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                           چكيده 
نگاهي نو به آن نگريسته رساني است كه چنانچه با بررسي توانمندي رشته كتابداري و اطالع :هدف

  .هاي خود را نشان دهدتواند قابليتشود مي
در روش تاريخي به . تساي اروش به كار گرفته در اين مقاله تاريخي و در عين حال مقايسه :روش

هاي ديگر مقايسه آن را با رشته ايمقايسهروش رساني توجه شده و در سابقه رشته كتابداري و اطالع
  .است شده
اي  با تواند به تشكيل دانشكدهرساني با مفهوم نو ميدهد كه كتابداري و اطالعها نشان مييافته: هاهيافت

وري ، مديريت و بهرهآوري اطالعات، گروه فنها شامل گروه مرجعاين رشته. رشته بيانجامد 7حداقل 
  .شودمي... و نسخ خطي و ) آرشيو(ها يادمانه. اطالعات

گروه كتابداري و  ،و اشاعه اطالعات بازيابي ،رسانيدانشكده كتابداري و اطالع :كليدي هايواژه
   رساني اطالع
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  مقدمه
ه ينكـه او در سـا  يبشر است و انتظار ا يزندگ يهايژگياز و يكينده يد به آيام

بـوده   و مورد توجـه   همواره مقبول ،ها به وضع مطلوب برسدها و تالشكوشش
معقول  يداشته باشد تا همگان براساس يگاهيد مبنا و پايبا د و انتظارين اميا. است

ن يـ ا ،نباشـد  يد و انتظارات منطقيگاه امياگر خاستگاه و پا. به كوشش دست زنند
حسـب   تـالش و كوشـش بـر    نتيجه است و يالبافيا خيآرزو  يد و انتظار نوعيام

 ياعجـزه ا ميـ رد و همواره فرد منتظر وقوع حادثـه و  يگيتصادف و اتفاق شكل م
  .او مطلوب شود يط براياست تا شرا

كنـد تـا   يهر گروه تالش مـ . اندنين چنيز ايها ندر دانشگاه يآموزش يهاگروه   
ن شـده  يـي ش تعيش مطرح كند و براساس اهداف از پيش از پيخود را در جامعه ب
تا هم وضع موجـود   ؛تالش كند ،زنديات دور ميات و نه حدسيكه بر محور واقع
ران دانـش در آن حـوزه   يـ فراگ ينده را برايآ يكند و هم دورنما يرا خوب معرف

 ،دهـد يكه در جامعه رخ مـ  ياتين با توجه به واقعييف و تبين توصيا. دين نماييتب
كنـد  ين مييرون از دانشكده و دانشگاه تعيرشته را در ب يگاه و منزلت اجتماعيجا

  .شوديآن م يورود به آن رشته و ماندگار يان برايو مشوق و محرك دانشجو
ن يـ از ا يك رشته و حوزه علميهم به عنوان  يرسانو اطالع يگروه كتابدار  

آن، هـم اكنـون در    يو فلسـف  يينظر از مشكالت مبناصرف. ستين يقاعده مستثن
را بـه   يشناخته شده و بـازار كـار   يك رشته علميران به عنوان يو ا يسطح جهان

نـده آن  ين سـؤال كـه آ  يـ از طـرح ا  ،ن حـال ياما در عـ . اختصاص داده است خود
ن يـ ن پـژوهش ا يسؤاالت ا ،تربه عبارت روشن. ستياز نينيچگونه خواهد بود، ب

بـا آنچـه در    يا آموزش فعليدارد؟ آ ياندهيآ يرسانو اطالع يا كتابدارياست كه آ
گـذاران و  اسـت يو عمـل س ا آنچه در ذهـن  ياز است تطابق دارد؟ آيجامعه به آن ن

-يا مياست؟ آ يواقع ،گذرديم يرسانو اطالع يزان جامعه درباره كتابداريربرنامه
ض نگـاه آنـان بـا    يا تعـو يـ آ ؟بهتر عوض كـرد  ياندهيآ ين تفكر را به سويشود ا
  رشته مقدور و سازگار است؟ يت فعليوضع
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  وضعيت موجود
ست، يروشن ن يليخ يبه لحاظ نظر يگاه رشته كتابداريگاه و جاياز آنجا كه پا   
اگرچـه در  . اسـت  يان رشته چه رشتهين چالش وجود داشته است كه ايشه ايهم
افته ي ي، رونق و گسترش فراوانياطالعات، كتابدار يورآا به لحاظ حضور فنيدن

. نظران دربـاره آن وجـود دارد  از صاحب ياهم در ذهن عده ييدهاياست؛ اما ترد
زده نـام  شـتاب  ياعـده  ،يتـال يجيد يهـا با ظهور وب و كتابخانه دانند كهيهمه م
-اطـالع    آموزش خود حذف و به نام اطالعات و يهارا از عنوان حوزه يكتابدار
دادنـد   2010سـال   يبدون كتاب را بـرا  يهاد كتابخانهيبسنده كردند و نو يرسان

ن يـ از ا ياريبس يبود و به زود ين فكر، فكر انحرافياگرچه ا). 2001 ،1ويلسون(
ران هم با آن يدر ا. ر خود را در جامعه گذاشتيخواه ناخواه تأث ينظر برگشتند ول

، يتـال يجيبا آمـدن وب و نظـام د   يكه مهد علم و كتاب و كتابخانه بوده است، ول
 ياانـه يآن را بـا علـوم را   ياريشـتر شـد و بسـ   يبو اطالع رسـاني   يرونق كتابدار

ن يـ ان ايشود تـا دانشـجو  يسبب شده و م عوامل  نيا .ا اشتباه گرفتنديمشترك و 
ن يرشته كه گاه ناآگاهانه و برحسب ضرورت ورود به دانشگاه به زعم خودشان ا

بـا   يوقتـ  يرت شوند، وليو ح يدر آغاز دچار سرگردان ،كننديرشته را انتخاب م
-يتـر مـ  شـوند دلگـرم  يآشنا م يآن كم يمحتوا و كاركرد و بعضاً منزلت اجتماع

  .شوند
 يرسـان و اطـالع  يز مشكالت كتابـدار ين مقاله وارد رينگارنده بنا ندارد در ا  
ان كـرده اسـت و   يـ ل بيگر به تفصـ يرا آن را در مقاالت دي، ز)1386، ييفدا(شود 

). Fadaei ,2008 ,2009؛1388، ييفـدا (آن را برشمرده است  يياشكاالت مبنا
ن رشـته بـه   يـ ان كرده اسـت كـه ا  يب يها به خوبا طرحيدر آن مقاالت و نگارنده 

 ين احسـاس كمبودهـا امـر   يـ ا ايـ بـرد و آ ياز كجاها رنج م يو عمل يلحاظ نظر
ر يتواند همچون سايدر خود را دارد؟ و م يا رشته توان بازنگرياست؟ و آ يواقع
ا يـ آ«ت خـود دفـاع كنـد؟ نگارنـده در مقالـه      يـ خود ببالد و از موجود ها بررشته

ان كـرده  يل بيبه تفص) 1388( »ر نام استييفقط منتظر تغ يرسانو اطالع يكتابدار
شـود و  يدر شش محور عمده خالصه م يرسانو اطالع ياست كه مشكل كتابدار
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بـه آن   يشترينظران آن با امعان نظر بن حوزه و صاحبيان ايان و بانيچنانچه مدع
فـع كنـد و هـم بـا     تواند هم آن مشكالت را مرتيابند كه رشته مييمدر ،نگاه كنند

ن شـش حـوزه   يـ ا. ر روش و برنامـه خـود بپـردازد   ييـ نده خود به تغينان از آياطم
-كـه فـارغ   ين مشـاغل يف، دامنه، نـام و عنـاو  يگاه، تعريخاستگاه، جا: عبارتند از

  .توانند احراز كنندين حوزه ميالن ايالتحص
حـوزه  ن اسـت كـه   يـ ز مد نظـر قـرار گرفـت، ا   يگفته نشيآنچه در مقاالت پ  

برخوردار  يمحكم يهاهيها از پار رشتهيد همچون سايبا يرسانو اطالع يكتابدار
، وجـودش  يرشته پزشـك  ،به عنوان مثال. باشد تا بتواند همواره بالنده حركت كند

ن يمارسـتان بزرگتـر  يب. مارستانيرد و نه از وجود بيگيم ياز بشر به سالمتيرا از ن
ز وجود و ين يرسانو اطالع يم كه كتابداريرياگر بپذ. است ينماد ضرورت پزشك

شـرفت و  يپ ياطالعـات و دانـش بـرا    يابيـ بشر به باز ياز دائميحضورش را از ن
ك سـاختمان و محـل   يـ به كتابخانه بـه عنـوان    يگر متكيآنگاه د ،رديگيتوسعه م

ار ين همانطور كه گفته شده اسـت بسـ  يست و اير مدارك نيها و سااستقرار كتاب
 ياز فطـر يـ برخاسـته از ن  يرسـان و اطالع يم مفهوم كتابدارييكند كه بگويفرق م

 -تـال آن يجيو چـه د  يچـه سـنت    -اطالعـات اسـت و كتابخانـه    يابيانسان به باز
ا آن را منـوط بـه   يـ اسـت و   يو بشـر  يت انسانين واقعين نمود و نماد ايبزرگتر

كـه از كتابخانـه و    به حساب آوريـم  يارا رشته يم و كتابداريوجود كتابخانه بدان
  .كنديمسائل آن بحث م

ن و يـي د در دو جنبه بـه تب يگر بايمانند هر رشته بالنده ده ن رشته بيا ،رو نياز ا   
  :ييو اجرا يو دوم از جنبه عمل ياول از جنبه نظر. ه خود بپردازديتوج

 بـه مفهـوم عـام آن    ايـن رشـته    همانطور كه گفته شـده است.  از جنبه نظري -
آنهـا را   يابيـ چون و چرا به باز يو ضرورت ب يو دانش ياطالعات يهاارزش ديبا
و آنهـا را تحليـل و   خود قرار دهـد و   يهاشرفت سرلوحه برنامهيتوسعه و پ يبرا

خواهـد   يزيـ شتر از آن چيار بيت آن بسينه فعالين كند زميچنانچه چنبازبيني كند 
دسـت كـم دو حـوزه نشـر و     . س آن مشغول استيشد كه در حال حاضر به تدر
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و  ياد بـا رشـته كتابـدار   يـ ار زياست كه ارتبـاط بسـ   ييهات دانش از حوزهيريمد
-سـد عمـده  ينوياست كه مؤلف كه م يهيبددر حوزه نشر را يز دارد يرساناطالع

و خوانده شود و به تبع آن ناشر هـم   يابين است كه مطالبش بازين انتظارش ايتر
رد و سـهولت  يـ ش مورد استفاده قـرار گ يشتر از پيدارد كه كتابش ب يارن انتظيچن
بنابراين، كتابداري فقط بحث . دي باشدج يخوانندگان امر ياطالعات برا يابيباز

ن صورت است كه حضـور  يدر ا ).1388ينق، س(ست يكتابخانه نو بررسي مسائل 
ن مهم يتواند ايم كمكيهاي رشته رسانان در عالم نشر به عنوانكتابداران و اطالع

م بـه عـالَ   يتواند متكـ يم ياز دروس كتابدار يهم بخش. برآورده كند يرا به خوب
راسـتاران،  يار مؤلـف، و يم نشر بـه عنـوان دسـت   را در عالَ ينشر باشد و هم مشاغل

ت اطالعات يريحوزه دوم مد. كرد ينيبشيها پآن يتوان برايره ميسازان و غهينما
ران دانش محرز است امـا از  يژه مديوران و بهيمد يتش براياهم است كه با آن كه

ن يـ كـه ا  يد؛ در حـال يآيميان به م يسخن كمتر نقش آنها رساناناطالعكتابداران و
سـرعت در   يت آن برايريق اطالعات به نحو مطلوب و مديم و تنسيگروه در تنظ

علت عدم توجه بـه  . ار مؤثر باشنديتواند بسيم يو علم يياجرا يهايريگميتصم
رسـانان، و  كتابـداران و اطـالع   يفعلـ  ييه ممكـن اسـت بـه عـدم توانـا     ين قضيا

  .مرتبط باشد يمنابع آموزش در آموزش رسمي و نيز آنان يهاتيمحدود
ذهن و عمـل   حيد به تصحيبابراي تصويب رشته  از جنبه عملي. از جنبه عملي

رشـته   ييت و تواناياز آنان از واقع ياريبس. رندگان پرداختيگميوالن و  تصمئمس
 يابيـ كه از پژوهش، فرهنگ و دانـش، مطالعـه، باز   اطالع ندارند و با آن يكتابدار

ن يـ ند؛ اما در اجرا كمتر به ايگويفراوان سخن م يريگمياطالعات و سرعت تصم
اطالعات و دانـش   يبرا يران خوبيتوانند مديشوند كه كتابداران مينكته متذكر م

هـا و مؤسسـات   ژه كتابخانـه يـ وي و بـه مراكـز فرهنگـ   يهاتيرياگر به مد. ندباش
شود كه چگونـه همـواره   يشتر روشن ميت بين واقعيآن وقت ا ،ديبنگر ياطالعات

-و اطـالع  يكتابـدار  يت عمـوم يالبته با آن كه وضع. انده بودهيكتابداران در حاش
اما همچنان تا نقطه مطلوب فاصله  ،ي بهتر شده استلينسبت به گذشته خ يرسان
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پـس از   يهـا بزرگ در طول سال يهاكتابخانه ياست به رؤسا يكاف. دارد ياديز
حسـاس مـورد توجـه قـرار      يهـا د و حضور كتابداران را در پسـت يانقالب بنگر

از  ياريران بلكه در سـطح جهـان هـم مطـرح اسـت و بسـ      ين امر نه در ايا. ديده
بـه  . شـوند ين با شكست مواجه مـ يسنگ يهانهيرف هزبا ص ياطالعات يهاپروژه
  ).1999، 2پينتو و ميلت(د ير بنگريآمار ز
توسعه  و بهبوددر زمينه شركت بزرگ نشان داده كه  300د از يجد يك بررسي  

اند، يا به  شكست خورده(اند  درصد ناموفق بوده 60زان يافزار به م ا سختيافزار  نرم
 ).اند دهيثمر نرس

دن كامل به يكه در رسيشوند، در حال ياز كنترل خارج م IT يها از پروژه يمين  
 .اند اهداف خود شكست خورده

 .شوند يلغو م يافزار نرم يها درصد از پروژه70 تا  

نه ينه دارند؛ هزيارد دالر در سال هزيليم 250ش از يپروژه كه ب 500/17باً از يتقر  
ن ياكثر ا. روند يه فراتر مينه اوليد هزدرصد از برآور 189درصد از آنها تا  7/52

 .شوند يل داده ميتحو) ياصل(ه يدرصد از كاركرد اول 74ها تنها با  پروژه

ل يدرصد تحو 47دهد نشان مي IT يها كا از پروژهيك مطالعه ارتش آمريهاي افتهي  
. ل نشدنديتحو ينه شده وليدرصد پرداخت هز 29به . انداستفاده نشده ياند، ول شده
 ييرات جزييدرصد با  تغ 3. ا دوباره كار را از سر گرفتنديدرصد متوقف شدند  19

 .ل داده شدنديدرصد همانطور استفاده شدند كه تحو 2استفاده شد، و در نهايت 
 

نترنت ارائه ياستفاده از ا هدربار يشتريشواهد ب /مدارك) 2001،69(3لديبلومف    
 يق ابزارها و موتورهاياطالعات از طر يكند كه جستجو يدهد و استدالل م يم

رسد حداقل بخشي از اين به نظر مي .كننده هم باشنديوستوانند مأ يكاوش م
  .رساني استها معلول عدم توجه به رشته كتابداري و اطالعشكست

ت يـ بـه لحـاظ ماه   يرسانو اطالع ينگارنده اعتقاد دارد كه كتابدار ،نيبنابرا   
ك يـ در حـد   يرسـان و اطـالع  يت كتابداريفعال. است ياوانفر ياستعدادها يدارا
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را هـم در  يـ ش بگـذارد، ز يت الزم را به نمـا يتواند ظرفيرشته با وضع موجود نم
به لحاظ كثرت مطالـب و قلـت    يارشد و دكتر يو هم كارشناس يدوره كارشناس
 از رسـيدن بـه    همـواره  تدريس  نش استادان مرتبط بايس و عدم گزيساعات تدر
دا يـ الزم مورد انتظار در جامعه تحقـق پ  وقعاتماند و تينه آن باز هم مياهداف به

  . كندينم
ار يها و در صـحن اجتمـاع بسـ   در كتابخانه يشناسمرجع و مرجع ،مثال يبرا  

كتابـدار   . ازمنـد اسـت  ياست كه عالوه بر دانش فراوان به تجربه هـم ن  يميامر عظ
ا يـ ن اسـت كـه آ  يـ ا يپرسش اصـل . رديبگاست كه محل رجوع قرار  يمرجع كس

تواند دانشجو را آنچنان متبحر كند كه نه تنهـا  يس چند واحد درس مرجع ميتدر
ز آشنا باشـد و بتوانـد در   يها نر زبانيبلكه بر سا يفارس يتاليجيو د يبه منابع سنت

 ياز اصـول كتابـدار   يكـ يجالب است كه . كند ييان را راهنماياسرع وقت متقاض
اسـت   يهيبـد  .)201. ، ص1381تامپسون، (اند دانشمند بودن كتابدار قلمداد كرده

  . ميشوين مقصد نائل نميهرگز به افعلي ط ين شرايبا ا
 در ايـن رشـته    كـه  ييب واحدهاين ترتيهم به ا ياطالعات و فناور بخشدر 

ن ياند در اتويكنند و نميان ميها را بهيم هم محدود است و هم صرفاً پايگذرانيم
گونه است كه نير دروس هم به هميدر سا. فا كننديا يحوزه نقش خود را به خوب

با آنكـه  . د بخوانديه را دانشجو بايو پا ياز دروس عموم يارينكه بسيبا توجه به ا
ـ  ،اگرچه وجودشان الزم اسـت  ه يـ ف او نقـش اول يم وظـا يمسـتق  يدر بـازده  يول

  .ندارند
م كـه  يكنـ يم مالحظـه مـ  ينگـر يمـ  يبه جامعه آموزش يوقت ،يبه لحاظ عمل  

كنـد و  يم ييگر خودنمايد ين رشته مطرح است در جاهايكه در ا ييهاضرورت
كپارچه بنگرنـد و هـر   يس و آموزش را ينكه تدريا يبه جا يان نظام آموزشيمتول
بـر   يز را به صاحبانش مسترد كنند آن را تكه تكه كرده و هر مؤسسه و گروهـ يچ

 يازهـا يدر بـرآوردن ن  يسـع  يناچار يا از رويو  ييت و توان اجرايريدحسب م
و  يكتابـدار  يزيـ رتـه برنامـه  يدر كم ينگـار عنوان مثال، دانشـنامه به. كنديخود م
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آن بـه   يشود اما متـولّ يب ميتصو يقات و فناوريوزارت علوم، تحق يرساناطالع
 يخطـ  يهـا آمـوزش نسـخه  ا يشود و يده ميها در سازمانين رشته در سايا يجا

ا دانشـكده  يـ  و گـردد يواگـذار مـ   ير از كتابـدار يغ يشود و به نهاديب ميتصو
ا مطالعـات  يـ رد و يـ گيآن را به عهـده مـ   يت اجرايات دانشگاه تهران مسؤوليادب
ـ يب ميتصو يرسانو اطالع يكتابدار يزيرته برنامهيدر كم يويآرش بـه   يشود ول

دانشگاه تهـران   يتيو علوم ترب يدانشكده روانشناس يرسانو اطالع يگروه كتابدار
نـه در سـطح   ين زميـ شـود بـا آن كـه در ا   يدار آن، محول نمبه عنوان رشته عهده

دربـاره ضـرورت   هـا  سـازمان يكي از نگارنده خود با . برنامه مصوب دارد يدكتر
ب برنامـه از  يك رشته چاپ و نشر وارد گفتگو شـد و قـرار شـد تصـو    يل يتشك
ر از يهـا تـأخ  س دانشگاه وقت تهران انجام شود اما متأسفانه پس از مـاه يق رئيطر

  .است تفاهم كرده  يگريطرف دانشگاه معلوم شد كه سازمان مزبور با دانشكده د
قـاً  يدارد كـه دق  ييهاجاد رشتهياز به ايت از نيحكا ،مانند آن يهان و نمونهيا  

دانشـگاه تهـران بـه عنـوان      اگراست؛ اما  يرسانو اطالع يمرتبط با حوزه كتابدار
 ين رابطه عطـف تـوجه  يدر ا ين رشته كتابداريتردانشگاه مادر و دارنده با سابقه

  .شوديمتفرق و پراكنده مهاي مرتبط با اين حوزه آموزش رشته كار  ،كندن
 يرسـان و اطـالع  ي، طرح دانشكده شدن گروه كتابدار1372نگارنده در سال   

را به دانشگاه تهران داده است و از آن زمان همواره بـا هـر   ) 184، 1377، ييفدا(
ر سـخن گفتـه  و ضـرورت    يـ اخ محتـرم  استير يس وقت دانشگاه به استثنايرئ
د امـا بـه لحـاظ    ييـ ز ضـمن تأ يل گروه به دانشكده را مطرح كرده است آنان نيتبد
مطـرح  كمبـود اعتبـار    را ل آنيدل. را برنداشتند ين قدميكوچكتر ييو اجرا يعمل
مـورد   يتـ يو علوم ترب ياست دانشكده روانشناسيرگروه از طرف بارها  .كردندمي

ست سال يكه حدود ب يت بدنيچرا مانند دانشكده ترب گرفته استخطاب قرار مي
جدا و مستقل شده و هم اكنون بالنده  يتيو علوم ترب ياست از دانشكده روانشناس

پاسخ آن از قبل معلوم  يول شوددهد دانشكده نميمه ميود اداو سرافراز به كار خ
  .نبوده استرون در كار ينه از درون و نه از ب يتياست كه حما

طرح دانشكده  يبر ضرورت اجرا يخود را مبن يهااز استدالل يكينگارنده   
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دانشگاه تهـران بـه عنـوان مـادر      يآن هم برا يرسانو اطالع يشدن رشته كتابدار
ان يـ ن بيچن ين رشته دانشگاهين رشته به عنوان اوليا يو برا در كشور اهدانشگاه

صـنعت و   يما معتقد به همكـار  ،يكرده است كه اگر در گسترش دانش دانشگاه
ز يـ بان دانشگاه باشد و دانشگاه نيد پشتيم كه صنعت بايم و قبول داريدانشگاه هست

-يبازار كار، آن را طلب مخواهد و يگونه كه ماز صنعت را همانيموردن يروهاين
. ف خـاص خـود را دارد  ي، صنعت تعريعلوم انسان يهات كند، در حوزهيكند ترب

اسـناد   سازمان يصنعت مفروض در بخش دولت ،يرسانو اطالع يدر رشته كتابدار
، كتابخانـه  شـوراي اسـالمي   ، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلـس يو كتابخانه ملّ

و  يمرعشـ  يالعظمـ ... اتيكتابخانه آ يدولتريدر بخش غ دانشگاه تهران و يمركز
د با عقد قرارداد با يبزرگ و مقتدر كشورند كه با يهار كتابخانهيآستان قدس و سا

 يانسـان  يرويـ ت نيـ و درخواسـت ترب  يت حـوزه آموزشـ  يدانشگاه تهران به تقو
بـزرگ گفتـه    يهـا وقت كتابخانه ين مطلب را نگارنده با اغلب رؤسايا. بپردازند
 الزم به توضيح اسـت كـه  . افته استين امر نيانجام ا يبرا يقو يااراده ياست ول

 يت وزارت كـار و امـور اجتمـاع   يـ بدون حما دانشگاه تهران يِنيدانشكده كارآفر
  . امكان تحقق نداشت

جاد دانشكده يا ياز براينگارنده بر حسب ضرورت و احساس ن ،در هر حال  
س وقـت دانشـگاه   يه و به رئيته 1384را در سال  يطرح يسانرو اطالع يكتابدار

نـده رشـته   ين طرح را به عنوان ضرورت و به عنـوان آ ينك خالصه ايا. ارائه نمود
د است كه هـر چـه زودتـر دانشـگاه     يكند و اميمطرح م يرسانو اطالع يكتابدار

ـ     نه،ين زميآن خود را  در ا يتهران با اجرا دانشـگاه و مـادر   ن يبـاز بـه عنـوان اول
  . را خواهند كرد ين كاريچن ها قطعاًر دانشگاهيد؛ وگرنه سايها مطرح نمادانشگاه

در  يس سازمان اسناد و كتابخانه ملّياي كه با رئين جلسهخوشبختانه در آخر  
ه تقبـل  يپس از طرح موضوع مشـارال  ،دانشگاه تهران داشتم يمحل كتابخانه مركز
و  يدانشـكده كتابـدار   يند و سنگ بنـا يالزم را بنما يارنه همكينمودند كه در زم

  . گذاشته شود همكاري دانشگاه تهرانبا  يرساناطالع
  :ر استيبه قرار ز يرسانو اطالع يدانشكده كتابدار ينك طرح اجماليا   
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  توجيه و ضرورت
جـاد رشـته   يز ايـ رغم سابقه و نيدانشگاه تهران عل ياز آنجا كه گروه كتابدار  

از كشور را در سطح و در عمـق  يدر سراسر كشور هنوز نتوانسته است ن يكتابدار
از بـه كتابـدار در سـطوح مختلـف بـه شـدت       يكه هم ن ين معنيبه ا ؛برآورده كند

-، فـارغ يت، مرجـع و فنـاور  يريهمچون مد يوجود دارد و هم در ابعاد تخصص
نسـته اسـت پاسـخ    ن رشـته نتوا يـ ه قرار دارنـد و ا ين رشته در حاشيالن ايالتحص
ت يبـه خـاطر محـدود    ين ناتوانياز ا ياازها بدهد و بخش عمدهين نيبه ا يمناسب

و  يجـاد دانشـكده كتابـدار   يجامعه اسـت؛ لـذا ا   يازهاين يس و فراوانيزمان تدر
دانشـگاه تهـران وجـود     يها قبل طرح آن در گروه كتابداركه از سال يرساناطالع

ن ضـرورت بـه   يـ ا يشـتر بـرا  يل بيدال. ر استيناپذاجتناب يضرورت ،داشته است
  :ر استيشرح ز
تـر و پـر   روز به روز اطالعات افزون مي شود و دسـتيابي بـه آن سـخت    .١

  .گرددتر ميهزينه
دروس بسياري وجود دارند كه با توجه به محدوديت گروه امكـان ارائـه    .٢

 .آنها نيست
ارائـه بـه   دروسي كه ارائه مي شود با توجه به محدوديت واحـد و زمـان    .٣

 .شودنحو مطلوب عرضه نمي
 MISو  ،IT،ICTهـاي  ي در حـوزه يهـا هاي ديگر به ايجاد گـروه دانشكده .۴

انـد كـه هريـك بـه نحـوي بـا اهـداف و وظـايف ايـن گـروه           دست زده
 .همپوشاني دارد

انـد كـه در واقـع    هاي خصوصي در زمينه ارائه اطالعات فعال شدهبخش .۵
 .كردعلمي تغذيه مي بايد گروه كتابداري آن را از نظر

بينند ناكارآمـدي  هايي كه ميالتحصيالن اين رشته با توجه به آموزشفارغ .۶
 .كنندنسبي دارند و نياز جامعه را به خوبي برآورده نمي

هاي علمي و آموزشي گوناگوني وجود دارد كه با رشـته كتابـداري   حوزه .٧
دانشـكده  مرتبط است، ولي امكان عرضه آنهـا تـاكنون نبـوده و چنانچـه     
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امكان ارائه مناسب آن دروس فراهم مي شود مانند آرشـيو،   ،تأسيس شود
هـاي  نويسي، ساخت و توسعه كتابخانهالگنسخ خطي، چاپ و نشر، وب

 .نگاري و امثال آنسنجي، حق مؤلف، دانشنامهديجيتالي، كتاب
نامـه انتخـاب مـي    يان موضوعاتي را  به عنوان پايانگاهي اوقات دانشجو .٨

ضرورت حضور ايـن دروس و تناسـبي   . اندكه درس آن را نگذرانده كنند
رساني دارد، حضور آنها را در اين دانشـكده  كه با رشته كتابداري و اطالع

 .نمايد كه با شرايط حاضر امكان ارائه آن نيستضروري مي
اي كه در آن به انجام وظيفه مشـغول اسـت سـازمان و    گروه در دانشكده .٩

 .اردجايگاه مناسبي ند
رسـاني ضـرورت دارد و در حـال    پرداختن به فلسفه اطالعات و اطـالع   .١٠

 حاضر زمينه و جايگاهي براي آن در گروه وجود ندارد
اغلب رؤساي دانشگاه تهران پـس از انقـالب اسـالمي نسـبت بـه ايجـاد        .١١

 .اندرساني تأكيد داشتهدانشكده كتابداري و اطالع
اي گـروه كتابـداري، مدرسـه    بسياري از كشورها از جملـه كانـادا بـه جـ     .١٢

 . رساني دارندكتابداري و اطالع
هـاي خــرد و كـالن در حــوزه     گيـري مشاوره بـراي كمك بــه تصـميم   .١٣

ت يريمـد  حـداقل در  رساني و فناوري اطالعات، سـواد اطالعـاتي   اطالع
سخت مورد نياز كشور است و  تقويت نيـروي   اي يا دانشگاهي دانشكده

 .ا ضروري استهكارآمد در اين زمينه
 

  :اركان دانشكده
  هاگروه. الف
  امور وابسته. ب

 ،جا از بحث درباره امور وابسته به دانشكده كه بيشتر ناظر به اجراستيندر ا
 يهاگروه يژگياز و ياح پارهيطور اختصار به تشرشود و فقط و بهخودداري مي

  :شوديپرداخته م يشنهاديپ



 1388 وتابستان بهار ،نهمكتابداري، دفتر چهل و ____________________________________24

در آينده . ر استيرساني در آغاز به شرح زهاي دانشكده كتابداري و اطالع گروه. الف
  .و بر حسب نياز ممكن است افزايش يابد و يا تغيير كند

  
 )كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري(رساني  گروه مرجع و خدمات اطالع .١

Reference and Information Services Department 
ها و تسلط به تربيت نيروي ماهر جهت تصدي بخش مرجع كتابخانه :هدف

ها در فنون اشاعه اطالعات گزينشي و امثال آن، ايجاد ميز مرجع در كتابخانه
هاي مختلف علوم پزشكي، كشاورزي، هنر، علوم انساني، فني و حتي حوزه
 .نظامي

 
در پاسخگويي به التحصيالن رشته كتابداري ضعف فارغنظر به  :توجيه و ضرورت

گيرندگان در سطوح خرد و كالن  و سؤاالت متخصصان، پژوهشگران و تصميم
هاي بزرگ، ايجاد چنين ها، حتي كتابخانهنبودن ميز مرجع در اغلب كتابخانه

دانشجويان فعلي نه مايه قبلي ادبي و علمي را دارند و . اي ضرورت داردرشته
كنند كه با مراجع در را پيـدا مينه در اين مدت كوتاه تحصيل، فرصت آن 

توانند به ديگران يهاي مختلف به نحو كامل آشنا شوند كه در نتيجه نمزبان
 .كمك كنند

  : اي از دروس اختصاصيپاره
  شناسي عموميمرجع
o شناسي اسالميمرجع  
o شناسي التينمرجع  
o هاي گوناگونشناسي تخصصي در حوزهمرجع  
o شناسي بخش مرجعآسيب  
o  مرجع و فنون مختلف مانندخدمات:SDI ,CC    و...  
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o نقش كتابشناسي در خدمات مرجع  
o ها در خدمات مرجعنامهنقش مقاله  
o عمومي و (ها و چگونگي استفاده از آنها در بخش مرجع سايتوب

  )تخصصي
o هاي اطالعاتيگاهيپا  
o جستجو و اقسام آن در خدمات مرجع  
o ي و اسپانيوليهاي تخصصي عربي، انگليسي، فرانسه، روسزبان.  
o متون قديمي فارسي  
o نويسي و المعارفها و مشكالت دايرهتدوين كتب مرجع؛ ويژگي...  
o ادوارشناسي ادب فارسي و عربي.  
o رسانيمؤلف و اخالق كتابداري و اطالعحقوق 

 
 :هاي مورد نيازاز تخصص ياپاره

  رسانيكتابداري و اطالع*  
  زبان و ادبيات فارسي*  
  ادبيات عربزبان و *  

  
  )كارشناسي و گرايش دكتري(و نسخ خطي ) هايادمانه( يگروه مطالعات آرشيو. 2

Archive & Manuscript Studies Department                                       
                         

اي كـه  و نسـخ خطـي بـه گونـه    ) اييادمانـه (آشنايي و كار با مـراكز آرشيو  :هدف
 .التحصيالن اين رشته به آساني بتوانند جذب اين مراكز شوندفارغ

هاي خطي و مراكز سند و آرشيوي در سطح ملي و وجود كتابخانه :توجيه ضرورت
آموختگان بتوانند كند تا دانشاي را فراهم ميضرورت ايجاد چنين رشته ،ايمنطقه
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راكز نسخ خطي آشـنا  هاي اسنادي و مبه طور خاص با مسائل و مشكالت سازمان
  .شوند و محيط كار را بشناسند و در نتيجه جذب اين مراكز شوند

  
  :اي از دروس اصلي عبارتند ازپاره

o شناسي فارسي و عربيكتابشناسي و نسخه  
o شناسي التينكتابشناسي و نسخه  
o هاي عمليكارگاه/ تذهيب و هنرهاي مرتبط  
o هاي عمليكارگاه/ تجليد و هنرهاي مرتبط  
o هاي عمليكارگاه/ شناسي و تطور آنخط  
o تاريخ زبان و ادبيات فارسي  
o تاريخ زبان و ادبيات عربي  
o المللياي آرشيوي و خطي ملي و بينهمراكز و سازمان  
o اصول مرمت و حفاظت  
o تقويم/ گسترش فرهنگ آرشيوي و نسخ خطي  
o بررسي انتقادي متون تصحيح شده/ تصحيح و مسائل مربوط به آن  
o  تاريخ ادبيات(متون قديمي آشنايي با(  
o داريموزه و موزه 
 
تـوان بـه دو گـروه تبـديل     آرشيو و نسخ خطي را در صورت ضرورت مي :تبصره
  .كرد

  
 :هاي مورد نيازاي از تخصصپاره

  رسانيكتابداري و اطالع*  
  تاريخ*  
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  ادبيات فارسي و عربي*  
  هنر*   

كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد و    (  ارتباطـات / وري اطالعـات  گروه مديريت و بهره. 3
  )دكتري

Management and Productivity of Information / 
Communications Department  

وري و هاي مختلف و افـزايش بهـره  رساني و كتابخانهمديريت مراكز اطالع :هدف
  .استفاده بهينه از اطالعات

 
انفجار . را در خود داردرساني به نوعي مديريت كتابداري و اطالع :توجيه ضرورت

ضرورت پرداختن  به مديريت  ،اطالعات و استفاده بهينه از حجم عظيم اطالعات
اقتصـاد اطالعـات زمـاني تحقـق خواهـد      . اطالعات و دانش را فراهم كرده است

  .يافت كه مديريت صحيح با استفاده از ابزارهاي مناسب  و مرتبط اعمال شود
  

  :د ازاي از دروس اصلي عبارتنپاره
o هاسنجي ايجاد مراكز اطالعات و كتابخانهامكان  
o مديريت دانش/ مديريت اطالعات  
o مديريت نيروي انساني  
o هاي دانشگاهي، عمومي، تخصصي و آموزشگاهيمديريت كتابخانه  
o آوري منابع، تجهيزات و امكاناتفراهم  
o ها و مراكز اطالعاتيوري در كتابخانهبهره  
o اقتصاد اطالعات  
o سنجيسنجي و علم، كتابيسنجاطالع....  
o امانـت بـين   )/ هاي موفـق نمونه(ها كنسرسيوم رساني واي اطالعهتعاوني

  ايكتابخانه
o هاي ديجيتاليمديريت كتابخانه  
o آمار  
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o اطالعات و ارتباطات  
o شناسي اطالعاتجامعه  
o جغرافياي سياسي اطالعات  
 

  :هاي مورد نياز عبارتند ازبعضي از تخصص
 كتابداري*  
  وريمديريت بهره*  
  ارتباطات*  
  آمار  *
  

  )دكتري/ كارشناسي ارشد/ يكارشناس(گروه فن آوري اطالعات . 4
Information & Communication Technology  Department           
                                             

اطالعات به صورت هاي ذخيره و بازيابي آشنايي و امكان توليد انواع روش :هدف
 مه خودكار و الكترونيكي يدستي، ن

  
فناوري اطالعات در جهان امـروز بـراي ذخيـره و بازيـابي بهينـه       :توجيه ضرورت

اغلـب وظيفـه فنـاوري اطالعـات را بـه      . ناپـذير اسـت  امـري اجتنـاب   ،اطالعات
كنند و آنها نيز بـا عـدم شـناختي كـه از كتابـداري و      متخصصان رايانه واگذار مي

سازي  و موارد مشابه دارند،  اگرچه در سـاختن  هاي نمايهاطالع رساني در حوزه
براي اينكـه بتوانـد بـا    ) اطالعات(ها اند؛ اما در پرداختن به محمولهها موفقمحمل

پرداختن به فناوري در  ،بنابراين. اندناموفق ،سرعت و دقت  و صحت جريان يابد
  .رسدنظر ميي امري ضروري بهرساناري و اطالعهاي كتابددانشكده

  : اهم دروس اصلي عبارتند از
o  4، 3، 2 ،1(سازماندهي دانش و اطالعات(  
o ذخيره و بازيابي  
o اطالعات يفناور /IT ،ICT  )كار آزمايشگاهي(  
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o نويسيسازي و چكيدهنمايه  
o كار عملي(افزار و چگونگي ساخت آن نرم(  
o كار عملي(الگ وب/ سايتايجاد وب(  
o كاويداده 
o هــاي دومنظــورهكتابخانــه/ كالتموانــع و مشــ: هــاي ديجيتــالكتابخانــه 

  )هيبريد(
o توليد و استفاده(ها ايچند رسانه(  
o هاي موجودنقد روش: بازيابي اطالعات  
o گسترش سواد اطالعاتي  
 

  :ن قرار استيبعضي از تخصص هاي مورد نياز از ا
  رسانيكتابداري و اطالع*  
  )وتريكامپ(انه يعلوم را*   
  تكنولوژي آموزشي*  

  
  )كارشناسي ارشد/ كارشناسي(گروه چاپ و نشر . 5

Publishing & Distribution Department  
هـاي  و پيشـرفت و الكترونيكي و شـناخت ابـزار   آشنايي با انواع نشر چاپي  :هدف

هاي مختلـف در  حاصله در اين زمينه و نحوه مديريت استفاده و نگهداري ماشين
 .كنندگانسازي نشر و سهولت دسترسي از نگاه استفادهجهت بهينهاين حوزه در 

  
چاپ و نشر سنتي و الكترونيكي بيش از هر جاي ديگر بـه حـوزه    :توجيه ضرورت

رسـانان چنانچـه در   اكثر كتابداران و اطـالع . مرتبط استكتابداري  رساني واطالع
تر و بهتـر خواهـد   سياستگذاري نشر و توزيع سهيم  باشند، جريان اطالعات سهل

مشـاركت   بـا   زيرا آنان در انتقال نيازهاي واقعي كاربران به مولفان و ناشران، ؛بود
بـه لحـاظ شـكل و    ها منابع مرجع و تخصصـي  ها و بررسي ويژگيتهيه نمايهدر 
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  .ثيرگذار باشندأتوانند تحتوا ميم
  
  :اي از دروس اصلي عبارتند ازپاره

o تاريخچه كتاب و كتابت  
o  مهارت در نگارش/ فرهنگ مكتوب/ شفاهيفرهنگ  
o روش استناد/ روش نگارش  
o نويسيكتاب/ نويسيمقاله  
o ها و مختصاتويژگي: نشر الكترونيك  
o ليف، ترجمه، گردآوريأت  
o ويرايش و انواع آن  
o هاي چاپها و دستگاهآشنايي و كار با سيستم  
o سياست نشر 
o هاي ليزريچاپ  
o  دستي و الكترونيكي(توزيع(  
o  پيگيريسفارش و  
o اي ويژههگروه/ بزرگساالن/ ادبيات كودكان  
 

  :هاي مورد نياز عبارتند ازبعضي از تخصص
  كتابداري*  
  تكنولوژي آموزشي*  
  )افزارينرم(كامپيوتر *  

  
  )دكتري/ كارشناسي ارشد(رسانيگروه تاريخ و فلسفه كتابداري و اطالع. 6

History & Philosophy of Library & Information Sciences 
Department  

بررسي و تحقيق در تاريخ و فلسفه كتابداري و ضـرورت تحقيـق پيرامـون     :هدف
   .رساني و تحول آنچيستي اطالعات و چگونگي اطالع
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رساني در محافـل و  ديرگاهي است كه بحث فلسفه اطالع و اطالع :توجيه ضرورت
. قـرار گرفتـه اسـت   رساني مطرح و مورد توجـه  مدارس علمي كتابداري و اطالع

رساني به نوعي دچار فقـر و يـا ضـعف در مبـاني اسـت و لـذا       كتابداري و اطالع
ضروري است تا دانشجويان و استادان در يافتن چارچوب مناسب نظري در ايـن  

 .رابطه آموزش و پژوهش كنند
  

 :اهم دروس ضروري اين رشته عبارتند از

o رسانيمباني كتابداري و اطالع  
o رسانيكتابداري و اطالع تاريخ و فلسفه  
o  علم و اطالع چيستي 
o  مكانيسم شناخت 
o رسانيثير مكاتب فلسفي بر كتابداري و اطالعأت  
o هاي موجودبندينقد طبقه  
o بنديفلسفه و طبقه  
o شناسيمعناشناسي و اطالع  
o اطالعات و دانش  
o و اطالعات يشناسزبان، زبان  
  

  : ندين قرارهاي مورد نياز از ابعضي از تخصص
  كتابداري * 
  فلسفه*  
  شناسيزبان*  
  تاريخ و فلسفه علم *  
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  يدكتر/ كارشناسي ارشد يگروه مشاوره اطالعات. 7
Information  Consulting Department 

  
و   يمه دولتيها و مؤسسات دولتي، نتربيت نيروي كارآمد كه بتواند سازمان :هدف

ياري دهـد و   يمنظوره و ديجيتالهاي تخصصي، دوخصوصي را در ايجاد كتابخانه
 .وري آنها را باال ببرديا بهره

در همه امور مفيـد و   يمشاوره اطالعات ،در دنياي پر تحرك امروز :توجيه ضرورت 
-اقبال عظيم جامعه به استفاده از فناوري اطالعات و صرف بودجـه . كارساز است

كـاري و يـا اسـراف و    رهبـا ره و چنـد باهاي كالن  در اين مورد كه گاه توأم با دو
در  ياتالف است، ضرورت پـرورش نيروهـاي كارآمـد جهـت مشـاوره اطالعـات      

  .گوناگون را ايجاب مي كند يهاسطوح مختلف خرد و كالن و در موضوع
  

  :اهم دروس اصلي اين رشته عبارتند از
o هاي آموزشگاهي، دانشگاهي و تخصصيمشاوره در تشكيل كتابخانه  
o هاسايتاندازي وباهمشاوره در طراحي و ر  
o سازيمشاوره در نمايه  
o رساني مشاوره در خدمات اطالعSDI   و...  
o هاي اطالعاتيگاهيمشاوره در تشكيل پا  
o هاي مختلفهاي اطالعاتي در زمينهمشاوره در ايجاد كنسرسيوم  
o آوري اطالعات و تجزيه و تحليـل  فراهم( يهاي پژوهشطرح مشاوره در

  )لهئحل مساطالعات و 
o هاها و كتابخانهمشاوره در مديريت  رسانه  
o  پروانه ثبت اختراع(مشاوره در اخذ پتنت( 
o رعايت حقوق مالكيت فكري 

 
  :هاي مورد نياز عبارتند ازبعضي از تخصص
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  كتابداري*   
  مشاوره *   
  مديريت *   

  
  گيرينتيجه
ت يترب. بديل استهاي بياز اولويت ،هاآموزش در جهان امروز و همه زمان  

جامعه در حوزه اطالعات و  يازهايرفع ن يمتخصص و كارآمد برا يروهاين
كه  يگريا هر نام ديو  يرسانو اطالع يكتابدار. ر استيناپذاجتناب يكتاب امر

از يكارآمد مورد ن يروهايت نيت تربيولئمس ،آن را به خوبي برساند يمحتوا
ت و يبنا به مفهوم خاص خود، ظرف يانرسو اطالع يكتابدار. جامعه را دارد

 پردازديآن م در حال حاضر به انجام را تر از آنچهفرا ييهاتيولئيي انجام مستوانا
ن مقاله، حداقل انتظاراتي است كه در قالب يدر ا يشنهاديپ يهاگروه. دارد

ل دانشكده يتشك يبررس. توان انجام داديم يرسانو اطالع يدانشكده كتابدار
د يمطرح شده با يهاخواهد و ضرورتيراسخ م ي، عزميرسانو اطالع يكتابدار

محور، نقش نگارنده معتقد است كه در جامعه پژوهش. رديمورد مطالعه قرار گ
آموزش  يكارآمد برا يروهايت نيترب. ت دارديار اهميبس يرسانو اطالع يكتابدار

  .جامعه را پركند يموزشو آ يپژوهش ياز خألها ياريتواند بسينسل جوان م
  

  هاپي نوشت
  

1. Wilson  
2. Pinto & Millet 
3. Bloomfield 
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