکه خالقانه از گوگل ســوال کنید بی شــک جواب 

میگیرید!

نویسنده: حسین حیدری
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نکاتی درباره گوگل اسکوالر
y نویسنده : حسین حیدری

   کتابدار دیجیتال کتابخانه آستان مقدس امام حسین علیه السالم - کربالء
    مدیر گروه فناوری تالش و توسعه )یابش(

    مدیر مسئول مجله کتابدار 2.0

1. گوگل اسکوالر یک موتور جستجو بر روی اسناد اطالعاتی می 
باشد

منابع بدســت آمده اغلب از روی الگوریتم جستجوگر گوگل می 
باشد که در اسکوالر ایندکس شــده است و البته یکسری منابع 
هم از طریق مذاکره با ناشــرین بدست آمده مثال بخشی از منابع 

پروکوئست
2. توضیح بیشــتر شماره یک یعنی اینکه خود الگوریتم اسکوالر 
در منابع وب پیدا گوگل می گردد و هر ســند اطالعاتی از قبیل 
چکیده ها، مقاالت پایان نامه ها و.. که در محیط وب موجود باشد 

ایندکس می کند.
بجــز موارد خاصی که از طریق افزودن یکباره ی منابع ناشــرین 

وجود دارد.
3. گوگل هنوز توضیحــات کاملی راجع به تعداد منابع ایندکس 
شده در اســکوالر توضیح نداده است و همچنین درباره ی نحوه 
ی به روز رســانی و کلی جزییات دیگر که الزمه ی یک دیتابیس 

استنادی می باشد )تعداد و عناوین مجالت ایندکس شده(
4. بر اســاس یک گزارش از منبع دیگر احتماال با 10 درصد خطا 
چیزی معادل 160 میلیون رکورد ایندکس شــده است )البته بر 
اساس یک روش تجربِی من، تعداد بمراتب بسیار کمتر است و در 

انتها عکس آنرا قرار می دهم(
5. گوگل اسکوالر بدلیل رایگان بودن نقطه ی شروع خوبی برای 
بسیاری از پژوهشگران و دانشــجویان در کارهای تحقیقاتی می 

باشد
6. آیا گوگل اســکوالر زیر مجموعه ای از خود گوگل است یعنی 
با جستجو در وب گوگل همان نتایج اسکوالر را شامل می شود؟

خیر نمونه های زیادی داریم که در اسکوالر یافت می شوند ولی 
در گوگل وب خیر و البته اطالعاتی هم مفید در گوگل وب یافت 
می شــود که اینجا نیست ولی بصورت کلی در جستجوی اسناد 
اطالعاتی بهتر اســت به اسکوالر اتکا کنیم و در صورت اینکه نیاز 
باشد جستجوی کامل و جامع انجام شود حتما باید گوگل وب رو 

هم به یاری طلبید.
7. آیا گوگل اسکوالر پایگاه رایگان فول تکست می باشد؟

خیر گوگل اســکوالر هنوز پایگاه شــاید محسوب نشود )توضیح 
شماره 3( و بیشتر به عنوان یک موتور جستجوی علمی مطرح می 
باشــد ولی اگر نسخه ای از مقاله در هر جای وب بصورت پی دی 
اف رایگان موجود باشــد )حتی اگر ناشر رایگان قرار نداده باشد( 
می تواند به شما ارائه دهد. )البته این شامل وب یپنهان نمی شود(

برای همین است که می بینیم برای یک مقاله مثال ممکن است 
10 تا ورژن معرفی شــود این یعنی در ده صفحه ی مختلف وب 

نشانه های یک سند علمی وجود دارد و ممکن است یکی از این 
صفحات پی دی اف مقاله رو هم رایگان گذاشته باشد

8. آیا با جســتجو در گوگل اســکوالر کفایت میکند جستجوی 
منابع؟

خیر – حداقل پایگاه های مورد اســتفاده برای اینکه شما بخش 
خوبی از آنچه که امکان جســتجو در نت را دارد، بگردید شــامل 
حداقل 60 میلیون رکورد در اسکوپوس و منابع استنادی وب آو 

ساینس را باید جستجو کنید.
)البته بر اساس روش نشان داده شده در زیر اگر صحیح باشد می 

بینید که مقدار موجودی اسکوپوس 5 برابر اسکوالر خواهد بود(
جستجو حرف a در اسکوپوس با 51 میلیون

سرچ حرف a در گوگل اسکوالر با 9 میلیون رکورد
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رسانه های اجتماعی و کتاب )بخش ششم: چالش های رسانه های اجتماعی(

y نویسنده : عاطفه عبدی
   دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی، دانشگاه الزهرا )س( تهران

رســانه های اجتماعی همانند ســایر فناوری های ســاخته شدۀ 
بشــری، در کنار مزایا و فرصت های بســیار فراوان، چالش هایی 
نیــز به وجود می آورند. اما بدیهی اســت کــه مزایا و فرصت های 
رسانه های اجتماعی بیشتر از چالش های آن است )افتاده، 1389(. 
چالش هایی که ممکن است با رشد رسانه های اجتماعی به وجود 

آید، به شرح زیر است:

1. باالرفتن توقع کاربران تعاملی: استفادۀ کاربران از سایت های 
فوق تعاملی رســانه های اجتماعی، توقع آنان را برای کار با سایر 
وب ســایت ها باال می برد؛ یعنی آنان انتظــار دارند، همان فضای 
صمیمی با امکانات تعاملی در هر وب ســایتی وجود داشته باشد. 
احســاس بر این است که نوعی عادت کاربران به امکانات تعاملی 
رســانه های اجتماعی موجــب کاهش عالقمندی آنان به ســایر 

وب سایت ها می شود )افتاده، 1389(.
2. رسانه های اجتماعِی جایگزین رسانه های جمعی: گسترش 
رسانه های اجتماعی به مرور موجب از بین رفتن رسانه های جمعی 
می شــود )افتاده، 1389(. اگر قرار باشد فعالیت  اقشار و گروه های 
مختلف تنها محدود به اســتفاده از رســانه های جمعی باشــد و 
زیرســاخت های الزم برای برقراری با رسانه های اجتماعی فراهم 
نشود، در آینده برای این گروه ها مشکالت فراوان و شکاف بزرگی 

در جذب مخاطب به وجود خواهد آمد.
3. ســخت بودن تمایز بین ارتباط خصوصی و جمعی: در 
رســانه های اجتماعی تمایز بین ارتباط خصوصــی، خانوادگی و 
جمعی به سختی امکان پذیر اســت )افتاده، 1389(؛ بنابراین در 

ایجاد ارتباط و ارائه محتوا حساسیت بیشتری وجود دارد.
4. افزایش کنترل: با گسترش رسانه های اجتماعی به مروز زمان 
احساس می شود، کنترل دولت ها و شرکت ها بر شهروندان بیشتر 

خواهد شد.
5. نبودن قوانین مالکیت معنــوی محتوا: موضوع مالکیت 
معنــوی محتوای کاربران یکی از معضالت اساســی رســانه های 
آنالین به شــمار می رود )افتاده، 1389(. برای مثال ممکن است 
آثار مربوط به یک شخص در هر نوع و قالبی، بدون ذکر منبع در 

رسانه های اجتماعی منتشر شود.
6. عدم دسترسی همۀ جوامع به رایانه: همه افراد سراسر دنیا 
دسترسی به رایانه )جهت برقراری ارتباط با رسانه های اجتماعی( 
ندارند، شاید دستگاه های ســیار مانند تلفن همراه گسترش پیدا 
کرده اســت؛ اما باز هم نمی توان به کل جامعه مخاطبان را تعمیم 

داد )افتاده، 1389(.
7. عدم آگاهــی همۀ افراد جوامع از حضور رســانه های 
اجتماعی: همۀ افراد ســواد دیجیتالی و رسانه های الزم را برای 
برقراری ارتباط با رسانه های اجتماعی ندارند. همچنین همۀ افراد 
جامعه )چه آن هایی که از اینترنت استفاده می کنند و چه آن هایی 
که استفاده نمی کنند( از رشد رسانه های اجتماعی و نحوۀ کارایی 

آن ها آگاهی ندارند )افتاده، 1389(.
8. شکل گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب: به علت 
عدم امکان شناســایی هویت واقعی اعضا و نیز عدم امکان کنترل 
محتوای تولید شده توســط کاربران رسانه های اجتماعی، یکی از 
مهم ترین پیامدهای منفی این رسانه ها، شکل گیری و ترویج سریع 
شــایعات و اخبار کذبی خواهد بود که توسط برخی از اعضای این 

رسانه ها و با اهداف خاص منتشر می شود.
9. نقض حریم خصوصی افراد: معموالً رســانه های اجتماعی 
ابزارهــا و امکاناتی را در اختیار کاربران خود قرار می دهند تا آن ها 
بتوانند اطالعات شخصی خویش را در هر قالبی در صفحۀ شخصی 
خــود قرار دهند؛ کــه این امر در موجب در خطــر افتادن حریم 

خصوصی افراد خواهد شد.
10. انزوا و دور مانــدن از محیط های واقعی اجتماع: جامعۀ 
مجازی، هیچ وقت جایگزین جامعــۀ واقعی نخواهد گردید؛ بلکه 
به عنوان تســهیل کننــدۀ تجارب اجتماعی عمــل خواهد کرد. 
تســهیالت ارتباطی به ما امکان می دهد تا در ســطح جهانی و از 
راه دور به شیوه ای جدید با اجتماعاتی که منافع مشترکی داریم، 
بپیوندیم. در نتیجه، با پیوســتن به ایــن »اجتماعات از راه دور« 
قــادر خواهیم بود تا در دنیای واقعی نیز روابط اجتماعی بهتری با 
همسایگان، همکاران و سایر شهروندان جامعه واقعی برقرار سازیم 

)سلیمانی پور، 1389(.
11. تأثیرات منفِی رفتاری: هر رسانۀ اجتماعی فرهنگ ارتباطاتی 
خــاص خود را دارد، یعنی منــش و گفتار مخصوص و منحصر به 
فردی را برای خود برگزیده اســت. فرد با عضویت در رســانه های 
اجتماعی درگیر نــوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می شــود که 
شــامل: برخورد، تکیه کالم، اصطالحات مخصــوص، رفتار، تیپ 
شــخصیتی و ظاهری و… است. بدون تردید، میزان تأثیرپذیری 

فرد از این محیط، صفر مطلق نخواهد بود )سلیمانی پور، 1389(.

معرفی - رسانه های اجتماعی

 مجله کتابدار 2.0  دوره دوم ، شماره دو  تیر 95  23   



معرفی کتابخانه دیجیتال گوتنبرگ

y نویسنده : روناک حمزه ای
   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

http://www.gutenberg.org  :آدرس وب سایت

مایکل هارت، پایه گذار کتابخانه الکترونیک گوتنبرگ، هدف اصلی 
خــود را از راه انــدازی این کتابخانه را “تشــویق و ترغیب افراد به 
تولید و توزیــع کتاب های الکترونیکی” بیان مــی کند او در نظر 
دارد بــا این هدف آرمانی و با وارد کردن کتاب های الکترونیکی به 
زندگی روزمره مردم عادی، دانشــجویان، محققین و اندیشمندان، 
تاثیر شــگرف این کتاب ها در عصر انقالب رایانه ای را برای همگان 
نمایان ســازد. هارت معتقد اســت کتاب های الکترونیکی با شکل 
گیری اینترنت روی کار آمده و با رشــد آن گسترش پیدا کرده اند. 
طرح گوتنبرگ اولین تولید کننده متون الکترونیک بر روی شــبکه 
جهانی اینترنت بود و تولیدات آن از 10 عنوان کتاب در هر سال )در 
اواخر دهه ی 90 میالدی( به 1000 عنوان در سال 2001 افزایش 
پیدا کرده اســت. در حال حاضر موسســه بایگانی متون ادبی طرح 
گوتنبرگ به عنوان شرکتی غیر انتفاعی و با کمک های اهدایی اداره 
می شود. اهداف اصلی این موسسه حفاظت از متون ادبی و سایر آثار 
فکری و نیز تهیه نسخه هایی از آن آثار برای دستیابی رایگان عموم 
مردم در آمریکا و ســایر کشورهاست. طرح گوتنبرگ در کشورهای 

استرالیا و آلمان نیز راه اندازی شده است.
تاریخچه و فلسفه ی طرح گوتنبرگ: 

مایکل هارت در زمان دانشجویی خود، در جوالی 1971 با هدف در 
دسترس قرار دادن رایگان و الکترونیکی حداکثر تعداد ممکن کتاب 
هایی که تاریخ حق مولف آنها به پایان رسیده است، طرح گوتنبرگ 

را پایه گــذاری کرد. تصور هارت این بود که هر 
چیزی که بتواند، وارد رایانه شود، قطعا می تواند 
بازتولید شود، به این معنی که کتاب یا هر منبع 
و مدرک دیگر، مانند عکس، صوت و … در رایانه 
ذخیره می شود سپس نسخه های نامحدودی از 
آن در دسترس همگان قرار می گیرد. این طرح 
تکان دهنده، اولیــن پایگاه اطالعات اینترنتی و 
نیز اولین کتابخانه دیجیتالی شده ی جهان بود. 
مایکل، صد کتاب اول را خودش تایپ کرد. بعد از 
همگانی شدن اینترنت در اواسط دهه ی 1990، 
این طرح تقویت شد و جنبه ی بین المللی پیدا کرد. مایکل همچنان 
به تایپ و اسکن کتاب ها ادامه می داد اما دیگر تنها نبود. بلکه دهها 
و بعد ها صدها داوطلب از چندین کشــور او را همراهی می کردند. 
هارت تمام زندگی خود را صرف انجام این طرح کرده است. او خود 
را معتاد به کار، در عین حال نوع دوست، واقع بین و آینده نگر می 
دانــد. در آغاز کار افراد مختلف او را فردی بیهوده کارو دیوانه تصور 
می کردند اما حاال مورد احترام همگان اســت. هارت در نظر دارد از 
طریق در دســترس قرار دادن رایگان کتاب های الکترونیکی بتواند 
شرایطی فراهم آورد که همه افراد در تمام نقاط دنیا با حداقل هزینه 
و فقط از طریق رایانه شــخصی خود به مطالعه و تحقیق بپردازد و 
به این ترتیب سطح فرهنگ خود و جامعه خود را باال ببرند. فلسفه 
طرح گوتنبرگ در دسترس عموم قراردادن اطالعات کتاب ها و سایر 
منابع به شکلی است که حداکثر تعداد ممکن رایانه ها، برنامه های 
رایانه ای و مردم بتوانند به ســادگی آن را بخوانند، استفاده کنند، 

بیان کنند و جستجو کنند. 
این فلسفه مستلزم چندین مورد است: 

1. متــون الکترونیکی طــرح گوتنبرگ باید به قــدری ارزان تمام 
شود که کســی نگران هزینه آن نباشــد. همچنین این متون باید 
از نظر اندازه طوری طراحی شــوند که در طول زمان با محمل های 

استاندارد گوناگون سازگار باشد. 
2. متون الکترونیکی طرح گوتنبرگ باید به ســادگی قابل استفاده 
باشــند و هیچکس نگران اســتفاده، مطالعه، بیان و جستجوی آن 

نباشد.
چه کتاب هایی در کتابخانه گوتنبرگ یافت می شوند؟ 

طــرح گوتنبرگ متونی را انتخاب می کند که اطمینان دارد بعد از 
دیجیتال ســازی مخاطبین زیادی داشــته و به طور متناوب مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین طرح گوتنبرگ درصدد تولید 
متــون صددرصد معتبر نیســت. به عبارت دیگــر مخاطبین طرح 
گوتنبرگ افرادی نیســتند که در صدد تشخیص درست یا نادرست 

بودن نقطه گذاری ناحیه ای خاص در یک عبارت از نمایشنامه
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شکسپیر باشند. صحت و اعتبار متون الکترونیکی انتخاب شده از 
دید عموم سنجیده می شود. اما از سوی دیگر تالش می شود برای 
تامین مطالعات جامع و کامل افراد محقق، نسخه های متعددی از 

آثار قدیمی در طرح گنجانده شود.
در کتابخانه دیجیتال گوتنبرگ ســه قسمت عمده وجود 

دارد:
y  .آثار ادبی به زبان ساده مانند آلیس در سرزمین عجایب
y .آثار ادبی دیگر و مدارک مذهبی مانند انجیل
y .آثار مرجع مانند اصطالحنامه، سالنامه

موارد ذکر شده قوانین مدون انتخاب کتاب توسط طرح گوتنبرگ 
است. اما این کتاب ها توسط افراد داوطلب انتخاب می شوند. طرح 
گوتنبرگ کتابی برای نشــر انتخاب نمی کند. هیچگونه فهرستی 
نیز بــرای داوطلبان تهیه نمی کند. افراد داوطلب بنا به ســلیقه 
خود و معیارهای دیگری چون امکانات دسترسی به کتاب مذکور 
)قیمت خرید یا شــرایط امانت آن از کتابخانه محلی( دســت به 
انتخاب و تولید کتاب می زنند. هرچند رعایت مقررات ذکر شــده 
مد نظر افراد داوطلب و نیز متصدیان طرح گوتنبرگ قرار خواهد 
گرفت. اگر بخواهیم دقیق بگوییم چه کتاب هایی را می توان وارد 
کتابخانه گوتنبرگ نمود یا به عبارت دیگر چه کتاب هایی در این 
کتابخانه یافت می شــوند، باید گفت هر کتابی که نشــر آن منع 
قانونی نداشــته باشد و افراد داوطلب تمایل به کار روی آن داشته 
باشند در این مجموعه جای می گیرند. به بیان دیگر کتاب هایی 
که تاریــخ حق مولف آن ها )با در نظر گرفتــن قوانین حاکم در 

آمریکا( به اتمام رسیده باشد.

آماده سازی مدارک انتخاب شده: 
پس از انتخاب کتاب، آماده سازی و یا دیجیتال سازی آن توسط 
افراد داوطلب انجام می شود. برای این کار افراد ابتدا یک نسخه از 
صفحه عنوان و پشت صفحه عنوان را برای متصدیان طرح ارسال 
می نمایند. سپس اقدام به تبدیل کتاب به متن الکترونیکی نموده 
و بعــد از اتمام کار آن را به کتابخانه می فرســتند. افرادی که با 
عنــوان Posting Team با طرح گوتنبرگ همکاری می کنند این 
فایل ها را دریافت کرده و آنهارا از نظر حق مولف، اســتانداردهای 
طرح گوتنبرگ، صحت و درســتی امالی متن کنترل کرده و در 
نهایت یک شــماره به فایل مورد نظر اختصاص می دهند. هدف 
نهایی طرح گوتنبرگ این اســت کــه در فاصله زمانی اندک پس 
از اتمام تاریخ حــق مولف هر کتاب، آن را الکترونیکی کرده و در 

دسترس عموم قرار دهد. 

امور مالی و اقتصادی: 
در طــرح گوتنبرگ فقط افراد داوطلــب فعالیت می کنند. حتی 
بنیانگذار آن، مایکل هارت نیز به صورت داوطلبانه آن را مدیریت 
می کند. هدف آرمانی این طرح اجتناب از مسائل سیاسی یا منافع 
اقتصادی است. کمک های اهدایی نیز صرفا برای خرید تجهیزاتی 

مانند رایانه و اسکنر و منابع هزینه می شود.

حرف آخر:
طرح گوتنبرگ تالشی داوطلبانه برای دیجیتال سازی، بایگانی و توزیع 
آثار فرهنگی اســت. در این کتابخانه الکترونیکــی که نتیجه همکاری 
صدها داوطلب از سراســر جهان اســت و منابعی در حــدود 50 زبان 
مختلــف در آن وجود دارد جای افراد داوطلب ایرانی و منابع فارســی 
خالیست که بی شک، با وجود منابع غنی فرهنگی در ایران این مسئله 
عواقب ناخوشایندی را در پی خواهد داشت. مهم ترین این مسایل عدم 

شناساندن منابع ارزشمند ایرانی و فارسی به جهانیان است.

ماخذ:
1. نبوی، فاطمه.“گفتار هایی در باب کتابخانه دیجیتالی“.1387.

http://www.gutenberg.org .2
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Questia: بزرگترین کتابخانه آنالین جهان

y مترجم : مهناز کریم زاده
   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس - کتابدار کتابخانه عمومی حکیم هیدجی

کوئستیا واقع در مرکز شهر شــیکاگو، به عنوان اولین و بزرگترین 
کتابخانه آنالین در جهان، پایگاه و منبع برتر جهت انجام تحقیقات 
آنالین و نوشــتن مقاله اســت. از زمان تأسیس آن در سال 1998، 
کوئستیا به دانشجویان در زمینه پیدا کردن و استناد با کیفیت باال 
در تحقیقات علمی کمک کرده اســت. با تأکید بر موضوعاتی که به 
علوم انسانی و اجتماعی مربوط است، کوئستیا منابع مورد نیاز برای 
تکمیل بیشتر سطوح کالج و تعیین هسته تحصیالت دوره را فراهم 
می کند. هم اکنون بیش از دو هزار دانشــگاه و دانشکده از بیش از 
170 کشور جهان در این کتابخانه الکترونیک مشترک هستند و از 

امکانات آن استفاده می کنند.
کتابخانه کوئســتیا کتابها و مقاالت نشریات در موضوعاتی همانند 
تاریخ، فلسفه، اقتصاد، علوم سیاسی، زبان انگلیسی و ادبیات، انسان 

شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی را در بر میگیرد.
در ژانویه 2010 کوئستیا به وســیله ی آموزش Cengage )پیشرو 
در ارائه آموزش خالقانه(، امکان آموزش راه های تحقیق و پژوهش 
برای حرفه ای ها، کتابخانه و دانشجویان در سراسر جهان را فراهم 
آورد. از آن پس، کتابخانه کوئستیا شروع به رشد و پیشرفته کردن 
ابزارهای پژوهش، نوشــتن و تنظیم یافته ها به منظور پاسخگویی 
به جامعه دانشــگاهی کرد. امروزه اکثر دانشجویان بیش از هر زمان 

دیگری از کوئستیا استفاده می کنند.

کوئستیا در یک نگاه:
y  استفاده بیش از 500000 دانشجو از زمان راه اندازی کوئستیا از

منابع و اطالعات موجود در آن
y  اجازه به کارکنان کتابدار جهت انتخاب کتابها و مجالت نشریات

ارائه شده به صورت دستی
y  بیش از 83000 کتاب آنالین از انتشــارات تجاری و دانشگاهی

معتبر
y بیش از 10 میلیون مجله قابل استناد، روزنامه و مقاالت مجله

y  ابزار سازمانی و مقاله نویسی به منظور کمک
به پژوهشــگران جهت مدیریت پژوهش و تولید 

خودکار پانویس ها و کتابشناسی ها
y  امکان تعیین موضوع مطالعات دانشــجویان

توسط اســاتید یا انتخاب نحوه آموزش تحقیق 
و پژوهش برای نوشــتن یک مقاله پژوهشی به 

منظور تکمیل کردن دوره آموزشی خود
y  کمک رســانی نویسندگان پشتیبان با ابزارها

و راهنمایــی برای نوشــتن مقاله پژوهشــی به 
پژوهشگران 

برای استفاده از خدمات این کتابخانه بایستی 
عضو این کتابخانه شــد. البته باید به این نکته توجه داشت که هر 
مشترکی می تواند در یک زمان معین فقط یک بار به این کتابخانه 

متصل شود.
این کتابخانه فقط برای اعضا و مشــترکین خود، نرم افزاری را با 
نــام )Gurunet( به طور رایگان عرضــه می کند که عالوه بر امکان 
دسترســی بــه تمامی قابلیت های کوئســتیا امکان دسترســی به 
اطالعاتی از قبیل نقشه ها، زندگی نامه ها، رخدادها، اطالعات آموزنده 
دیگری از صدها کتاب معتبر و امکان استفاده از فرهنگ لغت با یک 
کلیک و … را فراهم می سازد. قبل از آغاز ثبت نام سرویس، کوئستیا 
رایانه کاربر را بررسی کرده و ضمن تشخیص سیستم عامل و مرورگر 
آن، نیازمندی های ضروری را برای استفاده بهینه از کتابخانه اعالم 

می کند.

امکانات جستجو در کوئستیا:
y  این پایگاه نسبت به حروف بزرگ حساس نیست و واژگان جستجو

را در هر دو صورت )باحروف بزرگ وکوچک( یکسان تلقی می کند.
y  از پرانتزمی توان برای ترکیب عملگرهای بولی استفاده کرد و بیش

از یک عملگر در بین واژگان استفاده کرد.
y  عملگرکوتاه سازی برای جستجوی یک واژه با حروف آخر متفاوت

کاربرددارد.
y  search within results بعدازانجام جستجو و با فعال کردن گزینه

می توان در نتایج به دست آمده جستجو کرد.
y  دربخش جســتجوی پیشــرفته می توان واژه های جستجو را در

فیلدهای مختلف وارد کرده و محدوده های مختلفی را با هم ترکیب 
کرد، مثال هــم در فیلد مخصوص عنوان، هــم در فیلد مخصوص 

موضوع و هم نویسنده، الفاظ را وارد کرد.
y  درکوئستیا عالوه برجستجوی کلید واژه ای می توان از طریق مرور

موضوعی کتاب ها )بر اســاس موضوعات کنگره( به مرور جستجو 
پرداخت.

معرفی - سایت

  26   مجله کتابدار 2.0  دوره دوم ، شماره دو  تیر 95 



قابلیت استفاده از فضای کار:
پس از عضو شدن در کوئســتیا فضای خصوصی معینی برای مشترک 
ایجاد می شود که بدان فضای کار گفته می شود. تمامی پروژه های ساخته 
شــده توسط کاربر به عالوه پروژه پیش فرض در این فضا وجود دارد. در 

قسمت فضای کار امور ذیل قابل انجام است:
1- ایجاد و ســازماندهی پروژه ها برای ذخیره سازی ابعاد و بخش های 

مشخصی از تحقیق مانند قسمت های رنگی شده، پاورقی هاو … .
2- ایجاد خودکار کتابشناسی با شیوه مورد دلخواه)شش شیوه برای ذکر 

.)APA، CMS، MLA :منابع و کتابشناسی وجود دارد، مانند
3-  مشاهده)نمایش( و چاپ محتوای همه تغییرات به صورت یکپارچه 

و یکی شده.
تمامی اطالعات کاربر که در بخش فضای کار قرار دارد، در سرور مطمئن 
کوئســتیا جای گرفته و هیچ فضایی از کاربر اشغال نمی کند. در بخش 
فضــای کار امکان تغییر نام و حذف تنها یک یا چند فایل از داخل یک 
پــروژه هم وجود دارد. یکی از امکانات جالب فضای کار، امکان تعیین و 
محدود کردن نمایش انواع فایل ها است. بدین معنی که می توان تعیین 

کرد که فقط یک یا چند نمونه از فایل ها را نمایش دهد.

http://lookahead.surfwax.com/examples/questia :منبع

اثر پروانه ای:کتاب زندگی 
از دیوید کراکو

شاهکار خیره کننده دیوید کارکو1 
با عنوان کتاب زندگی که نشان 

دهنده پروانه های واقعیست.
تندیس فلــزی که در حدود نیم 
متر ارتفاع دارد، یک ادای احترام به زندگی برجســته ی رابی یوســی ریچیک2، 

مدیر چربد سازمان کودکان چرنوبیل3 است.
هریک از پروانه های دســت ساز نشان دهندهی 2547 کودک نجات یافته 
از فاجعه اتمی چرنوبیل است؛ که با کمک مؤسسات خیریه شانس دوباره 

زندگی کردن به آنها داده شده است.
پروانه یکی از نمادهای برجسته در کار کراکو است که او معتقد است پروانه 

بیانگر “ظرافت و ارزش زندگی یک کودک”
صفحات این کتاب با شــعرها، خاطرات روزانه و آهنگ های نوشته شــده 
توسط کودکانی که در آسچویتز4 فوت شده اند پرشده است. و شعراصلی آن 
بنام )پروانه( توسط پاوول فریدمن که در سن 13 سالگی آن را سروده بود 

می باشد، گفته های هنرمند به هافینگتون پست بریتانیا5
پروانه

آخر و آخرین،
غنی، روشن، زرد و خیره کننده،

شاید اگر اشک خورشید می خواند…
در مقابل یک سنگ سفید…

چنین زرد،
نور به باال رسانیده می شود…

من مطمئن هستم آن هم آرزویی دارد، دور شد و 
بوسه خداحافظی به جهان زد.

به مدت هفت هفته است من در اینجا زندگی می کنم…
زندانی شده ام در این محله یهودی نشین اما دوستانی یافته ام…

قاصدک ها مرا صدا می زنند و شمع شاه بلوط سفید در دادگاه.
فقط، من هرگز پروانه دیگری را ندیده ام…

کــه آن پروانه آخر بــود، پروانه ها اینجا زندگی نمی کننــد،در این محله 
یهودی نشین…

کار او که در سرتاســر جهان از فلوریدا تا تل آویو6 می تواند دیده شــود، به 
بیشتر شدن کمک های مالی و افزایش توجه به بسیاری از مؤسسات خیریه 

کمک می کند.
مــا فکر می کنیم که رنگ و حرکت در ابتــکار کارکو برای جذب طبیعت 
زودگذر از دوران کودکی و خدمتی اســت برای یادآوری خوب از مسولیت 

های ما به محافظت کردن از کودکان بی گناه است.
شما چه فکری می کنید؟

پانویس ها:
David Kracov.1

Rabbi Yossi Raichik.2
Charbad’s Children of Chernobyl organisation.3

Auschwitz.4
Huffington Post UK.5

Tel Aviv.6
the book of life :منبع: این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است

مترجم: شیرین زاهدی
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Schools Online Thesaurus (ScOT( معرفی اصطالحنامه

y مترجم : مهناز کریم زاده
   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس - کتابدار کتابخانه عمومی حکیم هیدجی

scOT چیست؟
پیشرفت سریعی در مقدار مواد آموزشی آنالین برای مدارس وجود 
دارد. مواد جدید با سرعت حیرت اوری و با تنوع گسترده در کیفیت 

آموزش منتشر می شوند.
اصطالحنامه آنالین مدارس واژگان کنترل شده از اصطالحات مورد 
استفاده در مدارس استرالیا و نیوزیلند را فراهم میکند و همه حوزه 
های موضوعی که اصطالحات آموزشــی و پردازش های اجرایی را 

تعریف می کند را در بر می گیرد.
پیوندهای تــزاروس اصطالحات را به اصطالحات برنامه آموزشــی 
ترجیــح نمیدهد.همچنین اصطالحــات را در یک ســاختار قابل 
جستجو به هم وابسته می کند. این ویژگی scOT را به یک فرهنگ 
ایده آل به منظور یکپارچه کردن جســتجوی ماشــینی درسیستم 

های مدیریت آموزش تبدیل می کند.
جستجوی با اصطالحات scOT جستجوی خوشه ای از منابع وابسته 
را فراهم می کند تا اشتراکات گسترده محتوایی قابل بازیابی باشند.

ایــن اصطالحنامه مــی تواند به عنــوان یک ابزار بــرای تمرکز و 
بزرگنمایی روی اصطالحات مورد عالقه به کار رود.

Showcase
y برنامه تحصیلی استرالیا

scOT برای توصیف برنامه آموزشی استرالیااستفاده می شود.
 
y )NDLRN(شبکه منابع آموزشی دیجیتالی ملی

NDLRN اصطالحات scOT را استفاده می کند تا موضوعات قابل 
دسترس برای منابع آموزشی دیجیتال را فراهم آورد.

 scOT اصطالحات ANZ-LOM metadata application profile با
به صورت عناصر طبقه بندی شده ذخیره شده اند.

سلسله مراتب scOT به عنوان یک ساختار برای 
جســتجوی منابع آموزشی دیجیتال در محتوا و 
سیستم های مدیریت آموزش استفاده می شود.

y Schools Catalogue Information Ser-(
vice (SCIS

SCISرکوردهای فهرست نویسی را برای بیشتر 
کتابخانه های آموزشــگاهی استرالیا و نیوزیلند 
فراهم می کند. رکوردهایSCIS به وســیله در 
اختیار گرفتــن اصطالحات scOT در 650 فیلد 

مارک در حال افزایش هستند

اصطالحنامه ها این توانایی را دارند که مدیریت اطالعات را از طریق 
ســازماندهی  گسترده بهبود بخشند. آنها می توانند توسط سیستم 
های مدیریت محتوا، موتور های جستجو یا سیستم های جستجوی 

پیشرفته استفاده شوند.

بخش آموزش و پرورش مدارس با چالشها و فرصتهای جدیدی برای 
یکپارچه کردن سرویســهای واژگانی به وسیله سیستم های کشف 
و جمع آوری اصطالحات روبرو هســتند.scOT برای معرفی کردن 

بعضی از این فرصتها و چالشها طراحی شده است.

بیــش از یــک دهه اســت کــه scOT  در حــال آمــاده کردن 
اصطالحنامههایی است که مطابق با مجموعه های منابع آموزشی، 

رفتار کاربران، و سازماندهی بخش آموزشی مدارس باشد.

 scOTاطالعات و آگاهی درباره اینکه چطور به خدمات و داده های
دسترسی پیدا کنیم شامل موارد ذیل است:

API -1
 ScOT SPARQL Endpoint می تواند از طریــق scOT داده هــای

قابل دستیابی باشد.
Download -2

داده های scOT می تواند به عنوان تکیه گاهی برای جســتجوها و 
متصل کردن برنامه های آموزشی به مجموعه های گسترده باشد.

http://scot.curriculum.edu.au :منبع

معرفی - پایگاه اطالعاتی
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آشنایی با نرم افزار پژوهیار
y نویسنده : ملیحه فخار طبسی

   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، مسئول کتابخانه مرحوم علی اکبر عبداللهی شهرستان تربت حیدریه )خراسان رضوی(

اســتناد، یکی از عناصر شــاخص در نگارش علمی است و نقش 
بارزی در تولید و نشر اطالعات دارد. اثری در جامعه علمی با اقبال 
روبه رو می شود که اصول استناددهی در آن رعایت شده باشد، تا با 
احراز اطمینان از درستی آن ها، اعتبار نوشته  علمی تضمین گردد 
و بتوان به نتایج حاصــل از آن اعتماد کرد. )حقیقی، 1381(. در 
گذشته پژوهشگران با بهره گیری از فناوری اطالعات، می توانستند 
به منابع اطالعاتی و پژوهشــی مورد نیاز خود دسترسی یابند و از 
آن ها اســتفاده کنند. اما به هنگام اســتناددهی و ارجاع به منابع 
استفاده شده، می بایست به شیوه ســنتی اقدام می کردند. فرض 
کنید که پژوهشــگری، در حال نگارش مقاله ای علمی - پژوهشی 
اســت و اکنون باید به منابعی استناد دهد که برای نگارش مقاله 
خود، به آن ها رجوع کرده اســت. در ساده ترین حالت ممکن، وی 
الزم است مشخصات کتابشناختی کتاب ها و مقاالت مورد استفاده 
و نشــانی صفحات آن ها را در یک فیش کاغذی یادداشت کرده و 
سپس در جای جای مقاله خود از آن اطالعات استفاده کند. به هر 
تعداد که حجم منابع مورد مراجعه و مورد اســتفاده بیشتر باشد، 
به همان نســبت هم تعداد فیش های کاغذی وی زیادتر می شود 
که این خود منجر به ایجاد مشــکالت مضاعفی برای پژوهشــگر 

می گردد)حسینی، 1392(.
اینکه پژوهشــگر چگونه فیش های کاغذی خود را سازماندهی و 
مرتــب کند؟ یا چگونه می تواند در بیــن فیش های کاغذی خود، 
جســتجو کند؟ یا چگونــه می تواند از منابــع اطالعات علمی در 
قالب های غیر چاپی )چندرســانه ای همچون فیلم، عکس، صوت 
و تصویــر(، در فرایند پژوهش و نگارش مقاله خود اســتفاده و به 

اطالعات آن ها اســتناد کند؟ یا چگونه می تواند از منابع اطالعاتی 
موجود در شــبکه وب و اینترنت، استفاده و به آن ها استنادکند؟ 
تنها بخشی از مشکالت و مسائلی هستند که پژوهشگر در هنگام 
اســتفاده از منابع اطالعاتی و استناد به آن ها در فرایند تدوین اثر 
پژوهشــی خود، با آن  مواجه می شود. بر این اساس، نیاز به ابزاری 
که بتواند پژوهشــگر را در زمینه های فوق یاری رساند، منجر به 
تولید »نرم افزارهای مدیریت مراجع و استناددهی )1(، نظیر اندنوت 
)2( و زوترو )3( شــد. این نرم افزارها تحت اسامی و عناوین دیگری 

همچــون »نرم افزارهای مدیریت اســتناددهی«، و »نرم افزارهای 
مدیریت کتاب شناسی« نیز شناخته می شوند.

تا به امروز، بیش از 30 نرم افزار مدیریت ارجاعات و اســتناددهی 
در نگارش های آفالین )غیر برخط( به عنوان نرم افزار در سیســتم 
عامــل، همانند اندنوت، آنالین )اســتفاده دز قالب ابزار تحت وب 
هماننــد رف ورک( )4(، افزونه برای مرورگر )همانند زوترو(، افزونه 
برای واژه پرداز ورد )همانند اندنوت( تولید شــده اســت. برخی از 
این نرم افزارهــا، به صورت رایگان )مانند زوترو( و برخی دیگر نیز 
به صورت تجاری )مانند اندنوت( در اختیار کاربران و پژوهشگران 
قرار می گیرند. عمده این نرم افزارها دارای کارکردهای کم و بیش 
مشابهی هستند. ذخیره و طبقه بندی اطالعات، یادداشت گذاری، 
استفاده از برچسب های مختلف، جستجوی اطالعات ذخیره شده، 
اســتناددهی درون متــن و برون متن و… از جملــه قابلیت های 
مشترک این گونه نرم افزارها است. در عین حال برخی، ویژگی های 
منحصر به فرد خود را دارند که آن ها را از یکدیگر متمایز می کند.
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نخستین نرم افزار استناددهی فارسی )پژوهیار(
فقــدان نرم افزاری در زمینه مدیریت اســتناددهی و ارجاعات برای 
پژوهشگران فارسی زبان، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور 
را بر آن داشت که اقدام به تولید نرم افزار فارسی مدیریت استناددهی 
با نام پژوهیار نماید. نرم افزار پژوهیار نخستین نر م افزار فارسی زبان 
در حوزه اســتناددهی  و دارای رابط کاربری به ســه زبان)فارسی، 
انگلیســی و عربی( است. این نرم افزار بر پایه نرم افزار زوترو طراحی 
شده است. به کارگیری پژوهیار سبب مستندسازی پژوهش در قالب 
کتاب، پایان نامه  و مقاله و سایر اطالعات کتابشناختی منابع کتابی 
و غیرکتابی برخط اعم از)فایل هــای متنی، صفحات وب، اطالعات 
چندرســانه ای اعم از فیلم، عکس، صوت و تصویر، کتاب و نشریات 
الکترونیکی( می شــود. با اســتفاده از نرم افزار استناددهی پژوهیار 
می توان فرآیند اســتناددهی را بر اســاس شــیوه های استناددهی 

معتبر)مانند شیکاگو، ونکوور و ای.پی.ای( انجام داد.
با بکارگیری نرم افزار پژوهیارفرآیندهای مجموعه سازی، سازماندهی 
و استناددهی را می توان به صورت بسیار منظم و حساب شده انجام 

داد:
مجموعه سازی

y ذخیره انواع آیتم ها در کتابخانه پژوهیار؛
y ذخیره موضوعی آیتم ها؛
y ذخیره اطالعات کتابشناسی مورد نیاز در نرم افزار؛
y ذخیره صفحات وب، اثر هنری، فیلم، صدا، نقشه و ….؛
y ؛PDF ذخیره فایل ها به صورت
y قابلیت ذخیره کردن صفحات وب و یادداشت نگاری بر روی آن

سازماندهی
y ایجاد مجموعه ها و زیرمجموعه های مختلف؛
y ویرایش آیتم ها؛
y اختصاص برچسب جداگانه به عناوین ذخیره شده؛
y ایجاد یادداشت برای هر عنوان منبع اطالعاتی؛
y جستجو در عناوین و برچسب های ذخیره شده؛
y جستجوی سریع تمامی مطالب و یادداشت ها

استناددهی
y انتخاب شیوه نامه استنادی مورد نظر؛
y امکان افزودن شیوه نامه های استناددهی دانشگاه های ایران
y ایجاد و ویرایش استناد درون متنی و برون متنی
y ایجاد و ویرایش کتاب نامه در انتهای پژوهش؛
y امکان افزودن شیوه نامه های استناددهی بیشتر؛
y استناددهی به انواع منابع چاپی و الکترونیک؛
y ساخت کتاب نامه از مجموعه های ذخیره شده

امکانات عمومی پژوهیار
y ذخیره عناوین و آیتم های مختلف با شناســه مــورد نیاز)مانند

)ISBN
y  و RTF، PDF گــزارش گیری از مجموعه و کتابخانه بــه صورت

HTML
y lib.ir مکان یابی آیتم های ذخیره شده در پایگاه
y  امکان دسترسی به کتابخانه  نور با بیش از 43000 کتاب در حوزه

علوم اسالمی
y امکان دسترسی به فهرست ها و کتابخانه ها
y  نظیر نام نویســنده، عنوان و( PDF جســتجوی خودکار فراداده

غیره(
y بازیابی آیتم های حذف شده و حذف آیتم های مهم
y قابلیت ذخیره کردن صفحه وب و یادداشت نگاری بر روی آن
y امکان پشتیبان گیری به صورت خودکار توسط نرم افزار

پژوهیــار با مرورگر فایرفاکس کار می کنــد، این نرم افزار منابع را از 
پایگاه هــای کتابخانــه ای، Google Scholar  و وب بازیابی می کند. 
پژوهیــار یک آیکــن را در نوار آدرس مرورگر قــرار می دهد، کاربر 
می تواند با کلیک کردن روی این آیکون، نشریه هایی که می خواهد به 
آن ها استناد کند را انتخاب کند، سپس پژوهیار اطالعات فراداده ای 
را از یــک  Pdf یا از صفحات وب مربوط بیرون می کشــد. کاربران 
همچنین می توانند یک پیشینه از مدارکی را که دانلود کرده اند نیز 

تهیه کنند.
از مزایای مهم این نرم افزار این اســت که با اســتفاده از دوره های 
آموزشــی کوتاه کاربران می توانند به ســرعت کار با ســازماندهی 
استنادی را یاد بگیرند، در میان برچسب ها و دیگر زمینه ها جستجو 
کنند. با یک کلیک روی یک رکورد  به فایل مربوطه دسترسی پیدا 

کنند و یا استناد  ایجاد کنند.
روش استفاده از  پژوهیار

بعــد از دریافت نرم افزار از طریق پایگاه www.pajoohyar.ir و نصب 
آن، در گوشه سمت راست مرورگر موزیال فایرفاکس، عالمت پژوهیار 
  )Plug-in(ظاهر می شود. به این ترتیب، نرم افزار به صورت افزونه ای
بــرای مرورگر موزیال فایرفاکس نصب می شــود. با کلیک روی این 
عالمت، قاب پژوهیار در نیمه پایینی صفحه نمایان می شود که این 

قاب شامل سه ستون اطالعاتی است )شکل1(

شکل )1(: قاب پژوهیار
y  ستون یک: در ستون یک، کتابخانه و دسته بندی الفبایی مجموعه های

ایجادشده توسط پژوهشگر، نمایش داده می شود. همچنین برچسب هایی 
که به هر آیتم اختصاص داده شده نیز، در این قسمت قابل مشاهده است. 

گفتنی است، می توان آیتم ها را بر اساس برچسب ها جستجو نمود.
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y  ستون دو:  در این ســتون، اطالعــات مربوط به مجموعه ها و
آیتم های موجــود در آن ها نمایش داده می شــود. با انتخاب هر 
مجموعه یا زیرمجموعه ایجاد شــده در ســتون یک، رکوردهای 
موجود در آن قســمت در این ســتون یا در ستون میانی نمایان 

می شود.
y  ستون سه:  در این ســتون، اطالعــات و جزئیات یک رکورد

خاص که در ســتون دو انتخاب شده نمایش داده می شود. چهار 
برگه در باالی این ســتون وجود دارد که پژوهشــگر با کلیک بر 
روی آن ها به قابلیت های مختلفی دسترسی پیدا خواهد کرد. این 

برگه ها عبارت اند از:
– برگــه اطالعــات: در برگه اطالعات، اطالعــات مربوط به آیتم 
انتخاب شده نشان داده می شود. این اطالعات، از طریق نماد »+« 

و »-« قابل تغییر و ویرایش است.
– برگه یادداشت ها: در برگه یادداشت ها می توان از طریق محیط 
واژه پرداز بدون محدودیت حجم به آیتم انتخاب شــده یادداشت 

اضافه کرد.
– برگه برچسب ها: در برگه برچسب ها می توان به آیتم انتخاب شده 

برچسب اضافه کرد.
– برگه مرتبــط: با کلیک روی برگه مرتبــط، می توان آیتم های 
انتخابــی را با یکدیگر مرتبط کرد. بــه این منظور، با کلیک روی 
افزودن، ابتدا پنجره ای از مجموعه های ذخیره شــده در کتابخانه 
پژوهیار نمایان می شــود که می توان با انتخــاب آن ها بین منابع 

ارتباط موضوعی برقرار کرد.

Word استناددهی در محیط واژه پرداز
بعد از نصب افزونه پژوهیار برای Word، یک نوار ابزار در محیط آن 
)شکل شماره 2(، تحت عنوان برگه  Pajoohyar  ایجاد می شود که 
به کمک آن می توان از منابع موجود در کتابخانه پژوهیار به هنگام 

نوشتن مقاله استفاده کرد.

Word در محیط واژه پرداز Pajoohyar شکل )2(: برگه
قابلیت های اســتناددهی در محیط واژه پرداز Word با استفاده از 

پژوهیار، عبارت است از:
y ایجاد و ویرایش کتاب نامه در انتهای پژوهش؛
y امکان افزودن شیوه نامه های استناددهی بیشتر؛
y استناددهی به انواع منابع چاپی و الکترونیکی؛
y انتخاب شیوه نامه استنادی مورد نظر؛
y ساخت کتاب نامه از مجموعه های ذخیره شده؛

دریافت و نصب نرم افزار پژوهیار از وب ســایت رسمی نرم افزار به 

آدرس www.pajoohyar.ir امکان پذیر خواهد بود.

پانویس:
Reference Management Software .1

Endnote .2
Zotero .3

RefWorks .4

منابع
1. امتی، الهام. امتی، الهه. علی پور، اکرم)1393(.سیستم های مدیریت استنادی مبتنی بر 

وب: کدامیک بهترین هستند؟ ماهنامه علم الکترونیک و کامپیوتر
2. پژوهیــار: ســازمان دهی و اســتناددهی منابــع. بازیابی 7 اردیبهشــت 1395 ، از 

pajoohyar.ir

3. مجد آبادی فراهانی، زهره. )1384(. شیوه مستندسازی منابع در متون علمی )قسمت 
اول(. روان شناسنان ایرانی، 2)1(، 55–58.

4. ســلطانی نژاد، ا. معبودی، ه؛ و یزدان پور، ا. )1389(. راهنمای کاربردی زوترو: ایجاد و 
ساماندهی کتابخانه دیجیتالی شخصی آنالین. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات 

و چاپ.
5. حســینی، سیدمهدی. پژوهیار، نخستین نرم افزار فارسی زبان مدیریت و استناددهی 

علمی و پژوهشی. فصلنامه رهاورد نور، شماره 38 پیاپی 55
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Eprints معرفی سامانه متن باز مدیریت اطالعات پژوهشی

y مترجم : میثم داستانی
   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مقدمه
امروزه با توجه به گستردگی و تنوع منابع اطالعات علمی و پژوهشی 
در حوزه های مختلف، مدیریت و نظم بخشــیدن این اطالعات در 

سطح وب امری ضروری است.
 مراکز تحقیقاتی و دانشــگاهی، که تولید کنندگان اصلی اطالعات 
علمی می باشند می بایست این اطالعات را به صورت آنالین و قابل 
رویت در ســطح وب ارائه نمایند، به همین منظوربه امروزه سامانه 
های مختلفی جهت این امر طراحی گردیده و توســط مراکز علمی 
مختلف اســتفاده می شوند. این نرم افزارها با ایجاد دسترسی برای 
کاربران امکان ذخیره یکپارچه انواع اطالعات تحقیقاتی و ارائه آنها 
به صورت آنالین را فراهم می آورند و به مدیران کمک کنند فعالیت 
های پژوهشــی سیســتم تحت مدیریت خود را بهتر و منسجم تر 

مدیریت و عرضه کنند.
ســامانه های مدیریت اطالعات پژوهشــی  با هدف ســازماندهی و 
مدیریت اطالعات  پژوهشی توسعه یافته است. با کمک این سامانه 
هار تمام مراحل  گردآوری، ورود خودکار اطالعات و بازیابی داده ها 
به صورت الکترونیک و منظم قابل انجام است. سامانه های مدیریت 
اطالعات  پژوهشی دارای بخشهای مدیریت و اطالع رسانی از طریق 
پایگاه، مدیریت تنظیم و دریافت داده ها و بخش انتشــار، آمارگیری 
و جســتجوی داده ها می باشــد. یکی از موفق ترین ســامانه های 
موجود در این زمینه نرم افزار مدیریت اطالعات تحقیقاتی ایپرینتز 

)Eprints( می باشد.

معرفی و تاریخچه
EPrints نرم افزاری پیشرفته، رایگان و متن باز است که برای ساختن 
مخازن اطالعاتی با دسترسی ازاد تولید شده است. این نرم افزار یک 
سیستم جامع مدیریت اطالعات و منابع می باشد که بیشتر توسط 
مراکز دانشگاهی و مجالت علمی به منظور بایگانی و آرشیو اطالعات 
تحقیقاتی و اســتفاده سریع کاربران از این منابع استفاده می گردد. 
ایپرینت توسط دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه ساوتهمپتون 
با قابلیت های کامل یک مخزن اطالعاتی برنامه نویسی و به صورت 

متن باز ارائه گردیده است.
EPrints  اغلب به عنوان یک آرشــیو باز برای اطالعات  پژوهشــی 
استفاده می شود، تنظیمات پیش فرض این سامانه نشان دهنده این 
اســت که برای ذخیره داده ها و اطالعات دیگری نیز مانند تصاویر، 
داده های تحقیق، آرشــیو صوتی نیز اســتفاده می شود یا به طور 
کلی برای هر چیزی که می تواند به صورت دیجیتالی ذخیره شود، 
استفاده می شود. EPrints در اوایل سال 2000 آغاز شده و آخرین 

نسخه آن نیز در سپتامبر Eprints 3.3 ،2011 انتشار یافته است.

:EPrints به طور کلی
– یک سیستم مدیریت محتوی ساده

– پیکر بندی شده برای نیاز دانشگاهیان و پژوهشگران
– طراحی شده با هدف انتشار و گزارش

– طراحی شده به منظور جستجوی بهتر در گوگل
– طراحی شده به منظور دسترسی آزاد به اطالعات

– قابل تنظیم برای رسیدن به متنوع ترین نیازها
– ساخته شده بر روی یک پلت فرم برنامه نویسی برای توسعه سریع

: Eprints مزایای
– صفحه اصلی ثابت

– طرح استاندارد
– جستجو استاندارد و نمایش اطالعات

– مجموعه ای مفید از ابرداده )عنوان، چکیده، مجله، حجم و غیره(
– مجموعه استاندارد از نوع داده )نویسندگان، تاریخ، و غیره(

– استاندارد دسترسی آزاد به طور پیش فرض
– کاربردی اما و مطلوب و در عین حال قابل تنظیم

تکنولوژی:
EPrints یــک نــرم افــزار متن باز بر پایه وب اســت کــه با زبان 
برنامه نویســی Perl نوشته شده اســت و تحت سیستم عامل های 
مختلــف از جمله لینوکس . ســوالریس، مکینتاش و حتی ویندوز 
)Redhat( اجرا شــوند. ایپرینت نسخه هایی تحت لینوکس رد هت

و فدورا)Fedora( ،  نســخه مکینتاش و ویندوز را ارائه داده اســت. 
این نرم افزار همچنین تحت زبان های مختلفی همچون انگلیسی، 
فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی و … ترجمه شده و در دسترس می 
باشد. همچنین با توجه به متن باز بودن آن، توسط کاربران مختلف 

در سراسر دنیا بومی سازی شده و استفاده می شود.

نمونه هایی از راه اندازی سیســتم مدیریــت اطالعات تحقیقاتی با 
:Eprints استفاده از

eprints.arums.ac.ir
eprints.qums.ac.ir

eprints.rclis.org
eprints.qut.edu.au
eprints.qut.edu.au

eprints.soton.ac.uk

منابع:
www.eprints.org

www.en.wikipedia.org/wiki/EPrints
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۴۵ اپلیکیشن بسیار هیجان انگیز برای کتابداران – بخش اول
y مترجم : نازنین مؤمن زاده

   کتابدار کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

بــا وجود اینکه در عصر اطالعات می باشــیم، با اینحال کتابخانه 
عمومی یکی از رایج ترین مکان هایی می باشــد که افراد در آن 
به دنبال اطالعات می باشــند. خوشبختانه، کتابخانه های مدرن 
پا به پای پیشــرفت های تکنولوژیک حرکــت نموده و کامپیوتر، 
اینترنت و سایر ابزار مهم به عنوان بخشی طبیعی از این مرکز پویا 
می باشــد که در آن رسانه های کاغذی با رسانه های الکترونیک 
یکپارچه شــده اند. در واقع، بسیاری از افراد، کتابخانه را به عنوان 
مرکز اطالعات مرکزی شــهر می دانند و در حال حاضر کتابداران 
به منظور حفظ کتاب، خود را با نیازمند به استفاده از گوشی های 
هوشــمند و اپلیکیشن ها می بینند تا وظایف خود را با سرعت و 

بطور موثرتری انجام دهند.
در بازار اپلیکیشــن های مختلفی برای کتابداران وجود دارد، هر 
کدام کاربردهای خود را دارد، اگرچه همه این ابزارها در کتابخانه 
مفید نیستند، اما ممکن است دانستن اینکه چه تعداد از آنها برای 

هدف کتاب خوانی بکار می روند، شما را متعجب نماید.
بررسی فهرست 45 برنامه برتر برای کتابداران:

1. کینــدل)kindle( – کیندل تا بحال در ســطح جهان محبوب 
تریــن نرم افزار کتابخوان و کتابخوانی الکترونیکی در بازار بوده و 
توسط آمازون ساخته شده است. با توجه به ارتباط آن با آمازون، 

در آن کتاب های زیادی از مقوله های مختلف وجود دارد.
2. نوک)nook( – این نرم افزار مشــابه کیندل می باشد، توسط 
بارنز و نوبل ارائه شــده و دارای نســخه های جدید فراوانس برای 
فروش می باشــد و همچنین بخش کوچکی از آن شامل مطالب 

خواندگی رایگان می باشد.
3. کوبــو )kobo( – کوبو یک شــرکت کتابخوان الکترونیک می 
باشــد که در تورنتوی کانادا مستقر است و پس از کیندل دومین 
کتابخوان الکترونیک مورد اســتفاده در جهان می باشد. این نرم 
افزار بیشتر در کانادا مورد اســتفاده قرار می گیرد و میزبان یک 

مجموعه کتاب بزرگ می باشد.
4. فری بوکز)free-books( – نرم افزار فری بوکز در ازای 
انتخاب شما، 23469 عنوان کالسیک را ارائه می نماید و 
اجازه پر رنگ نمودن متن، یادداشت نویسی، پشتیبانی از 
فرهنگ لغت و عالمتگذاری الی کتاب را می دهد و این 
امر موجب شده تا چیز ارزشمندی برای کتابخانه ها باشد.

5. آیبــوک )ibooks( – آیبوک و نــرم افزار آیتونز برای 
دسترسی به طیف گسترده ای از مطالب خواندنی دارای 

آیبوک استور می باشند.
6. گودریــدز)goodreader( – جدیدتریــن نــرم افزار 
گودریدز، گود ریدز 4 نام دارد و ابزاری علمی تر از ســایر 
اپلیکیشــن های الکترونیکی خواندن در این لیست می 
باشد. این نرم افزار اجازه دسترسی به مقاالت علمی و سایر اسناد 
را می دهد و ســپس آنها را برای بررســی های بعدی در دستگاه 

تلفن همراه تان ذخیره می نماید.
7. بوکوایــزر)bookviser( – ایــن نرم افزار بــه طور خاص برای 
دســتگاه های تلفن همراه مبتنی بر ویندوز طراحی شــده است 
و بیش از 700000 نفر از افرادی که دارای گوشــی های ویندوز 
هســتند برای مرور و خواندن کتاب های مورد عالقه شان از آن 

استفاده می نمایند.
8. کتاب های صوتی)audiobooks( – همه افراد می تواند از ورق 
زدن کتاب یا داشــتن زمانی برای نشستن و بررسی اجمالی یک 
صفحه لذت می برند؛ خوشبختانه، نرم افزار کتاب های صوتی به 
شــما کتاب های الکترونیکی رایگانی ارائه می دهد که می توانید 
حین انجام وظایف مختلف به آن گوش دهید و بدون درگیر شدن 

دستتان از مطالعه لذت ببرید.
Readu .9 – این نرم افزار فایل های EPUB و TXTرا می خواند و 
به شــما اجازه می دهد تا کتاب ها را مکان ها و سایت های دیگر 

دانلود کنید و همچنین متن را ترجمه نمایید.
Freda+-Freda.10+ نرم افزار خواندن قابل تنظیم می باشد که به 
شــما اجازه می دهد تا فونت و رنگ را تغییر دهید و فرمت های 

متنی مانندEPUB، HTML، TXT، FB2 را می پذیرد.

منبع:
 45Most Exciting Apps For :این نوشته، ترجمه مطلبی با این عنوان است

Librarians
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ابزارهای گوگل )بخش دوم(
y نویسنده : روناک حمزه ای

   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

:Google Forms طراحی پرسشنامه ی اینترنتی با استفاده از
برای ساخت یک پرسشنامه اینترنتی راه های مختلفی وجود دارند 
 Google Forms  اما آسان ترین و با ســرعت ترین راه استفاده از

است و شما  فقط نیاز به یک حساب کاربری گوگل]1[ دارید.
ساخت پرسشنامه:

برای شــروع از طریق حســاب کاربری گوگل خود وارد سرویس 
  more از قسمت New گوگل درایو شده و سپس با انتخاب گزینه

گزینه Google Forms را انتخاب نمایید.

شما همچنین می توانید از طریق صفحه اصلی گوگل نیز، سرویس 
Google Forms را انتخاب نمایید:

بخش اول:

سواالت

بخش ســواالت به گونه ای طراحی شده است که شما را قادر می 
سازد تا انواع گوناگون ســؤاالت را به راحتی وارد کرده، حذف یا 

ویرایش کنید.
بخش های مختلف پرسشنامه:

در قسمت  Untitled form عنوان پرسشنامه را وارد می کنیم.
  form description در قســمت زیرین عنوان  بخشــی با عنوان
وجــود دارد که مــی توانید متنی کوتاه در مورد پرسشــنامه  یا 

توصیفی در مورد آن را به صورت کوتاه  وارد کنید.

:Short answer
ســواالتی که پاسخ آن به صورت متنی کوتاه است. پاسخگو فقط 
می تواند با متنی کوتاه و با محدودیت به سوال پاسخ دهد، پاسخ 

این سوال متنی کوتاه در حد یک جمله است.
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  :Paragraph
سواالتی که پاســخ آن به صورت متنی بلند است و محدودیتی در 

پاسخ وجود ندارد.
:Multiple choice

ســواالتی که پاســخگو فقط می تواند یکی از گزینه های موجود را 
انتخاب کند، مثال از پاســخگو بخواهید که سطح تحصیالت خود را 
مشخص کند، پاسخگو یکی از گزینه های موجود را می تواند انتخاب 

کند و نمی تواند دو جواب را انتخاب کند.
:Checkboxes

سواالتی که پاسخگو می تواند تعداد بیشتری از پاسخ ها را انتخاب 
کند یا تیک بزند، مثل اینکه بپرســید بــا کدام یک از مهارت های 
کامپیوتر آشــنایی دارید و پاسخگو چندین مهارت را از گزینه های 

موجود انتخاب کند.
 :Dropdown

لیستی از پاسخ های آماده که پاسخگو یکی را انتخاب می کند، مثال 
نام دانشگاه خود را بیان کنید؟ و پاسخگو از بین لیست نام دانشگاه 

ها، نام دانشگاه خود را انتخاب می کند.
:Linear Scale

سواالتی که به صورت فاصله ایست مابین چند مقدار، که پیش فرض 
1 تا 5 است. یعنی وقتی سوالی را پرسیدید با پاسخ بین خیلی زیاد 
تا خیلی کم، پاســخگو مابین آن را که چند قسمت است را عالمت 

می زند.
  :Multiple choice grid

شما می توانید سواالت خود را بصورت جدول وارد کنید. زمانی که 
شما از طیف های لیکرت استفاده می کنید می توانید از این گزینه 
اســتفاده و به راحتی سواالت خود را تنظیم کنید. که در این بخش 

دوقسمت وجود دارد:
 Column کــه در بــاالی جدول قرار می گیرد و شــما می توانید 
عناوین را مشخص کنید مثال کم تا زیاد و Row که در کنار جدول 

قرار می گیرد و  موضوع یا همان گویه را مشخص می کند.
:Time و Date

در مــواردی که نیاز به وارد کــردن تاریخ  یا زمان دارید، می توانید 
از این گزینه ها استفاده کنید و جدول تاریخ و زمان برای شما قرار 

داده می شود.
در تمامی سواالتی که وارد می کنید در قسمت انتهایی کلمه ای با 
عنــوان “required” می بینید، اگر این گزینه را عالمت بزنید باالی 
پرســش مطرح شده، عالمت ستاره قرمزه ظاهر می شود و پاسخگو 
را ملزم می کند، به این ســوال پاسخ دهد، در صورت وارد نکردن، 

پاسخگو نمی تواند پرسشنامه را ارسال کند.
موارد دیگر در صفحه ی اصلی:

بخش دوم:
پاسخ ها

:Get email notification for new responses
با استفاده از این قسمت شما می توانید پرسشنامه را از طریق ایمیل 

برای پاسخگویان ارسال کنید.
:Select response destination

در این جا می توانید یک برگ گســترده جدید ایجاد کرده و آن را 
بــه فایل اصلی متصل کنید. این کار عــالوه بر این که یک کپی از 
بازخوردها و داده های حاصل را مســتقیما به برگ گسترده منتقل 
می کند می تواند نگرانی کاربر مبنی بر از دســت رفتن این داده ها را 

نیز برطرف سازد.
:Unlike form

قطع ارتباط فرم با برگ گسترده جدید که ایجاد کرده اید.
:Download responses(.csv(

دانلود صفحه پاسخ هاکه شباهت زیادی به” صفحه اکسل” دارد.
:Delete responses

حذف کردن همه ی پاسخ ها.

شــما با اســتفاده از این امکان گوگل به راحتی و بدون صرف هیچ 
هزینه ای می توانید پرسشــنامه ی خود را تهیه کرده و در اختیار 

پاسخگویان به صورت الکترونیکی قرار دهید.

پانویس:
Gmail ]1[

معرفی - نرم افزارهای عمومی
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معرفی دکتر احسان محمدی
y نویسنده : فیروزه دوخانی

   دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر احســان محمدی به عنوان پژوهشگر پسا دکترا در دانشگاه 
نورث وســترن ]1[ آمریکا مشغول به کار می باشــد. وی در دوره 
تحقیقات خــود عالقمند به پژوهش در زمینــه معیارهای جدید 
ارزیابی پژوهش ها به جای تحلیل های اســتنادی اســت. هدف 
وی در این پژوهش ها پیــدا کردن و ارزیابی معیارهای مبتنی بر 
وب اجتماعــی برای ارزیابی پژوهش ها می باشــد. وی در همین 
رابطــه توجــه ویژه ایی به علم ســنجی ، آلتمتریکس و ســپس 
مقایســه اعتبار آنها با معیارهای ســنتی  ، داشته است.  به گفته 
وی ” دستاورد پژوهش بنده این خواهد بود که  آیا می توان از وب 
اجتماعی شــاخص های جدیدی استخراج کرد که از آنها به عنوان 
شاخص های مکمل )Alternative metrics( در سنجش اثربخشی 
تولیدات علمی استفاده شود یا خیر؟ که اگر پاسخ بله نبود، خیرش 

هم قشنگ است ” . )4(
محمــدی مدرک کارشناســی خود را در زمینــه علم اطالعات و 
دانش شناسی در دانشــکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه 

اصفهان)2000 تا 2003 ( اخذ کرده است.   
سپس وی دوره  کارشناسی ارشد خود را در همین رشته ) 2006  
_ 2008 ( در دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم و تحقیقات تهران 
به پایان رسانید . پایان نامه او در زمینه ترسیم نقشه علمی فناوری 

و علم نانو در ایران ، بود .
وی مدرک دکترای خود را در زمینه علم اطالعات )اطالع رســانی 
( از گروه تحقیقات سایبرسنجی آماری]2[ ، زیر نظر پروفسور مایک 

ثلوال ]3[در سال 2011 تا 2014 اخذ کرده است.  
محمدی پیــش از دوره دکترا مــدرس و مدیر فروش محصوالت 

IINGroups ) ناشر معروف تولید منابع الکترونیکی و محصوالت 
کتابخانــه های دیجیتال برای انواع مختلف مشــتریان  در بخش 
دانشــگاهی و علوم و تحقیقات ( بوده اســت. همچنین وی دارای 
تجربه کاری در کتابخانه های دانشگاهی  به عنوان کتابدار مرجع 
و کارشــناس بخش اطالع رســانی بوده است. )2(  وی  در همین 
دوران بیش از 150 کارگاه در زمینه اســتفاده از منابع اطالعاتی 
علمی آنالین برای کتابداران دانشــگاهی و محققین برگزار کرده 

است.
محمدی در طول دوران حرفه ایی خود مقاالت متعددی در زمینه 
ارتباطات علمی و ترســیم نقشه های علمی در مجله های معتبر 
بین المللی منتشر کرده است،. جهت اطالع از مقاالت وی لطفا به 
https://northwestern.academia.  : آدرس زیر مراجعه فرمایید

   edu/EhsanMohammadi
همچنین ایشــان  به عنوان داور ،  مقاالت علمی متعددی را برای 

مجالت بین المللی مختلف داوری کرده اند ، که عبارتند از :   
y Research Evaluation
y Journal of Informetrics
y Scientometrics
y Aslib Journal of Information Management

محمــدی تاکنون درســهای گوناگونی از جمله وب ســنجی، 
طراحی پایگاههای اطالعاتی، ترسیم اطالعات و نقشه های علمی 
، در دانشگاههای داخل و خارج در سطح کارشناسی و کارشناسی 
ارشد تدریس کرده است. وی مشــاوره و راهنمایی چندین پایان 

نامه کارشناسی ارشد را در کارنامه خود دارد.

معرفی - مشاهیر
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در همین راستا، محمدی مدرک رسمی خود را از آکادمی آموزش 
عالی انگلستان]4[ در زمینه استاندارهای حرفه ای برای تدریس و 

یادگیری در آموزش عالی دریافت کرده است.
وی همچنین به عنوان سخنران به کنفرانس های متعددی دعوت 
 ،]5[ILI 14 شــده است که از آن جمله می توان به ســخنرانی در
ســازمان ملی اســتانداردهای اطالعاتی]NISO( ]6( و گردهمایی 

ساالنه انجمن کتابخانه های امریکا 2016]7[ اشاره کرد.
عــالوه بر تحصیالت آکادمیک ، وی در زمینه های گوناگون دوره 
های کوتاه مدت آموزشــی گذرانده اســت. محمدی در تابستان 
2012 یــک دوره کوتــاه مدت در موسســه مطالعــات اینترنت 
آکسفورد]8[ در دانشگاه آکسفورد گذراند. همچنین در سال 2011 
در ســیزدهمین کنفرانس علم سنجی و اطالع سنجی ، یک دوره 
کوتاه مدت  در زمینه  روشــها و ابزارهای ترسیم اطالعات و نقشه 
های علمی و  ابزارهای تحقیقات علمی گذراند. عالوه بر آن   یک  
دوره کوتاه مدت در ســپتامبر 2009 در یک مدرسه تابستانی در 

آمستردام ، هلند  گذرانده است .
جوایز

دکتر محمدی در دوره فعالیت خود موفق به اخذ جوایز متعدد 
شده است.از جمله :

y Eugene Garfield Doctoral Scholarship
جایزه گارفیلد 2013  ، توســط انجمن بین المللی علم سنجی 
و اطــالع ســنجی )ای اس اس ای(  هر دو ســال یکبار به پاس 
گرامی داشت نام یوجین گارفیلد، بینانگذار موسسه آی. اس. آی. 
)ISI( و دانشــمندی که شاخص های معروف استنادی را تدوین و 
بنیاد گذاشت، جایزه ای با عنوان  جایزه گارفیلد به بهترین رساله 
دکتری در حوزه علم سنجی و اطالع سنجی اعطا می کند. موضوع 
رساله دکتری  احسان محمدی، آلتمتریکس  بود . هدف  پژوهش 
محمدی که به راهنمایی اســتاد برجســته علم سنجی پروفسور 
مایک تلوال تحقیق شده، شناسایی و ارزیابی شاخص های جدید 
برای سنجش تاثیر مقاالت علمی فراتر از رویکرد سنتی ) تحلیل 
استنادی( بوده  است. )1(  سپس وی برای دریافت جایزه و بورس 
تحصیلی 3000 دالری از بنیاد گارفیلد به محل برگزاری کنفرانس 

در دانشگاه وین مراجعه  کرد.
y  Honourable mention for Student paper contest

2014
y  Honourable mention for Student paper contest

.2013
وی در ســال 2013  و 2014 موفق به کســب این جوایز توسط 

انجمن علم اطالعات و تکنولوژی]9[ شد.
y  Student Travel Award to Article-level metrics (ALM(

workshop
این جایزه جهت شرکت در کارگاه آلتمتریکس در سال 2013 از 

طرف موسسه PLOS به وی اعطا شد.
y Student Travel Award to Beyond the PDF2 Confer-

ence
جایزه اســت که در سال 2013 جهت شرکت دراین کنفرانس در 

آمستردام هلند به محمدی اعطا شد.

y  PhD bursary. University of Wolverhampton. UK.
2011

وی در ســال 2011 ، بورســیه دکتری خود را از گروه تحقیقات 
سایبرسنجی آماری دانشگاه ولورهمپتون انگلستان اخذ کرد.

y  محمــدی در 23 بهمــن 1387؛ در اولین جشــنواره ملی
کتابداری و اطالع رســانی ، اتحادیه انجمن کتابداری و اطالع 
رسانی دانشجویان ایران ) ادکا( ، موفق به کسب جایزه بهترین 

دانشجوی کارشناس ارشد رشته کتابداری و اطالع رسانی شد.
y   Science Direct اخذ گواهی نامه مربی ارشد  برای پایگاههای

و Scopus ، توسط شرکت الزویر .
y  اخذ گواهی نامه مربی رسمی از شرکت تامسون رویترز ) آی

(3( . EndNote  و  WoS برای )اس آی

پانویس:
Northwestern University  . ]1[

Statistical Cybermetrics Research Group . ]2[
  MikeThelwall . ]3[

The UK Higher Education Academy . ]4[
Internet Librarian International 14 . ]5[

National Information Standards Organization . ]6[
http://2016.alaannual.org . ]7[

http://www.oii.ox.ac.uk . ]8[
Association for Information science and Technolo- . ]9[

.gy (ASIS&T( SIG/MET

منابع و مواخذ
https://docs.google.com/file/d/0BxR60w1sobUEbm- .1

FVZGNsZWJHa3M/edit
https://sites.google.com/site/altmetric/home.2

https://sites.google.com/site/altmetric/awards.3
http://www.lisna.ir/Talk/12489-.4
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تاثیر آمیخته بازاریابی بر افزایش میزان بازدید کننده از کسب و کار اینترنتی و استقبال 

کتابداران از محصوالت و خدمات کتابدارانه

y نویسنده : سمیه مردمی
   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی )مدیریت اطالعات(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

به کارگیــری اینترنت یعنی جدیدترین و مهمترین فناوری دوران 
ما، یکی از دغدغه های اصلی مشــاغل و کسب و کارهای کوچک 
اســت. پدیده کســب و کار اینترنتی نیز در جهت پاسخگویی به 
این نگرانی ها پدیدار گشت و از آن به بعد استراتژی های مختلفی 
برای تبدیل بازاریابی سنتی به بازاریابی نوین  ارائه شده  است. از 
مهمترین فعالیت های بازاریابی سنتی و اینترنتی، طراحی آمیخته 

بازاریابی است.
بنابراین، زمانی کســب و کار مبتنی بر اینترنت همراه با موفقیت 
خواهد بود که آمیخته بازاریابی]1[ اینترنتی مناسبی طراحی گردد. 
کارآفرین باید بتواند به طریقی اطالعات مربوط به صنایع خاص، 
تکنولوژی های در دســترس، بازار و سیاست های دولت را بدست 
آورد، تفســیر کند و در جهت ایجاد و رشد کســب و کار از آنها 

استفاده کند.
زمانی که موضوع اصلی ما کســب درآمد اینترنتی )کســب و کار 
اینترنتی( باشــد در تالش خواهیم بود تــا تعداد بازدید کننده ها 
و از همه مهمتر تعداد اعضای ســایت، شــبکه اجتماعی و یا هر 
فضای اینترنتی که برای درآمدزایی، راه اندازی نموده اید را افزایش 
دهید و در نتیجه میزان فروش باالتری داشته باشید. بر این اساس 
آمیخته بازاریابی مطرح می شود که الزم است به عنوان اصل مهم 
در راه اندازی بازارکار مناســب در بین کتابــداران کارآفرین مورد 

توجه قرار گیرد.
آمیخته بازاریابی، ترکیبی از چهار ابزار عمده بازاریابی )محصول، 
مکان، قیمت و ترویج( اســت. فیلیپ کاتلر]2[ آمیخته بازاریابی را 
مجموعه ای از متغیرهای قابل کنترل بازاریابی می داند که سازمان ، 

آنها را برای پاسخگویی به بازار هدف درهم می آمیزد.
ما در این مقاله ســعی بر آن داریم تا کتابدارانی را که هدف خود 
را بــرای بازاریابی از طریق راه اندازی کســب و کار اینترنتی در 

نظر گرفته اند، بتوانند در زمینه افزایش بازدیدکننده و جذب 
اعضای بیشتر به محصوالت خود موفق شوند.

در ترسیم آمیخته بازاریابی چهار ابزار به شرح زیر است:

1. محصول]3[
محصول، جنبه ای از آمیخته بازاریابی اســت که با خالقیت، 
توســعه و مدیریت محصوالت ارتباط دارد. هر کسب و کاری 
باید رضایت مشتری را از مجموعه محصوالت و خدمات خود، 
حفظ کند، که حفظ این رضایت مســتلزم ارائه محصوالت 
جدید، تغییر محصوالت موجود و حذف محصوالتی است که 

دیگر رضایت مشتری را حاصل نمی کند.
این نکته ناگفته نماند، تا زمانی که مخاطب به شما اعتماد نکند، 
هیچ محصولی را از سایت، شبکه اجتماعی و یا هر فضای اینترنتی 

که برای درآمدزایی، راه اندازی نموده اید، خریداری نمی کند.
یکی از بهترین روش های اعتمادسازی در بین کاربران ارایه هدایای 
رایگان و ارزشمند به مخاطب اســت. محصوالت به شدت تحت 
تأثیر اینترنت قرار گرفته است. اینترنت بستری را برای نوآوری در 
تولید محصول به وجود آورده اســت، بنابراین کتابداران می توانند 
مستقیماً به مشتریان دسترسی پیدا کرده و از اطالعات به دست 
آمده برای توســعه محصوالت جدید استفاده کنند. هر اندازه که 
ارایه خدمات در مورد محصول به مخاطب ارزشمند باشد و زمان 
بیشتری را برای آنها صرف کنید، اعتماد بین شما و مخاطبان تان 

سریع تر از آنچه فکر می کنید شکل خواهد گرفت.

2. مکان]4[
با اعتماد ســازی بین مخاطبان خود، اکنون می توانید از نظرات و 
پیشنهادهای همان مخاطبین برای تمامی محصوالت و خدماتی 
معرفی شــده، که قابل ارایه در سایت، شــبکه اجتماعی و یا هر 
فضــای اینترنتی که برای درآمدزایــی، راه اندازی نموده اید، بهره 
مفیــد ببریــد و باعث اثربخشــی و رونق کســب و کار در حوزه 

تخصصی خود شوید. 
محصوالت باید در زمان و مکان مناســب دسترس پذیر باشــند. 
مکان هم شامل مکان های تحویل خدمات به مصرف کننده مانند 
سایت، شبکه اجتماعی و یا هر فضای اینترنتی که برای درآمدزایی 
اســت. تولیدکنندگان محصوالت کتابداری با اســتفاده از امکان 
تماس مستقیم با مشتریان از طریق اینترنت می توانند واسطه ها و 

خرده فروشان را از میان بردارند.

کارآفرینی - استارتاپ تخصصی
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3. ارایه مطلوب در مقابل هزینه مناسب]5[
برای فروش بهتر محصوالت و خدمات در فضای مجازی بعد از ایجاد 
حس اعتماد و اســتفاده از نظرات مخاطبین الزم اســت به قیمت 
محصولی که قرار است در این فضا ارایه کنید نیز توجه کافی داشته 
باشید. قیمت تنها عنصری است که درآمد ایجاد می کند. همانطور 
که کاتلر می گوید، سایر عناصر نمایانگر هزینه هستند، بنابراین الزم 
اســت تا ارزش محصول خود را به صورت دقیق برای مخاطب خود 

روشن و واضح بازگو نمایید.
با شــکل گیری انواع جدید ایجاد ارزش در اینترنت دیگر مدل های 
قیمت گذاری ســنتی مبتنی بر هزینه جوابگوی نیازهای بازاریابان 
نیست. با وجود چنین شرایطی در محیط اینترنت فرد بازاریاب باید 
برای افزایش قدرت رقابتی خود به فاکتورهای دیگری غیر از قیمت 
توجه کنند. مثاًل با تنوع بخشی به محصوالت که از طریق اینترنت 
میســر گردیده، خریدارن حساسیت کمتری به قیمت نشان خواهد 
داد. هر چه محصول ارائه شده ترجیحات مشتری را بیشتر برآورده 
سازد، خریدار راضی تر بوده و فروشــنده می تواند قیمت باالتری از 

مشتری مطالبه کند.
4. ترویج ]6[

ترویج، به فعالیت های اطالع رســــانی به یک یا بیش از یک گروه از 
افراد درباره یک شبکه کسب و کار و محصوالت آن اطالق می شــود 
و بیشــتر به شــکل عمومی و برای افزایش آگاهی عمومی نسبت 
بــه یک کســب و کار و محصوالت موجود و جدیــد آن یا آموزش 
مشــــتریان درباره ویژگی های محصول یا حفــظ آگاهی عمومی 
اســت. با تاثیرگذاری و ارایه مطلوب بودن محصول و خدمات ارایه 
شــده در سایت، شــبکه اجتماعی و یا هر فضای اینترنتی که برای 
درآمدزایی، راه اندازی نموده اید، الزم اســت تا افرادی با تفکرات و 
عالیق متناســب با محصوالت ارایه شــده از سوی شما به سمتتان 

هدایت شوند.
ترویج شــامل تبلیغ، روابــط عمومی، فروش شــخصی و بازاریابی 
مستقیم است و یکی از عناصر ارتباط دوسویه با مشتریان محسوب 
می شــود که زمینه ای برای برقراری ارتباط با مشتری است و شامل 
روش های متنوعی است که بازاریاب برای آگاه کردن مشتریان نسبت 
به مزایای محصوالت خود و تشویق آنها برای خرید به کار می گیرند. 
این روش ها در به چهار گروه تبلیغات )مثل چاپ کاتالوگ(، پیشبرد 
فروش )مثل توزیع کوپن تخفیف(، روابط عمومی )همانند شرکت در 
نمایشگاه ها( و فروش شخصی )مانند مذاکره حضوری با مشتریان( 

تقسیم بندی می شود )کاتلر، 1991(.

نتیجه گیری
از مهمترین فعالیتهای بازاریابی سنتی و اینترنتی، طراحی آمیخته 
بازاریابی اســت. بنابراین، زمانی بازاریابی مبتنی بر اینترنت همراه با 
موفقیت خواهدبود که آمیخته بازاریابی اینترنتی مناســبی طراحی 
گردد. با توجه به چهار ابزار بیان شده از سوی کاتلر، می توان نتیجه 
گرفت برای توانمندســازی یک کتابدار کارآفرین در راستای بهبود 
زیرســاخت های الزم برای تعامل و ارتباط با مشتری در قرن حاضر 

توجه به نکات زیر الزم و ضروری باشد:
1. افزایــش حضور در کنفرانس ها و ســمینارهای علمی مرتبط با 
حیطه فعالیت، به ویژه نشست هایی که توسعه های جدید در زمینه ها 

یا صنایع خاص ارائه و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
2. افزایش حضور در دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با حیطه 

فعالیت
3. عضویت در انجمن ها و مجامع بین المللی تخصصی

4. تشکیل شبکه  های بین بنگاهی، بخصوص با بنگاه های بزرگ که 
امکان استفاده از تجربیات بنگاه های بزرگتر برای کارآفرینان تازه کار 
را فراهم می کند و امکان برقراری ارتباط با هم صنفی های با تجربه تر 
که می توانند نقش مربی و مشــاور را در زمینه کســب و کار داشته 

باشند، فراهم می آورد.

پانویس:
Marketing Mix ]1[

PHILIP KOTLER ]2[
PRODUCT ]3[

(PLACE (distribution ]4[
PRICE ]5[

PROMOTION ]6[

کارآفرینی - استارتاپ تخصصی
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یابش برگزار کرد : دومین مسابقه عکس از کتابخانه شخصی )ویژه کتابداران(

y نویسنده : الهام رضوانی گیل کالئی
   فارغ التحصیل مهندسی صنایع - مدیر اجرایی مجله کتابدار 2.0

یابش برای دومین بار مسابقه عکس از کتابخانه شخصی را 
برگزار کرد.

“هدف از برگزاری این دست جشنواره ها، توجه کردن به 
خالقیت های کوچک، برای اینکه ذهن کتابداران و دست 
اندرکاران کتاب به ســمت ایجاد فضاهای شاد، با نشاط و 

خالقانه در جهت جلب توجه عموم به کتابخانه ها برود”
اولین مســابقه عکس از کتابخانه شخصی در اردیبهشت ماه سال 
1394 توســط یابش در گروه های تلگرامی مربوط به کتابداری 

برگزار گردید که گزارش آن را میتوانید “اینجا” مطالعه نمایید. 
دومین مسابقه عکس از کتابخانه شخصی از تاریخ 28 اردیبهشت 
1395 طی انتشــار اطالعیه ای در گــروه تلگرامی کتابداران 2.0 
)librarians2.0( و دیگــر گروه های مرتبط به کتابداری ، صفحه 
فیس بوک یابش ، سایت یابش و مجله کتابدار 2.0 درج گردید و 

اطالع رسانی شد.
مهلت ارســال عکس ها تا تاریخ 10 خرداد ماه 1395 بود . که در 

این بازه زمانی 17 عکس توسط کتابداران ارسال گردید.
در طی دو روز فرآیند رای گیری انجام شد و در نهایت 3 عکس به 

عنوان منتخب با بیشترین آرا معرفی گردید.
در پایــان مســابقه به نفر اول ، خانم مریــم خردمند هدیه ای از 
طرف شرکت یابش از مجموعه محصوالت عرضه شده در “بازارچه 
کتابــداری” )در حال راه اندازی( تعلق گرفت و یک هدیه ویژه به 
کوچولوی عزیز باران عزتی )9 ماهه( ثمره ی زندگی مشترک زوج 

کتابدار سرکار خانم صید محمدی و آقای عزتی.

نفرات اول تا سوم

بقیه عکس ها را هم میتوانید در “سایت” مشاهده نمایید.

گزارش
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نگاهی مختصر به برنامه های کتاب، کتابخوانی، نشر و حوزه های مرتبط صدا و 

سیما در چند سال اخیر )بخش اول: تلویزیون(

y نویسنده : میالد روشنی
   دانشجوی کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد تهران

نگاهی مختصر به برنامه های کتاب، کتابخوانی، نشر و حوزه های 
مرتبط صدا و سیما در چند سال اخیر )بخش اول: تلویزیون(

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران )IRIB( تنها متولی 
قانونــی پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونــی در ایران و بدون 
شــک قدرتمندترین نهاد رسانه ای کشور است. با توجه به طیف 
وسیع موضوعات و سالیق و نیازهای گوناگون مردم، این سازمان 

باید برنامه های متفاوت و متنوعی را برای همه اقشار تولید کند.
برنامه های تولید شــده در حوزه های کتاب، کتابخوانی، مطالعه، 
نشــر و ســایر حوزه های مرتبط در چند سال اخیر، در دو دسته 
کلی قرار میگیرند: اول، برنامه های مناسبتی که در روزهای برپایی 
نمایشگاه بین الملللی کتاب یا هفته کتاب و.. رونق میگیرند. دوم، 
برنامه های روتین و دنباله دار که جز تولیدات منظم شــبکه های 
مختلف اند و برای مخاطبان عالقه مند خود تهیه میشوند. در این 
بخش به تولیدات ســال های اخیر حوزه های نامبرده به تفکیک 
هر شبکه میپردازیم. الزم به ذکر است تولیدات منحصرا تلویزیونی 
شــبکه های اصلی )غیر از برون مرزی و شبکه های استانی( مد 

نظر است.

شبکه یک
 1. روایت 120 قسمتی کتاب » دا« 
در تلویزیون به شیوه تصویرسازی 
روایت این اثر بــا پریوش نظریه 
آغاز شــد و افرادی نظیــر بهناز 
بایگان، شقایق  جعفری، افســانه 
فراهانی، نیوشــا ضیغمی و… در 
آن حضور داشــتند. در سال 90 
این برنامه 4 شب در هفته قبل از 

خبر ساعت 21 روی آنتن می رفت.

 2. روایــت تلویزیونی از کتاب » 
نوارالدین پســر ایران« در 30 
قســمت، از روز ســی و یکم 
شهریور ماه 1392، همزمان با 
آغــاز هفته دفــاع مقدس، از 
شبکه اول ســیما روی آنتن 

رفت.

 3. ویــژه برنامه بیســت و هفتمین 
المللی کتاب در  بین  نمایشــگاه 
ســال 93 که هر روز به مدت 40 
دقیقه با حضور اهالی کتاب و نشر 

پخش میشد.

4. گزارش های بیست و هشتمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب در سال 94.

5. شــبکه یک هر روز در ساعت های 12:30، 15:30 و 23:30 
گزارش های مربوط به نمایشگاه کتاب شهر آفتاب در سال 95 را 

پخش می کرد.

شبکه دو
1. در ســال های اخیر برنامه »یار مهربان« در راســتای ترویج 
و گســترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
در بین مخاطبان بویژه مخاطبان کودک 
و نوجوان تولید شــد. این برنامه عالوه بر 
پرداختــن به تأثیر فرهنگ کتابخوانی در 
نوع زندگی؛ به موضــوع اهدای کتاب به 

مدارس نیز میپرداخت.

گزارش
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عنــوان  مجیــد«  »قصه هــای   .2  
مجموعــه ای تلویزیونــی، بر پایه 
کتابی بــا همین نام از هوشــنگ 
مــرادی کرمانی اســت قصه های 
مجید جایزه کتاب برگزیده ســال 
1364 را به خود اختصاص داده و 
تا ســال 1373، دوازده بار تجدید 
چاپ شد. در سال های اخیر بار دیگر این سریال از شبکه دو پخش 

شد.
 3. برنامه »کتابخانه عمو پورنگ« در 
سال 92 با پرداختن به بحث کتاب 
و کتابخوانــی در فضــا و دکوری 
شــبیه به کتابخانه، سعی داشت 
فرهنــگ کتابخوانــی را در میان 
جامعه به ویژه کودکان جا بیاندازد.

 4. همزمان با ایام بیست و هفتمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
در ســال93 که رویــدادی قابل 
مالحظه در عرصه علــم و ادب و 
فرهنگ اســت شــبکه دوم سیما 
اقدام به پخش ویــژه برنامه ای با 
عنــوان »کتاب باز« کــرد که این 

برنامه از جهات مختلفی قابل توجه بود.

 5. مراســم رونمایــی از تفریظ مقام 
معظــم رهبری بر کتاب »دختران 
آفتاب« که 28 مهر سال94 پخش 

شد.

 6. »محلــه گل و بلبل« که باز هم از 
سری برنامه های عموپورنگ است 
و بــه موضوعــات اجتماعی مانند 
مطالعه و کتابخوانی هم توجه ویژه 
ای دارد. ایــن برنامــه هم اکنون 
پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 10 

پخش میشود.

شبکه سه
 1. »کتاب فروشــی هدهــد« که بر 
اساس گفته کارگردان آن مرضیه 
برومند: میشود کتاب را هم جذاب 
تبلیغ کرد، شاید تنها فیلمی باشد 
که به طور مستقیم به مسئله کتاب 
و مطالعه پرداخته باشــد در سال 
85 از شبکه سه مهمان خانه های 

مردم ایران بود.

 2. در ســال ها اخیر برنامه » نردبان 
آسمان« شامل بخشهای متنوع و 
جذابــی چون ترنم دل، مســتند 
جمــع آوری نهج البالغه توســط 
سید رضی، رسانه های نوین و نهج 
البالغــه، بزرگان و نهــج البالغه، 
البالغه  نهج  و  دانشجویی  مباحث 
بود. این برنامه با هدف آشــنایی 
بیشترجامعه بویژه جوانان با »کتاب 

ارزشمند نهج البالغه« ارائه شد.

 3. پایی که جاماند در 100 قسمت 7 
دقیقه ای به بازخوانی کتاب »پایی 
که جاماند« به نویســندگی سید 
ناصر حســینی پور، به داســتان 
تعــدادی از آزادگان و جانبــازان 
دفــاع مقدس مــی پرداخت. این 
برنامه از جمعه 25 مرداد سال92، 

هر شب  بعد از خبر 22 از شبکه سه سیما پخش میشد.

 4. گــزارش »نود ثانیه با کتاب« که 
بخشــی از اخبار شبانگاهی بود و 
خانم میترا لبافی گزارشگر آن بود 
و تا همین اواخر هم ادامه داشت.

5. برنامه »شابک« که نمایشگاه 
شهرآفتاب کار خود را شروع کرد، 
و هرشــب 20:30 از شــبکه سه 
پخش میشــد، این روز ها دست و 
پا شکســته پخش میشود. برنامه 
شــابک ترویج کتاب و کتابخوانی 
ناشــران، نویســندگان  اســت و 
و فعاالن حــوزه نشــر را معرفی 

مینماید.

گزارش
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شبکه چهار
 1.  کتاب چهار

برنامه کتاب چهــار درحوزه های 
مختلف علوم انسانی از جمله فلسفه، 
فلسفه غرب، فلســفه اسالمی، دین 
پژوهی، فلســفه تاریخ، فلسفه هنر، 
فلســفه دین، الهیــات، تاریخ، هنر، 
ادبیات، تصرف و عرفان، فلسفه علم 
و معارف اسالمی به معرفی کتابهای 
التین و فارسی می پرداخت. در هر برنامه همچنین با حضور خود 
اســتادان و کارشناسان و مترجمان و نویسندگان کتابهای مهم و 
جدید دراین حوزه ها معرفی می شــدند. این برنامه از سال 86 تا 

91 ادامه داشت.
 2. هزار و یک شب

 در ســال های 90 تا 91  شنبه تا 
سه شنبه ساعت 23:15 برنامه هزار 
و یک شــب به چهار موضوع هنر و 
ادبیات، کتــاب، تاریــخ و جامعه با 
حضور کارشناسان می پرداخت. برای 
این که این اسم تنها یک اسم نماند، 
در هــر برنامه یکی از داســتان های 
جذاب هزار و یک شــب توسط رشــیدکاکاوند، در برنامه خوانده 

میشد.

 3. کتاب نوروز
کتــاب نوروزدر 13 قســمت 15 
دقیقه ای ویژه نوروز تهیه 92 تهیه 
شد و در هر برنامه 10عنوان کتاب 

جدید معرفی میشد.

 4. طوطی نامه
داستانهای طنز را از منابع متون 
کهن فارسی در قالب انیمیشن)پویا 
نمایی( به تصویر می کشــید. این 
داستان ها برگرفته از دیوان موالنا، 
گلستان و بوستان سعدی، کلیله و 
دمنه و… بود. گفتنی است با توجه 
به فرهنگ ایرانی و فضای داســتان 

به شکل سنتی و نقالی، در مدت زمان بیش از 3 سال کارگردانی 
شــد، تا در سیزده قسمت 6 دقیقه ای در ایام نوروز 93 تماشایی 

شود.
 5. کارنامه

این برنامه از سال 91 تا 93 
در سه سری روی آنتن رفت. 
کارنامه یــک مجله تصویری 
نقد کتاب بــود و هفتگی به 
صــورت زنده پخش میشــد. 
این برنامه اخبار حوزه کتاب و 
نشر را در بخش کوچه کتاب 
بررســی می کــرد. در پرونده 
هر قسمت بخشــی با عنوان 
عیار پخش میشــدکه در قالب یک بخــش گرافیکی با 15 تا 20 
نفــر از اهالی فن گفتگو میکرد. همینطور نظرســنجی از مردم و 
گزارش هــای مرتبطی با بحث را نیز پخش میکرد. در نمایشــگاه 
کتاب ســال93 هم برنامه کارنامه در دو وقت 30 و 45 دقیقه ای 

صبحگاهی و عصرگاهی روی آنتن میرفت.
 

6. بهار کتاب
ویژه  »بهارکتــاب«  برنامه 
بیســت و هفتمین نمایشگاه 
بین المللی کتــاب تهران در 
ســال93 تهیه و تولید شــد. 
در این برنامــه کلیه مباحث 
همچون  کتــاب  بــا  مرتبط 
سرانه مطالعه، ممیزی، آسیب 
شناسی مباحث کتاب و… با حضور ناشران و منتقدان در استودیو 
بررســی میشد. مروری بر اخبار روزانه نمایشگاه، اطالع رسانی در 
مورد رخدادهای روز بعد نمایشگاه، گزارشهای موضوعی و مردمی 
از نمایشگاه، معرفی غرفه داران و چاپ اولی ها بخش های مختلف 

این برنامه را شکل میدادند.

 7. کتاب هدیه دهیم
در ســال  این مجموعه 
93 می کوشید در راستای 
افزایی نســبت به  شــوق 
مطالعــه و کتابخوانی گام 
بردارد و ســنت و فرهنگ 
زیبای کتــاب هدیه دادن 
را در میــان خانــواده ها و 
اقشار مختلف مردم ترویج 

و تبلیغ نماید.

گزارش
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 8. کتابنامه
در هر قسمت از این برنامه 
2 تا 3 کتاب معرفی میشــد. 
اقتصادی  و  فرهنگی  خبرهای 
کتــاب، تمــاس بــا دســت  
اندرکاران تولید کتاب، گزارش 
تصویــری مرتبط بــا کتاب ) 
سازی،  تصمیم  نقد،  رونمایی، 
 ،)… و  انتشــارات  معرفــی 
همچنیــن درج آخرین خبرها و 
گزارش فعالیت ناشران و نهادها به صورت زیرنویس و مسابقه  برای 
بینندگان از بخش های مختلف برنامه بود. این برنامه در ســال های 

92 تا 94 پخش میشد.
 9. یادداشت

که  تصویــری  مجلــه  این 
پخش آن از 11 اسفند93 آغاز 
شد و تا سال 94 ادامه داشت، 
دربرگیرنــده مباحثــی چون 
کتاب، سینما، موسیقی و تئاتر 
بود. مجله فرهنگی یادداشــت 
تصویــری  پوشــش  ضمــن 
همایش ها، جشنواره ها، مراسم 
های فرهنگی و رونمایی کتاب، با اندیشــمندان و هنرمندان جامعه 

هنری و فرهنگی گفتگو و تبادل نظر میکرد.

 10. طلوع دانش
این برنامه نشســتی علمی 
بــا مســئوالن، صاحبنظران، 
نخبــگان و… را به مخاطبان 
عرضــه می کرد. ســه آیتم با 
روز،  عنوان هــای گفتگــوی 
گفتگــوی علمی و دانش فردا، 
ازجمله ریز برنامــه ها بودند. 
نهاد  دبیر  علیرضــا مختارپــور، 
کتابخانه های عمومی کشور از جمله مهمانان این برنامه بوده است. 
گفتنی اســت برنامه عصرگاهی»طلوع دانش« درگروه دانش شبکه 
فرهیختگان تولید میشــد و هر روزساعت 16:10 پخش و روز بعد 

ساعت 6:30 بازپخش میشد. این برنامه محصول سال94 بود.

 11. کاغذ رنگی
کاغذ رنگی با هدف گسترش 
کتاب و کتابخوانی همه اقشار 
جامعــه تولید شــد و دعوت 
جمع بیشتری از مخاطبان به 
کتاب و کتابخوانی، از مهم ترین 
دالیل تولیــد کاغذ رنگی بود. 
هر قســمت از ایــن برنامه در 

45 دقیقه تولید می شــود که دارای بخشهای متنوعی چون: تقویم 
تاریخ، چراغ مطالعه )سیر مطالعاتی ادبیات پلیسی، چگونه بنویسیم، 
معرفی کتاب، مهمون داریم و …( بود. همچنین گزارش هایی ویژه 
از مــدارس پخش و گپ و گفت با بچه هــا درباره آخرین یا بهترین 
کتاب هایی که خوانده اند نیز در این برنامه ستودنی بود. این برنامه تا 
ســال94 پنجشنبه ها ساعت 22:30 روی انتن میرفت و همزمان با 
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب، هر روز در دو نوبت 30 دقیقه 

پخش میشد.

 12. )آیینه( بررسی مطبوعات جهان
این برنامه هفتگی از سال های 86 
تــا 94 به مهمتریــن عناوین خبری 

مطبوعات خارجی می پرداخت.

 13. فانوس
کتــاب و کتابخوانی از موضوعاتی 
اســت که در فهرســت برنامه های 
شــبکه چهارســیما از جایگاه ویژه 
ای برخوردار اســت، برنامه ترکیبی 
» فانــوس« کاری از گروه فرهنگ و 
اندیشه شبکه چهار سیما که در ایام 

نوروز 95 روی آنتن رفت.
 14. نقد کتاب

نقد کتــاب که تخصصــی ترین 
برنامه نقد در صدا و سیماســت می 
کوشــد هر هفته با معرفی و نقد و 
بررســی تخصصی ترین کتاب های 
تازه منتشــر شــده و تاثیرگذار، بر 
رونق بازار کتابخوانی  بیافزاید و نقاط 
قوت و ضعف آثار درخور توجه را در 
معرض نگاه نکته یاب و تیزبین دوستداران کتاب و مطالعه قرار دهد. 
این برنامه از سال94، دوشــنبه ها ساعت 21 به صورت زنده روی 
آنتن می رود و باز پخش آن در ساعت 12:40 روز بعد قابل مشاهده 

است. نقد کتاب هم اکنون نیز در حال پخش است.

 15. الف
نام برنامــه ای از گروه فرهنگ و 
اندیشه شــبکه چهار است که می 
کوشــد مخاطبان را با دنیای کتاب 
و کتاب خوانی مانوس سازد. برنامه 
کتاب محور »الــف« ضمن گفتگو 
با نویســندگان و مترجمان مطرح 
کشــور، با چهره های مشهور و کتابخوان از جامعه هنر و ورزش نیز 
گفتگو و دیدار می کند تا مخاطب را با هنرمندان و ورزشکاران اهل 
مطالعه و کتابهای مورد عالقه آنها آشنا کند. مجله تصویری »الف« 

از سال 94 تا کنون، جمعه ها ساعت 20:20 به روی آنتن می رود.

گزارش
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 16. طعم مطالعه
مطالعه«با  »طعــم  برنامه 
هدف ارائه راه کارهای موثر و 
مفید در مطالعه، هر شب بعد 
از خبر ســاعت 18روی آنتن 

می رود.
کارشناســان  حضــور 
متخصصان مغز اعصاب، روان 
شناسان در برنامه در راستای ارائه راهکار مطالعه خوب، در افزایش 
توانمندی و کارایی بیشــتر مطالعه و کسب نتایج عالی تاثیر گذار 

خواهد بود. هم اکنون نیز این برنامه ادامه دارد.

شبکه پنج
برنامه »شــهران« به بررسی 
اقتصاد شــهری کالنشــهرهای 
کشــور میپردازد در سال 95 در 
ایام برگزاری بیســت و نهمین 
نمایشــگاه بین المللــی کتاب، 
این برنامه بــا محوریت معرفی 
و افتتاح مجموعــه بین اللملی 
نمایشگاهی شهر آفتاب به روی 

آنتن رفت.

شبکه خبر
به فراخــور ماهیت خبری 
بودن این شــبکه، هر ســاله 
گــزارش هایی از نمایشــگاه 
کتاب و اتفاقات فرهنگی تهیه 

میشود.

شبکه آموزش
 1. برنامه »کتابخوان« با موضوع 
به اشتراک گذاری کتاب های 
خوانده شده به مدت 4 ماه هر 
ســه شــنبه با همکاری نهاد 
از  کتابخانــه هــای عمومی 
شــبکه آموزش سیما پخش 
با  برنامــه »ســفید«  شــد. 
تئاتر،  ســینما،  موضوعــات 
انیمیشن و  هنرهای تجسمی، 
جلوه های بصری و بازی کامپیوتری وهمچنین مطالعات وپژوهش 
فرهنگی هر شب ساعت 23 به صورت زنده از شبکه آموزش سیما 

به روی آنتن میرود.
 2. در برنامه »تماشای کتاب« با 
نمایــش خالصه یــک فیلم 
سینمایی که به موضوع کتاب 
با  و  پرداختــه  وکتابخوانــی 
حضــور کارشــناس رســانه 
وکارشــناس حوزه کتاب، این 
فیلم تحلیل و بررسی میشد. 
این برنامــه در واقع بازپخش 
برنامه به تماشــای کتاب کار مشترک نهاد کتابخانه ها و سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران بود که برای نوروز 95 آماده شد.

 
»ســفید«  برنامه  ویژه  در 
کتاب  نمایشــگاه  مختــص 
مطرح شــده که ایــن برنامه 
به جنجال ها و حاشــیه های 
نمایشــگاه کتاب کاری ندارد 
و به پرســش هایی چون ایده 
از کجا  کتاب  نمایشگاه  اولیه 
آمده اســت، از ایده پردازی تا 
اجرا چه روندی را طی کرده اســت و برگزاری درســت نمایشگاه 

کتاب چه استانداردهایی دارد، می پردازد.

برنامه »دوربین هفت« چدین ســال اســت که به بیان ظرفیت های 
گوناگون  درعرصه های  آموزشی 
می پردازد. این برنامه سعی در باال 
بردن آموزه های افراد و اطالعات 
پیام هــا در زمینه های  کیفــی 
اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعــی، 
با رویکرد و سیاست های جدید 
شبکه آموزش دارد  و در 5 نوبت 
به مــدت هفت دقیقه روی آنتن 
شبکه آموزش می رود. الزم به ذکر است این برنامه عالوه بر حضور فعال 
در نمایشــگاه های کتاب، با حضور در همایش های کتاب و نشر و ادکا 

نیز برنامه هایی تهیه کرده است.

گزارش
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شبکه مستند
در این شــبکه نیز مســتند هایی را با موضوع کتاب و کتابخانه 

میتوان یافت نظیر:
 

کتاب  بــزرگ  ســرقت   .1
های شخصی  کتاب  )دزدیدن 

فلسطینیان توسط اسرائیل(.

 2. یادی از عبدالحســین حائری 
)کتابشــناس، فهرســتنگار و 
نســخه پژوه و…( در مستند 

یادگار دوست.

 3. مستند به خدا تعظیم میکنم 
)ایده اصلی این برنامه برگرفته 
از کتاب “بابانظر” اســت . این 
کتــاب بــر اســاس خاطرات 
شــفاهی خانواده، دوســتان و 
همرزمان شهید نظر نژاد عزیز 

تدوین و منتشر شده است(.
 

)ابتکار  ایــران  4. مســتند 
با معرفی خالقانه  یک کتابدار 
تاکســی،  یــک  در  کتابهــا 
معرفــی معماری هــای نوین 
و جلدســازی هنرمندان برای 

کتابهای نفیس(.

شبکه افق

 
1. برنامه »کتاب و دیگر هیچ« در 
سال 94 گزارشی چند دقیقه ای از 
افراد کتابخوان و آشــنایی با آن ها 

بود.

 2. مســتند »اصلقصه«که بــه بهانه 
برپایی نمایشــگاه کتاب در ســال 
بــا  وگویــی  گفــت   ،1393
داران،  غرفــه  بازدیدکننــدگان، 
نویســندگان و فعاالن حوزه نشــر 
صــورت گرفتــه، آنهــا از دغدغه 
هایشــان می گوینــد و اینکه چرا 
فرهنگ مطالعه در میــان ایرانیان 
مهجــور مانــده اســت. همچنین به 
وضعیت فروش کتاب نیز اشــاره می شــود. این مســتند در سال 

اردیبهشت 95 از شبکه افق پخش شد.

شبکه کودک
 1. »شهر قصه«. در کتاب های شهر 
قصه هر روز یک قصۀ زیبا هست. 
در هر قسمت از برنامه، به سراغ 
یک کتاب تــازه رفته و حتی نام 
نویسنده، تصویرگر و ناشر کتاب 
را نیز باهم می خوانیم و از مطالعۀ 
آن لذت می بریــم. این برنامه در 
80 قســمت 9 دقیقه ای از سال  

94 پخش میشود که هم اکنون نیز ادامه دارد.

2. همچنین در ســایر برنامه های 
شبکه کودک، برنامه هایی با مضمون 
کتاب در نظر گرفته شده مانند فیلم 
های سینمایی راز کتابخانه مادربزرگ، 
کتابخانه اسرارآمیز و همچنین پخش 
کلیپ ها و نماهنگ های کودکانه با 

موضوع کتاب و کتابخانه.

گزارش
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شبکه سالمت
 در شبکه ســالمت، برنامه ای به نام »پاتوق کتاب« به معرفی 

کتاب های مفید پزشکی، سالمت و … میپردازد.

شبکه نسیم

 1. »کتاب باز« همزمان با شروع 
به کار بیست و نهمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران آغاز به 
کار کرد و حاال مدتی است به 
صورت روتین ســاعت 21 و 
یک شنبه  روزهای  دقیقه   30
تا پنج شنبه روی آنتن می رود. 
شبکه نسیم که بین مخاطبان 
و  مفــرح  برنامه هــای  بــا 
سرگرم کننده شناخته شده است حاال دست روی عنصر فرهنگی 
مهمی چون کتاب گذاشته و با برنامه »کتاب باز« می خواهد حس 
و حال خوب کتاب و کتابخوانی را با مخاطبانش به اشتراک بگذارد 
کــه به نوعــی حرکتی مبتکرانــه برای معرفی کتــاب و میل به 
کتابخوانی در بین افراد اســت. اجرای این برنامه را امیرحســین 

صدیق بر عهده دارد.

 2. توجه به کتاب و کتابخوانی و 
برگزاری مسابقه کتابخوانی در 
برنامه پرطرفــدار »خندوانه« 
نیز از جمله برنامه های مرتبط 
با کتاب در شبکه نسیم است.

گزارش
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سفری به شهر آفتاب، آرامگاه ابدی کتابها )گزارش طنز(
y نویسنده : فاطمه ترابی

   دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

روزی جاهلی نزد حکیمی رفت و حکیم را گفت: “ای حکیم مرا 
پندی ده که آن به!!!”

جاهل کوله بار ببست و اندکی توشه راه، روانه کیسه کرد و کیسه 
به نوک چوبی بلند آویزان کردندی و آن را به دوش کشیدندی  و 

به دنبال طریقی که حکیم به وی آموخته بود روانه گشت.
چنــد روزی برفت در همین هنگام بود کــه جاهل را یاد آمد 
طریق حکیم به اشتباه پیموده، بسیار به سر و صورت بزد و شیون 
سر داد که ای وای توشــه راه تمام گشت و مسیر ناتمام ماند… 
جاهل با همان سر و صورت زخمی و آزرده پندی را به یاد آورد که 
آن را در دفترچه گوشی مارک اپلش انبار کرده بود، گوشی را که 
به اندازه یک قرص نان بود و عرضش به پهنای اتوبان همت غرب، 
از جیب شلوار به قول خودش سند بادی درآورد و نظری به محل 
انبار جمالت قصار حکیم انداخته و برق از چشمانش که گویا المپ 
خورشیدی با ولتاژ باال در آن تعبیه شده بود روشنایی بخش قلب 
جاهل گشت و آن پند این بود: “ای جاهل طریق نیل به خدا کثیر 
است، یکی از این طریق خط یک مترو، ایستگاه شهر آفتاب است 

و دیگری اتوبان خلیج فارس سهل است همان طریق واحد…”

البته تو را پندی دگر آموزم، که گر خواهی الغر شوی و خوش 
استیل همان مســیر اول را بهگزین نما، چرا که متروی این خط 

آنچنان شلوغ است که گر همین سوار شوی 110 
الی به باال وزن داشته باشی، ام پی تری پلیر شوی 
و فشرده فشرده کمثله نان لواشی بیرونت رانند 
البته اگــر درهمین هنگام از کمبود هوای تازه و 
بوی خوش عرق جان ســالم به در بردی نذری 
کن حرم مطهر امام راحل را و گاوی، گوسفندی 
بنا به توان مالیت در راه حق ذبح نما… خالصه 
بعد از اطمینان کامل از سالمت جسمانیت از تند 
روهای موجود در اعماق زمین بیرون بیا و 40 دم 
و بازدم پی در پی خودت را هدیه کن وسپس پله 
های نفتی بیســت و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب طهران را 
باال بیا و اندکی برای آسایش روانت شیرین کاری برنامه کودکان 
را تماشــا نما! سپس گام ها ســریعتر بردار و در صفوفی که گویا 
صف نان ســنگک یا سبد کاالست زمانی سپری کن تا در نهایت 
ســوار بر مرکب های از چین آمده و به ارزش 30 میلیون تومانی 
شــوی و برسی به میعادگاهی که باید… در مسیر ابتدا سردرگم 
و هــاج و واج و گیج و ویج خواهی شــد. اصال نگرانی به دلت راه 
مده چرا که پیری و کهن سال و به قول امروزی ها استرس برای 
قلبت سم مهلک است و به از سیانور… گویا دریچه که نه دروازه 
های آئورتت را مسدود نماید و ان شا اهلل مرگ بر تو نازل گردد… 
خالصه به میدانی میرســی که زیباترین جایــگاه همین طریق 
حکمت است، چرا که هنگام خستگی استراحتگه تو و هنگام گرما 
سایه سر توست و آن محیط گردالی شکلی است که دور تا دورش 
را گل هایی از جنس رنگ های بهشتی آزیین داده و فواره ای در 
مرکز آن گویی خورشید است در مرکز منظومه شمسی، این مکان 
تفرجگاه اهل جوان و کبوتر های تازه به دوران رسیده است و گاه 
محلی که امروزی ها آن را آتلیه خوانندش، چراکه هرعابر کتابی 
در دست کمثله کتاب خوانان حاذق عکاسی شود و عکسی را در 

قاب گوشی خود هک نماید هر چند به یادگار…
ای جاهل! در میانه این طریق گر گرسنگی و ضعف بر تو احاطه 
کرد، نگران مباش چراکه کسر اعظمی از این نمایشگاه را کاروانسرا 
ها و آشپز خانه های سلطنتی بنام های هانی و هایدا و… پوشش 
موضوعــی داده اند، پس دراز لقمه ای به مبلغ خون پدر پدر پدر 
پدرت که بسیار ناشناس است خریداری کن و نوشابه ای به دلخواه 
و با رنگ بندی کامل اشــانتیون گرفتندی و شــکم وامانده سیر 
نمودندی… اگر خدا هم راضی بود ســری بزن به داالن هایی که 
ازدحام و ســردر گمی شاخصه اول آنها است، به نام های فانتزی 
بین الملل از21 بالد بنام دنیا، دانشگاهی، آموزشگاهی، کودک و 
نوجوان و الکترونیک و داالنی به نام عموم که به بی نظمی شهره

گزارش
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اســت و اگر سر ســالمت از این داالن خارج شدی بدان خدای 
تبارک و تعالی نظر لطفی به تو افکنده پس به شــکرانه آن نذری 
ادا نما! گویا همه این بخش ها را با حروفی که در آینده با فلســفه 
آنها آشــنا خواهیم شــد رده بندی کرده اند. بسان عمل شایسته 
ملویل دیوئی رحمت اهلل علیه… در مســیر سری به سرای اهل 
قلم بــزن و ببین چه اعمال انجام داده، هــر روز در زمانی خاص 
نشســتی با محتوایی متناسب با سن افراد، هر روز دعوت از چهره 
هایــی خاص و هر روز برنامه ای به از دیروز… گویا در غرفه بالد 
بیگانه که بین الملل خوانندش مهمانی ویژه افتخار همنشینی با 
دیگر بالد ها داده و بر ســر این بخش منتی به اندازه یک صخره 
سنگ سخت بنهاده و خود را مهمان ویژه خوانده و آن شئ عجاب 
روسیه است. اگر روی تلفن همراهت که گویا مارک آن مبدل شده 
به آیفون گوگل مپی نصب داشــته و یا هر نقشه راهی دیگر، پا به 
داالن عمومی ها بگذار چرا که مفقود شدن در این غرفه ها همانا 

و هاج و واج شدن همانا…

در داالن آموزشــگاهی که مربوط به قشر بی نوای جامعه یعنی 
پشت کنکوریهاست، قلم چی و گاج و تخته سیاه و کالغ سیاه بی 
داد میکنند و هر برندی سازی میزند و این قشر، درمانده اند که به 
ساز چه کسی رقص کنند تا در اخر پیام نوری، آزادی در دهکوره 
قبول شوند… گروهی در این محفل ده روزه که زمان بازدیدش از 
10 صب تا 20 شب بود فقط بدنبال پاس کردن دروس و رفتن به 
ترم باال و جهت پاس داشتن حرمت حرف جناب استاد که مشتی 
مزخرفات نوشته و به دانشجویانش امر فرموده که کتبی که بنده 
مولف آنم را تهیه نمایید روانه این آشــفته بازار کتاب شده اند… 
ای جاهل گر خسته شدی و توان ادامه طریق نداشتی، عازم هتل 
هایی شــو که از قبل با پول های هنگفت باید رزروشان میکردی 
تاپ ترینشــان که گویا در میانه افالک بنا شده و چندین ستاره 
خوانندش اطلس اســت بدانجا رو اندکی بیاسای… گر خسته و 
درمانده شــدی به کودک درونت سری بزن و روانه غرفه کودکان 
شو از گل بازی گرفته تا سر سره بازی همه را در خود فراهم آورده 

تا چون تو جاهلی دلی از عزا درآورده و اندکی شادمانی کند…

در ایــن بین گروهی برای برتری جســتن از دیگری و دلربایی 
بیشتر اشــیاء گرد و راه راهی به رنگ ســیاه و سبز، که هندوانه 
خوانندش بین ازدحام جمعیت خیرات دهند… در این مقام رنگ 
و لعاب و زینت و موسیقی و طرب فراهم است، توصیه میکنم که 
دین را پاس بدار و رقصان و لرزان از پس موســیقی ها طریقت را 

گم نکن و دامنت را از دست مده…

گر فرصتی بود و خواستی برای کتابخانه سرای حکیم مجموعه 
ای از کینگ و لرد خریداری کنی به غرفه رفقای ادیسون صلوات 
اهلل که همان نشــر الکترونیک است ســری بزن که در این بین 
غرفه ای بنام پیام حنان که نامی بسی سنگین است و الفهم برتر 
شــده… گر دلت هوایی شد و هوای دو نفره خواست طلب باران 
نما که سقف های نمایشگاه به حدی کاذبند که دانه های درشت 
باران بر ســر کتابهای بی نوا اصابت کنند و گاهی سیالبی به راه 
افتد که چشــم فلک کور، تمامی کمبود آب های کره خاکی در 
شهر آفتاب، البته همیشــه ابری رفع گردد… خالصه آگاه باش 
مردمان شــهر آفتاب تالش ها کرده اند و چه شــبها که تا سحر 
نخفته اند قرار است تا سال 1400 همین طریقی که تورا به سوی 
خدا میرســاند که گویا بهشــت زهرا خوانندش محلی باشد برای 
برگزاری این نمایشــگاه، پس حرمتش را پاس دار چرا که رئیس 
این نمایشگاه خود فرموده: “بوســه میزنم قدوم مردمان کشورم 
را که طالب عشــق و اندیشه و فرهنگ اند”. ای جاهل! به حرمت 
برترین های این محفل ده روزه که نامشــان جز اسرار فاش شده 
است )شــهر قلم، ارجمندف تخته سیاه، مانا، طاها، آوند دانش و 
ویژه نشــر( و به حرمت آن گروهی که برای پاس داشــت حجاب 
غرفه ای بنا کرد و برتر هم شد )پیام مشرق و امام حسین( کسری 
های این مکان مقدسه را که مشرف به آرامگاه ابدی همه ما بوده 
را ببخشــا به امید بخشایش خویش در روز جزا… امید است در 
این طریق جان ســالم به در برده و با کوله باری از فهم به دروازه 

حکمت باز گردی…
قربان شما: حکیم
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کتابخانه جامعه علمیه امیرالمؤمنین علیه السالم
y نویسنده : میالد روشنی

دانشجوی کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد تهران  

با چند نفر از دوســتان دانشــجوی کتابداری افتخار این رو پیدا 
کردیــم که به یک حوزه علمیه بریم و مدتی رو به ســازماندهی 
و فهرستنویسی کتاب هایشــان در کتابخانه این حوزه بگذرانیم. 
تجربه خوبــی بود و عالوه بر پیدا کردن دوســتان خوب و حتی 
مدتی زندگی به شیوه طلبه ها! کلی هم چیز یاد گرفتیم. مصاحبه 
ای هم با معاونت پژوهشی حوزه حاج آقا امیرحسن رفیعی درباره 

کتابخانه داشتم که در ادامه آن را میخوانیم:

- درباره جامعه علمیه امیرالمومنین علیه الســالم کمی 
توضیح دهید لطفا

+ جامعه علمیه امیرالمونین علیه الســالم از سال 1361 هجری 
شمســی با همت  جناب آقای شــیخ حســن علی کرباســی و 
دوستانشان تاسیس شــد. تعداد طالب هرسال از 200 تا حدود 
300 نفر نوســان داشته اســت. این حوزه دارای سطح اول )پایه 
1تا10( و سطح دوم میباشد. اکنون حدود 25 استاد دارد. مدیریت 
این حوزه برعهده حاج آقا محمدرضا کرباسی)فرزند موسس حوزه( 
است. معاونت های آن نیز آموزش، پژوهش، تهذیب، تبلیغ و قرآن 

اند. این حوزه در سطح مدارس تهران جز بهترین هاست.

 - کتابخانه حوزه از چه زمانی و چگونه شکل گرفته است؟
+ تاریخچه کتابخانه برمیگردد به همان تاســیس حوزه؛ با توجه 
به فضای خوب و بزرگی )7000 متر مربع مســاحت( که مدرسه 
داشت تاسیس کتابخانه هم در دستور کار قرار گرفت. اما کتابخانه 
از ابتدا تا کنون فراز و نشــیب های بســیاری داشته است. اداره 
کتابخانه هم در طول این مدت بر عهده طلبه های حوزه بوده که 
یکجورایی کتابدار تربیت شده خود حوزه بوده اند. این روند ادامه 
داشت تا سال 94 که تصمیم گرفتیم یک کار ساسی و سازماندهی 

دقیق برای کتابخانه داشته باشیم.
اکنون کتابخانه جامعــه علمیه امیرالمونین در حال حاضر حدود 

20000 کتاب دارد.  یکی از غنی ترین کتابخانه های حوزوی در 
سطح استان تهران است و شامل موضوعات حوزوی و غیر حوزوی 
اســت که کتاب های ارزشمندی محسوب میشوند. هم طلبه ها و 
اساتید این حوزه و هم طلبه ها و اساتید سایر حوزه ها میتوانند از 
کتابخانه استفاده کنند. فعالیت کتابخانه زیر نظر معاونت پژوهشی 

حوزه است.

- مجموعه کتابخانه و کتاب هایش چگونه جمع آوری شده 
اند؟

+ به غیر از خرید، یک عده ای با توجه به ارتباطاتی که با حاج اقا 
کرباسی داشتند یکسری کتاب رو وقف کردند. بخشی از کتاب ها 
هم اهدای خود طالبی است که در این مدرسه درس خوانده اند و 
دیگر فارغ التحصیل شده اند. گاهی هم با مبادله کتاب با کتابخانه 

های دیگر، مجموعه مان را گردی آوری کرده ایم.

- آیا در مجموعه کتاب های خطی و ارزشمند هم دارید؟
+ با توجه به این که معموال کتاب های حوزوی منابع دســت اول 
زیادی دارند،  قدمت زیادی هم دارند. بنابراین کتاب های قدیمی 

بسیاری داریم. اما کتاب های خطی مان چند مورد است.
   

- مجموعه های خاص و جداگانه ای که در کتابخانه با اسم 
»شروح« نگهداری میشوند چه هستند؟

+ چون متن دروس حوزوی عربی اســت و یکی از مقدمات طالب 
تسلط بر زبان عرب هست، متون درسی حوزوی بعد از 3 سال کال 
عربی میشــوند.  لذا برای فهم این کتاب ها عالوه بر خودکتاب ها 
الزم است شرح آن ها هم خوانده شود. بنابراین برای فهم بیشتر و 
مطالعه دقیق تر بعد از کالس درسی ، ضرورت دارد یکسری کتاب 
با عنوان شــروح که ارزشمند هم هســتند و مراجعه کننده های 
زیادی دارند، در جای مشــخص و جداگانه ای نگهداری شوند تا 
طالب به سهولت به آن ها دسترسی داشته باشند و مطالعه کنند. 
این کتاب ها مانند کتاب های درسی می مانند و برای حوزه ها از 

اهمیت خاصی برخوردارند.

- در مدت این سال ها اداره کتابخانه، سازماندهی منابع آن 
و موارد مشابه چگونه پیش رفته است؟

+ ســازماندهی کتابخانه در چند مرحله انجام شــده است. گاهی 
بعضی طلبه ها که کمی با بحث کتابداری آشنا بودن، سازماندهی 
کردن در مسائلی مانند چینش کتاب ها و موضوع بندی کتاب ها 
و … را انجام داده اند. کتابخانه مدتی قفسه بسته بود چون دوست 
داشتیم فقط کتابشناسی طلبه ها قوی بشود ولی اکنون با سیستم
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قفسه باز بیشتر موافق هستیم چون ایجاد انگیزه بیشتری می کند. 
سیستم قبلی انگیزه زیادی را برای مراجعه به کتابخانه ایجاد نمیکرد! 
در مورد نحوه استفاده از کتاب ها هم باید بگویم تا االن هرطلبه ای 
بدون عضویت میتوانســت بیاید کتاب بگیرد و از فضا استفاده کند 
و امانت کتاب هم به صورت دســتی ثبت میشده اما خوب نبود. اما 
بعد از فهرستنویسی برنامه ای برای ثبت نام و صدور کارت خواهیم 
داشت و اگر بشود میخواهیم از طالب سراسر تهران عضویت بگیریم.

- چرا در حوزه ساعت های خاصی برای مطالعه تنظیم شده 
که طالب باید در کتابخانه حضور داشــته باشند و مطالعه 
کنند؟ آیا این ها جز کارهای آموزشی و پژوهشی حوزه است؟

+ بله، ســنت های زیادی در حوزه بوده که از میان آن ها نکته ای 
به شدت پیگیری میشده است »مطالعه دقیق« بوده است. در واقع 
مطالعه از کارهای اصلیشــان است. اما زنگ مطالعه در مدرسه ما به 
این معنی اســت که طلبه ها در کنار مطالعاتی که برای خودشــان 
دارنــد، یک زمانی همه کارها تعطیل شــود و همه باهم در فضای 
کتابخانه باهم مطالعه کنند. ما محدود کردیم که همان دروسی باشد 
که صبح آموزش دیده اند. این کار چند فایده دارد: یکی اینکه طلبه 
ها را تشویق به مطالعه میکند و با نگاه به یکدیگر در مطالعه گروهی 
این انگیزه افزون تر نیز میشود. و دیگری فضای خوبی برای کسانی 
ایجاد میشود که نیاز به تمرکز دارند. ما در کنار زنگ مطالعه، »زنگ 
مباحثه« هم داریم که برای ما حیاتی اســت. مباحثه باعث میشود 
مطالبی که از مطالعه دریافت شده، با دیگران به اشتراک گذاشته و 
برای رفع شبهات و یادگیری بیشتر آن ها تالش شود. شنیده شده 
که در بعضی مراکز غیر حوزوی هم این مطلب در حال پیاده سازی 

است.

- چه شد که به فکر استفاده از کتابدار ها برای انجام کارهای 
کتابخانه و سازماندهی آن ها افتادید؟

+ تجربــه های تلخ! اول اینکه در ســال های اخیر طلبه ها و عالقه 
مندان به مطالعه و پژوهش، به جای مطالعه، بیشــتر وقتشــان رو 
صرف پیدا کردن خود کتاب هــا میکردند و به تدریج عالقه آن ها 
به مطالعه و آمدن به کتابخانه کم میشــد. دوم اینکه بهمریختگی 
کتابخانــه دلزدگی ایجاد میکرد و کم کم اهمیت کتابخانه در ذهن 
طالب از بین میرفت. از طرفی هم با توجه به گسترش نرم افزارها و 
کتابخانه های دیجیتالی در جاهای دیگر، حس کردیم کتابخانه مان 
دچار عقب ماندگی شده است. همه این مسائل باعث شد که دعوت 
کنیم متخصصین کتابداری بیاینــد و کار تخصصی انجام بدهند و 
از نرم افزار اســتفاده کنند. این کارها باعث شود یافتن و مراجعه به 
کتاب چه از داخل حوزه چه بیرون از حوزه به صورت رایانه ای آسان 
شود. اینکه کتابخانه مان که یکی از غنی ترین کتابخانه های استان 
تهران است، احساس نیاز شد که کتابخانه باید نجات پیدا کنه و تنها 
راه نجات کتابخانه را هم در به کارگیری نیرو های متخصص کتابدار 
دیدیم! از خدا میخواهیم این کتابخانه و داشته هایمان را حفظ کند.

- به نظر شــما تفاوت کتابخانه حوزه با سایر کتابخانه ها در 
چیست؟

+ اول تفاوتــی ماهوی و محتوایی دارد. هم متخصصین فقه و اصول 

و ادبیات اینجا داریم که باید کتب تخصصی شــان اینجا باشد و هم 
دوستانی داریم که مبلغ هستند و حتما باید مطالب عمومی هم بلد 

باشند لذا هم کتابخانه تخصصی هست هم عمومی.
یکی هم در فضای کاربردی است. کتابخانه ما چون یک نوع کتابخانه 
خوابگاهی هست، ساعت کتابخانه تا 12 شب هم فعال است. ]منظور 
از خوابگاهی این اســت که طلبه ها در حوزه زندگی میکنند. بخش 
عظیمی از هفته را در حوزه اند و به صورت شــبانه روزی در حجره 
های مخصوص خود میگذرانند[. بعضی از مواقع امتحانات و پژوهش 
هــا و زمان ارائه مقاله )هر طلبه باید مقاله ای بنویســید و به حوزه 
ارائه دهد( گاهی مراجعه در نیمه شــب هم داشــتیم. خوبی دیگر 
کتابخانه این است که مراجعینی که در ابتدا می آیند اگر عالقه مند 
به کتاب هم نباشند، چون کتابخانه دم دستشان و در محل زندگی 
و تحصیلشان هســت، حداقل کتابشناسی یاد میگیرند و کم کم به 

مطالعه و کتاب هم عالقه مند میشوند.
ضمنا مساحت کتابخانه حدودا 500 متر است و ظرفیت 120 طلبه 
را دارد. گاهی تعداد طلبه ها بیشــتر از حد ظرفیت است و بنابراین 
برای نشســتن از موکت استفاده شده. همچنین از پنجره دو جداره 
استفاده شده است تا صداهای اطراف مزاحمتی برای کتابخانه ایجاد 

نکند.

- از نظر شما رابطه بین علوم کتابداری و حوزه چیست؟
+ اگــر منظورتان این اســت که حوزه ها و طلبه هــا با کتابداران و 
کتابخانه ها ارتباط داشــته باشند، خب زندگی طلبگی خالصه اش 
میشود در زندگی با کتاب. در واقع درکنار تحصیل و تهذیب، سرمایه 
یک طلبه مطالعاتش است که جز وظایف اصلی طلبه ها نیز هست.

اگر منظور این اســت که طلبه باید کتابداری بلد باشــد یا نباشد، 
یک طلبه اگر کتابشــناس نباشد و کتاب ها را نشناسد، در پژوهش 
و مطالعه موفق نخواهد شــد. بنابراین برای طلبه ضروری است که 
کتابشناس خوبی باشد. بنظرم رشــته کتابداری رشته ارزشمندی 
اســت. در عین حال باید اقرار کنیم در حوزه ها به این مسئله زیاد 
اهمیت داده نمیشــود؛ ولی در مراکز تخصصی و پژوهشــی حوزه 
علمیه درس ها و واحد هایی تخصصی برای کتابشناســی تدریس 
میشــود. جدای از علم رجال، عنوانی هم به نام تراجم و شخصیت 
شناســی هســت که به علما و زندگی شان میپردازد که خود نوعی 
منبع شناسی و ماخذ شناسی است. این ها جز مسائلی از کتابداری 

هستند که طالب هم باید آن هارا بلد باشند.

- در پایان اگر نکته و سخن پایانی دارید بفرمایید.
+ از دوستان متخصص و دانشــجویان کتابداری که کار فهرستنویسی را 
بر عهده گرفتند واقعا تشــکر میکنم. افتخــار می کنیم که با وجود اینکه 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی مظلوم واقع شــده، این دوستان در تالش اند و 

برای این فرهنگ کار می کنند.
توصیه ای کلی به طالب همه علــوم چه دینی چه غیر دینی نیز 

دارم:
»تا آنجا که میشه کتاب را حفظ کنید و در حفظ و گسترش فرهنگ 

کتاب، کتابخوانی و کتابخانه ها تالش کنید«.
مصاحبه کننده: میالد روشنی
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معرفی آرشیو سنجی؛ سنجش و ارزیابی آرشیو
y نویسنده : فرزانه بهارلو

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا - کتابدار کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا  

آرشــیوها مانند کتابخانه ها، موزه ها و سایر مراکز اطالعاتی دارای 
خط مشی مشخصی برای ارائه خدمات مناسب به کاربران هستند. 
ســنجش و ارزیابی از عوامل مهم پیشرفت در هر سازمانی است. 
آرشــیو نیز باید برای پیشــرفت و بهره وری بهتر مورد سنجش و 
ارزیابی قرار گیرد. آرشیو و کتابخانه دارای نقاط مشترکی هستند، 
ولی به جهت نوع منابع و برخی خدمات، دارای روش ســنجش و 
ارزیابی متفاوتند. برای ارزیابــی کتابخانه ها معموال از روش هایی 
چون لیب کوال]1[ و ســروکوال]2[ استفاده می شود و برای ارزیابی 
وب ســایت های آنان از وب سنجی]3[ بهره می گیرند؛ آرشیوسنجی 
مفهومی است که طرحی را برای ارزشیابی آرشیویست ها، خدمات، 

منابع و مدیریت آرشیو ارائه می کند.
آرشیوســنجی به وســیلۀ ابزارهای خود آرشــیو را مورد ارزیابی 
مــدت دار قرار می دهد که از روش های لیب کوال، ســروکوال، ای 
متریکس، وب سنجی، PSQG و… استفاده می کند و نگاهی همه 
School of information,uni- )جانبه به آرشیو را ایجاد می کند. 

.)versity of michigan, 2010
پیشــینۀ آرشیوسنجی به ســال 2008 باز می گردد. این مفهوم 
توســط وندی دف]4[ عضو هیئت علمی دانشگاه میشیگان مطرح 
شد و در سال 2010 به عنوان مفهومی نوین در آرشیو مورد بحث 
و بررسی قرارگرفت. آرشیوسنجی براساس گزارش ها، تجربیات و 
رضایتمندی کاربران، ارزیابی موضوعی، و گزارش های آرشیوداران، 
در پرسشنامه و آزمون های گروهی شکل گرفت. درسال 2010 و 
2011 چهارچوب هایی برای نحوۀ سنجش آرشیو مطرح شد که بر 
اساس تجریبات کاربران و آرشیوداران بود؛ از جمله نیاز کاربران، 
رفتاراطالع یابی، موارد مورد جســتجو و سطح تجریبات کاربران 
که ازعوامل این چهارچوب اســت. هدف اساسی در آرشیوسنجی 
تشخیص شــکاف های وجود، اصالح فرایند مدیریت، استفاده از 
متخصصان در آرشــیو و رشــد اقتصادی مجموعه آرشیو است. 

.)Meyerson, Galloway, & Bais, 2012(
ابزارهــای مورد اســتفاده در آرشیوســنجی که به 
وسیله مشاده، مصاحبه و پرشسنامه خدمات، منابع 
وکاربران  آرشــیو را مورد ارزیابــی قرار می دهد به 

شرح زیر می باشد:
نحوۀ جســتجو،   :)Researchers(پژوهشــگران  -1
مدیریت داده های یافته شده، گزارش نویسی، انتشار 

که تجربیات کاربران نیز نامیده می شود.
پاســخگویی   :)Archival website(وب ســایت  -2
آنالین، پاســخگویی تا 3ماه، طرح سایت، امکانات و 

منابع دردسترس.
3- بازیابگرهای آنالین)online finding Aids(: نحوۀ 

جستجو، جستجودر پایگاه ها و ارتباط پایگاه ها با بازیابگرها.
4- دانشجویان پژوهشــگر)student researcher(: میزان استفادۀ 
دانشجویان از آرشیو، آموزش در آرشــیو، نمرات پایانی براساس 

کاربری دانشجویان.
:)teaching support( 5- پشتیبانی و مشارکت آموزشی

مدت ارزیابی در آرشیوســنجی حداقل ســه ماه بوده و تا 5 سال 
ادامه دارد. معموال آرشیوسنجی به دو صورت پیشنهاد می شود:

y  در روش اول گروهی از کاربران انتخاب شده و به عنوان نمونۀ
آماری تحت مطالعات دلفی قــرار می گیرند. مدت این مطالعات 
برای سه ماه متوالی مشخص می شــود و هرسال در همان زمان 
مشخص شــده مجدداً مطالعات انجام می گیــرد که بدین ترتیب 

میزان تغییرات در آرشیو سنجیده می شود.
y  در روش دوم مقوله هایــی به صورت چک لیســت مشــخص

می شــود و گروهی از کاربران در تعداد مشخص انتخاب شده و به 
عنوان نمونۀ آماری مورد مطالعه قرار می گیرند. مدت کلی مطالعه 
برای تعیین وضع موجود سه ماه است که برای این تعداد مشخص 
اجــرا می گردد. از جمع بندی و تحلیل نتایج مصاحبه، مشــاهده 
و پرسشــنامۀ موجود، میزان رضایت مندی، نیازسنجی کاربران، 
آرشــیوداران و مدیریت، مشکالت آرشیو، چالش ها و فرصت های 
پیش روی آرشیو و میزان دسترس پذیری سازمان و منابع آرشیو 
مشخص می شود که مشارکت جامعه، بازنگری در مدیریت، خط 
مشی و بودجۀ آرشیو، ارائۀ خدمات متناسب نیاز کاربران و جذب 

.)M.Duff, 2010( منابع مالی را برای آرشیو درپی دارد
تاکنون پژوهش های بسیاری دربارۀ میزان رضایت مندی کاربران از 
خدمات و منابع آرشیو ملی ایران انجام شده است که می توان به 
“خدمات مرجع مجازی ســازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری 
اســالمی ایران: ارزیابی کیفی” اشاره کرد )اشرفی و بزرگی. 90(. 
اما هیچ یک از این پژوهش ها به صورت همه جانبه به آرشیو ملی
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ایران نگاه نکرده اند. آرشیوســنجی به عنوان مفهومی همه جانبه در 
علم آرشیو این امر را محقق می کند. 

اهمیت آرشــیو در ایران بر هیچکس پوشــیده نیست. این سازمان 
ها به ســبب وظایفی که عهده دار هستند، مورد مراجعۀ مستقیم و 
غیرمستقیم کاربران هستند.کاربران این سازمان ها اعم از کارمندان 
سایر سازمان ها، پژوهشگران، دانشجویان، اندیشمندان، مدیران و… 
هســتند که خمات مختلفی را از این سازمان ها دریافت می کنند. 
ولی امروزه این مفهوم به عنوان نیاز روز آرشیو ها مورد استقبال قرار 
نمی گیرد چراکه پژوهشگران برای آرشیو سنجی با موانعی پیش رو 
هســتند که نشات گرفته از خط مشی ها و نگرش مدیران آرشیوها 
است. از این رو پژوهش بیشتر در عرصه تعیین عوامل بررسی آرشیو 

می تواند در تغییر نگرش مدیران موثر باشد.

پانویس:
Libqual ]1[

servqual ]2[
Webometrics ]3[
Wendy Duff ]4[

منابع:
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ملی جمهوری اســالمی ایران: ارزیابی کیفی. فصلنامــه مطالعات ملی کتابداری 

وسازماندهی اطالعات. 147-131.
G.Krouse, M. (2010(. Remote users in our midst:Archivalmet-

rics project
Michigan: university of michigan

 M.Duff, w. (2010(. The development, testing,and Evaluation of
the Archival Metrics Toolkites. the American Archivist, 569-599

Meyerson, j., Galloway, P., & Bais, R. ( October2012(. Improv-
ing the userExprience of Professional Researchers:Applying a us-
er-centraled Design framwork in Archival Reposities. Asist, 28-31
School of information,university of michigan.( 31.1.2010(. Ar-

chivalmetrics.ppt. Archivalmetrics: www.Archivalmetrics.org
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معرفی بخش کودک کتابخانه عمومی حکیم هیدجی

y نویسنده : مهناز کریم زاده
   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس - کتابدار کتابخانه عمومی حکیم هیدجی

کتابخانه عمومی حکیم هیدجی واقع در شهر هیدج از توابع استان 
زنجان به سال 1375 در زمینی به مساحت5000متر مربع با زیربنای 
750 متر تأسیس گردید. بخش کودک کتابخانه با فضایی حدود 50 
متر مربع واقع در کنار بخش مخزن کتابخانه و با تجهیزات مناسب 
کودکان اعم از 6 قفسه کتاب کودک، 5 میز و 20 صندکی کودک، 
تلویزیون، یک دستگاه رایانه، اسباب بازی، وسایل نقاشی و بازی های 
فکری و … بــه ارائه خدمات به کــودکان می پردازد.این بخش از 
کتابخانه با تعداد1300 عنوان و 1419نسخه کتاب، نشریات ادواری 
و منابع مرجع مختص کودکان همه روزه از ساعت 7:30 دقیقه صبح 
لغایت 19:30 بعداز ظهر آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به نیازهای 

اطالعاتی به571 نفر عضو کودک  فعال کتابخانه است.

اهم فعالیت های اجرایی این بخش عبارتند از:
y  برگزاری ایستگاه شــادمانه به صورت هفتگی همراه با اجرای

برنامه های شاد کودکانه
y  برگزاری جلســات مشــاوره در زمینه های مشکالت تربیتی

کودکان برای والدین و معرفی کتب مفید به ایشان
y  مسابقات نقاشی با موضوعات پیشنهادی نهاد در مناسبت های

مختلف
y نمایش فیلم های کودکانه
y اجرای نمایش عروسکی توسط بچه  ها
y قصه گویی تصویری
y مسابقات قرآنی در سطح نونهاالن
y مسابقات کتابخوانی مکتوب
y  آموزش عضویت کودکان در شبکه کتابخوانان حرفه ای و بهره

 گیری از خدمات این سایت
y برگزاری نشست های کتابخوانی با موضوعات پیشنهادی کودکان
y برگزاری اردوهای درون شهری برای کودکان
y  برگزاری جشــن های ملی مانند شــب یلدا، عید نوروز، دهه

فجر،روز کودک، هفته کتاب و …همراه با برنامه های متنوع

y  بازدید دانش آمــوزان مدارس از بخش کودک و آشــنایی با
فعالیت های این بخش

y اجرای بازی های محلی به صورت گروهی در محوطه کتابخانه
y  برگزاری کالس های آموزشــی الفبا، زبان انگلیســی، آموزش

مفاهیم قرآنی و …
y برگزاری مراسمات ملی به صورت نمادین و سنتی
y آموزش آداب و رسوم اعیاد و مناسبت های مختلف به کودکان
y برگزاری نشست های کتابخوانی
y  حضور کتابدارن در مدارس و تقدیر از دانش آموزان فعال عضو

کتابخانه و اهدای جوایز به ایشان
y  معرفی منابع مرجع کودکان و آموزش نحوه ی اســتفاده از این

منابع
y تهیه بازی های فکری مناسب کودکان
y تزیین این بخش در مناسبت های مختلف
y فراهم آوری وسایل نقاشی و کاردستی برای کودکان
y جمع آوری جمالت کودکانه زیبا و نصب در بخش کودک
y  همکاری با مهدکودک و والدین کودکان در راه اندازی ســاالنه

کارناوال شادی در داخل شهر در روز کودک

عالقمندان می توانند جهت آشــنایی بیشــتر با کتابخانه حکیم 
http://kha-  هیدجی و فعالیت های آن به وبالگ کتابخانه به آدرس

kim.loxblog.com مراجعه نمایند.

کتابخانه و کودک
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کتابخانه تابستانی

y نویسنده : مریم عبداهلل زاده
   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

کتاب های کتابخانــه را بیرون بریزید و یک گردگیری حســابی 
کنید. ســپس به سراغ قفسه ها بروید. ترکیب یک رنگ شاد مثل 
سبز مغزپســته ای یا زرد با مشکی یا قهوه ای تیره باعث می شود 
کتابخانه تان تبدیل به المانی بی نهایت دکوراتیو شده و روی دیوار 
بدرخشــد! البته این موضوع را هم مدنظر داشــته باشید که این 
رنگ ها باید با رنگ های اتاق تان هماهنگی داشته باشد. و اما قبل 
از هر کاری باید یک تِم مشخص و البته مورد عالقه تان را انتخاب 

کنید.
فصل، فصل گل و گیاه های تازه و سرسبز است، پس از آنها غافل 
نشــوید و هر زمان کــه می توانید گل های تــازه تهیه کرده روی 
میزتان را با آنها تزیین کنید. چنانچه بالکنی دارید که جایی برای 
گذاشتن گلدان دارد، دســت به کار شوید و چند گلدان کوچک 

برای آنجا در نظر بگیرید.
شــاید باور این موضوع برای شما سخت باشد اما در دکوراسیون 
داخلی بزرگ ترین تغییرها به سادگی با تغییر و استفاده از رنگ ها 
قابل اجرا هستند. دیوارها، مبلمان، میزها و لوازم جانبی و تزیینی 
و غیره با یک تغییر رنگ ساده  می توانند تبدیل به وسایلی جدید 
و مطابق فصل و مد شــوند. تنها کافی است از پیش برنامه ریزی 

کرده و کمی هیجان داشته باشید!
چهار رنگ تابســتانی جذاب را در دکوراســیون داخلی به ترتیب 

ذیل می باشد :
1.نارنجی

نارنجی، انرژی بخش و شــادی آور اســت و در فضاهای خنثی از 
این رنگ می توانید در یکی از دیوارها استفاده کنید. با رنگ کردن 
یک دیوار یا ســتون و حتی اضافــه کردن چند قاب یا تصویر و یا 
عناصر دیگر نظیر مبلمــان و… از این رنگ کتابخانه ای هیجان 

انگیز داشته باشید.
رنگ های نارنجی پیشنهادی:

2. قرمز خشخاشی

رنگ چشــم گیر باعث می شــود تا یک ســازه معماری به خوبی 
بدرخشــد و به چشــم بیاید. این رنگ قرمز خشخاشی توجه را 
به خود جلب می کند و کنتراســت زیبایی با فضای ســبز پشت 
ســاختمان ایجاد می کند. قرمز خوش آمدگوست و محیط گرم و 

صمیمانه ای ایجاد می کند.
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رنگ های قرمز پیشنهادی:

3. زرد لیمویی

رنگ زرد رنگی پرانرژی و شلوغ است. بهتر است از این رنگ به مقدار 
کم و یا از نوع خنثی آن استفاده کنید.

رنگ های زرد پیشنهادی :

4. آبی

نگاه کردن به رنگ آبی در تابســتان گرم شــما را خنک می کند و 
حس آرامش و سکون می بخشد اما در کنارش حتما یک رنگ تضاد 

استفاده کنید تا کتابخانه تان به خوابگاه تبدیل نشود.

رنگ های پیشنهادی برای آبی :

سرگرمی
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#اینفوگرافی
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اینفو گرافی: بایدها و نبایدهای خالقیت و طوفان فکری
y مترجم : نسا رضایی

ویرایش: حسین حیدری

اینفوگرافی
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اینفوگرافی
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