
 



 

  . ا نخوانندمردم آنها ر دیکن یکار ستیکاف کتابها را سوزاند ستین یازین  فرهنگ کی ینابود یبرا

 هوگو کتوریو*

To destroy a culture 

No need to burn books 

Just make people not read them 

*Victor Hugo 
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 : آیدا جاسمیسردبیرسخن 

ست که در ا یدر دانشگاه ها حرکت مبارک ییدانشجو یعلم یانجمن ها تیو فعال لیطرح تشک

در  شتریب یو ادب یبخش نشاط علم دیدانشگاه نو یفرهنگ یسازمان ها تیصورت تداوم و حما

مند است . امروزه ثابت شده است که بسنده کردن عالقه انیانشجود انیو درن یآموزش یگروهها

 یو پژوهش یآموزش یها تیدر دانشگاهها به فعال یمختلف آموزش یگروه ها انیشجواستادان و دان

و عالقه  یرفتن نشاط علم نیجز از ب یاجهیو محدود نت یرسم یها تیمرسوم و اکتفاء به همان فعال

انجمن  آمدن دیدر دانشگاه ها نداردتجربه کوتاه پد یو ادب یعلم یبه کارها انیدانشجو یمند

 یان مو شرکت در انجمن ها نش تیعالقه مند از فعال انیو استقبال دانشجو یینشجودا یعلم یها

 لیخارج از کالس درس تما یها تیبه فعال یامختلف تا چه اندازه یهارشته انیدهد که دانشجو

نشاط  نیا قیتوانند در تزر یکه دارند چقدر م یتیها با توجه به خاصانجمن  نیو رغبت دارند و ا

داد تا به  دوباره دست یفرصت به همین خاطر و موثر باشند. دیقشر  دانشجو مف انیم در ییایو پو

  یشناس شعلم اطالعات و دان گروه ییدانشجو -یانجمن علم) دانش نما(  ةینشر  بهانه  انتشار  مجدد 

اب و کتاب داری در زمینه کتند به تحقیق و بررسی موضوعات مهم دانشجویان عالقه م دانشگاه تبریز

 پرواز کرانیتواند با آنها تا ب یهستند که انسان م یعلم و دانش دو بالمی دانیم که  پردازند. ب

و معرفت او  یشود.علم و دانش، آگاه یم نیآنها مع یریبه کارگ یکند.ارزش هر انسان با چگونگ

شود،  شتریان بانس یی.هر چه داناابندی یفرشتگان هم بدان دست نم یرسانند که حت یم ییرا به جا

مان  یرا در زندگ یمیتواند تحوالت عظ یدانش م شود. یپر رنگ تر م یزندگاو در  ینقش رهبر

د مان گرفتن علم و دانش را در وجو ادی اقیاشت دیمسئله شا نیا یکند فکر کردن درباره  جادیا

 شرفتیبه علم خود افزوده و از آموخته ها جهت پ میکن یسع دیتر کند، پس تا حد توان با شیب

 د



 یم شیپ علم و دانش به سرعت یکه در مسئله  ییایتا در دن میاستفاده کن گرانیخود و د یزندگ

امکانات،  ی همه رایز میکن لیتبد تیمان را به واقع یها ایرو میتوان یعلم دانش م با.میرد عقب نمان

بشر بوده است که به کمک علم و  یایرو یروز میکه ما در حال حاضر دار ییلوازم و ابزار ها

 یدر زندگ که علم و دانش نیا با.به خود گرفته است تیدانش و تالش مداوم انسان رنگ واقع

 یت خطراتممکن اس زین یشود اما گاه یم شرفتیدارد و باعث تکامل و پ یمهم اریانسان نقش بس

در راه نا  شیاست که انسان از آموخته ها یدر صورت نینسل بشر به همراه داشته باشد و ا یهم برا

 زیز آن نادرست استفاده کردن  یاز نحوه  یبه آگاه ازیدرست استفاده کند پس علم و دانش ن

این امر زمانی محقق می شود که ما به خواندن  قدم بر دارد. حیدارد تا انسان همواره در راه صح

ت. کتاب خواندن، کسب دانش اس تیاهم لیدال نیتراز مهم یکیکتاب روی بیاوریم ، زیرا که 

موضوعات  ۀدربار یگوناگون اطالعات فراوان یهاکتاب منبع سرشار اطالعات است. خواندن کتاب

 یزهایچ د،یخوانیکه م ی. هر کتاببخشدیما عمق م یو به آگاه گذاردیما م اریمختلف در اخت

رغم همه  یعلبا این حال  .دیماندیم خبریاز آنها ب صورت نیا ریکه در غ دیآموزیم یاتازه

 یا هینتشار نشرمعطوف به ا هیریتحر تئیوالن و هئمس یمشکالت و کمبودها در انتشار فصلنامه, سع

پژوهشگران  یریتا ضمن به کارگ بوده است علم اطالعات و دانش شناسیدر حوزه تحقیقی  -یعلم

است که  یخوشوقت هیما کمال استفاده برده شود. زیرشته ن نیو بزرگان ا دیجوان, از تجارب اسات

          .     میکن یم کتاب و علم اطالعات عالقه مندان به  میتقد را  1401از فصلنامه شماره   نیاول

!با جتدیداحرتام  

         آبدا جامسی

 ه
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 پژوهشگر: آیدا جامسی
 هاکتابخانهو بقای  تیامن موضوع:

 و ارتباطات و اطالعات فناوری پیشرفت به توجه با

 گسترش سبب آن از حاصل یهاینوآور گسترش

 و االک از جدیدی انواع پیدایش و وریبهره زیاد بسیار

 جهان در خصوصبه مرورزمانبه و است شده خدمات

 یهانهیهز و صرفهبهنمقرو اطالعات پردازش امروز

 امکانات آمدن کار یبارو و است کاهش به رو ارتباط

 و یننو و محصوالت پیدایش باعث تنهانه جدید فنی

 هبلک نشده امور انجام برای کارآمدتر و بهتر یهاراه

 فزایشا نیز را فناوری از سوءاستفاده امکان آن بر عالوه

 و رقانونیغی اعمال چون شرایطی چنین در و است داده

 هب شیازپشیب نیاز ردیگیم صورت سرعتبه مخرب

 از داشت خواهند اطالعات از حفاظت ستمیس کی

 یمل تیامن و دولت به مربوط اطالعات سطح نیباالتر

 نیهمچن هاشرکت در موجود اطالعات سطح تا گرفته

 همم یهاجنبه از یکی یاطالعات از ینگهدار و حفاظت

 از فادهاست با و است یدانشگاه یهاکتابخانه یاتیح و

 قابلهم جهت ایپو دانش و یتیامن حیصح فنون و ابزارها

 را یباطارت یاتیح بستر یبرا که یداتیتهد مجموعه با

 یهاکتابخانه .بود خواهد سریم اندازدیم مخاطره به

 خاص نوع لیدل به یاژهیو تیاهم یدانشگاه

 اردد العاتاط انتقال اطالعات تبادل و کنندگانمراجعه

 یبرا ابزارها و هاروش ر،یتداب از مجموعه به تیامن

 یهاامنظ و رمجازیغ راتییتغ و یدسترس از یریجلوگ

: 28،ینیذکرالحسشود )یم اطالق یارتباط و یاانهیرا

 زویا فیتعر به اطالعات تیامن (1386

 ونیسیکم/ زویا استاندارد) 200۷2.یس.یا.یآ

 اطالعات تیامن (2۷002 کیالکترون یالمللنیب

 :است ازیموردن ریز اصل سه نیتضم منظوربه

 افراد یبرا فقط منابع نکهیا از نانیاطم: یمحرمانگ. 1

 هستند دسترس در سازمان مجاز

 و بعمنا بودن کامل و الزم دقت نیتأم :یکپارچگی. 2

 .آن پردازش یهاروش و هاداده

 در مجاز افراد نکهیا از نانی: اطمیریپذدسترس. 3

 و هاداده و منابع به ،شدهنییتع یهازمان یتمام

 شرفتیپ با .باشند داشته یدسترس موجود یهاهیسرما

 یابزارها آمدن وجود به نیهمچن و اطالعات یفناور

 یمنیا قفل شکستن ،یوتریکامپ نظامبه نفوذ دیجد

 و یاانهیرا یهابرنامه معکوس یمهندس ای افزارهانرم

 یطراح در ناخواسته مشکل صدها وجود نیهمچن

 ،هاسازمان یتیامن یهاروال و مختلف یافزارهانرم

 وجود رمجازیغ افراد یدسترس و حمله خطر شهیهم

 ارائه ،هاکتابخانه به دیجد یهایفناور ورود با و دارد

 هاادهد به توجه و کنندگانمراجعه به ازیموردن اطالعات

 شیزپاشیب هاکتابخانه در موجود اطالعات و

 .است قرارگرفته موردتوجه

 یابیباز و رهیذخ یبرا یسازمان عنوانبه هاکتابخانه

 برآوردن در را یمهم نقش کاربر ازیموردن اطالعات
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 شتریب(. 138۷ ،یبرقعکنند )یم فایا هاآن یاطالعات ازین

 داتیتهد انواع معرض در هاکتابخانه ازجمله هاسازمان

 ازجمله هستند سارقان و خرابکاران یخارج و یداخل

 و مهم اریبس اطالعات سرقت به توانیم داتیتهد نیا

 یکاردست ای و یاطالعات یهاهیسرما و یاتیح

 نیچن باوجود. کرد اشاره مرج و یاتیح اطالعات

 شمار به هانظام یایمزا از توانیم که یعوامل یطیشرا

 تحت ر( اگباال یدسترس تیقابل و سرعت مثل) بروند

 و وندش یریپذبیآس باعث است ممکن نباشد کنترل

 ،یارخرابک نفوذ به هاآن از تیبدن افراد سوءاستفاده

: 24، یردامادیم) انجامدیب یاخاذ ای ،یبردارکاله

 مشکالت یرونیب مشکالت وجود بر عالوه (.1388

 حیصح روال وجود عدم صورت در تواندیم زین یعیطب

 و مخرب جینتا اطالعات از حفاظت یبرا

 بار هب هاکتابخانه ای و هاسازمان یبرا یریناپذجبران

 و یپژوهش ،یفرهنگ یهاهیسرما یمنیا و حفظ اوردیب

 اول درجه در هاکتابخانه در یرساناطالع فناورانه

یم را یساز یمنیا و حفاظت نیا که دارد قرار تیاهم

 کرد یبندمیتقس ریز صورتبه توان

 دمع برابر در ابخانهکت منابع از حفاظت ستمیس. 1

 امانت مقررات تیرعا

 انواع برابر در ساختمان از مراقبت یهاروش 2.

 کتابخانه یلیتعط ساعات در دستبردها

 انکنندگمراجعه و کارمندان سالمت و تیامن نیتأم. 3

 (1386 عازم،) یکار یهامحل در

 و تیامن نمودن ایمه دیبا یمنیا ستمیس یاصل هدف

 خانه،کتاب کارکنان یبرا نهیزم نیا در الزم التیتسه

 تابخانهک کنندگانمراجعه و کتابخانه زاتیتجه و منابع

 املک تیامن یبرا ازیموردن مسائل و موارد تمام. باشد

 در یتداخل هرگونه جادیا بدون دیبا کتابخانه

 ردیپذ صورت مراجعان به کتابخانه به یرسانخدمت

 یازهاین اهکتابخانهاصل  در ؛ و(2004 کمب، مک)

 وعن اساس بر کتابخانه هر ندارد یکسانی یتیامن

 کارمندان و مراجعه تعداد بودجه، و منابع کتابخانه،

 یتیامن ازین زاتیتجه و منابع مقدار و ساختمان اندازه

 اعثب کتابخانه در یتیامن مسائل ؛ ودارند یمتفاوت

 به یبزرگ کمک بلکه شودینم کاربران کردن محدود

 .است کتابداران نیهمچن و کاربران

 

RFID :نمودن ایمه دیبا یمنیا ستمیس یاصل هدف 

 نکارکنا یبرا نهیزم نیا در الزم التیتسه و تیامن

 کنندگانمراجعه و کتابخانه زاتیتجه و منابع کتابخانه،

 یبرا ازیموردن مسائل و موارد تمام. باشد کتابخانه

 یداخلت هرگونه جادیا بدون دیبا کتابخانه کامل تیامن

 ردیذپ صورت مراجعان به کتابخانه به یرسانخدمت در

 یازهاین هاکتابخانه عصر در ؛ و(2004 کمب، مک)

 وعن اساس بر کتابخانه هر ندارد یکسانی یتیامن
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 کارمندان و مراجعه تعداد بودجه، و منابع کتابخانه،

 یتیامن ازین زاتیتجه و منابع مقدار و ساختمان اندازه

 اعثب کتابخانه در یتیامن مسائل ؛ ونددار یمتفاوت

 به یبزرگ کمک بلکه شودینم کاربران کردن محدود

 .است کتابداران نیهمچن و کاربران

 Identification radio نیالت کلمه سه از

frequency: امواج قیطر از ییشناسا یمعنا به 

 ککوچ کیالکترون قطعه کی که باشدیم ییویراد

 ییوانات تراشه نیا و است تنآن کی و تراشه کی شامل

 اب مشابه یکاربرد و دارد اطالعات تیبا 2000 حمل

 و یاعتبار یهاکارت بر موجود یسیمغناط ینوارها

 موجود یبرا .است دارا بارکدها ای و هابانک عابر

یم جادیا را خودش به منحصر شناساگر کی موردنظر

 افتیدر یبرا و است متفاوت یگرید با که کند

 دیاب ستین فرد توسط خواندنقابل که هاآن اتاطالع

 شود اسکن بارکد همانند

 دو هر که گفت توانیم بارکدها برابر در Rfid تیمز

 و کندیم حمل را محصول به مربوط اطالعات

 مثالا  دارد وجود یفناور دو نیا نیب یمهم یهاتفاوت

 قرار میمستق نیال کی در دیبا خوان بارکد دستگاه

 میمستق نیال به ازین RFID خواننده دستگاه یول ردیگ

 ربردکا از .رفعالیغ ای باشد فعال نوع از تک چه ندارد

 مورداشاره نیا به توانیم کتابخانه در RFID آراف

یم ختهسا درون ستمیس کی جون ستمیس نیا که کرد

 وزمج یدارا که کتابخانه منابع مواد خروج مانع باشد

 رجعم منابع ای و ارزشمند و سینف اقالم ای و ستندین

 هر و بوده حساس موارد نیا به نسبت شودیم حسن

 قیتطب را خود ازین با متناسب RFID ستمیس نیا کتابخانه

 و جستجو در سهولت باعث ستمیس نیا و دینمایم

 تهشرفیپ تیوضع و وقت اتالف عدم و بودن خودکار

 و آوردیم ارمغان به کتابخانه کاربران یبرا را خدمات

 صورت سرعت با توانندیم خودکار یامانت از استفاده با

 خانهتابک مسئول و کتابدار کمک به ازین بدون و ادیز

 با تواندیم ستمیس نیا. ندینما افتیدر را کتاب

 دره کتاب 10 فرد به را قفسه در موجود یهاکتاب

یم روش نیا مهم دیفوا از کند یربرداریتصو یرسان

 تیکم از توانیم که کرد اشاره موارد نیا به توان

 یهاکتاب یموجود توانیم و داشت خبر یهاکتاب

 وردآ دست به مدت نیکمتر در را کتابخانه در موجود

 هاابخانهکت یبرا یادیز اریبس دیبا ستمیس نیا کل در

 که ابکت ییجابجاة نیدرزم خصوصبه دارد کتابداران

 مطلع ارکتابد نباشد خود مناسب یجا در یکتاب اگر

 خروج و ورود طیشرا یبررس و کنترل به و گردد

 هکتابخان منابع و مواد حفاظت و تیریمد و اطالعات

 هترب یوربهره و سهولت سبب یطورکلبه پردازدیم

 .شودیم کتابداران و کاربران

 یهاچالش از یکی خانهکتاب یبقا حفظ و تیامن

 کهنیا به توجه با و است کتابخانه متخصصان عمده

 کاربران نیهمچن و یاکتابخانه منابع و مواد تعداد

 خطرات شیافزا باعث کهاندشیافزا به رو روزروزبه
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 ابعمن نکهیا به توجه با شودیم سرقت جرم دکنندهیتهد

 از لمتشک یامجموعه شامل هاکتابخانه دهندهلیتشک

 CD،یریتصو ،یصوت مجالت، و اتینشر هاکتاب

ROM,DVD یتمام حفظ یبرا صصانمتخ. است...و 

 یکی ازجمله شوندیم مواجه بزرگ یهاچالش با هاآن

 ودوج به هابیآس از یریشگیپ یبرا که هاراه نیا از

 دیاب که است کتابخانه ساختمان تیامن است آمده

 یکیکترونال و یچاپ منابع از حفاظت یبرا یکاف تیقابل

 ستمیس کی کنندهنییتع عناصر از یکی. باشد داشته را

 تیامن خانهکتاب کی در که یکیالکترون نگیگنالیس

 RFIDکه یدرحال ستین انهیرا تیامن و اطالعات

 یازسنهیبه وتریکامپ تیامن یفناور شودیم استفاده

 استفاده و یدسترس برابر در یمحاسبات یهانظام

 شامل زین اطالعات تیامن. شودیم مربوط ناخواسته

 ،یخصوص میحر ت،اطالعا تیریمد مانند یمسائل

 تیامن و شوندیم هاداده یکپارچگی اطالعات

 و تیامن شامل که کتابخانه کی در اطالعات

 یهاوهیش و کتابخانه کارکنان و پرسنل یهااستیس

 و مناسب و مؤثر یریگ بانیپشت یبرا شدهاعمال

 .تاس یمحاسبات امکانات یکیزیف یکپارچگی

 

 

 (موضوع دوم)پژوهشگر: آیدا جامسی 
و )اعم از آرشی هاکتابخانه تیریمد موضوع: 

 و حفاظت از منابع( یاحرفه اخالق منابع،

 آرشیو:

 و دیتول ادارات در معموالا که یخیتار مدارک و اسناد

 و اعتبار لیدل به دیآیم دست به هاآن یگانیبا از

 و راث نیب یعیطب رابطه کی و شودیم حفاظت تیاهم

 خارج از بعد که یاسالم نیهم سپس دارد وجود مؤثر

 به توجه با اشیادار روزمره تیفعال گردش از شدن

 به که شد خواهد ینگهدار یتخصص و یاستناد ارزش

 سابقه. ندیگویم یخیتار اسناد ای ویآرش استناد آن

 یهابهیکت و یگل الواح در توانیم را رانیا ویآرش

 دوران در افتی یشناسباستان اتیعمل در موجود

 ینگهدار خزانه نام به یمحل در یادار اسناد ینشهخام

 وهیش رانیا مختلف یهاحکومت در و شدندیم

 .بود متداول خزانه در ینگهدار

 و هقیسل اساس بر امروز به تا گذشته از مردم یتمام

 یایاش و اسناد ینگهدار و یآورجمع به شانعالقه
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 و تالپسکارت ای مختلف ربتم کارت ازجمله یشخص

 یلیتحص دوران به مربوطه مدارک و ریتقد یهانهارای

 از یبردارلمیف و عکس داشتن باور و رهیغ و ازدواج و

 نیا به که کندیم ثبت را خود یزندگ مهم لحظات

 صورتبه که ترگسترده و تربزرگ مجامع در تیفعال

 مراکز مثال فرض به ردیگیم انجام یرسم و یجد

 اسناد بیترت نیهم به هاسازمان و یعموم و یدولت

 هاآن از و حفظ دیتول از بعد را یمال و یحقوق و یادار

 ایاش به نسبت یشتریب تیجد با یول کنندیم ینگهدار

 هک است ذکرقابل مهم نکته نیا و یشخص مدارک و

 هر توسط آمده وجود به یهابرگ و اوراق یتمام

 یدارنگه تیقابل و ینگهدار به ازین افراد ای و سازمان

 دهینام اسناد که یاوراق از دسته آن داشت نخواهد را

 ای افراد خود ازنظر که هستند یاوراق اصل در شوندیم

 ار ینگهدار ارزش و تیقابل مربوطه ارگان و سازمان

 .است دارا

 :اصطالحات فیتعر

 ((archive) ویآرش

 هک یشخص ای موسسه سازمان کی یجار ریغ اسناد. 1

 یدائم یهاینگهدار یبرا مستمر ارزش خاطر به

 .شودیم دهیبرگز

 یانگیبا آن در ویآرش منابع که یساختمان ای مخزن. 2

 شودیم

 و ثبت و ینگهدار نشیگز مسئول که یسازمان. 3

 یطورکلبه یول. است یویآرش منابع یدهخدمت

 که اسناد مجموعه شودیم فیتعر گونهنیا ویآرش

 شرکت یادار واحد سازمان کی یهاتیفعال براثر

 یابر و است جادشدهیا نیآفر خانواده کی تا موسسه

 و ینگهدار و حفظ به ندهیآ مراجعان و استفاده

 .شودیم یدهسازمان

 

 ویآرش اصول

 aras جهت در یکتابدار اصول یتمام قبول 

 هک ینیقوان و اصول یاجرا در یسع کسانی یمشخط

 جامان به را است یتخصص صورتبه ویآرش نیزم در

 آن اساس که رانگاناتان اصول قبول بر عالوه و ساندبر

 گونهنیا را یو گانهپنج اصول است یرساناطالع

 .کنندیم فیتعر

 است استفاده یبرا اسناد. 1

 اشخواننده سند هر .2
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 سندش خواننده هر. 3

 دینده هدر را خواننده وقت. 4

 استیپو و زنده و وارهاندام ویآرش .5

 (138۷،دامنپاک)

 مراکز در هاست یویآرش که ینیقوان و ولاص

 :شامل گذارندیم احترام هاآن به یویآرش

 جداگانه طوربه سند هر که یسازمان نظم حفظ. 1

 یقاط یگرید با سازمان کی اسناد که شودیم مرتب

 دفاتر ای فرد و سازمان کی از شده افتیدر منابع تا نشود

 اب که ستا منسجم و گانهی مجموعه طوربه یسازمان

 .دباش نداشته تداخل هاسازمان گرید افتیدر اعصاب

 اساس بر دیبا اسناد که اسناد هیاول نظم به احترام. 2

 .شوند یگذاریجا بیترت و نظم تیرعا با دیبا و شماره

 اواخر در که مؤسسات نینخست فیوظا و اهداف. 3

 هاآن هدف که بودند یویآرش مؤسسات آمدن دیپد

 حفاظت ویآرش تیقابل ارزش که اسناد آن دسته نییتع

 مؤسسات به هاآن منظم انتقال و دارند ینگهدار و

 نیهمچن و است هاآن از حفاظت یبرا یویآرش

 ازیوردنم اسناد به هیاول نظر همان با بتوانند پژوهشگران

 و یبررس به و کرده مراجعه شانیا پژوهش کار یبرا

 .بپردازند اطالعات رییتغ و استنتاج

 :یویآرش مراکز زاتیتجه و تمانساخ

 مراکز در اسناد ینگهدار طیشرا و یمعمار وهیش 

 اریمع ساسا برکی هر است متفاوت گریکدی با ویآرش

 و ییایجغراف طیشرا به توجه با و خود خاص

 را ویآرش ساختمان و یمعمار نوع خود یوهواآب

 رد اسناد نوع رگذاریتأث عوامل از یکی کندیم نییتع

 یتمام در ریز یازهاین و اصول یول هست ویآرش

 :باشدیم کسانی ویآرش زاتیتجه و هاساختمان

 یسوزآتش از هاآن داشتننگه امان در و اسناد حفظ. 1

 موارد ازجمله و حشرات دیخورش دیشد نور رطوبت

 و نور هوا کنندگانمراجعه و افراد به توانیم زابیآس

 هاقارچ واعان و حشرات رطوبت و حرارت یکیتار

 عوامل زمره در عوامل نیا یتمام که کرد اشاره

 رآثا به رسانبیآس موارد ازجمله هست یعیرطبیغ

 دکر اشاره زین یانسان عوامل به توانیم کتابخانه منابع

 دنکر تا مثل هاکتاب از نادرست استفاده شامل که

 کتاب حیصح کردن خارج عدم و آن جلد ای و هابرگ

 از و گرفته کتاب عطف یباال قسمت از که قفسه از

 طب روش نیا با نیا که کنندیم خارج قفس

 جدا و کتاب عطف یدگیدبیآس و یشدگخراب

 اصول از شودیم آن درون یهابرگ از عطف شدن

 اشاره منظم و حیصح دمانیچ به توانیم حفاظت مهم

 .کرد

 شامل تواندیم کنندهیریشگیپ یهاروش ازجمله

 و مواد درست یسازرهیذخ نظافت نترلک طیمح کنترل
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 ،هدیدبیآس اسناد آثار مرمت ح،یصح یبردارنسخه

 .کرد شارها یفتوکپ و کروفونیم هیته اسناد، ریتکث

 :یویآرش مواد یسازمجموعه نحوه 

 یسازمجموعه و یویآرش وهیش هاسازمان نکهیباا 

 .هست کسانی هاآن اصول یول ددارن یمتفاوت

 :یداریشن و یدارید منابع ویآرش 

فراهم  به که یداور جهت پژوهش روند: نشیگز. 1

 .گرددیم یمنته یآور

 یفن یهانهیگز است ممکن که یروند: یآور فراهم. 2

 .ردیبرگ در را یکیزیف و

 یدبع یشامدهایپ اساس بر و داوران روند دنیگز نو. 3

 .یمش و خط در راتییتغ

 از که ییهامحل مدارانهاخالق گذاشتن کنار حذف. 4

 نوراهلل) .باشد نیوج از متفاوت معنا نیا که مجموعه

 (.1385 ،یمراد

 ویآرش مسئوالن و یانسان یروین

 یهابرنامه دنبال به معموالا رانیمد: اسناد رانیمد. 1

 و ینگهدار یدهسازمان و دیتول جهت در مؤثر و دیمف

 به کل در کندیم فراهم را سازمان یجار اسناد یابیباز

 .پردازندیم اسناد تیریدم

 تیابلق و ارزش که یمواد و منابع: کتابدار کارکنان. 2

 یرو بر منابع نوع اساس بر را داشته ینگهدار

 هانآ یدهسازمان به و کرده ثبت گوناگون یهارسانه

 .پردازدیم گوناگون یهاروش از استفاده با

 که کندیم تالش افراد نیا: اسناد مرمت کارشناسان. 3

 یبیرتخ عوامل و یطیمح آفات برابر در اسناد حفظ به

 .پردازندیم

 چه از اداسن یابیارزش آنان فهیوظ خیتار کارشناسان. 4

یم یخیتار چه یرسم اسناد یروخوان به و یخیتار

 .دارند ار کار نیا به نسبت یکاف تخصص چون پردازند

 (:هاادمانی) ویآرش تیریمد در یشفاه خیتار گاهیجا 

 از گرددیم انجام مصاحبه قیطر از که یشفاه خیرتا 

 قرن در که یخیتار یهاپژوهش در مؤثر و مهم ابزار

 فیوظا از یکی گرفت قرار موردتوجه ستمیب

 دچار اثر کی اگر که است نیا یویآرش یهاسازمان

 دیبا یاهشف خیتار قیطر از پژوهش با که باشد ینواقص

ود خ هیاول بانام ای ویآرش در ابتدا روش نیا شود رفع

 در و بوده هفرانس و انگلستان ،ایاسپان ا،یتالیا در( ادمانهی)

 تالش با انقالب از بعد هیاول یهاسال در زین رانیا

یبازم کشور از خارج داخل مؤسسات و هاسازمان

 اب مصاحبه حد در فقط یشفاه خیتار رانیا در .گردد

 اندک تعداد است هامصاحبه نیا یگردآور و افراد

 توجه گرید یکشورها در یول گردندیم منتشر هاآن

 در که یحد تا شودیم یشفاه خیتار به یاریبس

 تیاهم به توجه با. شودیم داده آموزش مدارس

 و ویآرش تیریمد در یشفاه خیتار روزافزون
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 عاداب یبررس به تا است آن بر نگارنده یکتابدار

 بپردازد نرایا از خارج و داخل در مبحث نیا مختلف

 بود مک مقاله نیا نیتدو در نگارنده مشکالت از یکی

 یفاهش خیتار ةنیزم در منابع و مطالب بودن هیماتنک و

 زین آن که بود یرفارسیغ منابع بخش در بخصوص

 به نابعم یجستجو راه سر بر که بود یمشکالت از یناش

 یجستجوها مورد در مثال طوربه آمدیم وجود

-بارتع کردن جستجو بار هر با نهمتأسفا ینترنتیا

oral dictionary  یدسترس یگرام یمشتر»عبارت 

یم قرار رو شیپ .«باشدینم ریپذامکان تیسا نیا به

 (138۷ پور، یسبز) .گرفت

 بعمنا( یشفاه یادماندنی) یشفاه خیتار فیتعر در 

 منابع دانآمده معنا کی به یشفاه خیتار با ینقل و یذهن

 است یعمل یشفاه خیتار یشفاه یادمانی ینقل و یذهن

 با و یسخنران مصاحبه قیطر از آن لهیوسبه که

 ودهاکمب مطلع و نظرصاحب افراد از یکتب درخواست

 پر دارد وجود یخیتار یهاپژوهش در که ییخألها و

 یفاهش فرهنگ در که هستند یمنابع زین رهیغ و شودیم

 افراد یهانهیس در معروفقولبه و دارد وجود جامعه

 .است جامعه

 مطالعات در که رهیغ و هایباز و یمذهب مراسم مثل 

 توانندیم یارزشمند منابع از جامعه یاجتماع یخیتار

یم هاآن اشاعه و یآورجمع به ازین و ندیایب حساببه

 اولدست منابع از یکی اصل در (.1384 ،یزیعزباشد )

 است خیتار از دوره و یخیتار یدادهایرو بر ناظر که

 و پروژه در شوندهمصاحبه فرد ای افراد به توانیم

 انمورخ از زین رانیا در کرد اشاره یخیتار قاتیتحق

 یبرت کرده استفاده شیخو آثار در ناقالن که مشهور

 خیتار انیب یبرا یفردوس یهاسروده از یکی و باشدیم

 یفاهش خیتار از یو استفاده دهندهنشان که انیاشکان

 بود

 خشانیب هم و شاخ شد کوتاه چو

 خشانیتار دهیدجهان دینگو

 امدهینشن نام جزبه شانیا از

 امدهید خسروان نامه در نه

 اداره ستهب قفسه صورتبه یشفاه خیتار منابع و ویآرش

 یچاپ ریغ موارد در که دهدیم نشان تجربه و شوندیم

 تفادهاس با توانیم و کنندیم استفاده یثبت نظام از ستین

 خیارت منابع یابیارز و( محتوا و منشأ) اریمع و عوامل از

 .پرداخت یشفاه

 منشأ اصل

 یبازنگر فرصت شودیم ضبط یهابرنامه کهیهنگام 

 شود دیتائ ای رد یمطلب است ممکن و دیآیم فراهم

 به اصرار شوندگانمصاحبه است ممکن یگاه

 دهند نظر رییتغ یبازنگر از بعد و باشند داشته یبازنگر

 آن از ای و کند اضافه مصاحبه به را یمطلب بخواهند و

 و دقت تیدرنها کار نیا معتقدند یاعده بکاهند

 ادعا هم یاوعده بود خواهد باال را کار جهینت ارزش
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 دستخوش را کار منشأ و اصل صحت کار نیا کندیم

 (1384 ،ییفدا) .کندیم رییتغ

 هک یشفاه خیتار مبحث که گفت توانیم جهینتدر

 نیردتیجد و نیترمهم از است شدهثابت یعلم ازلحاظ

 مورا تمام به یدگیرس از بعد که هست ویآرش بخش

 به دنیشبخ نظم و بیترت و یبندرده و ویآرش به مربوط

 کردن درک در یخألها وجود کارکنان به توجه با آن

 به زاین یمیقد اطالعات خصوصبه توده ویآرش اسناد

 قیطر نیا از که گرددیم مطرح یشفاه خیتار مباحث

یم پر یخیتار یهاپژوهش در موجود یهانقص و خأل

 از بهتر و پردازدیم یخیتار منابع کردن یغن به و شود

 هک خبره افراد یجستجو ویآرش مؤسسات و هاسازمان

 ارندد گذشته به نسبت ترقیدق و ترکامل اطالعات

 ستد به یترقیدق تاطالعا و پرداخته هاآن و مصاحبه

 .اورندیب

 یرساناطالعکتابداری و  یاحرفهاخالق 

 یکل حالت در یدانشگاه چه یعموم چه هاکتابخانه 

 کندیم ارائه خدمات جامعه افراد از یاگسترده قشر به

 دانش نبرداشت عالوه کتابخانه نیمسئول و کتابداران و

 دجایا یبرا یکاف ییتوانا دیبا یکتابدار یدانشگاه

 طالعاتا دیبا و باشند داشته را کاربران و مناسب روابط

 ار شناسجامعه و یروانشناسة نیدرزم یکاف مهارت و

 اربرانک و مخاطبان با یبهتر نحو به بتوانند تا داشته

 یاهحرف اخالق دیفوا از یکی کند برقرار ارتباط خود

 تیعار و کاربران اعتماد حفظ و جادیا باعث کتابداران

 حفاظت هب کارکنان و کتابخانه قیتشو به یمعنو حقوق

 و کاربران استفاده یبرا اطالعات از ژهیوبه و محرمانه

 .هست یدهخدمت در لیتسه

 نآ رساناطالع و کتابداران یاخالق نیقوان اساس بر

 ندبتوان هم تا دارند شیخو عهده بر یخاص تیمسئول

 ببس و کرده مقاومت کتابخانه مواد سانسور برابر در

 تیموفق نیهمچن شوند اطالعات حیصح تبادل

 در روزهروزب که هست ایپو یامر کتابداران و کتابخانه

 اتیخصوص همواره خیتار طول در و است رشد حال

 .است یو سنجش یارهایمع نیترمهم از افراد یاخالق

 خچهیتار

 صهعر به رید یاندک یرساناطالع و یکتابدار حرفه 

 نینخست یاخالق قواعد و وارد یقاخال رفتار و نیقوان

 دانشکده ریمد پالمر یمر توسط نوزدهم قرن در بار

 در گفت ؛ کهشد مطرح پرات موسسه یکتابدار

 ثلم اقشار ریسا مانند دیبا زین انیمرب و کتابداران

( رتشا افسران دانشگاه، استادان پزشکان، حقوقدانان،)

 در ؛ و(1381 :نشاط) .کنند وضع را خود یاخالق قواعد

 یکتابدار نظرانصاحب و انیمتصد یالدیم 1۹80 سال

 اخالق اصل که کردند فراهم نیقوان مجموعه کایآمر

 .گرفتیبرم در را پژوهش و یرساناطالع سیتدر و
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 اخالق

 به توانیم افراد اخالق و برخورد نحوه از استفاده با

 حرکت نیا زییتم و سنجش ابزار کی و برد یپ شغلشان

 همجموع درواقع کتابداران اخالق تست غلط و درست

 تا شودیم باعث که است ییهاخلق یهاروش از یکل

 خصوصبه هاکتابخانه در یمسدود یاجتماع روابط

 و قیشوت سبب که دیآ وجود به مراجعه و کتابدار نیب

 نیا و گردد کتابخانه به هاآن لیتما و رغبت شیافزا

یم زین تابدارک تیرضا و خاطر یآسودگ باعث کار

 یاخالق اتیخصوص یکتابدار در اخالق .شود

 .گذاردیم ریتأث کتابخانه کی تیموفق بر کتابداران

 ستین سریم یعلم و یتخصص یهامهارت داشتن با تنها

 رداربرخو ژهیو یاخالق تیخصوص یدارا کتاب بلکه

 کتابدار باشد یانسان یواال یهایژگیو یدارا و باشد

 انیم از یحت یطیشرا هر در تواندیم کوشا

 لفض دورافتاده یروستا کی در یمحقق یواریچهارد

 رسالت که رایز ببرد اشجامعه درون به را معرفت و

، یرهنگف نهاد هر مثل کتابخانه یوجود لیدل به کتابدار

 و معلم بدون که است یدانشگاه یعموم کتابخانه

 (1365 :یسلطان) .آموزدیم مردم به کالس

 

 مآخذمنابع و 

کتابداران و  یاحرفهانجمن کتابداران قم، اخالق  .1

، ویراست علیرضا اسفندیاری مقدم، نشر کتابدار، رساناناطالع

 1386تهران 

 یابیع اطال نشریة، کتابخانه ویآرش ،میمر ،ینینائ ،دامنپاک .2

 138۷ بهشتیارد، ۷، شماره سال دوم ،یو اطالع رسان

 کتابداری و یاحرفهالق کرمانی، افسانه، اخ یلیزن .3

، سال سوم، یرساناطالعو  یابیاطالع ماهنامه، یرساناطالع

 1388خرداد شماره بیست، 

ی در تاریخ شفاه گاهیجا پور، مجید، فدایی، غالمرضا، یسبز .4

کتابداری، سال چهل و دوم،  مجله آرشیو(،ها )مدیریت یادنامه

 138۷دفتر چهل و هشتم، پاییز و زمستان 

ر نششنیداری،  -، نوراهلل، مدیریت آرشیوهای دیدارییمراد .5

 1380تهران ، کتابدار

، ارزشیابی وضعیت عملکرد مدیریت الدیمالکالمی، ملک .6

ی دولت یهادانشگاهمرکزی  یهاکتابخانهامنیت اطالعات در 

/ آی. ایزو یالمللنیباستاندارد  بر اساسمستقر در شهر تهران 

پردازش و  پژوهشنامهی پژوهشی، علم فصلنامهاس. سی، 

 علوم و فناوری اطالعات ایران، مدیرت اطالعات، پژوهشگاه

 13۹2چهار، تابستان  هشمار، وهشتستیب هدور

 اهللاسد ترجمه ،یکتابدار فلسفه و .ک.تاریخآ موکهرجی، .۷

 1368رضوی مشهد، س قد آستان آزاد،

 معارفال رةیدا ،یکتابدار یاحرفه اخالق ،نرگس نشاط، .8

 1381تهران  ملی کتابخانه رسانی، اطالع و کتابداری
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 پژوهشگر: کمال برومند

 در دانشگاه کتابخانه تیموضوع: اهم

 یهانهاد نیترو برجسته نیتراز عمده یکی دانشگاه

در هر جامعه است. ضرورت وجود  یو پژوهش یعلم

 دهیمدرن د یوضوح در جامعهکارآمد به یهادانشگاه

لم ع دیآن تول یاساس یهاازیاز ن یکیکه چرا شودیم

 یدر همه یداریرشد و پا یمتخصص برا تیو ترب

 توانیدانشگاه را م یژگیو نیتر. برجستههاستنهیزم

به  لیآن دانست و ن ییو تخصص گرا یمحورپژوهش

مطلوب به اطالعات است.  یهدف درگرو دسترس نیا

د، خو یتبا توجه به کارکرد ذا یدانشگاه یکتابخانه

ساختن اطالعات  ریپذو دسترس یفراهم آور یفهیوظ

را بر عهده دارد. آنچه در  یدانشگاه یجامعه یبرا

دانشگاه بوده است وجود  ییایباعث پو خیطول تار

آن بوده  یآموزش یهادر کنار هدف یروح پژوهش

 ،یدانشگاه یاز جامعه یعنوان بخشاست و دانشجو به

پژوهش در  تیدرک اهم است که عالوه بر یضرور

شنا آ زین یبا روند و سازوکار پژوهش ل،یدوران تحص

آنچه  انهبخت. شورردیمهم را به کار گ نیشود تا بتواند ا

 یو عدم آگاه لیعدم تما مینیبیامروز در دانشگاه م

با  یکارشناس انیخصوص دانشجوبه ان،یاغلب دانشجو

 دیه نباتدانشگاه است. الب علم دیو تول یکارکرد پژوهش

 استاندارد یازنظر دور داشت که وجود منابع اطالعات

امکان  یاز شروط الزمه یدانشگاه یهادر کتابخانه

 تیدر دانشگاه است اما نخست به اهم یپژوهنشدا

هاد ن نیا یهابا کتابخانه یدانشگاه یتعامل فعال جامعه

 یدانشگاه یکتابخانه یهاسپس استاندارد م،یپردازیم

به کارکرد  یچراکه معنا بخش میگذرانینظر مرا از

هدفمند و کارآمد از  یکتابخانه درگرو استفاده

 نامیا یآمار خبرگزار آن است. طبق یخدمات اطالعات

 16حدود  رانیدر ا روزانه یمطالعه یسرانه ۹۹در سال 

عدد  هشرفتیپ یهابا کشور سهیاست که در مقا قهیدق

حدس زد که در مورد  توانیاست. م یکوچک اریبس

 یبا عدد یو دانشگاه یمنابع تخصص یمطالعه یسرانه

 کی تواندیکه م میرو هستتر روبهکوچک اریبس

 یدانشگاه ینهعملکرد دانشگاه و کتابخا یهشدار برا

 دهندینشان م زین یدانیباشد. مشاهدات م نهیزم نیدر ا

ه از کتابخان استفاده یبرا یکم لیتما انیکه دانشجو

ها شناخت و مهارت از آن یاریبس یدارند و از طرف

کتابخانه را  یرساناز خدمات اطالع استفاده یبرا یکاف

 یراب یاساس یپژوهش انیموضوع شا نی. قطعاا ادندارن

مسئله است.  نیحل ا یراهکار برا یو ارائه یابیشهیر

 زانیدر م یدخالت مهم تواندیمسئله م نیچراکه ا

ه آن داشت یرشد سطح علم بیه و ضردانشگا یبازده

 گریتنها در دانشگاه بلکه در انواع دباشد. البته نه

نهاد  نیا انةیکارکردگرا وجهتوجه به  زیها نکتابخانه

درگرو  تواندیمشکل م نیاست. رفع ا یضرور اریبس

 یهاتیعالف ینیبازب زیو ن یآموزش یهااستیس ینیبازب

 دیبا یدانشگاه یخانهاست. کتاب یدانشگاه یکتابخانه

ود را فعال خ گاهیجا ا،یپو یبتواند با نقش و عملکرد

مستلزم  نیدانشگاه حفظ کند و ا یعنوان قلب پژوهشبه
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است.  انیارتباط متقابل کتابخانه با استادان و دانشجو

ناگون و خدمات گو هاتیبتواند با فعال دیکتابخانه با

معه حفظ جا نیخود را در ا یو کارکرد یعلم اتیح

 ییشنابا کتابخانه، آ ییآشنا یهاکارگاه یکند. برگزار

 یراب یبا منابع تخصص ییداده، آشنا یهاگاهیبا پا

مؤثر باشد.  نهیزم نیدر ا تواندیهر رشته م انیدانشجو

 یبرا یبه منابع اطالعات ازین جادیدر مقابل استادان با ا

به  توانندیم یابه پژوهش کتابخانه قیدانشجو و تشو

با در دستور  تواندیم زیروند کمک کنند. دانشگاه ن نیا

 یشپژوه تینقش کتابخانه و ماه یایکار قرار دادن اح

انه و امر پشتو نیبه ا یمنابع مال صیو تخص انشگاهد

حرکت باشد. کمرنگ شدن نقش  نیا یمحرک اصل

 یبازده یدهندهکتابخانه در دانشگاه درواقع نشان

اهداف دانشگاه است چراکه  یسوکمتر درحرکت به

ه نیل ب یاساساا هدف از تأسیس کتابخانه دانشگاه

 دانش یارتقاو  حفظ، اشاعه یدانشگاه یعن یهاهدف

 یهاآن هماهنگ باهدف یهاهدف رو،نیاست و ازا

 یدانشگاه یگرفته است. کتابخانهدانشگاه شکل

 یو پژوهش یآموزش یبا نیازها یارتباط مستقیم

آن حمایت  یانشجویان دارد و هدف اساسد استادان و

دانشگاه است. فراهم  یو پژوهش یآموزش یهااز برنامه

مت به دانشجویان، خد یتحصیلساختن امکان پیشرفت 

 یهشپژو یهاو تحقق برنامه استادان در امر انتقال دانش

اهی کتابخانه دانشگ یهاو مطالعات پیشرفته از رسالت

دانشگاه  یگسترده یهشهای پژواست. موفقیت برنامه

 ،یو تخصص یعالی تحقیقات یهادوره یو برگزار

 ایستهو ارائه خدمات ش یمنوط به تدارک منابع غن

 دیتابخانه باک نیبنابرا؛ است یتوسط کتابخانه دانشگاه

خود  یرسانو اطالع یدر جهت تحقق اهداف پژوهش

ارکرد ک نهیشیاهداف دانشگاه بکوشد تا ب یدر راستا

 وعه محقق شود.مجم نیا

 

 :منابع

جله علوم م، قاتیتحق وندگاهیپ کتابخانه ،نیمحمدحس ،یانید .1

تان چمران، سال اول، تابس دیدانشگاه شه یو روانشناس یتیترب

13۷3. 

و نقش  یدانشگاه یمرکز یهاکتابخانه .قاسم ،یصاف .2

 138۷. و سوم یسال س ،یآن، کتابدار یپژوهش

تحول از نقش  ،قاتیدر تحق هانقش کتابخانه مقدم،یمراد .3

 تاسیو یکیالکترون یدر ارائه خدمات، مجله نیبه نقش نو یسنت

 :هانکیل .4

https://www.imna.ir/photo/529796 

https://vista.ir/m/a/ia2h4 
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 پژوهشگر: شهنی حسن زاده
 :هاکتابخانه ( دریمجاز تی)واقع یفناور

 اگرفته ت امکیها از پبزرگ در کتابخانه یگام*

 .یمجاز تیواقع

 یهامانند تلفن یفناور یمدرن ابزارها یایدر دن امروزه

 لیکار و تحص- یهمراه باعث شده که روش زندگ

طور به انهیو را یطورکلبه یکند. فناور دایپ رییافراد تغ

. است افتهیها است که بر تلفن همراه تمرکزمدت

 یهااز زمان یرسانعنوان مراکز اطالعها بهتابخانهک

ود خ یرسانگذشته همواره به دنبال ارائه خدمات اطالع

ال در ح رونیازا اند.ها بودهمحمل نیبر بستر روزآمدتر

نوع  نیحاضر فعاالن حوزه کتاب به دنبال استفاده از ا

یتلفن همراه و انواع خدمات مرجع و مجاز یفناور

 شروع و با یرساناطالع امکیخدمات از پ نیا که .اند

تا  ابدییم ادامه یاکتابخانه یدکاربر یافزارهاذکر نرم

 یتنمب خدمات نیاز نوظهورتر یکیکه امروزه به  ییجا

 تیو واقع یمجاز تیهمچون واقع بر تلفن همراه

 .پردازدیشده مافزوده

ا ر یها است که کاربران مشتاق فناورمدت کتابداران

 شودیم دهی( نامونیتا ازآنچه )اتوماس کنندیم قیتشو

 افتهیتحقق یدگرگون نیدتریجد که استفاده کنند.

همراه شما در حال وقوع  یدرگوش یاانهیراانقالب 

است  هامدت وتریطور کل و کامپبه یفناور خود است.

متعدد  یاهتیقابل که بر تلفن همراه تمرکز کرده است.

تا شما هر  شودیباعث م یمروزهمراه ا یهادر تلفن

 دیریکار گب یامور یتلفن همراه را برا دیبتوان شتریچه ب

جداگانه همراه  یالهیانجام هرکدام وس یکه قبالا برا

 .(13۹2فر. یعلو) دیاداشته

فن تل دهیچیپ یهاجانبه دستگاهبا حضور همه امروزه

 تاز حال یاندهیطور فزابه اطالعات به یهمراه دسترس

تلفن همراه  یهاطیدور شده و به مح یزیومر

ها خانهروند کتاب نیاز ا یعنوان بخشبه شده است.منتقل

خدمات  از یبرداربهره یبرا یقو یشنهادهایبه نوشتن پ

در  یفناور نیجانبه اهمه ورتلفن همراه و حض

در سال  بار نینخست یبرا اند.شده قیها تشوکتابخانه

 ( خدمات2بدون سقف  پروژه )کتابخانه ی.طم 1۹۹3

وژه پر نیا یط شد. ریپذاز راه دور امکان یاکتابخانه

 یانهاده یبرخ یهمکار با 3 ینوبجدانشگاه آالباما 

در  را یکیامکان جستجو و مطالعه متون الکترون گرید

 خود داشتند. 4 یشخص یتالیجید ارانیدست

پروژه که  نیشده امنعکس اتیکه در ادب یطورهمان

همراه بوده است توانسته خدمات  یبا اقبال عموم

 کند. تیهدا 21ها را به سمت خدمات قرن کتابخانه

 یهستند که مردم برا ییهاها همواره مکانکتابخانه

با استفاده  اما .کنندیاطالعات به آن مراجعه م افتیدر

 شتریز بمراک نیتلفن همراه کاربران ا یآوراز فن شتریب

 یشتریاطالعات ب تافیو مراجعان انتظار در شودیم

 تمسیعنوان اکوسامروز به تلفن همراه به مردم .رادارند

در  هایازآنچه گوش شتریو ب کنندیاطالعات نگاه م
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 یاطالعات یازهایبا تمام ن ییهایحال ارائه رابط کاربر

تلفن همراه در سراسر جهان  تیاهم ها هستند.آن

 زیآماغراق تواندیعنوان دستگاه مصرف اطالعات نمبه

 یکل ابزار کیعنوان ها را بهها آنباشد و اگر کتابخانه

راکز م نیا یمانع از کاربر مدار رندیبگ دهیاطالعات ناد

 .خواهد شد

 انتظارات .شوندیها قدرتمندتر مکه تلفن طورهمان

 یخوبها بهکتابخانه .کندیم رییهمراه آن تغ زیکاربران ن

ل انتظارات نس در مورد یاطالعات یبسترها رییبا تغ

ها وقت صرف سال نیخاطر هم به .شوندیآشنا م ندهیآ

 .یکیالکترون یهارا به مجموعه یچاپ یهاشده تا نسخه

 .کنند لیتبد خدماتها و فهرست

 رییدر حال تغ یاجتماع یهامانند شبکه دیجد خدمات

یرار مبرق نیهستند که با افراد ارتباط آنال ییهاروش

ن همراه بر تلف یمبتن یاتابخانهخدمات ک ازجمله .کنند

 :شامل

 نیتریمیاز قد یکی :یکوتاه متن امیخدمات پ-

ها از تلفن همراه در کتابخانه یمندبهره یهاروش

را  یموارد متعدد که است. یامکیاستفاده از خدمات پ

 یخدمات تعامل نیا لهیوسبه .شودیدر کتابخانه شامل م

 یازهایتا ن شودیر مکاربر و کتابخانه برقرا نیب هیدوسو

 کتب در دست امانت تعداد .گرددما برطرف  یاطالعات

 ریتأخ اراخط-کتاب به کتابخانه -موعد برگشت-عضو

از  دیدرخواست کتب جد-و رزروکتاب دیتمد-منابع

 یاعالم مفقود-کتابخانه دیاخبار جد-عضو یسو

 یقوداعالم مف-امکیکارت کتابخانه توسط اعضا با پ

 ارائه-کوتاه  امیپ لهیوسبه کتاب از طرف عضو

ها و جشن اعالن .امکیو انتقادات اعضا با پ شنهادهایپ

 هاشیو هما هاشگاهینما وها کارگاه یبرگزار هیاطالع

-هینشر-کتابمنابع ) یهاتازه به اعضا. امکیپ قیاز طر

 یاز منبع یکپ هیته ( درخواست...یبصر یمواد سمع

ه و به کتابخان امکیآن با ارسال پ نتیپر ایخاص و 

 نیبه ا تیکننده با عناپست به آدرس درخواست

 .کسر گردد یو یاز شارژ مال نهیموضوع که هز

 یاطالعات یهاگاهیها و پااپک ارائه :خدمات مرجع-

 یرسانیآگاه سیاستفاده از سرو یچگونگ مهم.

بزرگ به جهت تنوع و  یهاکتابخانه یرا برا یجار

 دیبا .داندیم ریپذامکانبودن منابع دشوار اما  ادیز

 کیبه هر یو کد هیاز موضوعات ته یفهرست

ار قر جعانمرا اریدر اخت ستیل نیو ا ابدیاختصاص 

کد موضوع دلخواه کاربر به کتابخانه  هرگاه .ردیگ

ها و مجالت از کتاب نیدتریجد ستیارسال شود ل

 .شودیارسال م یو یکتابخانه برا یسو

 م تلفن همراه به بعد درکه از نسل سو یاز خدمات یکی

 یاانهکتابخ یکاربرد یافزارهاشد نرم دهیکتابخانه د

ساعت  هر بر تلفن همراه به کاربران در یبود که مبتن

افزارها که نرم نیا .نمودیم یرسانروز خدمتاز شبانه

شد در  یمختلف طراح یهاعاملستمیدر س

 تهقرارگرف یجهت بارگذار یاکتابخانه یهاتیساوب

نصب  و یکاربرد یافزارهاآن نرم افتیو کاربران با در
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تلفن همراه خودشان کتابخانه را در دستان  یآن بر رو

 .ندینمایخود حمل م

افزوده  تیها با توجه به واقعکتابخانه ندهیآ*

 :(یمجاز تی)واقع

امعه ج یازهایبرآوردن ن یدر راستا یانوع کتابخانه هر

قانون  رات،ییتغ ی. از طرفردیگیهدف آن شکل م

 تند؛سیمعاف از آن ن زیها ناست و کتابخانه عتیطب

فناورانه الزم است  یهاشرفتیزمان با پهم نیبنابرا

هتر بها خود را با آن منطبق ساخته تا هر چهکتابخانه

به اهداف خود گام بردارند. ازجمله  لیبتوانند درراه ن

زوده اف تیو واقع یمجاز تیواقع د،یجد یهایفناور

 ،یزمان یهاتیعبور از موانع و محدود یاست که برا

یباال و امکانات محدود استفاده م یهانهیهز ،یمکان

موجب  تواندیها مدر کتابخانه یفناور نیو البته ا شود؛

 رشتیجذب ب جهیتخدمات و درن عیو تسر لیتسه

 .کاربران گردد

ن ذکرشده در بستر تلف یابر خدمات کتابخانه عالوه

افزوده در  تیاز عنصر واقع یمندمراه، امروزه بهرهه

 یهافیط یمندسازو عالقه شتریجلب کاربران ب

ها و مراکز مختلف جامعه به استفاده از کتابخانه

تر در بس زیعنصر ن نیشده است که امطرح یاطالعات

است. ممکن  سریم ندهمراه از نوع هوشم یهاتلفن

 :مطرح شود که یاست سؤاالت متفاوت

 در کتابخانه چه خواهد بود؟ یمجاز تیواقع ندهیآ-

 یمراجعان برا کند؟یم فایرا ا یچه نقش یفناور نیا -

 وتر،یو کامپ یفا یبه وا گانیرا یدسترس

 گرید یهابرنامه ریو سا یبعدچاپ سه یهاشگاهیآزما

به صدها جلد کتاب موجود در مخازن  ماایکه مستق

از  یاری. بسکنندیم دیکتابخانه را بازد ست،یمربوط ن

به  یطور مجازرا به اهکاربران در حال حاضر کتاب

هرگز از کتابخانه  یحت ایو اغلب  رندیگیامانت م

 یهاشگاهیآزما ای. آکنندینم دیبازد یواقع یکیزیف

 یها گام بعدتورها و کارگاه ،یمجاز تیواقع

 ها هستند؟کتابخانه

 کندیم شرفتیپ یطور که فناوراست؛ همان نیا پاسخ

( و دهدیم ریمس رییشده )تغخارج هالمیو ف هایاز باز

. سفر کندیم دایروزمره راه پ اتیبه آموزش و تجرب

ساالن و تجربه آموزش کودکان و بزرگ یمجاز

 یمجاز تی. واقعشودیتر مها آسانمکان گرید رامونیپ

 یدسترسلقاب یاریبس یرا برا یاتیتجرب نیچن تواندیم

 کهیهنگام ،یمل یهاها و نشاناز موزه دی. بازدکند

و  شودیدر دسترس است کامالا ساده م ییزهایچ نیچن

توسط  جادشدهیا یایاز دن دیبازد کهییازآنجا

 تواندیم رندهیادگی ست،یمحبوب ممکن ن سندگانینو

 .ما کشف کند تیرا خارج از واقع یمکان

 ای میقزنده، مست یمجاز ینما کی: افزوده تیواقع

)و معموالا در تعامل با کاربر( است که  میرمستقیغ

یفرد اضافه م یواقع یایدن رامونیرا پ یمجاز یعناصر

ه از ک یوتریکامپ یهاعناصر بر اساس داده نی. اکند
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و پردازش اطالعات کاربر توسط  افتیدر قیطر

 ریتصاو دئو،یومانند صدا،  یورود یسنسورها

بر  یکه مبتن یفناور نی. اشوندیم جادیاست ا یکیگراف

لذت  توان¬یاست م شدهیابزار تلفن همراه طراح

دهد.  هیرا در مطالعه به کاربران کتابخانه هد یشتریب

ر، چندان دونه یاندهیدر آ یفناور نیا یچراکه بر مبنا

خون در  انیفهم جر یدانش آموزان، برا ستین یازین

بزنند، کتاب زل  روحیب یهاجاندار به عکس کی دنب

در درون  یمجاز تیواقع یها با کمک فناورآن

دانش  نیجاندار حرکت خواهند کرد. همچن یهارگ

ه مثال از منظوم نیتربه ساده هانیفهم ک یآموزان، برا

واهند شده باشد، بسنده نخ دهیتابلو کش یکه رو یشمس

 یداشت که بر رو ندرا خواه نیها شانس اکرد. آن

مان چش یآنجا را جلو یجو طیاو شر ندیایفرود ب خیمر

 .داشته باشند یطور مجازخود به

نشر  حفظ آثار و ادیانتشارات فاتحان از بن زین رانیا در

 اهشگینما نیو نهم ستیب یدفاع مقدس ط یهاارزش

به  کتاب را با عنوان فرشته نجات نیکتاب تهران نخست

مجهز و به بازار کتاب عرضه نمود که  یآورفن نیا

بوطه مر یکاربران با استفاده از کدها یفناور نیا یط

آن  یمجاز تیبه واقع توانندیم تابک ریتصاو یبر رو

مربوط به آن را با استفاده از  یهالمیمتصل شده و ف

مطالعه کتاب مشاهده  نیدستگاه تلفن همراه خود ح

 یبرا نینو یافزوده روش تیواقع ی)فناور ندینما

 (در مطالعه کتاب تیجذاب شیافزا

 یهاامهبرن یها براموارد استفاده در کتابخانه گریاز د 

خانه کتاب یافزوده شامل ادغام محتوا تیواقع یکاربرد

 نی. از ااست یچاپ های¬قفسه کتاب یبر رو یتالیجید

تلفن  نیکاربر خواهد توانست با قرار دادن دورب قیطر

به  شدههیتعب یعناصر مجاز یهمراه خود بر رو

و از  ابدی یدسترس یاگسترده یاطالعات مجاز

که در مقابل او است مطلع  یاقفسه یموضوع یمحتوا

 یهابخش کتاب افتنیگردد. عالوه بر آن نسبت به 

مورد درخواست خود بدون جستجو در فهرست 

 .دیکتابخانه اقدام نما

 تیاقعو طیمح قیکتابخانه از طر یبه فضا یدسترس-

 یاکه تجربه هددیاجازه را م نیبه کاربر ا یمجاز

 .از حضور در کتابخانه احساس کند ریدلپذ

ا جهت هاهداف کتابخانه نیتراز مهم یکی ییگوقصه -

 یالهام بخش یهاها است. برنامهداستان یگذاراشتراک

روش کامالا  کیها کشف داستان یبرا vrse مانند

 .خوانندگان است یآسان برا دیجد

ها کتابخانه یمجاز یها و تورهابخش کهیدرحال -

 یترشیب ریافزوده ممکن است تأث تیواقع اند،خوب

شته ها داساده بر کتابخانه یمجاز تینسبت به واقع

آزادانه حرکت  تواندیم کهیکاربر درحال نکهیباشد. ا

زار، افمرتبط با نرم نیدورب کیکند با استفاده از 

 کیافزوده است.  تیواقع ینوعبه ندیبیرا م تیواقع

 ای یکاتالوگ کارت مجاز کی تواندیکاربر م

 یگخط رن کیشده را استفاده کند و  هینما یجستجو
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ها به انتخابشان بخش قیها را از طرآن تواندیم

 .کند ییراهنما

کردن خوانندگان  ریدرگ یبرا توانندیها مکتابخانه -

 یهایجهت کشف اطالعات کتابخانه از فناور

 تیاستفاده کنند. واقع دی( جدیداری)د یتجسم

 سرعت دربه نهیزم کیتجسم  یهافن ریو سا یمجاز

 .است رییحال تغ

افزوده را در  تیواقع توانندیها مکتابخانه یبعض چطور

موهوم  چیمارپ شنیکیبخش کودکان ادغام کنند؟ اپل

بار در روز در سراسر انگلستان توسط  10000از  شیب

 نی. ادانلود شده است نلشایدستگاه موبا یکودکان برا

و  یساختن آگه یافزوده برا تیاز واقع شنیکیاپل

که  شودیکتابخانه استفاده م افراهنما اطر یهاکارت

ها در کتابخانه شده است بچه تیعضو شیباعث افزا

ده در افزو تیها به واقعکه نشان از واکنش مثبت بچه

 شنیکیلاپ نیا رامونیقسمت پ نیهاست. بهترکتابخانه

با  یو همکار یسرزندگ یها برااجازه دادن به بچه

ها هرگز و قبالا است که آن یریها در مسکتابخانه

ان و کودک یرا برا یشتریب تیفعال امکان اند.نبوده

 .آوردیمراجعان به ارمغان م

است که ناشران با  نیکار ا نیا یبرا راهکی -

 یها شنیکیاپل یمحتوا برا جادیا یها در راستاکتابخانه

بخش  کی توانندیها مکنند. کتابخانه یمشابه همکار

ا تعامل ب یکه قادر به برقرار ییهاکوچک از کتاب

که  یالهیکنند. سپس با وس جادیها هستند ا شنیکیاپل

یم یاست به داستان زندگ رفتهکتاب قرارگ کی یرو

 یادی. امکانات زشودیها خوانده مآن یو برا پردازد

 تیو خواندن با استفاده از واقع یریادگی ،سیتدر یبرا

کودکان وجود دارد.  یهاافزوده در بخش کتابخانه

و  کندیرا بهتر م یریادگی یفناور نیاستفاده از ا

کرد تا  هدخوا جادیا یاکنندهسرگرم دیجد یراهنما

 .مند به خواندن را گرد هم آوردعالقه یهابچه

ها، در تابخانهک یبرا یاریبس یهافرصت :نیبنابرا*

طور که در جهان تلفن همراه وجود دارد. همان

 یبرا یاریبس یمتون اشاره شد کاربردها نیا یهابخش

متصور  توانیها مدر کتابخانه یفناور نیاستفاده از ا

اعث ها، بدر کتابخانه یفناور نیا گرید ییشد. از سو

یانسان و اطالعات م انیبهتر مچه ره یورتعامل و بهره

در  یاکاربرد بالقوه یدارا تواند¬یم یفناور نی. اشود

مختلف کتابخانه همچون، بخش مرجع،  های¬بخش

 ،یمنیا داتیامانت، آموزش، تمه ،یسازمجموعه

 .باشد یابیفهرست منابع و عامل مکان یامکان جستجو

 یاخدمات کتابخانه یابیبر آن در امر مهم بازار عالوه

 یاورفن نیارائه ا جهیدرنت .خواهد داشت یینقش بسزا

هر چه  یدسترس تواند¬می ها،¬بخش نیدر ا

تر کاربران به خدمات را حاصل و راحت تر¬عیسر

 .دینما

کاربرد و استفاده  یایمزا نةیزم است که در نیا هدف

 .ها مطالعه شودتلفن همراه در کتابخانه یاز فناور

انه ابخکت تیحوزه ارائه سا نیخدمات در ا نیترییابتدا
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لفن صفحات ت یبر رو شینماقابل یرابط کاربر یدارا

مت به س یفناور نیاستفاده از ا شرفتیهمراه است. پ

در  یترآور بزرگشگفت یایدنافزوده  تیواقع

ات اطالع یریپذو دسترس یریادگیآموزش،  یراستا

 است که دیام نیفراهم خواهد نموده و همچن ندهیدر آ

 شتریجهت جذب ب یفناور نیا از ندهیآ یهاکتابخانه

 .مخاطب و رسالت خدمت به کاربران گام بردارند

فن به سمت جهان تل یها کنوناگر کتابخانه جهیدرنت

 یمبنا بسترساز نیهمراه نروند و خدمات خود را بر ا

 گاهیاز پا یتوجهخطر از دست دادن بخش قابل ندیننما

زم است ال رونیخواهند داشت. ازا ندهیکاربران را در آ

 ندیمان ازیها، اعالم ناز آنکه کاربران کتابخانه شیپ

 یراب پس راه گام بردارند. نیدر ا متخصصکتابداران 

فاده راغب به است دیها باکتابخانه ریمس نیحرکت در ا

 .باشند هاینوع فناور نیاز ا

 منابع و مآخذ

زمستان  ،بر تلفن همراه یمبتن خدمات ،میدامن، مرپاک .1

13۹4 

 یراستفاده از فناو ریفائزه. )تأث ،یفرهود برز؛یفر ،یدرود .2

و  یکتابدار یاحرفه یندهایو فرا هاتیدر فعال یمجاز تیواقع

 8۷( فصلنامه کتاب، زمستان یرساناطالع

 یاارائه خدمات کتابخانه یسنجمکانا ،نهیسک، فریعلو .3

 .یوآستان قدس رض یتلفن همراه در کتابخانه مرکز لهیوسبه

13۹1 

شده افزوده تیواقع ریدر تسخ ندهیآ ،فرانک، جم یفراهان .4

 13۹3 ،(یمجاز تیواقع)

 زادهحسن نیشه پژوهشگر:
 :ها در اجتماعکتابخانه نقش :2موضوع 

 یمعنو فتشریپ خیاز تار یکتابخانه بخش اساس خیتار

 یهاها، در گذرگاهکتابخانه یو تمدن است. ردپا

 شیان تا عصر حاضر، کمابتمدن از عهد باست چیپچیپ

 یجامانده است. کتابخانه تنها نهاد اجتماعبه

هم و را فرا یخوانکتاب نهیاست که زم یاشدهشناخته

آن  تیو موجود کندیم جیامر مطالعه را ترو

خدمت به  ،یخود هدف نبوده. بلکه هدف اصلخودبه

در  انسان یو تعال یاجتماع است. ازآنجاکه اساس ترق

است، در  یو اخالق یانش و ارتقا روحاندوختن د

 گاهیمقام علم، عالم، کتاب و کتابت از جا زیاسالم ن

زه معج میبرخوردار هست چنان چه در قرآن کر یعیرف

ت کتاب شهیوآله وسلم ر هیعل اهللیصل کرما ینب دیجاو

 .مختلف آمده است غهیص 3۷بار در  322

 و که انسان به ضبط یانگاه گذرا از دوره کیدر-

ام به ن یمکان کیشد به  ازمندیاطالعات ن ینگهدار

تا زمان اختراع چاپ رشد  یول کتابخانه محتاج شد.

رشد بعد  و تحول بود. وستهیآرام و پ اریها بسکتابخانه

متحرک به وجود  یاز اختراع چاپ و حروف فلز

 ینگهدار وثبت  ینقطه آغاز برا کیآمدوشد 

 .اطالعات
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در طول اعصار گذشته  یسانجامعه و فرهنگ ان مطالعه

عنوان ها بهدوره یها در تمامنشان داده که کتابخانه

از  یخشب یعنیاند وجود داشته یاز بافت اجتماع یبخش

داده  را نشان یبوده و کارکرد خاص یاجتماع شرفتیپ

 .است

در  یاست ول یرساننوع نهاد اطالع کی کتابخانه

 ل:مث میرادار یرسانجامعه انواع متفاوت ساختار اطالع

 یاما تفاوت اصل...و ویراد-نترنتیا-ماهواره ها-تلفن

 ست؟یها در چآن انیم

را  یمنابع اطالعات دیها بااست که کتابخانه نیا پاسخ

راهم کنندگان آن را فاستفاده ازیبشناسند و بر اساس ن

نظم دهند که در دسترس  یاطالعات را طور و آورند.

م بتوان در جهت توسعه سرانجا و .ردیهمگان قرار گ

راهم ف داریتوسعه پا نهیکرد تا زم یورجامعه از آن بهره

 یهاسازمان یاساس یهاچالش از یکیکه  دیآ

وسعه به ت یابیعضو آن دست یو کشورها یالمللنیب

 وتوان تیقابل یعنی داریپا توسعه است. داریپا

مناسب  یمطلوب و فناور یهاوهیش یریکارگبه

 نیکه در ا داستیتول تیفیو ک تیظرف شیمنظور افزابه

 یریکارگشناخت و به-روش ها یسازنهیهم به به نهیزم

 ازیمناسب ن یاز فناور حیمدرک صح هیپا ایخام  وادم

 .است

مردم به اطالعات و خدمات و  یدسترس نیتأم

از  نانیها است و حصول اطمکه حق آن یالتیتسه

حق خود در  که چگونه از دانندیاند و مآگاه نکهیا

ر عرضه خاص ب دیخدمات بهره ببرند با تأک نیرابطه با ا

 یدر راستا زیافراد جامعه ن نیازمندترین یخدمات برا

 یرساناطالع راکزو م کتابخانه اصول است. نیهم

ها در ها و موزهمراکز اسناد و مدرک-وهایازجمله آرش

 یریپذدر جهت دسترس یمحور امروزجوامع دانش

و اشاعه اطالعات و دانش  یو فراهم آور اطالعات

 عیکوچک و صنا عیکارکنان اعم از صنا ازیموردن

 یافراد جامعه بر مبنا یسازآگاه یطورکلبزرگ و به

یم افیا یپررنگ و اساس ینقش شانیا یاتاطالع ازین

 .کند

 :یکتابخانه و نقش آن در توسعه اجتماع-

 دقت و مورد یاجتماع ینهاد کیمنزله به کتابخانه

 .تبوده اس یکتابدار شمندانیاز اند یاریمباحثه بس

ت از باف یمنزله بخشدوران به یها در تمامکتابخانه

 یاعاجتم نهادکیمنزله اند که بهوجود داشته یاجتماع

منزله نبوده بلکه به یاجتماع شرفتیاز پ ییجز جدا

را نشان داده است  یخاص کارکرداز مرحله و  یجز

 .(1382 ی)موکهرج

و شکل  یمعتقد است که روند نهاد یموکهرج

شد و گسترش  دگرگون 1۹کارکرد کتابخانه در قرن 

به  یمتک اتیبقا و ادامه ح یجوامع گوناگون برا افتی

 .اندیاجتماع یانهادهاز  یامجموعه

و مناسبات -هنجارها -ها ارزش قیها از طرنهاد نیا

که  یدهاکارکر یفایا یمناسب برا یرفتارها یاجتماع

هرچند  ندیآیم دیپد کندیم نیجامعه را تأم یازهاین
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و  یفرا عصر یازهایجامعه را به ن یازهاین نیاگر که ا

 .میکن میتقس یو مقطع یعصر یازهایو ن یشگیهم

 یادیو بن یخودشان به دو بخش اصل یاجتماع ینهادها

دسته اول در  که .شودیم میتقس یفرع یهاو نهاد

 یدایثبات و دوام ز ؛ وداشته استجوامع حضور یتمام

 ...اقتصاد-استیس-نید-دارد مثل خانواده 

و درجه دوم  یمقطع یازهایدوم که درواقع به ن دسته

 رفتهشینحو گسترده در جوامع پ به انسان ناظر است.

 یادیو بن یاصل یهانهاد نیا انیاز م شودیمالحظه م

و  تیاهم نهادکی طیو شرا اتیهر جامعه بنا بر مقتض

الشعاع را تحت گرید یو نهادها ابدییم یشتریقدرت ب

 .دهدیقرار م

 نیوجود دارد و ممکن است که ا ییجاجابهو  راتییتغ

ارند ثابت د فیوظا نکهیثابت در طول زمان باا یهانهاد

 .شوند راتییتغ یسر کیدچار 

ها نهاد نیکه ا شودیانجام م یزمانهم راتییتغ نیا

 یطرفکی از را برآورده کنند. ینیمع یازهایبتوانند ن

اهداف  یدر جامعه صنعت توانستندیها نمخانوادههم

و  میلتع یدوران صنعت قبل را برآورده کنند. یاجتماع

یها انجام موپرورش توسط خانوادهو آموزش تیترب

خودشان  نیاز والد کانهرکدام از کود شد

ه ردو نیدر ا یعنی .گرفتندیم ادیرا  یخاص یهامهارت

 .نبود یهمگان یسوادآموز

شد و  یانهمگ تیو ترب میتعل یصنعت ندیبعد از فرا اما

 یهاتالش نیکرد و ا دایپ یجامعه هم تسر ریبه سا

به  تیو ترب میها موجب شد که تعلهماهنگ حکومت

 ندک فایرا ا یشود و نقش مهم لیمسلط تبد نهادکی

 ه:نیزم نیدر ا کندیرا ارائه م یمتفاوت یکارکردها که

-معرفت - یضرور یهاکردن مهارت یاجتماع

 جوانان یوباورها-عادات

در جامعه بر اساس مدرک  یاقتصاد گاهیجا نییتع-

 یلیتحص

ها مها و اذهان معلدر کتابخانه یفرهنگ یسازرهیذخ-

 معرفت شمندانیو اند

 یاو نهاده هادهیدر ساختن ا یفرهنگ ینوآور-

 دیجد

 فینظم موجود بر اساس تعر در موردتعهدات  نیتأم-

 نخبگان جامعه

 اندلیها باز نقش دارند و دخهم کتابخانه نهیزم نیا در

از هر نوع که باشند در متن جامعه و در خدمت  رایز

 و یاطالع رسان-آموزش تیمسئول یاجتماع یهاهدف

 مردم یدر روشنگر یعنیدارند را بر عهده یسرگرم

 .دارند ینقش اساس

است  یها کتابخانه عمومنوع کتابخانه نیاز ا یکی که

 کی کندیم فایرا در اجتماع ا ییهانقش یسر کیکه 

ه منابع ب یدسترس-مستقل  یریادگی یبرا ینوع مرکز

رود کودکان قبل از و یریادگی یبرا یمکان-پسند عامه

 .به مدرسه
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گفت کتابخانه از هر نوع که باشد چه  توانیم پس

باز در  یموزشگاهچه آ- یچه عموم- یتخصص

و  یآموزش-یفرهنگ قیعال-ها گروه-خدمت مردم 

یها جهت و غنا مانسان یبه زندگ که .است یاحرفه

 .بخشد

 :یکتابخانه و نقش آن در توسعه فرهنگ-

 نیل تأمبه دنبا یسازمان فرهنگ کیعنوان به کتابخانه

گفت  توانیمردم هست م قیو عال یاطالعات یازهاین

 اریجامعه نقش بس یدر توسعه فرهنگکه کتابخانه 

 .دارد یمؤثر

دو تا  دیاند کتابخانه باتوسعهکه درحال یکشورها در

 یسوادآموز یکیرا موردتوجه قرار دهد که  موضوع

است که هدف کم کردن  یآموزش همگان یگریو د

 .طبقه فقرا و ثروتمندان است نیب یشکاف اطالعات

 اده از آموزش سوادبا استف یعموم یهاکتابخانه مثالا

ث اطالعات باع یاستفاده از فناور نیو همچن یاطالعات

خاص مثل  یهاگروه یکه همه افراد و حت شوندیم

به اطالعات دست ...مهاجران و-معلوالن-نوسوادان

 .اطالعات را درک کنند تیو اهم ابندی

 توانندیم ضیبدون تبع یعموم یهاکتابخانه رایز

فقط گروه تمام افراد جامعه نه اریاطالعات را در اخت

 یفرهنگ ازیبرطرف کردن ن وتوان خاص قرار دهند.

 دیبا یهم خدمات کتابخانه محل یطرف از رادارند.

ا بتوانند ت ابندیشود و بهبود  دیطور دائم و مستمر تجدبه

 خ دهند.کند پاس دایپ رییکه ممکن است تغ ییازهایبه ن

به عهده  یگمشارکت فرهن ختنیگفت برانگ توانیم و

ها برنامه یسر کیاست و الزمه  یعموم یهاکتابخانه

در  ژهیوبه به مطالعه را انجام دهند. قیتشو یهاتیو فعال

 کی توانندیمدارند  یکه امکانات مناسب ییهاکتابخانه

ها برنامه نیکه ا درآورندرا به اجرا  ییهابرنامه یسر

ها ند موزهمان یاز مراکز فرهنگ دیبازد شامل: تواندیم

 تواندیم یحت ایکتاب و  شگاهینما یبرگزار-

 تواندیو...م یخوانمسابقه کتاب-باشد یدستعیصنا

 .باشد

 یاسیکتابخانه و نقش آن در توسعه س-

 ...و یکتابخانه و نقش آن در توسعه اقتصاد-

با  انهکتابخ نیگفت که روابط ب توانیم نهیزم نیا در

 هیدوسو یو فرهنگ یاداقتص-یاسیس- یتوسعه اجتماع

گونه که منزلت کتابخانه و حرفه همان یعنی .است

- یاسیس- یاجتماع طیبر شرا تواندیم یکتابدار

هم آن برعکس .گذاردیم ریتأث- یاقتصاد -یفرهنگ

 .فتدیاتفاق ب تواندیم

 ایباعث بهبود  تواندیم یاجتماع شرایط جامعه و یعنی 

 تواندیکتابخانه هم م ها شود وبه محاق رفتن کتابخانه

ر از منظو البته .را بروز دهد یاثربخش نیمتقابالا هم

 یاسیس -یخیتار طیهمان شرا یاجتماع طیشرا نیهم

ن در آ ریو نظا- یفناور- یعلم -یفرهنگ- یاقتصاد-

 .تجامعه اس کی
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 یور شیها پاز کتابخانه یانداز روشنچشم ساننیبد

 اطالعات دیتول به مراکز کینزد ندهیکه در آ میدار

 .خواهند شد لیتبد

. است قیهر کشور با اهل تحق یقدرت اصل میدانیم

و امروزه آنچه  کنندیم دیآنان هستند که اطالعات تول

 رونیاطالعات است، ازا آوردیقدرت را به ارمغان م

که  میاصل آن معتقد نیما به ا گرید یاهیاز زاو

به  توانیم لیدل نیهم به کتابخانه مرکز قدرت است.

تلف مخ یکشورها یهاتابخانهک نیچند نمونه از بهتر

 :میکناشاره

 :شیاَدمونت در اتر کتابخانه .1

 
ت. شده اسآلپ واقع یهاکوهرشته هیبنا در کوهپا نیا

ه به کتابخانه بزرگِ وابست نیدوم با،یکتابخانه ز نیا

ها، در جهان است. سالن کتابخانه، در سال صومعه

یفوت طراح 230به  کیبه طول نزد یالنبا س 1۷۷6

 .جلد کتاب است 200000که شامل  شده

 

 :کایمرا لندیدر مر یباد یجورج پ کتابخانه .2

 

 

 یج پبه نام جور یکوکاریکتابخانه توسط فرد ن نیا

 یهندار آشده است. پنج بالکن موج یگذارهیپا یباد

 ر،یپر از کتاب متصل شده است و سقف نورگ هیبه حاش

 .دهدیپوشش م یعیابخانه را با نور طبکت

 :کپنهاگ در دانمارک یسلطنت کتابخانه .3

 
 1۹۹۹است در سال  اهیسالماس آن  گریبنا که نام د نیا

 لیدانمارک تکم یدهنده کتابخانه ملعنوان توسعهبه

 تینام خود را از گران د،یکتابخانه مدرن و جد نیشد. ا

 .فته استنامنظم گر یایبا زوا یقلیص اهیس
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ز که در آن تنها ا زیدهل کیکتابخانه، توسط  یدرون

 یاشهیش زیدهل نیشده است. اشده، ساختهاستفاده شهیش

 ییساختمان فضا یداخل یفضا شود،یباعث م

شود که پر از نور و بازتاب حرکت آب  یباورنکردن

وبرق دار و پرنور را به خواندنِ زرق طیمح کیاست و 

 .آوردیوجود م

 :رانسهف سیدر پار ویژنو-نتیس نهکتابخا .4

 
 یلمرکز پژوهش و کتابخانه اص و،یژنو-نتیکتابخانه س

بوده و در  سیدانشگاه پار انِیدانشجو یمرجع برا

بنا به خاطر  نیا شده است.ساخته 1۹اواسط قرن 

شده است و اتاق مطالعه آن، شناخته یچدن یهاستون

 شدهفیتوص «کرجهت تف ییمعبد دانش و فضا»با لقب 

 .است

 ...و

 رایز  ایوجود دارند در دن یادیز یهاکتابخانه

کتب و در  یو نگهدار یآورجمع طرفکیاز

خدمت  نیترپژوهان قرار دادن، بزرگدسترس دانش

به دانشمندان و اجتماع است و کتاب و کتابخانه در 

را به  یو افکار مردم نقش مهم دیشکل دادن به عقا

 ایدر دن یادیز العاتاط گریاز طرف د و رد.عهده دا

که  کندیم دایارزش پ یاطالعات زمان نیوجود دارد ا

 نیترهم مناسب کتابخانه .ردیمورداستفاده افراد قرار گ

کردن اطالعات و استفاده مردم  دایارزش پ یمکان برا

 .است

 :منابع

 135۷،با چاپ و نشر ییآشنا نیعبدالحس .آذرنگ .1

 یعلوم کتابدار) یشناساز دانش  یشناخت، هوشنگ .یابرام .2

 13۷۹ ،(یو دانش شناس

 ی)علوم کتابدار یاز دانش شناس یشناخت ،هوشنگ .یابرام .3

 1355 ،یو دانش شناس
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دیپژوهشگر: نگار عبا  
 یاطالعات یهاگاهیپا: موضوع

 تعریف پایگاه اطالعاتی:*

 در( 1365 سلطانی، پوری) کتابداری اصطالحنامة در

 قسواب از واحدی: است آمده اطالعاتی پایگاه تعریف

 کی برای که ماشین با خواندنقابل هایبایگانی و

 جموعةم یک منزلة به بلکه نشده، تعبیه واحد کاربرد

الح اصط از د.رومی بکار مختلف مقاصد برای متجانس

ها ها و از پایگاه دادهبانک اطالعاتی به بانک داده

است.  شدهدادهارجاع « ایگاه اطالعاتیپ» اصطالحبه

ها ای بر پایگاه دادهروحانی رانکوهی در کتاب مقدمه
( تعریفی بدین شرح ارائه 1372« )بانك اطالعاتی»از 

 :دهدمی

های ای است از دادهبانک اطالعاتی مجموعه

های یک محیط در مورد انواع موجودی شدهرهیذخ

مجتمع و مبتنی  صورتبه هاآنهای عملیاتی و ارتباط

صوری با  صورتبه شدهفیتعربر یک ساختار، 

 تفادهمورداسحداقل افزونگی، تحت کنترل متمرکز و 

انی )روح زمانهماشتراکی و  طوربهیک یا چند کاربر 

(. تعریف دوم، تعریف جامع و کاملی 13۷2رانکوهی، 

های یک پایگاه اطالعاتی را است که همة ویژگی

 نمایاند.می

ایگاه پمطلبی تحت عنوان  مک کونیلسایت کتابخانة 

 شود:می دارد که در ذیل آورده»اطالعاتی چیست؟

ای از اطالعات رکوردهای پایگاه اطالعاتی مجموعه“

که  اندشدهمیتنظباشد و این اطالعات طوری مرتبط می

 اطالعات یهاقسمتتوانایی دستیابی به هر یک از 

 ست.پذیر اامکان موردنظر

 تفاوت پایگاه اطالعاتی با بانك اطالعاتی:

 میان چندانی تفاوت معنی و عمل در تعاریف به توجه با

 در. ندارد وجود اطالعاتی پایگاه و اطالعاتی بانک

طالح دو اص این رسانیاطالع و کتابداری مختلف متون

روند. یکدیگر به کار می یجابهمترادف و  صورتبه

این دو اصطالح را از هم  شاید با توضیحی بتوان

تفکیک کرد و چنین گفت که، بانک اطالعاتی 

اطالعات، در یک یا چند  مجموعهعبارت است از 

ها مجزا در موضوع خاص که هر یک از مجموعه

ن شوند و بیای ذخیره، نگهداری و بازیابی میپرونده

 وجود ارتباطی هیچ ،هافایل اطالعات،  این مجموعة

 نبی افزارینرم برنامة از استفاده با اگر حال .ندارد

( اطالعاتی یهابانک) هم از مجزا هایفایل مجموعه

 و کاربران که صورتی به شود برقرار ارتباط

 طالعاتا از یآسانبه بتوانند نهایی کنندگاناستفاده

استفاده کنند، آن را  (هاها )فایلاین مجموعه تمام

 نامند.پایگاه اطالعاتی می

 های اطالعاتیایگاهمحاسن پ

  دستیابی سریع، دقیق و جامع به

 اطالعات
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 از  یادیز اریحجم بس ینگهدار

 اطالعات

 شیرایسهولت اصالح و و 

 هااطالعات و داده

  جلوگیری از ورود اطالعات

 تکراری و متناقص

 آسان یبروز آور 

 سهولت در جستجو 

  جلوگیری از ورود اطالعات

 تکراری و متناقص

 هاداده به اشتراک گذاردن 

 به روز رسانی  ازی رساناطالع 

 (خبرنامه)ارسال 

 *یاطالعات یهاگاهیپا یهایژگیو

 :داده ازنظر*

o  تمام متن صورتبهارائه اطالعات 

o جیرا یهاارائه اطالعات در فرمت 

(pdf ،word ) 

 هاتیامکانات و قابل ازنظر*

 و اصالح توسط کاربر شیرایو تیقابل •

 رهیذخ تیقابل •

 جستجو تیقابل •

 ریتوسط مد ییامکان راهنما •

 (نتیرونوشت از اطالعات)پر هیامکان ته •

 هاگاهیپا گریبه د وندیپ •

 اطالعاتی یهاگاهیپاانواع 

های اطالعاتی را به دو دسته ( پایگاه1۹8۹جان کانوی )

کند تقسیم می« های منبعپایگاه»و « های مرجعپایگاه»

ت و اهای اطالعاتی با مشخصشامل پایگاه هرکدامکه 

 های خاص خود هستند.ویژگی

اطالعات محدودی را  :(Reference) مرجع -1

و برای به دست آوردن اطالعات کامل  کنندیمارائه 

 یهاگاهیپا. انواع دهدیمبه منبع دیگر ارجاع  شتریو ب

 از: اندعبارتاطالعاتی مرجع 

 :شناختی جزئیاتکتاب * 

 کتاب 

  یبندرده، شماره دواژهیکل)مقاله ،

 کیده(چ

 سایر 

 یا و مشخص نشانی یا نام به را جستجوگر: ارجاعی*

 .دهندیم ارجاع...  و خاص موسسه
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را  شدهیمعرفاطالعات کامل منبع : (sourcمنبع ) -2

 ردنظرموکامل به اطالعات  طوربه کنندهاستفادهارائه و 

 :از اندعبارتمنبع  یهاگاهیپاانواع  ؛ ودست میابد

 تمام متن (full text):  حاوی متن کامل

 منابع در یک یا چند زمینه موضوعی خاص

 تمام تصاویر (full image): شامل تصاویر ،

 ...عکس و

  :یهایسر، عددی با جداول صورتبهعددی 

 .دهدیمزمانی نشان 

 معموالا : ترکیبی است که متنی -عددی 

 .دهندیمرا ارائه  هاشرکتاطالعات 

 شیمیایی –کی خواص مواد: خواص فیزی – 

 دهدمی ارائه را مواد مکانیکی

 یاچندرسانه (Multimedia):  با کمک

، تصویر، صوت( مختلف )متن یهارسانه

گوناگون  یهامحلاطالعات بر روی 

و قابل بازیابی است.  ، پردازشذخیره یاانهیرا

 :شامل

 یفرامتن (Hypertext):  کلماتی

که شخص  اندشدهدهیبرگزاز متن 

ه ب افزارنرمتواند با استفاده از یم

کلمه( )اطالعات بیشتر در مورد آن 

 تهبرجس معموالا و  کند پیدا دسترسی

عمل  و همچون پل هستند و رنگی

 .کنندمی

 ایفرارسانه (Hypermedia): 

 هب تنهانه که دهداجازه به کاربر می

تصویر، گرافیک، صدا و ...  به متن

 .مشاهده نمایددسترسی و 

معیارهای انتخاب پایگاه اطالعاتی در سایت 

 مك کونیل

 :نوع منابع .1

های اطالعاتی باید طبق نیازهای اطالعاتی پایگاه

اتی های اطالعکتابخانه انتخاب شود. برخی از پایگاه

باشند اما برخی دیگر فقط شامل مقاالت مجالت می

یبرم در زنی را .…اسناد دولتی، تصاویر و  ،هاکتاب

 عاتیاطال هایپایگاه انتخاب هنگام در همچنین. رندیگ

 وردنظرم پایگاه که داشت توجه نیز مسأله این به باید

 رارق کاربران اختیار در متن تمام صورتبه را مقاالت

را در اختیار  کتابشناسی اطالعات فقط یا دهدمی

 .گذاردکاربران می

 :پوشش زمانی پایگاه اطالعاتی .2

را  1۹۷0های اطالعاتی معموالا قبل از دهة یگاهپا

 ها فقط دورة خاصیدهند، بعضی از پایگاهپوشش نمی

های اطالعاتی دهند، اما اکثر پایگاهرا پوشش می

دهند در اولین صفحة را که پوشش می ییهامهروموم

 .کنندذکر می موردنظرپایگاه اطالعاتی 
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 :پوشش مکانی .3

ی اطالعاتی فقط امریکا و چند کشور هابرخی از پایگاه

شوند اما دامنة پوشش مکانی اروپایی را شامل می

 .تالمللی اسهای اطالعاتی بینبرخی دیگر از پایگاه

 :زبان انتشار .4

تهیه  زبانیسیانگلمطالبی که توسط کشورهای غیر 

 وجودنیاباالمللی ترجمه شود، شود باید به زبان بینمی

های اطالعاتی، زبانی را که مقاله به هبسیاری از پایگا

کنند و در جستجوها را مشخص می شدهنوشتهآن زبان 

 .آورندامکان انتخاب زبان خاصی را فراهم می

 :دسترسی به مجالت نمایه شده .5

 صورتبهمجالت در جهان  %10کمتر از  کهییازآنجا

الکترونیکی و تمام متن در دسترس هستند بنابراین 

را بتوان  ازیموردناستنادهای  ط گاهی اوقات،شاید فق

 ظرموردنپیدا کرد. در مواردی که در پایگاه اطالعاتی 

مقاله مورد جستجو وجود نداشته باشد، بررسی 

مراجعه به منابع چاپی و  های اطالعاتی دیگر،پایگاه

روری و میکروفیش ض لمیکروفیمهای استفاده از شکل

چ در هی موردنظرمقاله اگر کتابخانه  تیدرنهااست. 

مانت توان از سیستم الکترونیکی اشکلی یافت نشد می

استفاده نمود. در این حالت مقاله  یاکتابخانهنیب

ود وج در آنجااز کتابخانه دیگری که مقاله  موردنظر

مقاله  موردنظرشود و کتابخانه درخواست می دارد،

 وجه بهدهد. ترا در اختیار کاربران قرار می ازیموردن

جستجوی  اگرچهاین نکته ضروری است که 

است،  رتآسان ییتنهابههای اطالعاتی تمام متن پایگاه

های اطالعاتی اما با جستجو در انواع مختلف پایگاه

توان بهترین نتایج را به دست آورد. فناوری انتشار می

است،  ایو پیچیده تیبااهممسألة  های اطالعاتیپایگاه

خرید دقت در ساختار پیچیدة این  پس در هنگام

ها و داشتن استراتژی خرید مناسب باید پایگاه

، دسترسی به درهرحالقرار گیرد.  موردتوجه

های اطالعاتی موضوعی است که ارتباط زیادی پایگاه

دارد.  نندهکاستفادههای با وضعیت اقتصادی کتابخانه

جموعه افزاری بین منرم حال اگر با استفاده از برنامه

اطالعاتی( ارتباط  یهابانکمجزا از هم ) یهالیفا

 کنندگاناستفادهبرقرار شود به صورتی که کاربران و 

ها از اطالعات تمام این مجموعه یآسانبهنهایی بتوانند 

 نامند.استفاده کنند، آن را پایگاه اطالعاتی می (ها)فایل

 قولقلنعبارت است از  استناد ،یدر متون علم :استناد

 یاوهیشمرتبط به  یهانوشته ریارجاع به سا ای

دگان متن، خوانن یبرا یریگی، قابل فهم و پافتهیساختار

 یبمطال انیدر ب سندهیاستناد صداقت نو یهدف اصل

 زشدهابرا سندگانینو ریتوسط سا ترشیپاست که 

 .است

 گرانیاستناد به کار د لیدال

  نظرانصاحبارزش و احترام به 

 گرانیکار د دیتائ 
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 گرانیانتقاد از کار د 

 کار خود دییتأ 

 گرانیاثر خود با کار د سهیمقا 

  کسانی یهاروشاستفاده از 

 گرانیادامه کار د 

 شرح کار دیگران 

 یللالمنیب یاستناد یاطالعات یهاگاهیپا

 Web of science 

 Scopus 

 google scholar 

 

 یداخل یاستناد یاطالعات یهاگاهیپا

 SID 

 ISC 

 یاطالعات گاهیپا ریسا

 Pubmed 

 ScienceDirect 

 ClinicalKay 

 Springer 

 

 

 منابع:

در مرکز اطالعات و  یاطالعات یهاگاهیپا یبررس،م ،ییبابا.1

 تیریپردازش و مد نامهپژوهش، «رانیا یمدارک علم

، 2جلد  ران،یاطالعات ا یفناور و اطالعات، پژوهشگاه علوم

 .13۷5  2شماره 

دانش  دیفرش ت،یریوبالگ گروه مد.2

(http://www.amdt.blogfa.com/post/115) 

-http://library-i) یرساناطالعو  یوبالگ کتابدار.3

s.blogfa.com/page/8899.aspx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amdt.blogfa.com/post/115
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 :SCOPUS گاهیکوتاه پا خچهیتار 1-1

عه از مجمو scopus یمجموعه بانک اطالعات

 2004علوم است که در سال  یاستناد یهابانک

یممنتشر  Elsevier شرکت شده و توسط یاندازراه

 ISکه توسط  web of science پس ازو  شود

 . منظورگرددیمعلوم محسوب  یاستناد هینما نیومد

ه است ک یعلوم، بانک اطالعات یاستناد نامههینمااز 

 هارفرنست فهرس یمقاالت، دارا دهیعالوه بر چک

حاسبه امکان م بیترت نیبوده و بد زیمقاله ن ( هر)منابع

هر مقاله  ( بهها citationتعداد ارجاعات )استنادات با 

نویسنده مختلف  5000و  عنوان 21500از  شیرا در ب

هر مقاله  افتیدر توانیم بیترت نیبد .کنندیمفراهم 

بار مورد ارجاع و  نیتاکنون چند مجموعه نیدر ا

 ایاست و  قرارگرفتهمقاالت  ریستناد توسط ساا

د مقاالت مور ریبار توسط سا نیچند گریدعبارتبه

 یشاخص تواندیمخود  نیاست که ا شدهواقعرفرنس 

 مقاله باشد. تیفیاز ک

 ناشر ۷000از میلیون رکورد  8۷در حال حاضر بیش از 

 است. دادهیجارا در خود  کشور 105در 

 

هزار  261هزار کنفرانس  140سریال،  هزار 2۷.1

 کتاب را در خود نمایه کرده است.

 شودیم هینماجدید در روز  مقاله 11000 باایتقر

اسناد موجود در این پایگاه دارای  ونیلیم 1۹.11

مجالت با  5408همچنین  ؛ وباشندیمدسترسی باز 

 اندشدهدسترسی آزاد طالیی نمایه 

ن نمایه میلیون پیش چاپ از چندین سرور در آ 1.16

 شده است

یم ارائه لیپروفا کی سنده،یهر نو یسکوپوس براا 

به  یوابستگند مان برداردرا در  یکه اطالعات مهم دهد

 و شدهچاپتعداد آثار دیگر،  مؤسساتدانشگاه یا 

 ییاستنادها، مراجع و تعداد هاآن یاطالعات کتابشناس

 نیهمچن .کرده است افتیاز مقاالت در کیکه هر

. کندیمحساب  سندهینو یشناسه اچ را برا اسکوپوس

در حساب  توانندیم اندکرده نامثبتکه  یکاربران

 را فعال کنند که اگر در تیقابل نیخود ا یکاربر



 1401ول، تابستان سال اول، شمارة ا:زیدانشگاه تبر یعلم اطالعات و دانش شناس ییدانشجو -یانجمن علم ةینشر

 
 

 

30 

زارش گ هاآنشد به  جادیا یرییتغ ،یکاربر لیپروفا

 شود.

 SCOPUS هدف از ایجاد پایگاه -1-2

 scopus یاطالعاتمجموعه بانک  جادیهدف از ا

 د،یاسات ان،یمحققان، دانشجو یِ راهم کردن دسترسف

در  یابیارز تیفیک شیافزا یطورکلبهکاربران و 

 ،یستیعلوم شامل علوم ز یهاطهیحسراسر جهان در 

 .و هنر است یعلوم اجتماع ،یپزشک ،یفناور

 تنهانهو  دهدیمرا پوشش  یعیوس یارشته گاهیپا نیا

حات وب و بلکه صف دهدیممقاالت را پوشش 

 به متن میمستق وندی. پکندیمارائه  زیاختراعات را ن

 عیرس یاز ابزارها یکیرا به  گاهیپا نیکامل مقاالت، ا

 کرده است. لیجستجو تبد یو جامع برا

 از scopusی بانک اطالعات یبانیمهم پشت نهیسه زم

 :از اندعبارتمحققان و ناشران 

، سندهیجستجو بر اساس سند، نو -1 جستجو:*

بهبود  -2، هشرفتیپ یاستفاده از جستجو ایو  یوابستگ

ستگی نویسنده، واب بر اساس نوع منبع، سال، زبان، جینتا

 هگایامنابع پ گریبه متن کامل مقاالت و د نکیل -3 ...و

 سندگانیوناستاد مرتبط از طریق منابع،  دستیابی به:*

 کیو مطابقت  ییشناسا -2ی دیکلمات کل ایو 

از وابستگی  استفادهی پژوهش یا ان با خروجسازم

 (affiliation) یسازمان

ارجاعات صورت گرفته به یک  -1: لیوتحلهیتجز*

 مشاهده شاخص -2مقاله یا نویسنده در طی زمان 

h-index لیوتحلهیتجز -3خاص  سندگانینو یبرا 

 SCOPUSپس از ورود به اسناد علمی نویسندگان 

، با http://www.scopus.comبا آدرس 

 دایامکان پ Author Searchاستفاده از گزینه 
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 .کندیمخاص را فراهم  سندهینو کیکردن مدارک 

 در قسمت سندگان،ینام نو یجستجو یبرا

Author last name  نام خانوادگی نویسنده و در

نام کوچک نویسنده  Author first nameقسمت 

سازمان یا  نام Affiliationقسمت را وارد کنید در

که نویسنده به آن وابسته است ذکر کنید.  را یاموسسه

شناسه آزاد پژوهشگران و  توانیم ORCID در قسمت

 ،واردشدهاساس اطالعات  بر .را وارد کرد سندگانینو

 .شودیم یابیمرتبط با آن شخص خاص باز یرکوردها

جستجو را  توانیم Sourcesبا استفاده از گزینه 

، (Subject areaموضوع )و از طریق  محدود کرد

را  ISSN، یا (Publisherناشر )، (Titleعنوان )

 جستجو کرد.

 

 Display در سمت چپ این صفحه گزینه -1

options  ییلترهایفبرای محدود کردن و قرار دادن 

 به نتیجه جست جو دست بیابیم. ترراحتتا  باشدیم

 Display only ینهیگزکردن در صورت فعال  -2

open Access journals  دسترسی آزاد  نوارفقط

 نمایش داده خواهند شد.

 Counts for 4-year timeframeدر قسمت  -3

 محدوده زمانی را تعیین کرد. توانیم

یم Citescore highest quartileدر قسمت  -4

 .بر اساس رتبه مقاالت جستجو کرد توان

نوع منبع را  توانیم Source typeدر قسمت  -5 

، مجموعه مقاالت، انتشارات کتاب مانند مجالت،

 تجاری محدود کرد.

1 

3 

4 

2 

5 
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نحوه خروجی و ذخیره کردن نتایج در  -1-4

 SCOPUSپایگاه 

استفاده  ، باجستجو جینتا انیبا انتخاب سند دلخواه از م

 :توانیمزیر  یهانهیگزاز 

1-to excel Export :امکان  نه،یگز نیبا انتخاب ا

 صورتبه شدهانتخاب یهادگرفتن از رکور یخروج

 .شودیمفراهم  Excelفایل 

2-Save to source list :نه،یگز نیبا انتخاب ا 

یمفراهم  شدهانتخاب یکردن رکوردها رهیامکان ذخ

 یبدون جستجوی تا بتوان در مراجعات بعد شود

 کرد. تیریده و مدرا مشاه شدهرهیذخ ستیمجدد، ل

 

 

اطالعات کتابشناختی منبع در پایگاه -1-5
SCOPUS 

برای ذخیره این سند  save to source listگزینه 

عدی ب یجستجوهاتا در  هستدر لیست کتابخانه شما 

 کار شما راحت باشد.

به صفحه  شمارا Source Homepageگزینه 

 دهدیماصلی مدرک انتقال 

 

را در دو سال  CiteScoreتبه ر توانیمدر این قسمت 

 توانیم Categoryقسمت در  اخیر مشاهده کرد.

 موضوعی مقایسه کرد یهاحوزهمقاله را در 
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رتبه و  CiteScore rank & trendدر قسمت 

ر دیگ یالمللنیب یهامجلهروند این مجله نسبت به 

 .کندیممقایسه 

 

 

 

 

 ویسنده،ندر جستجو بر اساس نام  که دیتوجه داشته باش

با  دیتوانیم یعنی هست نکیهر مقاله ل یهاسندهینونام 

 آن یهامقالهتمام  ستینام، ل کی یکردن رو کیکل

 ید.مشاهده نمائ scopus نویسنده که در مجموعه

 

 منابع:

www.scopus.com/home.uri
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 پژوهشگر: طاهره پوران
عمومی در  یهاکتابخانهفعالیت  نحوه موضوع:

 دوران

 :عمومی در دوران کرونا یهاکتابخانهالیت نحوه فع

ی ناش یهاتیمحدود باوجوددو سالی که گذشت  یط

از شیوع ویروس کرونا، کتابداران، با فعالیت در بستر 

فضای مجازی، محیط کاریِ جدیدی تجربه کردند و 

متنوع، خاطرات شیرینی از  یهابرنامهبا اجرای 

خانه و روزهای شیوع کرونا در حافظه خود، کتاب

 اعضای آن ثبت کردند.

 یهاکتابخانهنهاد  یرساناطالعبه گزارش پایگاه 

عمومی کشور، در روزهای آغازین سال بعد از مرور 

اقدامات نهاد برای ارتقای سطح فرهنگ با  نیترمهم

ابزار کتاب و کتابخانه، بجا است قدردان زحمات 

 یهاکتابخانهفرهنگی  دارانسکانکتابدارانمان، 

باشیم. کتابدارانی که در هیچ شرایطی،  ومیعم

، کنندیمکتابداری را تعطیل نکردند و همواره سعی 

را در جان کودکان و نوجوانان این  یخوانکتاببذر 

شیرین و  یهابرنامهسرزمین بکارند و با اجرای 

 ، این نهال نوپا را آبیاری کنند.زیانگخاطره

ناشی  یهاتیمحدود باوجودطی دو سالی که گذشت 

از شیوع ویروس کرونا، کتابداران، با فعالیت در بستر 

فضای مجازی، محیط کاریِ جدیدی تجربه کردند و 

متنوع، خاطرات شیرینی از  یهابرنامهبا اجرای 

روزهای شیوع کرونا در حافظه خود، کتابخانه و 

ربه تج مروربهاعضای آن ثبت کردند. در این گزارش، 

 یهاکتابخانهگاه کتابداران کتابداری مجازی از ن

مجازی عاملی  یفضا .میپردازیمعمومی کشور 

 یهاکتابخانه یدهخدماتتسهیلگر و میانجی برای 

و الزم است کتابداران در  شودیمعمومی محسوب 

این فضا هوشیارانه عمل کرده و برای جذب و حفظ 

اعضا، به بهترین نحو عمل کنند. شیوع بیماری کرونا و 

 یرسانخدمتحضور و  ضرورتبه، هاتابخانهکتعطیلی 

در فضای مجازی، شتابی دوچندان داد و  هاکتابخانه

برای همراهی در مهار کرونا، آگاهانه  هاکتابخانه

جمعی را تعطیل کردند و احساس  یهاتیفعال

مسئولیت به ایفای نقش در این شرایط، آنان را به سمت 

اعضای فضای مجازی سوق داد. حفظ ارتباط با 

 ، نشانه موفقیت نسبیهاآنکتابخانه و جلب رضایت 

 در فضای کاری جدید بوده است. هاکتابخانه

شاخص کتابخانه عمومی  یهاتیفعالبا اشاره به  

یان در کتابخانه فرهنگ فرهنگیان در زمان شیوع کرونا،

ما از فرصت تعطیلی کتابخانه در مقاطع زمانی مختلف 

استفاده و به بازسازی بخش و محدودیت حضور اعضا، 

کودک و ایجاد بخش مطالعه ویژه کودکان، اقدام 

ا و اجر« کماننیرنگ»کردیم. همچنین طرحی با عنوان 

رنگی برای مخزن  ییهاادداشتیو  هانشانهطی آن 

طراحی کردیم تا مخاطبمان ضمن آگاهی از 

و جذاب  نینشدل، با فضایی هاکتابموضوعات 
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ه بر این، با توجه به ظرفیت شود. عالو روروبه

برای استفاده رایگان از پایگاه اطالعاتی  جادشدهیا

خدمت کتابدار مرجع مجازی  یاندازراهنورمگز به 

برای دسترسی رایگان محققان سراسر کشور به مقاالت 

این پایگاه اقدام کردیم. امید داریم که با تأمین منابع 

نری و مالی در آینده بخش گالری دستاوردهای ه

بخش ویژه نمایشگاه کتاب را بسازیم تا این کتابخانه 

 یم.معرفی کن رینظکم یامجموعه عنوانبهرا در کشور 

را به دنبال داشت؛  هاکتابخانهرکود  مطمئناامجازی  

چراکه در این مدت کتابی امانت ندادیم و چند ماه 

ه اما روی آوردن ب؛ کامل تعطیل بود طوربهکتابخانه 

، هاهکتابخانجازی برای ارائه خدمات فرهنگی فضای م

ر بسیاری از افراد د نیازاشیپنقاط قوتی نیز داشت. 

خصوص ورود کتابخانه به حوزه ارائه خدمات 

؛ اما واقعیت این است دادندیمفرهنگی، مقاومت نشان 

که اگر طی این مدت، کتابداران برای ارائه خدمات 

، شاید شدندینم قدمشیپفرهنگی در فضای مجازی 

امروز  کهیدرحال؛ شدیمحذف  عمالاکتابخانه عمومی 

ومی عم یهاکتابخانهو در شرایط کنونی کشور، نهاد 

ز ، اانددادهخدماتی که ارائه  واسطهبه، هاکتابخانهو 

 هاکتابخانه. فعالیت شوندیممراکز اثرگذار محسوب 

در فضای مجازی، جریانی فرهنگی ایجاد کرد که طی 

شکل  نخواناکتابو  هاکتابخانهرقابتی سالم بین  آن

 یاهتیفعالگرفت و این امر بسیار ارزشمند است. 

 یهامایپکتابخانه نبی اکرم در شهرستان هرسین و 

 تشکر مردم و مسئوالن، گواهی بر این مدعا است.

در فضای  شدهانجام یهاتیفعالحاتمی با اشاره به 

مزایای  نیتررجستهبمجازی، اظهار داشت: یکی از 

 یگذاراشتراکفعالیت در فضای مجازی، امکان به 

 عنوانبهتجارب همکاران از سراسر کشور بود. من 

رابط فرهنگی شهرستان، برای برقراری ارتباط و 

با سایر رابطان فرهنگی و کتابداران از  یشیاندهم

 ییهاهبرنام بیترتنیابهسراسر کشور تالش کردم و 

اهلل رسولتخصصی محمد  خوانکتاب نشست ازجمله

ص( به مناسبت میالد پیامبر اسالم با حضور رابطان )

استان؛ نشست خاطره گویی مصطفی  ۷فرهنگی از 

رستم پور، رزمنده و اولین فرمانده بسیج شهرستان 

هرسین به مناسبت هفته دفاع مقدس؛ نشست خاطره 

گویی آزاده سرافراز، سرهنگ علی ابدالی؛ نشست 

کتابداران کشور به مناسبت هفته کتاب  ییه گوخاطر

نشست مطالعاتی  6استان و  6با حضور کتابدارانی از 

 مناسبتی، برگزار شد.

فضای  هایو وقفه نیانداختن در کارها وقتی با ظرفیت 

و کارها  ها اثربخشمجازی ترکیب شد، فعالیت

ت بسیاری توانسدیده شد. تعطیلی کتابخانه می یخوببه

حمات فرهنگی کتابداران را کمرنگ و تضعیف از ز

ز هرگ هاآنکند، اما پیگیری، تالش عاشقانه و ذوق 

به وجود  حرکتشاناجازه نداد تا انسدادی در مسیر 

بیاید. اگر امکان برگزاری کالس و یا آموزشی 
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حضوری میسر نبود اما فضای مجازی این امکان را به 

هموار باقی  هاآنهمه داد تا راه همچنان برای استمرار 

ها خللی در بماند و تعطیلی ناخواسته کتابخانه

 های نهاد و کتابداران ایجاد نکند.گذاریهدف

ht:منابع  t ps ://www.i ranpl .i r /news/34۷۷۷ 

 پژوهشگر: طاهره پوران
 یهاکتابخانهموضوع دوم: مدیریت دانش در 

 :دیجیتال

 لهازجم هاکتابخانهانقالب دیجیتالی بر فعالیت 

و دسترسی  یسازمجموعه، یسازرهیذخ، یدهسازمان

انه و داشته است. استفاده از رای به اطالعات تأثیر بنیادی

به  هاخانهکتابدسترسی به اینترنت باعث شده است که 

 دیجیتالی گام بردارند. یهاکتابخانهسمت 

از هر نوع ابزار ورود اطالعات  هاکتابخانه گونهنیادر 

اطالعات و در  یدهسازمانمناسب برای  یارهاافزنرمو 

تا  شودیمروی شبکه استفاده  هاآن دسترس قرار دادن

بنابراین،  ؛منابع اطالعاتی در اختیار کاربران قرار گیرند

ه اطالعات دستیابی ب دبخشینودیجیتالی  یهاکتابخانه

اده و قابلیت استف هانهیهز، کاهش ترعیسربیشتر و 

 . همچنین کتابخانه دیجیتالی سازمانی بادانچندمنظوره

مشابه کتابخانه سنتی دانسته  یهاتیمأموروظایف و 

 یهاارزشدر  توانیمکه تفاوت اصلی را  شودیم

 یهاکتابخانهدانست که  افزوده محیط دیجیتال

، ورنیازادیجیتالی سعی دارند، به آن دست یابند. 

 م هرچه بهترانجا منظوربهدیجیتالی  یهاکتابخانه

نیازهای مراجعین الزم  موقعبهفرایندهای خود و رفع 

مدیریت  ازجملهنوین مدیریت  یهاروشاست که از 

 دانش استفاده کنند.

جام زیادی ان مداردانش یهاتیفعال هاکتابخانهاین نوع 

فرایندهای مدیریت  یریکارگبهکه جذب و  دهندیم

تالی به کتابخانه دیجی یهاتیفعالبا  دانش و ترکیب آن

 یهاکتابخانه. کندیمکمک  هاآن بهترچهتوسعه هر 

 یریکارگبهبا  انیبندانشدیجیتالی مانند هر سازمان 

ارتقاء و  سازنهیزم توانندیمفرایندهای مدیریت دانش 

 کاراتر امورخود برای انجام  یهاییتوانااز  یریگبهره

 ه حاصل از اعمالدر متون و منابع مختلف نتیج شوند.

، برای شناسایی یسازنهیزمفرایندهای مدیریت دانش 

کردن دانش در داخل یک سازمان  تبدیل و کاربردی

ن و استفاده از آ یگذاراشتراکاز طریق گردآوری، به 

ن است. بر همی شدهانیبیک سرمایه سازمانی  عنوانبه

نبه دیجیتالی ج یهاکتابخانهتا حدودی مدیریت  مبنا

ر ب تأکید مدیریت دانش چراکهدیریت دانش دارد، م

نوآوری و افزایش ارزش دانش است، ضمن اینکه 

ی دیجیتالی نیز بر دانش و استفاده از فناور یهاکتابخانه

 افزودهشارزشبکه در راستای ایجاد  برهیتکاطالعات با 

بنابراین، برای اینکه این روند ادامه ؛ ددارندیتأکبر آن 

، یدهسازمان، ازجمله کشففرایندهایی  یابد، باید

بکار گرفته شود و  هاآنتوسعه و اشاعه دانش در 

کتابخانه باید تشکیالت، سازمان و انگیزش الزم را 
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نوآوری، تبادل، یادگیری و کاربرد دانش ایجاد  برای

 نماید.

 شودیممطرح شد در این نوشتار سعی  آنچهبا توجه به 

دیجیتالی  یهاکتابخانه مدیریت دانش در یهاروش

 ناشی از فعالیت افزودهارزشقرار گیرد تا  موردتوجه

بر فرایندهای معمول در  عالوه در این محیط،

 شود. حاصل هاکتابخانهاین نوع  تیساوب

 مفهوم دانش و عناصر مرتبط با آن 

درک بهتر مفهوم مدیریت دانش باید ابتدا به  منظوربه

طالعات، دانش و معرفت و بررسی مفاهیم داده، ا

 پرداخت. پرداختن به هاآنارتباط میان  وجود تفاوت و

اهمیت دارد که در برخی از  جهتازآناین مطلب 

ت عبار یجابهو داده،  عبارات اطالعات اشتباهبهموارد 

بین اطالعات  کهیدرصورت، شوندیم کاربردهبهدانش 

ین موضوع هم زیادی وجود دارد و یهاتفاوتو دانش 

باعث تمایز میان مدیریت دانش و مدیریت اطالعات 

 شده است.

 انواع دانش یبندمیتقس 

م مختلفی تقسی یهاگونهزمان دانش را به  باگذشت

 یهایبنددستهبیان داشت که تمام  توانیم. اندکرده

ریشه در تعریف ارسطو از انواع  گوناگون از دانش

 یبندمیتقس نیترممهو  نیترمعمولدانش دارد. 

آن به دو اولین کسی  یبنددستهاز دانش  شدهارائه

است.  4است که اهمیت این تفاوت را تشخیص داده و 

شاخه پنهان یا  2و دانش آشکار یا صریح  3پوالنی 

های دانش پنهان در سال ةنیدرزمرا  یاهینظرضمنی 

کرده است. در این بخش به  یزیریپ 1۹50تا  1۹40

 پرداخته خواهد شد. این دو زاویه دانش از

اهداف و مزایای مدیریت دانش در 

 دیجیتالی یهاکتابخانه

هدف مدیریت دانش، آن است که به افراد در 

کارآمد یاری  یریگمیتصمنوآوری، همکاری و 

دانش آن است که  رساند. تعهد استراتژیک مدیریت

ب وجم حالنیدرعاثربخشی سازمانی را بهبود بخشد و 

 سازمان گردد. یهافرصتارتقاء 

 هدف 

هدف مدیریت دانش، آن است که به افراد در 

کارآمد یاری  یریگمیتصمنوآوری، همکاری و 

دانش آن است که  رساند. تعهد استراتژیک مدیریت

وجب م حالنیدرعاثربخشی سازمانی را بهبود بخشد و 

 دانش سازمان گردد. هدف مدیریت یهافرصتارتقاء 

 نظورمبهیک فرایند، ارتقاء توانایی سازمان  عنوانبه

انجام فرایندهای اصلی خود به صورتی کاراتر است. 

دیدگاه سه هدف برای مدیریت دانش در نظر  در یک

یز این دیجیتالی ن یهاکتابخانهاست که در  شدهگرفته

 :شودیماهداف پیگیری 

ی اافزوده بیشتر بر باارزشتالش برای ایجاد منابع *

 کاربران
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 ازیموردندانش  یهاانبارتالش برای ایجاد مخازن یا  *

 مخاطبان/کاربران

 نهیدر زم یسازمانفرهنگکوشش برای ارتقای  *

 ذخیره و استفاده بهینه از دانش

 یهاانهکتابخبر  دیتأکفرایندهای مدیریت دانش با  *

 دیجیتالی

فرآیند مدیریت دانش فرآیندی خطی و ایستا نیست 

برعکس، فرآیندی پویا و چرخه ایست که به کارکنانی 

با اطالعات سروکار داشته باشند.  نیاز دارد که دائماا

دانش جدید را کسب کرده باشند و آن را برای اصالح 

فرآیند اطالعات  . طی اینرندیکارگبهتصمیمات 

جدیدی را به دست آورده و دانش جدید را در 

 . در مدیریت دانشبرندیمجدید به کار  یهاتیموقع

فرآیندهایی دخالت دارند که شامل شناسایی، 

، اشتراک، ترویج و یریگبهرهاکتساب، نگهداری، 

یمنهادهایی که  ازجملهبنابراین، ؛ توسعه دانش است

به نحو احسن این فرآیندها را اجرا نماید،  تواند

 هاتابخانهکزیرا این نوع ؛ دیجیتالی هستند یهاکتابخانه

زیرساخت و بستر مناسب مدیریت دانش به  عنوانبه

نیز همانند  هاآنو فرآیندهای مربوط به  ندیآیمشمار 

ی، نیز به شناسای هاآندانش است و در  فرآیند مدیریت

و اشاعه  یدهسازمانگردآوری، حفاظت و نگهداری، 

تنها به  یاکتابخانه . چنانچهشودیمدانش پرداخته 

بپردازد انباری بیش نخواهد بود  گردآوری و حفاظت

اشاعه دانش است که  هاکتابخانهلذا هدف غایی 

نهایی مدیریت دانش یکی است. با توجه به  باهدف

نقش اصلی  توانندیم هاکتابخانه شدهارائهمطالب 

دانش را به بهترین نحو ممکن در  فرآیندهای مدیریت

ز علمی و و سایر مراک هادانشگاه، هااداره، هاسازمان

 تحقیقاتی ایفا نمایند.

 سیستم مدیریت دانش یهایژگیو

 کیآنکه  دهدیمبررسی مفهوم مدیریت دانش نشان 

فرایند مستمر در یک سازمان است که با دستیابی به 

استفاده مناسب  لهیوسبهو  شودیمشروع  منابع دانش

از مدیریت  یامرحله. یک مدل چهار ابدییمادامه 

، ذخیره و یدهسازمان ل فراهم آوری،دانش شام

بازیابی و اشاعه دانش است که با دریافت بازخورد 

در این  توانیمرا  رودیمبه کار  هاسازمانمناسب در 

از این چهار مرحله  هرکدامزمینه متصور شد. البته 

نیز هستند  یتریفرع یهالفهؤمزیر بخش و  یخوددار

یت دانش در سطوح خود در فرایند مدیر نوبهبهکه 

 دارند. یاسازندهنقش  ترنییپا

 سیستم کتابخانه دیجیتالی یهایژگیو

 سیستم کتابخانه دیجیتالی ترکیبی از منابع دیجیتال،

 درواقعو جامعه دیجیتال )کاربران( است.  هایفناور

فناوری سه عنصر اصلی در حوزه  کاربران، مجموعه و

 عنوانهبخدمات نیز  هرچندکتابخانه دیجیتالی هستند. 

که اغلب در ارتباط  شودیمیک مؤلفه مهم محسوب 
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این عناصر در تقابل  ...شودیمبا مجموعه در نظر گرفته 

 .است دهندهلیتشکبا عنصر مدیریت دانش 

ساختار مدیریت دانش در کتابخانه دیجیتالی شامل 

بیان  توانیمنیروی متخصص، محتوا و فناوری است. 

انسانی متخصص از عوامل  نیروی کرد که مؤلفه

. نیروی رودیمکلیدی برای موفقیت سازمان به شمار 

بسیار  نقش مناسب فنی و مدیریتی یهامهارتانسانی با 

 یهادستگاهدیجیتالی و  یهاکتابخانهاساسی را در 

یمفرایندها  ةنیزم در. کنندیممدیریت دانش بازی 

ریت مشترک مدی داشت که با توجه به نقاط بیان توان

از  هاآندانش و کتابخانه دیجیتالی هر دو هدف 

اکتساب، انتشار دانش و اطالعات استفاده مناسب از 

ف سیستم کتابخانه دیجیتالی با طی تیدرنهااست.  هاآن

 یهاپورتال مختلف همچون یهایفناوراز  یاگسترده

یمدیگر ادغام  یهایفناوردانش، ابزارهای تعاملی و 

مهم همچون  یهاروشبعضی از ابزارها و  .شود

، ابرداده، پایگاه داده و دانش در یبندرده ،یسازهینما

 .شوندیمکتابخانه دیجیتالی و مدیریت دانش استفاده 

مدل یکپارچه از فرایندهای کتابخانه 

 فرایندهای مدیریت دانش هیبر پادیجیتالی 

 ،هدف روشن مدیریت دانش در کتابخانه دیجیتالی

بی به دستیا منظوربهاست.  «مدیریت دانش کاربر محور

اس دانش، سیستم مدیریت منابع بر اس سیستم یکپارچه

و دانش  شدهرهیذخیکپارچه شدن محتوای دانش 

و  شدهرهیذخ . پایگاه دانشدیآیمکاربر به وجود 

به مدیریت محتوای  تواندیمپایگاه دانش کاربر 

انش و د شدهکپارچهیتم دست یابند. سیس محوردانش

مدیریت دانش در کتابخانه دیجیتالی ترکیب  اطالعات

 یسازکپارچهیو  یدهسازماندو مدل است که شامل 

ر بدانش کاربر و اشتراک و توزیع دانش کاربر است. 

یماین مدل هر زمان که کاربر نیاز خود را بیان  اساس

پایه ر ب قادر است در سیستم کتابخانه دیجیتالی کند

کند و روند کار  برطرفمدیریت دانش نیاز خود را 

 کتابخانه دیجیتالی مکانی برای عالوهبهبهبود یابد. 

و  شدهافزودهدانش نوآوری، دانش  دستیابی به

 یهاکتابخانهفکری  یهاهیسرمادسترسی به تمام 

دانش هر  مدیریت دیجیتالی است. کتابخانه دیجیتالی و

و همچنین فناوری محور.  دو محتوا محور هستند

 مکمل هانیاهمچنین باید توجه داشت که هر دو 

 یکدیگر هستند.

 منابع

1481182ht t ps ://ci vi l i ca.com/doc/ 

دانش در کتابخانه های  تیریمدنوروزی، یعقوب، . 2

 گروه یلوم انسانو ع اتیدانشکده ادب دانشگاه قم، یتالیجید

 13۹6خرداد ، یعلم اطالعات و دانش شناس
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 اکبرپور الیسهپژوهشگر: 

 یتالججایگاه کتابخانه های دیموضوع: 

 اطالعات عصر و یتکنولوژ شرفتیپ امروزه

 یهاکتابخانه تا است دهیگرد موجب یکیالکترون

 دانش و اطالعات علم در را ژهیو یگاهیجا یتالیجید

 آن تیمحبوب بر هرروز که یگاهیجا ،کنند دایپ یشناس

 توسعه. است شده دوچندان آن از استقبال و افزوده

 تیوضع به «محلى دسترسى» تیوضع از دسترسى

 و یمال یهانهیهز در ییجوصرفه ،«جهانى دسترسى»

 یازسرهیذخ و پردازش در عیسر یهاشرفتیپ ،یمکان

 رشتیب خدمات ارائه و یارتباط یهایفناور و اطالعات

 ،کنندگاناستفاده و پژوهشگران به تریکاربرد و

 رشد و ظهور تیاهم که هستند ییهایژگیو ازجمله

 تیقاطع با و کنندیم انینما را یتالیجید یهاکتابخانه

 و عتسر با تحوالت نیا که کرد ینیبشیپ توانمى

 (13۹6-زهرا کیان راد ).ابدییم تداوم شترىیب دامنه

 یجیتالمعرفی کتابخانه د

 اسناد آن در که است یاکتابخانه تالیجید کتابخانه

 شکل به یمحل یهارسانه ریسا ای کاغذ یجابه

 هاکتابخانه نیا اساس. اندشدهرهیذخ یکیالکترون

 فادهاست زین و یکیالکترون شکل به مدارک رهیذخ

 .است یکیالکترون

 تاس ممکن هاکتابخانه نیا یکیالکترون یمحتوا

 اب جهان از نقطه هر در یفرد هر که باشد یاگونهبه

 اطالعات یتمامبه بتواند یاانهیرا شبکه کی از استفاده

 فقط نکهیا ای کند دایپ یدسترس میعظ کتابخانه کی

 .باشد یدسترسقابل محل در ساکن افراد یبرا

 که یاطالعات یساختارها و خدمات ها،روش مجموعه

 نینو یفناور کی قالب در اطالعات تا شوندیم باعث

 تابخانهک شوند، ارائه گسترده و عیسر آسان، یدسترس با

 ستمیس نوع کی تالیجید کتابخانه. دارد نام تالیجید

 .است اطالعات یابیباز

 ینابعم که هستند ییهاسازمان تالیجید یهاکتابخانه

 فهیوظ و باشندیم دارا را متخصص کارمندان شامل

 یبرا یعقالن یشنهاددهیپ ،یدهسازمان انتخاب، هاآن

 و عمناب تیجامع از محافظت کردن، عیتوز ،یدسترس

 نیبنابرا و هست زمان طول در آنان یداریپا نیتضم

 ای جامعه کی توسط باصرفه و آسان استفاده یبرا

 .است شدهیزیرطرح جوامع از یامجموعه

 از یناش عبارت نیا مورد در موجود یهایسردرگم

 نیا یبرا یمتنوع عبارات هاسال طول در که است آن

 یهاکتابخانه مانند) شده است کاربردهبه مفهوم

 و( وارید بدون یهاکتابخانه ،یمجاز ،یکیالکترون

 نیا از هرکدام یواقع یمعنا که نبود مشخص قاایدق

 تالیجید یهاکتابخانه گر،ید یسو از ست؟یچ میمفاه
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 یقاتیتحق و یپژوهش مختلف یهاحوزه موردتوجه

 .است

یگانیبا نقش در مهم یتالیجید یهاکتابخانه از یبرخ

 یگانیبا و آرشیو مانند کنندیم عمل درازمدت یها

 .نترنتیا

 دیجیتال یهاکتابخانه فردمنحصربه یهایژگیو

 شیرایوو  تالیجید یهاکتابخانه یهایژگیو

 یسنت یهاکتابخانه تالیجید وجه تالیجید یهاکتابخانه

 وادم یعنی یسنت و تالیجید یهاعهمجمو که هستند

 یهاکتابخانه .ردیگیبرم در را یکاغذ و یکیالکترون

 هم و دارد اجیاحت کتابداران مهارت به هم تالیجید

 یهاکتابخانه در .انهیرا کارآمد دانشمندان مهارت

 باا یتقر دآورندگانیپد و ندگانیجو انیم فاصله تالیجید

 به مندانعالقه لتایجید کتابخانه .رسدیم صفر به

یم هم کنار کشور سراسر از را مشترک موضوعات

 و رانیا یهر جا در که دهدیم امکان هاآن به و آورد

 بحث به شانموردعالقه موضوعات در جهان یحت

 ورکش نخبگان انیم فاصله شودیم باعث نیا و ندیبنش

 با را خودشان مسائل بتوانند هاآن و برود نیب از

 در .ندینما مطرح جهان نخبگان و دانشمندان

 کی از زمانهم استفاده امکان تالیجید یهاکتابخانه

 .است فراهم کنندگاناستفاده یبرا خاص منبع

 یهاهکتابخان یبرا یکیزیف یهاکتابخانه برخالف

 یمفهومیب کلمات مکان و زمان مقوله دو یمجاز

 و مانز به را یاکتابخانه خدمات که نظر نیا از. هستند

 در موجود اطالعات و سازندینم محدود خاص مکان

 یتمام در و هفته یروزها یتمام در هاکتابخانه نیا

 .باشندیم یابیدستقابل روزشبانه ساعات

 دیجیتال یهاکتابخانه یایمزا

 شیرایو .1

 یکیزیف یمرزها تیمحدود بدون .2

 اطالعات یابیباز امکان .3

 آسان یدسترس .4

 اطالعات یسازرهیذخمزایای  .5

 ،الکترونیکی صورتبه اطالعات یسازرهیذخ مزایای

 ناگونگو یاحرفه یهاتیفعال در هاانهیرا وسیع کاربرد

 و یاانهیرا یهاشبکه از استفاده و ساخته ناگزیر را

 دماتخ ارائه درروند اساسی تغییرات اینترنت ژهیوبه

 حجم شده سبب امکانات این. است آورده وجود به

 شتسرانگ یک اندازة به تنها اطالعات از زیادی بسیار

 این در ت،پیداس ناگفته .باشد داشته فاصله کاربران با

 مخاطرات وسیع، ارتباطات این با پیچیده محیط

 یاطالعات یهاسامانه ،یاانهیرا یهاستمیس یاگسترده

 را هانآ به وابسته حیاتی یهارساختیز و هاتیفعال و

 رد اغلب هاسازمان دیگر و سادوسکای .کندیم تهدید

 مرجع اطالعات یکاردست مانند تهدید انواع معرض

 یاطالعات یهاهیسرما و حیاتی اطالعات سرقت یا و

یم که عواملی چنانچه شرایطی، چنین در. دارند قرار
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 رعتس مثل .بروند شمار به هادستگاه مزایای از توانند

 ممکن ،نباشند کنترل تحت ،باال دسترسی قابلیت و

 افراد استفادة سوء شده، یریپذبیآس بروز باعث است

 یا و یبردارکاله خرابکاری، و نفوذ به هاآن از نیت بد

 و طبیعی مشکالت این، بر عالوه. بینجامد اخاذی

یم رخ یاانهیرا کاربران توسط که غیرعمدی خطاهای

 برای و صحیح یهاروش نبود کهیدرصورت ،دهد

 ارب به را مخربی نتایج تواندیم ،تاطالعا از حفاظت

 حفاظت ،کنندیم تأکید دیگران کهچنان. آورد

 چالش یک امنیتی حمالت از یاطالعات یهاسامانه

 اب .اندمواجه آن هاسازمان از بسیاری که است مستمر

 این القب در امنیتی تدابیر اجرای و تدوین اوصاف، این

 ایبر ریناپذاجتناب ضرورتی گسترده، تهدیدهای

 احتمال تواندیم مناسب تدابیر اتخاذ. است هاسازمان

 کهیدرصورت یا و برساند حداقل به را مخاطرات وقوع

 بسیار حد در را وارده یهاخسارت میزان ،هاآن وقوع

 موجب امنیتی، تدابیر گونهنیا. دارد نگه ناچیزی

 و شودیم مؤثر و سریع واکنش قابلیت افزایش

 مترمی برای بود خواهند قادر هاازمانس بیترتنیابه

 ادهاستف شدهنییتع پیش از فرایندهای از هاخسارت

 ،افتهیشیافزا ،اطالعات ایمنی و یوربهره و کنند

 .کندیم دایپ گسترش یاشرفتهیپ صورتبه وکارکسب

 حفاظت از است عبارت اطالعات امنیت

 دسترس در تضمین و اطالعات فناوری یهارساختیز

 برخالف دیجیتالی، یقلمروها کتابخانه. آن دنبو

 یهاابخانهکت در. است وسیع بسیار سنتی، یهاکتابخانه

 دارد رسیدست متنوعی منابع و مواد به کاربر دیجیتالی،

 یهاکتابخانه به نسبت موجود، امکانات و هامجموعه و

 قرار دقیق یهایشتریب مخاطرات معرض در سنتی

 نترلک برنامه یسازادهیپ نیازمند هانهکتابخا این. دارند

 یاطالعات یداراها نگهداری برای الزم سازوکارهای و

 ادینه دیجیتالی، کتابخانة. هستند درازمدت در خود

یفناور از یهامجموعه از بیش چیزی و اجتماعی

 دسترسی برای جدید سازوکارهای از باید و هاست

. کند ادهاستف مواد نگهداری اطالعات به غیرمجاز

 ملیمحت یهااتفاق دیجیتالی، یهاکتابخانه به حمله

 دو به توانیم هاآن از ییهانمونه عنوانبه که هستند

 متحدهاالتیا در ایندیانا دانشگاه در امنیتی رخنة

 دو هر در که کرد اشاره 5005 تابستان در آمریکا

 مورد بازگرداندن برای زیادی تالش و زمان مورد،

 صرف جدید امنیتی سیستم ارتقای و اطالعات از دیگر

 میراث یریپذدسترس ارتقای و دیجیتالی فاکس ..شد

 الیدیجیت یهاکتابخانه اساسی یهاهدف که مکتوب

 ققتح امکان امنیتی مسائل کردن لحاظ بدون است،

 .یافت نخواهد

 دیجیتال یهاکتابخانهامنیت 

 در امنیت به مربوط مسائل نیترمهم از برخی 

 امنیت شامل تواندیم دیجیتالی یهاکتابخانه

 یتاسنترهاد فیزیکی جایگاه ،تاسنترهاید و افزارهاسخت



 1401سال اول، شمارة اول، تابستان :زیدانشگاه تبر یعلم اطالعات و دانش شناس ییدانشجو -یانجمن علم ةینشر      

 
 

              

 

43 

 یافزارهانرم امنیت ،اطالعات تبادل امنیت سرورها، و

 یافزارهانرم امنیت ،مورداستفاده کاربردی

 بر حاکم مقررات و قوانین الگوی ،هاروسیضدو

 طرخ آثار، کردن تالیدیجی آن، بر عالوه. باشد سایت

یم افزایش نیز را پدیدآوران و مؤلفان حقوق به تجاوز

 محیط یهایژگیو نیترمهم از یکی زیرا ،دهد

 به آثار لشک تغییر قابلیت و یریپذشکل دیجیتالی،

 یهاکتابخانه و الکترونیک ناشران. باالست میزان

 نقش معنوی، حقوق نگهبانان عنوانبه دیجیتالی

 د؛دارن مؤلفان حقوق اختالل از جلوگیری رد فراوانی

 انامک ،آنالین صورتبه اثر یک انتشار از پس زیرا

 جمح به دسترسی و آن الکترونیکی یبردارنسخه

 چنین است، بدیهی. دارد وجود اطالعات از عظیمی

 از یریجلوگ .نیست ریپذامکان چاپی محیط در سرقتی

 که اردد اهمیت نیز جهتازآن غیرمجاز، ورودهای

 و است مالی بار دارای یاطالعات یهاگاهیپا اشتراک

 رد وجه دریافت به اقدام نیز خود یرساناطالع مرکز

 بر عالوه. کندیم مراجعان به شدهارائه اطالعات قبال

 هکرها سوی از احتمالی یهابیآس از جلوگیری آن،

 و یتامن مسئله نیز اینترنت شبکة به نفوذ گران و

 را تالیدیجی یهاکتابخانه در یاطالعات ابعمن از حفاظت

 نحوة .کندیم مطرح اهمیت حائز امر یک عنوانبه

 اشتراک هب که منابعی به دستیابی کنترل و استفاده

 سیستم یک یهاهدف نیترمهم از ،اندشدهگذاشته

 زا حفاظت برای سازمان هر. است شبکه در امنیتی

 دپایبن خاص راهبرد یک به باید ارزشمند، اطالعات

 میتاه باوجود را امنیتی سیستم آن اساس بر و باشد

 نماید اجرا و یسازادهیپ یهاطیمح در امنیت حفظ

 هاموضوع با مقایسه در مهم امر این ،یرساناطالع برون

 تحت یاطالعات یهاگاهیپا یتکم هاتیسا کیفیتو 

 از. تاس قرارگرفته پژوهشگران موردتوجه کمتر وب،

 یهاکتابخانه در امنیتی مسائل پژوهش، این رو، همین

 ستانداردا امنیتی هایکنترل اساس بر را ایران دیجیتالی

2۷002 IEC/ISO استانداردهای نیترپراستفاده از که 

سعید ).دهدیم قرار موردمطالعه است، اطالعات امنیت

 (13۹۷غفاری 

 نقش و زیتبر شهر یعموم یهاکتابخانه یجنب خدمات

 نوجوان و کودک مطالعه فرهنگ وسعهت در آن

 در یعموم کتابخانه ستیب ،یآمار جامعه به توجه با

 نهاد کل اداره آمار طبق که است زیتبر شهر

 نیا در ،13۹5 سال در زیتبر شهر یعموم یهاکتابخانه

 همه جامعه، بودن محدود لیدل به. داشت وجود شهر

 لیدل هب و شدند مطالعه زیتبر شهر یعموم یهاکتابخانه

 (نوجوانان و کودکان) کاربران شمار نبودن مشخص

 وعن از یریگنمونه ،یجنب خدمات از کنندهاستفاده

 ،یسینوداستان قرآن، آموزش .بود دسترس در نمونه

 مراسم و جشن ،ینقاش و یخوانکتاب مسابقات

 گاهشینما ،یادب کانون تابستان، در مطالعه ،یمذهب

 یجنب یهابرنامه کتاب یهاتازه و ییگوقصه کتاب،
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 ریتأث که هستند یعموم یهاکتابخانه در اجراشده

 شورک و جامعه فرهنگ بر یعموم یهاکتابخانه یبسزا

 قیطر از خدمات یرساناطالع نیشتریب. است مشهود

 در کنندگانشرکت شتریب هدف و بوده مدرسه

 رنامهب از کاربران تیرضا. بوده یسرگرم هاکتابخانه

 ینقاش و یخوانکتاب مسابقات و قرآن آموزش

 از آمدهدستبه یهاافتهی طبق .است درحدمتوسط

 یجنب خدمات ،(نوجوانان و کودکان) کاربران دگاهید

 باا یتقر درصد 51/3 نیانگیم با یعموم یهاکتابخانه

 و قرارگرفته درحدخوب که است ازحدمتوسط باالتر

 به .است مؤثر کشور فرهنگ و قواعد هیال توسعه در

 با یعموم یهاکتابخانه یجنب خدمات ب،یترت نیهم

 که قرارگرفته متوسط درند درصد 44/3 نیانگیم

 خدمات. شودیم یسازفرهنگ هیال بهبود موجب

 درصد 58/3 نیانگیم با زین یعموم یهاکتابخانه یجنب

 در و دارد قرار درحدخوب یعنی ازحدمتوسط باالتر

 از( نوجوانان و کودکان) ربرانکا یباورها دادن جهت

 یهاارزش نشان دادن و آن با مرتبط عناصر و مطالعه

 یعموم یهاکتابخانه یجنب خدمات. مؤثرند مطالعه

 کودکان) کاربران مطالعه فرهنگ توسعه در زیتبر شهر

 نیا. است اجراشده درحدمتوسط( نوجوانان و

 بهتر یراهکارها و قواعد وضع با توانندیم هاکتابخانه

 .کنند کمک مطالعه فرهنگ بهبود به

 

 عمومی بر فرهنگ جامعه یهاکتابخانهاهمیت

 یتلق تیبااهم اریبس یاسالم جوامع در کتابخانه وجود

 کمک مردم یروح و یفکر اتیح هیتغذ رابهیز شده

 تفکر نهفته، یهادانش ،یفرهنگ ثیموار نموده،

 قالتان بعد قرون به را موجود یهاشهیاند و گذشتگان

 گاهیپا نیرومندترین کتابخانه خ،یتار گواه به و دهدیم

 جامعه یمعنو یهاهیسرما و ریذخا ماندن محفوظ یبرا

 مکتوب راثیم در شه،یاند و قلم عیرف آثار .است

 یمبان شبردیپ در یمؤثر و مهم نقش هاکتابخانه

 گرید یسو از .کنندیم فایا یاجتماع و یفرهنگ

 دسترس در و تبک ینگهدار و یآورجمع

 به خدمت نیتربزرگ دادن، قرار پژوهاندانش

 شکل در کتابخانه و کتاب و است اجتماع و دانشمندان

 عهده به را یمهم نقش مردم افکار و دیعقا به دادن

 هادانش آن خصوصاا معارف و علوم پخش و نشر. دارد

 مانند گرفته سرچشمه یوح یمباد از که یعلوم و

 درراه انفاق و صدقه نیبهتر توانیم را ...و فقه ر،یتفس

 .دانست متعال خداوند

 عمومی در گسترش فرهنگ مطالعه یهاکتابخانهنقش 

 در گسترش آن نقش و یعموم یهاکتابخانه ةدربار

 یاجتماع سازمان از بخشى عنوانبه مطالعه فرهنگ

 ملى، توسعه در اندیشه جادیا عناصر ازجمله و جامعه

 هنوز معتقدم که است رفته نسخ کمتر جهتازآن

 و دانش صاحبان از یگروه یحت و مردم از یاریبس
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 یهاخانهکتاب ملى، توسعة یزیربرنامه انیمتصد و فضل

 آن فیوظا و التیتشک با و شناسندینم را یعموم

 نیز هاکتابخانه این رونق و التیتشک. ندارند ییآشنا

 أنش با مناسب هست آنچه - وکیفى کمى- درمجموع

 ظورمنبه آن عمیق تأثیر از و ستین ما مردم یفرهنگ

 سعادت قرین یزندگ یبرا هاانسان شدن مندبهره

 مؤثر دپیشبر در آن قطعى ضرورتبه مثالا و شده غفلت

 دهنش توجه دیبا چنانچه کشور یفرهنگ هایشرفتیپ

یبررس و یجد یهاکوشش که است آن حق و است

 و هکتابخان نوع نیا ئلمسا طرح منظوربه پردامنه یها

 از وناکن که یتوجه. شود ریفراگ آن، مطلوب گاهیجا

 ارشاد و فرهنگ وزارتی فرهنگ امور معاونت یسو

ی عموم یهاکتابخانه یامنائتیه رخانهیدب و یاسالم

 امیدواری ٔ  مایه و وقتى خوش موجب ،شدهحاصل

 هر شرافت عوامل از که دانندیم کین نظر اهل .است

 سازندة و فعال و بارز حضور ،ورو کش شهر

و  سالم یهاانسان معموالا،. است آن یهاکتابخانه

 وقت ،هاکتابخانه پروردگاندست و خودشکوفا

 افرا گونهنیا. دهندینم هدر یناآگاه با را شیخو

 انتظار صف حتى و تاکسى اتوبوس، در معموالا

 ینساک تنها. کنند مطالعه را کتابى یا روزنامه ،هابانک

 از رونیب مسائل به ستندین قائل تیاهم خود یبرا که

در  .ندارند یاعالقه یخودآگاه گسترش ای خود

 رب یمبتن یهاافتهی و یعلم یهاپژوهش ما، کشور

 نآ به مربوط مسائل و یعموم یهاکتابخانه اتیواقع

ه ب تیعنا با شمندانیاند که دیبا و است یخال کسرهی

 موشکافانه یهاییراهنمابا پژوهش، درست یمعیارها

 در ار هاکتابخانه نیا تکامل و ترقى راه خود، پرارج و

 مالز ریتداب و یاساس اصول و سازند مطرح ابعاد همه

 را که یموارد و یمعرف را آن به مربوط یهانهیزم

 است، یعموم یهاکتابخانهی وضع در ییهانقصان

 نتوایم امر ظواهر از آنچه. سازند روشن محققانه

 :از اندعبارت کتاب معضالت ةازجمل

 آموزان، بادانش هاکتابخانه ارتباط ضعف -

 هارسانه ،هاخانواده دانشجویان،

 انسجام عدم و مجموعه و فضا نارسایى-

 ازین و طیشرا با هاکتاب نبودن هماهنگ و متناسب -

 مراجعان

 یهاانهکتابخ کمبود و هاکتابخانه نبودن دسترس در 

 ییروستا ینواح و هابخش شهرها، افتهیزمانسا عمومی

 هاخانهکتاب نبودن مجهز مردم ازین و فرهنگ یاقتضا به

 ،یصرب خدمات ر،یتکث یهادستگاه و الزم زاتیتجه به

 ودهکارآزم و مجرب و متخصص یانسان یروین نداشتن

 موجود کارکنان از یبعض کارایى عدم و

 درش یاشاخصه با هاکتابخانه تعداد تناسب عدم-

 جمعیت

 تامان و دیخر تداوم در یازکتابخوان صرف تلقى -

 کتاب
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 هب پاسخ یبرا مراجع و متخصص کتابدار نداشتن-

 یعلم یهاپرسش

 وابطر توسط کتابخانه معرفى منظم ةبرنام نداشتن-

 هاکتابخانه عمومى

 در نآ تأثیر و یوکتابخوان کتاب ارزش باور ضعف -

 صیصتخ هنگام به یفرهنگ و یاجتماع اقتصادى، رشد

ی ماد و یانسان منابع یبرا اعتبارات نیتأم و

 ابندبی را خود یواقع جایگاه اگر یعموم یهاکتابخانه

 تیعجم رشد با متناسب یگستردگ و الزم امکانات و

 حیث از هاآن مخاطب ةجامع آورند، دست به را

 نشیگز قدرتِ و بلوغ از یمکان در یاجتماع و یخیتار

 هر ىاطالعات نیاز ةبر آورند ییتنهابه که ردیگیم قرار

 و مطالعه یسوبه مردم رویکرد سازنهیزم و متقاضى

 مرا بانیپشت عنوانبه تواندیم بلکه است یخوانکتاب

 تسالم براى مطمئنی ضمانت و در کشور قاتیتحق

 خون که کند عمل نیرومندى قلب شبیه و باشد جامعه

 ةرکیپ تمام به را یریادگی و آموختن بخشاتیح

 و ستهتوان انسان که ستین دیترد یجا .برساند اجتماع

 و موزشآ اولیة ابزار عنوانبه کتابخانه توسط تواندیم

 وگنجینة معلومات کسب هرگونه مرکز و تحقیق

 نید و علم مقدس گاهیپا و یفکر و علمى یهاهیسرما

 بخشد، نظم را خود کردار دهد، شکل خود افکار به

 خویش مذهب و ایمان به و کند حفظ را خود نسن

 همه در معموالا کهآن مجموعه از و بخشد؛ بقا و دوام

ه ب و است دسترس در رایگانر طو به هامکان و هازمان

 ودننم بارورتر و ساختن بهتر جهت در انسان یزندگ

 یهاکتابخانه عمدة کار شود مندبهره دارد، سروکار آن

 نیاز برآوردن و کتاب مستقیم عرضة عمومى،

 است تبعت و تحقیق و مطالعه منابع حیث از خوانانکتاب

 یدسترس امر کردن آسان کردن کارآمد آن، رسالت و

 به رایشگ افزایش و مندانعالقهه استفاد براى کتاب به

 یومعم معلومات سطح بردن باال و افکار رشد و مطالعه

 ای ندما دور انریز برنامه ازنظر اصل نیا دینبا که است

 که تاس یمکان ،یعموم کتابخانه .شود گرفته دهیناد

 دماتشخ که ساخته متمرکز اصل نیا به را خود تیفعال

 جامعه جوان قشر بخصوص مردم روزمرة یبازندگ را

 ار استعدادهایشان کرده، حل را مشکالتشان درآمیزد،

 دفباه و سازد شکوفا را هاآن سلیقة و ذوق بپروراند،

 یهاشیاز گرا را آنان دارد که یاخالق و یمعنو

 نامطلوب، یهاخواسته و هایسرگرم یسوبه نامناسب

 زای عموم یهاکتابخانه و گسترش توسعه. بازدارد

 زهیانگ جادیا در تواندیم که است یموارد نیترمهم

 پرورش در ژهیوبه و مختلف اقشار میان مطالعه یبرا

 برانگیختن و ناننوجوا و در کودکان خواندن ذوق

 براى پردامنه ةتوسع و جوان نسل در پژوهشة شیو

 .باشد تهداش یفراوان تأثیر مملکت، افراد ساختن باسواد

 شتیموجود دنیرومن زنده، یسازمان ،یعموم کتابخانه

 (13۷۹-قاسم صافی).ردیگیم هیما یمردم از
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