
و مشاورة اطالعاتي، امري فراموش شده در كتابخانه  رساني مراكز اطالع ها
و ابـزار اصـلي مـديريت اسـت. مشاوره اهميت بسيار دارد بـدون. مشاوره در كنـار مـديريت

و اجتمـاعي. كند آنها كمتر مديري موفق كار مي مشـاوره يـك اصـل اساسـي در زنـدگي فـردي

مي. است كه در اهميت آن همين بس كه خدا در قرآن به پيامبرش دستور وشَـاوِره ...«دهد  ِ َ ي فـ م 

علَى اللّه إِنَّ اللّه يحب الْمتَوكِّلينَ فَتَوكَّلْ تزَمفَإِذَا ع َ األَمرِ  ِّ  َ  ْ     ّ َّ ِ  ّ َ  ْ َّ  َ َ   َ  َ ِ َ ِ   با آنها مشـورت كـن پـس چـون عـزم1»َ

و يا در وصف مؤمنان مي بو ...« گويد كردي بر خدا توكل كن، شُـورى مرُهأَم   ُ   ُ  َميـنَه    كارشـان2» ...َ

. بر اساس مشورت است

 هـر كسـي شايسـته مشـاوره نيسـت چـه بـه لحـاظ. خواهـد طـرف مشـاوره مـيً طبعاً مشـاوره

و چه به لحاظ ويژگي خصوصيت و يـا مهـارتي هاي اخالقي و تخصصـي  بـا افـرادي. هـاي علمـي

مي نبايد مشاوره كرد، به عنوان مثال علي عليه و السالم در نامة مالك اشتر به وي  فرمايد بـا بخـيالن

مي حريصان مشورت مكن زيرا بيم  انـدو از قـديم گفتـه. رود كه در آن خيانتي صورت گيـرد آن

. در مشاوره خيانت نبايد كرد

و مـاهرً اما به لحاظ علمي، طبعاً عقل سليم مي  گويد مشاوره بايد به افراد متخصص، كـاردان

و يا تجربه كار ندارد مشاوره با او هم سودي ندارد داند، نمي آن كس كه نمي. باشد . فهمد

 وقتـي. نكاتي كه در امر مشاوره مهم است اين است كه مشـاوره قبـل از اقـدام اسـت ديگر از

مي. كاري انجام شد مشاوره معنا ندارد لَم يستشر يندم« گويد روايات نيز در اين باره  من َ «آن كـس 

. مفهوم مخالف آن اين است كه مشاوره كنيد تا پشيمان نشويد. شود كه مشاوره نكند پشيمان مي

سـ. ته ديگر اين كـه مشـاوره فقـط سـؤال نيسـت نك  هـاي معمـولي نيـز مشـاورهالؤ حتـي در

 هـاي ترافيـك، وقتي در شهري مثل شهر شلوغ تهران بـا تغييـرات روزانـه در طـرح. ساز است كار

و مي سـ شما آدرسي را داريد  االت گونـاگون مشـورتي در بـارهؤ خواهيـد بـه مقصـد برسـيد اگـر

و ورود از و كوچه و مانند آن را قبال نپرسـيد يـا بـه مقصـد نمـي خيابان و يـا ديـر چه محل  رسـيد

و يا كال آن را از دست مـير مي  دهيـد؛ ضـمن اينكـه موجبـات نـاراحتي خـود را هـم فـراهم سيد

و يـا در سـازماني. ايد كرده  همچنين، بسياري از اوقات فردي دوست دارد براي خود كـاري كنـد
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و يـا سـؤاالتي اي ترتيـب داده مـي گونـهة مشـاوره بـه قرار اسـت طرحـي انجـام شـود، برنامـ  شـود

مي گونه به و منظور خاصي در سازماني اجرا شود اي مطرح . شود تا نظر فرد خاصي تحقق يابد

 دنبـال خواهـد داشـت اما در مشاوره واقعي سؤال مشاوره كننده سؤاالت فراوان ديگري را به

.شد هاي خالي زيادي روشن خواهدًو طبعاً زمينه

و پيشداوري مـذموم اسـت. مشاوره نوعي ارتباط با تحقيق دارد  همچنانكه در تحقيق تعصب

و عالقةو كار محققين را به مخاطره مي و انجام كـاري، اندازد در مشاوره هم تمايل  فرد به چيزي

كم آن را بي و يا  كننـده بنـابراين در مشـاوره، بحـث ايـن اسـت كـه مشـاوره. ثمر خواهد كـرد ثمر

و كمال توضيح مي و آنگـاه نظـر صـاحبنظر را مـي وضعيت خويش را به تمام  بحـث. خواهـد دهد

و اساسـي اسـت و زمان بحث جدي در. زمينه، محيط و يـا درخواسـت ممكـن اسـت  يـك سـؤال

و با توجه به شـرائط گونـاگون پاسـخ  هـاي گونـاگون داشـته باشـد كـه در سـؤال جاهاي مختلف

غ و جوانـب بررسـي مـي. فلت قرار گيرد صرف ممكن است مورد و در مشاوره همة مسـائل  شـود

و هواي مشاوِر در برابر مشاور بيان مي  حال و مشـاور خـود را بـهِ وِ جـاي مشـاوِر مـي شـود  گـذارد

مي نقطه . كند نظر واقعي خويش را بيان

و مناسـب بنابراين، همچنانكه سؤال مرجع مي  طلـب خواهد مشاوره هم، مرجع مشاوره قابـل

و در انتخاب آن بايد نهايت دقت به خرج داده شود مي . كند

و مراكز اطالع بحث اساسي در اين سرمقاله اين است كه آيا كتابخانه به ها عنوان مراكز رساني

و كتابدار صالح به عنوان فرد مورد مشاوره مورد قبول است؟ اگر بگوئيم نه كه واقعا جـاي  ً مشاوره

و و بخش اعظم و آن را بـه محـيط داد وگرفـت ظائف اين مراكز را ناديده گرفتـه تأسف است ايـم

و مواد ديگر فروكاسته گر نظر در رابطه با اين پرسش مثبت باشـد آنگـاه بايـد سـطحااما. ايم كتاب

و مراكز اطالع آيا كتابخانه. آن را مشخص كنيم را ها رساني فقط مراكزي هستند كه مـا سـؤاالتمان

يا مطرح مي و و در نهايت تصميمكنيم مي آنجا را محل مناسبي براي شور .دانيم گيري

و دانش و اكنون علم اطالعات شناسي بايد گفت كه عالوه بر آنكـه ايـن در مورد كتابداري

به حوزه علمي صبغة مديريتي قوي دارد، كتابخانه هـاي هـايي كـه در آن دانـش عنـوان محـل ها نيز

ب و كتابداران و دانشهگوناگون وجود دارد و كارشناسان فن كاوان ماهر كه بـر عنوان متخصصان

و آماده بـراي مشـاوره كار خويش مسلط اي تحـت عنـوان اينجانـب در مقالـه. انـد اند وجود دارند

و مراكـز اطـالع كاركردهائي جديد بـراي كتابخانـه« توضـيح دادم كـه كتابـداران سـه» رسـاني هـا
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از. اندً قا مفيد در امر مشاورهوظيفة عمده مرتبط به هم دارند كه دقي اين سه كاركرد عبـارت اسـت

و سـوم  و بالفعـل و تسلط جامع بر مجموعه، دوم اشراف كامل بـر جامعـة مخاطـب بـالقوه آشنايي

از. ارتباط بين اين دو از طريق مشاوره عالوه بـر آن در امـر مشـاوره، اگـر خـود بتوانـد بـه خـوبي

نيً عهده برآيد قطعا مي و مرتبط وصل كندتواند فرد . ازمند به مشاوره را به مراجع ذيصالح

و مراكز اطالع كتابخانه و هم معنوي در آنها صورت گرفته رساني هم سرمايه ها گذاري مادي

ً گذاري مادي است از اين جهت كه معموال هزينه قابل توجهي صرف فضا، تجهيزات سرمايه. است

برداري قرار گيرد سود ماديه شود كه اگر اين سرمايه در جاي ديگر مورد بهرو منابع داخل آن مي

به. كند كالني را عايد مي و هـم اما اغلب مديران و يـا چشـم چشـمي بـه ايجـاد ايـن لحاظ فرهنگي

و استمرار آن ترديدي به خود راه مي و كمتر در برابر تقويت . دهند مراكز رغبت دارند

هـايي كـه بايـد اي از دانـش گذاري معنوي است به اين لحاظ كه مجموعه اين مراكز سرمايه

هد جهت و و انتظـار ايـن فدار فراهم شده باشند براي جامعة مخاطـب در نظـر گرفتـه شـده مند انـد

در. وري معنــوي حاصــل شــود اســت كــه در فراينــدهاي زمــاني مشــخص بهــره امــا ســؤال اصــلي

و  و نيـز انتخـاب كتابـدار و گسترش فيزيكـي اينجاست كه در تمام موارد فوق از تصميم بر ايجاد

مي تحقق اهداف فوق مشاوره كتابداران براي آن به منظور  گيرد؟ اي صورت

مي اين كه مجموعه و همه يا بخش عمدة آن مورد استفاده قرار نمي هايي تشكيل گيـرد شود

شوند ناشـي از ايـن اسـت كـه آيـا در ايـنو در اين صورت براي گسترش آن با مشكل مواجه مي

اي تلقـي كـاالئي سـرمايه اي صـورت گرفتـه اسـت؟ وقتـي كتـاب در نظـام مـالي، مـوارد مشـاوره 

و مـانعي در جهـت جـايگزيني قـرار مـي مي گيـرد پاسـخ چيسـت؟ وقتـي بـا مـديراني بـدون شود

و با دست باز هر مجموعه مي مشورت و لو تكرار مكررات و در نهايت مجبورنـد آنهـا اي را خرند

كج را در كارتن  است؟ها جا دهند نتيجة چه نوع تفكري است؟ نقش مشورت در اين موارد

ها با منابع زائد خلل بزرگي در كار مشاوره هم ايجاد انباشتگي بيش از حد بعضي از مجموعه

و تشخيص نياز واقعي آن، حاصل كار مشاوره است. كند مي و تحليل بر روي جامعه .تجزيه

ها به دالئل گونـاگون بسياري از مديريت. گيري عجوالنه در تعارض است مشاوره با تصميم

ناپايداري عمر مديريت، عدم صالحيت علمـي، توجـه بـه نشـان عدم صالحيت مديريتي،از جمله 

و صرف بودجة تخصيص يافتـه از تـرس آنكـه مبـادا بـه عـدم تـوان جـذب آن  دادن فيزيكي كار
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و نيز عدم نظارت كارشناسانه مقامات مـافوق، عمـال مشـاوره را زيـر پـا مـي وً متهم شوند گذارنـد

. كنند حتي حفظ ظاهر هم نمي

و مراكز اطالع گذاري در امور كتابخانه همانطور كه گفته شد از آنجا كه حجم سرمايه رساني ها

و بسياري از پروژه و يـا ديـر مـي هاي اطالعاتي نيز به ثمر نمي بسيار قابل توجه است ً رسـند طبعـا رسند

زي مشاوره قبل از اقدام امري ضروري است كه از آن جمله مي :ر اشاره كردتوان به موارد

 در انتخاب محل؛-

و آتي آنها؛- و نيازهاي فعلي  در شناسائي جامعة مخاطب

و عالئق آنها؛-  در انتخاب كتابداران

 ها؛ در گسترش مجموعه-

و ارتباط با كتابخانه- و مراكز اطالعاتي با يكديگر؛ در پيوند  ها

و علمي سرمايه-  گذاري؛ در بازدهي اقتصادي، فرهنگي،

و تقويت نيروهاي كارآمد براي انجام بهينة كار؛د- ر تربيت

و بررسي ضرورت آنها؛ در راه-  اندازي مراكز جديد

و مؤثر؛ در ايجاد سياست-  هاي گوناگون مفيد

.هاي اطالعاتي در ايجاد بانك-

و اساسـي تلقـي در جائي كه در اغلب رشته هاي علوم انساني بحث مشاوره يك بحث جـدي

و اي مـديريتي، مشـاوره روانـي، مشـاوره خـانوادگي، مشـاوره مشاورة اقتصادي، مشاوره شده است

و مانند آن به و مصرف عنوان ضرورت ازدواج هاي اجتماعي مطرح است چگونه ممكن است توليد

و دانش بي اگر بخواهد مشاوره در حوزة اطالعـات بـه معنـاي دقيـق. نياز از مشاوره باشد اطالعات

و تيمًشكل گيرد اوال  و ثانيا مديريت صاحبنظران هاي كالنً هاي مشاورة اطالعاتي بايد تشكيل شود

و گيري بر روي مراكز اطالعات را منوط به انجام مشاوره انجام هر گونه تصميم هاي مطمئن بداننـد

و دانش و تربيـت مشـاوران اطالعـاتي همـتً ثالثا مراكز آموزشي علم اطالعات شناسي در آموزش

و تحقـق اهدافشـان بگمارن و اسـتمرار ايـن مراكـز د تا اين افراد به عنوان مشاوراني دلسوز در ايجاد

مي. مشاوره بدهند و و خوشـبختانه در ايـن شـماره در زمينة مشاوره اطالعاتي كم نوشته شده شـود

و نحـوة ارت البته بقيه مقاله. اي در اين مورد موجود است مقاله و بيش بـه خـدمات قـاء ها هم كه كم

.سطح آن بستگي دارد نيز به مشاوره بستگي تام دارد
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