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کافی است آن فاصله طالیی را پیدا کنید
y نویسنده : محسن حاجی زین العابدینی

استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

در علم پزشکی، می گویند اگر درد را پیدا کنی بیش از نصف راه 
درمان را رفته ای. همچنین، در تعمیر وسایل و تجهیزات هم چنین 
اعتقادی هســت که بیش از پنجاه درصد تعمیر را یابنده اشــکال 
انجام می دهد. حاال می خواهم از این تعابیر رایج بهره گیری کنم و 

آن ها را در رابطه با خالقیت به کار بگیرم. 
شــرایط و ملزومات تربیتی جامعه ما به سمتی پیش رفته که 
خالقیت را چیزی دور از دســترس و مخصــوص عده ای خواص 
می دانــد. این امر نه اینکه به عمد اتفاق افتاده باشــد که محیط و 
تربیــت حاکم بر جامعه، آدم ها را به این جهت پیش برده اســت. 
چراکــه به ندرت می توانید تفکر تولیدی، خالق و واگرا را در مردم 
ببینید. گویی دســتی پنهانی بخشــی از مغز هم وطنان ما –که 
مســئول انجام امور خالقانه بوده و جســارت نوآوری را مدیریت 
می کند – را برداشته است، که دیگر اصاًل چنین تصوری را ندارند 
که می توانند برخیزند و با همین دستان و ذهن خود، ایده های نو 

و خالقانه را به منصه ظهور برسانند. 
درحالی که اگر طعم و لذت کار نوآورانه را بچشــند و محصولی 
تولیــد کنند، متوجه می شــوند که چنین کاری به آن ســختی 
که تصور می کردند، نیســت. پس ســد اصلی بر سر راه خالقیت 
و نوآوری، رویکرد ذهنی فرد اســت کــه در درون ذهن خود به 
ایــن نتیجه نرســیده که او هم نه تنها قادر اســت که راه و روش 
دیگری برگزیند، بلکه موظف اســت که چنین کند. چراکه ما در 
تصورات اشــتباه خودمان، دنیا را به دست عده ای نخبه سپرده ایم 

و فکر می کنیم کــه وظیفه ما فقط مصرف محصوالت و ایده های 
آنان اســت و خودمان نقشــی در این فرایند نداریم. حال آنکه، در 
یک جامعه توســعه یافته، اولین گام توسعه در ذهن انسان ها رخ 
می دهد و همه خود را مسئول همه چیز می دانند و به همین جهت 
است که برای هر مشــکلی راه حلی پیدا می کنند که خودبه خود 
واجد خالقیت اســت. چراکه هر چیز نو و متفاوتی، از تفکر واگرا 
سرچشــمه می گیرد و نتیجه بی توجهی به تفکر همگرا )همرنگ 
جماعت شدن( است. پس اگر اولین حلقه زنجیره خالقیت یعنی 
تفکر فردی و رویکرد ذهنی اصالح شود، گام های بعدی عملیاتی تر 

و اجرایی تر خواهند بود. 
وقتی که فرد ازلحاظ ذهنی آماده باشــد که در مســیر نوآوری 
گام بردارد، حاال نگاه کردنش متفاوت می شود. در این حالت، فرد 
همه چیز را با ذهن انتقادی و مبتنی بر تفکر انتقادی می نگرد و به 
دنبال پیدا کردن اشکاالت سیستم برمی آید. در همین جا است که 
می توانیم به نکته طالیی و فرمول خیلی ساده خالقیت اشاره کنیم. 
بر این اساس، خالقیت عبارت است پر کردن شکاف بین کاستی 

سیستم موجود و وضعیت ایده آل. 
چیزی که باعث خالقیت می شود نیاز است. یعنی اینکه احساس 
کنیــم که اآلن چیزی احتیاج داریم که کارها را بهتر از آن چیزی 
که هست انجام دهد. بدیهی است که این نیاز همیشه همین طور 
سرراســت جلوی راه ما سبز نمی شود یا همواره ملموس و دیدنی 

نیست و گاهی الزم است که نیاز را به وجود بیاوریم.

 مجله کتابدار 2.0  شماره 4  اسفند 94  3   

سخن استاد مهمان



یعنی، به وضع موجود راضی نشویم و در هر حالتی فکر کنیم که راه و روش بهتری برای انجام کارها وجود دارد. در این صورت است که 
چشمان تیزبین آدم خالق، دائم در پی یافتن کاستی ها و شکاف های سیستم است. در ذهن او، همیشه معادله های متعدی با سه مجهول 

چرخ می زند. 
وضع موجود ، وضع ایده آل ، راه حل رسیدن از وضع موجود به وضع ایده آل )خالقیت(

فرمول باال، ساده ترین شکل عملکرد خالقیت است و در مورد هرکسی جواب می دهد. اگر تمامی اختراعات بشر را آنالیز کنیم همیشه 
این فرمول ســاده را می توانیم از دل آن اســتخراج کنیم. هرکدام از ما هم می توانیم با توصل به این فرمول، ایده های خالقانه فراوانی ارائه 
کنیم. کافی اســت هر کاری را که انجام می دهیم یا هر ابزاری را که در اختیارداریم به دقت مورد موشــکافی قرار دهیم و خسته نشویم و 

حوصله مان سر نرود. بعد از مدتی، به وضوح سروکله ایده های خالقانه برای تکمیل یا اصالح وضع موجود پیدا می شود. 
تمامی حرف بنده در این نوشــته مختصر این اســت که خالقیت چیزی ویژه، ترسناک و مخصوص عده ای که آن ها را مخترع یا نوآور 
می نامیم نیست. برای خالقیت باید فکر کرد و شرایط موجود را به درستی سنجید. بعد بر اساس دانسته ها و آموخته ها وضعیت ایده آل را 

ترسیم کرد )این امر ممکن است کاماًل تخیلی و غیرواقعی باشد که مبنای همه اختراعات بشری نیز همین است(.
 در آخرین مرحله، راهکارهای مختلف رســیدن از وضع موجود به وضع ایده آل را یک به یک یادداشت کرد. بعدازآن، به وارسی آن ها و 

اجرایی و عملیاتی بودنشان پرداخت و درنهایت جرئت و جسارت به خرج داده و برای پیاده سازی آن ها قدم برداشت. 

حاال با تأسی از این فرمول ساده چند تمرین کوچک انجام دهید و نتیجه را یادداشت کنید و برای شماره آینده مجله کتابدار 2 ارسال 
کنید. فقط دقت کنید که کار را خیلی ساده کنید و به زبان ساده هم بنویسید و از انتشار آن نترسید. 

y آیا کتاب های الکترونیکی موجود بهترین ابزار برای مطالعه در دنیای آینده هستند؟
y کتابخانه ها چطور می توانند بیشترین کاربرد را برای خود در آینده ترسیم کنند؟
y آیا امانتی که اآلن در کتابخانه ها وجود دارد، بهترین روش استفاده از کتابخانه است؟
y آیا سالن مطالعه موجود در کتابخانه بهترین روش مراجعه و استفاده از منابع کتابخانه است؟
y آیا کتابداران، همچنان بهترین افراد برای مدیریت مجموعه کتابخانه ها هستند؟

شما به چه چیزهای دیگری در عرصه کتاب، کتابخانه، کتابداری، مطالعه و ... فکر می کنید که تصور می کنید فکر خالقانه در بهینه سازی 
آن دارید. فرصت نوشتن و به اشتراک گذاشتن این ایده ها را از دست ندهید و همین حاال نگارش آن را شروع کنید.

با آرزوی تراوش ایده های خالقانه
محسن حاجی زین العابدینی
94/11/29 کتابخانه ملی ایران 

سخن استاد مهمان
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دستگاه فروش اتوماتیک1 این امکان را برای کاربران و خوانندگان 
فراهم کرده اســت تا هدایایی را که نمی خواهند با کتاب تعویض 

کنند.
یک ناشــر و کتابفروش آلمانی همکاری خــود را در این پروژه 

آغاز کردند. 
شــهروندان آلمانی که از هدایای خود در کریســمس امســال 
ناراضی بودند می توانستند یکی از این دستگاه های فروش اتوماتیک 
مخصوص را پیدا کنند که به کاربران اجازه می دهد هدایایی را که 

نمی خواهند با مواد قابل خواندن کامال جدید تعویض کنند.
پروژه دســتگاه های فروش اتوماتیک زاییده فکر ناشری به نام 
باستی لوب2 و کتاب فروشی به نام هوگلندوبل3 بود. این دستگاه از 
کتاب فروشــی هوگلندوبل ایجاد شد و در سراسر کشور آلمان آن 
را بکار بردند. اولین بار در 28 دســامبر 2۰15 در یک مرکز خرید 
مشهور در مونیخ4 راه اندازی شد و دستگاه های جدید دیگر آن در 
29 و 3۰ دسامبر در نقاط مختلف تعبیه شد. نقش باستی لوب در 

این پروژه برای انتخاب موضوعات کتاب ها بود.
آن ها هفت عنوان کتاب را برای عرضه در این دستگاه ها انتخاب 
کردند؛ از نویســندگان برجســته ای مثل اتان کراس5؛ و نویسنده 

محبوب داستان های تخیلی-تاریخی بنام ربکا گیل6
همچنین، که آنها نمی خواستند این هدایا بیهوده از بین بروند؛ 
بعد از ســپرده شــدن به این دســتگاه ها؛ آنها را به سازمان ها و 

موسسه های خیریه محلی اهدا کردند.

پانویس ها:
vending machine.۱

Bastei Lübbe.۲
Hugendubel.۳

Munich.۴
Ethan Cross.۵

Rebecca Gablé.۶

منبع:
این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است:

 Vending Machine Lets Readers Swap Unwanted Gifts for 

Books

دستگاه فروش اتوماتیک کتاب
y نویسنده : شیرین زاهدی

   کارشناس علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه
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مبنای دانش و مهارت های حرفه ای چیست؟
»مبنای دانش و مهارت های حرفه ای]1[« نقشه دانش و مهارت های 
متخصصان اطالعات در مشاغل و حرفه های کتابخانه ای، اطالعاتی 
و دانشی است. می توانید از آن به عنوان یک ابزار خودارزیابی]2[برای 
توسعه حرفه ای]3[ و نمایش مجموعه مهارت های منحصربه فردتان 
به کارفرمایان اســتفاده کنید. همچنیــن، چارچوبی برای آنالیز 

مهارت ها، آموزش کارکنان و برنامه های توسعه حرفه ای است.
»مبنای دانــش و مهارت های حرفــه ای« دربرگیرنده توأمان 
تخصص هــای حرفه ای و فنــی متخصصان اطالعــات به همراه 
مهارت هــا و توانایی های عمومی موردنیــاز آن ها در کتابخانه ها و 

جوامع مدیریت اطالعات و دانش است.
همچنین »مبنای دانش و مهارت های فردی« شامل اخالقیات]4[ 
و ارزش ها]5[ به شکلی است که این ارزش ها در بافت گسترده تری 

از جامعه و فراتر از آن قرار می گیرد.

اخالق و ارزش ها
اخالق و ارزش ها مرکز ثقل هســتند همان گونه که شالوده کار 

همه کارکنان در این بخش است.
تخصص های حرفه ای و مهارت های عمومی

دانش و مهارت های کلیدی که حرفه ما را منحصربه فرد 
می سازند عبارت اند از:

y سازمان دهی دانش و اطالعات
y مدیریت دانش و اطالعات
y استفاده و بهره برداری از دانش و اطالعات
y مهارت های پژوهشی
y حاکمیت و انطباق اطالعاتی مدیریت بایگانی و آرشیو
y مدیریت مجموعه و مجموعه سازی
y  سوادها )ســواد اطالعاتی، سواد رســانه ای …( و

یادگیری
y رهبری و پشتیبانی
y استراتژی، برنامه ریزی و مدیریت
y توجه به مشتری، طراحی خدمات و بازاریابی

y فن آوری اطالعات و ارتباطات
جزییات بیشتر در مورد دانش و مهارت های کلیدی مذکور، فقط 
در نسخه کامل »مبنای دانش و مهارت های حرفه ای»قابل دسترس 

است.
بافت گسترده تر

اینکه ما متخصصان اطالعــات آگاهی های حال حاضر خود را 
حفظ کرده و حرفه گســترده تر و دنیای بیرون از محل کارمان را 

درک کنیم، امری حیاتی است.
بنابرایــن، تخصص های حرفه ای و مهارت های عمومی در بافت 
کتابخانه ای، مدیریت اطالعاتی و دانشی وسیع تر و همچنین، بافت 

سازمانی و محیطی گسترده تری قرارگرفته اند.
پانویس:

Professional Knowledge and Skills Base (PKSB( .1
self-assessment .2

professional development .3
ethics .4
values .5

منابع:
http://www.cilip.org.uk/jobs-careers/professional-knowl-
edge-skills-base
http://www.cilip.org.uk/jobs-careers/professional-knowl-
edge-skills-base/what-professional-knowledge-skills-base
http://www.cilip.org.uk/jobs-careers/professional-knowl-
edge-skills-base/how-use-professional-knowledge-skills-base

مبنای دانش و مهارت های فردی متخصصان اطالعات )بخش اول(
y نویسنده : زهرا اسالمی

   دانشجوی کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد تهران
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کاریابی در کتابخانه ها
y  نویسنده :ندا صیادی

دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطالعات، دانشگاه رازی کرمانشاه

انســان برای تأمین نیازهای اولیه خود نیازمند شغل است و 
در صورت عدم توجه به آن سالمت جامعه به خطر می افتد.  از 
این رو بیکاری در دنیای کنونی عامل بازدارنده ی چرخِش چرخ 
اقتصادی، که مبتنی بر رشد و بالندگی فرهنگ اقتصادی کشورها 
است، به شمار می رود. از طرفی اهمیت موضوع بیکاری و آثار و 
تبعات اقتصادی- اجتماعی آن موجب به کارگیری سیاست های 
اشــتغال و مبارزه با بیکاری در اکثر کشورها، به ویژه کشورهای 
در حال توسعه می باشد )احسان فر و دیگران، 1394، ص118(.

کاریابی را می توان فرآیندی دانســت که ازطریق آن سازمان 
های دولتــی یا خصوصی، جویندگان کار را در یافتن شــغل و 
کارفرمایان را درتأمین نیروی انســانی یاری می کنند. مراکز و 
مؤسسات کاریابی باهدف ســازگاری و انطباق عرضه و تقاضای 
نیروی کار ایجاد می شوند و ایفای نقش آنها در فرآیند کاریابی 
به عنوان بازوان اجرایی دولت بســیار حائز اهمیت اســت )ازما 
و رهبــری، 1394، ص62 (. امــروزه با پیشــرفت فناوری های 
اطالعاتی و گســترش شــبکه ی جهانی وب، مردم دیگر انتظار 
ندارند که به شــکل ســنتی برای کاریابی اقدام کنند. از این رو 
در  ابتدای ســال 1392 راه اندازی شبکه ملی بازار کار در ایران 
بــا هدف از ثبت نام جویندگان کار و تامین نیروی کار مورد نیاز 
کارفرمایان در زمره اقدامات ارزشــمند وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی قرار گرفته است که در حال حاضر این فرایند مراحل 

اولیــه خود را طی می نماید که امید اســت بــا تکمیل آن گام 
موثری در جهت شناخت بازار کار برداشته شود)طلوعی و اکبری 

پور، 1393، ص49(.

اما عالوه بر موارد مشابه ذکر شده در باال کتابخانه ها در سطح 
جهــان به عنوان مراکزی که وظیفه ی آن ها برطرف ســاختن 
نیاز اطالعاتی کاربران اســت، در جهت بهبود وضعیت اشــتغال 
که یکی از مســائل مهم اقتصادی هر کشور محسوب می شود، 
به مسأله ی کاریابی توجه کرده اند. به عبارت دیگر کتابخانه ها 
با استفاده از فناوری های اطالعاتی، در جهت رشد و رسیدن به 
اهــداف کتابخانه به مطرح کردن فرصت های شــغلی به عنوان 
نیاز اطالعاتی کاربران پرداخته اند ،  به عنوان مثال می توان به 
کتابخانه ملی کنگره آمریکا )که قدیمی ترین انستیتوی فرهنگی 
دولت فدرال آمریکا و بزرگ ترین کتابخانهٔ جهان اســت اشــاره 
کرد. این کتابخانه  فرصت های زیادی برای کسانی که به دنبال 
اشــتغال، کارآموزی و یا کمک هزینه های تحصیلی هستند را 
ارائــه می دهد، در واقع اطالعــات کاملی درباره ی فرصت های 
شغلی که در کتابخانه به آن ها نیاز دارند و مزایای آن ها مطرح 
می کند، این امکان در وب سایت کتابخانه در بخش درباره و زیر 
بخش  Jobs & fellowships  قرار داده شده، و لیست شغل ها در 

قسمت Current Jobs قابل مشاهده است.
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کتابخانه های عمومی نیز فرصت های شــغلی مرتبط با خود 
و شــرایط پذیرش را ارائه می دهنــد، مانند کتابخانه ی عمومی 
بروکلین )که در بخش بروکلین، در شــهر نیویــورک در ایاالت 

متحده آمریکا قرار دارد.

این کتابخانه پنجمین کتابخانه عمومی بزرگ در ایاالت متحده 
آمریکا می باشد. که همانند سایر کتابخانه های عمومی به معرفی 
 Jobs & Business Information  فرصت های شــغلی در بخش
پرداخته است تا کاربران به گونه ای رایگان و به سهولت از فرصت 

ها ی شغلی موجود در این کتابخانه آگاه شوند.

متأســفانه تا کنون به این مسأله در کتابخانه های داخل کشور 
توجهی نشــده است. فراهم کردن امکان کاریابی در کتابخانه می 
تواند سبب روانه شدن مراجعه کنندگان به کتابخانه شود، چه از 
طریق مراجعه ی مســتقیم به کتابخانــه چه از طریق مراجعه به 
وب سایت کتابخانه؛ استفاده از این امکان در کتابخانه ها و مراکز 
اطالع رسانی مزایای فروانی دارد از جمله: بهبود مدیریت، سهولت 
در نقــل و انتقال نیروی کار، کاهش هزینه ها، حذف هزینه هایی 
مثل تهیــه ی کاغذ و چاپ، کاهش هزینه هــای ایاب و ذهاب، 
کاهش آلودگی های محیط زیست، ترافیک و … در نهایت مطرح 
شــدن فرصت های شــغلی در کتابخانه ها عالوه بر اینکه سبب 
تأمیــن نیروی کارِ کارفرمایــان در کمترین زمان ممکن و یافتن 
شغل برای فرد جویای کار می شود، به رونق کتابخانه ها و اهمیت 
یافتن آنها در سطح جامعه نیز کمک می کند.  از این رو ضروری 
به نظر می رســد که در داخل کشــور نیز به این مسأله در جهت 

رسیدن به اهداف کتابخانه ها توجه شود.

منابع و مآخذ
1- احســان فر، محمد حسین؛ اثنی عشری امیری، ابوالقاســم و میکائیلی، سیده 
وجیهه )1394(. بیکاری، فرصت های شــغلی و منحنی بوریج در اســتان های ایران با 
رویکرد داده های تابلویی. پژوهش های رشــد و توسعه اقتصادی، 5 )2۰(، 1۰9-

119٫
2- ازما، فریدون و رهبری، محمد )1394(. شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل 
مؤثر برکشــف فرصت های شــغلی در کاریابی های غیردولتی )مطالعه موردی استان 

گلستان(. ماهنامه کار و جامعه، )181( ، 62-69٫
3- طلوعــی، محمدابراهیم و اکبــری پور، صفدر)1393(. کاریابــی الکترونیکی با 

ابزارشبکه ملی بازارکار. ماهنامه کار و جامعه، ) 176( ، 42-49٫
http://www.loc.gov -۴

http://www.hplct.org -۵
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را بصورت  " 2.1کتابدار 

 آنالین بخوانید

http://Lib2Mag.ir 

 "همیشه بروز باشید

http://www.loc.gov/
http://www.hplct.org/


چهار راهی که کتابداران می توانند به دانش آموزان برای دستیابی به موفقیت کمک کنند

y نویسنده : فرزانه حبیبی
   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

همیشه آسان نیست که بتوان به مسیر ناشناخته را شناسایی و 
هدایت کرد. شما ممکن است در طول راه با موانعی برخورد کنید، 
موانعی که هم می توانند شما را به جلو پرتاب کنند)باعث پیشرفت 

شوند( و هم باعث دستپاچه کردن شما شوند.
یک کوهنورد بدون تجربه، وابسته به نقشه و عالماتی است که 

او را به راه درست راهنمایی می کند.
جوجه ای که تازه پرو بال درآورده وابسته به راهنمای مسیرش 

است که با کلمات تشویقی به او نیرو دهد.
برای دانش آموزان مقطع دبیرســتان، روند تحقیق می تواند به 
همان اندازه دلهره آور باشد. به همین دلیل است دسترسی به یک 
ابزار تحقیقاتی با استفاده آســان که دربرگیرنده منابع اطالعاتی 
قابل اعتماد باشد برای موفقیت دانش آموزان در مدرسه و مقاطع 

باالتر مهم و حساس است.
بــرای مثال، جو دانش آموز ســال دوم دبیرســتان اســت. او 
می خواهد مقاله پژوهشــی در مورد گرم شدن کره زمین بنویسد. 
مجهز به کار با یک پایان نامه، شروع به جستجو در اینترنت کرد. او 
مقدار زیادی اطالعات یافت. اما کدام یک بهترین است؟! کدام یک 
صحیح و قابل اعتماد اســت؟! به کدام می شود استناد کرد؟! راه و 
روش نامشــخص است. و جو دســتپاچه شد. چشمانش سوخت، 
سرش درد گرفت. جو با خســتگی و اعتمادبه نفسی خردشده در 
این اندیشه بود که کار را رها کند. صعود بی پایان به نظر می رسد.

خوشــبختانه جو راه رهایی را هنگامی که چند پله از کتابخانه 
پایین رفته بود، یافت. مانند یک مربی راهنما، کتابدار به جو کمک 
کرد تا بر پژوهش دشوارش با نشان دادن اطالعات مورد اعتمادی 
که در خدمات کتابخانه ای مانند جســتجو، مرتب کردن، محدود 
کردن نتایج و دسترســی به منابع، غلبه کند. او توانست درمیان 
همه ی منابع کتابخانه جســتجو کند. مقاالت را برای استناددهی 
در آینده در پوشه ای ذخیره کند و به راحتی فهرست های استنادی 

به وجود آورد. جو به یک باره انرژی یافت. به جو الهام 
شــد. با تشکر از راهنمایی های کتابدار خود و منابع 
کمک کننــده کتابخانه، او به خــط آخر مقاله خود 
رســید. مقاله او کامل شد و اعتمادبه نفسش تجدید 

شد. جو برای چالش بعدی آماده است.
به عنوان کتابدار مدرســه، شما در بهترین جایگاه 
بــرای آماده ســازی دانش آموزانی ماننــد جو برای 
دستیابی به موفقیت هستید. نمودار اطالعاتی زیر در 
مورد چگونگی استفاده از خدمات مساعدت کننده 

توضیح می دهد .
1- در شروع کار به آن ها کمک کنید: خدمات 
کتابخانه ای کشــف راه حل را به منظور آماده سازی 
دانش آمــوز بــرای رویارویی با انواع ابزار تحقیــق کتابخانه ای در 

دانشکده ها و دانشگاه های جهان انجام دهید .
2- راه را به آن ها نشان دهید : یافت اطالعات را با استفاده 
از تجربه جستجوی کاربر مدار آسان کنید. با فراهم کردن گزینه 
جستجوی ساده و لیست یافته ها، مدخل های مجموعه ی خود را 

اعم از منابع، مقاالت، کتب و کتب الکترونیکی برجسته کنید.
3- دری رو به ســواد اطالعاتی بازکنید: به دانش آموزان 
آمــوزش دهید تا بین منابع قابل اعتماد را از میان آن هایی که در 
شبکه ی وب پیدا می کنند تمایز قائل شوند و منابعی را که بهترین 

پشتیبانی را از اهداف جستجویشان می کنند ارزیابی کنند.
4- به آن ها برای دستیابی به خط پایان کمک کنید: منابع 
الکترونیکی کتابخانه شــما از برنامه درسی مدرسه و یکپارچگی 
اطالعــات و فناوری های ارتباطات پشــتیبانی می کند. به دانش 
آموزان، دانش و مهارتی کــه آن ها برای رقابت در جامعه جهانی 

نیاز دارند، بدهید.

منبع:
این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است : 

 ۴Ways Librarians Can Help College-Bound Students to
Succeed
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 اینگورســن]1[ به عنوان یکی از پیشگامان، مفهوم وب سنجی را 
این گونه مطرح کرد، مطالعه محتوای وب با روش های کمی که با 
الگو گیری از شیوه های منبع سنجی و اطالعات سنجی]2[ صورت 
می گیرد. وب سنجی مطالعه کمی رویدادهای مربوط به وب است و 
بر اساس این مسئله پایه گذاری شده است که، روش هایی که جهت 
تحلیل  کتاب سنجی مقاالت مجله های علمی]3[ طراحی شده است، 
می تواند بر روی صفحات وب اعمال شود و موتورهای جستجو نیز، 
داده خام موردنیاز را فراهم می کنند. وب ســنجی در چهار حوزه 

عمده زیر، موردبررسی قرار می گیرد:
    علم ســنجی: عبارت اســت از تجزیه وتحلیل کمی و تا حد 
امکان کیفی فرایند تولید، توزیع و اســتفاده از اطالعات علمی و 
عوامل مؤثر بر آن و توصیف تبیین و پیش بینی این فرایند جهت 
برنامه ریزی، اعتال، سیاســت گذاری، آگاهی و آینده نگری علمی و 

پژوهشی در ابعاد فردی و گروهی، سازمانی، ملی و بین المللی.
  اطالعات ســنجی: عبارت اســت، مطالعــه جنبه های کمی 
اطالعات به هر شــکل)نه فقط مدارک یا کتاب ســنجی( و در هر 
گروه اجتماعی. اطالعات سنجی، جنبه های کمی ارتباطات، اعم از 
رسمی )مکتوب( و غیررسمی )معموالً شفاهی( را موردبررسی قرار 
داده اســت و همه گروه های اجتماعی را در بر می گیرد. اطالعات 
سنجی به بررسی جنبه های کمی فرآیندهای اطالعاتی و ارتباطی 

به ویژه استفاده از متون می پردازد.
   منبع سنجی: عبارت است از روش تجزیه وتحلیل کمی، کلیه 
امور و فعالیت های کتابخانه ای، از طریق کاربرد روش های ریاضی 
و آماری به منظور جستجوی راه حل برای مشکالت کتابخانه. منبع 
سنجی بر اساس تعریف واژه نامه کتابداری و اطالع رسانی انجمن 
کتابداری آمریکا عبارت است از، استفاده از روش های آماری جهت 

تحلیل نوشــته ها، به هدف روشن کردن رشد تاریخی موضوعات، 
الگوی های تألیف، نشر و کاربرد. تعریف جامع و علمی آن عبارت 
اســت از مطالعه کمی فرایند انتقال دانش مدون و ثبت شــده از 
تولید تا استفاده که باهدف توصیف، تبیین و پیش بینی این فرایند 

صورت می گیرد.
 درواقع وب سنجی عبارت است از مطالعه کمی ایجاد و استفاده 
از منابع اطالعاتی، ســاختار و فناوری های اینترنت با اســتفاده از 

روش های اطالعات سنجی و منبع سنجی.
ســنجش کمی اطالعــات در فضــای مجــازی]4[، معنی عام 
وب ســنجی اســت که مطالعه آماری دیگر وســایل ارتباطی در 
اینترنت و اندازه گیری کمی فناوری، توپولوژی و ترافیک اینترنت 

را نیز در بر دارد.
       وب ســنجی به طور کامل توســط منبع ســنجی پوشش 
داده شــده اســت، چون مدارک تحت وب اعم از متن و محتوای 
چندرسانه ای]5[ اطالعات ثبت شده ای هستند که بر روی سرورهای 
وب ذخیره شده اند. بخشی از وب سنجی  توسط علم سنجی پوشش 
داده شده اســت، زیرا بســیاری از فعالیت های علمی بر پایه وب 
هســتند. بخشی از ســنجش کمی اطالعات در فضای مجازی از 
مرزهای منبع سنجی خارج شده است، چون بسیاری از فعالیت های 
فضای مجازی، مثل تبادالت اتاق هــای گپ]6[، به صورت معمول 
ذخیره نمی شــوند و به صورت هم زمان مبادله می شوند. سنجش 
کمی اطالعات در فضای مجازی، در زیرمجموعه اطالعات سنجی 
قــــرار می گیرد)شکل1(، زیرا اطالعات سنجی، پیرامون مطالعه 
جنبه های کمی اطالعات در هر شــکلی و در هر گروه اجتماعی 

است.

وب سنجی و حوزه های مشابه
y نویسنده : الهه امتی

   کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
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شکل 1: ارتباط وب سنجی با سایر حوزه های مشابه

 سنجش کمی اطالعات در فضای مجازی، مطالعه کمی کل اینترنت، 
همانند گروه های خبری، گپ و لیست پست الکترونیکی است. استفاده 
از روش هایی که در منبع سنجی مورداستفاده قرار می گیرد، به دلیل پویا 
بودن، متنوع بودن، خصوصیت توزیع شدگی وب و همچنین کمبودهایی 
که  موتورهای جســتجو دارند، به راحتی در بحث وب سنجی قابل اعمال 
نیســت و نبود فراداده مســتنداتی که در وب موجود اســت و کمبود 
موتورهای جســتجویی که فراداده اســتخراج کنند، شناخت محتوایی 

صفحات وب را دچار مشکل می کند.
بنابراین وب ســنجی، تحلیل کمی اتفاقاتی اســت که در وب به وقوع 
می پیوندد، بر این اساس مطرح شد که همانند مخزن اسناد بزرگی است 
که بسیاری از این اسناد مربوط به دانشگاه است. عالوه بر این، ازآنجایی که 
وب از طریق موتور جستجو نمایه گذاری]7[ شده است. پژوهشگران از این 
نتایــــج می توانند جهت بررسی و استخراج وبگاه ها استفاده کنند. کار 
وب سنجی ایجاد دانش از اطالعات نهفته و یافتن اطالعاتی درباره جهان 
واقعی اســت و بخش های مختلفی، همانند توســعه و بهبود روش هایی 
جهت جمع آوری اطالعات، پردازش و تفســیر نتایج را پوشش می دهد. 
این مسئله شامل استفاده و پوشش موتورهای جستجوی تجاری باهدف 

اطالع رسانی نیز می شود.

پانویس:
Ingwersen ]1[

Informetric ]2[
Journal ]3[

Cybermetric ]4[
Multi Media ]5[

Chat ]6[
Indexing ]7[

منبع:
کاشــفی، ا.؛ زمانیفــر، آ.؛ نیکخواهــان، ب.؛ کنعانــی، ک. )1389(. ارزیابــی و رتبه بنــدی 
وبگاه ها)مفاهیم، رویکردها و شاخص های ارزیابی وبگاه های دولتی(. تهران: دبیرخانه شورای عالی 

اطالع رسانی.
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جستجو در اینترنت 
y نویسنده : سمانه مثنوی

   دانسجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطالعات، دانشگاه الزهرا

راهبرد جستجو عبارت است از فرایندی که از طریق آن فایلی 
مورد جستجو قرار گیرد تا مدارک متناسب با نیاز کاربر شناسایی 
شود. این مدرک بر اســاس مجموعه ای از معیارهایی که شخص 

متقاضی مطرح می کند بازیابی می شود.
هر فرایند جســتجو می تواند به مراحل ارائه درخواست دقیق، 
انتخاب منابع اطالعاتی مناســب، آماده کردن جستجو و اجرای 
جستجو تقسیم شــود. در برخی موارد که جستجو توسط واسط 
انجام می شــود مرحلــه نهایی تحویل نتیجه نهایی جســتجو به 

متقاضی است.
برای جستجوی اطالعات در شبکه اینترنت حداقل دو 

شیوه وجود دارد:
شیوه نخست رهیابــی به اطالعات از طریق URL است یعنی 
آدرس دقیق هر ســایت کــه از طریق مرورگرهــای وب امکان 

دسترسی به سایت را فراهم می کند.
شیوه دوم که رایج تر است این است که کاربر نشانی خاصی را 
در دسترس ندارد. در این شیوه کاربر صفحات یا مدارک موردنیاز 
خــود را با واردکردن کلمه یا عبارت موردنظر از طریق موتورهای 

جستجو بازیابی می کند.
در اکثر اوقات مشاهده می شود که کاربران به آنچه می خواهند 
در این نوع جســتجو به طور دقیق دست پیدا نمی کنند. به همین 
دلیل می توان با ارائه راهکارهایی جســتجو را به صورت منطقی تر 

انجام داد تا نتایج بهتری به دست آورده شود.
توصیه هایی برای جستجوی بهتر

1. اولین گام تعیین مفاهیم کلیدی و تعیین دقیق مترادف ها و 
واژه های اعم و اخص، برای ارائه مفاهیم به موتور جستجو مهم ترین 
وظیفه جستجوگر است که جستجو را با واژه های اخص آغاز کند 

هرچه واژه اخص تر باشد نتایج جستجو مرتبط تر است.
2. برای جســتجوی مفهومی از کلیدواژه های مختلف استفاده 
کنید، زیرا احتمال دارد مفاهیــم موردنظر تحت عنوان واژه های 

دیگری ذخیره شده باشند.
3. از کلیدهــای ترکیبــی ctrl-f می توانید برای جســتجوی 
کلیدواژه یــا عبارت در متون طوالنی بدون بازگشــت به صفحه 

اصلی استفاده کنید.
4. اگر می خواهید عبارتی را عیناً جستجو کنید که شامل چند 
واژه است ابتدا و انتهای آن را با استفاده از عالمت گیومه محصور 
کنید. اکثر موتورهای جستجو کلماتی را که داخل عالمت گیومه 
باشــند به عنوان یک عبارت در نظر می گیرنــد. برای مثال “علم 

اطالعات” عیناً عبارت جستجو می شود.
5. کوتاه سازی انتهای واژه های جستجو یکی از روش هایی است 
که برای گســترده تر کردن جستجو مورداســتفاده قرار می گیرد. 
برای کوتاه ســازی از عالمت های متفاوتی اســتفاده می شود که 

عبارت اند از: * ؟ ! +
مثاًل استفاده از عالمت ! برای محدود کردن کوتاه سازی به یک 
حــرف در درون و عالمــت ؟ در انتهای واژه برای بازیابی ریشــه 
کلمه و هر میزان حرف بعدازآن استفاده شود. به عنوان مثال وقتی 
childish – وارد شــود عالوه بر واژه اصلی واژه های *child واژه

childlike- children نیز بازیابی می شوند.
6. عملگرهــای بولی برجســته ترین و مهم تریــن قابلیت اکثر 
موتورهای جستجو به شــمار می آیند. عملگرهای بولی عبارت اند 
از AND-OR-NOT . از این عملگرها برای فرمول بندی و ترکیب 
مفاهیم یا کلیدواژه ها بر اســاس اهمیت و ارتباط آن ها اســتفاده 

می شود.
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AND ضرب منطقی است و جستجو را محدود و اخص می کند 
و اشتراک مفاهیم را می رساند.

OR جمع منطقی است و موجب گسترش جستجو گردیده و 
اجتماع مفاهیم را می رساند.

NOT تفریق منطقی اســت که برای مستثنی کردن و حذف 
مفهومی خاص به کار می رود.

هنگام استفاده از عملگرهای بولی بهتر است از پرانتز استفاده 
شود.

7. با استفاده از عملگرهای هم جواری امکان جستجوی واژه در 
محدودیت یا مجاورت یــک جمله یا مجموع چند واژه را فراهم 
می آورند. ترکیب عبارت جســتجو با عملگر ADJ رکوردهایی را 
بازیابــی می کند که در آن هــا واژه دوم بالفاصله بعد از واژه اول 

قرارگرفته باشد. 
برای مثال فناوری ADJ اطالعات

استفاده از عملگر NEAR/N واژه های جستجو را به هر ترتیبی 
در هم جواری واژه موردنظر بازیابــی می کند. می توانید حداکثر 
فاصله واژه های مورد جســتجو از یکدیگر را به واسطه ارائه تعداد 

واژگان بین آن ها تعیین کنید.
برای مثال فناوری NEAR/3  اطالعات

8. بســیاری از موتورهای جســتجوگر به شــما این امکان را 
می دهند که با اســتفاده از برچســب های ضروری و غیرضروری 
جســتجوی خود را بازتر کنید. با اضافه کــردن عالمت + پیش 
از کلمه برچســب ضروری به آن داده و آن کلمه حتماً درنتیجه 

جستجو وجود خواهد داشت.

منبع: 
داورپناه، محمدرضا.جستجوی اطالعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و 

الکترونیکی. تهران: دبیزش، چاپار، 139۰
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منتظر مطالب عالی و منحصر بفرد شما در  "2 کتابدار" در 

راستای توسعه مهارت های کتابداری و پژوهشی ، 

 هستیم

 

http://lib2mag.ir 



۱۰ دلیلی که افراد کتاب نمی خوانند و نحوه تغییر ذهنیات این افراد

y نویسنده : نازنین مؤمن زاده
   کتابدار کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

سری اول 10  دلیلی که  افراد کتاب نمی خوانند، و نحوه 
تغییر ذهنیات این افراد

مشــاهده متن دشــوار و ترس از امتحان، چند دلیلی 
هســتند که می توانند در کودکان ترس از مطالعه ایجاد 
نمایند.        " لوان جانسون"                                                                                                                                       

مــا می دانیم که کودکان از بدو تولد از مطالعه بیزار نیســتند. 
هنگامی که ما کتابی را به کودکان نو پا معرفی می کنیم، شــاهد 
آنیم که چه احساسی به آنها دست می دهد. عاشق می شوند. به 
دنبــال چیزی که عالقه دارند می رونــد و بارها و بارها از تصاویر 

تعریف و تمجید می نمایند.
پس چرا برای بســیاری از دانش آموزان ابتدایی و متوســطه 
مشــکالتی در مورد مطالعه رخ می دهد؟ چطور بچه های عاشق 
کتاب، به افرادی متنفر از کتاب تبدیل می شوند؟ به جای حدس 
و گمان، مستقیماً به سوی منبع بی میلی خوانندگان در دو دهه 

اخیر رفتم.
یک روز، در آغاز کالس زبان انگلیسی، از دانش آموزان پرسیدم 
که » چند نفر از شــما به مطالعه عالقه دارد؟« تعداد معدودی از 
دانش آموزان دســتان خود را با تردید باال بردند. سپس پرسیدم، 
»چه تعداد از شــما از مطالعه نفرت دارد؟« به تندی دست های 
زیادی جنبیدند و با احســاس منفی باال رفتند. سپس، کل زمان 
کالس صــرف را بحث در مورد احســاس مــان در مورد کتاب و 

مطالعه نمودیم.
من ســخت بر این موضوع کار کردم تا دانش آموزان را متقاعد 
نمایم که مطالعه یک مهارت اســت، یک استعداد طبیعی نیست 
که از بدو تولد با انســان باشد که به آنها قدرت خواندن دهد. من 

این امر را با بسکتبال قیاس می کنم، اکثر 
پسران به NBA امیدوار بودند.

من به آنها گفتم، »اگر هرگز وارد زمین 
ورزش نشــده باشــید، نمی توانید یک 

پرتاب آزاد را وارد حلقه کنید«.
از آنجا که بر اســاس احترام و اعتماد 
متقابل رابطه دوســتانه محکمی بین ما 
ایجاد شده بود، با دانش آموزان به توافق 
رسیدیم که سعی کنیم تا بیشتر مطالعه 
نماییــم. در ضمن، یک ســری قوانین و 
انتظارات جدید در مــورد مطالعه ایجاد 

نمودیم.
یکی از فعالیت های مقدماتی ما در هر 
دبیرســتان جدید این بود که به بحث در مورد مطالعه بپردازیم. 
پــس از آن، هنگامی که آغاز به تدریــس خصوصی خوانندگان 
کوشــای جوان می نمودم، این ســوال را می پرسیدم: خواندن را 
چگونه یاد گرفتید؟ آیا هرگز از آن لذت بردید؟ چرا در حال حاضر 
از مطالعه بیزارید؟ به کرات پاسخ های یکسانی داده شد. در اینجا 
دالیلی که دانش آموزان در مورد علت بیزاری خود از مطالعه بیان 

نمودند و برخی از راه حل های ممکن، ارائه شده است.
دلیل 1: مطالعه موجب می شود که دچار سردرد شوند یا 

چشم هایشان اذیت می شود.
این کار را انجام دهید: پژوهش های اخیر نشــان می دهد که 
تقریبــاً نیمی از افرادی که توان یادگیــری ندارند، حقیقتاً به نور 
حساســیت دارند. افراد مبتال به حساسیت به نور مطالعه را امری 
دشوار می دانند و حتی گاهی که مطالب بر روی کاغذ حتی براق 
چاپ شده آن را امری رنج آور می دانند. المپ فلورسنت یا سایر 
المپ هایی که موجب تشعشــع فراوان بر روی کاغذ می شــوند، 
مطالعه را ســخت تر می کنند. مطالعه مطالبی که با کنتراســت 
باال چاپ شــده اند، نظیر حروف سیاه بروی کاغذ سفید، مطالعه 
را برای افرادی که به نور حساسیت دارند، بسیار دشوار می سازد. 
متاسفانه، چاپ با کنتراســت باال رایج ترین فرمت برای متون و 

مطالب درسی مدارس می باشد.
به طور کلی، اگر دانش آموزانی دارید که با هم مشارکت دارند، 
اما به محض اینکه از آنها می خواهید تا بطور مســتقل به مطالعه 
به بپردازند شروع می کنند به جنب و جوش خوردن و پیچ و تاب 
زدن، گوش به زنگ باشید که اینها نشانه هایی بر ناخوشایند بودن 
مطالعه برای آنهاست. ممکن است با گوشه چشم نگاه کنند، اخم 
نمایند،چشمان خود را بمالند، سعی کنند بر روی کتاب خود سایه
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بیندازند، ممکن اســت کتاب را بسیار دور یا خیلی نزدیک به 
صورتشان نگه دارند، تند تند پلک بزنند یا هنگام مطالعه بارها از 

جای خود تکان بخورند.
اغلب مدارس، خوانندگان حســاس به روشــنایی را با افرادی 
که دارای اختالل دیسلکســیک )خوانش پریشی( هستند، اشتباه 
می گیرند )ممکن اســت این افراد دارای اختالل دیسلکســیک 
نباشند( و از استراتژی هایی کمک می گیرند که کارایی ندارند و 
مشکل حساســیت به نور و ناراحتی از مطالعه برای آنها باقی می 
ماند. )برای کســب اطالعات بیشتر در مورد دیدگاه های درمانی 

مشکالت خوانندگان به وبسایت covd.org مراجعه نمایید.(

دلیل 2: آنها نمی توانند به اندازه همساالن خود سریع 
مطالعه نمایند )و از آنها عقب می افتند(

این کار را انجام دهید: به دانش آموزان اجازه دهید تا با سرعت 
خود بخوانند، حتی اگر آنها کند خوان هســتند، اجازه ندهید تا 
همکالسی های تندخوان جای آنها را پر کنند. در حین آنکه آنها با 
سرعت منحصر به خودشان می خوانند، خواندن را یاد می گیرند.

یکــی از کالس اولــی ها که من با او کار مــی کردم، کایال نام 
داشت، وی هرچیزی را به سرعت می خواند، در نتیجه هیچ چیز 
را پردازش نمی کرد. وقتی از او خواســتم تا جمله ای را به آرامی 
بخوانــد، وی به من گفت که جمله چه معنایی داشــت، و معنای 
درســت آن را گفت. اما وقتی که به وی اجازه داده شــد تا بدون 
توقــف به خواندن ادامه دهد، و او شــروع کرد به تند خواندن، بر 
روی کلمات تپق می زد و قادر نبود تا به سواالت ابتدایی در مورد 
آنچه که خوانده پاســخ دهد. از او پرسیدم، »چرا آنقدر سریع می 
خوانی؟«. وی آهی کشــید و گفت، »زیرا باید سریع بخوانم. این 

چیزی است که مدرسه از ما می خواهد«.
من گفتم، » مهم نیست که مدرسه از تو انتظار دارد که مطالب 
را چقدر سریع بخوانی، من از تو می خواهم آرام و به شیوه ای که 
دوســت داری مطالب را بخوانی. قول می دهم که یکی از همین 
روزها خواهی توانســت مانند بقیه سریع بخوانی. شاید هم سریع 

از بقیه بخوانی«
کایال کاماًل متقاعد نشــد، اما قبول کرد تــا به آرامی بخواند. و 
مادر وی قبول کرد که به کایال اجازه دهد تا از کارهای روزمره در 
مزرعه خانوادگی شان صرف نظر نماید و بدین گونه زمان بیشتری 
صــرف خواندن نماید. کایال در کمتر از دو ماه، از نمرات پایین به 

نمرات A پیشرفت نمود.
دلیل 3: آنها می ترســند که با صــدای بلند بخوانند و 

دیگران به آنها بخندند.
این کار را انجام دهید: کاماًل داوطلبانه و با صدای بلند در کالس 
تان بخوانید. به دانش آمــوزان اجازه دهید تا به صورت اختیاری 
یک به یک مطلبی را بخوانند و شما بدین گونه می توانید مهارت 
ها و میزان پیشرفت آنها را مورد ارزیابی قرار دهید. عالوه بر این، 
برای کاهش برخی از استرس ها، به دانش آموزان اجازه داده دهید 
تا مطلبی خارج از مطالب عمومی انتخاب نمایند، این امر می تواند 
موجب افزایش توجه، وقت شناســی و روحیه آنها در کالس تان 

شود.

اجازه ندهید تا بچه هــای دیگر به آنهایی که در حال خواندن 
هستند بخندند و مراقب پوزخندهای موزیانه باشید. اگر از دانش 
آموزان خواســتید که با صدای بلنــد در کالس بخواندند، باید به 
خوانندگان ایــن اطمینان را بدهید که هیچکــس از تالش آنها 
برای خواندن شرمسار نیست و آنها را تحقیر نمی کند. و اگر شما 
دانش آموزان خجالتی یــا کمرویی دارید که هرگز داوطلب نمی 
شوند، به صورت جداگانه با آنها کار کنید تا برای خواندن با صدای 
بلند اعتمــاد به نفس پیدا کنند. )بعضی از بچه ها هرگز داوطلب 
نخواهند شد، اما این بدان معنا نیست که چیزی یاد نمی گیرند- 

حداقل ترس از خواندن را در دل آنها ایجاد نکنید(
برخی از معلمان، دانش آموزان خود را صدا می کنند تا با صدای 
بلند بخوانند، بدین وسیله آنها را در کالس هشیار و بیدار نگه می 
دارند، اما شما می توانید داوطلبی را که در کنار دانش آموز خواب 
آلود یا خیال باف شما نشسته را صدا کنید. هنگامی که همکالسی 
وی شروع به خواندن می کند، خیال باف بدون احساس خجالت 

یا خصومت نسبت به شما با کالس هماهنگ می شود.
دلیل 4: آنها انتظار دارند تا در مورد آنچه که می خوانند 

مورد آزمون قرار گیرند – و در آزمون مردود شوند
این کار را انجام دهیــد: می دانم، می دانم، آزمون به خصوص 
در دنیای امروز مســئله مهمی می باشد. بنابراین زمانی که الزم 
است، آزمون های استاندارد شده ای ارائه نمایید. اما اگر باید میان 
گرفتن آزمون از دانش آموزان یا ارائه فرصتی برای پاسخ صادقانه 
بــه خواندن، گزینه ای را انتخاب کنید، به دنبال پاســخ صادقانه 
بروید. هنگامی که دانش آموز شما مهارت های خواندن و اعتماد 
به نفس خود را به اندازه سایر خوانندگان بهبود بخشید، آن زمان 

می توان از وی آزمون گرفت.
ســعی کنید هنگامیکه در کالس هســتید، چند چیز کوتاه را 
بخوانید. بعد از هر مطلب، اجازه دهید تا دیگران در مورد آن نظر 
بدهند. بپرســید: »در مورد طرز خواندن من چه نظری دارید؟« . 
تمام نظرات را با ارزش بدانید. اگر کسی نظر نداد، بگویید، »خوب، 
اجازه دهید برای چند لحظه از این مبحث رد شــویم.« و بر روی 

فعالیت های بعدی بروید.
اجازه دهید دانش آموزان تان درک نمایند که خواندن یک کار 
مشکل، یک مســابقه یا یک آزمون نیست. این یک مهارت مادام 
العمر اســت که از آن برای کســب اطالعات، یافتن دیدگاه های 
جدید و ارضای کنجکاوی ذهنی یا ســرگرمی استفاده می کنیم. 
یکی از دانش آموزان اســبق من اشاره عاقالنه ای داشت، وی می 
گفت، » الزم نیســت که شما در مورد جزییات هرچیزی که می 
خوانید به بحث بپردازید. بعضی از چیزها را فقط باید خواند. فقط 

همین«.
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من پیشنهاد نمی کنم که آزمون یا ارزیابی صورت نگیرد، صرفاً 
پیشــنهاد می نمایم که این امر در قالب متفاوتی انجام شــود. به 
عنوان مثــال، هنگامی که مطلبی بصــورت گروهی خوانده می 
شود، می توانیم دانش آموزان را حین خواندن نگه داریم و از آنها 
بخواهیم که پاسخ خود در مورد سوالی که در مورد تکلیف خواندن 
از آنها پرسیده شده را فوراً یادداشت نمایند – کدام کاراکتر دارای 
بیشــترین صداقت است؟ دلیل کاری که وی انجام داده چیست؟ 
باید در این وضعیت چه کاری انجام دهید؟ – و اعتبار آنها مبتنی 
بر تفکر و تالشی آنها در جهت پاسخ دادن می باشد و به »درست 

بودن پاسخ« ارتباطی ندارد.
وقتی که به روش کالسیک از دانش آموزان آزمون می گیرید، 
از فرمتی مشابه آزمون های همیشگی استفاده نمی کنید. به جای 
اینکه از آنها بخواهید تا جواب صحیح را از گزینه ها انتخاب کنند 
یا از آنها پرســش و آزمون بگیرید، آنها را با سواالت انشائی کوتاه 
با پاســخ باز یا مجالت خواندنی مورد سنجش قرار دهید. از آنها 
بخواهید تا برای توصیف یک کاراکتر خاص سه صفت مناسب در 
نظر بگیرند و مثال هایی در مورد چیزهایی که آن کاراکترها بیان 
کرده اند یا در حمایت از صفات انتخابی آموزان ارائه نمایید. از آنها 
بخواهید تا نتیجه داستان را ارزیابی نمایند و توضیح دهد که چرا 

آنها را تایید یا رد می نمایند.

دلیل 5: آنها بر این باورند که هر متن انتخاب شده برای 
خواندن باید به پایان برسد، مهم نیست که این امر چقدر 

طول کشد یا تا چه حد دشوار است .
این کار را انجام دهید: تا به حال شده که در نیمه راه کتابی را 
رها کنید، آن هم صرفا به این دلیل که برای شــما به اندازه کافی 
قانع کننده نبوده است؟ بله؟ به همین دلیل است که پیشنهاد می 
نمایــم تا به خوانندگان بی میل اجازه دهید تا زمانی که کتابی را 
دوســت ندارند خواندن را متوقف نمایند و به سوی کتاب بعدی 
بروند. البته نه برای همیشــه. این کار را تا زمانی انجام دهید که 
آنها به خوانندگان خوبی تبدیل شــوند که خواندن برای آنها یک 

کار دشوار و ترسناک نباشد.
کودکان را وادار نکنید تا انتهای مطلب را بخوانند و آن را تمام 
کنند، زیرا این کار فراتر از ســطح توانایی آنهاست و ارتباطی با از 
بین رفتن حس خواندن آنها ندارد. خوانندگان خوب از عهده هر 
چیزی بر می آیند، زیرا آنها می دانند که باید با رسیدن به دیدگاه 
جدید، کســب دانش جدید یا ورود به یک جهــان کاماًل جدید 
پاداش دریافت نمایند. افرادی کــه در خواندن ضعف دارند، این 
پاداش را تجربه نمی کنند، برای همین به سختی می توان آنها را 

متقاعد کرد که خواندن امری لذت بخش است.
ممکن اســت این امر برخالف ذره ای از احساس معلمی باشد، 
اما من اصــرار دارم تا آن را در نظر بگیرید: به دانش آموزان خود 
بگویید که از آنها انتظار دارید تا نصف هر مقاله، داستان یا رمانی را 
که به آنها می دهید، بخوانند. در نیمه راه، یک رای گیری کالسی 
برگزار نمایید تا ببینید کــه آیا اکثریت دانش آموزان قصد دارند 
تــا مطلب انتخابی را به اتمام برســانند یا خیر. اگر بیش از نیمی 
از دانش آموزان نظرشــان مخالف باشد، از آنها بخواهید تا انتقاد 

مختصری در مورد آن بنویســند و سپس به سوی فعالیت بعدی 
بروید. یکی از دالیل موفق بودن این روش این است که به دانش 
آموزان این احساس را می دهد که حق انتخاب دارند. و زمانی که 
آنها می دانند که می توانند به توقف خواندن این داستان یا رمان 
رأی بدهند، با کمال تعجب، اغلب رای به ادامه خواندن می دهند!

ادامه مطلب در شماره بعد…

منبع:
این نوشته ترجمه بخشی از مطلبی با این عنوان است:

 Reasons Nonreaders Don’t Read — And How to Change ۱۰
Their Minds
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http://www.scholastic.com/teachers/article/10-reasons-nonreaders-dont-read-%E2%80%94-and-how-change-their-minds


نگاهی بر رایانش ابری؛ مدلی که این روزها بر سر زبان هاست )بخش دوم(
y نویسنده : معصومه انصاری

   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 

رایانش ابری و فرصت ها

– حذف خدمات تعمیر و نگهداری
– افزایش امنیت

– توسعه پذیری خدمات
– دسترسی از هر جا )نابستگی به مکان(

– انجام خودکار بسیاری از وظایف مدیریتی
– در دسترس بودن همیشگی
– تسهیل تهیه نسخۀ پشتیبان

– متمرکز کردن داده ها

– برقراری موافقت نامه سطح سرویس
– اقتصــاد رایانش ابری )کاربــران رایانش ابری می توانند 
از هزینۀ ســرمایه های الزم برای خرید سخت افزار و نرم افزار 
و خدمــات دوری کنند، زیرا هزینۀ اولیــه ای برای خرید به 
آن هــا تحمیل نمی شــود. ازجمله مزایــای اقتصادی دیگر 
اشتراک زمانی، زیرساختی، تجهیزاتی در ارائه منابع رایانشی 
و دسترســی آســان تر و ارزان تر به اطالعات است. از طرفی 
به دلیل عــدم نیاز به وجود فضا )مجــازی و حقیقی( برای 
ذخیره سازی اطالعات هزینه های آرشیو نیز در استفاده از این 

روش حذف می شود.(

رایانش ابری و تهدیدها

– عدم شــفافیت در دسترسی )در ابر عمومی سازمان هیچ گونه دسترسی به مراکز داده های خدمات دهنده ندارد. اطالعات سازمان از 
زیرساخت خدمات دهنده همان قدری است که از سوی آن شرکت در اختیار سازمان قرار داده شده است(

– خطر شنود و سرقت اطالعات و تجاوز به حریم خصوصی کاربران و عدم قابلیت اطمینان کامل
– اختالفات حقوقی و قانونی: ذخیره اطالعات در مراکز داده هایی که در خاک کشــور دیگری قرار دارند می تواند در اختالفات حقوقی 

برای سازمان مشکل ساز شود.
– وابســتگی به خدمات دهنده: در ابر عمومی، سازمان و کاربران کاماًل وابسته به شرکت خدمات دهنده هستند و اگر به هر دلیل این 

شرکت از ارائه خدمات سر باز زند، بسته به داده های ذخیرهشده ممکن است سازمان با مشکالت جدی روبهرو شود.
– محبوس شدن توسط ارائه دهندگان و استانداردها
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نظر به مزایا و معایب رایانش ابری در سال 2۰1۰، دفتر مدیریت 
و بودجه آمریکا )Office of Management and Budget(، سازمانها 
و نهادهای دولتی این کشور را ملزم کرد تا در صورت فراهم بودن 
ســه شــاخصه امنیت، اطمینان و هزینه پایین بهجای راه اندازی 
مراکز داده های گرانقیمت از فناوری های رایانش ابری بهره بگیرند.

نمونه های رایج رایانش ابری )در جهان(
درواقع بیشــتر ســرویس های گوگل مصادیــق رایانش ابری 
 Gmail, Google Calendar, Google Reader, Google:هســتند
Voice,Apple iCloud. مایکروسافت با سرویس وان درایو1، گوگل 
با ســرویس گوگل درایو2، آمازون با کلود درایو3 ، اپل با آی کلود4  
از نمونه های رایانش ابری هستند. در این بازار از قدیمی ترین رقبا 

دراپ باکس5 را می توان نام برد.

نمونه های رایج رایانش ابری )در ایران(
– مرکز داده تبیان

– مرکز تحقیقات رایانش ابری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
– مرکز رایانش ابری پارس پک

– شــرکت ایران فاوا )گســترش خدمات رایانش ابری را در دو 
سطح فراگیر و محدود بر عهده دارد(

کتابخانه ابری6
قطعاً هر تغییر اساســی کــه در فناوری ها و مدل های ذخیره و 
بازیابی اطالعات حاصل شود موردتوجه رشته قرار خواهد داشت. 
در ســال های 2۰1۰ و 2۰11 رایانش ابری موردتوجه کتابداران 

قرار گرفت.

کاربرد مدل های مبتنی بر ابر در کتابداری

– خدمات راه دور کتابخانه ها )خدمات تحویل مدرک(
– ساده تر شدن مدیریت اطالعات شخصی و غیرشخصی

– امکان بازبینی منابع و اطالعات برای کتابدار در هر مکان
– همکاری کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی در پروژه ها

– ارائۀ خدمات یکپارچه به جای کار جزیره ای
– پاسخگویی سریع تر کتابدار به کاربر از طریق سنجش و به روز 

کردن سیستم های اطالعاتی
– تهیۀ نسخۀ پشتیبان با دقت و سرعت باالتر
– استفاده از خدمات و ویژگی های آرشیو ابری
– میزبانی سخت افزاری و نرم افزاری کتابخانه ها

مدل کتابخانۀ ابری
کتابخانــۀ ابــری کتابخانه ایســت که نه تنها از مــدل رایانش 
ابــری جهت ارائۀ خدمات بهتر بهره می بــرد بلکه از نقطۀ آغاز بر 
اســاس این مدل طراحی می شــود. در این صورت یک کتابخانه 
نه تنهــا کتابخانه ای با خدمات پشــتیبانی شــده از ابر بلکه یک 
»کتابخانۀ ابری« است. در این مدل کتابخانه به عنوان واسطۀ میان 
ارائه دهندگان خدمات ابری و مشتریان عمل نکرده بلکه خود نوعی 
ابر محســوب می شود. کتابخانه رأساً به عنوان ارائه دهندۀ خدمات 

ابری و مدیر ابر مطرح می شود.
مدل کتابخانه ابری پیوندی به معنای پیوند میان کتابخانۀ ابری 
با کتابخانه های ابری دیگر و ســایر ابرها اســت. یکی از مهم ترین 
دالیل ایجاد و شــکل گیری کتابخانه های ابری هم افزایی ناشی از 

اشتراک منابع و سایر اشکال همکاری های بین کتابخانه ای است.

مباحث و ارکان مطرح در کتابخانۀ ابری مدیریت کتابخانۀ ابری، 
مجموعه ســازی کتابخانۀ ابری، حق مولف و کتابخانۀ ابری، منابع 

انسانی در کتابخانۀ ابری و سازماندهی در کتابخانۀ ابری هستند.

پانویس:
One Drive .1

Google Drive .2
Cloud Drive .3

I Cloud .4
DropBox .5

cloud Library.6

منابع
– یعقوبی، نورمحمد. جعفری، حمیدرضا و شــکوهی، جواد. »شناسایی و رتبه بندی 

عوامل ریسک رایانش ابری در سازمان های دولتی«. فناوری اطالعات. آذر ۱۳۹۳٫
– محتسبی، حسین. »چالش های جایگزینی بستر های سنتی با فناوری های مدرن؛ 
http://www.donya-e-eqtesad.com/ : .»فناوری رایانش ابری؛ مزایا و معایب

ixzz3n8CGzqfa#/834386/news
– حسن پور، مهدی. شاه بهرامی، اسداهلل. »آرشیو ابری؛ خدمتی نو در مدیریت اسناد 

رقمی«. فصلنامۀ گنجینۀ اسناد. مرداد ۱۳۹۳٫
– قبادپور، وفا. نقشینه، نادر. ثابت پور، افسون. »از رایانش ابری تا کتابخانه ابری: ارائه 
پیشــنهاد طراحی کتابخانه با الگوی رایانش ابری«. فصلنامۀ علمی پژوهشی پردازش و 

مدیریت اطالعات.تیر ۱۳۹۳٫
– خانقاهی، نیلوفر. »امنیت رایانش ابری«. هما )هوش مصنوعی و ابزار دقیق(.شماره 

48 )سال هشتم(.
– نقدی ســده، مهدی. آل شــیخ، علی اصغر. »پیاده ســازی و ارزیابی یک سامانه 
مکانی تحت وب بر اســاس فناوری رایانش ابری«. نشریۀ علمی پژوهشی علوم و فنون 

نقشه برداری. اردیبهشت 1392٫
– مرکز اطالع رســانی فناوری اطالعات.»گزارش امنیت رایانش ابری 2۰14«. کتاب 

مرجع امنیت. دی ۱۳۹۳٫
– دفتر مطالعات و برنامه ریــزی، گروه مطالعات راهبردی. »رایانش ابری و تأثیر آن 
در موضوع تولید محتوا در ایران«. مرکز توسعۀ فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال. 

شهریور ۱۳۹۲٫
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کتاب الکترونیک و نرم افزار کتابخانه ای نسخه آندروید )بخش دوم(

y نویسنده : معصومه انصاری
   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 

نرم افزار کتابخانه تحت نسخه اندروید
گســترش روز افزون اســتفاده از تلفن هــای همراه 
هوشــمند، برنامه هایی تحت نسخه اندروید را به ارمغان 
آورد. این نرم افزارها قابلیت جستجوی پیشرفته، ساخت 

کتابخانۀ شخصی »دیجیتال جیبی« را در خود دارند.

سیستم عامل آندروید چیست ؟

اندروید1، سیســتم عامل گــوگل )زبان برنامه نویســی جاوا( 
مخصوص تلفن همراه و تبلت و تلویزیون و ساعت مچی است که 
به صورت متن باز و با همکاری دهها شرکت بر روی دستگاههای 
مبتنی بر اندروید قرار می گیرد، اندروید بر پایۀ لینوکس اســتوار 

است.
بنــا بر ترجمۀ واژهنامۀ کمبریج، اندروید اینگونه تعریف شــده 
است: »یک ربات که به گونه ای ساخته شده تا شکل ظاهری شبیه 

به انسان داشته باشد.«
Android به زبان ساده سیستم عاملی است برای دستگاه های 

موبایل و گوشــی های هوشــمند که 
توســط بیــش از 3۰ کمپانی معروف 
پشتیبانی می شــود. آندروید منبع باز2 
است و توســعه دهندگان می توانند با 
استفاده از Android SDK برنامه های 
مختلفــی بــرای این سیســتم عامل 

بنویسند.

ویژگیهای آندروید
– تمامــی تکنولوژی هــای اتصال 
GSM/EDGE. CDMA. EV-شــامل

DO, UMTS بلوتــوث و وای-فای را 
پشتیبانی میکند.

– از فرمتهای مختلف فایلهای مالتی 
 AAC, AMR, JPEG, PNG, GIF .MP3 .264.H .4-MPEGمدیا

پشتیبانی میکند.
– برای ارسال پیغامهای متنی یا همان )پیامک(SMS از فرمهای 

SMS. MMS و XMPP پشتیبانی میکند.
– مرورگــر موجود در اندروید بر اســاس فریم ورک منبع باز 

WebKit توسعه یافته است.
– برای ذخیرۀ دادهها و مدیریت بانکهای اطالعاتی سبک از نرم 

افزار SQLite استفاده میکند.
– تمام برنامههای اندروید باید به زبان جاوا نوشته شوند. 

– ابزارهای مختلف اندروید برای توسعه دهندگان به راحتی در 
دســترس است و توسط شرکت گوگل پشــتیبانی می شوند. این 
ابزارها شامل کتابخانهها، خطایاب، شبیه ساز گوشی و یک پالگین 

برای اکلیپس است.
– اندروید از ســخت افزارهای مختلف همچون جی. پی. اس٫ و 

دوربینهای متنوع پشتیبانی میکند.
– تصاویــر و فایلهــای گرافیکی بوســیله OpenGL پردازش 

میشوند که کیفیت باالتری خواهند داشت.
نمونه هایی از کتابخانه های تحت آندروید

y http://ketabkhan.noorsoft.org ،کتابخوان نور  
ابزاری برای ارائه کتب الکترونیکی در حوزۀ »علوم اســالمی«، 
که توســط »مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی« تهیه شده 
در بســتر اندروید می باشــد. در حال حاضر، بیش از 12۰ عنوان 
کتاب در حوزه های مختلف »علوم انسانی و اسالمی« در این نرم 
افزار ارائه شــده و کلیه کتابها در فروشگاه به صورت رایگان عرضه 

می شود. بر تعداد این کتاب ها به صورت هفتگی افزوده می شود.
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y 1 کتابخوان نور- نسخه 
این نسخه در تاریخ 16/6/1392 و با ویژگی های زیر ارائه گردید:
– قابلیت اجرا بر روی سیستم عامل اندروید 2H3 یا جدیدتر.

– امکان افزودن کتاب به کتابخانه از طریق فروشگاه.
– پیمایش در کتاب از طریق فهرست عناوین و صفحه.

– تنظیم ویژگیهای نمایش متن.
– جستجو در متن کتب.

y کتابخوان نور- نسخه 
اصالح کلی، افزایش سرعت عملکرد نرم افزار و بهبود جستجو؛

– ارتقاء امنیت؛
– ارائه کتب به صورت بسته های ویژه ) برمبنای صاحبان آثار(

– قابلیت از سرگیری )resumable( هنگام دانلود کتاب
– اضافه کردن نمای خالصه به فروشگاه

– فشرده سازی کتاب ها تا 2۰% حجم فعلی)حجم کتاب ها به 
یک پنجم کاهش یافته است.(

y http://www. قائمیــه  دیجیتالی  کتابخانــۀ  مدیریت 
ghaemiyeh.com

این نرم افــزار در»واحد تحقیقات و تولید نــرم افزارهای تلفن 
همراه مبتنــی بر فناوری های روز مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیۀ 
اصفهان« جهت تســهیل اســتفاده از کتاب های سایت “مدیریت 
کتابخانۀ دیجیتالی قائمیه” بر روی سیستم عامل اندروید در این 
مرکز تولید شد. در جهت حفظ تالش های فراوان مؤلفان و ناشران، 
اطالعات ایشــان در صفحۀ شناسنامۀ کتاب به صورت کامل ذکر 
می شــود. از منابع اصلی کتابخانۀ دیجیتالــی قائمیه، می توان به 
تولید نرم افزارهای 14۰۰۰ کتاب با فرمت جاوا ، اندروید، PDF و 
EPUB قابل استفاده در تلفن های همراه، رایانه ها، تبلت و گجت ها 
در 14 پلتفرم مختلف نرم افزاری و دانلود رایگان آنها در این سایت 

به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی اشاره کرد.

y http://bualisina.net کتابخانۀ تلفن همراه سالمت
کتابخانۀ تلفن همراه ســالمت، در راســتای در دسترس قرار 
دادن اطالعات ســالمت در هر زمان و هر مکان و بر بســتر تلفن 
همراه طراحی گردیده است. در این کتابخانه کتاب ها به تفکیک 

موضوعات زیر قابل دسترسی می باشند: 
استرس، بهداشــت، تغذیه، سبک زندگی، ســالمت، مضرات 

سیگار، ویتامین ها، ورزش

y )شیربوک )کتابخانه ای در دستان شما
شــیربوک یک نرم افزار اجتماعی با مضمون کتاب و کتابخانه 
می باشــد. هر روز نویسندگان و ناشرین طرف قرارداد و همچنین 
ســایر افراد، کتاب های متنی، صوتی و اجرایی خود را به اشتراک 
می گذارند و شما می توانید از این گنجینۀ عظیم با رعایت حقوق 

مؤلف، به صورت نامحدود و رایگان استفاده نمایید.

y برخی کتابخانه های تحت آندروید
www.parsbook.org

www.ketabnak.com
www.ebookpars.com

www.irpdf.com/category-35.htm
ketabesabz.com

www.parstech.org
fidibo.comنرم افزار کتابخوان فیدیبو

jbook.ir ”نرم افزار کتابخوان “کتابخانۀ جلوه
Roida Librarian ”نرم افزار کتابخوان “کتابدار رویدا
نرم افزار کتابخوان “کتابخانۀ همراه سامسونگ ژوبین”

نرم افزار کتابخانه )مخصوص گوشی های سونی(
iLib ”نرم افزار کتابخوان “کتابخانۀ من

Lohe Dana ”نرم افزار کتابخوان “لوح دانا

پانویس:
Android.1

Open source.2

منابع:
www.ebookpars.com

www.irpdf.com/category-35.htm
http://rasekhoon.net

http://bualisina.net
http://ketabkhan.noorsoft.org

http://www.ghaemiyeh.com
http://bualisina.net

https://appbeen.com/app
ketabesabz.com

www.parstech.org
http://fa.toranjweb.com/news.php?nid=772

http://databanks.ir/post/227

آموزش - کلیات 2.0
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رسانه های اجتماعی و کتاب )بخش چهارم: ویژگی رسانه های اجتماعی(
y نویسنده : عاطفه عبدی

   دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی، دانشگاه الزهرا )س( تهران

رسانه های اجتماعی بر خالف این تصور که هیچ قاعده و اصولی 
ندارند، دارای ویژگی ها و ســاختارهای حرفه ای هستند. چهارده 

ویژگی رسانه های اجتماعی در زیر معرفی می شود:
1. گفت وگوی دوطرفه: اســاس رســانه های اجتماعی بر پایۀ 
گفت وگو بنا شده اســت )افتاده، 1389(. رسانه های سنتی عمل 
انتشــار را تنها انجــام می دادند و محتوا را برای مخاطب ارســال 
می کردند، ولی در رســانه های اجتماعی فضایــی برای گفتگو و 
محاوره ی دوطرف وجود دارد و جریان ارتباطی از حالت یک سویه 

به دوسویه تغییر پیدا کرده است )موالیی، 1388(.
2. باز شدن گفت وگوها به وسیلۀ مخاطبان: کاربران همیشه 

مولد یک گفت وگو به شمار می روند )افتاده، 1389(.
3. ایجاد درگیری: درگیر بودن کاربران در رسانه های اجتماعی، 
یکی از راه های بازگشت آن ها به این رسانه هاست )افتاده، 1389(.

4. تشویق به مشارکت: رسانه های اجتماعی همیشه کاربران 
را تشــویق به مشــارکت در فرآیندها می کنند )افتاده، 1389( و 
ارسال بازخورد از ســوی مخاطب و همکاری و همگامی با رسانه 
را تســهیل کرده اند و آن را تشــویق می کنند. این رسانه ها مرز و 
خط کشی بین رسانه و مخاطب را از بین برده اند )موالیی، 1388(. 
تأثیرگذاری قابل توجه رســانه های اجتماعی بر میزان و کیفیت 
مشارکت های اجتماعی در جوامع مختلف به حدی بوده است که 
اخیراً تعداد قابل توجهی از شــبکه های اجتماعی، دقیقاً با هدف 
توسعه مشارکت اجتماعی مردم در زمینه های خاص ایجاد شده اند 

)سلیمانی پور، 1389(.
5. فعال کردن همکاری: همکاری و کمک کردن مخاطبان به 
یکدیگر، یکی از عوامل توســعۀ کاربران رسانه های اجتماعی است 

)افتاده، 1389(.
6. برانگیختــن شــخصیت و هویت: هویــت کاربران در 

رسانه های اجتماعی استحکام می یابد )افتاده، 1389(.
7. گران نبودن: تولید محتوا در رسانه های اجتماعی در قیاس 

با رســانه های جمعی بسیار ارزان تمام می شود 
)افتاده، 1389(.

فعالیت  8. از وظایف کم تا وظایف زیاد: 
کاربران در رسانه های اجتماعی از وظایف آسان 
اســت که به وظایف بــزرگ و حرفه ای تبدیل 

می شود )افتاده، 1389(.
اجتماعی  رســانه های  اعتبار:  افزایش   .9
فضایی است برای ایجاد اعتبار با کمک اشخاص، 

شرکت ها و سازمان ها )افتاده، 1389(.
10. اعتدال و برابری: امکانات رســانه های 
اجتماعــی برای تمام کاربران یکســان اســت 

)افتاده، 1389(.
11. تولید محتــوا با کمک کاربر: بنیان اصلی رســانه های 
اجتماعی بر تولید محتوا قرار گرفته اســت )افتاده، 1389(. اغلب 
رســانه های اجتماعی رای دادن، نظر گذاشتن و به اشتراک گذاری 
اطالعــات را تشــویق می کنند. به نــدرت مانعی بــرای تولید و 
دسترســی به محتوا در این رسانه ها وجود دارد )موالیی، 1388(. 
در رسانه های اجتماعی، کاربران می توانند تولید کننده، تأثیرگذار 
و دارای قدرت انتخاب و بهره برداری از تنوع بیشــتری باشــند 

)سلیمانی پور، 1389(.
12. حس مالکیت محتوا: تولید محتوا با کمک کاربران موجب 

حس مالکیت می شود )افتاده، 1389(.
13. افزایــش صداقت: ایجاد صداقــت در پروفایل ها باعث 
افزایش ارتباطات هوشــمند می شــود )افتاده، 1389(. به گفته 
بیشــتر کارشناسان تا قبل از به وجود آمدن رسانه های اجتماعی، 
موضوع اعتماد و صمیمیت فضای ســایبر در سراســر دنیا لمس 
نشده بود؛ ولی زمانی که شبکه هایی مانند اورکات و فیس بوک پا 
به عرصه اینترنت گذاشتند، مردم با اعتماد به این پایگاه ها باعث 

گسترش صمیمیت در بین یکدیگر شدند )سلیمانی پور، 1389(.
14. مکانی بــرای محتوای داغ: محتوای مهم رســانه های 
جمعی و ســایر رســانه ها، در رســانه های جمعی انتشار می یابد 

)افتاده، 1389(.

منابع:

افتاده، جواد )1389(. رســانه های اجتماعی و کتاب؛ بازگشت عموم و باز نشر کتاب. فصلنامه 

کتاب مهر، شماره 1، صص 34-۴۷٫

ســلیمانی پور، روح اهلل )1389(. شبکه های اجتماعی؛ فرصت ها و تهدیدها. فصلنامه ره آورد نور، 

شماره 31، صص 14-۱۹٫

موالیی، محمدمهدی )1388(. رســانه های اجتماعی چه هســتند؟ بازیابی شــده در 18 دی 

http://www.bashgah.net/fa/content/show/33983 1394، از

معرفی - رسانه های اجتماعی
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Open Access Theses and Dissertations معرفی سایت
y نویسنده : امیر رمضانی

دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

در این مطلب به معرفی OATD و نحوه استفاده و روش های جستجو در آن می پردازیم.
ســایت Open Access Theses and Dissertations با عنوان مخفف OATD وب ســایتی حاوی حدود 3 میلیون پایان نامه و رســاله 

الکترونیک التین رایگان است.
تعداد پایان نامه های تحت پوشش: 2.966.492

تعداد دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، کالج ها، و مخازن سازمانی تحت پوشش: 11۰۰
پوشش موضوعی: تمام حوزه های موضوعی شامل علوم اجتماعی، علوم مهندسی و کامپیوتر، علوم زیستی و سالمت، علوم فیزیکی و 

زمین، هنرها و علوم انسانی، سایر موضوعات
پوشش زبانی: تقریباً تمام زبان ها اعم از انگلیسی، پرتغالی، اسپانیایی، سوئدی، فرانسوی، فنالندی، آلمانی، نروژی، یونانی، مجارستانی، 

هلندی، لیتوانیایی، ایتالیایی، چینی، ژاپنی، دانمارکی، آفریقایی، کاتاالنی، و غیره
پوشش جغرافیایی: جهانی

نوع دسترسی: دسترسی آزاد
نوع اشتراک: رایگان

هدف: شــناخته شــدن به عنوان بهترین منبع ممکن برای یافتن پایان نامه ها و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری دسترسی آزاد 
منتشر شده در سراسر جهان.

http://oatd.org :لینک دسترسی

:OATD روش های جستجو در
)Search( 1. جستجو

y جستجوی ساده: بر اساس کلیدواژه، عنوان، نام نویسنده، چکیده، و موضوعات؛

جستجوی پیشرفته: با استفاده از فیلدهای مختلف مانند زبان، محل انتشار، تاریخ انتشار و محدود کردن جستجو با گزینه فقط پایان 
نامه های الکترونیکی دارای Creative Commons Licenses. امکان تعیین تعداد نتایج صفحه نتایج جستجو و امکان تعیین روش مرتب 

سازی نتایج )ربط موضوعی، نویسنده، دانشگاه، تاریخ(.
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)Browse( 2. مرور
y )Universities( مرور بر اساس دانشگاه ناشر پایان نامه
y )Repositories( مرور بر اساس مخزن سازمانی حاوی پایان نامه

امکانات صفحه نتایج جستجو:
امکان فیلتر کردن نتایج بر اساس تاریخ )Dates(، دانشگاه )Universities(، دپارتمان، درجه دانشگاهی )Degrees(، سطح تحصیالت 

.)Country( و کشور ،)Languages( زبان ،)Levels(

معرفی - سایت
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امکان تعیین روش مرتب سازی بر اساس ربط موضوعی )relevance(، نویسنده )author(، دانشگاه )university( یا تاریخ انتشار )date(؛ 
.)Search history( و مشاهده تاریخچه جستجو )New Search( انجام جستجوی جدید

مشخصات هر رکورد:
هر رکورد شامل عنوان پایان نامه، درجه دانشگاهی، نام دانشگاه، آدرس اینترنتی )URL(، چکیده، موضوعات/کلیدواژه ها و در زیر آن 
 )Share( و به اشتراک گذاری )Cite( قابلیت استناددهی ،)Similar Records( رکوردهای مشابه ،)Record Details( شامل جزئیات رکورد

پایان نامه مورد نظر می باشد.
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MIAR معرفی ابزار ارزیابی نشریات
y نویسنده : نرگس ملکوتی اصل

   دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطالعات، دانشگاه فردوسی مشهد

امروزه دسترســی به مجالت مفید ازجملــه دغدغه های مهم 
کتابداران و پژوهشــگران است؛ و به این منظور ابزارهای مختلفی 
همچون پایگاه های استنادی و رتبه بندی های گوناگون منتشرشده 

نظیر ISI، JCR، ، SIMAGO و … مورداستفاده قرار می گیرد.
پایگاهــی که در ادامه معرفی خواهد شــد یکــی دیگر از این 
ابزارهاست که با تحلیل اطالعات مختلف مربوط به هر مجله امکان 
ارزیابی نشریات و انتخاب آن ها را فراهم می کند. این پایگاه با ایجاد 
امکان جستجوی نشــریه به طرق مختلف و نشان دادن یکپارچه 
تمام آنچه شــما را در ارزیابی و انتخاب نشــریه یاری می رساند، 
از قبیل مکان های نمایه شــدن نشــریه، جایگاه مجلــه در انواع 
رتبه بندی ها و شاخص پراکندگی آن )که در ادامه به آن پرداخته 

خواهد شد(، می تواند ابزار کارآمدی در انتخاب نشریات باشد.
در این پایگاه تمامی افراد از قبیل نویســندگان، پژوهشــگران، 
ناشــران و کتابداران با ایجاد حساب کاربری می توانند به معرفی 
نشریات موردنظر یا اضافه کردن اطالعات جدید به نشریات موجود 
بپردازند که این قابلیت به نوبه خود امکان به روز نگه داشتن پایگاه 

و پویا بودن آن را فراهم می کند.
مخاطبان: ناشران، نویسندگان، کتابداران و پژوهشگران

زبان ها: انگلیسی، اسپانیایی، کاتاالنی
تهیه کننده: دانشگاه بارسلونا

http://miar.ub.edu :نشانی وب سایت
بازه زمانی: 2۰15-2۰۰8

تعداد مجالت تحت پوشش: 29118 و تعداد پایگاه: 8۰

پوشــش موضوعی: علوم و فّناوری، علــوم اجتماعی و علوم 
انسانی

عناصر پایگاه: این پایگاه تا به امروز دربردارنده 29118 عنوان 
نشــریه اســت که برای همه آن ها عالوه بر عنوان نشریه، کشور 
تولیدکننده، آدرس الکترونیکی نشــریه، ISSN نشریه و موضوع و 
رشته دربرگیرنده نشریه، عناصر ارزیابی کننده زیر را ارائه می دهد:

INDEXED IN: تمامی پایگاه هایی که نشریه در آن نمایه شده 
است با امکان برقراری پیوند با آن ها در این قسمت ارائه می شود؛ 
که در انتهای صفحه امکان برقراری پیوند با صفحه ای که نشــریه 

موردنظر در پایگاه دارد وجود دارد.
ICDS: نوعی رتبه برای ارزیابی پایگاه هایی است که نشریه در 

آن نمایه شده است؛ که به صورت زیر محاسبه می شود.
y 3٫5 اگر در پایگاه های استنادی نمایه شده باشد عدد
y  اگر در چند پایگاه میان رشته ای و نیمه تخصصی نمایه شده

باشد عدد 3
y 3 اگر در یک یا چند پایگاه تخصصی باشد عدد
y  اگر در پایگاه های معمولی مثل پایگاه های سازمانی نمایه شده

باشد عدد 2
البتــه به دلیل تعدد و تنوع در نوع پایگاه هایی که یک نشــریه 
را نمایــه می کنند این اعداد باهم جمع و تحلیل های عددی روی 
آن ها انجام می شود که محاسبات انجام شده را می توان در قسمت 
Cálculo del ICDS که در پایین اطالعات مربوط به رکورد است 

مشاهده کرد.

معرفی
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EVALUATED IN: در این قسمت رتبه نشریه در رتبه بندی های مختلف به تفکیک ارائه می شود؛ و در انتهای اطالعات رکورد امکان 
مشاهده صفحه نشریه در رتبه بندی یادشده و امکان برقراری پیوند با آن ها وجود دارد.

ROMEO COLOUR : در این قسمت پایگاه به تناسب امکان آرشیو مقاالت نشریه چهار رنگ به آن ها اختصاص می دهد.
y .وجود دارد PDF سبز: امکان آرشیو مقاالت آن قبل از چاپ به صورت
y .وجود دارد PDF آبی: امکان آرشیو مقاالت آن بعد از چاپ به صورت
y زرد: امکان آرشیو قبل از نشریات وجود دارد
y .سفید: امکان آرشیو کردن آن به صورت رسمی وجود ندارد

معرفی
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ابزارهای مورد نیاز برای ارزیابی وب سایت ها
y نویسنده : میثم داستانی

   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گناباد

اکثر کاربران اینترنت صفحات مــورد نظر خود را از موتورهای 
جستجو پیدا می کنند، از این رو بهینه بودن وب سایت برای موتور 
های جستجو کلید اصلی برای رسیدن به بازدید بیشتر و موفقیت 

وب سایت است. 
موتورهای جستجو با توجه به یک سری قوانین به وب سایت ها 
رتبه می دهند. از جمله:  دسترسی آسان به مطالب و همبستگی 
موضوعی آنها در ســایت، تولید محتوای مفید و متناســب با نیاز 
کاربران، افزایش ســرعت ســایت و کاهش زمان بارگذاری، اندازه 
سایت، ســایتهای مبتنی بر صفحات گرافیکی، صفحات وب پویا، 
استفاده صحیح از کدهای HTML ، استفاده از نام دامنه مناسب، 

تعداد پیوندهای دریافتی.

موتور جســتجوی گوگل: از مهمترین ابزارهــای ارزیابی یک 
وب ســایت خود موتورهای جستجو می باشــند، بنابراین موتور 

جســتجوی گوگل این امکان را برای مدیران وب ســایت فراهم 
نموده است تا بتوانند وب سایت خود را ارزیابی نمایند.

دســتور site در موتور جستجوی گوگل اندازه وب سایت شما 
یا همان تعداد صفحه از وب ســایت شما که در گوگل نمایه شده 
است را نشان می دهد این دستور در گوگل اسکار برای وب سایت 

های علمی و مجالت نیز کاربرد دارد.
Site:website.domain

همچنین دســتور link برای به دست آوردن تعداد لینک های 
ورودی به وب سایت استفاده می شود.

link:website.domain
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الکسا )Alexa(: جهت بدست آوردن رتبه ترافیک وب سایت 
و تعداد لینک های ورودی به وب سایت از جستجو در وب سایت 
الکسا استفاده شد. الکســا در آوریل 1996 توسط بروشتر کال و 
بروس گیلیات ایجاد شد و اکنون به عنوان مشهورترین وب سایت 
ارزیابی ســایر وب سایت ها شناخته می شود و از طریق اطالعات 
گردآوری شده، خدمات ارزیابی رایگانی را برای کاربران فراهم می 
کند. الکسا رتبه جهانی فهرستی یک میلیون وب سایت برتر را که 
به صورت ماهانه رهگیری می شود را محاسبه می کند. ابزارهای 
وب سایت الکسا رهگیری وب سایت را تاجایی که نصب می شود 
نگه می دارد، ســپس نمره ها را با بیشــترین ترافیک نشانگرها، 
بازدید کننده ها و مشاهدات صفحه محاسبه می کند. وب سایت 
الکســا رتبه وب سایت، لینک های ورودی را مشخص می کند و 
این وب ســایت همچنین رتبه ترافیک وب سایت را مشخص می 
کند که چگونگی محبوبیت یک وب ســایت نسبت به دیگر وب 
سایت ها را نشان می دهد، الکسا پیشرو در ارائه رایگان، معیارهای 

وب جهانی است.

وب سایت opensiteexplorer.org: تعداد پیوندهای ورودی 
به هر وب ســایت یکی از معیارهای مهم و اصلی در ارتقای رتبه 
opensiteexplorer. ،وب ســایت در موتورهای جستجو می باشد
org وب سایتی معتبر در زمینه وب سنجی می باشد، با استفاده 
از این وب ســایت می توان تعداد پیوندهای ورودی به وب سایت 

را به دست آورد.

ahrefs.com: ابــزاری مفید برای تجزیه و تحلیل وب ســایت 
ها می باشــد، با اســتفاده از این ابزار می توان پیوندهای ورودی، 
کلمات کلیدی و … را به دســت آورد، همچنین مدیر وب سایت 
با جســتجوی کلید واژه ای خــاص، محبوبترین)باالترین رتبه( 

صفحات در مورد آن کلیدواژه را نشان می دهد.

ابزارهای ارزیابی سرعت بارگذاری وب سایت:

ابزارهای زیادی برای ارزیابی ســرعت بارگذاری یک وب سایت 
وجود دارند که چند مورد آنها در ذیل آورده شده است:

tools.pingdom.com
gtmetrix.com

loadimpact.com
pagescoring.com

منابع:
– داســتانی. میثم و رامین افشــون، 1392، تحلیل وب سنجی وب سایت 
خبرگزاری های جمهوری اسالمی ایران، اولین همایش ملی رویکردهای نوین 
در مهندســی کامپیوتر و بازیابی اطالعات، رودسر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
http://www.civilica.com/Paper-BPJ01-BPJ01_017. ،رودسر و املش

.html
زارعی. عاطفه و سکینه علی کیا، 1394، تحلیل پیوندهای وب سایت های 
شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با استفاده از روش 
وب ســنجی، اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، تهران، دانشــگاه علم و 

فرهنگ،
http://www.civilica.com/Paper-IRANWEB01-IRAN-

.WEB01_055.html
– محمــد امین عرفان منش، فرشــته دیــدگاه. ارزیابــی ظاهری، ضریب 
تاثیرگذاری و میزان بازدید از وب سایت های دانشگاه های علوم پزشکی ایران. 

تحقیقات کتابخانه های عمومی. صفحات 191-169. 1388٫
S. ORALALP, “Analysis of Turkey’s visibility on global Inter- – 
net,” Unpublished Master of Science thesis, Middle East Techni-

.cal University, Turkey, 2010
 O. B. Onyancha, “‘LINKED IN FOR PROSPERITY’ WEB –
 STATUS OF NATIONAL LIBRARIES IN SUB-SAHARAN
AFRICA.”Thesis  MAY 2010. Acess http://etd.lib.metu.edu.tr/

.upload/12612202/index.pdf
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ابزارهای ارزیابی خودکار وب سایت ها )بخش اول(
y نویسنده : الهه امتی

   کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

تمرکز بیشتر ابزارهای ارزیابی خودکار بر روی دسترس پذیری، 
کاربردپذیری و امنیــــت است. تعــداد روش هایی که در ارزیابی 
مورداســتفاده قرار می گیرند، بستگی به اندازه پیچیدگی و سطح 
کاربردپذیــری وبگاه و بودجه ارزیابی دارد. لی]1[، ابزارهای ارزیابی 
خودکار را به 5 گروه تقسیم کرده است، که شامل تحلیل کارایی 
ســرور، تحلیل کاربردپذیری، بررسی ســازگاری با استانداردها، 
تحلیل متون ناوبری، شبیه سازی ناوبری است. مشکالتی که بیشتر 
ابزارها دارند آن اســت که منطق ارزیابــی در موتورهای ارزیابی 
غیرقابل تغییر اســت و درصورتی که راهکار جدیدی معرفی شود 
امکان تغییر راهبرد اصلی وجود ندارد)کاشفی و همکاران، 1389؛ 
لی و یامادا، 2۰۰9(. در ادامه شماری از ابزارهای ارزیابی خودکار 

وبگاه ها فهرست شده اند:
ابزارهای خودکار دسترس پذیری و اعتبار سنجی

      این ابزارها نشان می دهند که وبگاه با توجه به استانداردهای 
کنسرسیوم شــبکه جهانی وب]2[ )اســتانداردهای طراحی وب، 
استاندارد وب(، دسترس پذیری و کد معتبری دارند یا خیر؟ازجمله 

ابزارهای موجود، شامل موارد زیر بودند:
Nibbler ]3[: ابــزار امتیازدهــی به وبگاه ها اســت که قابلیت 
دســترس پذیری، میزان محبوبیت، فّناوری استفاده شده، عنوان، 
پیوند با وبگاه های اجتماعی، قالــب آدرس اینترنتی وبگاه، تعداد 
پیوندهــای ورودی از Yahooو Google ، جذابیت های تصویری، 
داشتن برچســب ALT، اعتبار داده های ســازگاری با استاندارد 
کنسرسیوم شبکه جهانی و برچسب پیوندها و غیره را موردبررسی 
قرار می دهد و فراداده های مورد استفاده در وبگاه را لیست می کند، 

زمــان ایجاد وبگاه را نیــز گزارش می دهد)کاشــفی و همکاران، 
.)1389

کنسرســیوم شــبکه جهانی وب: خدمت اعتبارســنجی برای 
)HTML ، XHTML( را در آدرس های زیر فراهم کرده است:

http://jigsaw.w3.org/css-val- و  http://validator.w3.org 
idator

Link validator ]4[: برای اعتبارســنجی پیوندهای موجود در 
صفحات وبگاه مناســب اســت و پیوندهای غیرفعال را تشخیص 

می دهد.
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Wave ]5[ : ابــزار ارزیابی رایگانی اســت کــه به صورت خودکار 
بررســی هایی درزمینهٔ دســترس پذیری انجام می دهــد که از آن 
جمله، بررسی برچســب های ALT، بررسی عنوان مطالب، بررسی 
کد نوشــته ها و برچســب های پیوندها، اشــاره می شود. مشکالت 
گزارش شده ای که نیاز به قضاوت افراد دارد رنگی می شود، این ابزار 

در دانشگاه پنسیلوانیا طراحی شده است.
 ،)HTML( 6[ : ابزاری برای بهبود کاربردپذیری اسناد[ Prompt
به وسیله موانع دســترس پذیری در صفحات است که به طراحان، 
راه حل هایی برای رفع اشــکاالت موجود نشان می دهد. سازگاری با 
مرورگرهای مختلف و بررســی زمان دریافت، ازجمله شاخص های 
مورد ارزیابی به وسیله این ابزار است. الزم به ذکر است که این ابزار 
برای طراحان و دارندگان وبگاه قابل استفاده است و به عبارتـــــی 

وبگاه های دیگر با آن ارزیابـــی نمی شوند.
Bobby ]7[ : ابزار دسترس پذیری وب است که مشکالت مربوط به 
دسترس پذیری را ارزیابی و برطـــرف می کند. در گزارشی که برای 
کاربران ایجاد می کند، اشــکاالت مهم تر مشخص و مرتب می شود. 
این ابزار همچنین بررسی می کند که آیا برای افراد ناتوان تمهیداتی 
وجود دارد و یا خیر؟ بررسی زمان دریافت، سازگاری با مرورگرهای 
مختلف، از دیگر امکانات آن است، اما مشکالتی در مورد کار با این 

ابزار وجود دارد.
Lift ]8[ : صفحــات وب را ازنظــر راهبـــردهای مربــوط بــه 
دسترس پذیری و کاربردپذیری آزمـایش می کند و پست الکترونیکی 
با پیوندی به گزارش کاربردپذیری بر خط وبگـاه، برای کاربر ارسال 
می کند. فهرســتی از صفحاتی که دارای مشــکل دسترس پذیری 
است، نیز نمایش داده می شوند. آزمایش ها را به گروه های مختلف 
تقسیم کرده است. ویژگی های نمایشی بررسی شده، شامل رنگ ها 
و قلم ها است. ویژگی های گرافیکی ارزیابی شده، شامـــل مواردی 
همانند بهینه سازی و سازگـاری عکس ها و امکـان غیرفعال کردن 
دریافت عکس ها هستند. گروه دسترس پذیری شامل شاخص هایی 
همانند اعتبارســنجی کدها، بررســی وجود برچسب ALT برای 
عکس ها، بررســی پیوندها و بررســی قاب ها اســت. گروه ناوبری، 
وبگاه شامل بررسی عناصر و مسیرهای ناوبری است. امکان فعال یا 
غیرفعال کردن مجموعه شاخص های اعمال شده برای ارزیابی وبگاه، 

توسط کاربر وجود دارد.
Nist ]9[: مجموعه ابزارهایی به منظور انجام ارزیابی آسان، سریع 
و از راه دور برای صفحات وب تولید کرده است. در ادامه مواردی از 

آن ها اشاره شده است.
Websat ]10[: مشــکالت مربوط به دســترس پذیری موجود در 

صفحات را مشخص می کند.
Vis Vip ]11[: ابزاری برای مشــاهده و محاسبه مسیرهای ناوبری 
کاربران است، گرافی دوبعدی، نمایش می دهد که ساختار پیوندی 
وبگاه در آن مشــخص است و پس از آن مســیرهایی که کاربران 
بازدید کرده اند را مشخص می کند، تا مشخص شود، چه صفحاتی 
مشاهده شده است. عالوه بر آن تعداد دفعات مشاهده هر صفحه و 
زمان آن نیز مشــخص می شود. الگوی تکرار شده ناوبری نیز با این 

ابزار محاسبه می شود)کاشفی و همکاران، 1389(.

منابع:
کاشــفی، ا.؛ زمانیفر، آ.؛ نیکخواهــان، ب.؛ کنعانــی، ک. )1389(. ارزیابی و 
رتبه بندی وبگاه ها)مفاهیم، رویکردها و شــاخص های ارزیابی وبگاه های دولتی(. 
تهران: دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی.

 Li, P., & Yamada, S. (2009, September(. Automated Web Site
Evaluation-An Approach Based on Ranking SVM. In Web In-
 telligence and Intelligent Agent Technologies, 2009. WI-IAT’09.
 IEEE/WIC/ACM International Joint Conferences on (Vol. 3, pp.
.34-37(. IET

Lee ]1[ 
W3c: World Wide Web Consortium ]2[

http://nibbler.silktide.com ]3[
http://validator.w3.org/checklink ]4[

http://wave.webaim.org  ]5[
http://www.pablosoftwaresolutions.com/html/cookie_]6[

viewer.html
http://www.cast.org/learningtools/Bobby/index.html ]7[

http://jigsaw.w3.org/css-validator ]8[
National institute of standards and technology:http://www. ]9[

nist.gov/itl
ht tp : / / w w w. m on i t or. u s / i n d e x B. j s p ? ut m _ e x - ]1 ۰ [

pid=69264163-9.rImNdK29Q3uaIJMU_66Q8A.1
http://www.nist.gov/itl ]11[
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اپلیکیشن های ضروری در امور روزانه شما )بخش سوم(
y نویسنده : نازنین مؤمن زاده

   کتابدار کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

)penultimate(پنالتیمیت

y نوت ابیلیت
پنالتیمیتو نوت ابیلیتی اپلیکیشن 
هایی با ماهیت بسیار سنتی می 
باشند-دســت نویسHهر دوی 
این اپلیکیشــن هــا از قابلیت 
یا ترســیم یادداشت  نوشــتن 
بواسطه لمس یا دست پشتیبانی 

می نمایند.
این دو اپلیکیشــن برای طراحی ایده های بازاریابی، طرح های 
طبقاتی و غیره عالی هســتند.پنالتیمیت توســط خود برنامه و 
بواسطه اور نت همگام سازی می شود ونوت ابیلیتی یک اپلیکیشن 
مستقل است، اما ازدراپ باکس، باکسو گوگل درایو پشتیبانی می 

نماید.

y )shelfari(شلفاری
شلفاری یک دایره المعارف 
جامعــه محــور بــرای 
می  کتاب  دوســتداران 
اپلیکیشن در  این  باشد، 
راه اندازی   2۰۰6 ســال 
گردیده و از سال 2۰۰8 نیز به تملک آمازون درآمده است. حساب 
کتابخانه شلفاریبه کارکنان این امکان را می دهد تا فهرست هایی 
از کتاب های مورد نظر ایجاد نمایند ودر آن به خواندن رویدادهای 
کتابخانه ای مانند بازدیدکننده نویســنده ها، باشگاه های کتاب، 
تاریخ/ شجره نامه محلی، باشگاه های کتاب خوانی تابستانی و هر 
چیز دیگری که فکرش را می کنید، توصیه شــده است. فهرست 
مجموعه کتاب ها و الگوهای مورد نظر خود را در آن ایجاد نمایید 

و لینک آن را در وب ســایت، صفحه 
فیس بوک، خبر خوان )RSS feed( یا 
وبــالگ تان به صــورت رایــگان به 

اشتراک بگذارید.
همچنین می تــوان کتاب را رتبه 
بندی نمود، با کلمات کلیدی برچسب 
گذاری یا بررسی کرد.برخی از ویژگی 
های منحصر به فرد شلفاری این است 
که دربردارنده »خالصه ای ســاده و 
مضحک«، توصیفی از شخصیت های 
بازیگران، فهرست مطالب، موضوعات/ نمادگذاری و اطالعات فیلم 
می باشد. این اطالعات مانند یک ، ویکی،توسط جامعه ای حمایت 
شــده اســت، لذا اطالعات آن کامل یا تایید نشده نیست، اما می 
توان آن را یک ابزار مشــاور قدرتمند برای خواننده دانست. نمونه 

ای از لیست مشاور شلفاری برای خوانندگان:
www.shelfari.com/Best-Of/12553/Tales-Re-Told-

Fairy-Tales-Legends-for-Teens
گود ریدز و الیبرری تینگ از جمله اپلیکیشن های مشابه با این اپلیکیشن 

می باشند.

y )goodreads(گود ریدز
 گود ریدز- که شعار آن »مشاهده کتاب 
های مورد عالقه بعدی شماست« – 
یک شــبکه اجتماعی اســت، که به 
کاربــران این امــکان را مــی دهد 
تاکتاب هایــی کــه خوانده اند، کتاب 
هایی که می خواهند بخوانند یا کتاب ها بر حســب پیشنهادات 
سایر کتابخوان ها پیدا کنند.کاربران می توانند به کتاب هایی که 
خوانده اند امتیاز بدهند و آنها در مورد آنها نظر بنویسند.همچنین 
گودریدز»گروه هایی«را پیشــنهاد می نماید که در آن کاربر می 
تواند یک نوع باشگاه کتاب یا انجمن بحث و گفتگو ایجاد نماید و 
اعضای آن می توانند در مورد کتاب ها و ســایر موضوعات مرتبط 
بــا هم بحث و گفتگو نمایند. کتابهای بی اهمیت، آزمون ها، نقل 
قــول ها واینفوگرافیک های ادبی آمــاده چاپ، منابع مفید برای 
کتابداران هســتند. کارکنــانHCTPL از آن به طور منظم برای 
مشــاوره خوانندگان اســتفاده می نمایند و ما در آن قفسه های 
کتابی با فهرســت های تخصصی ایجاد مــی نماییم )کتاب های 
ایجاد شده بر حسب فیلم ها 2۰14، بهترین کتاب های کتابخانه 

های مخصوص نوجوانان )YALSA( و غیره…(.
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y )translate.google( مترجم گوگل
مترجم گوگل یک سرویس ترجمه رایگان 
می باشد که به ده ها زبان مختلف به 
ترجمه می پردازد. این اپلیکیشن می 
تواند کلمات، جمالت و صفحات وب را 
با ترکیبی از هر زبان پشتیبان ترجمه 
کنید. برقراری ارتباط با مشــتریان مان 
برای ارائه خدمات به آنها بســیار مهم می باشد، اما گاهی اوقات 
زبان مانع از این ارتباط می شــود. مترجم گوگل یکی از سودمند 
ترین ابزاری که برای رفع این مشکل یافتیم، این برنامه به ما کمک 
می کند تا با مشتریان مان که بسیار کم یا اصال زبان انگلیسی را 
نمی دانند، و افرادی که زبان بومی آنها روســی، هندی، لهستانی، 
چینی، آلمانی و اســپانیایی می باشــد، ارتباط برقرار نماییم. این 
برنامه با بیش از 8۰ زبان و ابزار صوتی ســنخگو، بهترین راه برای 

رفع موانع زمان می باشد.

اپلیکیشن های بازاریابی کتابخانه

y )hootsuite(  هوتسوئیت
رایگان برای 5 پروفایل اجتماعی

به  هوت سوئیترا نمی توان صرفاً 
نمود.  تعریف  اپلیکیشن  عنوان یک 
اما این وب ســایت مدیریت رسانه 
های اجتماعی، گســترش رســانه 
های اجتماعی شما را به خصوص در 
صورت تطبیق شــما با حوادث و مســئولیت های مختلف، بسیار 
آســانتر می کند. هوت سوئیت به شــما اجازه می دهد تا جلوتر 
از زمان برای توییت های خود و پســت هــای فیس بوک برنامه 
ریزی کنید. ما خودمان یک ماه جلوتر این کار را انجام می دهیم 
)معموالً بالفاصله پس از اتمام خبرنامــه کتابخانه(. در حالی که 
همیشه می توانیم در صفحه فیس بوک HCTPL برویم و عکس 
های برنامه هایمان را ارسال نماییم یا اطالعات را چند لحظه بعد 
از انتشار به اشتراک بگذاریم، اما هوت سوئیت به ما اجازه می دهد 
را به این امر اطمینان داشــته باشیم که وقایع مان تحت پوشش 

قرار دارند.

y )pinterest(پین ترست
بــه  وب ســایت  یــک  پین ترســت   
اشــتراک گذاری تصویر به سبک پین 
می باشد که به کاربران اجازه می دهد 
تا مجموعــه تصاویر/لینک خود را بر 
اساس موضوعاتی از قبیل وقایع، عالیق 
و سرگرمی ها ایجاد و مدیریت نمایند. هر شخصی که به نوعی به 
صنعت برنامه نویسی نیاز دارد از اپلیکیشن پین ترست استفاده می 
کنــد. حرکت نزولی به ســوی پین ترســت همیشــه منجر به 
دســتورالعمل هایی در مورد نحوه انجام این صنعت نشده است، 

بنابراین شــما مجبورید در آن خالق باشید. ما بر روی صفحه وب 
مــان برای نمایش مجموعه ها، کتاب هــای جدید، انتخاب های 

کارکنان و غیره از پین ترست استفاده می کنیم.
سلب مسئولیت: پین ترست ســیاه چاله ای خطرناک است که 
شــما را به داخل خود می کشد و ممکن است شما تا روزها ظاهر 

نشوید!

y )twitter(توئیتر
توییتر یک شــبکه اجتماعی و سرویس 
میکروبالگینگ آنالیــن و رایگان می 
باشــد که به کاربران امکان ارســال و 
خوانــدن پیام هــای متنــی تا 14۰ 
کاراکتر را می دهد، این امر به اصطالح 
»تویت« نامیده می شــود. کاربران عضو 
می توانند توییت ها را خوانده یا توییت ارسال نماییند، اما کاربران 
غیرعضو تنها می توانند آنها را بخوانند. کاربرانی از طریق رابط وب 
ســایت، اس ام اس یا اپلیکیشن های موبایل به توییتر دسترسی 
دارنــد. توییت ها به طور پیش فرض برای عموم قابل مشــاهده 
هستند، اما فرســتنده ها می توانند پیام ها را به گونه ای تنظیم 
نماینــد که صرفاً بــرای دنبال کنندگان آنها نمایش داده شــود. 
کاربران می توانند از طریق وب سایت توییتر، گوشی های هوشمند 
و دســتگاه های موبایل یا اس ام اس توییت نماییند. هنگامی که 
یک کاربر توییت شما را از طریق توییتر ارسال نماید به این عمل 
ری توییــت می گویند و هم توییت ها و هم ری توییت ها را می 
توان ردیابی نمود و مشــاهده کرد کدامیک محبوبیت بیشــتری 
دارند. ممکن است کاربران توییت سایر کاربران را تایید نمایند – 
این امر به عنوان دنبال نمودن مشــهور است و افرادی که این کار 

را انجام می دهند دنبال کننده یا توئیپ نامیده می شوند. 

y )wordpress( وردپرس
وردپرس نرم افزار مدیریت محتوای 
منبع بــاز قدرتمنــد، رایگان و 
آنالین می باشد که برای ایجاد و 
حفظ وب سایت ها و وبالگ ها 
مورد استفاده قرار می گیرد. این 
نرم افزار به تمام کاربران وب این 
امکان را می دهد تا بدون دست 
زدن به کدهای این نرم افزار بتوانند یک وب ســایت کامل ایجاد 
نمایند. این برنامه رایگان و منبع باز اســت و تقریباً 2۰٪ از وب با 
قالب همین برنامه ایجاد شــده اســت. این برنامه بطور گسترده 
توسط توسعه دهندگان فروش و ارائه دهندگان تم ها و پالگین ها 
پشتیبانی شده، موجب می شود تا بررسی و کار با وبسایت تان به 
 INهمان راحتی که دوســت دارید باشد. اگر توسط برنامه اتصال
میزبان کتابخانه ایالتی هســتید، می توانید برای وبســایت تان 
مدیریت محتوای آن را اشتفاده نمایید. جومال، دروپال و ویبلی و 

از جمله اپلیکیشن های مشابه می باشند.
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y )flickr( فلیکر
 فلیکــر میزبان تصویــر و ویدئو در وب 
سایت می باشد. مسئله مهم در فلیکر 
این است که فضایی برابر یک ترابایت 
به شــما ارائــه می دهد )کــه برای 
537731 تصویر 6٫5 مکاپیکسلی به 
کار مــی رود(. از ایــن قابلیت برای 
نمایش تصاویری از وقایع کتابخانه مان 
استفاده می کنیم. و در صورتی که به دنبال تصوری مناسب برای 
عرضه خدمات یا رویداد کتابخانه تان هستید، فلیکر دارای تصاویر 
خالقانه ای می باشد که در صورت دنبال نمودن الزامات الزم برای 

استفاده منصفانه خالق می توان از آن استفاده نمود.

y )youtube( یوتیوب
 یوتیوب یک وب ســایت به اشــتراک 
گذاری ویدئو می باشد. می توانیم در 
طول پخش کتــاب های به یادمانی 
که قرار اســت ترانه هــای کودکانه 
اســتفاده  یوتیوب  از  پخش کنــد، 
نماییــم. بازی ما می خواهیم به آواز 
خواندن استفاده. در باشگاه کتاب خوانی نوجوانان، در صورتی که 
در حال خواندن کتابی باشــیم که به فیلم تبدیل شده، نوجوانان 
تمایل دارند به ســراغ آیپد خود رفته و تریلر فیلم را تماشا کنند. 
عالوه بر این، یوتیوب برای به اشــتراک گذاری تریلر کتاب های 
نوجــوان برای اعضای باشــگاه کتابخوانی عالــی عمل می کند. 
همچنیــن کتابخانه ها می توانند کانال هایــی در یوتیوب ایجاد 
نماینــد تا در آن مذاکرات در مــورد کتاب، قصه خوانی ها، تریلر 
کتاب ها، نحوه ارتباط دیجیتال با مشــتریان و غیره به اشــتراک 
گذاشــته شود. در نهایت، یوتیوب برای هر کسی که یک فرد غیر 
فنی ســت، یک راه عالی برای یافتن نحوه انجام کارهای ترسناک 
مانند نصب یک هارد دیســک، پیاده کــردن قطعات لپ تاپ، و 

غیره… است.

y )spotify( اسپاتیفای
 اسپاتیفای مشابه آی تیونز یک سرویس 
پخش موسیقی می باشد که در آن می 
توانیــد به جــای خریــد و دانلود به 
موســیقی را پخش کنید. این برنامه 
یک نســخه رایگان به همراه تبلیغات و 
یک نسخه تبلیغاتی رایگان به مبلغ 1۰ دالر برای یک ماه ارائه می 
نماید و مشــابه آی تیونز توانایی ذخیره آهنگ در دستگاه شما را 
دارد. این برنامه یک منبع بزرگ برای یافتن موسیقی برای برنامه 
های کتابخانه یا ایده ای برای توســعه برنامه ها می باشد. از همه 
مهم تر، اسپاتیفای دارای لیســت های بخش بندی شده فراوان 
برای کــودکان و نوجوانان – الالیی هــا، آهنگ های مخصوص 

یادگیری، ملودی های تکراری و غیره – می باشد

y )skype( اسکایپ
 اسکایپ سرویس ارســال و دریافت پیام 
تصویــری کاربــر بــه کاربر توســط 
مایکروسافت می باشد. این اپلیکیشن 
به شما اجازه می دهد تا از طریق اتصال 
به اینترنت به هر شخصی در هر کجای 
دنیا پیغام ویدئویی یا پیام آنی ارسال و دریافت نمایید. این برنامه 
یکی از طرق بســیار عالی و رایگان برای برقراری ارتباط با ســایر 
کتابداران، مخاطبین بالقوه برنامه و غیره می باشــد. همچنین در 
صورتی که امکان دیدن و مالقات با نویســنده فراهم نباشد، این 

برنامه یک را بسیار عالی برای مالقات با وی می باشد.
 ،)iOSاپلیکیشنهای مشابه: ازفیس تایم )صرفاً در دستگاه های

گوگل پالس هنگ اوت

y )prezi(پرزی
 پرزی یک نرم افزار سخنرانی مبتنی بر ابر 
می باشد، لذا بغیر از اتصال به اینترنت 
به هیچ سیستم دیگری نیاز ندارد، این 
بدان معنی اســت که شما می توانید از 
مرورگر، دسکتاپ، اپل یا آی فون خود 
سخنرانی کنید و همیشه آخرین نسخه کارتان را در دست داشته 
باشــید. می توانید آنها را بوســیله USB ایجاد یا ویرایش نمایید، 

سپس تمام دستگاه هایتان را به راحتی با هم هماهنگ کنید.
پرزی به کاربران اجازه می دهد تا در سخنرانی هایشان حتی در 
تصاویر و قدرت کلمات بزرگنمایی و کوچک نمایی ایجاد نمایید. 
پاورپوینت به حالت خطی مرتب شــده است، در حالی که پرزی 
به شــما اجازه می دهد تا اطالعات خــود را بدون محدودیت به 
فرمت گام به گام ارائه دهید. در این برنامه به جای اینکه اســالید 
به اســالید پیش بروید، می توانید مفهوم به مفهوم عمل کنید. و 
در عین حال این برنامه یک ویدئو را در حین ســخنرانی نمایش 
نمی دهد، لذا می توانید سرعت هر صحنه را تغییر دهید. و حتی 
می توانید پاور پوینت سخنرانی هایی که تاکنون ایجاد نموده اید 

را در آن وارد نمایید
آیا در مورد نحوه استفاده از پرزی چیزی می دانید؟ در صفحه 
https://prezi. :یادگیری و صفحه پشــتیبانی پرزی بررسی کنید
com/support/ یــا نگاهی به آموزش رســمی پرزی در یوتیوب 

http://tinyurl.com/kxt9lpx :بیندازید
حساب های پرزی مختلفی اعم از حساب های شخصی رایگان 
با 5۰۰ مگابایت فضای ذخیره ســازی، حساب های با سه سطح 
آموزشی برای معلمان و دانش آموزان )رایگان، 59دالر در سال و 
قیمت گذاری بر حسب حجم( و حساب هایی با سه سطح تجاری 
)59 دالر در ســال، 159 دالر در سال و قیمت گذاری بر حسب 
حجم( وجود دارد که مناسب نیازهای مردم و سازمان ها می باشد.

منبع:
 Librarian 2.0: :ایــن مطلب ترجمه بخشــی از مقاله با این عنوان اســت

“APP”lying Technology to Your Everyday Workflow
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معرفی کتب مرتبط با کتابداری ۲٫۰ و کتابخانه۲٫۰ )بخش چهارم(
y نویسنده : ژیال سعیدی

   دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

Web Metrics for Library and Information Profes- عنوان:
sionals

David Stuart :نویسنده
Facet Publishing :ناشر

سال نشر:  2۰14
شابک: 9781856۰48743

تعداد صفحه: 2۰8
درباره کتاب: راهنمایی عملی برای استفاده از معیارهای اندازه 
گیری وب )وب ســنجی( بر حسب میزان تاثیر و اثبات ارزش آن 
می باشــد. وب فرصتی برای گردآوری یــک میزبان از معیارهای 
مختلــف، و همچنین از کســانی کــه در ارتباط با رســانه های 
اجتماعی، حســاب ها و وب سایت ها برحسب برونداد تحقیقات 
سنتی تر هستند را فراهم می کند. این کتاب یک راهنمای روشن 
برای حرفه ی کتابداری و آنچه که به عنوان معیارهای در دسترس 
وب و نحوه ارزیابی و اســتفاده از آنها برای تصمیم گیری آگاهانه 
و اثبات ارزش آن می باشــد. این کتاب همچنین ابزارهایی برای 
بــاز کردن معیارهای وب و ارزیابی میزان تاثیر محتوای آن را نیز 

فراهم می کند.
فهرســت مطالب: 1. مقدمه 2.کتاب ســنجی و وب سنجی 
3.ابزارهای جمع آوری داده ها 4. ارزیابی میزان تاثیر ) محتوا( بر 
روی وب 5. ارزیابی تاثیر رسانه های اجتماعی 6. بررسی نشریات 
سنتی در یک محیط جدید 7. آینده وب و معیارهای وب و حرفه 

کتابداری و اطالع رسانی… .

Marketing Concepts for Libraries and Informa-  عنوان :
tion Services

Eileen Elliott de Sáez :نویسنده
Facet Publishing :ناشر

سال نشر:  2۰14
شابک: 9781856۰487۰5

تعداد صفحه: 24۰
دربــاره چــاپ دوم کتــاب: بطــور کلــی، این کتــاب دارای 
ارائه)پیشنهاد( های بسیاری است؛ خالصه ای خواندنی از مفاهیم 
بازاریابی برای متخصصان اطالعاتی می باشــد. من آن را به شدت 
توصیه می کنم – “نقد و بررســی کتابخانه” درباره چاپ ســوم: 
این نسخه ســوم بطور کامل به روز شده از پر فروش ترین کتاب 
های درســی است که یک بنیاد جامع و ساختار استراتژیک موثر 
بازاریابی ارائه می دهد و هممچنین نشان می دهد که چگونه آنها 
می توانند با اســتفاده از این)استراتژیک موثر بازاریابی( کتابخانه 
خود را رشد و توسعه دهند و دیدگاه های جدید پیدا کنند. کتاب 
های پزشکان طیف گسترده ای از مفاهیم بازاریابی و تکنیک های 
مناســب برای کتابداری و خدمات اطالع رسانی معرفی می کند. 
همچنین این نســخه از کتاب تحوالت اخیر از جمله رسانه های 
اجتماعی، بازاریابــی3٫۰، بازاریابی تعاملی، بازاریابی ارزش محور، 

بازاریابی جامع و بازاریابی تصویری را هم در بر می گیرد.
فهرســت مطالب:1. بازاریابی چیســت؟ 2.فرهنگ بازاریابی3.

هویت ســازمانی و تصویر شــرکت های بزرگ 4.محیط بازاریابی 
شرکت های بزرگ درقرن21

معرفی - کتب 2.0
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معرفی استیسی کونکیل )پژوهشگر آلتمتریکس(
y نویسنده : فیروزه دوخانی

  دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 

استیسی کونکیل هم اکنون مدیر داوطلب انجمن آلتمتریکس 
لندن هســت. وی قبل از آن با گروه ایمپکت اســتوری ، دانشگاه 
ایندیانا و انتشــارات PLOS همکاری داشته، همچنین مطالعات 
گسترده ای درزمینهٔ آلتمتریکس، خدمات کتابخانه ای، و علوم باز 
داشته اســت. در ادامه به تفصیل اشاراتی به اهم فعالیت های وی 

خواهیم داشت.

او در ســال 2۰۰6 مدرک کارشناســی خود را در رشته هنر از 
دانشــگاه دالویر آمریکا دریافت کرد. سپس تحصیالت خود را در 
رشــته علوم کتابداری و اطالع رســانی در دانشگاه ایندیانا آمریکا 
ادامه داد؛ سپس در سال 2۰۰8 موفق به اخذ مدرک کارشناسی 
ارشد از این دانشگاه گردید. وی از این زمان به بعد اقدام به کسب 
تجربه در این حرفه کرده است. در ادامه نگاهی به گذران حرفه ای 

او خواهیم داشت.
استیسی از سال 2۰۰8 تا 2۰۰9 به عنوان کتابدار بخش مخازن 
دیجیتال کتابخانه دانشگاه ماساچوست آمریکا مشغول به فعالیت 
بوده اســت. در همین زمان وی در دانشــگاه مزبــور با همکاری 
پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه اقدام به فعالیت های پژوهشی 
گســترده کرد. همچنین اســتقرار نرم افزار مخازن دیجیتالی بی 
پرس در کتابخانه توســط وی انجام شد، سپس اقدام به خدمات 
مشــاوره ای در زمینه های کپی رایت، حق مٌولف، دسترســی باز و 

ارتباطات علمی در کتابخانه کرد.
وی از سال 2۰۰9 تا 2۰11 به عنوان مسئول خدمات و بازاریابی 
مجالت در انتشــارات PLOS سانفرانسیســکو آمریکا مشغول به 

فعالیت شد.
استیســی از ســال 2۰12 تا 2۰14 در کتابخانه هرمان بی ول 

دانشــگاه ایندیانا مدیریت ارائه خدمات علمــی در کتابخانه را به 
عهده گرفت. به عبارتی تأســیس و مدیریت بخش مدیریت داده 
در کتابخانه و توجه به تأمین بهینه نیازهای علمی دانشــجویان و 
اعضای هیئت علمی در کتابخانه از اقدامات وی در این زمان بوده 
اســت. همچنین او در سمت مشاوره جهت تأمین نیازهای علمی 
و اطالعاتی اعضاء با توجه به بودجه ســازمان ، با مدیران دانشگاه 

همکاری داشته است.
او از ســال 2۰14 تا ژانویه 2۰15 مدیر بخش تحقیق و توسعه 
ایمپکت استوری در ونکوور کانادا بوده است. در همین زمان حضور 
رسانه های اجتماعی ایمپکت اســتوری رشدی بیش از پنج برابر 
نسبت به قبل کرد.استیسی با تحلیل های محتوایی و استراتژی های 
مناسب اقدام به بهبود وب ســایت ایمپکت استوری و رسانه های 
اجتماعی آن کرد. لذا وی با تأســیس برنامه مشــاوره ای ایمپکت 
استوری اقدام به آموزش و ارائه مشاوره به محققان و کتابداران در 
زمینه های آلتمتریکس، علوم باز و ایمپکت استوری کرد. همچنین 
توسعه و تأمین منابع آلتمتریکس برای کتابداران جزء برنامه های 
دیگــر وی بود. این امر خود منجر به توســعه و بهبود محصوالت 
مرکز گردید. استیسی در همین زمان واحد درسی شیوه تأمین و 
گزینش منابع دیجیتال را در دانشکده انفورماتیک و رایانه دانشگاه 
ایندیانا تدریس کرده است. او هم اکنون مدیر داوطلب )اختیاری( 
شــرکت آلتمتریکس در لندن اســت. وی بــا برپایی همایش ها، 
وبینارها و کنفرانس های ملی و بین المللی درزمینهٔ آلتمتریکس و 
علوم باز به محققین و کتابداران آگاهی های الزم درزمینهٔ ارزیابی 

شاخص های تأثیر پژوهش ها، را می دهد .
استیسی از سال 2۰12 تا 2۰14 موفق به کسب جوایز متعددی 

از دانشگاه ایندیانا شده است که عبارت اند از:
y IDEASc: Integrated doctoral education with appli-“

”cation to scholarly communication
 این جایزه توسط دانشــکده کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه 
ایندیانــا در ســال 2۰14 به وی اعطا شــد.این جایزه یک بورس 
تحصیلی برای کســب دانش درزمینهH ارتباطات علمی به وسیله 
یکپارچه سازی تجربیات علمی در کتابخانه که با تحقیق و تدریس 
همراه اســت، می باشــد. ارزش مالی این جایــزه 5۰۰.۰۰۰ دالر 

امریکاست.

y ”Transforming Undergraduate Education in STEM“
این جایزه برای اعضای هیئت علمی است که در سال 2۰13 از 
طرف بخش آموزش . یادگیری خالق دانشــگاه ایندیانا، به ارزش 

1۰۰۰ دالر امریکا به وی اعطا شد.
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y  Establishing Benchmarks for Supplying Identifier“
 Metadata and Determining Deposit Rates in DSpace

”supported Institutional Repositories
این جایزه که یک کمک مالی به ارزش 5۰۰ دالر امریکا است دو بار در سال 
2۰13 درزمینهٔ حمایت از تحقیقات کتابخانه از طرف دانشگاه ایندیانا و انجمن 

کتابداری آن دانشگاه به وی اعطا شد.

y ”David Dickey Continuing Education Award“
اعطاشــده توسط فدراسیون کتابداری ایندیانا در سال 2۰12 به ارزش مالی 

5۰۰ دالر آمریکا.

y Librarian Attitudes Towards, Adoption of, and Rec-“
 ommendations for Implementation of Altmetrics Tools

”in Institutional Repositories
کمک هزینه بالعــوض به مبلغ 5۰۰ دالر آمریــکا جهت حمایت از 
تحقیقات کتابخانه توسط دانشــگاه ایندیانا در سال 2۰12 به وی اعطا 
شد. استیسی دارای آثار متعددی در حوزه فعالیت های خود بوده است.

در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می شود :
Konkiel S et al. (2016, invited(. Invited panelist at Eval- 
uating Broader Impacts: State of the Art workshop. Wash
.ington DC, USA. February 2016

 Konkiel S. (2015, accepted(. “Citation lags for articles
 referenced in public policy documents: anexploratory
 study.” Presentation at Metrics 2015 workshop, ASIS&T
.Annual Meeting. St. Louis, MO, USA. November 2015

 McLaughlin JL, Mandernach M, Oliszewski A, James
 C, Higgins M & Konkiel S. (2015(. “Breaking Traditional
Barriers: Collaboration, Impact, and Information Tech-
 nology in the Humanities.” Panel session to be presented
 at the ASIS&T 2015 Annual Meeting. St. Louis, MO, USA.
.November 2015

 Konkiel S, Constantino G, Farney T & Richardson E.•
(2015, accepted(. “Assessment Strategies for Digital Col-
 lections Using Altmetrics: results of a white paper and
experiences from the field.” Concurrent session to be pre-
 sented at the 2015 LITA National Forum. Minneapolis,
.MN, USA. November 2015

در باال تنها به تعدادی از فعالیت های وی اشاره شــده اســت او دارای 
منابع متعدد، ســخنرانی ها و پنل های فراوان و پوسترهای ارائه شده در 

همایش های گوناگون است.

جهت آگاهی بیشتر از آثار وی به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://skonkiel.github.io

همچنین جهت آگاهی از فعالیت های جاری استیسی درزمینهٔ 
آلتمتریکس به این آدرس مراجعه کنید:

http://www.altmetric.com/blog

معرفی - مشاهیر
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رویداد تدکس در کتابخانه ها
y نویسنده : شیرین زاهدی

   کارشناس علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

آیا تابه حال ایده ای شنیده اید یا ایده ای داشته اید که بخواهید 
جهان درمورد آن باخبر شود؟

رویداد تدکس در چه موردی می باشد؟
اگر ایده ای دارید یا به دنبال یادگیری ایده ها و اطالعات جدید 

هستید، باید نگاهی به وبسایت TED بیندازید.
1TED یک سازمان غیر انتفاعی است، که به گسترش اندیشه ها 
و تبادل اطالعات در اشکال کوتاه و مذاکرات کاربردی )معموالً 18 
دقیقه یا کمتر( اختصاص داده  شــده است. تد در سال 1984 به 
عنوان کنفرانسی که در آن تکنولوژی، سرگرمی و طراحی به هم 
ملحق شــده بودند، آغاز به کارکرد، و امروزه تمامی موضوعات را 
از رشته های علمی گرفته تا تجارت، کسب وکار و معضالت جهانی 
را تحت پوشــش قرار می دهد، که بــه بیش از صد زبان مختلف 

موجود است.

این خصوصیات ممکن است یادآور کتابخانه ای عمومی باشد که 
از همه موضوعاتی که در کتابهای کتابخانه عمومی یافت میشود 
کنفراس تد از آن بحث مــی کند؛ اما مطالعه یک کتاب به زمان 
بیشــتری نیاز دارد، این طور نیست؟ بنابراین چرا یک مذاکره تد 
در کتابخانــه ها راه اندازی نکنیم؟! باتوجه به عالقه زیاد به تد در 
6 سال گذشته سازمان تد زیر روالی به نام TEDx )هر x به معنی 

سازماندهی یک رویداد و برنامه مستقل است( راه اندازی کرد.
برنامه تدکس برای کمک به جوامع سازمان ها و افراد مختلف 
که تجربیات خود را با مخاطبان به اشتراک بگذارند طراحی شده 

است.
اولیــن کنفرانس تدکس کتابخانه ای؛ در کتابخانه وســتپورت 
در ایاالت متحده امریکا در ســال 2۰11 برگزار شــد. بعد از آن 
بیشتر کنفرانس های تدکس کتابخانه ای در شمال امریکا و فقط 
دو کنفرانس در اروپا در کتابخانه تورگنیف )مســکو و روسیه( و 
کتابخانه کپریونیتســا )کپریونیتســا کرواتی( برگزار شد. انجمن 
کتابخانه های آمریکا این ابتکار را به رســمیت شــناخته است و 
رئیس سابق انجمن خانم باربارا استریپلینگ از این ابتکار حمایت 
کرده اســت. انجمن کتابخانــه های آمریــکا همچنین وبیناری 
سازماندهی شــده برای همه عالقه مندان به برگزاری تدکس در 

کتابخانه هایشان تشکیل داده است.
تدکس به کپریونیتسا کرواسی می رود:

در می ســال 2۰13 کتابــداران ماجاکرولیک گــوکان و پیتر 
لوکاکیــک در کتابخانه عمومــی فرن گالویس در کپریونیتســا 
مجوزی را اعمال کردند و شــروع به تشکیل تدکس کتابخانه ای 

در کپریونیتسا کردند.
تاکنون تدکس کتابخانه کپریونیتسا 6 بار )به صورت آزمایشی 
برای اینکه بدانند که آیا مردم به تدکس عالقمندند یا نه، و اولین 
کنفرانس از برنامه های ثبت شده وبسایت تد به نمایش گذاشته 
شــد(. پنج کنفرانس دیگر ترکیبی از مذاکرات و برنامه های ثبت 
شده از وبسایت تد بود. بعد از دو سال تدکس کتابخانه کپریونیتسا 
به عنوان رویداد شناخته شد. برای رویداد هفتم ما باید به صدور 
بلیط برای همراهی مردم بپردازیم؛ اگرچه این راه گزینه ای برای 
سازماندهی آن در مکان های مختلف نیست؛ زیرا پس از آن دیگر 

به عنوان رویداد تدکس کتابخانه ای نخواهد شد.
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توضیح کوتاهی در مــورد اینکه مذاکرات ما در چه موضوعاتی 
بود:
y .چگونه او یک معمار کمدی بود Vlatko Štampar
y مشارکت در بحران های پناهندگان Tinka Kalajžić 
y کتاب درمانی Ivana Bašić 
y کار عکاسی Mario Grobenski 
y اهمیت تنهایی Miljenko Flajs
y تحصیالت جوانان Korado Korlević 

در آغاز برنامه های ما بیشتر از طریق بودجه کتابخانه ها تامین 
می شــد؛ اما دو رویداد آخر آن توســط وزارت فرهنگ جمهوری 
کرواســی، اداره گردشــگری کپریونیتسا کریژوتســی و پودرافکا 

حمایت می شد.
چرا باید به فکر سازماندهی یک برنامه تدکس کتابخانه ای برای 

کتابخانه ها باشیم؟
شروع ســازمان دهی کنفرانس های تدکس برای کتابخانه ها از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت، زیرا راه بزرگی در جهت مشارکت 
فعال در زندگی و توسعه ارتباطات محلی است. شرکت کنندگان 
کنفرانــس در معرض موضوعاتی قرار میگیرند که تشــویق ژرف 
اندیشی ودستاوردهای تازه دانش در زندگی را احاطه می کند. افراد 
خالق افرادی هســتند که ایده های جدید و خوبی دارند، افرادی 
که در جامعه جایی برای بیان ایده های خود ندارند، این افراد می 
توانند کتابخانه ها را به عنوان مکانی برای به اشــتراک گذاشــتن 
ایده ها و برنامه های خود بشناسند تد برند معروفی است که توجه 
ها را به خود جلب می کند؛ و شــهرت خوبی در تمام جهان دارد 

که می تواند کاربران را به سمت خود بکشاند.

کارها و اصول اولیه تد و تدکس
برای ســازمان دهی یــک رویداد تدکس الزم اســت به دنبال 
مجوزی از طریق یک فرم ســاده اینترنتی بود. تد دستورالعمل ها 
و قوانیــن کلی را برای رویداد تدکس فراهم می کند؛ اما کنفرانس 
اختصاصــی تدکس مثــل تدکس کتابخانه کپریونیتســا به طور 
مستقل سازمان یافته اســت. اگر رویدادی کمتر از نیم روز طول 
بکشــد قراردادی جهت ارائه TEDTALK از وبســایت تد وجود 
دارد؛ اما اگر بیشــتر از آن زمان طول بکشــد اجبارا 25 درصد از 
رویداد شــامل TEDTALK می شود. تدکس توسط داوطلبانی از 
جوامع محلی تشکیل شده است؛ و باید توجه داشت که برنامه های 

کنفرانس تد بدون هیچ گونه اسپانسر یا تبلیغات مذهبی یا سیاسی 
انجام می شود. هدف این برنامه ها شروع مذاکرات و مشارکت بین 
شرکت کنندگان است. سخنرانان در تد و تدکس مبلغی دریافت 
نمی کنند، مشارکت آنها داوطلبانه است که کار بزرگی است چون 
اغلــب کتابخانه ها حداقل بودجه ها را بــرای این برنامه ها درنظر 

می گیرند.
منتظر چه هستید؟ افراد داوطلب و کتابخانه هایی که به انتشار 
ایده های خود عالقه دارند را پیدا کنید که آنها را به نمایش گذارند.

پیتر لوکاکیک فارغ التحصیل در علوم اطالعات/علم کتابداری، 
تاریخ و تعلیم و تربیت از دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه 
زاگرب در سال 2۰۰9 اســت. از سال 2۰۰9 به عنوان سرپرست 
گروه بزرگســاالن کتابخانه عمومی فرن گالویس در کپریونیتسا 
کرواســی مشغول به کار شــد. زمینه اصلی عالقه پیتر کار کردن 
با مراجعه کنندگان بزرگسال، کتابهای الکترونیکی و کار با شبکه 

های اجتماعی و نرم افزارها و تاثیرات آنها در کتابخانه ها بود.
او فعاالنــه در ایجاد برنامه هایی برای بزرگســاالن در کتابخانه 
کار کرد و یکی از برگزارکنندگان تدکس کتابخانه کپریونیتسا می 

باشد-اولین برنامه تدکس کتابخانه ای در اتحادیه اروپا.
ماجــا کرولیک گاکان فارغ التحصیــل در علوم اطالعات و علم 
کتابداری و زبان و ادبیات کرواســی از دانشــکده علوم انســانی 
و اجتماعی دانشــگاه زاگرب در سال 2۰11 اســت. او پایان نامه 
ای با عنوان “دیجیتالی شــدن روزنامه هــا با مثالی از پروژه های 
دیجیتالی کتابخانه عمومی فرن گالویس در کپریونیتسا کرواسی” 
فارغ التحصیل شد. از سپتامبر 2۰12 به عنوان متخصص اطالعات 
در گروه بزرگساالن کتابخانه عمومی فرن گالویس در کپریونیتسا 
مشغول به کار شد. عالقه اصلی او دیجیتالی شدن میراث فرهنگی 

و مطالعه درباره فرهنگ ها در محیط های دیجیتالی بود.

پانویس:

Technology , Entertainment ,Design.1
Westport.2

Turgenev Library.3
Koprivnica Library.4

Barbara Stripling.5
Maja Krulić Gačan.6

Petar Lukačić.7
Fran Galović.8

križevačke.9
Podravka.1۰

Zagreb.11

منبع:
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پنج دلیلی آمادگی کتابخانه ها برای نوآوری
y نویسنده : سمیه مردمی

  کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی )مدیریت اطالعات(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

ظرف کمتر از 2 هفته 1SWEDU ، شاهد اولین جلسه استارت 
آپ ویکند2 در تورنتو-کانادا است.

اولین استارت آپ ویکند با تمرکز بر ایجاد، “راه حل های پویا به 
مســائل پیش روی کتابخانه امروز” با همکاری دفاتر موزیال3 در 

تورنتو برگزار می گردد. 
به طور کلی، راه اندازی استارت آپ ویکند تورنتو )ویرایش جدید 
کتابخانه4( شامل 11 مطلب از جمله “خدمات آماده سازی کتاب 
برای نوشته ها و اصطالحات عاشقانه” تا “حرکت راه یافته مبتنی بر 

تکنولوژی برای استفاده در کتابخانه” است.
این مســابقات متمرکز بر مســائل مربوط بــه ویرایش جدید 
کتابخانه اســت کــه در آن طراحــان٬ مخترعــان و کارآفرینان 
متخصص در زمینه کتابخانه و اطالعات دور هم جمع می شــوند 
تا مشکالت کتابخانه ها را حل کنند. ما مصمم هستیم تا ارتباطات 
و ظرفیت هــای جدید را در انجمن کتابــداران کانادا ایجاد کنیم. 
این انجمن همیشــه در پی نوآوری بوده ولی منابع یا دانش کافی 
برای بوجود آوردن ســرویس های موردنیاز برای مراجعان خود را 

در اختیار ندارد.
حاال شما با خواندن این متن ممکن است فکر کنید؟ با استارت 
آپ ویکند و کتابخانه ها چه ارتباطی با هم دارند؟ اینجا پنج دلیل 
برای این موضوع ارائه می شــود کــه از این طریق٬ ارتباط این دو 

معنی آشکار می شود.

1. کتابخانه ها دیجیتال هستند.
اغلب مردم می دانند که کتابخانه ها امروزه خدمات بیشتری مانند 
خدمات محتوای آنالین را ارائه می دهند. در گذشته این خدمات 
تنها محــدود به ارائه کتاب بود. گردش کتاب های الکترونیکی در 
بیشتر کتابخانه های عمومی و خدمات مرجع مجازی از چالش های 
بزرگ در کتابخانه های آموزشــگاهی و دانشــگاهی اســت. اغلب 
کاربران ممکن اســت هرگز ما را حضوری مالقات نکنند و حتی 
کتابخانه های سازمانی و دولتی در این سیستم هرگز کاربران خود 

را مالقات نمی کنند.
کتابخانه ها این تغییر به سمت دیجیتالی شدن را پذیرفته اند و 
ما از اولین کســانی هستیم که این تکنولوژی را پذیرفته ایم. ولی 
منابع یا در بعضی موارد متخصص برای تبدیل یا ایجاد سیستم های 
جدید و معادل های آنالین آن را در اختیار نداشته ایم. استارت آپ 
برای طراحی و توســعه محصوالت و تجربیات آنالین جدید برای 

کاربران طراحی شده است.
اســتارت آپ ویکند: ویرایش جدیدکتابخانه موقعیت 
عالی را برای حل مشکالت ما در طول فقط یک هفته فراهم 

می کند.

2. کتابخانه ها در تالش برای حل مشکالت سخت هستند

کتابخانه ها ســابقه طوالنــی و موفق در مدیریــت اطالعات و 
دسترس پذیری اطالعات برای کاربران را دارند. ولی عصر دیجیتال 
و به همراه آن افزایش میزان تقاضا برای دانش الکترونیکی منجر 
به چالش )با وجود گوگل( در زمینه جستجو و یافتن اطالعات در 
میان کاربران شده است. کتابخانه ها همیشه به مسائلی مانند ارائه 

اطالعات در دسترس برای تحقیق متعهد بوده اند. 
 

اســتارت آپ ویکند: ویرایش جدیدکتابخانه با حضور 
مشارکت کننده های غیر عضو در کتابخانه راهکار مناسب 

در جهت حل مشکالت را ارائه خواهد کرد.
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3. کتابخانه ها سابقه استارت آپی دارند
بســیاری از کارآفرینان از حامیان کتابخانــه یا جز کاربران آن 
هستند. استارت آپ عمدتًآ تشنه اطالعات در مورد بازاریابی٬ رقبا٬ 
مؤسسان و مشــتریان آنها هستند. کتابخانه ها قادر به تأمین این 
اطالعات اســت٬ همچنین در کتابخانه ها امکاناتی نظیر اینترنت 
بی سیم رایگان و ساعت کار طوالنی در مکان های مناسب شهری 
قابل ارائه اســت. کتابخانه های عمومی سابقه همکاری طوالنی با 
کارآفرینــان را دارند مانند کتابخانه عمومی تورنتو که ســال های 
متمادی در این زمینه فعالیت داشته است. همزمان با بوجود آمدن 
استارت آپ در دانشگاه ها٬ کتابخانه های دانشگاهی شروع به ارایه 

سرویس و حمایت از کارآفرینان کردند.
اســتارت آپ ویکند: ویرایش جدید کتابخانه بر اساس 
ارتباط های موجود بنا شــده ولی آنهــا را ملموس تر و پر 
معناتر خواهد کرد. مــا امیدواریم ارتباط های طوالنی تری 
را بین استارت آپ و کتابخانه ها از طریق این گردهمایی ها 
شاهد باشــیم تا منجر به همکاری و ارتباطات در جهت 

بهره وری شوند.

4. کتابخانه ها نیاز به طرز فکر استارت آپی دارند
اســتارت آپ٬ روش های راه اندازی و ابزارهای مدل کسب و کار 
بومی در جذب مشتری و کسب حداقل نتیجه قابل ترقی را در بر 
می گیرد. این ابزارها و چهارچوب ها بر بازیابی ســریع و پیشرونده 
در مورد کسب دانش در مورد مشتری تأکید دارند. کتابخانه ها نیاز 
دارند تا از چارچوب ساختمان خارج شوند )از نظر استیو بالنک5( 
و روش های جدیدی برای حل مشــکل و دستیابی به نتیجه مورد 

نطر، یعنی بازاریابی سریعتر و ارزانتر ابداع کنند.
اســتارت آپ ویکند: ویرایش جدید کتابخانه یادگیری سریع و 
همراه با تجربــه را فراهم می کند٬ تا برای راه اندازی مجدد، فکر و 

عمل کنند.

5. کتابخانه ها مهم هستند )و شــما به ما عالقه دارید 
اینطور نیست؟(

مشارکت کتابخانه با جامعه از طریق تأمین دسترسی رایگان به 
اطالعات و ابزارهای مورد نیاز آنها برقرار می شــود. کتابخانه ها به 
مراجعان خود کمک می کند تا شغل پیدا کنند مسئولیت سالمت 
خود را بعهده بگیرند و به طور کلی شــهروندان متعهدی باشند. 
کتابخانه ها اطالعات را برای نســل آینده حفظ و مطابق با نیازها، 
درباره ابزارهای مــورد نیاز در آینده نیز فکر می کنند. کتابخانه ها 
تفاوت را ایجاد و درباره اســتارت آپ ویکند برنامه ریزی می کنند. 
کتابخانه موقعیتی را برای اســتارت آپ فراهم می کند تا حمایت و 

عشق خود را به آنچه ما انجام می دهیم نشان دهد.

اســتارت آپ ویکند: ویرایش جدید کتابخانه ما ترکیب 
کامل داوری در اختیــار دارد و مفتخر به حضور حمایت 
کننده های مالی بی نظیری مثل Biblio Commons ٬ کتابخانه 
دانشگاه تورنتو٬ کتابخانه دانشگاه گلف و موزیالی تورنتو 
هستیم که میزبانی را در مرکز شهر تورنتو عهده دار شدند.

پانویس:
Startup Weekend Education.1

2.یک رویداد آموزشــی- تجربی )Experiential Education( در سراسر 
دنیاست که در 3- روز متوالی )در انتهای هفته( برگزار می گردد. در این برنامه 
شــرکت کنندگان پر انگیزه ای شامل برنامه نویســان، مدیران تجاری، عاشقان 
اســتارتاپ، بازاریاب ها و طراحان گرافیک گرد هم می آیند تا طی 54 ســاعت 
ایده هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده ای را اجرا کند.

Mozilla’s offices.3
Library Editions.4

Steve Blank.5

منبع:
5reasons libraries ready in-  این نوشــته ترجمه متن با عنوان اســت:

novation
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اهمیت اقتصاد اطالعات
y نویسنده : سمانه مثنوی

   دانسجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطالعات، دانشگاه الزهرا

اطالعات:
اطالعات به داده هایی اطالق می شود که دارای مفهومی خاص 
بوده و استفاده کننده بتواند به سهولت آن را گردآوری، طبقه بندی، 
تلخیص و در مواقع مناســب و ضروری پس از نتیجه و تحلیل و 

تفسیر مورد بهره برداری و استفاده قرار دهد.
اقتصاد:

اقتصاد علمی است که رفتار بشر را به عنوان رابطی میان منابع 
و وســایل کمیاب مطالعه می کند. به عبارت دیگر اقتصادی کردن 

منابع کمیاب مسئله اصلی اقتصاد است.
اقتصاد اطالعات:

اقتصاد اطالعات آن بخش از اقتصاد است به بهره وری و کسب 
سود از روش های اطالع رسانی، ارتباطی و اطالعات به صورت بعضاً 
الکترونیکــی در جهت فروش و عرضه محصــول و خدمات برای 

جامعه مخاطبان خود می پردازد.
فعالیت هــای اقتصادی دخیل در ایجاد، جمــع آوری، کاربرد و 
مدیریت اطالعات و همچنین فناوری های مرتبط با آن و شاخه های 
آن درواقع شــیوه های مولد هســتند که قباًل تصور آن نمی شد. 
می تــوان گفت که اقتصاد اطالعات دارای انگیــزه و توانایی الزم 
برای ایجاد تغییرات شــگرف در دنیا است. دایره المعارف پیوسته 
ویکی پدیا، اقتصاد اطالعات را رشــته ای می دانــد که به مطالعه 
چگونگی تأثیرات اطالعات بر تصمیمات اقتصادی می پردازد. این 

نوع اقتصاد در سه بستر مجزا اما مرتبط مطرح می گردد:
نخست بســتری اســت که در آن اطالعات تعریف می شود و 
ویژگی های اقتصادی آن مشخص می گردد، دیگری بستر اقتصاد 
کالن اســت کــه در آن نقش اطالعات در ســاختار اقتصاد ملی 
توصیف و تا حد ممکن ســنجیده می شــود و سوم بستر اقتصاد 

خرد اســت که در آن ارزش ها و هزینه های 
اقتصادی وابســته به اطالعات به شکل های 

خاص موردبحث قرار می گیرد.
نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است 
با اســتفاده از فن آوری های نوین شبکه های 
ارتباطی به تبادل اطالعات می پردازد و علمی 
که به مطالعــه اطالعات و ســرمایه گذاری 
درزمینه های جدید مثــل تولید اطالعات، 
گردآوری و اشــاعه جهت توسعه اقتصادی 

می پردازد اقتصاد اطالعات است.
اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد:

1. جهانی است
2. معطوف به اشــیا و امور غیرملموس چون ایده ها و اطالعات 

است
3. اجزای آن به شدت باهم در ارتباط است.

این سه نوع، ویژگی جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس 
کرده اند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشئت می گیرد. 
اصطالح اقتصاد اطالعات اولین بار در دایره المعارف اقتصادیون در 
دهه 196۰ ظهور پیدا کرد. ولی در حوزه کتابداری و اطالع رسانی 
در دهه 198۰ به کاربرده شــد که هم زمان بــا مطالعات ارزیابی 
نظام های اطالعاتی بوده اســت. این موضــوع ابتدا بر موضوعاتی 
مانند تحلیل های هزینه و اثربخشی خدمت اطالع رسانی متمرکز 
بوده و پس ازآن مطالعات ارزش اطالعات برای کاربران کتابداری و 

اطالع رسانی هزینه محور وجود دارد.
ویژگی های اقتصاد اطالعات:

اگــر ارزش اطالعــات و دانایی را تقلیــل و آن را به عنوان یک 
کاال موردبررسی قرار دهیم، اطالعات در مقایسه با سایر کاالهای 
اطالعاتی دارای مزایا و معایبی است که در این قسمت به اختصار 

نام برده می شود.
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مزایای اطالعات به عنوان یک کاال
1. عدم محدودیت و فناپذیری اطالعات

2. استفاده و فروش هم زمان آن به چندین نفر
3. توانایی ایجاد ارزش افزوده در کاالها و خدمات

4. اشتغال زایی اطالعات
5. خطرآفرین نبودن تولید بیش ازحد اطالعات

6. تأثیر زمان  بر ارزش اطالعات
7. انعطاف پذیری قیمت اطالعات

8. سودآور و درآمدزا بودن تولید و تجارت اطالعات در مقایسه 
با سایر تجارت ها

9. اطالعات به عنوان ماده اولیه در جهت کاستن هزینه ها
1۰. عدم محدودیت و دائمی بودن مالکیت اطالعات

معایب اطالعات به عنوان یک کاال
1. هزینه های آشــکار در زمینه های نیروی کار، تجهیزات و 

خرید
2. بازدهی نامعلوم

3. بازدهی کم اقتصاد اطالعات در ایران
4. اطالعات مستقیماً مولد نیست

اطالعات یک منبع حیاتی برای پیشــرفت علمی و اقتصادی 
در هر کشــوری محســوب می گردد. در این زمینه باید اذعان 
کرد که ســطح تولید اطالعات در کشــور ما بسیار پایین است 
و درواقع هنوز اهمیت اطالعات شناخته نشــده است.با توجه به 
فن آوری نوین ما هنوز یکی از واردکنندگان اطالعات کشورهای 
توسعه یافته هســتیم و هنوز نتوانسته ایم جایگاه مناسبی را در 
بین کشورهای توسعه یافته کسب کنیم و این خود حاصل عوامل 

مختلفی است که برخی از آن ها عبارت اند از:
1. خصلت دوگانگی اقتصاد

2. وابستگی فن آوری
3. اتکای اقتصاد ایران به صادرات تک محصولی نفت

این مشــکالت اقتصادی که گریبان گیر اقتصاد کشور است 
باعث شــده هنوز اقتصاددانان ما درگیر مباحث پایه ای باشــند 
و تا زمانی که این مباحث برطرف نشــود مجال بررسی اقتصاد 
اطالعات به مسئوالن دولتی ایران داده نمی شود. برخی عواملی 
که توجه به آن ها موجب شــکوفایی و توســعه اقتصادی کشور 

می شود:

1. ایجاد نظام ملی اطالع رسانی مناسب در کشور برای تولید، 
گردآوری، سازمان دهی، مدیریت، اشاعه و مصرف اطالعات

2. توسعه زیرســاخت های فن آوری های اطالعات و ارتباطات 
به صورت همگام و منظم در تمامی ساختارهای جامعه

3. ایجــاد رابطه تنگاتنگ بین نیازهــای جامعه و تحقیقات 
دانشگاهی

4. توجه به تحقیق و پژوهش از سوی مدیران و سازمان های 
مختلف

بازاریابی خدمات اطالعاتی

در مفهوم عــام بازاریابی فرآیند ســازمان دهی شــده ای از 
برنامه ریزی هــا، اجرای طرح ها، قیمت گذاری، ترویج و اشــاعه 
ایده ها، تولیــدات و خدمات برای حصول بــه رضایت فردی و 
ســازمانی است. مرکز اطالع رسانی باید ضمن معرفی خدمات و 
محصــوالت و توصیف آن ها به بازارهــای هدف اصلی به منظور 
رفع نیازهای اطالعاتی آن ها صورت می گیرد. بنابراین الزم است 
با بهره گیــری از تجربیات موجود درزمینهH بازاریابی و پذیرش 
چارچوب های اصلی آن عوامل مؤثر و عناصر اصلی در بازاریابی 
خدمات اطالعاتی تعیین و ســپس بــه تدوین طرح بازاریابی و 

شیوه های معرفی خدمات و محصوالت پرداخته شود.
درنتیجــه در عصر حاضــر که درواقع عصر اطالعات اســت 
آشــنایی با اقتصاد اطالعات و بازاریابی خدمات اطالعاتی یک 
الزام اســت و با توجه به اینکــه اطالعات به عنوان یکی از منابع 
اصلی درآمدزایی کشــورهای توســعه یافته درآمده است خوب 
است که کشــور ما نیز به توسعه زیرساخت های اطالعاتی خود 
بپردازد. دراین بین کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی و همچنین 
متخصصان این حوزه نقش بســزایی را دارنــد که می توانند با 
بازاریابی خدمات اطالعاتی درآمد ملی را از این راه افزایش دهند 

و موجب رشد و تعالی کشور شوند.
امید است با آشنایی کتابداران و اطالع رسانان با این مفاهیم 
و کسب مهارت های ذکرشده از طریق مجراهای بیان شده بتوان 
پویایی و سودمندی کتابداری و اطالع رسانی را نمایان تر ساخت.

منابع:
ابراهیمی، رحمان. “اقتصاد اطالعات و بازاریابی خدمات اطالعات” . ارتباط 

علمی، دوره دهم شماره دوم، 1387٫
ام هایــس، رابرت، ترجمــه حمیدرضا جمالی مهموئــی. دایره المعارف 

کتابداری و اطالع رسانی
حنفی نیری، کریم. “تحقیق و توسعه در ایران” .1385٫
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گزارش چهارمین جشنواره ملی برترین های سال علم اطالعات و دانش شناسی
y نویسنده : میالد روشنی

   دانشجوی کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد تهران

چهارمین جشنواره ملی برترین های سال علم اطالعات و دانش 
شناسی و بزرگداشت چهلمین روز درگذشت بانو پوری سلطانی، 
از ســوی اتحادیه انجمن های علمی _ دانشجویی علم اطالعات و 
دانش شناسی ایران )ادکا( با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید 
و پژوهشگران عصر روز چهارشنبه 25 آذر ما هم زمان با آغاز هفته 

پژوهش در دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی برگزار شد.
در آغــاز برنامــه با پخــش کلیپی به مناســبت چهلمین روز 
درگذشــت بانو پوری ســلطانی یاد و خاطره این استاد تأثیرگذار 
رشــته علم اطالعات و دانش شناسی زنده نگه داشته شد. سپس 
مهدی رحمانی دبیر ادکا و جشــنواره ضمــن خیرمقدم، عنوان 
کــرد که هدف ادکا از برگزاری جشــنواره برترین های حوزه علم 
اطالعات و دانش شناســی این اســت که با تجلیل از برترین های 
این رشــته، ضمن پرداختن به رسالت خویش، موجبات آشنایی 
بیشتر دانشجویان و به خصوص دانشجویان نخبه، به عنوان نماینده 
دانشجویان علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی سراسر کشــور را فراهم نماید. امید است انجام این 
امر، انگیزه و عملکرد دانشجویان علم اطالعات و دانش شناسی را 

به طرز چشمگیری ارتقاء داده و باعث رشد شخصیت آنان باشد.
وی در ادامه بیان کرد: در این جشنواره در بخش های دانشجوی 
برتر، پایان نامه برتر، انجمن برتر، نشریه برتر و وبالگ برتر دانشجویان 
به رقابت پرداختند و از میان 71 اثر ارسالی از زمان آغاز فراخوان 
تا پایان شــهریورماه، داوری آثار انجام شد. رحمانی همچنین از 

نهادهای حامی این جشــنواره نظیر 
معاونت فرهنگــی و اجتماعی وزارت 
معاونت  فنــاوری،  و  تحقیقات  علوم، 
طباطبایی  عالمه  دانشــگاه  فرهنگی 
و دانشــگاه شهید بهشــتی، شرکت 
پیام حنان  نرم افزاری و سخت افزاری 
و انجمن های علمی دانشــجویی علم 
اطالعات و دانش شناسی دانشگاه های 
عالمه طباطبایی و شــهید بهشــتی 

تقدیر و تشکر کرد.
ادامــه دکتر عصمــت مؤمنی  در 
استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی 
به ســخنرانی پرداخت. ایشان عنوان 
کردند که انجمن های دانشجویی پل 
ارتباطی رشته علم اطالعات و دانش 
شناســی بین اســاتید و دانشجویان 

است.
در بخــش بعدی برنامــه جناب آقای 
ســید ابراهیم عمرانی عضو انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران ضمن 
گرامیداشــت یاد پوری ســلطانی، بانوی کتابداری ایــران، حرفه ای و 
آرمان گرا بودن را از ویژگی های بارز شــخصیتی وی دانست و بیان کرد: 

حرفه ای بودن را برای انجام هرچه بهتر فعالیت ها به کارگیرید.
 

در ادامه اسامی برگزیدگان به شرح زیر اعالم شد:
• دانشجوی برتر در مقطع کارشناسی:

دانشجوی برتر: عطیه باغستانی با امتیاز 955
• دانشجوی برتر در مقطع کارشناسی ارشد:

محمدرضا شکاری با امتیاز 2465
قابل تقدیر 1: نیره خداداد شهری با امتیاز 2264

قابل تقدیر 2: ناهید پروینی با امتیاز 17۰1
• دانشجوی برتر در مقطع دکتری

قابل تقدیر 1: فاطمه پازوکی با امتیاز 25۰4
قابل تقدیر 2: مریم پاکدامن با امتیاز 2361

شایسته 1: سپیده فهیمی فر با امتیاز 2747
شایسته 2: عیسی زارعی با امتیاز 2583

• پایان نامه برتر در مقطع کارشناسی ارشد:
پایان نامه برتر: الهه امتی، عنوان پایان نامه بررســی مقایسه ای منابع 
 ovid و silberg منتخب پزشــکی مبنی بر شواهد بر اساس معیارهای

در سال 2۰13
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پایان نامه قابل تقدیر 1: نسرین علی پور، عنوان پایان نامه: ارزیابی کیفی 
وب سراچه های آرشیوهای ملی جهان با دو روش وب کیو ای ام و فاز- وب 
پایان نامه قابل تقدیر 2: سید سعید موسوی فر، عنوان پایان نامه: ارائه الگوی 
ارزیابی عملکرد کتابداران مطالعه موردی کتابخانه های عمومی با استفاده 

از روش بازخورد 36۰ درجه

• پایان نامه برتر در مقطع دکتری
پایان نامه برتر: ســمیه سادات آخشیک، عنوان پایان نامه: تحلیل عوامل 
مؤثر بر فرآیند تفسیر برنامه ریزی شــده در مراکز اطالع رسانی و کتابخانه 
مرکزی پایان نامه قابل تقدیر 1: مهسا نیکزاد، عنوان پایان نامه: بررسی روند 
تحول زیستی آثار نویسندگان ایرانی در پایگاه ISI در بازه 2۰12- 1931

پایان نامه قابل تقدیر 2: ســپیده فهیمی فر، عنوان پایان نامه: مدل سازی 
نشر کتاب الکترونیکی درسی دانشگاهی در ایران

• برندگان شرکت کننده در بخش وبالگ
برتر وبالگ برتر: سمانه رحیمیان

وبالگ شایســته: امیر رمضانی )با توجه بــه اینکه وبالگ آقای رمضانی 
در جشــنواره سوم به عنوان برتر انتخاب شده بود در این جشنواره به عنوان 

وبالگ شایسته انتخاب شدند.(

• بخش انجمن علمی- دانشجویی برتر
انجمن برتر: انجمن علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

انجمن قابل تقدیر1: انجمن علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه عالمه 
طباطبایی

انجمن قابل تقدیر 2: انجمن علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز

• برندگان شرکت کننده در بخش نشریه برتر نشریه برتر:
نشریه پیک کتابداری دانشگاه الزهرا

نشریه قابل تقدیر: نشریه دانشورزان جوان دانشگاه پیام نور امام رضا )ع(
 

از برنامه های ویژه این جشنواره اجرای زنده موسیقی و آواز سنتی توسط 
گروه موسیقی دانشگاه شهید بهشتی و اجرای استند آپ کمدی کتابداری 

توسط میالد روشنی بود.
 

منبع: لیزنا
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گزارش برگزاری رویداد همفکر در کتابخانه حسینیه ارشاد
y نویسنده : میالد روشنی

   دانشجوی کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد تهران

کتابخانه حسینیه ارشــاد در فصل زمستان امسال به برگزاری 
نشســت ها و رویدادهای اســتارت آپی و نوآوری هــای باز توجه 
ویژه ای نشان داده است و در همین راستا رویدادی را با همکاری 
»همفکر« در روز چهارشنبه 9 دی ماه 1394 از ساعت 18 تا 2۰ 

در کتابخانه حسینیه ارشاد برگزار کرد.
همفکر چیست؟

همفکــر یک رویــداد هفتگی و فرصتــی بــرای کارآفرینان، 
برنامه نویسان، طراحان و ســرمایه گذاران است تا به شبکه سازی،  
تبادل نظــر و یادگیری از یکدیگر منجر شــود. همفکر هر هفته 
چهارشنبه ها ساعت 6 تا 8 شب در یک استارت آپ برگزار می شود. 
بنیان گذاران آن نیز آقایــان هادی فرنود و حمیدرضا احمدی اند. 
اطالعات این رویدادها از http://hamfekr.net قابل دسترسی است.
هم اندیشی کســب کار اینترنتی در کتابخانه عمومی حسینیه 
ارشاد با اســتقبال خوبی برگزار شــد، در این نشست کتابداران 
عالقه مند به این حوزه به خصوص دوستان ادکا و کارآفرینان موفق 
شــرکت کردند و ایده های خود را به اشــتراک گذاشتند. شرکت 
در این رویداد با شــرکت در همایش ها و ســخنرانی های معمول 

تفاوت هایی داشت.
در این رویدادها، سخنرانی و ارائه نظرات به صورت فردی وجود 
نداشت. بلکه در ابتدا شرکت کنندگان حلقه ای تشکیل دادند و به 
معرفی خود، فعالیت ها، عالقه مندی ها، رشته تحصیلی، حوزه های 
کاری و… پرداختند و درواقع همه فضا به صورت تعاملی اداره شد 

و همگی در بحث شرکت داشتند.
پس از معرفی تمامی شرکت کنندگان، گروه های بحث چندنفره 
ایجاد شد و افراد توانستند از طریق گفت وگو و تبادل نظر، ایده های 
خود را به اشــتراک بگذارند، با نظرات دیگران آشــنا شــوند، از 
حوزه های کاری خــود صحبت کنند تا درنتیجه بتوانند از طریق 
شبکه سازی انسانی کســب وکار راه بیندازند. شرکت در گروه ها و 
حلقه های بحث محدودیتی نداشت و همه می توانستند به صورت 
گردشی به گروه ها سرک بکشند تا مبحث موردعالقه خود را پیدا 

کنند.
حضار از رشــته های گوناگونی مانند آی تی، مهندسی پلیمر، 
برنامه نویسی، کســب وکار الکترونیک، حقوق، مهندسی مکانیک، 
علم اطالعات و دانش شناســی )کتابداری( و با سن های گوناگون 
بودند و بسیاری دانشــجویانی بودن که تجارب خوبی و کاربردی 
درزمینهٔ کســب وکار داشــتند. درواقع این افراد با حضور خود به 
دنبال کسب تجربه بیشتر و گسترش کسب وکارهای خود بودند. 
از تبادل نظرها، گرفتن آدرس های اینترنتی و ایمیلی و… می شد 
متوجه شــد که بســیاری به اهداف خود یعنی ایجاد زمینه های 
همکاری و شبکه ســازی رســیده اند و دنبال همکاری های بیشتر 

بودند.
از نــکات قابل توجه در این رویداد این بــود که برای اولین بار 
چنین برنامه ای در محیط کتابخانه برگزار می شــد و بســیاری از 
حاضریــن فضای کتابخانــه را برای برگزاری این گونه مراســم ها 
محیطی مناســب و صمیمی توصیف کردند. همچنین عده ای از 
حاضرین که در استارت آپ ها و کسب وکارهای اینترنتی مشغول 
فعالیت هستند، ابراز امیدواری برای همکاری بیشتر با کتابخانه ها 

و کتابداران را داشتند.
گفتنی است کتابخانه حسینیه ارشاد در ادامه سلسله نشست های 
علم اطالعات و دانش شناسی فصل زمستان خود، نشست های علم 

اطالعات و نوآوری باز را میزبانی خواهد کرد.

گزارش
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پرونده ویژه: دالیل عدم کتابخوانی مردم ایران )قسمت دوم(

y نویسنده : محمدرضا چهارسوقی
دانشجوی متالوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران  

خوانندگان گرامی بخش پرونده ویژه،شایسته است قبل از شروع 
مصاحبه ،کارشناس این قسمت را خدمتتان معرفی کنم.

ابراهیم فتوت ،شــاعر ،مترجم و عکاس ساکن اصفهان. 
تخصص وی ترجمه ی شــعرهای خارجی زبان اســت. از 
محبوب ترین آثار وی می توان به کتاب فانوس دریایی اشاره 

کرد.

+ سالم جناب فتوت، احوال شما؟
– سالم و احترام.

+ اجازه بدهید تا از شما بابت قبول مصاحبه تشکر کنم.
– خواهش می کنم عزیزم ،ســالمت باشید ان شاء اهلل ،راستش 
اگــر حقیقتش را بخواهید خودم را در حدی نمی بینم که بخواهم 
برای بهبود وضعیت نامناســب کتاب خوانی در کشورمان ایده ای 
ارائه کنم و ســعی می کنم جای اینکــه بخواهم یک تئوری برای 
بهبــود وضعیت کتاب خوانی در ایــران ارائه کنم ،یک کتاب برای 
ترجمه در دست بگیرم یا اینکه بخواهم محافلی اینترنتی در جهت 
گســترش کتاب خوانی در ایران برپا کنــم، خالصه ی کالم اینکه 
ترجیح می دهم به جای اینکه گوشــه ای بنشــینم و بگویم چه کار 
کنیم و چه کار نکنیم ،خودم دســت به عمل شوم چراکه تا دلتان 
بخواهد در جامعه تئوریسین و مدیر داریم که هم بهتر از من حرف 
می زنند و هم از بنده بزرگوارترند ،به همین علت کمی از مصاحبه 

کردن فراری ام.

+ میشه لطفاً یک خالصه کلی از داستان فانوس دریایی 
ارائه بدید؟

– فانوس دریایی یک روایت پسامدرن است از زندگی موجوداتی 
که خودشون را به دنیای مدرن و امروزی بسته اند ، گوشه گوشه ی 
دنیاهای مدرن ما پرشده از آدم های حقیقی و مجازی و بااین حال 
همه ی ما به تنهایی دچار هســتیم و داســتان ،دو روایت مختلف 
دارد از دو شخصیت متفاوت و این دو شخصیت هریک نماینده ی 
یک دیدگاه متفاوت در جامعه هســتند بااینکه هردو در یک دنیا 
زندگی می کنند ،دنیای شــخصی آن ها از هم بسیار دور است ،اما 
در عین دور بودن این دو دنیا از هم اشــتراکات بسیاری بین آن ها 
دیده می شود. داســتان روایت دوگانه ای دارد از این دوشخصیتی 
کــه عرض کــردم و درگیری این دو شــخصیت باهــم دیگر که 
گرچه خیلی کم و کوتاه اســت اما محور اصلی داستان رو تشکیل 
می دهد. یکی از شخصیت های داستان مردی است که تو زندگی 
خانوادگی اش موفق نبوده و برای حال و هوا عوض کردن به آلمان 
ســفر می کند تا در یک پیاده روی جمعی شــرکت کند و در این 
مسیر برایش اتفاقاتی می افتد که به داستان شکل می دهد ،و اگر 
بخواهیم داستان را به لحاظ فرمی بررسی کنیم باید بگویم داستان 
فرم خاصی ندارد و شــاید بتوان فرم داســتان را شبیه به داستان 

بیگانه اثر آلبرکامو دانست.
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+ استاد فتوت ،چه شد که فانوس دریایی را برای ترجمه 
انتخاب کردید؟

– ببینید ترجمه هــا دیگر معموالً این روزها حالت تجاری پیدا 
کرده اند و بیشتر به صورت فرمایشی انجام می شوند ،یعنی ناشران 
کتاب هایی را که این روزها پرفروش هستند را انتخاب می کنند و 
کار ترجمه را به یک مترجم ، یک ماقبل مترجم و یا حتی فردی 
که تنها یک دیکشنری داشــته باشد می سپارند و کار را این گونه 
به بازار می رســانند و بــازار هم به عناوینی مثــل پرفروش ترین 
رمان سال جذب می شــود و اصاًل خواست و سلیقه ی خواننده ی 
ایرانی در انتخاب رمان مؤثر واقع نمی شود. فانوس دریایی را طی 
گشت وگذاری در اینترنت پیدا کردم ،راستش مدتی بود که داشتم 
روی نویســنده های بریتانیایی کار می کردم و این کتاب را خیلی 
اتفاقــی به عنوان یک رمان انتخاب کــردم و با توجه به اینکه کار 
کردن روی رمان های ســنگین و پرحجم به درد حال و هوای این 
روزهای کشورمان نمی خورد ،جلب این کتاب شدم و وقتی داستان 
را خواندم جذب روایت عجیب داستان ، فضای عجیب تر داستان و 
نویسنده ی داستان شدم و بر آن شدم که کار را ترجمه کنم پس 

با ناشر صحبت کردم و ناشر هم کار را قبول کرد.

+ آقای فتوت ،محوریت اصلی مجله ی کتابدار در رابطه 
با کتابخانه های عمومی است،پس بگذارید به عنوان اولین 
سؤال ازتان بپرسم، چگونه کتابخانه های عمومی می توانند 
در پیشرفت سطح کتاب خوانی یک جامعه تأثیرگذار باشند 

؟
– خدمتتون عرض کنــم که کتابخانه های عمومی در حقیقت 
مکانی هســتند برای تجدیدقوای فرهنگی و می توانند با برگزاری 
برنامه هایی مخاطب رو به ســوی خودشــون جذب کنند ،اما در 
ایران تنها در زمان امتحانات کتابخانه ها بی اندازه شــلوغ می شوند 
و جدا از اون زمان ها شــما هر وقت کــه وارد کتابخانه ای عمومی 
بشــوید، دانشجویانی را می بینید که متوسل به رفتن به دوره های 
کارشناسی ،دکترا و… هســتند، کمتر در کتابخانه های عمومی 
دانشجو یا دانش آموزی را دیدم که در حال خواندن کتابی متفرقه 
باشد و اگر این موضوع را نقطه ضعفی برای کتابخانه ها بدانیم ،بهتر 
اســت برای رفع این ضعف کتابخانه ها برای همه ی اقشار جامعه 
برنامه هایی تدارک ببیننــد و از طریق این برنامه ها مخاطب را به 

مطالعه و کتاب خوانی جذب کنند.

+ می شود در سطح شهر، دانشگاه ها و در داخل مدارس 
کتابخانه های عمومــی را پیدا کرد ،بگذارید به کتابخانه ی 
مدارس و مســئوالن آن ها مانند معاونین پرورشی و غیره 
بپردازیم، این گونه کتابخانه ها و مســئوالن آن ها چگونه 
می توانند به بهبود وضعیــت کتاب خوانی در ایران کمک 

کنند؟
- هرچه بخواهیم باریک بین تر باشیم و به کتابخانه های خاصی 
مثل کتابخانه های مدارس بپردازیم وضعیت بدتر می شــود، برای 
مثال بگذارید از دانشــگاه خودم یاد کنم، تا آنجا که به خاطر دارم 
کتاب های کتابخانه حداقل پنج سال از تازه های نشر عقب تر بود و 
من به عنوان یک فرد کتاب خوان نمی توانستم کتابی که به تازگی 
منتشرشــده را در آنجا پیدا کنم ،البتــه آن روزها قیمت کتاب ها 
کمی پایین تر بود و سرانه ی کاغذ به ناشران داده می شد اما حتی با 
آن قیمت ها هم کتاب ها چهار پنج سال از بازار کتاب عقب بودند و 
این یک نقطه ضعف محسوب می شود و متأسفانه کسی تسهیالتی 
به کتابخانه ها نمی دهد ،اگرچه طبق قانون همچین تسهیالتی باید 
به کتابخانه ها ارائه شود، درنتیجه کتابخانه ها نمی توانند کتاب های 
روز را بخرنــد درحالی که طبق نام و عنــوان قوانین، کتاب ها باید 
به روز باشــند اما هیچ کتاب به روزی در کتابخانه ها دیده نمی شود 
و قاعدتــاً مــدارس می توانند با به روز کــردن کتاب ها و برگزاری 
برنامه های فرهنگی. برنامه هایی که بتواند دانشــجو و دانش آموز 
را جــذب کنند وضعیت بــازار کتاب را بهبود ببخشــند، حداقل 
برنامه هایی که می توانند برگزار کنند .مسابقه ی کتاب خوانی است 
و آن هم نه با جوایزی ماننــد خودکار بیک یا غیره ،جوایز باید به 
شکلی باشد که حداقل انسان ها را به عشق جایزه هم که شده ،به 

کتاب خواندن وادار کند.
خالصه بگویم ،با بروز کردن کتاب ها و همگام کردن کتابخانه ها 

با تکنولوژی وضع بهتر می شود.

+ والدین دانش آموزان و بعضاً دانشجویان ،عموماً کتاب 
را به عنوان یک مزاحمت برای درس خواندن فرزندانشان 
می داننــد، آیا واقعاً باید کتاب غیردرســی را یک مزاحم 

دانست؟
– ســؤال خوبی بود، نهاد اولیه ی فرهنگ سازی در جامعه ی ما 
خانواده اســت ،خانواده ها از طریق نگاهشان به کتاب می توانند به 
فرزندانشــان فرهنگ بیاموزند. مدرک گرایی آفت بزرگی است که 
بــه جان خانواده ها افتاده و اگر ما به کتاب خواندن به عنوان عامل 
مزاحم برای پیشــرفت نگاه کنیم و هدف رو فقط گرفتن مدرک 
بدانیم با مشکل به وجود آمدن دیدگاه غلط درباره ی کتاب مواجه 
می شــویم . من ابداً چنین فکر نمی کنم، کتاب مزاحمت نیست، 
و کتاب ها اگر خوب فیلتر بشــوند، خوب ترجمه بشوند و از همه 
مهم تر خوب انتخاب بشوند، انسان ساز هستند و انسان بودن بیشتر 
از مدرک دار بودن اهمیت دارد ،انسان بودن خیلی مهم تر از دکتر 
بودن است و ما گاهی این موضوع رو فراموش می کنیم، متأسفانه 
مدرک گرایی انسان ها را از گوهر وجودشان دور کرده و در حقیقت 
کتاب ها قطعه ی گمشــده ی وجود انســان هستند که ما را کامل 

می کنند.

+ در بیــن تمام افراد حقیقــی و حقوقی که در فرآیند 
انتخاب، فیلترینگ، ترجمه و در کل نشــر کتاب شرکت 
دارند ،چه کســی نقش مهم تری در درست کردن اوضاع 

کتاب خوانی ایران دارد؟
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– سیســتم فرهنگی مثل یک ماشین می ماند ،اگر تنها یکی از 
بخش های ماشــین دچار مشکل بشود شما با یک سیکل معیوب 
مواجه می شوید و نمی توانید به راندمان صددرصدی برسید ،اگرچه 
در ایران کار سیستم تولید کتاب به همان هفتاد یا هشتاد درصد 
هم برســد وضع از این وخامت درمی آیــد و کارمان راه می افتد.

وقتی جزئی ترین قســمت ها هم اهمیت پیدا می کند ،از وضعیت 
اقتصادی کشــور گرفته تا مترجمان و فروشندگان کتاب همگی 
نقــش مهمی دارند و من مترجم نمی توانــم بگویم که من نقش 
پررنگ تری دارم ، اما اگر ناشرها کمی دست از تجاری بازی بردارند 
و اگر ناشــران ما جای اینکه فقط فکر بفروش بودن کار باشند به 
فکر خوب بودن کار هم باشند و اگر مترجمان ما برای امرارمعاش 
و ماهی فالن قد تومن نخواهند ترجمه بکنند ،اگر کتاب فروش های 
ما از زیر فشــار مالی اجاره ی و مغازه و… دربیایند ، اگر جامعه ی 
ما به جای اینکه ســاعت ها وقتشان رو در تلگرام ،اینستاگرام و… 

تلف کننــد  روزی ده دقیقه به کتاب خواندن و کتاب 
بدهند و اگر وضعیت کپی رایت درست بشود و اگر 

فیلترهای ارشاد کمتر و بشه و هزاران اگر اتفاق 
بیافتد ،شــاید ما روزگاری نسبت موقعیتی که 

اآلن داریم با حسرت نگاه نکنیم.

+ استاد فتوت، شما به عنوان کسی 
که سال هاست تکنولوژی به خدمت 

کتــاب درآوردید و من هم مدتی در 
جوار شما بودم و واقعاً تو همون مدت 

و  گرفتم  ازتون  زیــادی  تأثیرات  کوتاه 
دیدم که چگونه به خوبی تکنولوژی رو رام 

کتاب کردید، میتونید به ما بگید که چگونه 
می شود همکاری کتاب و تکنولوژی رو بیشتر 

کرد و چه کسانی می توانند این کار رو انجام بدن؟
– لطفاً اجازه بدهید اول جواب سؤال دومتان رو بدم، همه ی ما 
می توانیم به شرطی که بخواهیم ،دوست بزرگوارم لطفتون به من 
بسیار زیاده، ما باید با تکنولوژی به عنوان بخشی از زندگی مان کنار 
بیایم، اگر ما به تکنولوژی به عنوان یک تسهیل کننده برای رسیدن 
به هدف نگاه کنیم و نه یک ابزار که بخواهد هدف را توجیه کند. 
گروه کتاب خوان، گروهی که شما فرمودید باعث تغییر دیدگاهتان 
درزمینــهٔ کتاب خوانی شــده ،مدت ها پیش بــه همت چندی از 
دوســتان و راه انداختن چند وب ســایت آغاز به کار کرد ، ما نیاز 
داریــم به امثال این گروه ها ،ما نیــاز داریم به امثال نرم افزارهایی 
مثل طاقچه و فیدیبو برای اینکه کتاب خواندن رو تسهیل بکنیم، 
شاید گاهی اوقات حتی انسان های امروزی هم در مقابل مطالعه ی 
الکترونیکــی گارد بگیرند ،اما فراموش نکنید که افکار ما عمل ما 
می شوند و اگر اندک اندک ذهن خود را به سوی استفاده ی درست 
از تکنولوژی ببریم ،شاید در فضای مجازی با افراد اندکی در حدود 
صد یا دویســت نفر در مورد کتــاب صحبت کنیم ،معرفی کتاب 
داشــته باشیم و به جای جوک و داستان های دیگر در مورد کتاب 
بحث کنیم ،می توانیم سبک زندگی خودمان را به سمتی ببریم که 

مطالعه بخشی از اون باشد.

+ آقای فتوت در بین صحبت های شما سؤالی برای من 
پیش آمد ،آیا شما به عنوان یکی از بهترین مترجمان ایران 

،کتاب های چاپی رو به الکترونیکی ترجیح نمی دهید؟
– ســؤال ســختی بود، حقیر هم مطالعه ی الکترونیک دارم و 
هــم مطالعه ی غیر الکترونیک و اگر بخواهم بگویم کدام نســبت 
به دیگــری برتری دارد باید اعتراف کنــم که حس کتاب ،حس 
متمایزی اســت ،حس لمس کردن کتاب ،بوی آشــنای کتاب و 
حس نوســتالژی کتاب ،اما نباید فراموش کنیم که امروزه موبایل 
و تبلت نزدیک ترین کســان ما هستند و اگر ما بگوییم که کتاب 
باید جایگزین موبایل شــود ،شاید حرفمان حالت شعار پیدا کند، 
بنده هم ای-بوک ریدر دارم و هم کتاب چاپی می خوانم و حقیقتاً 
فرهنگ سازی کار سختی اســت و در کشورهای خارجی مردم با 
کتاب های دیجیتال کنار آمده اند و مثاًل شــرکت آمازون با 
تولید کتاب خوان کیندل توانســته کتاب خوانی بسیار 
ارزان بــه مردم ارائه دهد اما از ســوی دیگر محتوی 
را باقیمت بــاال به فروش می رســاند و یک درگاه 
اقتصادی برای ناشران ،نویسندگان و مترجمان به 
وجود می آورد، اما در کشور ما که نه کپی رایت 
رعایت می شــود و نه حق ناشر به طور کامل 
پرداخت می شود، تا برنامه ای جامع به وجود 
الکترونیکــی نمی تواند فرصت  نیاید کتــاب 
شایسته ای برای ناشــران به وجود بیاورد و من 
بااینکه به هر دو سبک کتاب خوانی عادت دارم به 

دالیل ذکرشده کتاب کاغذی را ترجیح می دهم.

+ استاد فتوت ممنون از شما،به عنوان سؤال آخر 
آیا کاری بعد از کتاب فانوس دریایی در دست دارید؟

– مجموعه ی شعری در آینده ی نه چندان دور با ترجمه ی من 
به بازار خواهد آمد ، به عالوه کتابی به نام گوش جان ســپردن به 
آوای ملخ ها هم که مجموعه مقاالتی پیرامون دموکراســی هست 

هم در آینده چاپ خواهد شد.

+ خیلی ممنون از شما، خیلی لطف کردید.
– خواهش می کنم محمد جان شادباشید.

– شادباشید،بدرود.
 

مصاحبه کننده: محمد رضا چهارسوقی
تاریخ مصاحبه: 18 دی 1394

روش مصاحبه: تلفنی

 ما به تکنولوژی 
به عنوان یک تسهیل کننده برای 

رسیدن به هدف نگاه کنیم و نه یک 

ابزار که بخواهد هدف را 

توجیه کند.
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کتاب فروشی در کوه!
y نویسنده : میالد روشنی

دانشجوی مقطع کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد 

بعد از مدت ها کار و درس و فعالیت باالخره یک روز خالی پیدا 
کردم. با چند تا از دوستان قرار گذاشتیم که بریم کوه و باالخره با 
کلی این در و اون در زدن »درکه« رو انتخاب کردیم. در میانه ها 
راه بودیم و اتفاقاً مســیرهای هموار و ناهموار زیادی رو طی کرده 
بودیم کــه از دور مغازه ای توجه ما رو به خودش جلب کرد. یک 
کتاب فروشــی اون هم در کوه! واقعاً برایمان جالب و عجیب بود. 
سه نفر توی غرفه بودند و مسئول فروش کتاب ها آقای ابراهیمی 
نامی بود که خیلی گرم از ما اســتقبال کرد. ما هم سریعاً شروع 
کردیم به عکس انداختن. من هم همان لحظه قلم و کاغذ گرفتم 
دســتم و شروع کردم سؤال پرسیدن. آقای ابراهیمی هم با کمال 
صداقت برای ما وقت صرف کرد و به سؤاالت جواب داد. ماحصل 
این گفت وگو هم تبدیل به گزارشی شده که در ادامه می خوانیم:

 
– چند سال است که در کوه کتاب می فروشید؟

دو ســال، روزهای تعطیل و پنجشنبه و جمعه ها در کوه کتاب 
می فروشیم؛ و طول هفته هم به تهیه کتاب و مطالعه می پردازیم

 
– حاال چرا کوه رو انتخــاب کردید؟ مگر مردم در کوه 

کتاب هم می خوانند؟
بلــه اتفاقــاً مردمی که به کــوه می آیند کتاب بیشــتری هم 
می خواننــد. به نظر من ارتباط با طبیعت و کوه کمک بیشــتری 
می کند که مردم به تمامی مســائل زندگــی ازجمله مطالعه هم 
بیشــتر توجه کنند. اکثر کسانی که برای تفریح و ورزش به کوه 
می آیند قطعاً سهمی هم برای کتاب و مطالعه اختصاص می دهند؛ 
بنابراین مردمانی که کوه می آیند اتفاقاً بیشتر از مردمی که از شهر 

تکان نمی خورند کتاب می خوانند.

– چی شد که به فکرتان رسید بیایید در 
کوه کتاب بفروشید؟

راســتش من در میدان انقالب مغازه گرفتم اما 
از فروشــم راضی نبودم و چون خــودم به کوه و 
طبیعت عالقه داشتم امتحانی اینجا مغازه گرفتم 
و اتفاقاً فروشــم هم از اونجا بیشــتر بود. فهمیدم 
اینجا مردم کتاب خوان بیشــتری یافت می شود. 
هم خودم از طبیعت لذت می برم و هم کتاب های 

بیشتری می فروشم.
 

– شما چه جور کتاب هایی می فروشید؟
ما معمــوالً کتاب هــای جدید و چــاپ روز را 
نمی توانیم بفروشیم چون هم در بازار هست و ما نمی توانیم وقت و 
انرژی خودمون رو برای باال آوردن صرف کنیم. ما از کتابخانه های 
شــخصی مردم خرید می کنیم و اینجا می فروشیم. کتاب های ما 
منحصربه فرد هســتند. ممکن است حتی تو بازار هم پیدا نشوند. 
حتی توریســت های خارجی هم بودند کــه از دیدن کتاب های 
ما متعجب شــدند؛ مثاًل کتابی بود که یک فرانســوی از دیدنش 
متعجب شد و گفت این کتاب در کشور خود ما هم به سختی پیدا 

می شود و خیلی وقت هم هست که دیگر چاپ نمی شود.
– کمی درباره مشتری هایتان بگویید.

مشــتری های ما در کوه تقریباً مشــتری دائمی هستند چون 
اکثــراً مداوم و هفتگی به کوه می آیند و تفریح و ورزش می کنند. 
خیلی ها حتی کتاب هم ســفارش می دهند و ما برایشــان تهیه 
می کنیم و به اینجا می آوریم تا به دستشــون برسونیم. خیلی ها 
هم قیمت کتاب برایشــان مطرح نیست و فقط دنبال کتاب های 

مدنظرشان می گردند.
 

– اگر نکته ای هست که مدنظر دارید بفرمایید.
ایــن نکته را هــم بگویم که ما فقط کتاب فروش نیســتیم. به 
نظر من یک کتاب فروش خــوب باید کتاب ها، وضعیت فرهنگی 
و تاریخچه تحوالت کتاب را بداند و جامعه را هم بشناســد. خود 
ما خیلی روی کتاب شناســی ها کارکرده ایم و از تاریخچه و اوضاع 
کتاب خبــر داریم. ضمن اینکه کتاب های خیلی از ســایت های 

معروف فروش کتاب رو هم ما تهیه می کنیم.
در آخر هم برای شــما و همه عالقه منــدان این حوزه آرزوی 

موفقیت می کنم.
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جودی ابت کتابدار می شود
y نویسنده : فاطمه ترابی

دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

شنیده اید که میگویند، برخی صحنه ها، واژه هاو پدیده ها خاطره 
ساز می شوند؟ آری درست است چراکه بوی خاک بعد بارش باران، 
لمس غبار روی کتاب های حافظ و ســعدی در انبار خانه بی بی، 
تماشــای جعبه های جادویی، گاهی فیلمی گاهی کارتونی، زنده 
می کند روح مــرده کودک درون آدمی را که در کالبد جســمی 
ســر به فلک برده و همه می پندارند بزرگ شده، دیگر از او انتظار 
نمی رود کودکی کند، شــیطنت کند، پنجره همســایه را با توپ 
فوتبالش بشــکند و از خروس خوان تا غــروب آفتاب در کوچه ها 
لی لی بازی کند، گاهی خاله بشــود و گاهی دزد و پلیس٫ خالصه 
اینکه بازیگری زبده شــود در پوشــش تمام نقش ها… آری در 
فراز و نشــیب خاطرات ما »جودی ابت« نامی اســت که یادآور، 
16 سال زیســتن دختری در یتیم خانه »جان گریر«، اولین طنز 
نوشته جودی که عامل آشنایی آن با جان اسمیت شده، همان که 
تصویری ساخته خیال جودی بود، همان که لنگ های دراز و کاله 
و عصایش، معرف بزرگی قلبش بود، آری سرپرســتی مهربان که 
قلب دختری با موهای قرمز را تســخیر کرد. اما جودی، دخترکی 
که به بی ریایی و سر به هوایی شهره بود؛ و سرانجام این همان بابا 
لنگ دراز، ســایه ذهن جودی بود که قیمش گشت و جودی این 
دخترک یتیم راهی کالج شد، از همان ابتدای ورود به بابا لنگ دراز 
قول داد که هرماه نامه ای به وی بنویسد و از شرح حالش گوید… .

نامه
گیرنده:

جان اسمیت )بابا لنگ دراز عزیز(
ســالم بابا لنگ دراز عزیز، شب ها و روزها تالش می کنم و درس 
می خوانم تا به هدف بزرگی که در تاریکی شــب ها در اتاق 3۰1 
امارت »سیلگوســن« به ذهنم خطور کرده برســم. اوضاع واحوالم 
خوب اســت، گل های رز صورتی و ســکه های طالیــی که برایم 
می فرســتی دنیای کوچکم را بزرگ کرده، شب ها و روزها در بین 
کتاب ها قدم می زنم، نمی دانم اما انگار دنیای من خالصه شده در باز 

کردن کتابی و بوییدن ورقه های کاهی آن، روزها درس می خوانم 
و شــب ها به کتابخانه کالج می روم و تا نیمه های شب کتاب های 
درهم و بر هم این کتابخانه را به ظاهر سروســامان می دهم.. .علم 
چینش کتاب های این قفسه های سر به افالک کشیده را نمی دانم، 
حتی نمی دانم در دانشگاه رشته تحصیلی که بشود سامان بخشید 
به فرهنگ یک ملت، به کتابخانه ها وجود دارد یا نه؟ اما شبانه روزم 
در البه الی این قفسه ها خوش است، البته گاهی از بین قفسه های 
آهنین و سر به افالک کشیده این تونل سرد و تاریک که نامش را 
کتابخانه نهاده اند خش خش دندان های موشی که در حال جویدن 
کتاب رده بندی ملویل دیویی است سکوت سرد فکرم را می شکند. 
هرروز که می گذرد عشق و عالقه من به کتاب و کتابخانه فروزان تر 
می شود.. .سختی هم دارد ولی وقتی می بینم نتیجه گودی چشمانم 
در اثر بی خوابی هایم شــده مکانی آمیختــه از رنگ ها، کتاب های 
رنگینی که بر اساس قد و هیکلشان، گاه پر از غرور و گاه افتاده به 
قفسه های رنگ آمیزی شده تکیه زده اند، کتاب های چندین و چند 
جلــدی رده بندی دیویی و کنگره، ترکیب هایی از نورهای زیبا که 
روی میزهای نخودی رنگ کتابخانه خودنمایی می کنند، خرسند 
می شوم از ایام. بابا لنگ دراز دیگر امروز خواستن توانستن نیست، 
چراکه در کتابی از ناپلئون نوشــته بود »دیگر خواســتن، شدن 
است« این اولین و آخرین نامه ای بود که از جودی به بابا لنگ دراز 
ارسال شد.. .دیگر خبری از جودی نشد.. .اینک انتظار هم برای بابا 
لنگ دراز قصه ما معنا شد.. . آری جودی، درس می خواند و زندگی 
می کرد و سازش، ســازش با سالی با جولیا این دخترک مغرور و 
افاده ای داســتان ما… زندگی می کرد با خیالش، با خیالی که او 
را سوق می دهد به ســوی کتابخانه، کتاب و کتابداری… سال ها 
می گذرد و جودی می رســد به جایگاهی که فارغ التحصیل رشته 
کتابداری شده، او جوان است و در جوانی مدیری الیق شده… .

نامه آخر
گیرنده:

جان اسمیت )بابا لنگ دراز عزیز(
کتابخانه ای بزرگ در مرکز شهر پاریس با سایر منابع اطالعاتی 
و 1۰۰ کتابدار الیق از سراســر کشــور، به سرپرستی جودی ابت 
در حال افتتاح اســت.. .از شما دعوت می شود در جشن افتتاحیه 
کتابخانه عمومی »یادبود« در 15 ژانویه همین ســال شرکت به 
عمل آورید و حال می توان گفت »آدمی  زاده افکار خویش اســت، 
فردا همان خواهد شــد که امروز به آن اندیشیده ای«)جروشا ابت 

مشهور به جودی ابت(

سرگرمی
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#اینفوگرافی
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سنت های مطالعه در تعطیالت )یک کتاب در تختخواب هرکس(

y نویسنده : نازنین مؤمن زاده
   کتابدار کتابخانه عمومی اوحدی مراغه 

دانلود فایل اینفوگرافی فوق:

نسخه انگلیسی

اینفوگرافی
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