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 چكيده
به:هدف اي كـه تـاكنون بـراي طور انتقـادي دربـارة كاركردهـاي تعريـف شـده در اين مقاله مؤلف

مي ها عنوان شده، كه مهم كتابخانه و سرگرمي است، بحث .كند ترين اين كاركردها آموزش
است كـه طـي آن، مؤلـف بـا اسـتناد بـه)Opinion Article(مقاله حاضر از نوع مقالة نظري:روش

.پردازد تجارب علمي خود، به ارائة تعاريفي در حوزة موضوعي خاص مي
و سرگرمي كـاركردي اصـيل بـرايمي تحليل كاركردها نشان:ها يافته دهد كه دو كاركرد آموزش

و در دومـي هاي آموزشي رسـمي مسـئوليت آن را بـه عهـد ها نيستند؛ زيرا در اولي سازمان كتابخانه ه دارنـد
و اين دو نمي مراكز تفريحي مسئول آن . توانند به عنوان كاركردي اصلي براي كتابخانـه تلقـي شـوند هستند

و اين در اين مقاله به نقش مطالعه كه نوعي مسابقه است اشاره مي و كه كاركرد اصلي كتابخانه شود ها ايجـاد
ا و تالش علمي و ست كه بـا فـراهم آوردن امكانـات الزم، طبقـه گسترش محيطي براي مسابقة فكري بنـدي

و سـطح سطح و بالفعـل و منابع از يك طـرف، مطالعـه بـر روي مخاطبـان بـالقوه و بندي مفاهيم بنـدي اعضـا
و انطبـاق لحاظ توانايي غيراعضا به و فراهم آوردن زمينه مطالعـه از طـرف ديگـر، هاي مختلف جهت مطالعه
س منابع دسته و عالئق افراد بررسي شده از طريق مشاوره از طـرف سـوم كـاركردي اصـيل بندي شده با الئق

مي كه در محيط هاست؛ همچنان براي كتابخانه .شود هاي ورزشي چنين عمل
. ها شده است بداعت مقالة حاضر در نگاه جديدي است كه به كاركردهاي كتابخانه:ارزش/اصالت

اند، با نگاهي ها در نظر گرفته ايي كه به طور سنتي براي كتابخانهدر مقالة حاضر سعي شده تا با نقد كاركرده
.ها تعريف شود به معناي مطالعه، كاركردهاي جديدي براي كتابخانه

 ها، مطالعه، مسابقه، خواندن ها، كاركرد كتابخانه وظايف كتابخانه:ها كليدواژه
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 مقدمه

اهميـت آنهـا بـر كسـي پوشـيده. به قدمت تاريخ فكري بشر دارنـدًها، قدمتي تقريبا كتابخانه

و جهانيةآنها حافظ. نيست نه. اند شخصي، ملي ار فعـال تنها منفعـل نيسـت بلكـه نقـش بسـي حافظه

چه فعال براي حافظه قائلآنهائي كه نقش غير. دارد و غيرفعـال بسا آن را با كتابخانه اند هـاي راكـد

و نگهـداري مـيً هـاي خـود را صـرفا كه مجموعه و بـه جـاي در اختيـار گـذاردن نگهبـاني كننـد

و لطـائف مجموعه و اقسام ابزار آن هاي خود با انواع و حراسـت هـا دارنـد الحيـل سـعي در حفـظ

ميو كنند؛ مقايسه مي ك اين امر تا آنجا پيش وه احساس نوعي تملك به آنها دست مـي رود دهـد

مجموعـه را در–كننـد كـه حـدش را هـم خـود تعيـين مـي–كنند كه نبايد بيش از حـد فكر مي

ار خطرنـاك هـاي علمـي بسـي بديهي است اين نوع نگرش بـه مجموعـه. اختيار ديگران قرار دهند

و اگر در بعضي شراي را ندارند، يا آن مجموعه مطـابقاي اي توان استفاده از مجموعهط عدهاست

و خواسته كاربران نمي و يا در اثر با ذوق و حكومـت ظلمي بينند هـا بـه كـه از جانـب قدرتمنـدان

و طبعـاط الزم را براي رشد فـراهم نكـرده شرايآنها شده، آنها  ازً انـد چنـين قـدرتي را ندارنـد تـا

موضوع ديگري است كه بايد جداگانه مـورد بررسـي قـرار،مجموعه به نحو شايسته استفاده كنند

ميط فرهنگي جامعه مانع استفاده از مجموعهدر بسياري از موارد شراي.گيرد شـود بـه ايـن معنـا ها

به كه در اثر آموزه و توجه بـه مستند جاي هاي نادرست جمعي و سـازي شـنيده استقبال از متون هـا

هد عده،ها گفته و پويا توجه نمياي به امر مطالعه و فمند كننـد ذهني بسـنده مـي هاي به داشتهكنند

س هاي جهان بر باالاصرار كشور. دهندو به مطالعه اهميت نمي و توسـل بـه بردن طح سرانه مطالعـه

ةلأمسـ اينجاسـت كـه. آن حكايـت از اهميـت موضـوع دارد گيري ترفندهاي مختلف براي اندازه

و ارتقا و تعيينءخواندن و معيارها براي آن اهميت آن را مضـاعف مـي شاخص سطح آن . كنـد ها

و نهـاد»كتـاب مـن«هائي از قبيل طرح هم اكنون توجه به طرح حـاكي از ايـن نيـاز واقعـي اسـت

به كتابخانه .عنوان نهاد قانوني در اين زمينه مسئوليت دارد هاي عمومي

و اطالع ك در هر حال نقش اصلي كتابداران هـا واقـفه مردم را به مجموعهرسانان اين است

و منـابع فكـري انسـان كه آنها فقط بايد بـه جمـع در اين. نمايند و نسـل آوري هـاي هـا در عصـرها

و ذخــاي البتــه ايــن.ر علمــي را بــراي ديگــران حفاظــت كننــد، شــكي نيســت گونــاگون بپردازنــد

و سازمان هاي ويژه هاي بين نسلي مجموعه مجموعه ون كتابخانـه ملـي هاي خاصي همچـ اي هستند
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از. رسالت انجام چنـين كارهـائي را دارنـد و يـا حـداقلي هـا بقيـه مجموعـه بنـابراين اسـتفاده كـم

و هاي ارزشمند را كه در آن انواع كتاب توان اين مجموعه نمي. پذير نيست جيهتو و سـاير منـابع ها

ميدر بسياري از موا و يا مشابه هم يافت و انتقـال از نسـلي بـه شود فقط براي رد تكراري حفاظـت

و يا استقبال كم تود و شاهد عدم استقبال و بالفعـل بـهةنسل ديگر تلقي كرد مردم نيازمنـد بـالقوه

و عـدم اسـتفاده از آن اسـت. محتواي آنها بود . اين كـار مشـابه انبـار كـردن محفوظـات در ذهـن

و كسي قبول ندارد كه بـه اصـطال شرايطي را هيچكس نميچنين و پذيرد ح مغـزش تعطيـل باشـد

و بـا در اين زمينـه تـالش كـافي صـورت نمـيكه اين. استفاده گرددبالاش شبيه انبار حافظه گيـرد

و افراد برجست آن و آمـدترين تاريخ خود يا كتابدار بـودهةكه همواره دانشمندان و يـا پررفـت انـد

سةافراد به كتابخانه، چرا تود و بهـره طوح مختلف نسـبت بـه مراجعـ مردم در اري درسـت از بـرده

س كتابخانه ها غفلت مي پـذير نيسـت توجيـه ال دارد ولي به هر حال چنين رونديؤكنند خود جاي

وآ در قرون اخير با نهضت فـن.و براي يافتن علل آن بايد تحقيقات همه جانبه صورت گيرد وري

و حفاظت آن در محل و نگهداري بهكتاهايي به نام افزايش توليدات علمي صـورت سـنتي، بخانه،

و يا دوگانه سعي شده است تا تعريف جديدي از  ) 1389فـدائي،( ارائـه شـودها كتابخانهديجيتال

ت و به و اطالعَبو كاركرد آنها بهتر تبيين گردد آنع آن براي كتابداري رساني كه در اغلـب متـون

و بـراي كتابخانـه مـي را علمي منشعب و كـاركرد قابـل قبـولي داننـد تعريفـي از كتابخانه بسـازند

بي. بيابند بسـيارةثمر نبوده است ولي تا رسيدن به وضـع مطلـوب فاصـل تالش انديشمندان اگر چه

ب. دارد و اطالعهنوز مي سياري هستند كه كتابداري و طبعا رساني را حرفه كتابـدار هـم يـكًدانند

كت كه بايد با فرمولمند است حرفه در. ها را بـه اصـطالح بچرخانـد ابخانههاي خاصي آشنا باشد تا

و. دنياي امروز نگـاه سـنتي بـه كتابخانـه در حـال عـوض شـدن اسـت در حاليكـه بـه گفتـه نـالين

يكي از نقاط محوري ضعف مبنائي اين رشته اتكـاي بـيش از حـد آن بـه حرفـه) 2010(1آستروم

مجدر تحقيقـي كـه بـر روي مقـاالت) 2011(2بـه گفتـه آهـاروني. است و ده لـه برتـر كتابـداري

ســمت اي بــه هــاي حرفــه اظهــار نمــوده كــه ســطح مقــاالت از بحــث رســاني كــرده اســت اطــالع

و كـاركرد بنابراين. سريع است هاي آكادميك در حال چرخش پژوهش هـا درسـت اگر وظـايف

و هــم انتظــارات دگرگــون خواهــد شــدآن)2012فــدائي،( تبيــين شــود كــاركرد. وقــت هــم نــام

:اند را بنا به تعريف چنين گفتهها كتابخانه

1. Nolin and Astrom                          2. Aharony 
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هـا بـراي جامعـه دو كـاركرد فعـال بـه براي مثال گفته است كه كتابخانه)1368( موكهرجي

و ديگـري سـرگرمي كـه فـدائي در مقالـه خـود  -232، 1389(عهده دارد كه يكي آموزش است

هـايي چـون ركرد كتابخانـه اسـت زيـرا وزارتخانـه گفته است كه تعريف اولي فراتـر از كـا) 233

و فن و آمـوزش پزشـكي آوري علوم، تحقيقات و پـرورش مسـتقيما،، بهداشت درمان ًو آمـوزش

مي. آموزش را برعهده دارندةوظيف آيد، اگـر كـه قائـل شـويمو دومي هم كاركرد نازلي به نظر

و هزينه كه كتابخانه البتـه مـوكهرجي تعريـف. بري فقط براي سرگرمي اسـت ها با اين گستردگي

را به عنوان نهـاد اجتمـاعي معرفـي مـي بهتري هم دارد كه در آن كتابخانه را و كـاركرد آن كنـد

مي حاصل نيازهاي اجتماعي براي دستيابي مردم ةنمايد كـه در واقـع بـاز بـه وظيفـ به دانش معرفي

را اصلي كتابخانه اشاره و آن سـازماني كـه بايـد بـه جامعـه خـدمت همـة همچوناي نداشته است

و چگونه بايد آن را انجام دهـد بيـان اما اين. معرفي كرده است كند كه كاركرد اصلي آن چيست

و آن را بـه نهـادي ارتقـا تعريف روشـن نيتكي. شود ديده نميروشني در متون مرتبط  ءتـري دارد

اصـول رانگاناتـان نيـز در جـاي خـود بسـيار. ها باشـد گشاي فعالي در انديشه دهد كه بتواند راه مي

و مفيد استمه با.م از اصل خـود بيـان مـي5او اهداف عملكردي كتابخانه را : دارد كـه عبارتنـد

، هر خواننده كتاب براي استفاده است، هر كتاب خواننده كتابش، وقـت خواننـده را بـه هـدر اش

و بالنـده واره ندهيد، كتابخانه اندام بـ) 1368 مـوكهرجي،(اي است زنـده طـور شـفاف بيـانهولـي

.كند كه چه بايد كردينم

 ايجاد زمينه براي مطالعه مفيد، كاركردي اصيل براي كتابخانه

فــدائي در مقالــه اطــالع چيســت، بيــان كــرده اســت كــه واژة اطــالع در زبــان فارســي داراي

و عربـي يافـت ها در دو كلمـه معـادل آن در زبـان هايي است كه آن ويژگي ويژگي هـاي انگليسـي

ع، بـه معنـاي طلـوع كـردن اسـت،)72-69، 1389(شود نمي طل و آن اين است كه اطالع از ريشـه َ ـ َ

مي همچنان و داراي خصايصي است كه از آن جمله اين موارد را مـي كه خورشيد طلوع تـوان كند،

مي: برشمرد و نورافشـاني اسـت، اشـراف دارد، فراگيـر از باال برآمدن را تداعي كنـد، تـوأم بـا نـور

مياست، فرايندي عم ميل و بـه تـدريج گسـترش مـي كند، از كم شروع يابـد تـا بـه نقطـة اوج كند

بي مي مي رسد، و جنبه فاعلي از علل اربعة ارسطوئي را تقويت .كند نظري در آن مطرح است،
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و ماننـد آن كـه: همچنين فدائي گفته است مطالعه همچون مسابقه، مناظره، مشاعره، مجادلـه

ميي بيناز باب مفاعله است از امر هاي مشـابه در مطالعـه يعني همانند همه واژه. دهد االثنيني خبر

و نيز گفته است  دو) دبير همـين شـماره سـخن سـر فدائي،(بايد دو طرف حضور داشته باشند كـه

و يـا بـا كننـده بـي يكي تلقي منفعالنه كه در آن فرد مطالعـه:توان داشت تلقي از مطالعه مي هـدف

ان  باشـتن ذهـن خـود بـا مطـالبي كـه در كتـاب وجـود دارد خـود را آمـاده هدفي ضعيف به قصـد

و زمـاني كـه اي فقـط مـي زمينـه كند؛ در اين حال است كه او بدون هيچ پيش مي خواهـد بخوانـد

و اي است كه فرد از كار كند اغلب زمان مرده براي مطالعه تعيين مي و يـا بيكـار اسـت خسته شده

و چـون سـرگرمي نمي و بـدون آورد ديگـري نـدارد بـه ناچـار بـه كتابخانـه رو مـي داند چه كنـد

ميميمشورت با كسي كتابي را بر و مطالعه را شروع سـت كـه فـرد بـاا تلقـي دوم ايـن. كنـد دارد

ميةداشتن زمين و مطالعات اوليه، هدفمند به مطالعه مي قبلي و را خواهد اندوخته پردازد هاي خـود

و برجستهبه محك آزمايش بگذارد، با افرا گـو بنشـيند، نظـرات آنهـاو تر از خود به گفتد مطلع،

و افكـاري كـه دارد بـه  و بهتـر شـدن نظـر و بـه جهـت تعـالي و با نظر خود مقايسه كند را بخواند

و در پايان كار نظرات فردي كـه افكـارش را مطالعـه كـرده يـا مـي  ردِ مطالعه بپردازد و يـا پـذيرد

و يا بر آن نقدي وارد مي و چه بسا آن را در زندگي خويش بـهميكند و يـا ايـن نمايد كـار گيـرد

و گفت و پيشـرفتو نظرات را در جلسات بحث و از اين مسـير در گسـترش و نقد عرضه كند گو

اس. علم سهيم شود پـردازد بـات كه همچون فـردي كـه بـه مسـابقه مـيِ اين تلقي فعاالنه از مطالعه

و تمرينات انجام شـده توجه به همه جوانب كار، از داشتن  و اطالعات اوليه، ، بـر محيطـي مناسـب

و با انگيز مرتبط پاي مي و يـا مسـابقه مـيةگذارد و زير نظر مربي به تمـرين و منتظـر الزم پـردازد

و  و ضعف خود را بررسي كنـد و نقاط قوت و يا خود آن را ارزيابي نتيجه است كه يا اعالم شود

و يا مراحل بعد آم گـو اسـت؛ دو طرفـهو اي يـك گفـت ايـن چنـين مطالعـه. اده شـود براي مرحله

و با حالت اول بسيار متفاوت است است، تعالي .بخش است، با انگيزه است

و كـاركرد كتابخانـه هـا بـا وضـعيت فعلـي اگر مطالعه را با نظر دوم قبول كنيم آنگاه وظيفـه

و مديران كتابخانه هاي ورزشـي بـا قـوت ان باشگاههمچون مديركم، ها دست متفاوت خواهد بود

وو قدرت تمام چنان مديريت مي و بـا اسـتعداد را جـذب كننـد و داوران خـوب كننـد تـا مربيـان

هرچه بيشتر مشتريان بهتري را جذب نمايند تا اگر به مسائل فرهنگي توجـه دارنـد وظيفـه خـود را 
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و نشان هسـتند در ايـن زمينـه بـا و اگر حتي به فكر نام و آوازه انجام دهند اي انجـام وظـائف اسـم

بهة كتابخانه با باشگاهالبته مقايس. كسب نمايند معقـولً خاطر تشـبيه امـري نسـبتاً هاي ورزشي صرفا

و معنـوي بـه نـوعي بـا هـم  و محسوس است؛ اگرچه در هر دو، امر مادي و معنوي به امري مادي

و نيز بدليل اين عجين است ولي نسبت آنها با هم فرق مي اي صـورت كه وقتي چنـين مقايسـه كند

مس مي ميأگيرد و اسـتعداد اگـر كتابخانـه. شود له بيشتر روشن هـا را محيطـي بـراي پـرورش ذوق

و برنامـه  بـ خواندن در نظر بگيريم كه بايد شرايط مطالعه هدفمنـد انحـاء مختلـفهريـزي شـده را

مي،فراهم كند كه آنگاه به بياني ديگر وظيفـه كتابـداران توان سه كاركرد عمده را براي كتابخانه

:است تعريف كرد؛ اين وظائف عبارتند از 

و سـطح طبقـه)الف و سـطح طبقـه)ببنـدي منـابع، بنـدي و گـروه بنـدي هـاي بنـدي افـراد

و  ب)جمخاطب، طبيعي است اگـر ايـن امـر مـورد قبـول واقـع شـود. مرتبط كردن مورد الف با

و مديران كتابخانه ت ويژگي كتابداران و توانـاييًع آن بايد كامالَبها نيز به آن تغيير كنـد هـاي الزم

و سطوح آن نيز در مراكز آموزشي تغييـر مـي  و در نتيجه مواد آموزشي و اينـك. كنـد ارتقاء يابد

:توضيح مطلب

و سطح طبقه: الف  بندي منابع بندي

و هست، طبقه و به ويژه كتـاب تا كنون آنچه مرسوم بوده هـا بـر كتـاب.ا اسـتهـ بندي منابع

مي هاي گوناگون طبقه اساس رده . گيـرد هـا مـورد توجـه قـرار نمـي اما سـطوح كتـاب. شوند بندي

و مانند آن اگـر كـم كتاب و يـا كـم ها با موضوع رياضي، مذهبي، اجتماعي در حجـم و يـا سـطح

و سطح باال باشند، هم و نظـام جملـه مقابل سخت و يا سطح زبـان آن پوشاني داشته باشند پـردازي

و يا در سطح باالتر، اثرگـذاري، فـرق داشـته باشـند در كنـار قـرار مـي  و براي القاء مفهوم گيرنـد

و در برگـه بدون توجه به اين موارد، مواد مشابه در كنار هـم فايـل مـي  ن دان شـوند و يـا در ظـام هـا

و اطالعات در مورد نويسندگان آنها هم يا نيست. آيند الكترونيكي هم باهم مي يـا حـداقلي اسـت

و ميـزان اطالعـاتةكنـيم نويسـنده دربـار ها وقتي آن را باز مـي چه بسا در بسياري از كتاب خـود

و يا انگيزه ت خود و ايـنأاش در مورد و يـا كـم گفتـه اسـت هـا همـه هـم ليف كتاب چيزي نگفته

و هــم خواننــده را در انتخــاب، دچــار مشــكل مــي  غ. كنــد كتابــدار ربــي مــن معتقــدم كــه ســنت

مو فهرست و يا مياد مشابه را زير نام پديدنويسي كه كتاب كند دست كم ايـن خاصـيت آور فايل
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م ميؤرا دارد كه آن. البته ايـن شناسـائي زيـاد نيسـت. شناساند لف را به نوعي به خواننده كـهو بـا

.د نيسـت كند اما اين معرفي اغلب وافي بـه مقصـو گاهي نويسنده در مقدمه اثر، خود را معرفي مي

و نقطه در چون نويسنده چه بسا رويكردها و و اساسـي بيـان نكنـد نظرهاي خود را در امور جـدي

هائي كتـابش را نوشـته اسـت كـه چنانچـه بـه بسياري از موارد معلوم نيست بر اساس چه پيشفرض

و يا مقاله براي كاربر آسـان اين امر توجه مي ناشـر بـه البتـه گـاه. شـد تـر مـي داشت انتخاب كتاب

مي، قصد فروش هر چه بيشتر اثر بـ سعي م گونـههكنـد لـف را معرفـي كنـد تـا فـروش بهتـريؤاي

.داشته باشد اما چه بسا اين امر به خواننده كمك نكند

و طبقــه ســتكــه اگــر چــه در فهر توضــيح ايــن ِ بنــدي منــابع بــراي تهيــه موضــوعات، نويســي

اومينويس تالش زيادي فهرست و محيط مناسب بـراي مطالعـه كند ولي عمدة هدف ايجاد بستر

راًفعال نيست زيرا اوال  بدليل اينكه مي خواهد حد اكثر تا پنج موضوع براي كتـاب تهيـه كنـد آن

مي تورق مي مي كند، فهرست مندرجات را و حداكثر با افرادي صـاحب بيند، مقدمه را نظـر خواند

و آن را بـراي قـرار  و يـا دسـتر مشورت پـذير كـردن در محـيط ديجيتـال آمـادهسدادن در قفسـه

و ها را فهرست عالوه او مسئوليت دارد تا هر روز تعداد مشخصي از كتابهب. كند مي نويسـي كنـد

و يا آثار دهد لذا اين امر مديريتي به او اجازه نمي . ديگر وقـت بگـذارد براي شناخت بيشتر كتاب

و نحوًثانيا و انفعال نه به زبان و يـا منـافعةاو در اين فعل و جـذابيت كتـاب و يـا گيرائـي استدالل

و اصوال  ًديگر براي مخاطب مشخص توجه ندارد لـذا چيزي هم از او خواسته نشـده اسـت؛ چنينِ

آر كـه.بـي.آر.اف هـايي چـونهاكنـون برنامـ هـم. آماده كردن كتاب براي استفادة حداقلي اسـت 

ع البتـه. نويسـي سـنتي دارد ئي فهرسـتآدم كاربيشتر در محيط ديجيتال كاربرد دارند، حكايت از

و يافتن مخاطب مورد نظر مورد توجـه قـرار گيـرد، چه بسا اگر قرار باشد تا كتاب از منظر استفاده

و امكانات ديگر براي اين كـار بايـد اسـتفاده ديگر اين وظيفه، كار فهرست و از افراد نويس نباشد

آ و براي .ي را تربيت كردو مجرب نيروهاي كارآزموده«ن كرد

بنـدي توجـه تنهـا بـه طبقـه گـاه نـه بنابراين اگر مطالعه را بـا رويكـردي فعـال قبـول كنـيم آن

و كتابـدار مـي بندي كنيم بلكه سطح مي لـذا از وظـائف. دانـيم آنها را نيز جـزو وظـائف كتابخانـه

و كتابداران سطح و اين كـار بـا اسـتفاده عمده كتابخانه هـاي زيـر، از روشبندي منابع خواهد بود

مي در بين ساير روش :تواند انجام پذيرد ها،
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و مترجمان.1 را: تماس با مؤلفان و مترجمـان در كتـاب خـود، مخاطبـان خـود  اگـر مؤلفـان

و يا درباره سبكو سنگيني مطالب ارائـه شـده خـود چيـزي نگفتـه  مشخص نكرده باشند

ش و يا كم گفته باشند، كتابداران موظف خواهند و دسـت باشند طُـرق ممكـن  كـمُد تا بـه

و سـطح در مورد كتاب و مترجمـان تمـاس برقـرار كننـد و ميهنـي بـا مولفـان  هـاي بـومي

و يا خود آن و نيز مخاطبان مورد نظرشان را بپرسند  هـا را مطالعـه كننـد مطالب نوشته شده

و يا اينو چنانچه مي ب كار را از ديگراني كه واجـد شـرط توانند داوري كنند . خواهنـد انـد

و مترجمان سبب مي و تماس با مولفان  شود كه آنان براي مـوارد بعـد در توليـدات علمـي

. فرهنگي، به مخاطبان خود توجه كنند

 ناشران خود در كار خود بايد متوجـه باشـند كـه بـراي چـه كسـاني كـار: تماس با ناشران.2

و يـا متـرجم. كنند توليد مي  كننـد كـه دريافـت مـيً آنها معموالً وقتي كتـابي را از مؤلـف

و به اصطالح بازار فـروش آن را ارزيـابي كـرده باشـند  تمـاس. مخاطبان احتمالي را معين

و مؤسسـة كتابخانه و كتابداران با آنهـا، ضـمن برقـراري ارتبـاط بـين دو نهـاد كتابخانـه  ها

 كند تا نسبت به رعايت ايـن موضـوع در انتشـارات بعديشـان انتشاراتي، آنها را موظف مي

و ناشــران مــي بــه. قيــد باشــندم و عــالوه ارتبــاط كتابــداران  توانــد آنهــا را در تهيــة كتــب

به مجموعه . پذيري را رعايت كنند ويژه در امر دسترس هاي مناسب، استانداردهاي الزم

و يـا مطالعـه:اي كننـدگان حرفـه تماس با مطالعـه.3 ً كننـدگاني كـه قـبالً در كتابخانـه كتـاب

كر كتاب ميده هايي را مطالعه  ايـن تمـاس ضـمن. توانـد در ايـن زمينـه مـددكار باشـد اند

و عضويت آنها، آنهـا را در چـالش  البتـه. كنـد هـاي فكـري سـهيم مـي احترام به مراجعان

و از آنهـا خواسـته و دقـت صـورت گيـرد  بديهي است كه اين كار بايد با نهايت احتيـاط

و تأثيرات آن نظر دهند هاي خاص خود در باره محت شود بدون دخالت دادن گرايش . وا

 اي نسـبت بـه آثـارً معموالً افراد متخصص در هر رشته: تماس با افراد متخصص موضوعي.4

و آگاه و يا قبلي حساس و چنانچـه آگـاه نبـوده باشـند قطعـاً كتابخانـه منتشر شدة فعلي ً اند

و براي آنها بفرستد تا سريعاً نظرشان را ابـراز نما)ها( بايد آن  ايـن كـار،. ينـدً را تهيه كرده

و منابع آن عالقه و چـه افراد متخصص را نسبت به كتابخانه  عنـوان بسـا بـه مند خواهد كرد

و يا مشاور اطالعاتي با كتابخانه همكاري كنند  البتـه در ايـن زمينـه بايـد تمهيـداتي. عضو
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ــراي آن وقــت مــي ــراد ب ــه آنهــا فــراهم شــود تــا چنانچــه بعضــي از اف ــا بايــد ب  گذارنــد ي

ميمه الزح حق و يا  توان با همكاري مقامات مسئول هر منطقـه تسـهيالتي اي پرداخت شود

ً را كه بايد بعداً درباره آن صحبت نمود براي آنان قائل شد تا هرچـه بيشـتر ايـن همكـاري

و نيـز ناشـران بـراي ايجاد تسهيالت بـراي ايـن. صورت مطلوب جريان يابد به  گونـه افـراد

و يا انتشار دارنـد مشـوق خـوبي بـراي همكـاري انجام كارهايي كه خود در دست  تأليف

مي. خواهد بود  توان اخذ تسهيالت براي دريافت كاغذ، تخفيـف در ماليـات، از آن جمله

و غيـره را نـام بـرد را هـم. استفاده رايگان از تسهيالت شـهري  اكنـون ايـن وظيفـة خـاص

و ارشاد اسالمي بـه نـوعي دارد انجـام و خانـة وزارت فرهنگ  كتـاب بـراي انتخـاب هـد

و يا سال كتاب  ها را به متخصصان موضوعي بـراي ارزيـابي مـي فرسـتد ولـي كتاب فصل

و از نتايج آن بهره اين ارزيابي از برداري مناسـب نمـي ها براي منظور خاصي است و  شـود

و در اين برنامه شريك نيستند ها با آن بيگانه كه كتابخانه تر اين همه مهم ا مـي. اند  يـن تـوان

و مانند آن را با كمك كتابخانه و نتيجـة آن را در جـايي بـه برنامه و حاصـل  ها انجـام داد

. ها بتوانند از آن استفاده كنند نوعي نگاه داشت تا مراجعان كتابخانه

و گروه طبقه)ب ها بندي افراد

و اطـالع با پذيرش اين ديدگاه، وظيفة ديگـري كـه كتابخانـه و كتابـداران بـ هـا آن رسـانان ه

و يا بالفعـل خـود را شناسـايي كننـد - موظف خواهند شد اين است كه بايد جامعه مخاطب بالقوه

و هم آنهايي كه به هر طريقـي مـي و يـا هم آنهايي كه عضو كتابخانه هستند  تواننـد عضـو پيوسـته

و هـم كسـاني كـه در محـدودة خـدمت وابستة كتابخانه  هـا يعنـي رسـاني ايـن مجموعـه هـا باشـند

مي كتاب و نيـز. گيرنـد خانه قرار و آموزشـگاهي  هـر كتابخانـه از عمـومي، اختصاصـي، دانشـگاهي

و جامعة خاصي تأسيس شده مراكز اطالع  شناسـائي دقيـق ايـن افـراد از نظـر. اند رساني براي جمع

و عالقة مطالعاتي آنان از وظائف خاص كتابـداران اسـت  تـوان بـراي ايـن شناسـائي مـي. فرهنگي

و مطالعـاتي تعيـين پرونده براي هر يك و يـا سـرانجام شناسـنامة فرهنگـي  اي مطالعاتي تهيـه كـرد

و شناسنامه چه به و يا الكترونيكي قابل انتقال بـه هـر جـايي كـه نمود كه اين پرونده  صورت دستي

و يا الزاماً همراه او باشـد فرد نقل مكان مي  تـوان بـه ايـن سـمت حركـت كـرد كـه مـي.ً كند باشد
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ك همان و فرهنگـيه هركس يك كارت هويتي شناسنامه طور  اي دارد، يك كارت هـويتي علمـي

و مطالعاتي هم داشته باشد تا چنانچه فردي از سطحي به سطح ديگر مثل آموزشـگاه بـه دبيرسـتان

و يا از منطقه مي اي به منطقهو از دبيرستان به دانشگاه و پرونـده او بـه نـوعي اي  رود، اين شناسنامه

و كتابخانه به محل جد به يد منتقل شود تا كار كتابداران و يا  صورت شـبكه بتـوان بـه ها كمتر شود

مي. آنها دسترسي پيدا كرد : توان اقدامات زير را انجام داد براي انجام اين وظيفه

 اش موفـق باشـد الزم اسـت اي در انجام وظيفه كه كتابخانه براي اين: هاي سني تعيين گروه.1

و اطال و رسـانان گـروهع تا كتابداران  هـاي سـني تحـت پوشـش خـود را از نظـر فرهنگـي

 البتـه. تعيين مقاطع الزم براي مطالعه نياز به كار كارشناسـي دارد. مطالعاتي بخوبي بشناسد

و گـروه در اين زمينه اقداماتي از قبيل سطح و پـرورش صـورت بنـدي  بنـدي در آمـوزش

. توان آن را تكميل كرد گرفته كه مي

م.2  تعيين شناسنامة روانشـناختي از نظـر مطالعـه بسـيار: شاوران در حوزة روانشناسي تماس با

مي. مهم است و يا عدم آن به مطالعـه مـؤثر باشـد لـذا نكات الزم رواني  تواند در گرايش

و كتابدار مي . تواند به تعيين سطح مطالعاتي وي كمك كند دانستن آن براي كتابخانه

و فرهنگي.3 و اجتمـاعي بـه دانستن اين: بررسي وضعيت اجتماعي  كه فـرد از نظـر فرهنگـي

و طائفه به. اي مرتبط است كدام طيف  توانـد كمكـي ويـژه در سـنين كـودكي مـي اين امر

و همكــاري جامعــه. بــراي تعيــين ســطح مطالعــاتي فــرد باشــد ــا مشــاوره و نيــز ب  شناســان

. توان در اين زمينه دستاوردهاي خوبي داشت روانشناسان مي

ضر.4 و تعيين : يب هوشي، هوش هيجاني  توانـد در تعيـين تعيين ضريب هوشـي افـراد مـي ...

 هـاي هوشـي گـاه افـرادي در سـنين مسـاوي بهـره. منابع مرتبط به افراد بسـيار مـوثر باشـد

و روانـي بـر و فشار روحي  متفاوتي دارند كه عدم رعايت آن موجب اتالف وقت بعضي

. بعضي ديگر خواهد شد

به:ها تماس با خانواده.5 آمـوزان در تعيـين ويژه در دوران كودكي براي دانش تماس با اولياء

در واقــع اولــين هســته هــاي. توانــد مــؤثر باشــدو نيــز افــزايش ســطح مطالعــاتي آنهــا مــي

مي عالقه و يا عدم آن در خانواده شكل و يـا نادرسـت. گيرد مندي به مطالعه رفتار درست

مط تواند براي هميشـه عالقـه مي و يـا از بـين ببـرد منـدي بـه . العـه را در افـراد تثبيـت كنـد
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به گذاري بر روي خانواده سرمايه و مدارس تـرين عوامـل ويژه در سـطوح اوليـه از مهـم ها

و يا عدم آن اسـت  و معلمـان. ميزان گرايش به مطالعه عـالوه بـر كتابـداران، روانشناسـان

مند كـردن اطفـال بـه مطالعـهه عالقهتوانند با مشاوره به خانواده، آنان را در انجام وظيف مي

.ياري دهند

و دانشگاه.6 و مديران مدارس و:ها تماس مستمر با معلمان پس از خـانواده مـدارس ابتـدايي

و سـپس مـديرانآن. معلمان آنها نقش بسيار مؤثري دارند و اسـتادان گـاه دبيـران معلمـان

و توانايي افـراد نسـ  هـاي بت بـه مطالعـه در حـوزه بيش از ديگران در تعيين وضعيت عالقه

مي. مختلف صاحب نظراند منـدي توانـد بـراي هميشـه عالقـهً مثال معلم رياضي يا جغرافي

و دانشگاه. فردي را نسبت به اين دو موضوع مشخص كند تواننـد ها خود مـي البته مدارس

و دانشجويان طـرح در اين زمينه براي دانش و پـروژه آموزان بـا هـايي داشـته باشـند تـا هـا

و مشاوره به آنان سريعا مطالب را منتقل كنند .ً مراجعة كتابداران

و يـا بـيش از ديگـران ها محروم بسياري از افراد از بعضي قابليت: متخصصان استثنائي.7 اند

ــد ــايي دارن ــين درجــة آن مــي. توان ــة مطالعــاتي مــؤثر باشــد تعي ــد در زمين در ضــمن. توان

و زندانيان، از افراد خاص هستندهاي خاص مثل بزرگساالن، نوسوا گروه .دان، معلوالن

 مرتبط كردن منابع با افراد)ج

بنـدي شـود، افـراد نيـز بـه نـوع خـود سـطح ممكن است تصور شود كـه وقتـي منـابع سـطح

و نيـازي نيسـت فعـاليتي توانايي شان بـراي مطالعـه معلـوم باشـد ديگـر در ايـن بـين كـاري نيسـت

عـدم توجـه بـه. ترين كار، برقراري ارتباط بين اين دو مورد اسـت مهمكه در حالي. صورت گيرد

و عالقـه اين مسأله مثل اين مي منـد بـه دانـش نيـز وجـود ماند كه بگوييم وقتي كتـاب نوشـته شـد

و در هـر مرحلـه. داشت ديگر نيازي به معلم يا مشاور نيست و مشـاور را دارد معلـم نقـش راهنمـا

و كـاري عالوه بر نكات علمي، بسـياري از ريـزه. داد بايد به تذكرات وي گوش فرا هـاي تجربـي

و به قول معروف مهارتي وجود دارد كه افراد خبره مي :توانند به متقاضيان منتقل كنند

هرچند سكندر زماني**** بي پير مرو تو در خرابات  

و ارتباط صحيح بين مراجعه و يا متقاضـي بـا از اين رو برقراري ارتباط ً آنچـه كـه وي واقعـا كننده
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و مفيـد اسـت از مهـارت مي و در سطح او مناسـب و براي او هـايي اسـت كـه جـز توسـط خواهد

و با روش و يا مرجع كه به فنون مختلفي بايد مجهز هـاي گونـاگوني آشـنا باشـند، كتابداران خبره

از طـرق زيـرً هاي ايشان بعدا برشمرده خواهـد شـد مـي تواننـد اين افراد كه ويژگي. ساخته نيست

:اين وظيفه خطير را انجام دهند

 مهمترين كار در اين مورد مشاوره با افراد متخصصو با تجربه با در نظـر گـرفتن: مشاوره.1

و مكتـوب شـده. هاي فردي است ويژگي  گـرفتن اطالعـات الزم عـالوه بـر آنچـه ضـبط

و در پرونـده. است بسيار كارساز است  مطالعـاتي فـرد زيرا چه بسا آنچه نوشته شده است

و كافي نباشد و يـا افـراد صـاحب. قرار دارد گويا  نظـر نكـاتي را بـراي لذا مشاوره بـا فـرد

مي كتابدار روشن مي به كند كه . نحو احسن انجام دهد تواند وظيفه خود را

و باشـد از تسـت توان براي انطباق بهتر فرد با منابعي كـه مـورد نيـازش مـيمي: آزمون.2  هـا

و بـا اين آزمون. سب استفاده كرد هايي منا آزمون ً ها طبعاً بايـد بسـيار دقيـق، حسـاب شـده

. نظر كارشناسان باشد

به: اخذ بازخورد تجربي.3  كننده قرار طور آزمايشي در اختيار مراجعه به اين معنا كه منابعي را

و يـا فـرد ديگـري كـه تبحـر دارد سـؤال و فهم مطالب آن كتابـدار و نسبت به درك  داده

و مي  همچنـين.ً پرسـد تـا دقيقـاً بتوانـد نيازمنـدي مطالعـاتي او را دريابـد نظر او را مـي كند

و باعث شود تا مراجعه مصاحبه مرجع در اين زمينه مي  كننـده خـط سـير تواند كارساز باشد

و عـالوه بـر. مطالعاتي خود را دريابد و عالمانـه اسـت  خط سير مطالعاتي كاري هنرمندانـه

و و بسازد سر مطالعـاتي عالقه تبحر نياز به دلسوزي  مندي دارد تا بتواند افراد را تربيت كند

و در شرائط گوناگون ممكن است فرق كند . اگر چه كار خوبي است ولي براي هر فرد

و برقـراري ارتبـاط بـين مراجعـهمي: افزار ساخت نرم.4 و سهولت اجرا  توان براي شروع كار

و منابع مورد درخواستش به تهية نر  افـزار بايـد بـه ايـن نـرم. افـزار هـم اقـدام نمـودم كننده

و پاسخ شكل باشد كه با طرح سؤالي كه از متقاضي مي  هايي كه دريافت مـي نمايـد، كند

و سطح فرد را به فرايند اطالعات طبقه و منابع پيشـنهادي را بـه بندي  بندي شده مرتبط كند

كاآن. او ارائه نمايد و اين ً اين كار صـرفاً شـبيه.ر را تكرار كند گاه از وي بازخورد بگيرد

 نظام خبره است اما در عين حال بايد توجه داشت كه با همة اين احوال مشـاوره حضـوري
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رف نمـيو رو در رو داراي ويژگي صـ و اينترنتي  توانـد هايي است كه ارتباط الكترونيكي

. دهد اين موضوع را بهتر نمايشمي1 نمودار. خوبي آن را انجام دهد به

و منابع بندي منابع، طبقه ها با سه مؤلفه طبقه كاركردهاي كتابخانه.1نمودار و ايجاد ارتباط بين افراد بندي افراد،  

 بديهي است اگر چنين كاركردي براي كتابخانه مورد قبول واقع شود آن وقت افـرادي بنـام

و اطالع با رسان بايد ويژگي كتابدار . كنـد وضـعيت فعلـي تفـاوت مـي هاي خاصي داشته باشند كه

و مشـاوره داشـته هايي در حوزه مديريت، روانشناسي، جامعه آنها بايد آموزش  شناسي، ارتباطـات،

و حـوزه هاي تخصصـي طبقـه باشند تا عالوه بر حوزه در بنـدي  هـاي مـرتبط بـا كتابـداري بتواننـد

و ارتباط ايـن دو بـا هـم توانـا باشـند سطح در طبي. بندي منابع با افراد  عـي اسـت دروس ارائـه شـده

و اطالع دانشگاه  اي تغيير كند تـا افـراد واجـد شـرايط رساني نيز بايد به گونه ها در حوزة كتابداري

و بتوانند وظيفه خود را به خـوبي انجـام دهنـد و در كتابخانـه. تربيت شوند  هـا متناسـب بـا بزرگـي

و يـا افـرادي مـي و يـا افـراد بـاط بهـره هـاي مـرتب تواننـد از آمـوزش كوچكي آن فـرد  منـد شـوند

. هاي گوناگون در كنار هم باشند تا بتوانند وظائف محوله را به خوبي انجام دهند تخصص
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 طـور زيـرا اگـر كتابخانـه بـه. ممكن است گفته شود اين كاركرد، كـاركرد جديـدي نيسـت

 اگـر چـه در پاسـخ بايـد گفـت. آرماني انجام وظيفه كند همه اين اهـداف بـر آورده خواهـد شـد

و بـا تعريفـي كـه ممكن است به  طور آرماني وظيفه كتابخانه را اين چنين بدانيم اما در حال حاضر

و منـابع را طبقـه  بنـدي كنـد از كتابخانه هست، كتابدار موظف است كه در داخل كتابخانه، مـواد

و از همـه ولي به سطح و بالفعـل و نه افراد مخاطب بالقوه  تـر برقـراري مهـم بندي نه در مورد منابع

را بندي افـراد بـه همچنين وظيفه سطح. ارتباط بين اين دو مورد كاري ندارد و بالفعـل  طـور بـالقوه

 كننـده بـه اگـر مراجعـه- بينانـه در حالـت بسـيار خـوش– كتابـدار فعلـي. داند هم وظيفه خود نمي

حـ كتابخانه بيايد او را به نحو مقتضي چنانچه بخواهـد راهنمـائي مـي  كـه در كـاركرد الي كنـد در

و پيچيده و كتابدار بسيار فراتر و كتابـدار بايـد بـا جديد وظائف كتابخانه  تـر از وضـع فعلـي اسـت

به داشتن تخصص و آنهـا را در مسـيرهاي اهـداف نحو مقتضي سطح هاي گوناگون، افراد را  بنـدي

و يا هر سازمان ديگري كه متقاضي بخواهد هـدايت كنـد را سازمان يعني كتابخانه و اسـتمرار آن

و مسـتقيماً بـا افكـار افـراد. تضمين نمايد و با نشـاط و كتابدار بسيار فعال ً در اين صورت كتابخانه

و عالقـه و تـالش او در جهـت ارتقـاء سـطح معلومـات  منـدي آنهـا در جهتـي كـه سرو كـار دارد

مي عالقه مي مندان ا. گيرد خواهند، قرار  يثـارگري بـه انجـام در حال حاضر چنانچه يك كتابدار بـا

مي اين امور بپردازد او را فردي فوق و اگر چه معتقدند كه ديگران بايد او را سـر مشـق العاده  دانند

به قرار دهند ولي فعاليت را. شـود عنوان يك امر داوطلبانه تلقي مـي هاي او  امـا اگـر ايـن رويكـرد

و كتاب بپذيريم آن و تـالش بعـدي وقت اين كاركردها جزو وظائف ذاتي كتابدار  خانه خواهد بـود

و بـه از اين مهم. در جهت باال بردن كيفيت اين وظائف خواهد بود  ويـژه تر تلقـي بيرونـي جامعـه

و اطالع و كتابخانه اسـت مسئوالن از وظائف كتابداران  اگـر ايـن كاركردهـا مـورد قبـول. رسانان

آ و به عنوان كف وظائف تلقي شود قطعاً بـراي انجـام ً واقع شود هـاي الزم خواهـد بينـي نهـا پـيش 

و اعتبار الزم ديده مي و يـا تربيـت نيـروي انسـاني واجـد شـرط شد؛ بودجه و براي اسـتخدام  شود

. اي ديگر محاسبه صورت خواهد گرفت گونه به

و اطالع و افزايش بازاركار براي رشتة كتابداري  رساني يكـي ديگـر از نتـايج ايـن نـوع تغيير

ب. نگرش است  ها بايـد افـراد بيشـتري را بـا اي، كتابخانه راي اجراي خوب چنين برنامه بديهي است

و نتايج كار خود را به جامعه عرضه كنند . توانايي باالتري جذب كنند

 شـود ايـن اسـت كـه كتابخانـه بايـد بـا برگـزاري اي گرفتـه مـي از نتايجي كه از چنين برنامه
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و گفت م جلسات بحث  فـدائي،( كننـدگان مطلـع كننـد طالعـه وگـو ديگـران را از حاصـل مطالعـة

و آن را بـراي ديگـران بـه نمـايش كنندگان حرفـهو چه بسا از مطالعه) 1375  اي فـيلم تهيـه كننـد

و يا سي و در گسترش فرهنگ مطالعه اقدام نماينـددي بگذارند و. هاي آن را به امانت بدهند  نقـد

و به ويژه كتاب در ها موجب رشد فرهنگ علمي بررسي منابع  در جامعه خواهد شد كـه متأسـفانه

به چنانچه چنين وظيفه. جامعه ما فراموش شده است و خوبي انجـام شـود مـي اي  تـوان بـراي صـدا

و نيز براي مجالت خوراك خوبي تهيه نمود و بـا. سيما،  طبيعي است كه در ساية نقدهاي سـازنده

و رعايت اصول اخالقي، گسـترش علـم، پـرورش افكـار، نويسـندگان بـه  نيازهـاي واقعـي علمـي

و كتابخانـه و محـور بحـث اجتماعي جامعه آشـنا و علمـي خواهنـد شـد هـا محـل . هـاي فرهنگـي

و فرهنگــي از جملــه ســناريو هــم و توليدكننــدگان مطالــب علمــي  اكنــون بســياري از نويســندگان

و داستان مي نويسان و تفسـير كتـاب. گردند نويسان بدنبال سوژة واقعي ن بحـث نقـد و  يـز رفتـار هـا

و شيوه مي مخاطبان . هاي مناسب بيانجامد تواند به توليد سوژه هاي مشاوره

 خـواني طور كه اشاره شد اين كاركرد با اهداف مطرح شده به وسيله رانگاناتان هم هـم همان

مي. دارد و هر كتابي خواننده او  اش كه حـرف درسـتي اسـت امـا روشـن گويد هر خواننده كتابش

مي با سطح كند چگونه؟ نمي و ارتباط آنها با يكديگر چنين امري تحقق پيدا و افراد . كند بندي منابع

و آنچـه را آنهـا كه نويسندگان را هم موظفمي ضمن اين و مخاطبـان توجـه  كنـد تـا بـه مخاطـب

و يا نياز واقعـي آنـان اسـت توليـد كننـد مي و. خواهند  ايـن كاركردهـا بـا تعريفـي كـه كتابـداري

مي را تخصيص بهينه رساني اطالع و با اقل هزينه  داندِ ترين اطالعات به مخاطبِ معين در اسرع وقت

و اطالع) 398، 1389( تعريف فدائي. هم همخواني دارد : رساني اين چنين است از كتابداري

و اطالع و دانـش كتابداري و اشـاعه اطالعـات  رساني علم بازيـابي اطالعـات

و كلـي دانـ و) طبقـه بنـدي(ش است كه از شناخت اجمـالي و روابـط طـولي

ود عرضي اصطالحات تخصصـي در حـوزه هـاي مختلـف بـا توجـه بـه  قـت

و صحت آن بحث مي . كند سرعت

 سـازي بـا توجـه بـه در مجموعـه. سازي مرسوم هـم هماهنـگ اسـت اين كاركرد با مجموعه

مي درصد كتاب آن اما در اين. شود هاي مورد توجه، كتابخانه تجهيز  طـور كلـي كه بـه جا عالوه بر

و تخصصـي افـراد جامعـة هـدف شود، كتاب كتاب تهيه مي و سـطح علمـي  ها بايد با توجه به نياز

و در اولويت و انتخاب دقت بيشتري صورت گيرد خريداري شود . بندي
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و هـم شـبكة و اجراي چنين كاركردي هـم كتابخانـه هـا بايـد فعـال  براي انجام چنين كاري

به به كتابخانه. تقويت شوند هاي كشور بايد كتابخانه و پرورش اي گونـه ويژه بايـد بـه هاي آموزش

و بـه و كتابدار آموزشگاهي بايـد تربيـت  بـرخالف وضـعيت. كـار گمـارده شـوند ديگر نگريست

و پرورش حذف شده است، نه تنها بايـد پسـت كتابـدار احيـاء  فعلي كه پست كتابدار در آموزش

ب و شود بلكه وظيفه سنگين كتابدار و نـه جـانبي ا مشاركت همة معلمان به عنوان يك وظيفه اصلي

و آموزشي قرار گيرد تشريفاتي، محور همة برنامه . هاي مطالعاتي

 همـه. شـود شـود بلكـه تقويـت مـي در محيط ديجيتال هم نه تنها ايـن كـاركرد حـذف نمـي

و نمي و سرگردانند  چنانچـه بـا برنامـه توسـط دانند چه كنند كساني كه در محيط ديجيتال حيران

و سريع كتابخانه و مطالعاتي خـود دسـت خواهنـد ها هدايت شوند بسيار زودتر  تر به اهداف علمي

و بررسي محتوياتوب. يافت مي ها نيز از برنامه نقد . توان براي آن فكري كرد هايي است كه

مي برنامه و شـفاهي تسـري يابـد هاي مطالعه ن معنـا كـه گـاه بـه ايـ. تواند بـه شـكل گفتـاري

مي مطالعه و عالقه كنندگان از خواندن خسته  تهيـه. مندانـد تـا بـا شـنيدن بـه مطالعـه بپردازنـد شوند

و يا نوارهايي صوتي از محتواي كتاب هايي از كتاب فيلم  ها كه بـا صـداي خـوب خوانـده شـده ها

. اي را به خود جذب كند تواند عده باشند مي

و بيرونـي اسـت، بـا در اين صورت است كه كار كتاب  خانه، يك برنامه دروني نيست، دروني

و براي جامعه است و پيوسـته آنـان كـه همـه كتابخانه. جامعه است و عوامل وابسته و كتابداران  ها

و حاصل كار خود را در اختيار يكديگر مـي اند دست اقشار جامعه و از نظـرات اندركارند  گذارنـد

و نقد كتاب ميا بهرهه جمعي خود چون بررسي چه. شوند مند  ها كـم شـود، بسا فاصله با اين برنامه

و بــه تــأليف كتــاب ارتبــاط  هــاي هــاي علمــي بيشــتر شــود، ســطح مطالعــات هدفمنــد بــاالتر رود

. تر منجر شود پرخواننده

و اگر چنين كاركردي مورد توجه قرار گيرد آن  وقـت ايجـاد كتابخانـه از حالـت مكـانيكي

و ايستا به  تواننـد كتابخانـه بسـازند، بـراي كه چه كسـاني مـي اين. پويا در خواهد آمد صورت فعال

و حاصـل كـار چگونـه  چه كساني بايد كتابخانه ايجاد شود، چگونه بايد منـابع تهيـه شـود، هـدف

و چگونه مي  اي اسـت كـه بايـد توان از نتايج به سرمايه افـزود، هـر يـك پـروژه بايد ارزيابي شود

و العة هر يك از محورهاي فوق بـراي راهمط. جداگانه انجام شود  انـدازي كتابخانـه نيـاز بـه زمـان

و استمرار كار، مطالعات مستمر ديگري را طلب مي و مطالعه دارد و ايـن برنامـه هميشـه نيرو  كنـد

. ادامه خواهد داشت
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و مراكـز اطالعـاتي عالوه بر موارد فوق از نظر اقتصادي هم ممكن است ايجاد كتابخانـه  هـا

ت و به جـاي خريـدهاي بـي با  رويـه، بـه ميـزان وجه به اين كاركردها وضعيت ديگر به خود بگيرند

و هزينه بهره و از ايـن طريـق وري افزوده شود  هاي بيشتري صرف تربيت نيروهاي متخصص شـود

و اطـالع و آموزشي كتابداري  هـاي برنامـه. منـدي آن سـنگيني كنـد رسـاني بـر حرفـه كفة علمي

و و تقاضا و عالقه به پرداخت عرضه  زاده، سـلطاني فـرج(2و يا عالقه به پـذيرش1 يا برنامه فرصت

و يزداني،؛ موالئي، شرزه 1388و روستائي،  هـائي كـه در ايـن مراكـز در مـورد برنامـه) 1389 اي،

. بايد اجرا شود بهتر عملي خواهد شد

مي آنچه به به عنوان نقطة پاياني و كـاركرد كتابخانـه توان اضافه كرد نگاه هنرمندانه  وظـائف

و كـاركرد كتابخانـه توجـه شـده اسـت. است و هنرمنـدي بـه وظـائف . تا كنون كمتر از منظر هنـر

و مسئوالن جامعه كه بايد پشـتيبان قـوي ايـن كـار و جامعه  چنانچه كاركردهاي فوق پذيرفته شوند

 ها به تبليغ ايـن كاركردهـا بـا توانند همة هنرمندان فرهنگي را بسيج كنند تا در همة زمينه باشند، مي

و تشويق عمـومي بـراي مطالعـه هدفمنـد را سـامان دهنـد  در ايـن زمينـه. نگاهي هنرمندانه بپردازند

و ساير هنرهـا مـي هنرهايي همچون داستان و اجرايـي نويسي، نقاشي، فيلم  توانـد بـه تقويـت نظـري

. كمك كنند

 بندي جمع

طب يكي از كاركردهاي اصلي كتابخانه و سطح ها، و نيز متقاضـيان بـالقوه قه بندي  بندي منابع

 توانـد هـاي مختلـف يكـي از مصـاديق آن مـي كه تعيين سير مطالعاتي در حـوزه–و بالفعل است

را- باشد و اطالع رسانان با استفاده از فنون مختلف از جمله مشـاوره ايـن دو و در ادامه كتابداران

و استمرا و در ايجاد و فنـي اسـتفاده كننـد بايد با هم مرتبط ر عاليق مطالعه از همة امكانات انساني

و و غيرمسـتقيم در گيـر نماينـد تـا اهـدافبه ...و كل جامعه را از مؤلف، معلم، ناشر  طور مسـتقيم

و علمي جامعه تحقق يابد  ريـزي در مقـاطع مختلـفً براي اجراي كار قطعـاً بايـد برنامـه. مطالعاتي

و در عين حال مر تب  هـاي دو نفـره يك برنامه مربـوط بـه خـانواده.ط با هم صورت گيرد جداگانه

و يا فرزند خردسال دارنـد، برنامـه ديگـر بـراي آنهـائي كـه داراي كه هنوز صاحب اوالد نشده  اند

و يا دبيرسـتان مـي و برنامـة ديگـر بـراي دانشـگاهيان فرزنداني هستند كه به دبستان  طبيعـي. رونـد

1. willing to pay                    2. willing to accept 
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د به است براي هر يك نيز بايد آن) پايلوت( صورت نمونهر محلي و مشـكالت  كار اجرا تا موانـع

و آنگاه سراسري گردد و بـه ويـژه نهـاد كتابخانـه. برطرف شود  هـاي حمايت دولت در اين زمينه

و كتابخانه ملي پيشبرد كار را بسيار موفق . تر خواهد كرد عمومي

 منابع
و فلسفه.)1368(موكهرجي، اجيت كومار آستان قدس: مشهد. ترجمة اسداهللا آزاد.كتابداريتاريخ

.معاونت فرهنگي: رضوي

و اطالع مقدمه.)1389(فدائي، غالمرضا نهاد كتابخانه هاي عمومي: تهران. رساني اي بر هويت كتابداري

.كشور

.دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. گزيدة كتابشناسي توصيفي اسالمي.)1358( -----------

و توسعه فرهنگي:در.هاي عمومي فعاليت كتابخانه). 1375( ----------- مركز: تهران. كتاب، كتابخانه

.مدارك انقالب فرهنگي

و روستايي، مهدي فرج برآورد تمايل به پرداخت بازديدكنندگان ). 1388(زاده، زكريا؛ سلطاني، غالمرضا،

و تحليل عوامل موثر بر آن ). CVM(رد روش ارزشگذاري مشروط كارب: مجموعه تاريخي پاسارگاد

.111-89،)4(9، هاي اقتصادي فصلنامة پژوهش

و يزداني، سعيد موالئي، مرتضي؛ شرزه از تأثير روش). 1389(اي، غالمعلي هاي استخراج اطالعات

اكوسيستم جنگلي: مطالعه موردي(گذاري مشروط پرسشنامه بر مقدار تمايل به پرداخت در ارزش

.181-90،159، جلة تحقيقات اقتصاديم). ارسباران
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