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  دستور جلسه:

 Exploring the Value of Academic Librarians’ Participation in Journal Clubsای با عنوان مقاله کار خانم کسایی در ابتدا به ارائةسر

 زئیاتجگیل بودند. های استرالیا، کانکوریا و مکهای دانشگاهنویسنده منتشر شده که از کتابداران کتابخانهتوسط سه  7102پرداختند. این مقاله در سال 

یری های یادگترین راهگیرد. برگزاری جلسات ژورنال کالب یکی از مهمرسمی و غیررسمی صورت می ةارائه شده به شرح زیر است: آموزش به دو شیو ةمقال

ترین فواید ژورنال کالب شامل ورنال کالب به معنای ارائه کردن جلسات بحث غیررسمی در خصوص یک موضوع تخصصی هست. مهمغیررسمی است. ژ

روزرسانی های نظری و عملی هستند. گسترش و بهایده ةها و کم کردن فاصلها، افزایش پتانسیل پژوهشگسترش دانش تخصصی، ساخت و گسترش ایده

ویژه برای کتابداران و متخصصان اطالعات در عصر تحوالت، امری حیاتی است. باید توجه داشت که اگرچه ژورنال کالب ای تخصصی بههدانش و مهارت

از: اند عبارتژورنال کالب موفق  ةترین نکات مورد اشاره برای برگزاری یک جلسریزی دارد. مهمآموزش غیررسمی است، اما نیاز به برنامه ةیک جلس

مدت و بلندمدت و تعیین تاریخ مناسب برای برگزاری آن، داشتن یک مدیر اجباری اعضا، تعریف اهداف کوتاه رگزاری جلسات به صورت منظم، حضورب

قادی، ورت انتبه ص مقاله گذاری مطالب و دعوتنامه در بستر اینترنت، ارزیابیگذاری مقاله میان اعضا قبل از برگزاری جلسه، به اشتراکخوب، به اشراک

های در این پژوهش از روش تحلیل منطقی و ابزار مصاحبه استفاده شده است. پژوهشگران طی سالها. در بحث مشارکت تمام اعضا نتایج جلسه وتدوین 

 فعلی یا اخیر ژورنال کالب، شرکت زبان انگلیسی، عضو های زیر بودند: آشنا بهکننده دارای ویژگیهایی انجام دادند. افراد شرکتمصاحبه 7102تا  7102

کتابدار کتابخانه دانشگاهی. قبل از مصاحبه اجازه اخالقی و رضایت کتبی از فعالیت به عنوان ژورنال کالب در طول یکسال و  ةدر بیش از دو جلس

نفر از کتابداران دانشگاهی به ویژه در  71 تر به صورت حضوری صورت گرفته است. گردآوری اطالعات ازها بیشمصاحبه وکنندگان دریافت شده شرکت

نتایج پژوهش نشان داد که برگزاری جلسات ژورنال کالب به صورت بخش پزشکی و سالمت از کشورهای کانادا، استرالیا و نیوزلند صورت گرفته است. 

ولویت ترین تأثیرات فردی شامل اأثیرگذار بوده است. مهمکنندگان از خدمات کتابخانه تفردی و گروهی بر کتابداران و به صورت غیرمستقیم بر استفاده

ترین تأثیرات گروهی این های پژوهشی بوده است. مهمهای تخصصی و ساخت و باال بردن مهارتمهارت ةرشد و یادگیری و توسعه، توسع ةزمانی به برنام

م اجتماعی. یکی از تأثیرات غیرمستقیهای فعالیت ةافزایش انگیزه به واسط های ارتباطی، گسترش فرهنگ پژوهش وشبکه ةاند از: توسعجلسات عبارت

وه، ها است. به عالهای جدید در کتابخانهانجام فعالیت ةکنندگان از کتابخانه به واسطهای جدید برای استفادهجلسات ژورنال کالب شامل ایجاد انگیزه

ژورنال  سةیک جلتری برای ارائه خدمات به مراجعان خواهند داشت. عوامل مورد اشاره برای برگزاری انسیل بیشتر باشند، پتکتابدارانی که باسوادتر و فعال

، کننده در پایان جلسهاعضای شرکت در میان دیدگاه مثبتایجاد انگیزه و  ةموارد یادگیری شده، توسع نتر شامل کاربردی کردکالب به صورت موفق

: عدم تعهد، اند ازد عبارتند تأثیرات منفی بر برگزاری جلسات داشته باشنتوانی تازه و پذیرایی خوب هستند. در مقابل، عواملی که میهاایده ةتوانایی ارائ

هایی روبه رو بوده است: ازجمله، دسترسی محدود به افراد های زمانی در برگزاری جلسات و لحن منفی. این پژوهش با محدودیتشرکت اعضا، تفاوتعدم 



ندگان وشمصاحبهدر این پژوهش سازد. به عالوه، جلسات ژورنال کالب در دنیا با مشکل مواجه می ةجامعه برای مصاحبه که کار تعمیم نتایج را برای کلی

 ودهکه روش پژوهش تحلیلی باست. با توجه به این قرار نگرفتهبررسی مورد  ،ید کندها را تأیهای آنو مدرکی که صحبت اندتجربیات خود را بیان داشته

. نتایج کلی مقاله بیانگر آن است که برگزاری جلسات ژورنال کالب به تأثیرگذار باشد، این امکان وجود دارد که برداشت شخصی نویسندگان در نتایج است

زارش داشته است. الزم است گ اتیکنندگان به کتابخانه هم تأثیروده و به صورت غیرمستقیم بر مراجعهثیرگذار بأصورت فردی و گروهی بر کتابداران ت

 برگزاری جلسات ةترین فاید. مهمحس تعهد و جدیت اعضا بوده است در برگزاری جلسات ترین عامل موفقیتجلسات به صورت مکتوب ثبت شود. مهم

 .خواهد شدهمکاری و ارتباطی کاری خوبی تشکیل  ةشبک در آن، تشرک ةبه واسط ژورنال کالب این است که

و  های کتابداریدر سطح جهانی اشاره داشتند که ساختار انجمنجلسات ژورنال کالب  برگزاری ةمقاله، در تشریح شیو ةسرکار خانم کسایی پس از ارائ

ها وجود آن لکردهایی نیز در عمتجربیات، تقریباً مشابه ایران است. با این وجود تفاوتگذاری رسانی در کشورهای انگلیسی زبان از منظر به اشتراکاطالع

ود، شها نام برده میاز آن های مورد عالقهگروهتر با عنوان ها که بیشهای تخصصی این انجمندارد: از این نظر که در سطح جهانی تعداد و تنوع کمیته

رسانی وجود دارد. به عالوه، موضوعات تخصصی در انجمن کتابداری و اطالع ةکمیت 21و در استرالیا  71نمونه، در انگلیس حدود تر است. به عنوان بیش

ه عهده بها را در برگزاری جلسات ژورنال کالب تر نقش مشاوره برای دیگر کمیتهپژوهش بیش ةشود. کمیتهای تخصصی بررسی میتخصصی در کمیته

ها شود و سایر اعضا ایدهیک عنوان مقاله، یک موضوع مطرح می ةشود که به جای ارائتر به این صورت برگزار میسطح جهانی، این جلسات بیش دارد. در

 گذارند.و نتایج مطالعات و تجربیات خود را با هم مطرح و به اشتراک می

یدا اند از: پترین پیشنهادات ارائه شده عبارتجلسه، اعضای کمیته پیشنهادات خود را برای برگزاری موفق جلسات ژورنال کالب ارائه کردند. مهم ةدر ادام

در  هکنندی شرکتروز، فراهم کردن امکان مشارکت و صبحت آزادانه برای اعضاژورنال کالب مانند جلسه ارزیابی مقاالت به ةکردن معادل فارسی برای واژ

به  اتتر در این جلستر و تخصصی، برگزاری جلسات به صورت نقدگونه و تا حد امکان با حضور نویسندگان مقاله، بحث در خصوص موضوعات جزئیجلسه

ن موضوعات انتخابی، کاربردی بودن و قابل اجرا بودتوجه به سه ماهه یا شش ماهه،  ة، تمرکز بر یک موضوع تخصصی طی یک دورجای محورهای کلی

یش های پ، انتخاب موضوعات بر اساس نیازهای کنونی و چالششناسیعلم اطالعات و دانشتأکید بر مقاالت انگلیسی زبان و محورهای موضوعی تازه در 

 های خارج از کشور.دانشگاه در این رشته ایرانی رو در این رشته و استفاده از مقاالت خوب اساتید

پرداخته شد و اعضای کمیته نظرات خود را در  ژورنال کالب یهانشست یاجرائ ةناموهیشجلسه به بحث در خصوص ویرایش و به روزرسانی  بخش پایانی

 جلسات یبرگزار ةنحوی، ف ویجلسه و وظا ریمدانتخاب  ةمنتخب، شیوای ههای مقالهویژگی، نحوة انتخاب مقالهجلسات،  نحوة انتخاب موضوعخصوص 

گیری اعضا کمیته، قرار بر مطرح کردند. طبق تصمیم هارسانی محتوای نشستاطالع ةو شیو هادر مقاله یابیمورد ارز یهاو بخش ارهایمع، ژورنال کالب

ورنال ژ تری بر مقاالت انگلیسی زبان صورت گیرد. در نهایت، برای برگزاری جلساتپایانی هر ماه برگزار شود و تأکید بیش ةاین شد که جلسات در هفت

انتخاب  ریزی برایکه برنامه تصمیم بر آن شدانتخاب گردید و  های ديجیتالفناوری کتابخانه و کتابخانهآینده، موضوع  یا شش ماه در سه ماه کالب

 های نوظهور صورت گیرد.فناوری ةکمیت و همکاری برگزاری جلسات با مشورت مقاله و
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