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“کتابدار 2.0“ برونداد گروه اجتماعی Librarian 2.0 است که در محیط نرم افزار 
موبایلی تلگرام تشکیل شــده است؛ در این گروه افراد، اطالعات و منابع مربوط 
به مهارت های حرفه ای و جدید مورد نیاز کتابداران و اطالع رسانان را با هم به 

اشتراک می گذارند.
برای استفاده مفیدتر از بستر شبکه های اجتماعی با پیشنهاد و حمایت “یابش“، 
هیئت تحریریه مجازی مجله در همان نرم افزار تلگرام تشــکیل شــده است و 
اینک با مباحث ســطح باالی مهارتی در خدمت جامعه کتابداری اطالع رسانی، 

و پژوهشی ایران هستیم.
مطالب مجله با کمک کتابداران جوان و دانشجویان سطوح مختلف کتابداری و 
اطالع رسانی از دانشــگاه ها و نقاط مختلف کشور، آماده سازی می شود؛ افراد 
قدرتمندی که برای این مطالب وقت گذاشــته و سعی می کنند بهترین مطالب 
ممکن و بروزترین آن ها را به جامعه ی مخاطب کتابدار 2.0 اهدا کنند. در مسیر 
پیِش رو برای تحقق هر چه بهتر اهداف مجله و اعتالی مهارت های کتابداران و 
اطالع رســانان، و نیز افزایش رغبت کاربران با استفاده از خدمات نوین کتابخانه 
ها، از همکاری و همراهی همه صاحب نظران، اســاتید و دانشجویان و شاغالن 
محترم حوزه علم اطالعات ایران استقبال می کنیم. لطفاً دیدگاه ها، پیشنهادها، 

پرسش ها و انتقادات خود را برای ما ارسال کنید.

جهت برقراری تماس با ما می توانید از هر یک از راه های زیر اقدام نمایید:

lib2mag@gmail.com  :ارسال ایمیل به

http://lib2mag.ir/contact-us :ارسال پیام از طریق نشانی

https://telegram.me/yabesh_ir : ارسال پیام به آدرس تلگرام

 https://telegram.me/Librarian2 :2.0 کانال مجله کتابدار

صاحب امتیار: شرکت داده پردازی تالش و توسعه

مدیر مسئول: حسین حیدری
                    کتابدار دیجیتال کتابخانه آستان مقدس امام حسین علیه السالم - کربالء

مدیر اجرایی : الهام رضوانی گیل کالئی

گروه ســردبیری:  معصومه انصاری - میثم داستانی - مریم عبداهلل زاده - عاطفه عبدی - 
سمیه مردمی - نازنین مؤمن زاده

ویراستاران : الهام رضوانی گیل کالئی - معصومه انصاری
صفحه آرایی : الهام رضوانی گیل کالئی

طراح جلد : حسین حیدری

همکاران این شماره به ترتیب حروف الفبا : آال آبتین - زهرا اسالمی - معصومه انصاری 
- سمیه پروین - فاطمه ترابی - محمدرضا چهارسوقی - روناک حمزه ای - حسین حیدری 
- مهرداد خالدیان - میثم داستانی - فیروزه دوخانی - میالد روشنی - ژیال سعیدی - احمد 
شــاه بیگ - مریم عبداهلل زاده - عاطفه عبدی - نســیم فکوری - ســمانه مثنوی - عباس 

محمودی - سمیه مردمی - نرگس ملکوتی اصل - نازنین مؤمن زاده - هانیه وهابی 
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 Multiple( مخفف کلمه ی مولتیپل اسکلروسیس )MS(ام اس
Sclerosis( بیماری اســت که امروزه گریبان گیر جامعه ی ما شده 
و دیگر محدود به ســن های 20به باال نیســت بلکــه کودکان و 
نوجوانان مان را نیز درگیر خود نموده اســت، ام اس نوعی اختالل 
خود ایمنی اســت که در آن دســتگاه ایمنی بدن فرد به دستگاه 
عصبی مرکزی خودش حمله می کند. در واقع در بیماری ام اس، 
سیستم ایمنی بدن فرد به میلین حمله می کند و موجب تخریب و 
از بین رفتن آن می شود، با از بین رفتن میلین، آکسون ها قادر به 

انتقال موثر پیام های عصبی نخواهند بود.
تعداد مبتالیان به ام اس در ایران تا سال 1390 حدود 30 هزار 
نفر اعالم شــده و این میزان طبق تحقیقات افزایش زیادی داشته 

است.
یکی از اختالالتی که به موجب این بیماری ممکن است ایجاد گردد 
اختالالت شــناختی اســت که عبارت از کاهش حافظه، اختالل توجه، 
ناتوانی در حل مشکالت، آهسته شــدن پردازش اطالعات و اشکال در 
توجه به کارهای شناختی می باشــد، برای رفع این مشکل راهکارهای 
زیادی در نظر گرفته شــده است که توسط مختصصان بر روی بیماران 
اعمال می شــود، یکی از این روش ها آن اســت که بــه بیماران توصیه 
می شود که به مطالعه کردن کتاب ها، مجالت ، روزنامه ها و…بپردازند چرا 
که طبق نظر محققــان فعالیت ذهنی مانند کتاب درمانی باعث افزایش 

سلول های مغزی در بعضی از نواحی مغز می شود.
کتاب درمانی واژه ای قدیمی اســت و مفهوم اساســی کتاب درمانی 

بازپروری از راه خواندن است.
فکر کتاب درمانی از آن جا بر می خیزد که انســان به تعیین هویت با 
دیگران از راه ادبیات و هنر عالقه مند اســت و کتاب درمانی تعامل بین 
خواننده و ادبیات است و برای تعریف کتاب درمانی در زمینه ی بیماری 
ام اس می توانیم بهره گرفتن از کتاب برای ایجاد دگرگونی در اختالالت 

شــناختی را بیان کرد، کتاب برای بیماران ام 
اس همچون دارویی با سه برابر تاثیر داروهای 
شیمیایی است و مبتالیان به ام اس با تقویت 
اندیشــه می توانند روند درمان خود را تسریع 

کنند.
ضرورت کتابخوانی و تمرکز روی مســائل 
فکری و ذهنی در بســیاری از کشــورها مورد 
توجه اســت اما ایــران در بحث توانبخشــی 
با مشــکالتی مواجه اســت، با تمرکز بر روی 
کتابخانه های تخصصی می توان تا حدودی در 

رفع این معضل گام برداشت.
مطالعه از طریق کتاب ها تمرکز بیشتری در 
ذهن انســان ایجاد می کند و باعث پیشــگیری از دست رفتن حافظه و 
تمرکز در این بیمــاران می گردد و آنان را برای زندگی و کار در جامعه 
آمــاده کرده و امید به زندگی را در آنــان افزایش می دهد و این امکان 
هســت که این افراد با مطالعه کردن ناراحتی و دردهای خود را خیلی 
کمتر از دیگر مواقع به یاد آورند و در آن ســاعات مطالعه و با تمرکز بر 
روی موضوع مورد مطالعه به از دســت رفتنی های خود نظیر سالمتی، 
حرکت و … نیندیشند و بتوانند در محیط زندگی و کار خود با تسلط بر 
موضوعات مطالعه شده اعتماد به نفس بیشتری یابند و در جلسات بحث 
و گفت وگو و  تعامالت اجتماعی قوی تر و موثرتر ظاهر شوند و نقش های 
خــود را در زندگی بصورت موثرتری ایفــا نمایند و در نتیجه از ابتال به 

افسردگی در آن ها جلوگیری شود و زندگی شادتری را دنبال کنند…
در انتهــا به امید روزی که درمان بیماری ام اس و دیگر بیماری های 

العالج پیدا شود و همه بیماران سالمتی خود را بازیابند.
 

پی نوشت 1: برای مطالعه بیشتر می توانید به کتاب های )با ام اس 
http://www. به زندگی لبخند بزن( و )غلبه بر بیماری ام اس ( و سایت

healthline.com/health/multiple-sclerosis مراجعه نمایید.
پی نوشــت 2 : هر گونه ســوال در مورد بیماری ام اس داشــتید 
 )m.abdolahzadeh61@gmail.com( می توانیــد از طریق ایمیــل
مطرح بفرمایید تا آنجا که در توانم باشد در خدمت دوستان و همکاران 

هستم.

منابع :

ام اس/دکتر علیرضا منجمی

بیماری ام اس و تاثیرات آن بر حافظه، خلق و احساسات/ دکتر مسعود اعتمادی و همکاران

کتاب درمانی در بهبود بیماران ام اس
y نویسنده : مریم عبداهلل زاده

   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
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کتاب های برگزیده کتابداری و اطالع رسانی و حوزه های مرتبط در ادوار مختلف 

جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران

y نویسنده : میالد روشنی
   دانشجوی کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد تهران

جایزه کتاب سال در ایران برای اولین بار 
با هدف تشــویق خادمان دانش و فرهنگ 
ایران در سال 1334 هجری شمسی اهدا 
شــد. این جایزه به پدیدآورنــدگان یازده 
کتاب برگزیده که در ســال 1332 منتشر 
شده بودند، تعلق گرفت. از آن سال به بعد، 
هر ساله طی فراخوانی از تمام نویسندگان، 
مترجمان و مؤلفان دعوت می شود تا پنج 
نسخه از کتاب خود را که در سال گذشته 
برای اولین بار و به زبان فارسی منتشر شده 
است، به نشانی دبیرخانه این جایزه ارسال 
کنند تا توسط هیأت داوران ارزیابی شود. 
این جایزه تا سال 1356 هـ . ش. در رشته 

های علوم و فنون، ادبی، علوم انسانی و علوم 
اجتماعیـ  تربیتی کودکان و نوجوانان به برندگان اهدا می شــد. از 
ســال 1356 با افزایش و قوت گرفتن وقایع انقالب و حرکت های 
مردمی، اهدای این جایزه به تعویق افتاد و چهار ســال بعد در سال 
1361 دوباره این موضوع در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح 
شد و در سال 1362 آیین نامه نحوه انتخاب کتاب سال در  وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تصویب شد. از سال1361 به بعد هر سال 
در دهه فجر مراســم اهدای جایزۀ کتاب سال برگزار می شود؛ سی 
و ســومین دوره جایزه کتاب سال، بهمن ماه 1394 برگزار شد. در 
این سی و سه دوره، 625 کتاب در حوزه های مختلف علوم برگزیده 

شده اند.
در ادامــه به معرفــی اجمالی کتاب هایی در حــوزه کتابداری و 
اطالع رسانی و حوزه های مرتبط مانند نسخه شناسی، نسخ خطی، 
کتاب شناسی ها،  فهرستگان ها، چاپ و نشر و… پرداخته ایم که در 
دوره های مختلف جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران برگزیده 

شناخته شده اند.

هفتمین دوره
کتاب شناسی حافظ

نیکنــام،  مهــرداد  گردآورنــده: 
]تهــران[: وزارت فرهنگ و آموزش 
عالی، شــرکت انتشــارات علمی و 

فرهنگی، 1367، پانزده،270ص.

 نهمین دوره
و  شناسی  نسخه  مراحل 
شــیوه های تصحیح نسخه 

های خطی فارسی
هروی،  مایــل  نجیب  تالیف 
رضوی،  قدس  آســتان  مشهد: 
بنیــاد پژوهش های اســالمی، 

1369، 504ص.

دهمین دوره
فهرست موضوعی نسخه 
کتابخانه  عربی  خطی  های 
اســالمی  جمهوری  های 
ایران و تاریخ علوم و تراجم 

دانشمندان اسالمی
حجتی،  باقر  محمد  نگارش 
به کوشــش ســازمان مدارک 
اســالمی،  انقالب  فرهنگــی 
مــدارک  ســازمان  تهــران: 
اســالمی،  انقالب  فرهنگــی 
سروش ) انتشارات صدا و سیما 

.1370 ،)
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 تاریخ مجــالت کودکان و 
نوجوانان

گردآوری و تدوین: منصور 
وزارت  تهران:  زاده،  حســین 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
مرکز مطالعــات و تحقیقات 
رســانه ها، 1370، ج: مصور، 
جــدول، نمونــه، مندرجات: 
ج.1. از آغاز تا انقالب اسالمی.

 
یازدهمین دوره

رده بندی PIR زبان ها و 
ادبیات ایرانی

صدیــق  ماندانــا  تالیــف 
کتابخانه  تهــران:  بهــزادی، 
ملی جمهوری اسالمی ایران، 

.1371

   دوازدهمین دوره
مروری بــر اطالعات و 

اطالع رسانی
حــری،  عبــاس  تالیــف 
تهران: دبیرخانه هیات امنای 
کتابخانه های عمومی کشور، 

نشر کتابخانه، 1372.

چهاردهمین دوره
رده PJA ادبیات عربی

تنظیــم و تدوین باســمه 
رضایی، تهران: کتابخانه ملی 
ایران،  اســالمی  جمهــوری 

.1374

بیستمین دوره
تاریخ نگارش های عربی

تالیف فواد سزگین، ترجمه، 
تدوین و آماده سازی موسسه 
اهتمام  به  فهرســتگان،  نشر 
خانــه کتاب، تهــران: وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
ســازمان چاپ و انتشــارات، 

1380. ج. ]4 جلد تاکنون[.

   مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
روحانــی  محمدتقــی  تالیــف 
رانکوهــی، تهران: جلــوه، 1380. 

بیست، 731ص.

بیست و یکمین دوره
   

فهرستواره کتاب های فارسی
به کوشش احمد منزوی، تهران: 
مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی، 
12ج)8 جلد تاکنون(، ج6، 1381.

آشنایی با صنعت چاپ
تهران:  دمیرچــی،  اســمعیل 
ســازمان چاپ و انتشارات وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1381.

)معرفــی  آثــار  فرهنــگ 
آغاز  از  جهان  ملل  آثارمکتوب 

تا امروز(
تحت نظر هیات علمی: اسماعیل 
ســمیعی)گیالنی(،  احمد  سعادت، 
رضا سید حسینی، ابوالحسن نجفی؛ 
به سرپرســتی رضا ســید حسنی، 
تهــران: ســروش، 6 ج )4 جلــد 

تاکنون(، ج4، 1381.

بیست و دومین دوره

های  دســتنویس  فهرست 
فارسی در کتابخانه  ملی اتریش 

و آرشیو دولتی اتریش در وین
فهرستگان،  تهران:  افشــار،  ایرج 
وین، فرهنگســتان علــوم اتریش، 

2003م = 1382ش.
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تاریخ  کتابگــزار:  مطبوعات 
نشــریه های ادواری حوزه 

کتاب در ایران
ســید فرید قاســمی: تهران: 

خانه کتاب، 1382. 2 ج.

بیست و چهارمین دوره
های  نســخه  فهرست 
المعارف  دائره  مرکز  خطی 

بزرگ اسالمی )ج2(
تالیف احمد منزوی، تهران: 
مرکــز دائره المعــارف بزرگ 
اســالمی، 1384، شــانزده + 

552ص.

   بیست و پنجمین دوره
دائره المعارف کتابداری و 

اطالع رسانی
گروهی از مولفــان؛ جلد1: 
سرویراســتار: عبــاس حری؛ 
ویراستار همکار: نرگس نشاط، 
محمدحسن  علمی:  دستیاران 
رجبی، نرگس نشــاط؛ جلد2: 
خســروی؛  فریبرز  نظــر  زیر 
ســر ویراســتار: ابراهیم افشار 
با همــکاری ســودابه نوذری؛ 
تهران: کتابخانه ملی جمهوری 

اسالمی ایران، 1962ص.

  بیست و هشتمین دوره
های  نســخه  فهرست 
خطی کتابخانه عمومی ایت 

اهلل گلپایگانی
خویــی،  صدرایــی  علــی 
ابوالفضــل حافظیــان و علی 
کتابخانه،  تهران:  نیا؛  صدرایی 
مــوزه و مرکز اســناد مجلس 

شورای اسالمی، 9 جلد.

بیست و نهمین دوره
حریم خصوصی اطالعات: 
مطالعه کیفــری در حقوق 
ایران، ایاالت متحده امریکا 

و فقه امامیه
تالیف فرید محسنی، تهران: 
دانشگاه امام صادق)ع(، 1389، 

654ص.

 

سی و سومین دوره
فهرســت کتــاب های 

فارسی شده چاپی
فرشــته  تدوین:  و  پژوهش 
جوان،  فضائلی  میهن  ناصری، 
محمدکریــم رحمانــی پور و 
حمزه کاهانی، زیر نظر: ســید 
محســن ناجــی نصرآبــادی، 
مشــهد: بنیــاد پژوهش های 

اسالمی، 1393، 8ج.
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گزارشی از پویانمایی کتابهای پرنده موریس لسمور

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

علیرضــا مختارپور)دبیرکل محترم نهــاد کتابخانه های 
عمومی کشور(

با سالم و تبریک فرارســیدن سال نو و آرزوی سالمت و سعادت 
برای همه عزیزان دســت اندر کار مجلــه الکترونیکی کتابدار 2.0 
امیدوارم مطلب ارائه شــده درباره انیمیشــن کتابهای پرنده آقای 
موریس لسمور مورد توجه و استفاده خوانندگان این مجله فرهنگی 

قرارگیرد. .ان شااهلل. و من اهلل التوفیق.

کتاب های پرنده آقای موریس لســمور” اثــری از ویلیام جویس، 
طراح و نویســنده کتاب های کودکان است. این پویانمایی در سال 
2011 در آمریکا به نمایش درآمد و جایزه اسکار بهترین پویانمایی 

کوتاه 2012 را به خود اختصاص داد.
از ویژگی های فنی اثر این است که تمامی صحنه های این پویانمایی 
به صورت واقعی فیلم  برداری شده، یعنی تمامی بخش های موجود 
ســاخته و فیلم برداری شده است. تصویر با فضایی رنگی در بالکن 
یک هتل آغاز می شود. موریس در بالکن طبقه انتهای هتل نشسته، 
دفتری در دست دارد و اطرافش ده ها کتاب در حجم ها و رنگ های 
مختلف چیده شده است. در صفحه ای که در حال خواندن آن است، 

تصویر عروسکی فنری دیده می شود.

طوفان آغاز می شود. اولین نشانه حیات کتاب، در ترس موجود در 
صورت تصویر عروســک داخل کتاب نشان داده می شود. حروف بر 
اثر طوفان در حال از بین رفتن هستند؛ نشان هتل در اولین لحظات 
بر اثر طوفان از جا کنده می شــود؛ حتی خانه ها هم کنده می شوند؛ 
موریس به دنبال کتابش در طوفان حرکت می کند. ســرانجام خانه 
موریس و دفترچه قرمز رنگش در یک گردباد فروکشــیده می شود. 
طوفــان که آرام می گیرد موریس از خانــه ای بیرون می افتد؛ کاله، 
عصا و دفترچه اش، که نشــانه های هویتی او محسوب می شوند،کنار 

او فرود می آیند.

همه چیز ســیاه و سفید است اما موریس کمی رنگ دارد؛ سرفه 
می کند؛ حروف از دهانش بیرون می ریزد و دوباره بر اثر وزش نسیم 
حروف از صفحات می گریزند؛ حاال موریس هم رنگ خود را از دست 
داده، ســیاه و سفید می شــود. حرکت می کند؛ همه جا آوار است و 
مردم در پی وســایل خود. موریس پس از عبــور از پلی ناگهان در 
آســمان کتاب هایی پرنده می بیند که با خود رنگ آورده اند؛ عبور 
دخترجوانی که با ریســمانی به دســت با کتاب های پرنده به پرواز 
درآمده اســت، فضا را رنگین می کند. کتابی مثل شاهین، بر دست 
چپ دختر جوان نشسته است. حاال غیر از موریس محیط تماما رنگ 
گرفته. موریس ســعی می کند کتابش را به هوا پرتاب کند، تا کتاب 
او نیز به جمع کتاب های در حال پرواز بپیوندد، اما موفق نمی شود.
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 مجله کتابدار 2.0  دوره دوم ، شماره یک  اردیبهشت 95  7   



دخترک کتاب پرنده روی دســتش را به ســمت موریس روانه 
می کنــد و خود می رود؛ کتاب او پا دارد؛ و این نشــانه دیگری از 
حیات کتاب در این انیمیشن است. کتاب او روی نرده می ایستد؛ 
کتاب باز است؛ در سمت راست، متن با حرف H شروع شده است 
و در ســمت چپ تصویری از یک موجــود خیالی که پایی دارد و 
ســری؛ به عبارت دیگر تخم مرغی است که پایی دارد. این تصویر 
آشناســت؛ تصویر هامپتی دامپتی کتاب های لوریس کارول است 
و H حرف اول هامپتی دامپتی اســت، که در فارسی با اسم هایی 

همچون گرد و خپل، تپلی، و… ترجمه شده است.
»لوئیس کارول« نام مســتعار »چارلز التریج داجسون«، مؤلف 
مشهور کتاب های ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب و آنسوی 
آینــه اســت. وی در 27 ژانویه 1832 در انگلســتان به دنیا آمد. 
پدرش کشیش بود. 3 برادر و 7 خواهر داشت و خودش بزرگترین 
پســر خانواده بود. لوئیس کلکسیونی از بیماری هایی چون صرع، 
آنفوالنزا، لکنت زبان و… داشــت اما زیبایــی چهره وی همواره 
او را در هر جمعی پذیرفتنی می کرد. رشــته اصلی تحصیلی وی 
ریاضیات بود، اما در کنار آن به مطالعه فلســفه و تاریخ باســتان 
نیــز پرداخت. در 1862 ماجراهای آلیس را شــروع کرد و بعدها 
با تصویرســازی این کتاب به شهرت زیادی دست یافت. انتشارات 
مک میالن با تصویرسازی جدیدی این کتاب را منتشر کرد و این 
کتــاب پس از یک دوره زمانی موقت در زمره کتاب های پرفروش 
و محبــوب قرار گرفت. بعضی معتقدند تخیالت وی در کتاب های 
آنسوی آینه و آلیس در ســرزمین عجایب ناشی از توهمات او به 

خاطر بیماری صرع است.
  بازی با اصطالحات و هم آمیــزی کلمات  از مهارت های ویژه 
لوئیس کارول در نویســندگی عنوان می شــود. هامپتی دامپتی، 
شخصیت ســاخته و پرداخته ذهن لوئیس کارول، اعجوبه بازی با 
اصطالحات اســت. در بخشی از کتاب آلیس در سرزمین عجایب، 
آلیــس خطاب به هامپتی دامپتی می گویــد، منظور تو از افتخار 
چیســت؛ و او پاسخ می دهد، منظور من از افتخار غلبه در مجادله 
اســت؛ وقتی من کلمه ای را به کار می برم آن کلمه دارای همان 
معنی اســت که من در نظر می گیرم نه کمتر نه بیشــتر؛ آلیس 
می گویــد، معنای این حرف این اســت که تو می توانی برای همه 
کلمات معانی جدیدی بتراشی؛ و او پاسخ می دهد، بله، اما مطلب 

این است که کدام یک از ما استاد هستیم، همین و بس.
با ورق خوردن صفحات کتاب تصویر هامپتی دامپتی متحرک 
شده و به موریس اشاره می کند که به سمتی حرکت کند. کتاب، 
موریس را به ســمت ســاختمانی هدایت می کند. قبل از ورود به 
ساختمان شاهد کتاب هایی هستیم که پرنده وار پرواز می کنند و 
وارد ساختمان می شوند. موریس وارد ساختمان می شود؛ اینجا یک 
کتابخانه است؛ کتاب هایی با پا روی زمین هستند و کتاب هایی هم 
مثل پرنده از این ســو به آن سو می روند. بر روی دیوار تصویر آن 
دختر و دیگر کتابــداران را می بیند؛ صدای پیانو می آید؛ هامپتی 
دامپتــی در حال نواختن اســت. با آهنــگ او موریس در میانه و 
کتاب هــا در اطرافش به حرکت در می آیند و در خاتمه کتاب های 
دیگر او را تشویق می کنند. سپس می بینیم موریس در رختخوابش 

که کتاب اســت به خواب رفته و کتاب هامپتی دامپتی او را بیدار 
می کنــد و حتی برای بیدار کردنش به او ضربه می زند. تختخواب 
او را می بینیم که بر ستون ها و پایه هایی از کتاب بنا شده. موریس 
بــرای کتاب ها صبحانه درســت می کند و صبحانــه کتاب ها نیز 
حروف است. سپس کتاب ها شــاد و رقصان برای لباس پوشیدن 
صف می کشــند و موریس از کمد لبــاس روکش )کاور( کتاب بر 
تن آنان می کند و آنها به محیط بیرون از کتابخانه پر می کشــند. 
صدای سوت کتاب کوچکی توجه موریس را به خود جلب می کند. 
کتاب کهنه و فرســوده ای در قفســه دیده می شود که حتی نای 
ســر پا ایســتادن ندارد. موریس می خواهد کتاب به دست های او 
بپــرد. با پریــدن، تمامی اوراق کتاب از هم جدا می شــود و روی 
زمین می ریزد. در حالی که کتاب شدیدا رنجور و بیمار است، اتاق 
عمل برپا می شود. کتاب های دیگر نگران صحنه عمل را مشاهده 
می کنند. کتاب به دستگاه اکسیژن که کتاب دیگری است، متصل 
است. موریس با ذره بین در حال ترمیم کتاب است. صفحات را به 

هم می چسباند اما عالئم حیاتی از کتاب دیده نمی شود.

موریــس در می ماند؛ هامپتی دامپتــی به او می فهماند که چه 
کند تا کتاب به زندگی برگردد. موریس می فهمد و شروع می کند 
به خواندن کتاب؛ با خواندن کتاب، کتاب نفس می کشد، حرکت 
می کند و به زندگــی بر می گردد. حاال موریس به پرواز در جهان 
کلمات و ســطور کتاب در می آید و در انوار کتاب ســیر می کند؛ 
کتاب ها هم با او در گردشــند. کتاب قدیمی هم حاال قدرت پرواز 
پیدا کرده به قفسه بر می گردد. شب می شود، موریس دفترش را بر 
می دارد و شروع به نوشتن می کند؛ همان دفتری که نوشته هایش 
را در طوفان از دست داده بود. صبح می شود؛ موریس زیر درختی 
در حال نوشــتن است و از ارتباط لذت زندگی و ساختن نغمه ها 
می نویســد. روز بعد موریس در نقش کتابدار اســت روی نردبان 
کتابخانه به این سو و آن سو می رود و به یکی از اعضای کتابخانه، 
کتــاب به امانت می دهد. زن دســت کتاب را گرفته و کتاب مثل 
کودکی با او حرکت کرده، دور می شود. روزها می گذرد، موریس 
اعضای بیشــتری در کتابخانه دارد و به آنها کتاب های مناسبی 
می دهد. کودکی کتاب را کــه باز می کند، نور کتاب بر چهره اش 

پیدا می شود و شادمان می شود.
موریس خاطرات دختری که او را به این کتابخانه راهنمایی کرد 

می نویسد و  تصویری از او ترسیم می کند. زمان می گذرد. غروب
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اســت و موریس که حاال پیر شــده با همراهی کتاب هــا به کتابخانه بر 
می گردد و در انتهای دفتر خاطراتش کلمه “پایان” را می نویســد. هامپتی 
دامپتی با تصاویر متحرک او را تماشــا می کند. همــه کتاب ها موریس را 
مشایعت می کنند. او به سوی نور تابیده از خارج کتابخانه می رود. موریس 
در حال مرگ اســت و در آستانه کتابخانه همه کتاب ها به گرد او به پرواز 
در می آیند. بر اثر این حرکت کتاب ها، موریس جوان می شود و به پرواز در 
می آید درست شبیه به آن دختر کتابدار با طناب هایی متصل به کتاب هایی 
که مثــل بادبادک در پروازند. موریس کتاب را بــرای هدایت فرد دیگری 
می فرســتد. هامپتی دامپتی در آستانه کتابخانه به احترام موریس کاله از 
سر بر می دارد. کتابی که موریس فرستاد، دختر جوانی را به کتابخانه آورده 
اســت. کتابدار جدید آمده و در آخرین تصویر، تصویر کتابداران قبلی را بر 

دیوار کتابخانه می بینیم.
کتاب به عنوان موجودی زنده ، یکی از ریشه ای و برجسته ترین مفاهیم 
این اثر اســت و اگر کتاب را موجودی زنده بپنداریم، باید بدانیم که نیاز به 
رســیدگی و توجه دارد. عامل حیاتی یک کتاب خوانده شدن است. کتاب 
زمانی زنده است که خوانده شود و همانطور که کتاب با خوانده شدن زنده 
می ماند، خواننده نیز با خواندن کتاب روشــن می شود و کتاب بر او طلوع 
می کند. کتابدار نیز، با خوانــدن جوان می ماند و حیات ابدی می یابد نه با 
کارگزاری صرف؛ به عبارت دیگر هر کتابداری اوال و بالذات کتابخوان است 
و ثانیا و بالعرض متصدی خدمات کتابخانه ای و اطالع رســانی.  از مفاهیم 
دیگر قابل استنباط از این پویانمایی این است که همه مظاهر زندگی دنیوی 
فانی، گذرا و ناپایدار است اما آنچه به فهم، اندیشه، خرد و کتاب گره خورده 
اســت، مانا و جاودانه است. همچنین رابطه کتاب با آدمی دو طرفه است، 
کتاب انسان را هدایت می کند، او را از خواب بیدار می کند، متقابال کتاب با 

خوانده شدن و کتابدار حیات و شادابی می یابد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

The Fantastic Flying Books :لینک دانلود انیمشن
The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Less- نام انیمیشــن:

more
ژانر: انیمیشن

سال انتشار: 2011
مدت زمان: 15 دقیقه

حجم: 95 مگابایت
HDTV :کیفیت

خالصه داستان: کتابهای پرنده آقای موریس روایت دنیایی است که در 
آن آدم ها عاشــق کتاب ها هستند. دنیایی تخیلی که عناصری از رویدادها، 
اشــخاص و فیلم های دیگر را به عاریت گرفته اســت و جالب است که در 
آن کتاب ها هم متقابال لطــف آدم ها را فراموش نمی کنند. کتاب ها، آقای 
موریس را به یک کتابخانه می برند، جایی که سایر کتاب های پرنده در آنجا 
زندگی میکنند. موریس هیچ انسانی را آنجا پیدا نمیکند، اما بر روی دیوار 
کتابخانه تابلوها و یادداشت هایی میبیند، که یکی از آنها تصویر آشنای زنی 

بود که او قباًل وی را در شهری عجیب دیده بود…

گویا دنیــای قدیم به جدید و جدید به جدیدتر یعنی یک 
گام رو به ســوی مرگ …چرا که عدد سه به دو و دو به یک 
و یک به صفر مطلق میرسد هر روز کتابهای نهفته در قفسه 

های ما…

کتابخوان باش! چرا که فــردا پل صراط تو از جنس کتاب 
است، نکند فاصله ات با بهشت عطفی از کتاب باشد…

هرمکانی دری دارد و دروازه دانش کتاب است…

کتاب معنای عشق است در روز باران و کنارش یک فنجان 
چای…

کتاب روزنه نور است به سوی ستاره سهیل…

کتاب یعنی هویت! پس هویت خود را نسوزانید…

کتاب چتر نجات است از پرتگاه جهل به دانایی…

جایی که کتاب نباشد بی ارزش است چرا که از قدیم گفته 
اند شرف المکان بالمکین…

کتاب همدمی آمیخته از معرفت اســت، از هر چه و هر جا 
بخواهی، هر دم همکالم توست…

کتاب ذره بینیست برای یافتن راه سعادت درجاده پر پیچ 

خم جهان…

نویسنده: فاطمه ترابی

دانشــجوی کارشناســی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

تازه ها - گزارش
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اتومبیل کتاب فاطر
y نویسنده : احمد شاه بیگ

   کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی از واحد علوم و تحقیقات تهران

 احمد شاه بیگ ساکن شهرستان اشتهارد از استان البرز دارای 
مدرک فوق دیپلم زبان انگلیسی از مرکز تربیت معلم و همچنین 
دارای مدرک کارشناسی علوم کتابداری و اطالع رسانی از دانشگاه 
تهران و کارشناســی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی از واحد 
علوم و تحقیقات تهران می باشــد. در حــال حاضر در آموزش و 
پرورش با 23 سال سابقه در سمت دبیری زبان انگلیسی مشغول 
خدمت میباشد. عشق و عالقه وافرش به فعالیت در عرصه فرهنگی 
بــه ویژه در امر کتاب و کتابخوانی باعث شــد تا عالوه بر تدریس 
پــا را فراتر از رســالت معلمی خود گذاشــته و در عرصه کتاب و 
کتابخوانــی نیز فعالیت کند تا در رشــته تحصیلــی خود )علوم 
کتابداری ( نیز توانســته باشــد خدمتی به قول خودش هر چند 
ناچیز به هموطنانش کرده باشــد. تا اینکه طرح ” اتومبیل کتاب 
فاطر ” از جمله طرحهای خوب و بزرگی بود که با توکل به خداوند 
منان توانســت با موفقیت کامل این طرح کامآل فرهنگی را پیاده 
ســاخته و به مرحله اجرا در آورد.همانگونه که از تصاویر مشخص 

است نام این طرح “” اتومبیل کتاب فاطر “” می باشد.
معرفی طرح:

در واقع روال کار در طــرح ” اتومبیل کتاب فاطر” تهیه منابع 
مــورد نیاز و الزم ) کتابهای داســتان کوتاه –آموزشــی و حتی 
شــنیداری چون ســی دی و فیلم آموزشی ( که بیشتر این کتب 
نیز به زبان انگلیســی می باشــد و اهداء آنها به بچه های روستا 
های شهرستان اشتهارد در استان البرز می باشد .قابل ذکر است 
که در اولویت قرار دادن اهداء کتب انگلیسی بجای کتب فارسی، 
تنوع و تازگی این منابع برای بچه ها ، عدم وجود فروشــگاههای 
کتب خارجی و نبود امکان دسترسی بچه ها به این منابع و دهها 
دالیــل دیگری که در این مبحث نمی گنجد … از جمله دالیلی 
بوده که اهداء کتب انگلیسی در اولویت قرار گرفته است .البته در 

مراسم اهداء کتاب آتی نصف به نصف 
کتابهای فارسی نیز به این مجموعه 

اضافه خواهد شد .
اهداف :

هدف این طرح رســاندن کتب و 
منابع مورد نیاز به دست بچه هائی 
است که در روســتاهای دور افتاده 
قرار گرفته و دسترسی به این قبیل 
کتابها برای اکثرشــان مقدور نمی 
باشد. همچنین از دیگر اهداف مهم 
این طرح باید به توسعه و گسترش 
فرهنگ اهداء کتاب در جامعه اشاره 
کرد تا اعمال این طرح الگوئی برای 

آیندگان ما باشد.
منابع مالی :

منابع مالی این طرح شخصی بوده و توسط اینجانب هزینه می 
گردد. که بیشتر از محل در آمد “موسسه شکوه فرهیختگان فاطر 
” تهیه می گردد . این موسســه خصوصی ، آموزشگاه علمی آزاد 
بوده که موسس و مدیریت آن نیز توسط اینجانب می باشدکه در 
امر آموزش زبانهای خارجی فعال می باشد. برای اجرای این طرح 
تا کنون از هیچ نهاد و سازمانی کمک مالی و انسانی گرفته نشده 

است.
برنامه های آتی :

الزم به ذکر می باشد که سعی بر این می باشد که تا نهایت توان 
ای طرح کاملتر و وسیع تر گردد. چه بسا طرحهای کوچکی وجود 
دارند که پتانســیل تبدیل به یک طرح ملی و فرا ملی را داشــته 
باشند.اینجانب نیزدر آینده نزدیک قطعا برنامه خوبی برای توسعه 
طرح فوق دارم .به این صورت که اهداء کتاب را عالوه بر روستاها 

به داخل شهر نیز گسترش خواهم داد.
به این منظــور کارتهائی با نام ” طــرح اتومبیل کتاب فاطر ” 
تدارک دیده شده است که در پشت هر کارت محل اهداء کتاب و 
ساعت دقیق اهداء نوشته شده است . انتخاب روز جمعه در داخل 
کارتها هم بیشتر بخاطر فراغت بچه ها بوده و اکثرآ آمادگی حضور 
در ایستگاههای کتاب را دارند. با این روش در سر ساعت مشخص 
شــده اتومبیل کتاب در آدرس ثبت شده حاضر خواهد شد و کار 
اهداء اجرا خواهد شــد. به این منظور در روزهای جمعه میتوانیم 
اهداء کتاب را در سه یا چهار ایستگاه برگزار کنیم. )ایستگاه ها در 

داخل کارت اهداء قابل مشاهده می باشند (
در مورد توزیع کارتهای اهداء کتاب نیز باید خاطر نشــان کنم 
که سعی بر این است که این کارتها به مدارس تحویل داده شود و 
سپس توسط عوامل اجرائی مدرسه بین دانش 
آموزان توزیع شــود حال اینکــه اینکه این 
کارتها به کدام دانش آموزان داده شــو خود 
نیاز به شــور و مشورت و برگزاری جلسات با 
مدیران و معاونان مدارس دارد و امیدوارم به 
نتیجه منطقی و خوبی در این زمینه دســت 
یابیــم. در پایان الزم می دانــم از همکاران 
خوب و مشــتاق در امور فرهنگی “موسسه 
شــکوه فرهیختگان فاطر” بخاطر کمک در 
اجرای این طرح خداپسندانه کمال تشکر را 
داشته باشــم .چرا که قطعآ بدون یاری این 
همکاران خوبم کار اهداء کتاب عملی نخواهد 

شد .

تازه ها - گزارش
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گزارش اولین همایش ملی سواد سالمت

y نویسنده : میثم داستانی
   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گناباد

همایش ملی ســواد ســالمت در روزهای 17 الــی 19 فروردین 
1395 در محورهای ســواد سالمت و شــیوه زندگی، سواد سالمت 
و خودمراقبتی، سواد ســالمت و پیشگیری از بیماری های واگیر و 
غیر واگیر، ســواد سالمت و کیفیت زندگی، سواد سالمت و آموزش 
بهداشت، سواد سالمت و رسانه، سواد سالمت و فرهنگ دینی، سواد 
سالمت و ســالمت خانواده، سواد ســالمت و بهداشت روان، سواد 
سالمت و فرهنگ ســالمتی، سواد ســالمت و مراکز ارتقاء دهنده 
سالمت و سواد سالمت و نقش بانوان در ارتقای سالمت در تاالر ابن 
سینا دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید. در این همایش 36 
مقاله در بخش سخنرانی و 150 مقاله در بخش پوستر ارائه گردید.

حضور پژوهشگران علم اطالعات در همایش:
 ارائــه اطالعات معتبر در زمینه ســالمت از موارد موثر در زمینه 
ارتقای سواد سالمت می باشد و این ارائه دهندگان اطالعات هستند 
که می توانند در ســالمت جامعه نقــش مهمی ایفا کنند. از این رو 
کتابداران مخصوصاً کتابداران پزشکی می توانند نقش قابل توجهی 

در این زمینه داشته باشند.
بــا این وجود، جای خالی کتابــداران و متخصصان علم اطالعات 
در ایــن همایش چه به عنوان ارائه دهندگان مقاالت و چه به عنوان 
کمیته علمی همایش احساس می شد. هر چند وجود پژوهشگران 
علــم اطالعات در ارائــه مقاالت را نمی توان نادیــده گرفت ولی از 
متخصصان علم اطالعات جهت شرکت و ارائه مقاله در این همایش 

انتظار بیشتری می رفت.

همچنیــن می توان ایــن نقد را به مســئولین برگزاری همایش 
داشت که از متخصصان علم اطالعات در کمیته علمی، و پنل های 

تخصصی استفاده نکرده بودند.
امید است در چنین همایش های بین رشته ای که علم اطالعات 
می تواند نقش موثری در ارتقای آن داشته باشد شاهد حضور بیشتر 

متخصصان علم اطالعات باشیم.

تازه ها - گزارش
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فرهنگ سازی اینترنتی
y نویسنده : محمدرضا چهارسوقی

   دانشجوی متالوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

این روزها بازار اســتفاده از برنامه هــای ارتباط اینترنتی مانند 
تلگرام و اینستاگرام بســیار گرم است و اکثر مردم، وجود چنین 
برنامه هایی را مهم ترین دلیل بیــزاری جامعه امروزی از کتاب و 

کتاب خواندن می دانند ،اما آیا واقعاً این گونه است؟
شــاید اگر بخواهیم به محض شنیدن این ســؤال به آن پاسخ 
بدهیم ،بــا اطمینان بگوییــم بله ،اما تنها کافی اســت کمی به 

نگاهمان وسعت ببخشیم تا به پاسخی کاماًل متفاوت برسیم.
ایــن روزها انســان ها وقت خود را با گشــت زدن در فضاهای 
مجازی پر می کنند و نقش اینترنت به شــکل غیرقابل انکاری در 
زندگی روزانه ما پررنگ شــده است ،به قدری که نمی توانیم آن را 
از زندگی خود حذف کنیم . ظاهراً مســیر کتاب خوانان متفاوت 
از مســیر طرفداران فضای مجازی است ، اما دراین بین جمعی از 
عاشقان کتاب و کتاب خوانی ، که به نوعی دلسوز جامعه ی فرهنگی 
هستند با بکار گرفتن ترفندهای مختلف ؛کتاب و اینترنت ،این دو 
رقیب را، باهدف باال بردن سطح فرهنگی مردم ، وادار به جنگیدن 

در جبهه ای واحد کرده اند  .
 اگر شــما هم از عشاق کتاب هســتید و می خواهید گامی در 
جهت عالقه مند کــردن دیگران به این یار مهربــان بردارید، اما 
ایده ای ندارید تا بتوانید اولین گامتان را بر مبنای آن  ایده بردارید 
،خواندن این مجموعه ی جدید را به شــما توصیه می کنم ،در این 
مجموعه ما به سراغ  برترین ایده های فرهنگی_ اینترنتی رفته ایم، 
تا چگونگی شکل گیری و عملکرد این ایده ها را برایتان شرح دهیم.

مطمئن باشید این ایده ها در عین هوشمندانه بودن به اندازه ای 
ســاده هستند که شما می توانید با الهام گرفتن از آن ها طرحی نو 
در ذهنتان ایجاد کنید و به سبک و روش خودتان گامی در جهت 

بهبود وضعیت فرهنگی ایران بزرگ  بردارید.
در ابتــدای کار در مورد همه گیر شــدن اینســتاگرام و تلگرام 
صحبت کردم ،شــاید با خودتان فکر کنید که شاید تلگرام بتواند 
به نوعی در بحث فرهنگ ســازی ایفای نقش کند اما اینســتاگرام 
هرگز نمی تواند چیزی بیش از برنامه ای برای به اشتراک گذاشتن 

عکس های مختلف باشــد. بسیار خوب، حال که این گونه 
فکر می کنیــد بگذارید شــما را با صفحــه ای در برنامه 
اینستاگرام آشنا کنم ، که نه تنها باعث دیده شدن شعرا و 
نویسندگان جوان می شود بلکه با برگزاری جشنواره های 

مختلف از آن ها حمایت نیز می کند:

نام ایده: مجله ادبی – هنری سه نقطه
ابزار بکار گرفته شده :یک تبلت هفده اینچ ایسوس )مهم 
نیست ایسوس باشــد یا هر چیز دیگری ،پس لطفاً بهانه 

ایسوس نبودن تبلتتان را نگیرید.(

شرح ایده:
مجله ادبی – هنری ســه نقطه، بستری مجازی است در شبکه 
اینستاگرام، هدف از تشکیل این صفحه ی ادبی – هنری ، معرفی 
و حمایت از شــاعران ، نویسندگان، عکاسان و هنرمندان جوان ، 

نوپا و تازه کار سرزمینمان بوده و خواهد بود.
به علت حضور چشــمگیر صفحــات غیراخالقی، صفحات ضد 
ارزشــی  و… ،همچنین  با توجه به مشــاهده صفحات متعددی 
کــه توجــه و حمایت الزم از اهالی قلم و هنر را نداشــته و صرفاً 
حامی افراد شناخته شده تر در این حوزه ها هستند، صفحه ی ادبی 

– هنری سه نقطه شکل گرفت.
صاحب امتیازان این مجله مدعی نیستند که با شکل گیری این 
صفحه می توانند و یا توانســته اند با موارد مذکور مقابله کنند ،اما 
اطمینان دارند که با توجه به حمایت ، همراهی و استقبال اهالی 
ادب و هنر از مجله سه نقطه، به زودی زود قدم هایی هرچند کوتاه 
برای کمک به حوزه ادبیات و هنرمندان جوانان ســرزمینمان بر 

خواهند داشت.
قطعاً کســی که کار خود را درســت انجام دهد و ایده ی بکر و 
مفیدی داشته باشد، حمایت صاحب نظران مطرح را برای پرورش 
آن ایده جذب می کند ،صفحه ادبی – هنری سه نقطه نیز توانسته 
تاکنون موردحمایت بیش از سی شاعر و صاحب نظر مطرح کشور 

قرار بگیرد.
این صفحه از روز شــکل گیری تا به امروز به  هیچ  وجه پذیرای 

اشعار سیاسی و آروتیک نبوده است.
به علت گسترده بودن حجم فعالیت های این صفحه ،نمی توانم 
تمامی آن ها را در این بخش بگنجانم ،اما می خواهم شما را حداقل 

با دو نمونه از فعالیت های این صفحه آشنا کنم :
یکــی از ابتکارات جالــب صاحب امتیاز این مجلــه ،برگزاری 
کالس های آموزش مجازی است. برپایی این کالس ها باعث شده 
که گستردگی فعالیت های این صفحه ادبی از اینستاگرام تا تلگرام 

کشیده شود.
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قریب به چهل روز اســت، به احترام درخواست های مکرر تعداد 
زیادی از شــاعران و نویســندگان جوان پاسخ داده شــده و کارگاه 
آموزشی شعر و داستان صفحه سه نقطه ،در تلگرام شروع به فعالیت 

کرده است.
تا به امروز  دانشجویان کالس های:

* آموزش واژه شناسی )استاد محمد اعظمی (
* زبان شناسی ) استاد زهرا نادری(

* داستان نویسی ) سرکار خانم زهرا حجت زاده(
* عروض و قافیه ) استاد محمد اعظمی(

در محضر اســاتید حاضرشده اند. الزم به ذکر است که تمامی این 
کالس ها به صورت رایگان برگزار می شود.

از آخریــن و جالب تریــن فعالیت های این صفحــه ادب- هنری 
اینســتاگرامی ،برگزار کردن جشنواره ای ادبی در فضای اینستاگرام 

است.
جشــنواره ی سیمین مراسم تقدیر از شاعران و نویسندگان جوان 
،نوپا و ارزشــمند کشورمان اســت ،که هر دو ماه یک بار در فضای 

اینستاگرام برگزار می شود.
مدیران صفحه ی ســه نقطه جوایز زیــر را به نفرات برتر  

جشنواره اهدا کردند:
y  بیست جلد از کتاب )مجموعه شعر زنی که سایه اش را گم کرد

اثر سرکار خانم مهتاب ساالری(
y  ده جلد از کتاب از )مجموعه شعر پرنده ای که مرده است ،گاهی

پر میزند اثر سرکار خانم مرجان شریفی پور(
y  سی سهمیه خرید نیم بها تا سقف یک میلیون ریال از نشر کتاب

کوله پشتی
در انتهــای دوره ی اول بخش شــعر ســپید و نیمایــی  عنوان 

پرطرفدارترین بخش مسابقه را به خود اختصاص داد.
مدیران صفحه ی سه نقطه هدفشــان از انتخاب نام سیمین برای 
جشــنواره ،نوعی ادای احترام کردن به دو بانوی سیمین نام ادبیات 
ایران ،سیمین دانشور و سیمین بهبهانی ،دانسته اند. شرکت در این 
جشنواره کاماًل رایگان بوده و  عالقه مندان تنها با فرستادن آثارشان 

به صفحه ی تلگرام این صفحه ادبی در مسابقه شرکت داده شدند.
ازآنجایی کــه اکثر اوقات نوع نــگاه داوران و مخاطبان بخش های 
مختلف مسابقه متفاوت بوده و هیئت داوران آثار ارسالی را به شکل 
تخصصی بررسی می کردند ،صاحب امتیازان جشنواره تصمیم بر این 
گرفتند که از برنده ی هر بخــش از دیدگاه مخاطبان نیز به صورت 

جداگانه تقدیر شود.
دور جدید این جشنواره به زودی برگزار خواهد شد و عالقه مندان 
می توانند با فرستادن آثار خود به صفحه ی تلگرام سه نقطه بار دیگر 

در این جشنواره شرکت کنند.
و اما بیایید در انتها نگاهی به اشعار برندگان این جشنواره 

بیندازیم:
ماجو مهری

شعر برتر از دید هیئت محترم داوران بخش شعر سپید و نیمایی
هر هزار و چند ساعت

در دور افتاده ترین
نقطه های مرزی مغز من

بمب هایی متولد می شوند
که دسته گل های زیادی را

در اطراف گورستان ها به فروش می رسانند…!
هر هزار و چند دقیقه

گلوله ای
مرا می رساند

به دست نیافتنی ترین
جای سینه ی معشوقه ای

که هرگز به او نرسیدم ..
هر هزار و چند ثانیه

زیباترین خواب ها
به یکباره کابوس می شوند

در چشمان شهر …
ساعت مرکزی بر می گردد

به هزاره های پیش از خود ؛
به درخت بودنش …

آنجا که هنوز هیچ مردی
برای کاشتنش

بدنیا نیامده است …
و خردل ها نفوذ می کنند
در آبگینه ی عمر کودکانی

که سال ها بعد
گوش ،

ریه
و یا انگشتانشان را

به یادگار روزهای جنگ
در رحم مادرانشان به جا می گذارند … ■

کسی نمی داند
ملحفه ی سفید رنگی

که بر باکرگی زمین کشیده اند را
قطرات خون کدام تازه عروس

به پرچم اعالن جنگ
مبدل کرده است …

-----------------------------------------
رویا فخاریان

شعربرتر از دید مخاطبین ارزشمند مجله ادبی وهنری سه نقطه 
– بخش سپید ونیمایی
تقصیر شانس نیست

خانه ی ما
دری برای زدن نداشت

دیوار خانه ی ما هم کوتاه
کوتاه ترین دیوارِ در کوچه

و از همان جا
فقر

پایش به خانه ی ما نیز باز شد…
---------------------------------
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دالرام میرزاآقا
شعر برتر از دید هیئت محترم داوران بخش شعر کالسیک

تکه ای دیو در گلو دارم
تکه ای دیو روی پیشانی

تو که عمری قضاوتم کردی،
از پریشانی ام چه میدانی؟
حال این روزهای من انگار

حال آن روزهای صدام است
من و صدام هر دو محکومیم

حکممان جوخه های اعدام است
چه مثال عجیب و مذمومی

و چه افکار پوچ و بیماری
به گمانم دوباره تب کرده
بدنم بین خواب و بیداری

بی امان چنگ می زند در من
درد، شاید هجوم بی دردی

و نگاهم به راه می گردد
پی تصویر گنگ نامردی

باز هم این غریو هذیان است
که مرا از سکوت می گیرد

و کسی بین خواب و بیداری
مثل یک تکه دیو می میرد

صبر، عصیان، سقوط، نفرین بر
آدمک های تلخ و تکراری

دوستی های سرد و مصنوعی
و تقالی خویشتن داری
به ته خط رسیده ام آیا،

یا به پس لرزه های بی دردی
تو بگو من کجای دنیایم

تو که عمری قضاوتم کردی
-------------------------

ساسان دارابی
شعر برتر از دید مخاطبین ارزشمند مجله ادبی وهنری سه نقطه 

-بخش شعر کالسیک
اقتدارم پس چه شد؟ کو غیرِت مردانه ام؟

ای َزنَک! رفتن مگر اینگونه سرخود می شود؟ .
»ُقل اَلَم #أَعَهد اِلَیُکم یا بَنی آَدم« بدان! )آیه 60 سوره یاسین(

گوِش من یاسین نخوان اسَمش تعّهد می شود!
یا مگر می شد چنین دل سنگ باشی نازنین؟

زیِر لب خندیدی و گفتی که البد می شود!
کو چراِغ قرمِز لب های تو بر اشِک من؟

رفتی و این »گونه« هایم »پر تردد« می شود!
آنَقَدر گوَشت پر از شب ناله های من شده
ناله ی مرِغ سحر پیِش تو قدقد می شود!

اعتقاَدت »هرچه شد شد« بود و گفتی بیخیال
 خاطراتت را رها کن، »می شود« »شد« می شود!

--------------------------------------------
و اما از صفحه ی ادبی هنری  ســه نقطه که بگذریم باید برسیم 

به شبکه ی مجازی تلگرام .تلگرام شبکه ای است با میلیون ها کاربر 
ایرانی ،که به علت پرمخاطب بودن ،طبیعتاً می تواند تأثیر بسزایی 
در ارتقای سطح فرهنگی جامعه داشته باشد. بیایید تا  به بررسی 

یکی دیگر از فعالیت های فرهنگی مجازی بپردازیم:

نام ایده: مسابقه ی کتاب خوانی
ابزار بکار گرفته شده: گوشی هوشمند

چندی پیش کانالی با عنوان مسابقه ی کتاب خوانی در شبکه ی 
مجازی تلگرام راه اندازی شــد ،هــدف از راه اندازی این کانال 
صرفاً تشــویق مردم به خواندن کتاب از راه جایزه دادن نبود 
،بلکه مسئوالن این ایده قصد داشتند تا در کنار ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی از نویســندگان ایرانی نیــز حمایت کنند ، بدین 
شکل که کتاب هایی که در این کانال معرفی شدند ،همگی از 

آثار نویسندگان ایرانی بودند.
درنهایت از بین سه کتاب پیشنهادی مسئوالن مسابقه ، کتاب 
عزاداران بیل ،با رأی مردم به عنوان کتاب منتخب اولین دوره ی 

مسابقات کتاب خوانی انتخاب شد.
مســابقه در دو بخش صوتی و مکتوب برگزار شد و هر یک از 
این بخش ها اهداف خاص خود را داشتند. شاید بتوان گفت که 
بخش مکتوب بیشتر به درد کتاب خوان های حرفه ای می خورد 
اما بخش صوتی کاماًل مناسب کسانی بود که وقت کافی برای 

خواندن کل کتاب را نداشتند.
شــرکت کنندگان بخش مکتوب باید پس از خواندن کتاب به 
تعدادی سؤال که از مفهوم و متن کتاب طراحی شده بود ،پاسخ 
می دادند و در کنار آن ها شــرکت کنندگان بخش صوتی قرار 
داشــتند که تنها با خواندن یک صفحه از کتاب واجد شرایط 

شرکت در مسابقه می شدند.
شاید از خودتان بپرسید که تنها خواندن یک صفحه می تواند 

در باال بردن سطح فرهنگی جامعه تأثیرگذار باشد؟
در جوابتــان باید به شــما بگویم در جامعه ای که ســرانه ی 
مطالعــه اش حتی به پنج دقیقه در روز هم نمی رســد ، ایجاد 
انگیــزه ی خواندن  یک صفحه از کتاب بین مردم، در نوع خود 
هنری محســوب می شــود ،بلکه حتی یک نفر هم که شده با 
خواندن همان یک صفحه از کتاب ،لذت خواندن کتاب را حس 

کند.
 حال اگر می خواهید به جمع کســانی بپیوندید که از فضای 
مجازی به عنــوان  ابزاری برای ارتقــای فرهنگ کتاب خوانی 
استفاده می کنند ، ابتدا باید طرحی نو دراندازید، و برای ارائه ی 
طرحی بکر ،باید نیازهای جامعه ایرانی را بشناســید و سپس 

طرح خود را بر اساس آن نیازها بنا کنید.
خوانندگان گرامی ،شــما می توانید با اســتفاده از بارکدها و 

آدرس های زیر به صفحات معرفی شده مراجعه کنید:
/https://www.instagram.com/magazine_3noghteh

https://telegram.me/ketabkhanh
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کتابداران خالق، کتابخانه عمومی وحدت پاوه

y نویسنده : ژیال سعیدی
   دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

خیلی ها معتقدند خالق بودن امری ذاتی است اما از نظر نگارنده 
ذاتی نیســت. اگر به تجربیات دیگران خوب گوش بدهیم و بتوانیم 
برای تغییرات در راســتای بهتر شدن، تالش کنیم، بیش از نیمی از 
راه  های خالق بودن را طی کرده ایم. خالقیت این نیســت که الزاما 
یک چیزی ابداع شــود. خالق کسی است که از ایده  های اطرافش 
و  یا از ایده های جدید که هر لحظه به ذهن هر کسی می رسد، به 
راحتــی عبور نکند و در جهت اجرایی کردن آن ها تالش کند. یک 
کتابدار الزم نیســت که همه فکرهای خالق را خودش داشته باشد 
کافی اســت که یک گوش شنوا داشته باشد و بداند که در اطرافش 
چه می گذرد و مخاطبش چه نیازی دارد و چه کاری می تواند بکند 
و مدام  در پی یافتن راه جدید و کاری نو و مشاوره با افراد متخصص 

و با سابقه باشد.

 مصطفی رحماندوست 
بــر ایــن عقیده اســت: 
“خالقیــت در همه افراد 
خــالق،  دارد؛  وجــود 
فردی اســت کــه رفتار 
خالقانه داشــته باشــد؛ 
رفتار خالقانه، ریشــه در 
نگاه خالقانــه دارد؛ نگاه 
خالق، حاصل بهره گیری 
از قدرت تخیل اســت و فردی که از قــدرت تخیل خود به خوبی 
اســتفاده می کند در نهایت قادر به حل مســائل پیش  رو می شود. 
اصل خالقیت، پیشــروی است. ســؤاالت متعدد و پرسیدن مکرر 
“چرا؟” باعث می شــود که ذهن، ایده های جدیــد تولید کند. نگاه 
خالقانه، نگاهی پرخیال و زیبایی دوســت است. افراد صاحب نگاه 

خالقانه، چیزی را بدون چون و چرا نمی پذیرند و 
جستجوگر هستند”.

یک کتابدار باید به کارش عالقه داشــته باشد 
و در هر شرایطی بتواند این عالقه را حفظ کند، 
دانش کتابداری جدای از الفبای آن یک حرفه ی 
تجربی است؛ کتابدار خالق کتابداری است که با 
استفاده از امکانات و شرایط موجود بتواند افکار و 
سالیق خود را در جهت پیشبرد اهداف سازمان 

متبوع خود به کارگیرد.
معرفی کتابخانه برتر

کتابخانه عمومی وحدت یکی از قدیمی ترین 
کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به شمار 
می آید که در ســال 1346 تاسیس شده است، نزدیک به 20 هزار 
نسخه منبع دارد. این کتابخانه در طول عمر پنج دهه خود به دلیل 
نداشتن ساختمان مستقل دستخوش تغییرات و جابجایی های فراوانی 
گشته است و در ســال 1380 در ساختمان ملکی خود با زیربنای 
306  متر مربع در ســه طبقه  مســتقر شده است. 4نفر کتابدار در 
مقطع کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دارد )آقایان 
رحمت محمدی، مختار رستمی، یوسف امینی نیا، پیمان سپنجی(؛ 
در ادامه به نمونه فعالیت های آقای یوســف امینی نیا )کتابدار برتر 

سال 1394( اشاره می شود.

خدمات و فعالیت های کتابخانه:

1. اطالع  رسانی فعالیت های کتابخانه
y تابلو سردرب
y تابلوهای راهنمای شهری
y تابلو اعالنات
y وبالگ/سایت کتابخانه
y بنر و تبلیغات محیطی
y اطالعیه و پوستر
y کارت
y بروشور
y ارتباط با رسانه های محلی
y راهنمای استفاده از نرم افزار مدیریت کتابخانه
y راهنمای استفاده از نمایه نشریات

تازه ها - گزارش
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2. فعالیت های بخش کودک:
y مسابقه نقاشی
y برپایی نمایشگاهی از نقاشی های کودکان
y روزنامه دیواری/کاردستی
y قصه گویی
y نمایش عروسکی
y نصب تصاویر اعضا در این بخش
y … آموزش قرآن و

3. فعالیت های جنبی و فوق برنامه در راستای فرهنگ 
مطالعه مفید:

y  ،فعالیت های محتوایی ترویج کتاب )نقد و بررســی کتاب
کانون های فرهنگی، شاهنامه خوانی(

y  ،نویسندگی )آموزش  اعضاء  ویژه  آموزشــی  کالس های 
داستان نویسی، تکنیک های مطالعه، نقاشی، رایانه و غیره(

y برگزاری همایش تجلیل از نویسندگان منطقه
y مشارکت در راه اندازی ایستگاه های مطالعه
y  دیدار با مدیران تمام مدارس سطح شهر در جهت تعامالت

فرهنگی – در تمام طول سال
y  توزیع بروشور و نشریات و تراکت خدمات کتابخانه در بین

مراکز پر رفت و آمد شهر پاوه، از جمله:
y مسجد جامع
y فرمانداری
y شهرداری
y نیروی انتظامی
y 10+پلیس
y آژانس ها
y بانک ها
y آرایشگاه ها
y مراکز بهداشت و درمان
y اداره ثبت احوال

4. ارائه پیشنهادات و طرح های ویژه و ا جرای آن در کتابخانه
5. اقدامات در جهت زیبا سازی، شاداب سازی فضای کتابخانه

کسب عنوان کتابدار فرهنگی برتر در سطح استان کرمانشاه

http://pavehpl.vcp.ir : سایت کتابخانه

تازه ها - گزارش
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بررسی موانع و راهکارهای مدیریتی در انجام وظایف کتابداران پزشکی؛ )یک مطالعۀ مروری(

y نویسنده : معصومه انصاری - مهرداد خالدیان
   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

   کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت مالی، کارشناس سیستم پرسنلی مدیریت منابع نیروی انسانی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 پدیدۀ انفجار اطالعات که از ویژگی های غالب این دهه است، حجم 
فزایندۀ اطالعات در دنیای امروزی و نیاز به استفاده از اطالعات در 
امر پژوهش و تصمیم گیری، باعث شده است که استفاده از نیروی 
غیرمتخصص در گردآوری، سازماندهی و اشاعۀ اطالعات پاسخگو 
نبوده و نیروهای دانشی و تخصصی در ابعاد وسیعی به کار گرفته 
شــود. اطالعات، پشتوانۀ تحقیق است و کتابداران و اطالع رسانان 
عــالوه بر آنکه به عنوان محقق می تواننــد به تولید علم بپردازند، 
می توانند در فرایند تحقیق به پژوهشگران کمک کنند )اخوتی و 
بذرافشــان، 2007(. از مهم ترین مسایل نیروی انسانی سازمان ها، 
سالمت جسمی و روانی کارکنان شاغل است. پدیده های استرس، 
فرســودگی شغلی و عاطفی کارکنان تأثیر بسزایی در کارایی آنان 
دارد )مصطفوی و قاسمی نژاد، 1391(. جهت اطالع رسانی پزشکی 
از فناوری اطالعات و ارتباطات برای پیشبرد پژوهش های پزشکی، 
آموزش پزشکی و همچنین بهینه سازی خدمات بهداشتی و درمانی 
استفاده می شود. در دنیای امروز اطالعات به عنوان گران بهاترین 
کاالی قرن شناخته شده است. امروزه اهمیت تکنولوژی اطالعات 
به منظور افزایش ســرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها 
و در نتیجه باال بردن بهره وری آن ها به روشــنی مشــخص شده 
اســت. خصوصاً سازمان هایی که بخش های مختلف آن در مناطق 

جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته اند.
      در ســازمان های بهداشــتی و درمانی به دلیل نقشی که 
در تعیین و ارتقای ســطح سالمت جامعه بشــری دارند، آزمون 
و خطاکاری بس اشــتباه و غیرقابل جبران اســت. لذا مدیریت بر 
پایــۀ اطالعات صحیح، دقیق و به موقع و برخورداری از یک نظام 
مدیریت اطالعات اهمیتی خاص دارد.  فراهم ســازی مراقبت های 
بهداشــتی و درمانی برای جامعه فعالیتی پیچیده است که شدیداً 
متکی بر اطالعات است. امروزه به کارگیری   متخصصان  کتابداری 
 و  اطالع  رسانی  پزشــکی  و  کتابدران  بالینی  در  بیمارستان ها برای 
تأمین  نیازهای  اطالعاتی  و  دسترس پذیرساختن اطالعات  مبتنی 

 بر  شــواهد  امری  ضروری است )زرقانی و دیگران، 
مراقبت های  ارائه دهنــدۀ  ســازمان های   .)1394
بهداشتی و درمانی به همان اندازه که بر اطالعاتی 
از قبیل عملکرد خود در ارائۀ مراقبت ها و هماهنگی 
و یکپارچگــی خدمات تأکیــد دارند، بر اطالعاتی 
دربــارۀ علم مراقبت، بیمــاران و نتایج مراقبت ها 
هم تاکید دارند که کتابداران عرصۀ پزشکی انجام 
دادن ایــن مهم را بر عهده دارنــد. امروزه اهمیت 
تکنولــوژی اطالعات به منظور افزایش ســرعت و 
دقت فعالیت های مختلف ســازمان ها و در نتیجه 
باال بردن بهره وری آن ها به روشــنی مشخص شده است پس باید 
کتابــدارن از نظر مدیریتی و ابعاد آن از جمله تشــویق و تنبیه، 
انگزیــش و بدون دغدغه و تأمین بوده تــا وظایف خطیر خود را 
به نحو احسن به انجام رســانیده و به پیشبرد علم و دانش کمک 

کنند.

پیشینۀ پژوهش
مجیری و همکارانش در ســال 1394 در پژوهشــی به بررسی 
وضعیت مهارت های مدیریتی مدیران کتابخانه ای دانشــگاه های 
شهر اصفهان و رابطۀ آن با مدیریت زمان پرداختند. این پژوهش 
به روش توصیفی-همبســتگی انجام شد و جامعۀ آماری آن کلیۀ 
مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان 
است. از دو پرسشــنامۀ اســتاندارد مدیریت زمان و مهارت های 
مدیریتی به ترتیب با ضریب پایایی81/0و 85/0اســتفاده شــد. 
تجزیه و تحلیل داد ه ها درســطح توصیفی و استنباطی با نرم افزار 
SPSS20 صــورت گرفت. یافته ها نشــان داد میــزان مهارت های 
مدیریتی در مؤلَفۀ مهارت های فنی32/3؛ مهارت های ادراکی53/3

آموزش - کلیات 2.0
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و مهارت های انسانی44/3 است؛ همچنین میزان مهارت مدیریت 
زمان مدیران93/3 اســت که ازحد متوســط باالتر اســت. میزان 
تحصیالت بیشترین تأثیر را با ضریب استاندارد 23/0 بر مدیریت زمان 
مدیران داشته؛ ولی سایر متغیرهای جمعیت همبستگی معنی داری 
نداشــتند. ضریب همبستگی بین مدیریت زمان و مهارت های فنی 
و انســانی مدیران نیز معنی دار نمی باشد ولی با مهارت های ادراکی 

معنی دار است.
      در ســال 1392حریری و محمدپور پژوهشی با هدف آگاهی 
از رابطۀ ویژگی های شغلی با انگیزۀ اشتراک دانش در کتابخانه های 
دانشگاه های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر 
در شهر تهران انجام دادند. روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و ابزار 
گردآوری داده ها سه پرسش نامۀ ویژگی های شغلی، اشتراک دانش 
و انگیزۀ اشتراک دانش اســت. جامعۀ پژوهش شامل 133 کتابدار 
دانشــگاه های علوم پزشــکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و 
علوم بهزیســتی و توان بخشی اســت که از این تعداد، 118 نفر به 
پرســش نامه ها پاسخ دادند. بر اســاس یافته های پژوهش، وضعیت 
ویژگی های شــغلی کتابداران و انگیزۀ آن ها برای اشتراک دانش در 
سطح متوسط ارزیابی شده است و رابطه معنی داری بین ویژگی های 
شــغلی و انگیزۀ اشتراک دانش در کتابخانه ها وجود دارد. همچنین 
یافته ها، رابطۀ انگیزۀ اشــتراک دانش با اشتراک دانش را نیز مورد 

تأیید قرار داد.
      پژوهش اخوتی و بذرافشــان در سال 1390، نقش کتابداران 
و اطالع رسانان از دیدگاه استادان و دانشجویان پژوهشگر و همچنین 
کتابداران و اطالع رسانان دانشــگاه علوم پزشکی کرمان، را بررسی 
کرده است. دو پرسشنامۀ پژوهشــگر ساخته )پرسشنامۀ کتابدار و 
پرسشنامۀ پژوهشگر( در بین 25 کتابدار دانشگاه و 69 استاد و 29 
دانشجوی پژوهشگر، به شکل حضوری توزیع شد که تمام کتابداران 

و دانشجویان و حدود 85% از استادان پاسخ دادند.
      کتابداری بالینی فرایندی است که در آن کتابدار بیمارستانی 
با حضور در بخشهای بیمارستان به طور مستقیم نیازهای اطالعاتی 
پزشکان را دریافت نموده و با جستجوی دقیق و مناسب مباحث را 
در اسرع وقت در اختیار آن ها قرار می دهد. در این پژوهش به بررسی 
نقش کتابخانه و کتابدار در عملکرد مبتنی بر شواهد، آگاهی پزشکان 
و کتابداران از پزشکی مبتنی بر شواهد و موانع پیش روی پرداخته 
شده است )آزاده تفرشــی، مومن زاده، فیاض بخش، و خدایی آشان، 

.)1389
      کتابــداران در اثر فرایند کاری، دارای تحلیل رفتگی عاطفی، 
عدم موفقیت فردی و مســخ شخصیت باالیی بودند. همچنین بین 
سن و ســابقه ی شغلی با فرسودگی شغلی و مؤلفه های آن رابطه ی 
معنی داری مشــاهده شــد، به این معنی که با افزایش سن و سابقۀ 
کار، فرســودگی شــغلی آنان نیز افزایش یافته است )مصطفوی و 

قاسمی نژاد، 1391(.
      در پژوهشــی توســط رضایی آدریانی، شــعبانی و عابدی در 
ســال 1389 به بررسی همبستگی شــرایط ارگونومی و فرسودگی 
 شــغلی در کتابداران کتابخانه های دانشــگاه اصفهان پرداخته شده 
است. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی محسوب 
می شود. جامعۀ آماری کلیۀ کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه 

اصفهان )شامل 61 نفر( در سال 1389 بودند. ابزار گردآوری داده ها 
در این پژوهش پرسشنامۀ فرســودگی شغلی جهت بررسی میزان 
فرسودگی کتابداران و سیاهه بازبینی استانداردها و اصول ارگونومی 
در محیط کتابخانه به منظور بررسی شرایط ارگونومی بود. داده ها نیز 
با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی بوسیله نرم افزار SPSS مورد 

تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
روش پژوهش

      ایــن مقالــه از نوع مروری بوده و در تهیۀ آن از منابع  معتبر 
کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.

 
نتیجه گیری

      نتایــج مطالعۀ اخوتی و بذرافشــان )1390( نشــان داد که 
مهمتریــن عامل در عــدم تقاضای کمک از کتابــدار، کمبود وقت 
کتابدار ذکر شــده بود. بنابراین، الزم اســت با انجام پژوهش هایی، 
عوامل ایجاد انگیزه و نیازهای آموزشی کتابداران مشخص و به طور 
مداوم و مرتب برای آن ها دوره های بازآموزی و کارگاه های آموزشی 
برگزار شود. کتابداران اغلب نبود زمان کافی به دلیل ادارۀ تک نفرۀ 
کتابخانه، عدم تســلط کامل به زبان های خـــارجی علی الخصوص 
انگلیســی، امکانات و فناوری الزم، حجم بــاالی اطالعات با وجود 
استفاده از عملگرهای جســتجو در بازیابی اطالعات، و نبود شواهد 
معتبر در بســیاری از زمینه های علم پزشکی را موانع اصلی شمرده 

اند )آزاده تفرشی و دیگران، 1389(.
در یــک پژوهش، با عنوان »بررســی نقش حرفــه ای و تربیتی 
کتابداران در روند مطالعاتی بهره گیران کتابخانه های عمومی استان 
لرســتان« )حمیدی و نیک نژاد، 1389(که یک مطالعۀ کاربردی با 
روش پیمایشــی تحلیلی بود، در نهایت آزمون های آماری به عمل 
آمده مشخص کرد که فرضیۀ مطرح شده مبنی بر »نقش کتابداران 
در توسعۀ مطالعۀ اعضا در سطحی باالتر از متوسط« مورد تایید قرار 

گرفت.
      در یــک پژوهش دیگر نتایج نشــان داد که با افزایش ســن 
و ســابقۀ کار، کتابداران دانشگاه های دولتی شهر تهران، فرسودگی 
شــغلی آنان در ســه مؤلفۀ مربوط به آن افزایش یافته است. از این 
رو مدیــران کتابخانه ها باید با اتخاذ تصمیم ها و اقدامات به موقع در 
همۀ سطوح، موجبات بهره وری و شکوفایی هر چه بیشتر در سرمایۀ 
نیروی انســانی را فراهم آورند تا از ایــن طریق امکان ارایۀ خدمات 
اطالعاتی مناسب و روزآمد به کاربران آن ها فراهم شود )مصطفوی 

و قاسمی نژاد، 1391(.
      در یک مطالعۀ دیگر نتایج نشان داد که بین شرایط ارگونومی 
و شدت و فراوانی خستگی عاطفی، کاهش عملکرد شخصی و مسخ 
شــخصیت کتابداران دانشــگاه اصفهان رابطه معنادار وجود ندارد 

)رضایی آدریانی و دیگران، 1389(.

افزایــش آزادی عمل کتابــداران موجب افزایــش انگیزۀ درونی 
اشتراک دانش می شــود و با افزایش سطح هویت کاری کتابداران، 
بر میزان انگیزۀ درون فکنانه اشتراک دانش در آن ها افزوده می شود. 
افزایش سطح بازخورد اجتماعی نیز، افزایش انگیزۀ بیرونی اشتراک 

دانش را در کتابداران به دنبال دارد )حریری و محمدپور، 1392(.
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در عصــر اقتصاد دانش مدار، دانش بــه عنوان یک منبع حیاتی 
برای کسب برتری رقابتی شناخته شده است. برای اینکه سازمان ها 
بتوانند بــه رقابت بپردازند، مدیریت دارایی های دانشــی ضرورت 
یافته است. با وجود این، دانش هنگامی می تواند به بهبود و ارتقای 
عملکرد ســازمان ها منجر شود که در سطح ســازمان به اشتراک 
گذاشته شود. بنابراین، اشتراک دانش به عنوان یک عنصر کلیدی 
در فرایند مدیریت دانش شــناخته شده است. مدیریت باید به این 
امر مهم توجه نموده و دیدگاه ویژه ای به کتابدارن داشــته باشد تا 

هر چه بهتر وظایف خود را انجام دهند.
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دسترسی آزاد: طالیه دار حق دانستن

y نویسنده : سمانه مثنوی
   دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطالعات، دانشگاه الزهرا

جنبش دسترســی آزاد1 یک اقــدام جهانی بــرای فراهم آوری 
دسترســی آزاد به مقاالت مجالت علمی و پیش چاپ آن هاســت. 
برای نیل به این هدف آثار دسترسی آزاد به شکل دیجیتالی پیوسته 
و رایگان بوده و از بســیاری از محدودیت های ناشی از حق مؤلف و 
مجوزها مبرا هستند. نشریۀ دسترسی آزاد نشریه ای است که دارای 

دو ویژگی باشد:
الف. نویسندگان و دارندگان می توانند حقوق پدیدآورنده اختیار 
همیشــگی و قطعی دسترســی به اثر و نیز تکثیر، استفاده، توزیع، 
انتقال، و نمایش آن اثر به دیگران و تولید و گســترش اقتباس هایی 
از آن به هر شکل دیجیتال برای مقاصد مجاز را به همه خوانندگان 
واگذار کنند، مشــروط بر آنکه این استفاده و توزیع با استناد کامل 
به نام پدیدآورندگان باشــد. همچنین خوانندگان می توانند تعداد 
محدودی نسخه چاپی آن اثر را برای استفادۀ شخصی تکثیر کنند.

ب. نســخه ای کامل از آن نوشــته همراه با تمام مواد پیوست به 
آن از جمله آگهی اعالم دسترس پذیری آزاد اثر، در دست کم یک 
بانک اطالعاتی پیوســته )مانند کتابخانۀ دیجیتال( نگهداری شود 
که این بانک یا مخزن می تواند متعلق به یک نهاد آموزشی، انجمن 
پژوهشی، نهاد دولتی یا هر ســازمان معتبر دیگری باشد به دنبال 

دسترسی آزاد، توزیع نامحدود و نگهداری طوالنی مدت آثار است.

مشکالت و نقایص نظام سنتی
      نظــام ســنتی چــاپ مجله های علمی نقایصــی دارد که از 
مهم ترین آن ها می توان به ســرعت کم انتشــار )از زمان ارائۀ مقاله 
تا چاپ آن( مشکالت موجود در چرخۀ توزیع چاپی، فرایند داوری 

مقاله ها و قیمت هایی که هرساله افزایش می یابد اشاره کرد.
فرصت های جدید

      ظهور اینترنت به مثابۀ یک رســانۀ جدید با امکانات عظیم و 

ظرفیت های بسیار نوید بخش تالش های جدیدی 
در شکســتن موانع محدود کنندۀ دسترســی به 
اطالعات اســت. امــروزه تالش ها بر اســتفاده از 
اینترنت به عنوان ابزاری برای مهندســی مجدد 
فرایند ارتباطات علمی متمرکز شــده اســت. اگر 
چه ابتــدا از اینترنت فقط برای ارائۀ نســخه های 
الکترونیکــی مجله های چاپی که دسترســی به 
آن ها مبتنی بر شــیوه های سنتی اشتراک ممکن 
بود استفاده می شد، به تدریج در بعضی حوزه های 
موضوعی پیــش چاپ مقاالت به صورت آزاد ارائه 
شد. اینگونه مقاله ها ماه ها قبل از آنکه به شیوه های 
قدیمی در مجله های چاپی عرضه شــوند از طریق 
پیش چاپ های الکترونیکی در دسترس عموم قرار می گرفتند. شیوۀ 
خواندن مجالت که از نظام مبتنی بر استفاده در درون کتابخانه، به 
تورق مقاله ها از پشت میز کار و از طریق رایانه تغییر کرده، به ارائۀ 
نمونه های جدید انتشار و دسترسی به مقاله های علمی منجر شده 
است که به شرح زیرمعرفی می شوند: 1. دسترسی آزاد، 2. خود 

انتشاری، 3. سپردگاه های سازمانی

تاریخچه
      جنبــش دسترســی آزاد، از اوایــل دهه 1990 آغاز شــد و 
به صــورت پراکنده و با دیدگاهی متفاوت در رشــته های گوناگون 
و در نقاط مختلف به تدریج گســترش یافــت. مهم ترین گروه های 
پیشــگام جنبش دسترســی آزاد به منابع علمی به دعوت موسسۀ 
جامعۀ باز برای اولین بار در فوریه 2002 در بوداپســت2 مجارستان 
با هدف یافتن چگونگی ارتباط و همکاری بین همۀ مؤسســاتی که 
در این زمینه فعال هســتند گرد هم آمدنــد. این اجالس به ایجاد 
مؤسسۀ دسترسی ازاد بوداپست انجامید. هدف این نشست تسریع 
فعالیت بین المللی به منظور دسترس پذیرکردن مقاله های پژوهشی 
در تمــام حوزه های علوم بود. این جنبش پس از بوداپســت 2002 
در بتســدا3 آمریکا در ژوئن 2003، برلین4  اکتبر 2004 و سالوادور5 
برزیل ســپتامبر 2005 برای تبادل نظر و پیشبرد اهداف دسترسی 
آزاد گردهمایی مهمی را برگزار کرده است. در هر گردهمایی بیانیه 
و قطع نامه هایی صادر شــد که رشد جنبش و پیگیری اهداف آن را 
می توان در این بیانیه ها به خوبی مشــاهده نمود. گسترش جنبش 
دسترســی آزاد ســبب توســعه روز افزون مجالت دسترسی آزاد، 
واسپارگاه های الکترونیکی و وب سایت های پژوهشگرانی شده است 
که آخرین نتایج پژوهشی خود را در محیط وب رایگان در دسترس 

سایر افراد قرار می دهند.
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دالیل
      نتایج پژوهش ها و ســایر فعالیت های علمی فقط هنگامی 
مفید خواهند بود که مورد استفاده قرار بگیرند. اگر نتایج پژوهشی 
که در قالب یک مقاله منتشر شده است در پشت انواع رمز عبورها 
پنهان باشد و دسترسی فقط برای کتابخانه ها و آن عده از کاربرانی 
که اســتطاعت مالی پرداخت هزینه های دسترسی را دارند ممکن 
باشد میزان اشاعۀ آن مقاله را تا حد زیادی محدود می کند. تحقیق 
صورت گرفته در این رابطه نشــان می دهد که مقاالت دسترسی 
آزاد بیشــتر از مقاالتی که برای دسترسی به آن اجازه الزم است 

مورد استناد قرار گرفته اند.

هزینه های شبکه های دسترسی آزاد
      هزینۀ اشاعۀ اطالعات به شیوۀ دسترسی آزاد را باید بخشی 
از هزینۀ پژوهش در نظر گرفت. یک دلیل این است که دسترسی 
آزاد بسیار ارزان تمام می شود و دلیل دیگر اینکه پژوهش تا زمانی 
که به گردش در نیاید کامل نیســت. ســرمایه گذاران پژوهش به 
شــدت با این دیدگاه موافقند. جنبش دسترســی آزاد هرگز ادعا 

ندارد که تولید آثار دسترسی آزاد بدون هزینه است.
گروه های استفاده کننده

مجالت الکترونیکی رایگان مورد عالقۀ بسیاری از گروه هاست. 
همان گونه که سوبر 2004 بیان می کند این گروه ها عبارت اند از:

1. نویسندگان: مجالت الکترونیکی رایگان، سبب انتشار گسترده 
آثار آن ها می شوند.

2. خوانندگان: این مجالت موجب می شوند که آن ها به سرعت 
و به سهولت به مقاالت مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند.

3. کتابخانه هــا: آن ها از این طریــق می توانند بحران پرداخت 
هزینه ها برای مجالت علمی و نیز مســئلۀ مجوز اســتفاده از آنها 

را حل کنند.
4. ناشــران: مجــالت الکترونیکــی رایگان مقــاالت آن ها را 
دسترس پذیر می سازند. اگر مجله به صورت رایگان ارائه شود می 
تواند به جذب مداوم و گســترده تبلیغات بپردازد. چنان چه یک 
مجلۀ الکترونیکی رایگان در دســترس افراد باشد و دسترسی به 
تمام مقاالت جاری و پیشین آن امکان پذیر باشد تعداد کاربران و 

بازدیدکنندگان آن مجله افزایش چشم گیری خواهد داشت.

موانع استفاده از شبکه دسترسی آزاد
1. موانع زبانی: اغلب منابع پیوســته به زبان انگلیسی هستند 
یا فقط یک زبانه هســتند و ترجمۀ ماشینی نیز در این راه بسیار 

ضعیف عمل می کند.
2. موانع ارتباطی: شکاف دیجیتالی بین ملل باعث می شود که 

میلیون ها پژوهشگر از نتایج کار یکدیگر بی خبر بمانند.

اهمیت دسترسی آزاد برای جامعه علمی
      امروزه بســیاری از دانشــگاه ها و ناشــران غربی مجله های 
خود را به صورت دسترســی آزاد در اختیار خوانندگان بین المللی 
قرار می دهند. درنتیجه این روند به نفع کشورهای در حال توسعه 
است که در حالت عادی به خاطر باال بودن هزینۀ اشتراک امکان 
دسترســی به مجله های علمی را ندارند. دسترســی آزاد به منابع 
اطالعاتــی دنیای غرب می تواند خالء دسترســی به اطالعات در 
کشورهای در حال توسعه را تا حدودی جبران نماید. میزان استناد 
به مقاله های علمی به طور قابل توجهی به میزان مشاهده پذیری و 
دسترس پذیری مقاله ها و مجله ها به ویژه از طریق اینترنت بستگی 
دارد. امکان دسترسی آزاد به مقاله های منتشر شده در یک مجله 
موجب آگاهی سایر پژوهشــگران داخلی و خارجی از تجربه های 
همکاران خود شــده و از دوباره کاری جلوگیری می کند. از سوی 
دیگر هرچه میزان دسترســی به یک مجله باالتر باشد و مجله در 
مقیاس وسیع تری از طریق اینترنت اشاعه یابد میزان استنادها به 
آن مجله در ســطح بین المللی باال رفته و در نتیجه موجب کسب 

اعتبار و ضریب تأثیر گذاری بیشتری برای آن مجله خواهد شد.

پانویس:
open acces.1

Budapest.2
 Bethesda.3

Berlin.4
Salvador.5

منابع
y  نوروزی، علیرضا )؟(. مجله های دسترســی آزاد و نقش آنها در گســترش دانش و

پیشرفت علمی. رهیافت ؟

y  درودی، فریبرز )1388(. اشاعۀ علمی با بهره گیری از امکان دسترسی آزاد. کتاب ماه

کلیات. آذر 1388

y  کشاورز، حمید )1388(. جنبش دسترسی آزاد به اطالعات علمی در گفت و گو با پیتر

سابر. کتاب ماه کلیات. آذر 1388

y  قانع، محمدرضا. فاطمی، امیر. عمرانی، ابراهیم و دیگران )1388(. دسترســی آزاد به

اطالعات علمی. کتاب ماه کلیات. آذر 1388

y  نیکخواه، زهره )؟(. دسترســی آزاد نیاز امروز جوامع علمــی. ماهنامه اطالع یابی و

اطالع رسانی. شماره 5

y  اصنافــی، امیررضــا )1388(. تأملی بر دسترســی به مجالت دسترســی آزاد و

سپردن گاه های موضوعی و سازمانی به صورت رایگان. کتاب ماه کلیات. آذر 1388

y  علیزاده، حمید) 1388(. مروری بر مدل های نوین دسترسی آزاد به نتایج علمی. کتاب

ماه کلیات. آذر 1388
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کتابخانه های آینده: فناوری هایی که دوست داریم در کتابخانه ها ببینیم

y مترجم : نرگس ملکوتی اصل
   دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطالعات، دانشگاه فردوسی مشهد

کتابخانه ها به عنوان هدایت کنندگان مسیر “شهروند دیجیتال” 
باید اولین مکان هایی باشند که تکنولوژی های پیشرفته را اجرا می  
کنند. امروزه کتابخانه ها مختص به امانت کتاب نیستند بلکه مکان 
های خالقی برای افراد و گروه ها به شــمار می آیند و مراکز رشــد 

اقتصادی و آموزشی هستند.
کتابخانه ها بیــش از هر چیز نقاط ورودی بــه دنیای دیجیتال 
هستند. آنها با آغوش باز از فناوری استقبال می کنند و از دیجیتال 
گریزی اجتناب می ورزند. بنابراین برای تقویت سواد فناورانه جوامع 

محلی، کتابخانه ها باید به فناوری های مرتبط مجهز باشند.
در این مقاله شما مثال هایی از چگونگی استفاده گوگل هنگوت]1[ 
برای مالقات ها و جلســات کتابخانه یا استفاده از پیکو چارت]2[ در 
ایجاد اینفوگراف کتابخانه ها نخواهید یافت . به جای آن ما دوست 
داریم یک قدم به آینده پیش بگذاریم و از فناوری های کنونی که در 
آینده مورد استفاده قرار می گیرند سخن بگوییم. البته برخی از این 
فناوری ها در مرحله ایده هستند. و به جای ایده های کلی در اینجا 

شما مثال های واقعی خواهید دید.
برخی از این فناوری ها بودجه ای بســیار بیشتر از آنچه کتابخانه 
های عمومی می توانند از عهده آن بربیایند، نیاز دارند. اما این مسله 
مورد توجه این مقاله نیســت بلکه این مقاله طراحی شــده است تا 
فناوری های مرتبط و مفیدی که مــی توانند در کتابخانه ها مورد 
استفاده قرار بگیرند و به سمت دیجیتالی شدن حرکت کنند، معرفی 

کرده و مورد توجه قرار دهد.

هشت فناوری ای که ما دوست داریم در کتابخانه ها ببینیم.

1. نشانک و راهنمای کتابخانه
یــک فکر جذاب از یک طراح کمپانی چینی تووت]3[ اســت.این 
وسیله کوچک باریک در سطح اول یک نشانه معمولی کتاب است. 
اما در باالترین ســطح، قابلیتی دارد که استفاده از کتابخانه را بسیار 
آسانتر می کند. این وسیله برای شما یک همراه عالی خواهد بود که 
توســط کتابخانه هدایت می شود و با نشان دادن گام به گام مسیر 
کتابی که مورد نظرتان شما را برای رسیدن به آن راهنمایی می کند. 
به وسیله این ابزار شما می توانید از کتابهایی که به امانت رفته اند و 

تاریخ برگشت آنها آگاهی یابید.

یافتن یک کتاب به آسانی و بدون دانستن نظام رده بندی دیویی، 
ایده بسیار خوبی به نظر می رسد که کارت های کتابخانه می توانند 

به آن تجهیز شوند.

2. برنامه کاربردی واقعیت افزوده
الیبراری]4[ یک ایده بر پایه برنامه کاربردی واقعیت افزوده عکس 
بنیان است که توسط پرادیب سیداپا]5[ طراحی شده است. درمورد 
استفاده از واقعیت افزوده در کتابخانه ها بسیار شنیده ایم. اما مثال 
های کمی وجود دارند که به ما اجازه دهند واقعا آن را ببینیم. فیلم 
باال توضیح می دهد که الیبراری چگونه کار می کند. این فیلم بسیار 
مناسب و معقول اســت و همین یک منفعت به شمار می آید و به 

روشنی استفاده از واقعیت افزوده در کتابخانه ها را نشان می دهد.

جایابی یک کتاب در قفســه ها و هدایت به ســمت آن، اطالع از 
کتاب های تازه، یافتن کتاب های مشــابه و.. مثال هایی از قابلیت 

های این برنامه کاربردی هستند.
این ایده ساده به نظر می رسد اما کاربردی و محتمل است.

3. هواپیمای بدون سر نشین تحویل کتاب
آینده متعل به ماشــین های پرواز بدون سرنشین است. درست 
شــبیه به هواپیمای بدن سرنشــین آمازون که محصــوالت را به 
خریداران تحویل می دهد، کتابخانه می تواند کتاب ها را به کاربران 

تحویل دهد.
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این ایده مربوط به آینده نزدیک نیست، چرا که در حال حاضر توسط 
یک کارآفرین اســترالیایی در حال اجراست. فلیرتوی]6[ با یک سرویس 
اجاره ای کتاب به نام زوکال]7[ تیمی ایجاد کرده و برای اولین بار در دنیا 

به این صورت به تحویل کتابهای درسی می پردازد.
امروزه این وســایل هوشمند مکان شما را از طریق گوش های 
هوشــمندتان جایابی می کنند. بنابراین الزم نیست آدرس ثابتی 
داشته باشید. تصور کنید، شما در سالن مطالعه کتابخانه عمومی 
نیویورک نشســته اید و در حالی که مشــغول نوشــتن مقاله ای 
هســتید به کتاب دیگری نیاز پیدا می کنید. جایی که هســتید 
بمانید! و از اپلیکیشن برای سفراش کتاب استفاده کنید. هواپیمای 
بدون سرنشــین به سوی شما خواهد آمد. کتاب را از دورن جعبه 
اش خارج کنید و کتابهایی را کــه دیگر الزم ندارید دورن جعبه 
بگذارید، هواپیمای بدون سرنشین آن ها را به جایی که تعلق دارند 

باز میگرداند.

4. رابــط کاربــر بــرای 
کتابهای چاپی

هر کسی که از کتاب های 
الکترونیکی اســتفاده کرده 
است، رابط کاربر دیجیتال و 
یاری دهنده  ابزارهای  سایر 
را امتحــان کــرده اســت. 
کتاب،  محتوای  جستجوی 
جستجوی هوشمند، جستجوی منبعی در صفحات اینترنت، تهیه 
یک ترجمه فوری، یادداشــت نوشتن یا خالصه بردای همه مثال 
هایی از این قبلی هســتند که تماما می توانند روی وسیله ای که 
از آن برای خواندن کتاب اســتفاده می کنیم انجام بپزیرند. ما به 
طور معمول می توانیم یک کتاب الکترونیکی را به جای یک کتاب 
چاپی در نظر گرفته و بــه امانت ببریم. اما ایده بهتری نیز وجود 

دارد؛ ارتقای یک کتاب چاپی با یک رابط کاربری دیجیتال!
فینگر لینک]8[ پروژه ای است که توسط فوجیتسو]9[ طراحی و 
توسعه یافته است و به شما این امکان را می دهد از ابزار دیجیتال 
برای کار کردن با یک کتاب چاپی استفاده کنید. این وسیله یک 
پایه اســت که شما می توانید آن را روی میز کتابخانه قرار دهید 
و دو قابلیت دارد: دوربینی برای خواندن اطالعات از دنیای واقعی 
و یک پروژکتور برای نمایــش اطالعات دیجیتالی در یک دنیای 

واقعی!
به آســانی، کتاب را روی یک میز زیر پایــه قرار دهید به این 
ترتیب شــما گزینه های بیشــتری که برای کتاب قابل دسترس 

هســتند، خواهید دید. فینگــر لینک در یک فــرم دیجیتال در 
دسترس و قابل ویرایش است.

5.جعبه ابزار کتابخانه
استفاده از سیستمی شبیه 
به فینگر لینک حجم زیادی 
از بودجه ساالنه کتابخانه را 
به خود اختصاص می دهد. 
اما جایگزین ارزانتری وجود 
دارد. یک کتابخانه می تواند 
به کاربــران طیفی از ابزارهای 
کوچکی که می توانند برای اســتفاده در ســالن مطالعه به امانت 

بگیرند ارائه دهند.
در تصویر باال شــما ال وی وای گاید]10[ را می بینید. یک ابزار 
کاربردی که شــما مــی توانید روی خودکار خود قــرار دهید تا 
کلماتــی را که در کتاب های چاپی می بینید ترجمه کنید. البته 
این تنها یک مثال از قابلیتی اســت که این ابزار می تواند داشته 
باشــد. آن می تواند یک خودکار ساده باشد که به کاربران اجازه 
می دهد عالمتگذاری های رقومی داشــته باشند و از عالمتگذاری 
های دنیای واقعی خود را تبدیل به عالمتگذاری های رقومی کنند. 
در واقع این وسیله می تواند به لب تاب شما متصل شود . هنگام 
عالمتگذاری کافی است شما خودکار را در طول نوشته روی کتاب 
چاپی حرکت دهید، به دین ترتیب آن ها در روی لب تاب شــما 
ظاهر خواهد شد و در نهایت شــما می توانید تمام عالمتگذاری 
های خود را از یک کتاب در یک ســند نوشــتاری داشته باشید . 
همچنین این امکان وجود دارد که همه ی یادداشت های خود را 

به آدرس ایمیلتان بفرستید .
چنین ابزارهایی می توانند برای کاربرانی که کمتر با تکنولوژی 
آشــنایی دارند و نمــی توانند از برنامه های کاربردی پیشــرفته 

استفاده کنند مفید باشد.

6. مرکز کتابخانه سیار
برای تشویق جوامع  گاهی 
محلی یا مناطــق دور افتاده 
بــرای اســتفاده از کتابخانه، 
الزم اســت کتابخانه از مکان 
فیزیکی خود خارج شود. این 
ایده یک فکر انقالبی است که 
توسط کتابداران بدون مرکز با هدف خدمت رسانی به مردم مهاجر 

توسعه یافته است.
هیجان انگیزترین مسئله را جع به کتابخانه سیار این است که 
آن می تواند در کمتر از بیســت دقیقه دایر شده، تکمیل شده و 
جمع شــود. این جعبه  یک ابزار قابل حمل اســتاندارد است که 
حمل و نقل آســانی دارد و به راحتی جابه جا می شود. ای مرکز 
از شش جعبه تشکیل شده است که به اینترنت دسترسی دارد و 
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شــامل دو پالت می شــود که 1000 متر مکعب فضا را به خود 
اختصــاص می دهد و شــامل 250 کتاب چاپــی و 50 کتابخوان 
الکترونیکــی و هزاران کتاب الکترونیکی و طیف وســیعی از برنامه 

های کاربردی آموزشی است.

7.ماشین چاپ کتاب های پر تقاضا
کتابخانه های بدون کتاب، مکان هایی که شــما حتی یک کتاب 
هم در آنجا بیابید، مرتبا ایجاد می شوند و شروع به کار می کنند. اما 
آنها معموال نمی توانند کتابخانه های سنتی را نابود کنند همانطور 
که کتاب های الکترونیکی نتوانســتند کتاب های چاپی را از میان 
بردارند. چرا که حرکت به سوی دیجیتالی شدن محض معایب خود 

را داراست.
به نظر من هر کتابخانه دیجیتالی محض باید خدماتی را ارائه دهد 
که کاربران بتواند فوری نسخه چاپی کتاب ها را تهیه کنند . گاهی 

برای اینکه کتابی مورد استفاده قرار بگیرد باید چاپی باشد.
ماشــین کتاب اسپرســو یک محصول واقعی اســت که توسط 
ژروکس]11[ ساخته شده است و برای کتاب های پر تقاضا روانه بازار 
شده است. این وسیله می تواند در حالی که شما منتظر هستید یک 
کتاب پر تقاضا را با ســرعت بیش از 150 صفحه در هر دقیقه چاپ 

کند.
این ماشین به فهرســتس آنالین شامل بیش از 7 میلیون کتاب 
دارای کپی رایت و کتاب های حوزه های عمومی متصل اســت اما 
موسســات می توانند از آن بای چاپ عناویــن خود نیز از آن بهره 

بگیرند.

8.دسترسی به کتابخانه از طریق برنامه کاربردی رایج
این به نظر ایده ای فوق العده ســاده به نظر می رسد اما تا کنون 
هنوز به وجود نیامده اســت. همه ایده هایی که قبال ذکر شد درباره 
یک وسیله خاص یا استفاده ای خاص در کتابخانه است. امروزه اگر 
شــما بخواهید یک کتاب الکترونیکی از یک کتابخانه امانت بگیرید 
به یک برنامه کاربردی که توســط یک تهیه کننده دیجیتال به نام 
اورد درایو]12[  تهیه شــده است استفاده کنید. اما همه ی کتابخانه 
ها با این شرکت همکاری ندارند و تعداد کمی از افراد از آن استفاده 

می کنند چرا که کارکردن با آن مشــکل است. در صورتی که برای 
امانت گرفتن یک کتاب چاپی از یک کتابخانه شــما به چیز دیگری 

جز کارت کتابخانه نیاز ندارید.

تصور کنید تعداد زیادی از امکانات ذکر شــده در باال با یک نرم 
افزار کاربردی ســاده قابل دسترس باشد و کافی است یک مرورگر 
روی تلفن همراه خود داشته باشید تا کتابخانه را تورق کنید و یک 
کتاب به امانت بگیرید، زمانی که موعد بازگشــت کتاب ها رســید 
اطالعیه دریافت کنید و در نهایــت بتوانید در آنجا کتاب بخوانید. 
یا شــاید امکان قدم زدن مجازی در یک کتابخانه برای شما وجود 
داشــته باشد، ما به این ایده نزدیک هســتیم کافی است نگاهی به 
گردش مجازی گوگل از کتابخانه ها بیاندازید، همچنین ممکن است 
شــما امکان یادداشــت برداری و عالمتگذاری از کتاب ها را داشته 
باشید و یا حتی گزینه ای که به شما امکان تبدیل متون چاپی را به 
متن های دیجیتال قابل ویرایش را بدهد. البته درست است که این 
امکانات امروزه نیز از طریق برنامه های کاربردی خاصی در دسترس 
هســتند اما این بدین معنی نیست که کتابخانه ها از آن ها استفاده 
می کنند. در واقع هدف از این ایده این است که هر کسی بدون نیاز 
به دانش نرم افزاری خاصی بتواند از کتابخانه و چنین امکاناتی بهره 
ببرد. همانند گوگل که امروزه به طور واحد امکان تجربه های آنالین 
را فراهم می کند و شما کافی است تنها به حساب کاربری خود در 

جیمیل وارد شوید.

پانویس:

google hangouts ]1[
pikochart ]2[

toout ]3[
librARy ]4[

Deep sidappa  ]5[
Flirtey ]6[
zookal ]7[
fujitsu ]8[

Finger link ]9[
LVY Guide ]10[

Xerox ]11[
 Over Drive ]12[

منبع:
library of the future: 8 technolo-   این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است:

gies we would love to see
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پنج مهارت برتر مورد نیاز برای کتابداران امروز و فردا
y مترجم : عباس محمودی

   کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیک - کتابدار کتابخانه عمومی شهید مدنی کازرون

با توجه به این که امروزه کتابداران درمواجه با اطالعات فیزیکی و 
دیجیتالی باید خبره باشند،پنج مهارت  برتررا که هر کتابدار جهت 
موفقیت در حال و آینده باید داشته باشد و یا کسب کند،شناسایی 
کرده ایم.در این مقاله کلیات این پنج مهارت را توضیح خواهیم داد 

و در مقاالت آتی هر مهارت را به صورت کامل شرح خواهیم داد.
1. گزینش اطالعات

از آنجایــی که نقش اصلی هر نوع کتابخانــه گزینش اطالعات 
است،نیاز به این مجموعه مهارت هرگز از بین نخواهد رفت.با این  
وجودهمراه با گســترش حجم و تنوع اطالعات، گزینش اطالعات 
هــم تکامل خواهد یافت.همان طور که خلــق و ایجاد محتوا برای 
همگان ممکن می شــود،گزینش اطالعات هــم مهارتی حیاتی تر 
می شود.کتابداران در فرایند ارزیابی و ویرایش این که کدام اطالعات 
ارزشمند تر هستند وهمچنین دسته بندی و طبقه بندی اطالعات 

به منظور تسهیل بازیابی و استفاده،نقشی بسیار حیاتی دارند.
2. تحقیقات با ارزش باال-عمقی

محیط های اطالعاتی دیجیتالی بیشتر روی دیدگاه”خودبیاب” 
تمرکــز دارند و این مدل موجودیــت کتابداران را تهدید می کند.
هنوز هم برای مصرف کننــدگان و کاربران اطالعاتی،یافتن آنچه 
احتیاج دارند یا می خواهند،می تواند چالشی بسیار مهم باشد.اکثر 
مردم فاقد مهارت های پژوهشی مناسب هستند و همۀ ما با حجم 
و ســرعت فزایندۀ اطالعاتی روبرو هستیم که مدیریت آن مشکل 
است. با توجه به ضرب المثل:هرچه انبار کاه بزرگتر شود،پیدا کردن 
سوزن سخت تر می شود،کتابداران به منابعی ارزشمند برای رجوع 

تبدیل می شوند.
3. حفاظت دیجیتال

کتابخانه ها به طور سنتی منابع فیزیکی مانند کتاب ها،مجله ها،  
نقشــه هاو… را نگهداری می کردند.اکنون آن دارایی ها به منابع 
دیجیتال تبدیل شــده اند،به عالوه امروزه منابع اصلی در بیشــتر 
محتوا در حال تولیــد با فرمت دیجیتال هســتند.بنابراین تغییر 
ضروری برای کتابداران چگونگی حفاظت از دارایی های دیجیتالی 

و مدیریت آن ها و همچنین  آشنایی با سیستم ها 
و ابزارهای مورد استفاده در این فرایند است.

4. محیط همراه]1[
وقتی بیشــتر اطالعــات به صــورت ابر)در 
فضای ابر(ذخیره می شــوندو جستجو و مصرف 
اطالعات با استفاده از دستگاه های همراه صورت 
می پذیرد،کتابداران باید با آن ها آشــنا باشند و 
دربارۀ محیط همراه دانش کافی داشته باشــند.

کتابدارانــی کــه در اســتفاده ازدســتگاه های 
وگوشــی های هوشــمند  تبلت  همراه،همچون 
مهارت داشــته باشــند می توانند تضمین کنند که محدودیت ها 
ونقاط قوت آن ها سنجیده شده ودر درون سیستم های اطالعاتی 
و پرتال های کتابخانه استفاده می شود.کتابداران باید مزایا و معایب 
رایانــش ابــری را درک کنندتا به منظور اخــذ تصممات و برای 
گزینش اطالعات و حفاظت دیجیتال به عنوان مشــاور و راهنما 

خدمت رسانی کنند.
5. همکاری،رهبری و تسهیل

کتابدارانــی که ترجیح می دهند با اطالعات ســروکار داشــته 
باشــندنیاز خواهند داشــت که بیش از مردم از آسایش و راحتی 
خــود بگذرند.آن هــا باید به منبعی بســیار حیاتی در تســهیل 
تصمیــم گیری هــای راهبردی دربــارۀ تهیه و تــدارک اطالعات 
وبودجه هــای اطالعات تبدیل شــوند.آن ها باید نقشــی بیش از 
یک نقــش هدایت کننده/تســهیل کننده/آموزش دهنده به عهده 
بگیرند،به عنوان مثال آن ها می توانند گروه هایی را برای تهیۀ داده 
و  بهترین نوع استفاده از آن داده ها توصیه کنند.  آن هامی توانند 
موقعیــت و جایگاه خود را با همکاری فعاالنه از طریق مدیریت و 
رهبری در ســازمان هایی که در آن فعالیت می کنند به عنوان یک 

منبع با ارزش تثبیت کنند،
کتابدارانــی که ایــن مهارت ها رافــرا می گیرند،مقام و زندگی 
حرفه ای خــود را احیا خواهند کرد،دیده شــدن بقای حرفۀ خود 
را افزایش می دهند،و به عنــوان متخصصان مدیریت اطالعات با 

اهمیت صاحب منزلت وارزش که برازندۀ آن هستند می شوند.

پانویس:
Mobile .]1[

منبع:
 Top Five Skills Required for“ : این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان اســت

“Librarians Today & Tomorrow
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راهنمای پایگاه مقاالت : ساینس دایرکت

y نویسنده : حسین حیدری
   کتابدار دیجیتال کتابخانه آستان مقدس امام حسین علیه السالم - کربالء

    مدیر گروه فناوری تالش و توسعه )یابش(
    مدیر مسئول مجله کتابدار 2.0

http://ScienceDirect.com وب سایت: ساینس دایرکت
http://Elsevier.com الزویر امتیاز: شرکت  صاحب 

مشخصات پایگاه:
چندموضوعی-همه ی علوم

پایگاه های بزرگ
اسناد دارای هزینه هستند

ها،  مندی  کاربری)عالقه  پنل 
کتابخانه شخصی(
جستجوی رایگان

چکیده اسناد رایگان

نوع اطالعات:
ebooks کتاب

Refrence Work مراجع
 journlas مجالت

همایش نامه )در قالب مجالت( 
Proceedings

آمار:
عناوین مجالت: حدود 2500 

عنوان 
تعداد مقاالت: 13/3 میلیون 

مقاله
عناوین کتاب: بیش از 26 

هزار عنوان
تعداد مقاالت دسترسی ازاد: 

250 هزار عنوان

پوشش:  تحت  موضوعات 
زمینه  هر  در  پژوهشی  کاربر 
ی موضوعی که اطالعاتی الزم 
پیدا  قابل  پایگاه  این  در  دارد 
کردن می باشد علوم پزشکی، 
پزشکی  مهندسی،  انسانی، 

و…

مقدمه و تاریخچه: 
ناشــر الزویر یکی از قدیمی ترین انتشــارات دنیا ست این ناشر 
ابزارهای آنالینی برای فعالیت های پژوهشی و تحقیق و توسعه ای 

ارائه می دهد ….
:R&D به عنوان مثال در حوزه ی

ازمعروفتریــن ابزارهــای آنالین الزویــر، پایگاه 
ساینس دایرکت )راه اندازی شده از 1997 میالدی( 
می باشد که کلیه ی انتشــارات مجله ای و کتابی 
الزویر بصــورت الکترونیکی در این پایگاه یافت می 
شوند )البته برای کتاب ها موارد استثناء وجود دارد 
یعنی ممکن است همه ی کتاب های منتشر شده 
توســط الزویر آنالین منتشر نشــوند فقط بصورت 

چاپی باشند(

نگاهی به صفحه ی اول
1. بازیابی بر اساس نوع اطالعات مجالت، کتاب ها

2. سبد خرید
3. بخش کاربری

4. راهنما
5. محل شناسایی کاربر وجود دارد)مثال هنگامی که از طریق یک 
دانشــگاه عضو ساینس دایرکت وارد می شوید اسم دانشگاه نمایان 

می شود(
6. ابزار جستجوی ساده وجود دارد و همچنین لینک به جستجوی 

پیشرفته
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7. معرفی شاخه های اصلی موضوعی و برترین وآخرین مقاالت 
هر شاخه ی اصلی

8. امکانات بازیابی اطالعات )کتاب ها و مجالت( بر اساس الفبا 
در ساینس دایرکت در باکس بعدی قرار دارند

9. نحوه ی دسترســی به اطالعات آزاد OA در سایس دایرکت 
در بخش انتهای عکس زیر قرار دارد در اینجا اصل مقاالت معرفی 

شده بر اساس حقوق دسترسی ازاد قابل استفاده می باشد.

امکانات مرور اطالعات
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks

1. مرور بر اساس حروف الفبایی Brows By alphabetic )کلیک 
کردن روی بخش8 موارد باال(

2. مرور بر اســاس موضوعی Brows By subject )کلیک کردن 
روی بخش7 موارد باال(

3. مرور بر اســاس نوع – مجله یا کتــاب: )کلیک کردن روی 
بخش1 موارد باال(

محدود سازی در هنگام مرور
از هر کدام از روش های بازیابی به صفحه ی باال می رســیم، و 

در این صفحه می توانیم از امکانات محدودسازی استفاده کنیم
Filter by [A, B, C ,…[1. بر اساس حروف الفبا

Filter by [ All publications[ 2. بر اساس نوع اطالعات
Filter by [ All access types[ 3. بر اساس نوع دسترسی کاربر

4. از سمت چپ هم بر اساس موضوعات اصلی و زیر شاخه های 
آن قابلیت بازیابی عناوین وجود دارد.

امکانات جستجو
1.جستجوی ساده )همیشــه در قسمت باالی صفحه وجود 

دارد(

2. جستجوی پیشرفته
y جستجوی پیشرفته همه چیز
y جستجوی پیشرفته مجالت
y جستجوی پیشرفته کتاب ها
y جستجوی پیشرفته مراجع

3.جستجوی خبره
در جســتجو خبره کاربر بصورت حرفه ای می تواند از ســبک 

نوشتن عبارت های جستجو و رابط های بولین استفاده کند.
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مزایای داشتن کتابخانه و کتابدار در مدارس

y نویسنده : سمانه مثنوی
   دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطالعات، دانشگاه الزهرا

کتابخانه:
1. کتابخانه مکانی برای گردهم آیی دانش آموزان

2. مکانی برای دسترسی به کامپیوتر و سایر شکل های تکنولوژی
3. مکانی که فرهنگ مدرسه پرورش و رونق می یابد

4. مکانی برای تمرین رفتارهای سالم و اخالقی
5. مکانی برای حل مشکالت دانش آموزان
6. مکانی برای پرورش تخیالت و تصورات

7. مکانی آرام برای یادگیری
8. مکانی سالم و امن برای کشف ایده های جدید

9. مکانی دارای منابع بیشتر برای کالس های درس
10. مکانی برای رفع نیازهای علمی

کتابدار:
1. انتخاب کتابها به صورت حرفه ای که نیازهای مدرسه و نیازهای 

شخصی را تامین می کنند.
2. کتابدار به عنوان شنونده و گوینده حرفه ای

3. به عنوان فردی قابل اعتماد برای دانش آموزان
4. آموزش مهارتها از طریق همکاری بین معلم و کتابدار افزایش 

می یابد
5. آموزش چگونگی ارزیابی و تحلیل اطالعات به دانش آموزان

6. آموزش چگونگی ایجاد و خلق اطالعات به دانش آموزان
7. آموزش چگونگی به اشتراک گذاری اطالعات با دیگران

8. ایجاد کانون های کتاب
9. برگزاری برنامه ها و سخنرانی های ویژه
10. برگزاری جلسات مالقات با نویسندگان

11. برگزاری مسابقات و جوایز کتابخوانی
12. آموزش چگونگی استفاده از پایگاه داده های سراسری

13. تهیه منابع هماهنگ و همتراز با برنامه آموزشی و تحصیلی
14. آموزش به دست آوردن مهارت های قرن 21

15. ایجاد دلگرمی و تشویق به دانش آموزان
16. برگزاری نمایشگاه کتاب
17. امکان آموزش نفر به نفر

18. توانایی آزمایش و مهارت استفاده از تکنولوژی های جدید
19. جمع آوری منابع مطابق با شیوه یادگیری دانش آموزان

20. آموزش پذیرفتن یادگیری به عنوان یک مهارت زندگی نه به 
عنوان نیاز علمی

21. کتابدار به عنوان فردی برای ارجاع دهی مناسب به منابع
22. آموزش استفاده اخالقی از اطالعات

23. خلق پوسترهای آموزشی و مطالعاتی
24. ایجاد آمادگی برای ورود به دانشگاه

25. تهیه لیست کتابها و برنامه های مناسب برای تعطیالت
26. امکان امانت منابع از کتابخانه های عمومی و دانشگاهی

27. آموزش به دانش آموزان برای تبدیل شــدن به یک شهروند 
دیجیتال

28. برگزاری جلسات بحث درباره کتابها
29. آموزش سواد دیجیتالی

30. ایجاد محیطی دوستانه، جذاب، امن برای بازدید و استفاده

 تحلیل: 
نیروی انســانی هر کشــور یکی از با ارزش ترین سرمایه های آن 
کشور است. نیروی انسانی کارآمد و توانا نقش تعیین کننده ای در 
رشد و پیشرفت همه جانبه یک کشور دارد. کودکان و دانش آموزان 
هر جامعه به عنوان ســرمایه انسانی آینده یک کشور باید از دوران 
کودکی آموزش تفکر خالقانه و صحیح را دیده و در همه امور مهارت 
پیــدا کنند تا بتوانند در آینده نیازهای یک جامعه را برطرف کنند. 
آموزش یک ســویه از معلم به دانش آمــوز چیزی جز حفظ کردن 

مطالب و جلوگیری از خالقیت و رشد ذهنی نیست.
وجود یک کتابخانه و کتابدار حرفه ای در آن مکان می تواند دری 
از علم و دانایی و خالقیت را به روی دانش آموزان مشــتاق با ذهن 
های آماده خالقیت باز کند وآنان را با دنیایی از دانش روبرو ســازد. 
کتابخانــه به عنوان محیطی آرام و ســالم و کتابدار به عنوان فردی 
دانش دوســت می تواند با برنامه های جانبی و ایجاد عالقه و شور و 
اشتیاق سهم بزرگی در پیشرفت خالقیت ذهنی دانش آموزان ایجاد 

کنند.
آموزش مهارت هــای زندگی به دانش آمــوزان، ایجاد عالقه به 
جســتجو و کشف و خالقیت از ســوی یک کتابدار حرفه ای تاثیر 
مســتقیمی بر روی آینده یک فرد، یک جامعه و یک کشور دارد. در 
نظام آموزشی ما تا چه اندازه به این مسئله مهم و کشف استعدادها 

و خالقیت های دانش آموزان توجه می شود.
در نظام آموزشی کشــور ما کتابخانه های مدارس از مکانی پر از 
دانش و جذابیت و خالقیت به مکانی خالی، نمور، پر ازخاک با منابع 
قدیمی و نامناسب و بدون کتابدار و مراجعه کننده تبدیل شده است.

کمی بیاندیشــیم که آینده هر سرزمینی در دست کودکان حال 
آن سرزمین است…

منبع:

100Things :این نوشته، ترجمه مطلبی با این عنوان است

مترجم: آرش مردانی
تلخیص و تحلیل: سمانه مثنوی
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چارچوب مدیریت دسترسی در کتابخانه های دیجیتال- بخش اول
y نویسنده : سمیه پروین

   کارشناس پژوهش و کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

کتابخانه  های دیجیتالی در عصر حاضر، به عنوان ابزاری مؤثر و 
کارآمد در پیشرفت تمدن بشری، باید فرد را قادر سازند تا در هر 
زمان و مکانی به شــکلی کارآمد با غلبه بر محدودیت  های مکان، 
زبان و فرهنگ به دانش بشری دست یابند. یک کتابخانۀ دیجیتال 
واقعی نه تنها نیازمند یک مجموعۀ ســازماندهی  شده از محتوای 
دیجیتالی شده آنالین است، بلکه نیاز دارد که این محتوا در اختیار 
کاربرانی که مجوز استفاده دارند، قرار گیرد. ایجاد، نوآوری و ارائۀ 
خدمــات در کتابخانۀ دیجیتالی از مهارت  های جدید متخصصان 

کتابداری است.
کتابخانه های دیجیتال با چالش های مختلف نظیر چالش های 
فنی، ســازمانی، حقوقی مواجه هســتند اما یکــی از چالش های 
مهم، دسترسی و ایمنی در کتابخانه های دیجیتال است. مدیریت 
دسترســی]1[ از مباحث مهم در مدیریت کتابخانه  های دیجیتالی 
است که متأسفانه در کشــور توجه چندانی به این موضوع نشده 
اســت. مدیریت دسترسی فرایندی اســت که به واسطۀ مدیران 
اطالعات انجام می  شــود و از طریق این فرایند کاربران مجاز، به 
واســطۀ قوانین مالکیت معنوی از سوی سازندگان، صاحبان و یا 

ارائه  دهندگان به مجموعه  ها دسترسی خواهند داشت.
یکی از مهمترین مســائل مطرح در مدیریت دسترسی، مسائل 
اقتصادی هســتند. هنگامی که ناشــران تولیدات خود را جهت 
کســب درآمد عرضه می  کنند، تنها به کاربرانی که مبلغ مربوطه 
را پرداخت کرده  اند، اجازه دسترســی مــی  دهند. البته عالوه بر 
مسائل اقتصادی، دالیل دیگری هم برای کنترل دسترسی وجود 
دارد. برای مثال می  توان محدودیت دسترسی به مجموعۀ اهدایی، 
اطالعات محرمانۀ سازمان ها، اسرار تجاری شرکت  ها، پیشینه  های 

پلیس را نام برد.
بــا توجه به این که در دنیای نامطمئن امروزی، هر روز شــاهد 
اعمال ناشایســت هکرها هســتیم، مجموعه  های کتابخانه  های 
دیجیتال در معرض خطرهســتند، حتی آسیب  پذیری فایل  های 

رایانه  ای در اثر اتفاقــات غیرمنتظره هم امکان پذیر 
اســت چرا که فایل های رایانــه  ای در معرض خرابی 
و یــا حمله بدافزارها قرار مــی  گیرند. عدم قطعیت 
در مدیریت دسترسی حقیقتی اجتناب ناپذیر است. 
افرادی با سوابق رایانه  ای، گاهی تصور می کنند که 
هر شیء را می توان با فراداده  های که تمامی حقوق، 
امتیازها و دیگر عوامل مربوط به مدیریت دسترسی 
را ســیاهه می  کنند، برچســب زد. افرادی با دانش 
کتابداری، به ویژه آن دســته که ادارۀ مجموعه  های 
تاریخی و آرشــیوها را بر عهده دارند، می  دانند که 
هم گذاری چنین اطالعاتی معموالً مســتلزم صرف 

زمان بسیار و در غالب اوقات غیرممکن است.
کتابخانۀ کنگرهآمریکا میلیون ها پیشــینۀ تاریخی را دیجیتالی 
کرده اســت. در مورد آثار قدیمــی چنین به نظر می  آید که حق 
مؤلف منقضی شــده باشــد و محدودیت  های دسترسی برداشته 
شــده باشــند ولی حقیقت امر چیز دیگری است. به دلیل اینکه 
حق مؤلف بستگی به فوت صاحب اثر دارد، تعیین این تاریخ غالباً 
برای کتابداران مشــکل است. بسیای از قوانین حاکم بر کتابخانه  
های دیجیتال مانند حق مؤلف مرزهایی مبهم دارند. سیاست  های 
مدیریت دسترســی مبتنی بر این قوانین نیز دستخوش این ابهام 
هســتند. همان گونه که این مرزها با وضع قوانین قراردادها یا رویه  
های حقوقی جدید روشن می  شوند، سیاست  ها نیز باید بر همین 

اساس تغییر یابند.
در ایران 3 دیدگاه در مورد حق مؤلف وجود دارد:

y  ،دیدگاه نزدیک به آنارشیســم: “درنگ نکــن!” هر کتاب
موســیقی و برنامه ای را که می توانی با میانبر زدن و دانلود کرک 
و غیرقانونی دانلود کنی، به چنگ بیاور. ناشــران و نویسندگان و 
برنامه نویســان داخلی و خارجی ثروتمندتر از آن هســتند که با 
دانلود من و شــما، متضرر شوند و اصوالً سرنوشت بقیه چه ربطی 
به ما دارد و در این شــرایط ســخت اقتصادی چــرا ما باید تنها 

قانون گراهای عالم باشیم!
y  دیدگاه ســخت گیرانه: بدون توجه به اینکه قســمت قابل

توجهی از قشــر متوســط جامعۀ ایران، زیر خط فقر هستند و ما 
حتی اگر بخواهیم، باز هم به ســبب محدودیت های مالی و بانکی 
نمی توانیم، پرداخت های ســریع داشــته باشــیم و بدون در نظر 
گرفتــن، کیفیت بد اینترنت در ایران، باید در همه شــرایط حق 
مؤلف را رعایت کنیم. از دید این دسته، اصوالً قانونی که تبصره و 

استثنا داشته باشد دیگر قانون نام ندارد.
y  دیدگاه اعتدال گرایانه: در این میــان تعداد زیادی از مردم

ایران، بر این باورند که باید درمورد حق مؤلف کمی انعطاف داشت.
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داشــت. این دســته به افکار و حساســیت های دســته دوم، احترام 
می گذارنــد، اما از طرف دیگر، هر چه می کنند راهی برای دسترســی به 
محتواهای قانونی مورد عالقه و نیاز خود پیدا نمی کنند. این دسته هر جا 
که راه قانونی و در دسترســی برای پرداخت قانونی وجود داشته باشد، از 

هرگونه نقض حق مؤلف خودداری می کنند. 

تفاوت در این دیدگاه ها و عدم عضویت ایران در معاهده های بین المللی 
حقوق مالکیت معنوی مرزهای مبهمی را در کشور به وجود آورده است 

که رعایت این قانون را با مشکل مواجه کرده است.
مدیریت دسترســی، تضمین امنیت منابع بر روی ســرور، در هنگام 
برقراری ارتباط برای اطمینان از صحت و تمامیّت داده  هاست. مدیریت 
دسترسی معموالً ترکیبی از احراز هویت کاربران و مجوز، عملیات اجازه 
دسترسی، سیاست برای توافقنامه مجوز و مواد دیجیتال احراز اصالت و 
یا مدیریت حقوق دیجیتال اســت. کنترل دسترسی یکی از نگرانی های 
عمــدۀ فراهم آوران محتوای دیجیتال اســت. تضمیــن اطالعات بدون 
مکانیسم کنترل دسترسی مناســب، محرمانگی و تمامیت )بدون نقص 

بودن( اطالعات، ممکن نیست.

مدل های مختلف برای مشخص کردن سیاست های کنترل دسترسی 
وجــود دارند.این مدل ها عبارتند از: کنترل دسترســی احتیاطی]2[، 

کنترل دسترسی اجباری]3[ و کنترل دسترسی نقش-محور]4[.

به هرحال، با افزایش پیچیدگی های سیستم ها و نگرانی های مرتبط با 
امنیت، اســتفاده از یک مدل برای فراهم آوری کنترل دسترسی در همه 

نظام ها، کافی نیست.

پانویس:
Access Management .]1[

Discretionary .]2[
Mandatory .]3[
Role-based .]4[

منابع :
y .مجیدی، علیرضا، کارزار رصد: من دزد کتاب نیستم 
y  Bhattacharya, P., Siddiquee, M. Q., Jha, M. P. K., & Khan, S. D. (2002).

Digital information services: Challenges and opportunities. InNIFM-
MANLIBNET fourth annual national convention on paradigm of in-
formation technology: Application to Business and Management Li-
.braries, Faridabad

y  Ray, I., & Chakraborty, S. (2006). A framework for flexible access
 control in digital library systems. In Data and Applications Security XX
.(pp. 252-266). Springer Berlin Heidelberg

y Shoeb, M. Z. H., & Sobhan, M. A. (2010). Authentication and au-
 thorization: security issues for institutional digital repositories. Library
.Philosophy and Practice (e-journal), 377

به نام خدا
سالم؛

قلم گذاشتم به روی کاغذ تا بنویسم از دردودل های کتابدارهای 
ایام نه چندان دور و علم اطالعاتی های دنیای امروز، اول خواستم 
از کم کاری هایی که برای این رشته و افرادش داشته اند بنویسم 
که تا بوده و هســت در ذهن افرادی خارج از این حوضه ما افرادی 
تلقی می شویم که پشت میز می نشیند و با صندلی راحتی و گرم 
و نرم خود از این سمت به آن سمت و بالعکس می چرخد و گاهی 
به چک کردن تلگرام و اینستاگرام خود می پردازد حاال اگر مراجعه 
کننده ای آمد می رود و یک ســوت بلبلی می زند و کتاب جان را 
فرامی خواند و تحویل ایشان می دهد؛ قلم به دست گرفتم تا قیل 
و قال به پا کنم که آی! اهل علم،دانشجو،استاد،خانه دار و بچه دار 
ما این نیستیم و آن سوت بلبلی ماجرایی دارد بس طویل و دستانی 

بسیار در پشت پرده!
خواستم بگویم کتابخانه جان ملی دستت درد نکند که فرزندان 
این خانه را که باید در این خانه رشد کنند و بزرگ شوند به آن راه 
ندادی و گفتی برایمان مهم نیســت که تو کتابداری و اینجا خانه 
تو، مهم نیست که دوستان ما در وزارتخانه ای دیگر برای تویی که 
ترم چهاری یک درس می گذارند به اسم “آشنایی با نرم افزارهای 
کتابخانه ای” آنوقت وقتی می روی به خانه ملی کتاب کشــورت 
تا الکی مثال با نرم افزار آن آشــنا شوی ) نام درس است دیگر…( 
مــی گویند : تو که ترم چهاری و ابدا بذاریم بری تو! حاال اگر ثبت 
اختراعی،انتشــار کتابی یا بلیط سفر به جیبوتی )البته با هواپیما!( 
داری ؛ بیاور. آنوقت شاید گذاشتیم از دور یک سالم علیکی با نرم 

افزارمان بکنی و بروی.
خواســتم از این چیزها بنویسم و سرتان را درد بیاورم اما دیدم 
نع!بگــذار از چیزهایی که داریم و ما را به رخ می کشــد بگویم و 
کمی سری دربین ســرها دربیاوریم هرچند ما از قدیم االیام سر 
بوده ایم. مدارک و منابع آن هم بصورت مســتند موجوداست! اما 
از این ها که بگذریم می رســیم به کتابداری، کمی که از آن عبور 
کنیم می رســیم به کتابداری و اطالع رسانی و کمی نزدیکتر هم 

علم اطالعات و دانش شناسی خودمان.
اما برای جالب تر شدن قضیه و از دست نرفتن هیجان داستان 
و نگه داشتن شما عزیزان تا قسمت بعدی این ماجرا ادامه معرفی 
این رشته دور و دراز را به شماره بعد موکول می کنم. امیدوارم در 

شماره های بعد هم مارا در مجله کتابدار 2.0 دنبال کنید.
تا درودی دیگر بدرود…

نویسنده: زهرا اسالمی
دانشجوی کارشناســی علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه 

شاهد تهران
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رابط کاربری سایت های کتابخانه های عمومی و اهمیت آن در تجربۀ کاربری

y نویسنده : معصومه انصاری - مهرداد خالدیان
   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

   کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت مالی، کارشناس سیستم پرسنلی مدیریت منابع نیروی انسانی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

با توجه به ظهور روند تحوالت سریع دنیای امروز، انفجار اطالعات، 
پیدایش منابع اطالعاتی جدید و دسترســی الکترونیکی به منابع 
اطالعاتی و نیاز روز افزون به یادگیری و آموزش مداوم، کتابخانه ها 
با چالش های اساســی جدیدی روبرو شــده اند. در این شــرایط 
کتابخانه هــا باید بتوانند دسترســی به حجم عظیــم و در حال 
گسترش اطالعات، دسترســی به فهرست های پیوستۀ انبوهی از 
منابع سودمند و آموزنده گرفته تا متن کامل کتاب ها و مقاالت و 
در نهایت اشتراک منابع میان کتابخانه ای را فراهم کنند )پاکدامن، 
1385(. کتابخانه سازمانی است که هر فن آوری نوینی را در جهت 
اشاعۀ اطالعات و ارائۀ خدمات مفید به کاربران به کار می گیرد، که 
از آن جمله می توان به استفاده از وب، به عنوان یکی از مهمترین 
و اصلی ترین ابزارها برای دسترسی به اطالعات اشاره کرد )محمد 
اسماعیل، 1386(. یکی از انواع کتابخانه ها به لحاظ تقسیم بندی از 
نظر جامعۀ استفاده کنندگان، کتابخانه های عمومی هستند. فعالیت 
کتابخانه های عمومی به لحاظ اهداف و کارکرد نظیر کتابخانه های 
دیگر است اما با توجه به گستردگی طیف گروه کاربران اطالعاتی 
و مراجعه کنندگان و ارتباط این نوع کتابخانه ها با اقشــار مختلف 
جامعه، اطالع رسانی و دسترس پذیری به اطالعات در کتابخانه های 

عمومی اهمیت ویژه ای دارد.
  در پــی رشــد و تکامــل کتابخانه هــا و اســتفاده از رایانه و 
فناوری هــای ارتباطــی و اطالعاتی در آن ها، که از دهۀ شــصت 
میالدی سرعت بیشتری به خود گرفته است )صدیقی و دیگران، 
1390(، کتابخانه ها جهت ارائۀ خدمات خود به منظور سهولت و 
سرعت دسترسی به اطالعات از امکانات شبکه و اینترنت استفاده 
کردند. وب سایت ها منافع متعددی از قبیل کاهش زمان دسترسی 
به اطالعات، سازماندهی تبادل و تعامل اطالعاتی را به همراه دارند. 
وب ســایت ها بر اساس اهداف ســازمان بیشترین حجم اطالعات 
ممکن را در خود جای می دهند و می توانند زمان مورد نیاز برای 
دستیابی به اطالعات قابل قبول را کاهش دهند )سهرابی، فرزانه، 
رئیسی، 1390(. بدین منظور، وب سایت ها باید برای پاسخ گویی به 

نیازهای کاربران ساختار معینی داشته باشند )بارتز 
و دیگــران، 2002( )عرفان منش و دیدگاه، 1388( 
)یوســفی فرد و فدائی، 1388( و برای ساخت آن ها 
از بهترین تجارب استفاده شود. طراحی مناسب یک 
وب سایت می تواند موفقیت آن را در افزایش استفاده، 
مراجعۀ مجدد به وب سایت، اعتماد و بهبود عملکرد 
کاربــران افزایش دهد و طراحی ضعیف وب ســایت 
می تواند منجر به ایجاد تصویری منفی از ســازمان 
در نظر کاربر شده)ســهرابی و دیگران، 1390( و در 

نهایت منجر به شکست اطالع یابی از وب سایت گردد.

کتابخانه های عمومی
صاحبنظران امور فرهنگی معتقدنــد که میزان مطالعه، تعداد 
کتابخانه هــای عمومــی و مراجعان آن ها یکی از شــاخص های 
سنجش توسعه و رشد فرهنگی جوامع به شمار می آیند )کمبل، 
1371(. پیشــرفت تمــدن هر جامعه را گاهی بــا میزان کتب و 
نشریاتی که چاپ و منتشر می شود و گاهی با تعداد کتابخانه ها و 

میزان مراجعین آن ها می سنجند.
      

ویژگی بزرگ کتابخانه های عمومی به عنوان سازمان آموزشی، 
آن است که کتابخانه، دانشــگاه همیشگی هر فرد است )ابرامی، 
1356(. کتابخانه هــای عمومــی از طریق تهیه و تــدارک و نیز 
ارائۀکتاب هــای علمی، آموزشــی، تفریحی و ســرگرم کننده به 
دانش آموزان و دانشجویان و سایر افراد جامعه، کمک می کنند تا 
اطالعات مورد نیاز خود را به دست آورند. این کتابخانه ها به دلیل 
اینکه عموم طبقات مردم و گروه های اجتماعی را تحت پوشــش 
قرار می دهند نسبت به ســایر کتابخانه ها مسئولیت سنگین تر و 
گسترده تری را جهت مسئولیت خطیر آموزش مداوم و همگانی بر 

عهده دارند )زال زاده، 1386(.
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فناوری اطالعات
ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات، به ویژه وب سایت ها دارای 
توانمندی هایی هســتند کــه موجب تغییر برنامه هــا و روش های 
کاری شــده و با اطالع رسانی مناسب، زمینۀ ارائۀ خدمات را به قشر 
وســیعی از جامعه با قیمت ارزان فراهم می کنند )محمداسماعیل، 

ناصحی اسکویی، 1391(.

رابط کاربری
با توجه به اینکه تعداد زیادی از کتابخانه ها شروع به ارائۀ خدمات 
مجازی شامل خدمات اطالع رســانی، اطالع رسانی جاری]1[، امانت 
منابع، مرجع مجازی و … از طریق ابزارهای مبتنی بر وب کرده اند، 
نقش تعامل انسان-سیستم در ارائۀ این خدمات بسیار حائز اهمیت 
است. هدف اصلی این تعامل، توسعۀ ارتباط بین کاربر و رایانه است 
که این امر از طریق فراهم آوردن امکان استفادۀ راحت و کاربرپسند 
از رایانه ها فراهم می شــود.یکی از مباحث اساســی در حوزۀ تعامل 
انسان با رایانه، مبحث رابط کاربر اســت )محمدی، 1391(. اصوالً 
مفهوم رابط به عاملی داللت دارد که برقراری ارتباط دو ســویه بین 
دو موجودیت مســتقل و یا وابســته به هم را فراهم می آورد. وقتی 
صحبت از رابط کاربری به میان می آید منظور ابزار ارتباطی کاربر در 
نظام های رایانه ای اعم از پایگاه ها، نرم افزارها، وبگاه ها و مواردی نظیر 
آن اســت به طوری که هر محیطی در ایــن نظام ها بتواند برقراری 
ارتباط کاربر با آن ها را فراهم ســازد تحت عنوان رابط کاربر نامیده 

می شود )نوروزی و عبدالمجید، 1390(.
در حقیقــت رابط کاربر زبان گفت و گوی نظــام رایانه ای با کاربر 
است. بنابراین، رابط کاربر خوب موجب می شود تا نظام های رایانه ای 
کاربران زیادی را به خود جــذب کنند. رابط کاربر عنصری حیاتی 
و تعیین کننده در اثربخشــی و کیفیت استفاده و ارتباط بین کاربر 
و محیط وب ســایت است. معیارهای ارزیابی رابط کاربری بر اساس 
متــون مختلف عبارتند از انســجام، راهنمایی، تصحیح خطا، کاربر 
پســندی، امکانات جســتجو، هدایت و راهبری، سادگی، کمک به 
کاربر، زیبایی، کنترل کاربــر، نمایش اطالعات و مطابقت با محیط 

بیرونی )نوروزی و متظهری، 1393(.

تجربۀ کاربری
استاندارد بین المللی ارگونومی های تعامل انسان-سیستم]2[ )بخش 
210 از اســتانداردISO-9241( تجربۀکاربری]3[ را »برداشــت های 
یک فرد و واکنش هایی که از اســتفاده یا انتظار استفادۀ وی از یک 
محصول، سامانه یا سرویس ناشی می شود« تعریف می کند. بنابر این 
تعریف، تجربۀکاربری تمام احساسات، باورها، اولویت ها، برداشت ها، 
واکنش های جســمی و روانی، رفتارها و دست آوردهای کاربران که 
پیش از اســتفاده، در حین اســتفاده و پس از استفاده رخ می دهد 
را شــامل می شود. این استاندارد سه عامل ســامانه، کاربر و زمینۀ 
اســتفاده را عوامل تأثیرگذار بر تجربۀ کاربری می داند. تجربۀ کاربر 
 Frederick &(.در حقیقت توانایی کاربر در تعامل باوب  سایت  است

)et. al,2015
در بیانی ساده، طراحی تجربۀ کاربری به معنای ایجاد حس خوب 
در کاربر است. یعنی محصول یا سرویس به نحوی طراحی شود که 
کاربر با اســتفادۀ از آن حس خوب دستیابی به خواستۀ خود و رفع 

نیازش را درک کند. تجربــۀ کاربری در نتیجۀ بخش های مختلفی 
نظیر استفادۀ راحت]4[، سودمندی]5[، رابط کاربری]6[ حاصلمی شود.

این موارد و موارد دیگر درکنار هم می توانند تجربۀ خوب استفاده از 
وب سایت را برای کاربر بسازند. برای طراحی یک تجربۀ شگفت انگیز 
، درنظــر گرفتن جامعۀ کاربران، دغدغه های کاربران و ارائۀ راه حل 
برای این مشــکالت و رفــع آن ها می تواند تأثیــر مثبت و ایده آلی 
داشته باشد.)موســوی، 1393( در تصویر شمارۀ 1تجربۀ کاربری و 

گرایش های مختلف علوم متأثر از آن را می بینید.

جمع بندی
کتابخانه های عمومــی به عنوان مراکز اطالع رســانی مطرح در 
بین اقشــار مختلف جامعه همراه با رشد فناوری های اطالعاتی به 
استفاده از این فناوری ها روی آوردند. استفاده از ویژگی ها و مزایای 
وبسایت ها یکی از این کاربردهاست. کتابخانه های عمومی از طریق 
به کارگیری وب سایت ها می توانند خدماتی نظیر اطالع رسانی جاری، 
خدمــات مرجع مجازی و … را برای کاربران خود مهیا کنند. رابط 
بین کاربر و سیستم یا اطالعات کتابخانه در فضای وب، رابط کاربر 
اســت. رابط کاربر باید از طراحی مناســبی برخوردار باشد تا کاربر 
در حین اســتفاده از آن دچار مشــکل نشود و بتواند حین استفاده 
از وب ســایت کتابخانه حس مطلوب و خوبــی را تجربه کند. ایجاد 
حس خوب در کاربر مرهون طراحی تجربۀ کاربری مناســب است. 
به این ترتیب که این حس خوب یکی از دالیل بازگشت کاربر برای 
استفادۀ مجدد از سایت مرکز مورد نظر خواهد بود. به نظر می رسد 
اگر کتابخانه ها در طراحی رابط کاربری خود دقت بیشتری را اعمال 
کنند می توانند کاربران را جهت استفاده از منابع و امکاناتی که منابع 
مالی زیادی را جهت گردآوری آن ها صرف کرده اند به وب سایت خود 

جذب نمایند.
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نقش داده کاوی در کتابخانه های عمومی

y نویسنده : عباس محمودی
   کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیک - کتابدار کتابخانه عمومی شهید مدنی کازرون

امروزه در اکثر ســازمان ها ، داده ها به سرعت در حال جمع آوری 
و ذخیره شــدن می باشند.اما می توان ادعا کرد که علیرغم این حجم 
انبوه  داده ها، امروزه ســازمان ها با فقر دانش در تصمیم گیری روبرو 
هستند.با پیشرفت فناوری ها، به ویژه فناوری های مرتبط با اطالعات 
و ارتباطــات، حجم عظیمی از داده ها در حال تولید در شــبکه های 
ارتباطی و اطالعاتی هســتند، و یکــی از ضرورت های موفقیت در 
کســب و کار، حتــی در مقیاس کوچک، امــکان بهره گیری از این 
اطالعات و داده هاســت. مدیران ســازمان ها و نهاد ها می دانند که 
جمع آوری اطالعات و داده ها یکی از عوامل مورد نیاز برای رشــد و 
توسعه این سازمان هاست. اما این فقط نیمی از مسیری است که باید 
طی شود. به نظر می رســد، مدیران در این مرحله باید از داده کاوی 
برای پیشــبرد کار خود استفاده نمایند. اگر داده ها فقط جمع آوری 
گردند، اما بال استفاده بمانند، عمال ًمقصود اصلی از جمع آوری این 
اطالعات، برآورده نشده است. حال به تبیین مفهوم داده کاوی ]1[در 

این حوزه می پردازیم.
داده کاوی عبارت است از“اســتخراج اطالعات و دانش و 

کشف الگوهای پنهان از پایگاه داده های بسیار بزرگ”.

مجموعه ابزارهایی که می تواند به شــرکت ها، موسسات و حتی 
افراد کمــک کند، تا از انبوه اطالعات و داده های در دســترس، به 
مفاهیم کاربردی و موثر برسند، در شاخه ای از علوم هوش مصنوعی 
به نام داده کاوی مورد بررســی قرار می گیــرد. در واقع، داده کاوی 
مجموعه ای از مســائل کاربردی است که در حوزه استخراج دانش 
از انبوه داده های در دســترس تعریف شده است.که روش هایی نیز 
در طول زمان، توسط دانشــمندان علوم کامپیوتر، ریاضیات و آمار 

راه حل هایی برای آن ها ارائه کرده اند.برخی از دالیل سود آوری 
داده کاوی:

1. داده کاوی منجر به تصمیمات واقع بینانه می شود.
2. داده کاوی منجر به تکرار تصمیمات ســودآور اتفاق افتاده در 

گذشته می شود.
3. بــا داده کاوی تصمیمات احساســی را فراموش می کنید و بر 
اســاس واقعیت ها تصمیم می گیرید. بنابراین ضرر های ناشی از نا 

آگاهی مدیران حذف می شود.
4. داده کاوی همچنین فضای سال های گذشته ی را بازبینی می 
کند و در نهایت نشان می دهد کدام تصمیمات منجر به سود شده 

است در حالی که شما از آن ها بی خبر هستید.

کاربرد این مفهوم در کتابخانه
با توجه به یکپارچه شــدن نرم افزار مدیریــت کتابداری در نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور)ســامان( موقعیت بســیار خوبی برای 
کارشناســان نهاد و پژوهشگران فراهم شــده تا با کاربرد ابزارهای 
هوش مصنوعی مانند داده کاوی به پیشرفت اهداف نهاد کمک کنند.

داده کاوی در کتابخانه می تواند در چند بعد، نقشی بسیار مؤثری 
داشته باشــد. یکی از وظایف اصلی کتابخانه ها تأمین منابع جدید 
است.با استفاده از داده کاوی می توان به برخی از سؤاالت زیر پاسخ 

داد و تصمیمات بهتری در انتخاب منابع گرفت:
y مناطق مختلف کشور چه نوع کتاب هایی را بیشتر می پسندند؟
y آیا رمان های عامه پسند در همه جای کشور به یک تعداد نیاز است؟
y  کتاب های دانشگاهی و علمی در کدام شهرها بیشتر مورد استفاده قرار

می گیرد؟
y بیشترین جستجوی کتاب مربوط به کدام موضوعات است؟
y  و ســوال های بســیار زیاد دیگری که داده کاوی می تواند به آنها

پاسخ مناسبی دهد؟
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برخی از تحلیل هایی که با اســتفاده از داده کاوی در کتابخانه می 
توان به آن دست یافت:

یکی دیگر از اســتفاده های داده کاوی در کتابخانه ها،تحلیل و آنالیز 
ســطح مطالعه در کشور است.آیا می دانید متولدین دهۀ 70 به کدام 
کتاب ها عالقۀ بیشتری دارند و یا سالمندان در چه ساعت هایی از روز 
برای امانت گرفتن کتاب به کتابخانه مراجعه می کنند؟بیشترین امار 

مطالعه مربوط به کدام گروه های سنی است؟
رابطه ی زمان و کتاب:در فصل بهار چه نوع رمان هایی بیشتر امانت 
رفته است؟)پیشنهاد: با دانستن این موضوع به انتخاب منابع مسابقات 
در این فصل کمک می شود(آیا آمار تعداد امانت کتاب با روزهای هفته 

رابطه معنا داری دارد؟آیا بهتر است پنجشنبه ها کتابخانه باز باشد؟
یکی از وظایف اصلی کتابداران مشاورۀ خواندن می باشد.با داده کاوی 
می توان به امر مهم مشاورۀ خواندن بسیار کمک کرد.مثاًل جامعۀ زنان 
خانه دار شهر کازرون چه کتاب هایی را بیشتر می پسندند؟چه ژانری 
در داســتان را می پسندند؟مردان کتاب های متنوع تری انتخاب می 
کننــد یا زنان؟ و در نهایت با ترکیــب تحلیل های مختلف می توان 

مشاوره خواندن بهتری را به خوانندگان ارائه داد.
مثاًل با ترکیب چند گــزاره می توان به نتیجه هــای کاربردی تری 
رســید.به عنوان نمونه:در فصل بهار در ساعات اولیۀ روز در شهرستان 
کازرون،یک مرد میانسال به احتمال n درصد دنبال کتاب با ژانر”…” 

می گردد.
و حتــی تحلیل های بســیار پیچیده تری که با کمــک گرفتن از 
متخصصین در رشته های دیگر می توان به آنها دست یافت.برای داده 
کاوی نرم افزار های مشهوری وجود دارد از آن جمله می توان به نرم 

افزار  ر]2[ و نرم افزار وکا]3[ نام برد.

پانویس:
Data Mining ]1[

R ]2[
WEKA ]3[

 
منابع:

y  Witten, I. H., & Frank, E. (2005). Data Mining: Practical machine
learning tools and techniques. Morgan Kaufmann

y  Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). Data mining: concepts and
techniques. Elsevier

y  Nicholson, Scott. “The basis for bibliomining: Frameworks for
 bringing together usage-based data mining and bibliometrics
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رسانه های اجتماعی و کتاب )بخش پنجم: مزایای رسانه های اجتماعی(
y نویسنده : عاطفه عبدی

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

1. انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطالعات، افزایش قدرت 
تحلیل و تقویت روحیه انتقادی

اخبار رســانه های اجتماعی بدون سانســور منتشر می شوند و 
این می تواند یک مزیت تلقی شــود؛ تحلیــل اخباری که در این 
نوع پایگاه ها منتشر می شود، قدرت نقد و نگاه عمیق تر به مسائل 
اجتماعــی را فراهم می کند. این نــوع پایگاه ها به مخاطبان خود 
فرصت می دهند تا از تبعیت کورکورانه فاصله گرفته و در درازمدت 

به خرد نقادانه روی آورند.

2. امکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد، 
جوامع و فرهنگ های مختلف

امروزه رسانه های اجتماعی، مهد تمدن ها و فرهنگ های مختلف 
بشری اســت. وجود زبان های مختلف در رســانه های اجتماعی، 
امکان حضــور تمام افراد جامعه را فراهــم می کند که می توانند 

فرهنگ حاکم بر جامعه خود را به معرض دید عموم بگذارند.

3. شکل گیری و تقویت خرد جمعی
یکی از شــاخصه های مهم رسانه های اجتماعی مجازی، پدیدار 
شدن خرد جمعی است. خرد جمعی به جریان سیال و پویای قوه 
تفکر و ذهن کاربران حاضر در چنین محیط هایی اطالق می شود 
که به مثابه یک پردازشــگر عظیم، اطالعــات را پردازش و پایش 

می کند.

4. امــکان بیان ایده ها به صورت آزادانه و آشــنایی با 
ایده ها، افکار و سلیقه های دیگران

رســانه های اجتماعــی، ارســال بازخورد از ســوی مخاطب و 
همکاری و همگامی کاربران با همدیگر را تسهیل کرده و آن ها را 
به مشارکت در بحث ها تشویق می کنند. اغلب رسانه های اجتماعی 

برای مشارکت اعضا و دریافت بازخورد، باز 
هستند. آنها رأی دادن، کامنت گذاشتن 
و به اشــتراک گذاری اطالعات را تشویق 
می کنند. به نــدرت مانعی برای تولید و 
دسترسی به محتوا در این شبکه ها وجود 

دارد.

5. کارکرد تبلیغی و محتوایی
حضور افراد در رســانه های اجتماعی، 
کنش هــای  و  مشــارکت ها  احتمــال 
اجتماعی را در آنان افزایش می دهد. پس 
هــر چه پیوند افراد و اعضا درشــبکه ها، 
بیشــتر و انبوه تر باشد، همراهی و تعامالت و نزدیکی دیدگاه ها و 

حرکت همسو و مشترک، محتمل تر خواهد شد.
6. ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان

رسانه های اجتماعی در اینترنت، موجب گسترده تر شدن دامنه 
ارتباطات ما شده است.

7. توسعه مشارکت های مفید اجتماعی
ایجاد انســجام اجتماعی در بین مردم و تسریع در سازماندهی 
فعالیت های مفید سیاســی و اجتماعی، از آثار مثبت رسانه های 

اجتماعی است.

8. افزایش ســرعت در فرایند آموزش و ایجاد ارتباط 
شبانه روزی بین استاد و شاگرد

رســانه های اجتماعی یکی از عرصه های اینترنتی هســتند که 
کاربران بی شــمار آن ها به صورت خودجوش اقدام به آموزش و 
انتقال دانسته های تخصصی و عمومی خویش به دیگران می کنند.

 برگرفته از:
سلیمانی پور، روح اهلل )1389(. شبکه های اجتماعی؛ فرصت ها و 

تهدیدها. فصلنامه ره آورد نور، شماره 31، صص 19-14.
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۷ روش برتر برای ایجاد یک وبسایت کتابخانه کاربرپسند

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

پیش زمینه
طبق نظرسنجی  در مورد جریان کار تحقیقاتی دانشجویان دوره 

کارشناسی. دانشجویان به وبسایت کتابخانه خود رتبه … دادند.

 %40 متوسط تا بسیار چالش برانگیز 
%15 هرگز از وبســایت کتابخانه اســتفاده نمی 

کنند
وبسایت کتابخانه کاربرپسند یک ابزار تحقیقاتی 

قدرتمند می باشد
دانشجویان انجام پژوهش را به تاخیر انداختند و 
زمان بسیارکمی به آن اختصاص دادند.هنگامی که 
شروع به انجام آن نمودند، انتظارداشتند که سریع 

پیش برود وکارآمد و جامع باشد. براساس نظرسنجی:

 %39 ازدانشجویان، پژوهش را از اواسط تاریخی 
که برای آن تعیین شده بود، شروع کردند. 

%32 ازدانشجویان پژوهش را بین ساعت7 عصر 
و 12 ظهر انجام دادند.

یک وبسایت کتابخانه چالش برانگیز، یک مانع 
تحقیقاتی برای دانشــجویی می باشــد که دارای 

محدودیت زمانی است.

دراینجــا 7 روش برتر وجود دارد تا به شــما اطمینان بدهد که 
وبسایت شما مورد استفاده تمامی دانشجویان قرار گرفته و مطابق با 

انتظارات آنها می باشد.
1. داشتن یک چشم انداز: یک چشــم انداز می تواند اهداف 
وبسایت کتابخانه شما را تعریف کند. همچنین تصمیم گیری های 

شما در مورد وبسایت کتابخانه تان راهدایت نماید.
پیشنهادات 

از عبارات یک تا دو جمله ای استفاده کنید.
عبارات مربوط به رسالت کتابخانه و مؤسسه را در یک ردیف قرار 

دهید.
2. دسترسی آسان به جستجو: جستجو جزء اولین اقداماتی 

می باشد که کاربر در وبسایت کتابخانه انجام می دهید.
پیشنهادات 

کادر جستجو را درصفحه اصلی مشخص نمایید…
در صفحه کادر جستجو قرار دهید.

در کادر جســتجو یا فضایی برای کادر جستجو توضیح یا مثالی 
ارائه نمایید تا انتظارات کاربران را براورده نماید.

در کادرهای جســتجویی که دارای چند تب می باشند، هر تب 

را به زبان ســاده برچسب گذاری نمایید و خدمات اکتشافی خود را 
پیش فرض نمایید.

3. مسیریابی را ساده نگه دارید: »من نمی خواهم این سایت 
به شــیوه ای که آنها از من می خواهنــد پیمایش نمایم. فقط می 

خواهم چیزی را که به دنبال آن هستم را پیدا کنم«-جاکوبنیلسن
پیشنهادات 

حداکثر پنج تا شش آیتم برای پیمایش ارائه دهید. کاربران خود 
را سردر گم نکنید.

پیمایش ســطح باال باید مقوله های سطح باالی محتوای شما را 
نشان دهد.

آیتم های یک پیمایش سطح باالی متداول باید شامل موارد ذیل 
 ،)Research(تحقیقات ،)Services(خدمات ،)Search(باشد: جستجو

.(My Account)حساب من ،)Help(راهنما ،(About Us)درباره ما
 paper)با اســتفاده از روش بررسی دسته بندی کارت های مقاله
card sort)، یــا اســتفاده از ایــن ابــزار آنالیــن OptimalSort و
Treejack)نسخه های رایگان و پولی در دسترس( به پیمایش خود 

اعتبار دهید.
4. صفحه اصلی یک دریچه می باشد: اولین برداشت از اهمیت 
باالیی برخوردار است. صفحه اصلی شما بطورمعمول بیشترین بازدید 

را دارد و کاربران شما تحقیق خود را از این مکان شروع می کنند.
پیشنهادات 

صفحه اصلی خود را با گزینه های مختلف دسته بندی نکنید.جزئیات را 
در اختیار کاربران تان قرار دهید تا بتوانند در مورد اکتشــاف خود تصمیم 

گیری نمایند. روش »سه کلیک« همیشه بهترین روش نمی باشد.
آیتم های مورد نمایش در صفحه اصلی:

y )اقدامات اولیه کاربر )به عنوان مثال،جستجو
y رزرو اتاق مطالعه
y موقعیت )ها( و ساعت ها
y اخبار و وقایع کتابخانه
y تماس با ما / پرسش از یک کتابدار

5. حذف اصطالحات کتابداری: کتابداری مهم ترین مســئله 
شناسایی شده در آزمون کاربر نمی باشد. اصطالحات ناآشنا موانعی 

برای استفاده کامل از منابع/خدمات کتابخانه می باشند.
اصطالحاتی که توسط دانشجویان قابل درک نیست

بولی
کاتالوگ

HTML متن کامل
)EPUB( انتشار الکترونیک

متن کامل کتابهای الکترونیکی
پایگاه داده
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نشریه تجاری 
مطالب زاید خود را حذف نمایید.

به زبان ساده بنویسید.
 (link resolver)هنگامی که می خواهید برای حذف کننده لینک
و/یا کشف خدمات تان نام تجاری بگذارید، از اصطالحات کتابداری 

آگاهی پیدا کنید.
در صورت لزوم یک متن توضیحی ارائه دهید.

به واژه نامه اعتماد نکنید!
از یک فرد غیرکتابدار بخواهید تا اعتبار محتوای مطالب شــما را 

تایید نماید.
یک نظرسنجی انجام دهید یا قابلیت استفاده آن را مورد آزمون 

قرار دهید.

6. به تمام کاربران خود قدرت اختیار بدهید. وبسایت های 
غیر قابل دسترس موانعی برای همه کاربران می باشند. دانشجویان 

دارای ناتوانی با سرخوردگی و درماندگی مواجه اند.
پیشنهادات

y  باید توصیفی باشد )به عنوان مثال،کتابخانه HTML عنوان صفحه
موسسه شما: مرور نشریات(.

y .متن لینک باید معنی یا محتوا را نشان دهد
y  یــا متن بدون )alt-text( تصاویــر بایــد دارای متن جایگزیــن

عکس)off-screen text( باشند.
y .محتوای صوتی/ تصویری باید دربردارنده توضیحات یا متن باشد
y .وب سایت باید تنها توسط صفحه کلید قابل پیمایش باشد
y  دســترس پذیری وبسایت وبسایت کتابخانه خود را مورد بررسی

قرار دهید. WAVE ابزار پیشنهادی برای این منظور می باشد.

7. قابلیت استفاده را مورد آزمون قرار دهید. آزمون کاربران 
اطالعاتی در مورد تصمیم گیری برای وبســایت کتابخانه در اختیار 
ما قرار می دهد. بواســطه این آزمون شواهدی در اختیار شما قرار 

میگیرد تا تصمیم گیری نمایید و از آن دفاع کنید.
پیشنهادات

y  به قول جاکوبنیلســن، »ابتدا تســت کنید. آزمــون را به کررات تکرار
کنید«.

y  با نمونه های اولیه شــروع کنید )می تواند یک طرح خام باشــد( و از
طریق طرح های نهایی ادامه دهید

y  آزمودن 5 تا 7 کاربر موجب می شــود تا 85 درصد از مسائل در مورد
قابلیت استفاده مشخص شود.

y  جلســات آزمون قابلیت اســتفاده را ماهانه در یک روز/ زمان مشخص
انجام دهید.

y  آیــا می خواهید دانشــجویان را در هر زمان / هر مــکان مورد آزمون
قرار دهید؟ آزمون از راه دور نظارت نشــده کاربران یک روش سریع برای 
دریافت نتایج می باشــد. usertesting.com ابزار پیشنهادی برای این 

امر می باشد.
منبع:

7Best Practices for Creat-  این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است :
ing a User Friendly Library Website

عالقـــــــه ی خوبْم؛نگراِن توام شب به ُصبح ؛ ُصبح به 
شْب

ُمـــــــد اُفتاده ، گرداگرِد خانه ها ، کتاب خانه ها ،  تازه 
هایت

را بخواننــــد .مگر بیاْت هم میشوی گیسو کمنـــــــِد 
مْن

تــازه ها ، بــــــازه ی زمــــــانی شــان محـــدود.
تــازه تـــر:

” کهنـــــه ” گــی دارد آن ســوتََرْش. از کودکــــــی 
شــنیدم

مــی گفــت :مــی خواهــم نــــــقاشی ات کنــم ، 
بچسبانــــــــَمت

بغِل عکِس دو نفره ی اتاِق پذیرایِی ماْن /چه تـــــــلْخ 
!!!!

چه فکری با خود کرده این کودِک ناکوک.عادالنه نیست
پدر تماشــا می کرد ؛ می گفت: خورشــید را زردانه تر  

بکشی
جایزه داری شیریَنِک بابا ، آن قدر که زمستان بخوابَــــْد.
من اما نگراِن آدم برفی ای …….که داشت به هرِم نور،

“ آب “ می ُشد، با این حـــــــساْب کــاِر کتاب ساخته 
بود ،

پدر،جایزه پرداخته بود.نقاشی کـــــــشیدن زیاد طول
می کشد ؛ آب شدن اّمـــــا بی ریشه ؛ لحظـــه ای ، بی 

بََدْن.
چه مــدادهایی که رنگین می کنند گل هاِی کاغذی را

آه …
چه کتاب هایی که سبک ،سنگین می کننـد حافظه ها را

ماه …
فاصله هست از آه تا ماه ” چاه را می دانید یا راه را ” !!!!

چه رازیست در این چلچراِغ حروف
ِکتــــاِب  کوچِک دلتنگی

ـَرورده ی نوِک پـــ
مـــــــــداد

رنگی ات!
حادثه

” سه نقطه چین “
نوشته هایی با طعم کتاب / مینا شاکری
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معرفی سازمان بهداشت جهانی

y نویسنده : روناک حمزه ای
   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

 Word Health Organization :نام انگلیسی
  WHO:مخفف

نام فارسی: سازمان جهانی بهداشت
who.int :آدرس وب سایت

وابستگی سازمانی: وابسته به سازمان ملل متحد
سازمان مادر: شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

رئیس: مارگارت چان

تاریخچه:
سازمان بهداشت جهانی در سال 1945 با تصویب مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد تشکیل یافته و در سال 1946 قانون اساسی خود 
را تصویب  و از 7 آوریل 1948 که بعدها روز جهانی ســالمت لقب 

گرفت ، به اجرا گذاشته شد.
این سازمان در 7 آوریل 1948 بنیانگذاری شد و مقر آن در شهر 

ژنو در سوئیس است.

اعضای سازمان بهداشت جهانی:
همه اعضای ســازمان ملــل می  توانند عضو 
سازمان بهداشت جهانی شــوند. سایر کشورها 
در صورتی که تقاضای عضویت شــان به تصویب 
اکثریت مجمع عموم جهانی بهداشــت برســد، 

می  توانند عضو شوند.
194 کشور در حال حاضرعضو WHO هستند.

وظایف و ماموریت ها:
WHO عــالوه بر هماهنگ کردن تالش های 
بین المللــی برای پایش بیمــاری های عفونی، 
مانند: ماالریا و ایدز از برنامه هایی برای پیشــگیری و درمان چنین 
بیماری هایی حمایت می کند. این سازمان از تولید و توزیع واکسن 
های موثر و بی خطر و شیوه های تشخیصی داروها حمایت می کند.

WHO عــالوه بر ماموریت های فوق بر اســاس پیمان های بین 
المللی ممکن است ماموریت های جدیدی را به عهده بگیرد.

ســازمان جهانی بهداشــت همچنین متولی انتشار “طبقه بندی 
بین المللی بیماری ها“.

قانون اساسی سازمان بهداشت جهانی:
1. سالمت رفاه کامل جسمی، روانی واجتماعی است وفقط فقدان 

بیماری یا ناتوانی نیست.
2. بر خورداری از ســالمت حق هر انســانی بدون توجه به نژاد ، 

مذهب ، باورهای سیاسی و طبقه اقتصادی واجتماعی اوست.
3. سالمت محور صلح و امنیت است و به هماهنگی کامل جامعه 

و دولت نیاز دارد.
4. دستیابی به هر سطحی از سالمت ارزش محسوب میشود.

5. توسعه نامتقارن وغیر همسان ارتقای سالمت و کنترل بیماریها 
در کشورهای مختلف خطر جدی است.

6. تکامل مناســب کودکان اهمیت اساسی دارد. توانایی زندگی 
هماهنگ و در یک محیط پویا اساس توسعه محسوب میشود.

7. گســترش منافع دانش پزشکی به تمام انسانها در دستیابی به 
سالمت ضرورت دارد.

8. مشارکت فعال و اظهار نظرهای توام با آگاهی جامعه در ارتقای 
سالمت مردم بسیار مهم است.

9. دولتها مسئول سالمت مردم هستند.

اعتبارات کلی سازمان بهداشت جهانی:
یک چهارم آن از حق عضویت کشورها تامین و بقیه از کمک های 

داوطلبانه کشورها و سازمان ها تامین می گردد.
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اعتبارات در چهار زمینه کلی زیر هزینه میشود:
1. مداخالت اساسی سالمت شامل کنترل اپیدمی ها و سالمت 

مادران و کودکان ،50%
2. سیاست ها و محصوالت نظام سالمت شامل کیفیت داروها 

و تکنولوژی ها ، 18 %
3. تعیین کننده های سالمت شامل تغذیه و دخانیات ، 11 %

4. حمایت موثر کشورهای عضو شامل مدیریت دانش و فناوری 
های اطالعات ،21%  

75 درصــد این اعتبار در دفاتر نمایندگی و ادارات منطقه ای و 
25 درصد در دفتر مرکزی سازمان هزینه می گردد.

بیش از 30 درصد اعتبارات سازمان بهداشت جهانی در منطقه 
آفریقا هزینه می شود.

برنامه کاری سازمان بهداشت جهانی:
WHO در چشم اندازی پیچیده و با تغییرات سریع مشغول به 
کار است. مرزهای بهداشت عمومی به سرعت در حال ناپدید شدن 
هستند. ســازمان بهداشت جهانی در دستور العملی 6 بخشی، به 
این معضالت پرداخته است. این 6 بخش شامل دو هدف اصلی، دو 

نیاز استراتژیک و دو راهکار عملی هستند.
شش بخش برنامه کاری WHO به شرح زیر هستند:

1 . ترویج و توسعه.
2 . ترویج امنیت بهداشتی.

3 . تقویت سیستم های سالمت
4 . انجام تحقیقات و تهیه اطالعات و شواهد.

5 . افزایش مشارکت ها.
6 . تقویت عملکردها.

شعار سازمان بهداشت جهانی
همه ساله در 7 آوریل، مصادف با 18 فروردین ماه ، به مناسبت 
گرامیداشت تاسیس سازمان جهانی بهداشت، مراسم روز جهانی 
بهداشت، با تمرکز روی یک موضوع مهم بهداشتی توسط سازمان 

جهانی بهداشت و کشورهای عضو برگزار می شود.

شــعار روز جهانی 2015 : ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا 
بشقاب

)From farm to plate, make food safe(

عرضه مواد غذایی به طور فزاینده ای در حال جهانی شدن است 
و این نیازمند توجه بیش از پیش به سیســتم ایمنی مواد غذایی 
در میان کشــور ها است. به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت، 
شــعار خود را در سال 2015 بهبود ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا 

بشقاب )همیشه و همه جا( قرار داده است.

)Diabetes( شعار روز جهانی 2016 : دیابت
بر اساس برآوردها در سال 2008 در جهان حدود 347 میلیون 
نفر به این بیماری مبتال بوده اند و شیوع این بیماری بخصوص در 
کشــورهای فقیر و درحال توســعه در حال افزایش است. در سال 
2012 دیابــت علت مــرگ حدود 1.5 میلیون نفــر در دنیا بوده 
است که بیش از 80 درصد آن در کشورهای فقیر و درحال توسعه 
رخ داده است و برآوردها نشان می دهد که این بیماری به هفتمین 

علت مرگ تا سال 2030 تبدیل خواهد شد.

دیابت یا بیماری قند، یک اختالل متابولیک در بدن اســت. در 
این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می رود و یا بدن 
در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی تواند 
عملکرد طبیعی خــود را انجام دهد و درنهایت قند خون افزایش 
می یابــد. وجود مقدار فراوان قند در خــون در درازمدت می تواند 
بــه بخش های مختلف بدن مانند قلــب، رگ های خونی،  کلیه ها، 

 دستگاه تناسلی و دستگاه عصبی آسیب برساند.

دیابت دو نوع اصلی دارد. در دیابت نوع یک نقص تولید انسولین 
دیده می شــود و در نوع دو مقاومت پیش رونده بدن به انســولین 
وجــود دارد. دیابت نــوع دو بیش از نود درصد دیابت را شــامل 
می شــود. چاقی و کم تحرکی نقش مهمی در ابتالی فرد به دیابت 

نوع دو دارند.

آدرس وب سایت محل اداره ادارات منطقه ای
www.paho.org واشنگتن منطقه آمریکا

www.emro.who.int قاهره منطقه مدیترانه

www.wpro.who.int مانیل منطقه اقیانوس آرام غرب

www.searo.who.int دهلی نو منطقه آسیای جنوب شرقی

www.afro.who.int برازاویل منطقه آفریقا

www.euro.who.int کپنهاک منطقه اروپا

شــش  دارای   WHO
که  است  منطقه ای  دفتر 
خود  دارای  زیادی  حد  تا 
مختاری هستند و هرکدام 
را  منطقه خود  کشورهای 

پوشش می دهند.

معرفی - سایت
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4 شیوه ی متفاوت ارتباط در این سازمان و جود دارد:
1. تماس با مقر که در ژنو قرار دارد.

2. برای مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی.
.WHO 3. ارتباط با مناطق

4. برای سواالت عمومی.

انتشارات:
انتشارات این سازمان شامل دسترسی به فروشگاه کتاب آنالین، اخبار، 
اطالعات اشــتراک گذاشته شــده، و اطالعات در مورد آثار و مقاالت و 
مجالت اســت. که در صفحه ی اصلی ســایت WHO یک بخش به نام 
انتشارات وجود دارد که می توان به کل انتشارات و کتاب هایی که جدیدا 

منتشر شده دسترسی پیدا کرد.
who.int :لینک وب سایت

امکانات وبسایت:  این سایت به 6 زبان اسپانیایی، روسیه، فرانسه، 
انگلیسی، چینی و عربی در دسترس است.

روش های جستجوی اطالعات:
1. جستجوی کلیدواژه ای

2. جستجو از طریق الفبایی موضوعات بهداشتی
3. جستجو از طریق دفاتر منطقه ای

4. جستجو از طریق نام کشورها
سیاست حفظ حریم خصوصی:

بنیاد ملزم و موظف به حفظ اطالعات شخصی کاربران )به طور کامل( 
و حفظ حریم خصوصی ایشان در تمامی مراحل ورود و استفاده می باشد. 
همچنین شما می توانید به هنگام مرور هیچ گونه اطالعات شخصی وارد 
نکنید و تنها اطالعاتی که ســازمان دریافت می کند در مورد IP شما و 
وب سایتی که شما از آن لینک شده اید و زمان و مدت بازدید می باشد.

اطالعات شــخصی مانند نام ، آدرس پستی و آدرس ایمیل برای ثبت 
نام در یک خبرنامه ، ورود به ســایت های خاص WHO، سفارش کتاب، 
درخواســت اطالعات، ارائه بازخورد، درخواســت برای یک کار، پیوستن 
به یک گروه بحث یا پیوســتن به یک لیست پست الکترونیکی، از شما 

خواسته خواهد شد که
این اطالعات تنها با اطالع و اجازه خود شخص جمع آوری و در بانک 

های اطالعاتی مختلف WHO و لیست های پستی نگهداری می شود.

اگر شــما با استفاده از وب ســایت به خرید چیزی اقدام کنید از شما 
اطالعات کارت اعتباری می خواهد که این اطالعات محرمانه تلقی شده و 

اطالعات کارت اعتباری توسط WHO نگهداری نمی شود.

:CAS خدمات
امکان بهره مندی از خدمات اطالع رســانی جــاری از طریق RSS و 

ALERT موجود می باشد.

ماخذ:
http://who.int/en .1

2. رحیمی غالم رضا.”ســازمان بهداشــت جهانی)WHO(”. دانشکده 
پیراپزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران. بهار و تابستان 1389.

جالب ترین خالقیت با کتاب
یکی از زیباترین طرح هایی که تا به حال برای استفاده متفاوت 
از کتاب ارائه شده است را می توان کتاب “تاکشی ایشیگورو” از 
ژاپن دانست. در طرحی که او ارائه داده است یک آواژور کاغذی 
در میان کتابی پنهان می شــود. در نگاه اول شما با یک کتاب 
روبرو هستید اما وقتی کتاب را باز می کنید یک آواژور کاغذی 

از میان آن خارج می شود.

طراح می گوید : آنطوری هم که ما فکر می کنیم شسته و رفته 
نیست اما من شیفته این شکل منحصر بفرد مفهومی هستم.

شــما حقیقا هرکسی را با این کتاب ســاده غافلگیر خواهید 
نمود. این چراغ کتابی، روشنایی بخش سطح باالی میز همراه با 
نوری گرم خواهد بود. این وسیله جالب و هوشمند بصورت فنری 
و جمع شــو در درون صفحات سفید کاغذ جا می گیرد و انرژی 
الزم برای روشنایی آن بوسیله یک مبدل برق ساده با ولتاژ پایین 
صورت می پذیرد. در آخر یک کتاب رومیزی که شما قطعا آن را 

روشن نگاه می دارید.

نویسنده: مریم عبداهلل زاده
کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی گرایش مدیریت 

اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

معرفی - سایت
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OJS معرفی سامانه مدیریت محتوای مجله
y نویسنده : میثم داستانی

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

گســترش فناوری و ظهور اینترنت سبب شــد نشریه از قالب 
کاغذی به حالت الکترونیکی تبدیل شود و این تبدیل با توجه به 

مزیت هایی که داشت با استقبال بسیار روبرو شد.

تفاوت بین محیط نشــر الکترونیکی و سنتی تاثیر شگرفی بر 
جامعه اطالعاتی گذاشــته و افق های جدیــد را بر روی کاربران 
گشــوده اســت. حضور مجله های علمی در وب، سیری تکاملی و 
افزایشــی را پیموده است؛ بدین معنا که در روزهای نخست تنها 
به معرفی مجله بسنده می شد. رفته رفته، ارائه فهرست مندرجات 
و ســپس چکیده ها نیز فراگیر شد. با پیشــرفت فناوری و بویژه 
با کاهش چشــمگیر ی های حافظه رایانــه ای، عرضه متن کامل 
بر وب ســایت ها نیز ممکن شد. امروز، فراهم آوری محتوای کامل 
مجله های علمی در وب، به یکی از راهکار های اساسی برای بهبود 
نمایانی مجله ها بدل شده اســت. هر چه سطح نمایانی مجله ای 
باالتر باشــد، احتمال آنکه مجله در اختیار شــمار بیشــتری از 
مخاطبان بالقوه قرار گیرد، بر شــمار مشترکان آن افزوده شود و 

ضریب تأثیر آن نیز بهبود یابد، بیشتر خواهد بود.

از آنجا که وب سایت هر نشریه دروازه اشاعه دهنده اطالعات و 
بیانگر میزان حضور اطالعات هر کشور  و همچنین میزان حضور 
اطالعاتی آن کشور در شــبکه جهانی وب است؛ از این رو،  وجود 
چنین وب سایت هایی می تواند امکان ارتباط و تعامل الکترونیکی 
را بــرای کاربران فراهــم آورد. لذا، توجه بــه آن ضروری به نظر 

می رسد.

یکی از نکته هایی که  در رویت پذیری مجله ها اهمیت ویژه ای 
دارد، جایــگاه مجله در شــبکه اینترنت اســت. بهترین راهکار، 
برخورداری از یک وب سایت اختصاصی و استاندارد است. این امر 
می تواند کمک شــایانی به بازیابی بهینه مجله در اینترنت بنماید. 
در ســالهای اخیر شــرکت ها نرم افزاری، سامانه های مختلفی را 
جهت راه اندازی وب ســایت استاندارد و تخصصی مجالت علمی 
ارائه دادند که این وب ســایت ها با هدف تسهیل و سازماندهی و 
مدیریت امور مربوط به دریافت نشریات از مرحله دریافت تا انتشار 

مقاالت به صورت الکترونیک و منظم توسعه داده شده است. 
اکثر این ســامانه ها دارای ســه بخش اصلی اطالع رسانی از 
طریق وب سایت مجله، مدیریت دریافت و رهگیری مقاالت 
و داوری الکترونیک مقاالت اســت و دارای ابزارهای قدرتمند 
مدیریت محتوا امکان ایجاد و به روز رسانی پایگاه نشریه را فراهم 
می کنند. بخش مدیریت مقاالت ابزارهایی برای انتشار الکترونیک 
نشریه در اختیار مدیر پایگاه می گذارد و بخش داوری الکترونیک 
امکان بررسی مقاالت بر پایه ی روش های مرسوم بررسی را فراهم 
می کند. (www.sinaweb.net، www.yektaweb.com). همچنین 
از جمله نرم افزارهایی که در این امر مهم به نظر می رسد سیستم 
های OJS Open Journal System- مدیریت و ارائه ژورنال و وب 
سایت می باشد که می تواند امکانات و تسهیالت قابل توجه ای را 

در اختیار کاربران خود قرار دهد. 

معرفی - نرم افزارهای عمومی
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بی شک استفاده از سیســتم های فوق الذکر برای دانشگاه ها از 
جنبه های مختلفی ضروری اســت. OJS تمامی جنبه های مختلف 
انتشــار یک ژورنال آنالیــن از ایجاد وب ســایت ژورنال تا وظایف 
عملیاتی مانند فرایند دریافت مقاله از نویســنده، بازنگری، ویرایش، 
چاپ، آرشــیو کردن و فهرست برداری از ژورنال را در بر می گیرد. 
OJS همچنین به مدیریت منابع انسانی در سازمان بندی یک ژورنال 
مانند حفظ سوابق کاری ســردبیران و نویسندگان مقاالت و اطالع 
رسانی به خوانندگان و بهبود سیستم مکاتبات اداری کمک شایانی 

می کند.

OJS ابــزاری آزاد بــرای مدیریــت و چاپ ژورنالهــای علمی به 
صورت آنالین اســت و یک سیستم بســیار انعطاف پذیر سردبیری 
برای مدیریت و چاپ ژورنالهاســت که می توان آنرا به طور رایگان 
دانلود و روی وب سرورهای محلی نصب کرد )دانلود از طریق لینک 
http://pkp.sfu.ca/ojs_download دانلــود نمایید(. این سیســتم 
طوری طراحی شده است که عالوه بر کاستن از زمان و انرژی برای 
امور مدیریتی مرتبط با ســردبیری یک ژورنال فرایند ثبت سوابق و 
راندمان فرایند ســردبیری را بهبود می بخشــد این سیستم با بهره 
گیری از یک ســری نوآوری ها از سیاســت گذاری ژورنال تا بهبود 
بخشیدن فهرســت برداری باعث افزایش کلی کیفیت فرایند چاپ 

ژورنال می شود.

:OJS پیدایش
 این سیستم اولین بار در سال 2002 به عنوان محصول تحقیقاتی 
پروژه توسعه اطالعات عمومی در دانشگاه بریتیش کلمبیا با حمایت 
شورای علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی کانادا، بنیاد ماکس 
بل، بنیاد انتشاراتی پاســیفیک وبنیاد مک آرتور ارائه گردید برنامه 
توســعه آن در حال حاضر تحت نظارت مجموعه ای مرکب از پروژه 
اطالعات عمومی UBC مرکز نشر تحقیقات کانادا و کتابخانه دانشگاه 

سیمون فریزر )pkp.sfu.ca( به پیش میرود.

پشتیبانی:
یک سیســتم گزارش خطا و تاالر گفتگــوی اصالحی برای رفع 
اشــکاالت تکنیکی در آدرس )http://forum.pkp.sfu.ca( موجود 
اســت. کاربرانی که در رابطه با طراحی ســایت ژورنال با اســتفاده 
از OJS ســواالتی دارند یا در راســتای اهداف ژورنال خود تمایل به 

مشاوره با متخصصان دارند به صفحه ABOUT مراجعه کنند.

:OJS نمونه مجالت راه اندازی شده با
http://him.( مجله علمی پژوهشــی مدیریت اطالعات سالمت

)mui.ac.ir
Bulletin of Emergency And Trauma - http://www.
beat-journal.com

منابع:
1- داســتانی میثم، دانش فرشــید، اکرامی علی.)1392(. تحلیل وب  سنجی 

نشریات علوم پزشکی ایران. مدیریت اطالعات سالمت؛ 10)3(: 441-448.
 OJS 2- محمدنیا علیرضا، بهلولی شهاب.)1388(. طراحی و راه اندازی سیستم
به زبانهای فارسی و انگلیســی برای مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

اردبیل، طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
https://pkp.sfu.ca -3
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ابزارهای گوگل )بخش اول(
y نویسنده : روناک حمزه ای

   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

آشنایی با گوگل درایو]1[ و تبدیل pdf به متن به کمک آن:
همانطور که میدانیم امروزه گوگل از پراستفاده ترین موتورهای 
کاوش بین بســیاری از مردم می باشد، اما اکثر مردم از قابلیت ها 
و امکانات این موتور کاوش بزرگ اطالع دقیقی ندارند، هدف این 
مطلب آشنایی با برخی از ابزارهای گوگل است که می توانند بسیار 

مفید باشند.
محصوالت و خدمات زیادی از سوی گوگل ارائه شده اند یکی از 
این محصوالت گوگل درایو می باشد، با گوگل درایو قادر خواهید 
بود در هرنقطه از دنیا فقط با استفاده از اینترنت به حجم عظیمی 
از فایل های خود که در آن ذخیره نموده اید دسترســی داشــته 
باشید. دسترســی به این سیستم از  طریق دستگاه های مختلف 
از جمله کامپیوترPC، کامپیوترهایMac، گوشی هایی با سیستم 
عامــل اندروید، تبلت ها و دیگر وســایل ارتباطی موجود در بازار 

امکان پذیر می باشد.
با اســتفاده از این ابزار شما می توانید به جای آن که اطالعات 
رایانــه خود را روی درایوهای آن ذخیره کنید، می توانید فایل ها 
و اســناد خود را روی گوگل درایو قرار دهید و از آنجایی که این 
اطالعــات روی گوگل قرار گرفته اند شــما از هر کجا به اینترنت 
متصل شــوید می توانید به این مدارک دسترسی داشته باشید و 

احتیاجی به حافظه های جانبی ندارید.

برای اســتفاده از این ابزار گوگل شما فقط نیاز به یک حساب 
کاربری گوگل]2[ دارید.

برای شروع وارد بخش “گوگل درایو” می شوید:

برای وارد شدن از شما حساب کاربری می خواهد که شما همان 
حساب کاربری گوگل خود را وارد می کنید:

گوگل به هــر کاربر خود تا 15 گیگابایــت فضا تخصیص می 
دهد. یعنی مجموع فضای اســتفاده شما در تمامی سرویس های 
استفاده شده در حساب کاربری شما تا حداکثر 15 گیگابایت می 
توانند باشند. با ورود به صفحه سرویس گوگل درایو با تصویر زیر 
مواجه می شوید که در ادامه به شرح قسمت های مختلف آن می 

پردازیم.

از پایین تصویر شــروع می کنیم. در سمت چپ مقدار فضای 
استفاده شــده شما در ســرویس های مختلف گوگل به نمایش 
گذاشــته شــده اســت که می توانید با بردن ماوس بر روی آن 
اطالعاتی از فضای مصرفی هر سرویس را مشاهده کنید. در تصویر 

زیر نمونه ای را می بینید.

معرفی - نرم افزارهای عمومی
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در باالی صفحه ســمت چپ دکمه قرمز رنگ New را مشاهده 
می کنید که برای ساخت یک سند جدید از آن استفاده می کنید.

همچنین در این لیست می توانید یک فولدر هم برای دسته بندی 
فایل های خود ایجاد کنید.

یکی از ویژگی های ایــن بخش از گوگل درایو که گوگل داکز]3[ 
نامیده می شود امکان ویرایش چندنفره بطور همزمان این فایل ها 

می باشد.
:Google docs با استفاده از google drive به متن از pdf تبدیل

 File رفته و روی گزینه ی New در باالی صفحه بر روی گزینه ی
upload کلیک و پی دی اف مورد نظر خودتان را از پنجره باز شده 
انتخاب کنید. بدین ترتیب مطلب شما در گوگل درایو قرار می گیرد.

برای تبدیل فایل مورد نظر به متن نیز بر روی نام فایل موردنظر 
 google گزینه ی ، open with راســت کلیک کرده و از گزینــه ی

docs را انتخاب می کنیم:

بدین ترتیب فایل شــما بدون صرف هیچ هزینه ای و به راحتی 
تبدیل به متن می شود.

البته باید توجه داشــته باشیم که هنوز برای فایل هایی با فونت 
فارسی کامال بدون اشکال و دقیق نیست و نیاز به ویرایش دارد.

پانویس:
Google Drive ]1[

Google Account ]2[
Google Docs ]3[

معرفی - نرم افزارهای عمومی
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معرفی دکتر فرشته دیده گاه
y نویسنده : فیروزه دوخانی

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

دکتر فرشته دیده گاه متخصص و محقق در حوزه علم سنجی 
با رتبه فوق دکترا در دانشــگاه Turku ، فنالند در کنار اساتیدی 
همچــون Kim Holmberg و Timothy Bowman مشــغول به 

پژوهش می باشد.
وی در ســال 2007 مدرک کارشناســی و سال 2009 مدرک 
کارشناسی ارشــد خود را در رشــته کتابداری از دانشگاه شیراز 
اخذ کرده اســت. ســپس در ســال 2011 جهت گذراندن دوره 
دکتری خود در حوزه علم ســنجی به گروه تحقیقات آماری مجاز 
سنجی (Statistical Cybermetrics Research Group)، دانشگاه 

ولورهمپتون انگلستان پیوسته است . 

رســاله  در  گاه  دیــده 
دکتــری خود به بررســی 
فاکتورهایــی  و  دالیــل 
پرداخت که مــی توانند به 
تا  کنند  کمک  پژوهشگران 
مقاالت  به  استنادات  میزان 
خــود را افزایش دهند . وی 
هم اکنون به عنوان محقق 
فوق دکترا در دانشگاه تورکو 
فنالند در حوزه علم سنجی 
حــال  در  آلتمتریکــس  و 

پژوهش و تحقیق می باشد.
دکتــر دیده گاه در حوزه علم ســنجی و آلتمتریکس با هدف 
بررســی شمار اســتنادات و تعداد آلتمتریکس منابع فعالیت می 
کند و هم اکنون مشــغول بررسی تاثیر اجتماعی علم به خصوص 
در حوزه تحقیقات آلتمتریکس می باشــد. به عبارتی بنا به گفته 
وی علم نباید فقط در خدمت علم باشــد بلکه برونداد علمی باید 
بــرای جامعه ایی خارج از جامعه علمی مفید باشــد . وی معتقد 
اســت تاٌثیرات اجتماعی علم اندازه گیری تاٌثیرات تولیدات علمی 
بر اقتصاد ، ســالمتی ، آموزش ، فرهنگ و محیط در جامعه است. 
بر اســاس تحقیقات دیــدگاه تا کنون ، از آنجایــی که ابزارهای 
آلتمتریکس هنوز مراحل بلوغ خود را طی می کنند و هر کدام از 
این ابزارها عناصر و کاربرد خاص خود را دارند لذا نیاز به تحقیقات 
و پژوهش های بسیاری در این حوزه می باشد تا قابلیت اطمینان 
و بهره وری اندازه گیری تاٌثیرا ت اجتماعی علم توسط این ابزارها 

مشخص شود.
 جدیدترین پژوهش وی بررسی و امتحان فاکتورهایی بود که به 
افزایش بازدید آنالین مقاالت فنالندی در پلتفورم های آلتمتریک 
مانند مندلــی ، توییتر ، فیس بوک ، بالگهــا و اخبار کمک می 
 Increasing our“ کنند. نتایج این بررســی در مقاله ایی با عنوان

 understanding of altmetrics: Identifying factors that are
driving both citation and altmetric counts “ در کنفرانــس. 

USA 2016 فیالدلفیا ، 20 -23 مارچ ارائه گردید.

عالوه بر فعالیتهای گفته شده دیده گاه داوری مقاالت  مجالت 
زیر را انجام می دهد :

y  Journal of the American Society for Information
Science and Technology -JASIS&T

y Journal of Information Science Theory and Practice 
y Scientometrics

دکتر دیده گاه در این ســالها عالوه بر پژوهش و تحقیق موفق 
به اخذ جوایز متعددی شــده است . وی در سال 2011 ، بورسیه 
دکتری خود را از گروه تحقیقات آماری مجاز ســنجی دانشــگاه 
ولورهمپتون انگلســتان اخذ کرد. سپس در ســال 2012 موفق 
 ASIS&T (SIGMET Group) Student Paper به کســب جایزه
مریلنــد  در   .Contest Winner. Baltimore, Maryland, USA
The determinants of re- “  آمریکا بــرای مقاله خود با عنــوان
search citation impact in nanoscience and nanotechnolo-

gy “ شــد . همچنین وی مجدد در سال 2013 با مقاله ایی تحت 
 Modelling Article Citation Impact Factors Using “ عنــوان
an Integrated Statistical Method “ همین جایزه را از آن خود 

کرد.
American Society for Information Science & Technol-

ogy -ASIS&T، مجمعی اســت برای اندازه گیری تولیدات علمی 
و اســتفاده آنها. این گروه هر ســاله به بهترین مقاله دانشجویان 
در حوزه فعالیت های خود ) علم ســنجی ، اطالع ســنجی ، وب 
سنجی ، تحلیل شبکه ، ارتباطات علمی و طراحی نظامهای بازیابی 
اطالعات ( جوایزی اعطا می کند ، که شامل مبالغ نقدی و عضویت 
یک ساله رایگان نویسندگان در این مجمع خواهد بود. الزم به ذکر 
است دکتر دیده گاه طی سالهای 2012 تا 2014  نماینده مجمع 

ASIS&T در اروپا در کشور انگلستان در بخش دانشجویان بود.
دکتر دیده گاه در طول فعالیتهای علمی خود تا کنون مقاالت 
فراوانی نگاشته اســت ، جهت آگاهی بیشتر از آثار وی به آدرس 

های زیر مراجعه نمایید:
https://sites.google.com/site/fereshtehdidegah/

publications
https://scholar.google.fi/citations?user=pG0Ynb8AAA

AJ&hl=en
منابع :

https://sites.google.com/site/fereshtehdidegah/home

https://scholar.google.fi/citations?user=pG0Ynb8AAAAJ&hl=en
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کتابخانه عمومی کانزاس – امریکا

y نویسنده : فاطمه ترابی
   دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

کتابخانه عمومی کانزاس – امریکا
کتابخانه عمومی کانزاس در ایالت میسوری ایاالت متحده امریکا 

قرار دارد.
این کتابخانه قدیمی ترین و ســومین کتابخانه عمومی در شهر 
کانزاس ایالت متحده اســت و از جمله متفاوت ترین کتابخانه های 
جهان از لحاظ شکل ظاهری و نمای ساختمان به شمار میرود. این 
کتابخانه درســال 1873 ساخته شد. درآن زمان به عنوان کتابخانه 
عمومی مدرســه مورد اســتفاده قرار میگرفت اما امروزه به یکی از 

شناخته شده ترین کتابخانه های جهان تبدیل شده است.

کتابخانه مذکور درســال 1889 تبدیل به کتابخانه عمومی شهر 
کانزاس شــد. درسال 1897 ساختمان جدید این کتابخانه با هزینه 
200 هزار دالری افتتاح شد و یک سال بعد استفاده برای عموم آزاد 
شد. بین سال های 1960 تا 1980 این کتابخانه مجدد وسعت یافت 

و سال 1988 کامال به شکل مستقل در آمد.

مســئوالن این کتابخانه برای جلب توجه بیشتر مردم به مطالعه، 
نمای بیرونی این کتابخانه را به شکل کتاب طراحی کردند به طوری 
که دیوار بیرونی این کتابخانه با نمایی از 22 کتاب کالسیک طراحی 

و ساخته شد. 

کتابخانه عمومی شــهر کانزاس از سنگ ساخته شده و در شب با 
استفاده از چراغ های تزیینی نمای آن بسیار دیدنی میشود.

کتابخانه عمومی شهر کانزاس حدودا” دارای 2.5 میلیون کتاب، 
ســی دی، فایل های صوتی و تصویری میباشد. در میان کتاب های 
آن میتوان به کتاب »ارباب حلقه ها« جی.آر.تالکین، »داســتان دو 

شــهر« چالز دیکنز، »فارنهایت 451« ری 
بردبری و… اشاره کرد.

همچنین این کتابخانه درکنار اســتفاده 
از ایــن جذابیت های بصــری برنامه های 
گوناگونــی را برای جــذب مخاطب انجام 
داده اســت. نمایش روزانه فیلم، بازی های 
تفریحی برای نوجوانان، جلســات شــعر و 
موســیقی و… از اقداماتی اســت که این 

کتابخانه به مخاطبان خود ارائه میدهد.
مجموعــه های ویــژه آن، مســتقر در 
کتابخانه مرکزی میسوری میباشد و شامل 
تاریخچه محلی شــهر کانزاس، مواد اصلی 
تولید شده، اخبار، کارت پستال ها، عکس 

ها، نقشه ها و… است.
کتابخانه عمومی شهر کانزاس در ســال 2011 به عنوان 

عجیبترین کتابخانه جهان انتخاب شد!

معرفی - کتابخانه های پیشگام
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آشنایی با کتابخانه تخصصی قدس نیرو
y نویسنده : نسیم فکوری

   کارشناس کتابداري شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس

بدون شک اطالعات نقشی اساسی در تصمیم گیری، مدیریت و 
پیشرفت سازمانها دارد و شناخت و آشنایی با کتابخانه و فعالیتهای 
آن یکی از عناصر اساســی و ســازنده برای تقویت بنیه علمی هر 

نهادی به شمار می آید.
کتابخانــه تخصصی قدس نیرو در ســال1362 با اســتفاده از 
شــیوه های بین المللی کتابداری و اطالع رســانی تأســیس و در 
طول ســالهای فعالیــت خود با گردآوری و ســازماندهی منابع و 
ماخذ نوشتاری و غیرنوشــتاری مجموعه مناسبی از مدارک فنی 
و تخصصی را فراهم نموده اســت که از سال1382 در ساختمان 

مرکزی نیم طبقه اول اقـدام بـه ارائـه خـدمات می نماید.
هدف کتابخانه :

گزینش، فراهم آوری، سازماندهی، آماده سازی و اشاعه اطالعات 
علمــی و فنی در زمینــه منابع مورد نیاز جهت پیشــبرد اهداف 

شرکت می باشد.
سازمان و تشکیالت:

کتابخانه تخصصی قدس نیرو زیرنظر مدیر ارشــد امور عمومی 
قرار دارد. و سایر عناوین شغلی آن عبارتنداز :

y سرپرست کتابخانه
y مسئول اطالع رسانی
y مسئول امور فنی
y  کارمند اداری

دامنه موضوعی:
کتابخانه تخصصی شــرکت قدس نیرو، کتابخانه ای تخصصی و 
دامنه موضوعی فنی و مهندســی آن شامل: آب، برق، نفت، گاز، 
نیــروگاه، الکترونیک، قدرت، انرژی،مکانیک، عمران، سدســازی، 
محیط زیست، حفاظت و ایمنی صنعتی و … با انواع مدارک نظیر: 
کتاب، استانداردهای بین المللی، منابع دیجیتالی، گزارشهای فنی، 
نشریات ادواری، فیلمهای ویدئویی، نوارهای صوتی و نرم افزارهای 

مـورد نیاز می باشد.
عضویت:

کلیه پرسنل شرکت قدس نیرو، بـه مـجرد استـخدام در شرکت 
و دریافت شــماره پرســنلی، با معرفی امور منابع انسانی عـــضو 

کتابـخانه محسوب می شوند.

خدمات کتابخانه
بخش مجموعه سازی :

y  ارسال کاتالوگ کتاب ناشران داخلی و خارجی به واحدها جهت
انتخاب و سفارش منابع از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.

y . اشتراک مجالت فارسی و التین مورد نیاز
y  تهیــه منابع به شــکل الکترونیکی و قــرار دادن آن در برنامه

کتابخانه دیجتال.
y . جستجوی مقاالت علمی – پژوهشی
y  تهیه فهرســت تازه های انتشــار   کتاب های فنی و مهندسی و

معرفی آن.
y  . . ســفارش و خرید جهت تهیه کتاب، اســتاندارد، نشــریه و

.موردنیاز
بخش فنی :

کتابهــا با اســتفاده از نظام رده بندی کتابخانــه کنگره امریکا 
فهرستنویسی، گزارشــهای فنی و مدارک غیرکتابی با استفاده از 
اصطالحنامه های فنی نمایه سازی، و در برنامه نرم افزاری سیمرغ 

کتابخانه سازماندهی می گردند.
y فهرست نویسی و رده بندی کتب در پایگاه اطالعاتی کتابخانه
y نمایه سازی گزارش های فنی در پایگاه اطالعاتی کتابخانه
y  فهرستنویسی نشــریات فارســی و التین در پایگاه اطالعاتی

کتابخانه
y  بروز نمودن استانداردهای بین المللی در برنامه نرم افزاری ساعی

پویش
y آماده سازی منابع چاپی
y  رفع اشکال نرم افزارهای کتابخانه

بخش امانت :
سیستم کتابخانه قفسه باز می باشد و میز امانت ضمن پاسخگویی 

به مراجعین به انجام سایر وظایف می پردازد؛
y امانت منابع به اعضاء و پیگیری آن
y جوابگویی و راهنمایی مراجعین

معرفی - کتابخانه های پیشگام
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توسعه کارآفرینی دیجیتالی و ایجاد جذابیت در بازاریابی خدمات الکترونیک و محصوالت 

کتابخانه ای

y نویسنده : سمیه مردمی
   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی )مدیریت اطالعات(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

کار جوهر انسان است و با کارکردن استعداد و توانایی های انسان 
شکوفا خواهد شد. البته بین استعداد و توانایی افراد و تناسب کار 
رابطه مســتقیمی وجود دارد. کارآفرینی در علم اطالعات و دانش 
شناسی را می توان فرایند اســتفاده از فرصت هایی دانست که به 
ظاهر ممکن اســت تهدید یا کمبود به نظر آید. کارآفرینی ممکن 
اســت با یک ایده آغاز و به یک کسب و کار در این حوزه منتهی 

شود.
اینکه چه کســی محصول و خدمات کتابخانه ای را می خواهد؟ 
آیا کســی حاضر به خرید محصول و خدمات کتابخانه ای هست؟ 
چه محصوالت و خدماتی بهتر اســت برای کاربران و مخاطبان در 
گروه های ســنی مختلف، ایجاد بازاریابی کند؟ و ســواالتی از این 
قبیل در ذهن هر کتابدار کارآفرینی که در ابتدای مسیر قرار دارد، 

به وجود می آید.
امروزه رشــد سریع فناوری، فشــار زیادی را بر سازمان ها وارد 
آورده اســت و آن هــا ناچارند برای حفظ موقعیــت رقابتی خود 
استراتژی های مناســبی را پیاده سازند. پیش بینی بروز پیشرفت 
در فناوری دشوار است. باوجوداین، کارآفرین باید به توسعه بالقوه 
فناوری توجه داشته باشد و اطالعات الزم را از منابعی که با صنایع 

در تماس  هستند جمع آوری کند ]1[.
کتابخانه ها نیز مانند دیگر ســازمان های غیرانتفاعی به ضرورت 
و اهمیــت بازاریابی محصوالت خود )خدمــات و محصوالت( پی 
برده اســت ]2[ ازاین رو بازاریابی الکترونیکی ارتباط متقابل میان 
مخاطبان/ کاربران/ مشتریان و کتابخانه را برای کسب سود فراهم 

می کند.

از انقالب های عصر جدید، بعد از کارآفرینی و اینترنت، می توان 
به دیجیتال اشاره کرد. اینترنت، به عنوان فناوری تسهیل کننده 
تجارت الکترونیک، اصول پایــه ای تجارت را دچار تغییر و تحول 
کرده اســت. یکی از فعالیت های تجاری که به شدت تحت تأثیر 

قرار گرفته، بازاریابی است.

در عصر دیجیتال، چالش جدی بازاریابی الکترونیکی، عالوه بر 
اعتمادسازی در مشتریان، ایجاد وفاداری و حفظ مشتریان با ارایه 
محصوالت با قیمت پاییــن، باید قبل، حین و بعد از معامله روی 
کیفیت باالی خدمات الکترونیک تمرکــز یابد. در فضای کنونی 
نیز کتابخانه ها برای بقا و بالندگی خود، باید به اتخاذ راهبردهایی 
مبتنــی بر تفکر خالقانه دســت بزنند و با بهره منــدی از اصول 
بازاریابــی و ادغام آن با روش هــای مدیریتی، نیاز مخاطبان خود 

را مرتفع سازند.
حال اگر کتابداران به صورت فردی بخواهند اقدام به راه اندازی 
بازاریابی الکترونیکــی برای خدمات و محصوالت خود کنند الزم 
اســت تا عالوه بر آموزش راهکارها و اصول کارآفرینی دیجیتالی، 
نسبت به نیاز و خواست متقاضیان محصوالت و محتوای تولیدی 

خود نیز آگاهی پیدا کنند.

 رانگاناتان، پــدر علــم کتابــداری هنــد پنــج قانــون علــم 
کتابــداری را در ســال 1931 مطــرح کــرد. بین این قوانین 

و بازاریابی در کتابخانه  رابطه تنگاتنگی وجود دارد.  
آر. کی. بات1 در ســال 2011 در  پژوهشــی، ارتباط بین این 

قوانین و بازاریابی کتابخانه اینگونه بیان می کند ]3[:

قانون اول کتابداری در بازاریابی: کتابخانه بر استفاده بهینه 
از منابع، امکانات و خدمات اشــاره دارد. )کتاب ها برای اســتفاده 

هستند(
قانون دوم کتابداری در بازاریابی: به برآوردن بهینه نیازهای 
کاربران از طریق فراهم آوری و تفسیر اطالعات، درک نیازهای آنان 
و انطباق نیازهایشــان با منابع موجود در کتابخانه می پردازد. )هر 

خواننده ای، کتابش(

کارآفرینی - استارتاپ تخصصی
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قانون سوم کتابداری در بازاریابی: بازاریابی تأکید می  کند که 
کتابخانه باید در جهت جذب کاربران جدید به کتابخانه و ارتباط با 
کاربران موجود تالش نماید. کتابخانه باید امکان ارتباط مستقیم با 
کاربرانش را فراهم ســازد و کاربران باید احساس کنند به کتابخانه 

تعلق دارند. )هر کتابی، خواننده اش(
قانون چهارم کتابداری در بازاریابی: به تأثیر بازاریابی بر منافع 
و مزایای کاربران تکیه دارد. ارائه اطالعات در یک شــکل مناســب، 
فراهم کردن اطالعات مورد نیاز و تضمین کیفیت خدمات، وظایفی 
هستند که منافع و مزایای کاربر را در نظر می گیرند. )وقت خواننده 

را هدر ندهید(
قانون پنجم کتابــداری در بازاریابی: نیز به انطباق کتابخانه 
با نیازهای آینده کاربران اشــاره دارد. کتابخانه باید خدمات خود را 
سازگار با تغییرات جهان، ارائه دهد و نباید در انطباق با    فناوری های 

جدید عقب بماند. )کتابخانه ارگانیزمی زنده و پویا است(

با چنین رویکردی کتابخانه، سازمانی بازارمدار خواهد بود که در 
آن تمام فعالیت های گردآوری، پردازش، ذخیره سازی، سازماندهی و 
عرضه اطالعات بر مبنای نیازهای کاربران صورت می گیرد و در این 
راه نه تنهــا نیازهای مخاطبان مورد توجه قرار گرفته، بلکه کتابخانه 
توانسته اســت به دنبال ایجاد تقاضاهای جدید هم باشد]4[. زمانی 
خدمات و محصوالت تولید شده مورد توجه مخاطبان قرار نمی گیرد 
که یا در کیفیت محتوای تولیدی دقت نشده باشد و یا اثربخشی آن 

محتوا مناسب نباشد.

یک کتابدار کارآفرین، برای بهره وری موثر در ارایه محتوا، 
خدمات و محصوالت کتابداری مناسب، الزم است:

1. تیتر و عنوان مناسبی برای ایجاد انگیزه در مخاطب ایجاد شود 
تا او را برای دنبال کردن مطلب یا مشاهده محصول ترغیب کند.

2. مطالب یا محصوالت ارایه شده برای مخاطبان بر اساس عالیق 
و نیاز بازدیدکننده از محتوا، امکان یادگیری بیشــتر و شناســاندن 
ایده ها و نوآوری های جدیدی در حوزه تخصصی وی را فراهم نماید.

3. محتوایی پیوسته تولید شود تا انگیزه مخاطبان برای پیگیری 
در طول زمان استفاده از محتوا در محیط وب و فضای مجازی فراهم 

شود.

در عصــر دیجیتــال و فناوری، روش های بازاریابــی و به تبع آن 
کارآفرینی تحت تاثیر شــبکه های اجتماعی قرار گرفته اســت. هر 
کتابدار با اشتراک محتوای تولید شــده توسط خود به انتشار و در 

دسترس بودن مطالب کمک شایانی می کند.

بازاریابی بر اساس محتوا به چند روش توسط تولید کننده 
محتوا به عنوان یک کارآفرین دیجیتالی امکان پذیر خواهد 

بود:
1. در خواســت از مشتریان برای اشــتراک و اظهارنظر در زمینه 

محصول خریداری شده یا خدماتی که دریافت نمودند.
2. تشویق و ارایه پاداش به نظردهندگان فعال.

3. ایجاد هشتگ )hash tag( برای محصوالت در تبلیغات بر روی 
شبکه های اجتماعی.

مراکــز  و  کتابخانه هــا  در   
اطالع رسانی نیز این روند در حال 
تکامل حضور  اســت.  گســترش 
اینترنت در کتابخانه ها را می توان 
در طــی پنج مرحله نشــان داد. 
بازاریابــی اینترنتی بــا گذر از هر 
مرحلــه به مرحله پیشــرفته تری 

حرکت می کند.
1. مرحله اطالعات: در این مرحله کتابخانه ها و یا کتابداران به 
شــخصه برای کاربران خود اطالعات ارائه می کنند. هر کاربری در 
این مرحله به صورت جســتجوگر اطالعات عمل کرده، وب سایت 
کتابخانه را مشــاهده و اطالعات الزم را کســب می کند که در این 
مرحله وب ســایت کتابخانه حالت ایستا دارد و اطالعات مفیدی را 
به مخاطب عرضه می کند. یکی از بخش هایی که بیشترین اطالعات 
را به کاربران خود می دهد، بخش مرجع کتابخانه اســت. کتابداران 
با بهبود وضعیت خدمات مرجــــع رو در رو، ارائه خدمات مرجع از 
طریق تلفن، چت، ایمیل، بهبود وضعیــت امانت بین کتابخانه ای، 
و گســــترش خدمات چند رســانه ای )فیلم، عکس، صوت و…(. 
همچنیــن با درج خدمــات کتابخانه در کتــاب زرد2 می توانند در 

مدیریت بازاریابی خدمات نقش موثری داشته باشند.
2. مرحله ارتباطات: در این مرحله کتابخانه شروع به جمع آوری 
اطالعات یا همان عضوگیری و ثبت نام اینترنتی اعضا و کاربران خود 
می نماید. کتابخانه هــا از طریق پایگاه های داده ســازمانی و رفتار 
واقعی مخاطبان و کاربران در وب سایت اطالعاتی در مورد نیازها و 
درخواست های کاربران، چرخه خرید و خریدهای کاربران جمع آوری 
می کنند. همچنین کتابخانه ها می توانند از سیستم مدیریت ارتباط 
با مشتری3 برای اشــتراک اطالعات و حفظ و نگهداری آسانتر آن، 
ارایه خدمات )تمدیــد، رزرو، و…( به صورت آنالیــــن، کمک به 
جســتجوی رضایت بخش کاربران توسط کتابداران، تجهیز بیشــتر 
کتابخانه ها، استفاده از عالیم راهنمای واضح و شفاف در مسیرهای 
اصلی و فرعی کتابخانه و از دکوراســیون داخلی جذاب در کتابخانه 

استفاده کنند.
3. مرحله مبادالت: در این مرحله کتابداران بازاریاب، شروع به 
مذاکرات دوجانبه می کنند. این مذاکره ممکن اســت قبل یا بعد از 
مبادله خدمات و محصوالت کتابداری صورت بگیرد. برای این منظور 
الزم است تا کتابخانه ها برای ارتقای ســطح مهارت های کارکنان به 
برگزاری دوره های آمــوزش ضمن خدمــت و جابه جایی کارکنان 
در بخش های مختلف به منظور گســترش و اشتراک تجربیات آن ها 

اقدام کنند.
4. مرحله بازاریابی ارتباطی: در این مرحله از حضور اینترنت 
در کتابخانه، کتابداران بازاریاب، از طریق ارتباط با کاربران به وسیله 
ایمیل درباره اخبار و خدمات کتابخانه، استفاده از بیلبورد و تابلوهای 
تبلیغاتی برای ترویج خدمات و ارتباط با مشتریان استفاده می کند.

5. تجــارت الکترونیکی: این مرحله آخریــن مرحله حضور 
کتابخانه در اینترنت است. کتابخانه هایی که در این مرحله قرار دارند 
بیشــتر مبادالت خود را از طریق اینترنت انجام می دهند. کتابداران 

بازاریاب، در این مرحله تمام سیستم ها را جهت کاهش هزینه های
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مبادله به هم مرتبط می سازند. ارائه خدمات کتابخانه در کوتاه ترین 
زمان ممکن از طریق تأمین پهنای باند مناسب در سیستم الکترونیکی 
کتابخانه و تنظیم قراردادهای امانت بین کتابخانه ای با هزینه مناسب 

برای کاربران امکان پذیر می گردد.

بر اســاس این مراحل می توان به عنوان یک کتابدار به مدیریت هر 
چه بهتر کتابخانه کمک نمود، زیرا نبودن مخاطب برای هر کتابخانه، 
به منزله رکود آن است. بنابراین دستیابی به درک مناسب از بازاریابی 
در کتابخانه، مســتلزم شــــناخت دقیق از کاربــران بالقوه و بالفعل 
کتابخانه، برآوردن نیازهای فعلی و آینده آنها و توجه به کیفیت ارائه 

خدمات خواهد بود.
داشــتن این دید به بازاریابی اطالعات ســبب گسترش فعالیت های 
اطالعاتی و خدمــات بهتر به مراجعــان و در نتیجه افزایش رضایت 
مراجعان خواهد شــد. کتابخانه ها با بهره گیری از اصول و راهبردهای 
بازاریابی، قادر خواهند بود تا اهداف خود را بهتر بشناسند و با کاربران 
و نیازهای آنها به نحو مؤثرتری آشــــنا شــــوند و براســــاس این 

شــناخت به توسعه محصوالت و خدمات خود بپردازند.

پانویس:
.Bhatt, R. K .1

2. کتابی اســت که نام و شماره تلفن مؤسســات و شرکت های خدماتی در آن 
درج شده است.

Customer Relationship Management .3

منابع
]1[ بهرامــی زاده، علی. )1388(. “مقدمه ای بر کارآفرینی دیجیتالی“. دانشــگاه جامع 
www.documents.tips/ :علمی- کاربردی دانشگاه بجنورد. 43 ص. دسترسی از لینک

documents/-56813629550346895d9da123.html
 Kanaujia. S. (2004). “Marketing of information products and ]2[
 services in Indian R&D“. Library and information centers. From:

http://www.emerlandsight.com
]3[ بــات، آر. کی. )2011(. “ارتباط قوانین کتابــداری رانگاناتان در بازاریابی کتابخانه”. 

ترجمه زینب صفوی و خدیجه مرادی. مجله کلیات.  15)11(. 86- 91.
]4[ بصیریان جهرمی، رضا )1388(. بازاریابی در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی. تهران، 

چاپار.

َدر زندگِی َشــخصی اش “صادق” بود ؛ زیبایی ها را  یک 
جا جمع کرده بود

از ُصبح ؛ گرم بود به کار و سرد بود به بار و آخرش گرم و 
سرد ،لْب  چشیده ی روزگار

کافه ی قشنگی براِی خودش دست وپا کرده بود .
کافه ای کتابی شکل با  نیمَکتی به شمایِل عطِف کتاب ” 

َکمی ُقطــــورتر ” .
از آن دورترها ” گرمایَش “حس می ُشــد

گرما را می توانستی ، هم ،  َدر یاد
هم  الِی جیِب ُکت ات برای رفیق ؛ خواَهرت و مادرت…

هزاران نفر در یک کافه؛خانواده ی زیبایی بود .
ـَندنی شوخی نیست  سال ها به هر جان کـ

ماحاَصلَش را و ســال عســلش را  در همان کافه ی پیِر 
خوش هیکلش ….

پیرها آمد و شد داشتند ؛ جوانک ها رفت و آمد ؛ پیشترین 
ها ، گذران  و رهگذراِن کافـــه

و ماندگارها پاِی ثابِت کافه ی کتابی .
دم نوش هایش می ارزید به تماِم قهوه،نسکافه های کافه 

جوانِ  لوکِس آن طرف ِ خیابان
که ُمدام باید لباس عوض می کردی برای لذت بردن در 

آن
ولی اینجا ” خانه ای را می مانِْســـْت گرم ” پُر عیـــار “

رفقاِی خوبی بودیم
چایی می خوردیم ، کتاب می خواندیـــم

کتاب می خواندیم و زندگی می کردیم
این همان شرطِ  دواِم ما بود ” هم خوانِی کتاب “

هر روز حرِف تازه ای ؛ از هر دری ُسخنی ….
کافه  بر یک اصل ؛ بر یک قانونی ُمستحکم بود

َو آن اصــل را در همه خوانی و هم خوانِی کتاب  ” َدم ” 
می کردیم

و می نوشیدیِِـــم و تکرار می ُشد این کتاب نوْش ها .
سعادت از آن رو نصیِب ما شده بود که :

جانِ کتاب ؛بسته به َدستهایمان بود و چشم هایمان
چه سعادتی …..

فال
قال

کافه چی
” سه نقطه چین “

نوشته هایی با طعم کتاب / مینا شاکری
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پرونده ویژه ۲: مشکالت نویسندگان و مترجمان )بخش اول(

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

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

آراز بارســقیان ،نویســنده و مترجم .وی در سال هشتاد و پنج 
برنده ی جایزه ادبی صادق هدایت شد.

از آثار وی میتوان به کتاب های یکشــنبه ،دوشنبه و پل اشاره 
کــرد ،به عالوه وی ترجمه ی کتاب هایی همچون ناطور دشــت 
،پیک نیک،تراموایی به نام هوس و  بشنو از آواز باد را  در کارنامه 

کاری خود دارد.

– درود بر شما آقای بارسقیان
+ سالم و درود بر شما و خوانندگان مجله کتابدار 2.0

– آقای بارســقیان عزیز اجازه بدهید زود تر برویم سر 
اصل مطلب، بگذارید کار را با یک ســوال کلی شروع کنم 
،لطفا ما را با مشکالت کلی یک مترجم و منشا این مشکالت 

آشنا کنید.
+ مشــکالت ترجمه می  تواند ریشه  های مختلفی داشته باشد. 
دو نوع مشــکل عمومی وجود دارد، یکی مشکل ترجمه  ی خود 
آثار و دیگری مشکل ارائه و فروش آثار. این دو بدنه  ی کلی است 
و هر کدام به صورت مجزا و متفاوت از هم حل می  شــود. مشکل 
ترجمــه  ی یک اثر با فن و تکنیکی که مترجم در طول ســال  ها 
تجربه آموخته حل می  شود و دیگری مشکل بازار است که گاهی 
از دست مترجم هم خارج است و در دست ناشر و مخاطب است.

– بحث ترجمه های موازی چگونه میتواند برای مترجمان 

مشکل آفرینی کند؟
+ این همان بحث اقتصادی اســت. در بازاری که متاسفانه یک 
میزان مشخص مخاطب دارد و تولید مخاطب نمی  کند، ترجمه  ی 
موازی یعنی تقســیم فروش و تقسیم فروش یعنی سود اقتصادی 
بسیار ناچیز. آیا می  شــود جلویش را  گرفت؟ اگر ایران به قانون 

کپی رایت بپیوندد ،چراکه نه؟

– رعایت نشدن کپی رایت چگونه برای مترجم مشکل 
آفرین میشود؟

+ رعایت نشــدن این قانون هم برای مولف اصلی  و هم مترجم 
یا مترجمان مشکل آفرین است. در کشورهای غربی همین کپی 
رایت به نوعی به بازار ســر و سامان می  دهد ولی این  جا اصال این 
طوری نیســت. به خاطر همین بازار وضعیت نا مشــخصی دارد و 
یکی از دالیل اینکه نمــی  توانیم تعیین کنیم کدام کتاب ممکن 
است بفروشد  و کدام کتاب نمی فروشد همین عدم رعایت داشتن 

کپی رایت است.

– چرا ناشران کپی رایت را رعایت نمیکنند؟ کدام ارگان 
میتواند آنها را به این قانون پایبند کند؟

+ دلیل بســیار واضح است. سود بیشــتر و کمتر کردن حقوق 
مترجم. وقتی کپی رایت رعایت شود ،ناشر باید به مولف اصلی هم 
پول بدهد. این طوری یعنی دو حق الزحمه  پرداخت می  کند. در 
کشوری که اکثر ناشران به زور حق الزحمه  ی یک فرد را می  دهند 

دادن حق دو نفر دیگر جای تعجب دارد. در این بین اما دولت
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وظیفه دارد این قانون را به کشور بیاورد و ناشران را به این قانون 
پایبند کند.

– چرا ناشران بعضا کار ترجمه را به کسانی میسپارند که از 
لحاظ فنی مترجم نیستند؟

+ ارزان بودن نیروی کار. جوابی ســاده اما واقعی .وقتی کسی کار 
بلد نیســت پول خوب هم نمی  گیرد و ناشران که عمدتا دنبال کار 
ساده و بی  دردسر هستند دست به چنین کاری می  زنند که کاری 
زشت و غیر  اخالقی است که ناشران مسئولش هستند. آن ها حتی 
گاهی زحمت این را که بعد از ترجمه های ارزان آن  ها را به دســت 

متخصصان بسپارد تا آسیب کمتر شود را به خود نمیدهند.

– آیا تطبیق متن کتاب ترجمه شده با کتاب اصلی را باید 
مشکلی برای مترجمان مبتدی دانســت یا تشویقی برای 

مترجمان حرفه ای؟
+ هر دو ،گرچه من معتقدم متن باید تطبیق داده شود چون هر 
آدمی )مبتدی و حرفه  ای ندارد( می  تواند خطا کند و این خطا بهتر 
اســت پیش از چاپ گرفته شود و تطبیق ندادن متن ترجمه شده 
با متن کتاب اصلی مهم ترین کم کاری ناشــران است. و از آنجا که 
عمده  ی ویراســتاران هیچ تسلطی به زبان مبدا ندارند، کار تطبیق 

بسیار سخت می  شود و با توجه به اینکه گاهی ایرادات ریز 
ولی حیاتی از متن ترجمه شده بیرون می  آید ،تطبیق 

ندادن دو متن میتواند خیلی آسیب زننده باشد 
و  معنای کتاب را به طور کل عوض می کند.

.- دیدگاه یک مترجم باید بیشــتر 
اقتصادی باشد یا هنری؟

+ بســته به نوع کار دارد. در ترجمه  ی 
کتب غیر هنری،  دیــدگاه هنری معنایی 
نــدارد. مثــال ، کتابی دربــاره  ی جامعه  
شناســی تا ابــد کتابی دربــاره  ی جامعه 

شناســی خواهد بود و خواهــان خودش را 
خواهد داشــت. ولی مثال یک نمایشنامه هیچ 

صــرف اقتصادی ندارد و متنــش فقط جنبه  ی 
هنــری دارد. به نظرم مترجم خودش مختار اســت 

دنیای خودش را بسازد و انتخاب کند از کدام کتاب  ها می  
خواهد صرفا لذت ببرد و با ترجمه ی کدام کتاب در کنار لذت بردن 

،شرایط اقتصادی خودش را بهبود بخشد.

– در بــازار ایران کدام دیدگاه برنده اســت اقتصادی یا 
هنری؟

+  اقتصادی، چون مترجم هم تبدیل به یک کاال می شــود. شمار 
مترجمانی که در این سال  ها به سرعت تبدیل به کاال شده اند اصاًل 
کم نیست. گاهی به نام هنر هم می  شود تبدیل به یک کاالی هنری 
شــد ولی کاال شدن مترجم چیزی است که نمی  شود به آن اعتماد 

کرد.

– بعضی از ناشــران معتقدند که ترجمه ی دوباره ی یک 

اثر، نه به دالیل مالی بلکه بخاطر ارائه ترجمه بهتر است .آیا 
قبول دارید؟

+ هم درست است و هم غلط. بله گاهی اشتباه در ترجمه   پیش 
می  آید و این بحث درست است که ما گاهی نیاز به ترجمه  ای تازه 
از یک اثــر داریم. اما لزوما نه یک اثر پرفروش بلکه اثری که با یک 
ترجمه  ی اشــتباه در بازار ندید گرفته شــده، این می  تواند دلیلی 
خوبی باشــد. ولی چه توجیهی جز توجیه اقتصادی برای ترجمه  ی 
شازده کوچولو دارند؟ هیچی. هر چه باشد بهانه است. پس باید دید 

چه اثری را کدام ناشر و چه فردی ترجمه یا باز ترجمه می  کند.

– چرا مترجمان یک اثر کالسیک مثل داستان دو شهر یا 
ناطور دشت را دوباره ترجمه میکنند؟

+ من خودم ناطور دشت را یک بار ترجمه کرده  ام و متاسفانه در 
کنار همان مترجمانی قرار گرفته ام که دست به ترجمه  ی تکراری 
می  زنند. البته این تنها مورد در ســابقه  ی کاری  ام بوده. من دالیل 
بسیاری داشتم برای این کار که البته عمده  اش شخصی بوده و این  

جا نمی  توانم توضیحشان بدهم.

– انتظار شما از ناشران و  نهاد های اجتماعی؟
+ ناشر: باالتر بردن دستمزد مترجم و صداقت بیشتر در کار.

جامعه: برگشتن اخالق به جامعه. اخالق نقد.

– مترجمان چگونــه میتوانند با انتخاب 
هوشمندانه کتاب برای ترجمه . یک کار 

پرفروش بیرون بدهند؟
+ معمــوالً هوش مصنوعــی مترجم در 
سایت آمازون خالصه می  شود. هر کتابی 
که بیشــترین بازخــورد را در آمازون یا 
سایت  های مشــابه داشته باشــد )مثاًل 
2000 کامنت و 10000 رای و مقام باال( 
کتابی اســت که باید ترجمه شود. در واقع 
فروش بازار کتاب ایــران را فروش بازارهای 
جهانــی و منتقدان نیویورک تایمز تعیین می  

کنند.

– خواسته شما به عنوان یک مترجم حرفه ای؟
+ سامان پیدا کردن وضعیت ترجمه در ایران. خواسته  ی زیادی 

نیست ولی انجام دادنش راهی طوالنی دارد.

– لطفا پاراگراف زیر را تحلیل کنید:
)اگر مترجمان ما نخواهند برای امرار معاش و ماهی فالن 

قد تومن نخواهند ترجمه بکنند بازار کتاب رونق میگیرد..(
+ از آنجایی که در ایران کتاب خواندن همیشه عمل روشنفکرانه 
ای حســاب شــده، مترجم های خوب ایران کمتــر کتاب های پر 
خواننده ی کشــور های دیگر رو ترجمه کرده اند و معموال مترجم 
های درجه یک ســراغ کتابهای عامه پســند نمیروند و خود را به 
ترجمه ی آثار نخبه پسند مشغول میکنند و از طرف دیگر مترجم 

که  بــازاری  در 

متاسفانه یک میزان مشخص 

مخاطب دارد و تولید مخاطب نمی  

کند، ترجمه  ی موازی یعنی تقسیم 

فروش و تقسیم فروش یعنی سود 

اقتصادی بسیار ناچیز
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های متوســط و یا حتی پایین تر از سطح متوسط سراغ ترجمه 
ی کتابهای پــر مخاطب میروند، اما این گروه مترجمان نمیتوانند 
ترجمه های خوبی از ایــن کتاب ها ارایه بدهند و کتاب هایی که 
ترجمه میکنند معموال خوش خوان نیست و این در حالی است که 
نســخه اصلی کتاب ،بسیار خوش خوان بوده اما به دلیل حرفه ای 
نبودن مترجم ، کتاب به زبان فارســی خوش خوان تلقی نمیشود 
و همین امر مقداری خواننده را پس میزند ،همان طور که اشــاره 
کردم مترجم های خوب به ســراغ کتابهای نخبه پسند میروند و 
این نوع کتاب ها طبیعتا مخاطبان محدودی دارند پس نمیشــود 
همیشــه خوب یا بد بودن کتاب را به عهده نویســنده گذاشــت، 
بگذارید برایتان یک مثال بزنم، اســتیون کینگ واقعا نویسنده ی 
بدی نیســت و در بین بیشمار کتابی که نوشته آثار خوبی هم پیدا 
میشــوند اگر مترجمان ایرانی کتاب های عامه پسندی مثل کتاب 
های او را که نویســنده ی بزرگی هم هست ترجمه میکردند شاید 

اوضاع کتابخوانی در ایران بهتر از این بود.

– و اگر مترجمان مــا نخواهند برای امرار معاش و ماهی 
فالن قــد تومن نخواهند ترجمه بکنند بــازار کتاب رونق 

میگیرد؟
+ نه ،این هم دلیلی برای بی رونقی نیســت. در ضمن اینکه بازار 
کتاب ترجمه همیشه رونق داشته، ولو رونقی حداقلی و از رونق هم 

نخواهد افتاد، فقط دچار نوسان می  شود.

– راستی خودتان کاری در دست تالیف یا ترجمه دارید؟
+ بله ،هم مشغول نوشتنم و هم مشغول ترجمه، در حال مشغول 
ترجمه ی کتابی از دیوید هر ،نمایشنامه  نویس انگلیسی ،هستم . 

این کتاب یک سه  گانه است درباره  ی نهاد  های بریتانیا.

– ممنون که به سوال های ما پاسخ دادید.
+ ممنون از شما..

مصاحبه
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شبی در آرشیو ملی
y نویسنده : عاطفه عبدی

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

بنیاد آرشیو ملی یک سازمان غیرانتفاعی مستقل در واشنگتن 
است که آگاهی عمومی دربارۀ آرشیو ملی را افزایش می دهد، فهم 
و درکی عمیق تر از میراث کشور آمریکا را به عموم مردم القاء و از 
این طریق شهروندان را به مشارکت در دموکراسی تشویق می کند. 
این بنیاد به عنوان شــریک و یاری دهندۀ آرشیو ملی آمریکا، در 
نمایشــگاه ها، برنامه های عمومی، طرح های آموزشــی و معرفی 
پیشینه های آمریکا برای مردم در سراسر کشور و جهان، حمایت 

مالی و فکری خالقانه به عمل می آورد.
در راستای این اقدامات و حمایت ها، بنیاد آرشیو ملی، برنامه ای 
با عنوان Sleepover at the national archives برگزار کرد که طی 
آن کودکان 8 الی 12 ســال به همراه یک بزرگ سال شبی را در 
موزۀ آرشــیو ملی واقع در واشــنگتن -که با همکاری این بنیاد و 
آرشیو ملی آمریکا تشکیل شده است- گذراندند تا با گنجینه های 
با ارزش کشورشان آشنا شوند. در این برنامه که از ساعت 19 روز 
6 فوریه تا ســاعت 8:30 روز 7 فوریــه 2016 )برابر با 17 و 18 
بهمن 1394( ادامه داشــت، کودکان با کیسه های خواب خود به 
مکان مقرر آمدند، با اســناد و پیشینه های ارزشمند کشور آمریکا 
و نیز قهرمانان تاریخی شان آشنا شدند، حدود قدرت، مسئولیت و 
وظایف دولت و شهروندان را آموختند، به تماشای فیلم پرداختند، 
شــب را در آرشــیو خوابیدند و در پایان نیز بــا صبحانه هایی که 
آرشیویســت ها برای آنان تهیه کرده بودند، پذیرایی شدند! بدین 
ترتیــب این کودکان در پایان ایــن برنامه مطالب زیادی راجع به 
تاریخ کشورشــان و نیز آرشیو آموختند، خاطراتی خاص برایشان 
رقم خورد، دوستان جدیدی پیدا کردند و داستان جذاب و جالبی 

برای تعریف کردن در بازگشت به خانه داشتند.

جای چنین برنامه هایی که باعــث افزایش آگاهی عموم مردم 
دربارۀ تاریخ کشورشــان و نیز دسترســی آنان به اسناد و مدارک 
و پیشینه های تاریخی و به طور کلی آشنایی با آرشیو یک کشور 
شود، در کشورمان با این سابقۀ تاریخی طوالنی و چند هزارساله، 
بســیار خالی اســت؛ خصوصاً برای کودکان که آینده سازان یک 

جامعه هستند.

آرشیو و موزه
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تاثیر رنگ در کتاب های کودکان

y نویسنده : مریم عبداهلل زاده
   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

تصویر در کتاب های داستانی دروازه ای برای ورود کودک به قلمرو 
خیال انگیز رویاها و تخیالت اســت که نه تنها دنیای پیرامون را به 
کودک می شناســاند بلکه به او می آموزد که در نقاشــی های خود 
چگونه ارتباط میان خط ها باعث ایجاد شکل و ارتباط میان رنگ ها 

به ایجاد حجم و واقعی جلوه دادن پدیده ها می انجامد.
عنصر رنگ یکی از تاثیرگذارترین عناصر بر روی خالقیت فکری 
و ذهنی کودکان و رشــد تفکر آنان است. از رنگ می  توان همچون 

ابزاری در خدمت رشد فکری و خالقیت کودکان استفاده کرد.
دو هزار و پانصد ســال پیش تصویرگری کتاب کودکان در ایران 
آغاز شــد و با ورود صنعت چاپ امکان نشــر کتاب با شمارگان باال 
و دسترسی توده های مردم به ویژه کودکان به کتاب فراهم گردید. 
ورود رنگ به کتاب های کودکان که از تفکیک رنگ به شیوه سنتی 
آغاز شد، ســپس به تفکیک رنگ به شیوه عکاسی رسید و تا چاپ 
با دســتگاه افست پیش رفت، توانست تحول بزرگی در تصویرگری 
کتاب های کودکان به وجــود آورد. اولین چاپ رنگی در کتاب های 
کودکان کتاب دانش جدید اثر میزرا حســین خان رمزی)1303( 
است که به شــیوه گراوری چاپ شده است. سال 1322 نخستین 
کتاب چهار رنگ به شــیوه عکاسی با عنوان کودک دبیره، اثر ذبیح 

بهروزدر چاپخانه بانک ملی منتشر شد.
با راه اندازی آتلیه انتشارات فرانکلین در سال 1336 برای نخستین 
بار مرکزی برای سفارش تصویرگری آثار کودک و نوجوان در ایران 
راه اندازی شد و در انتها پایه گذاری شورای کتاب کودک در 1341 
و کانون پرورش فکری کودکان در 1345 در پیشــرفت تصویرگری 

کتاب های کودکان تاثیر بنیادین داشت.
خط، شــکل، رنگ، بافت و ترکیب بندی مهم ترین عناصر تصویر 
به شــمار می روند، عنصر رنگ کامل کننده خط و شکل در آفرینش 
تصویر است. پیدایش احساس و عاطفه در نمایش رنگ هدفی است 

که تصویرگر به آن توجه نشان می دهد.
نقش رنگ پیش از همه با عواطف و احساسات بشر نزدیکی دارد 
و در هنر بیش از هر چیز حســی و برانگیزاننده اســت. در گذشته 
رنگ های آکروماتیک)سیاه، ســفید و خاکستری( برای کتاب های 

کودکان استفاده می شد که کاربرد این رنگ ها در کتاب های کودکان 
چندان مناسب نیســت، همراهی رنگ های آکروماتیک با رنگ های 
کروماتیک )زرد، قرمــز، آبی و ترکیبات آن( باعث پدید آمدن انواع 
حس ها و ایجاد شــادی می شــود. رنگ هایی مانند قرمز، نارنجی و 
هم خانواده هایشان احساس گرما، دوستی، خشم، انرژی و جنب و 
جــوش را به ذهن خواننده راه می دهند و او را به تحرک و راه بردن 
به جمع هدایت می کنند در عوض رنگ های آبی، سبز و هم خانواده 
هایشان به احساس آرامش، خلوت پذیری و تنهایی، اندوه، سکون و 
دل زدگی راه می  برند و رنگ های خنثی)خاکســتری و قهوه ای( نیز 
باعث ایجــاد تعادل و هماهنگی میان رنگ ها را عهده دار هســتند. 
رنگ ها نقش های نمادین را نیز به عهده دارند به طور نمونه می توان 
گفت ســفید نشانه آرامش و صلح و دوســتی، سیاه بیان استعاری 
ستم، شب زدگی و اسارت است، زرد بیان کننده شادمانی های شبانه و 
جلوه گری و آبی ارتباط روحانی انسان و آرامش جویی آسمانی اوست.

در نتیجه عنصر رنگ در تصویرســازی کتاب کودک در جذب و 
روند یادگیری کودکان نقش اساسی دارد و شیوه و سبک تصویرگری 
که ممکن است باعث ایجاد عدم درک و ایجاد اشکال دربیان داستان 
شــود را می توان بــا رنگ ها تا حد زیادی برطــرف نمود و ارتباط 

کودکان را با کتاب بیشتر کرد.
کودک به وســیله رنگ ها مشــتاق دنبال کردن داستان تا انتها 
می گردد وداستان کودک را درگیر خود کرده و باعث ایجاد واکنش 
در کودک می شــود. برای همین ابتدا بــرای اینکه کودک کتاب را 
برای خواندن انتخاب کند نیاز به کارگیری رنگ های شــاد و جذاب 
و متناسب با گروه سنی، محتوای داستان است و می توان به وسیله 
رنگ  شکل ها و خطوط به جذب و فهماندن مطالب کمک کرد.هدف 
این متن در ابتدا نشــان دادن اهمیت رنــگ در تصویرگری کتاب 
کودک است و دوم راهنمایی برای کتابداران و والدین که با انتخاب 
مناســب کتاب کودک عالقه کودکان را به مطالعه افزایش دهند و 
نویســنده امیدوار اســت که در آینده توجه به رنگ در کتاب های 

کودکان و تخصصی شدن تصویرگری کتاب ها بیشتر گردد.

پی نوشــت : برای مطالعه بیشتردر این زمینه کتاب  ها و سایت 
ذیل توصیه می گردد :

y روانشناسی رنگ ها/جاناتان دی ولسلی تایلور
y کودک و تصویر/جمال الدین اکرمی
y http://www. کودکان چه رنگ هایی را دوســت دارند در سایت

 persianpersia.com
منابع :

 تصویرگری کتاب های کودکان : تاریخ، تعریف ها و گونه ها/ زهره قایینی، 1390.
بررســی تاثیر رنگ در کتاب های داستانی کودک)گروه ســنی ج(/سودابه نیکوسخن، 

.1392
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آنچه که در حین مطالعه داستان در کتابخانه عمومی اتفاق می افتد

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

 آهنگ ها / قافیه ها / خواندن / فعالیت ها

تحقیقات نشان می دهد»کودکانی که در پایان کالس سوم نمی 
توانند بخوبی بخوانند، احتمال اینکه ترک تحصیل نمایند چهار برابر 

بیشتر است«.
آمادگی ورود به مدرســه: افزای17ش دامنه توجه و مهارت های 
اجتماعی، بعنوان مثال به نوبت خواندن، کودکان را برای رشــد در 
محیط مدرسه آماده می سازد.میزان مطالعه ای که خارج از مدرسه 

انجام شده، به طور مداوم موجب افزایش موفقیت می شود.
پیشــرفت در نوشــتن: عالقه و آگاهی کودک به کتاب و مطالب 
چاپی را می توان از طریق نوشــتن نشان داد و این امر با استفاده از 

ابزار نوشتن و نقاشی سبب مباهات بیشتری می شود.
موفقیت در آینده: واژگان و یادگیری حروف و صداهای درســت، 
پیــش بینی کننده ای قابــل اطمینان برای موفقیــت آتی در امر 

خواندن و نوشتن می باشند.
تاثیر تعامالت ســوادآموزی در منزل: کودکان پس از حضور در 

برنامه های کتابخانه، نســبت به دانش لغوی، حروف، صداشناسی و 
مطالب چاپی عالقه بیشتری از خود نشان دادند.

انگیــزه: کودکانی که بر این باورند که مــی توانند بخوانند و در 
فعالیت های سوادآموزی لذت میبرند، به احتمال زیاد بهتر از کسانی 

عمل می کنند که چنین باوری ندارند.
رشــد شناختی: محققان بر این باورند که آگاهی از داستان، اصل 

اساسی در سواد اولیه و رشد شناختی می باشد
»شرکت کنندگان در برنامه های مطالعه در تابستان در کتابخانه 
های عمومی در آزمونهای پیشــرفت مطالعه، نمره باالتری کســب 

نمودند «.

یک صدای واحد برای کتابخانه های عمومی انتاریو
 

منابع:
-اســتگ پترسون، شــلی و یونیس جانگ. » برنامه ســواد اولیه در پیش دبستانی در 
کتابخانه های عمومی انتاریو«. مشارکت: مجله کانادایی پژوهش کتابداری و اطالع رسانی 
https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/ .2013 7.2 )2012(: 31 اکتبر

.perj/article/view/1961/2622#.UnqjYFfheSo
http://stephenslighthouse.  ،  2013 نوامبــر   1 اســتفان.  -ابــرام، 
com/2013/07/07/only-33-of-parents-read-bedtime-stories-every-
http://stephenslighthouse.com/2010/08/19/summer-read-و  /night

./ing-successes
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 .دهد يشگاه کتاب تهران را ارائه مين نمايام ۹۲ژه يان گذشته خدمات ويابش مطابق سالي

ان يمشتر يتاب انتخابهزارعنوان ک ۹۵ش از يم. بيداد انجام يکين الکترونين منابع التيران تأميدر تمام نقاط ا يو تخصص يدانشگاه يکتابخانه  ۰۵ش از يب يبرا ۴۹۲۱ما در سال 

 .مين کرديتأم… ان نامه و يون رکورد مقاله و استاندارد و پايليم نيش از چنديم و بيکرد يکيل به الکترونيتبد يچاپ يست کتابهايکتابخانه ل سه يم. برايل داديرا تحو

ن نوشتار ين اييدانلود در قسمت پا يتاب منحصر بفرد، آماده ون عنوان کيليم کيش از يبا ب (PDF در قالب) يکيفرمت الکترون يکتاب ها يسِت موضوعيل ۹۹۱

 (يکشاورز و يپزشک ،يعلوم انسان ،ومعل ،يمهندس ياصل يحوزه  ۰باشد.)در  يم

 ناشر آماده شده است(، را دارند.)به روز شده ۹۵۵ش از يست بيق از ليصورت دق )که به يکيالکترون يد کتاب هايو خر ي، مورديان محترم امکان انتخاب کليمشتر

 (۹۵۴۲ل يورخ آيتا تار

 .ميرا دار يکين بصورت الکترونيآن ها و تأم يانتخاب شده باشد ما امکان بررس گريد يست هايکاتالوگ ها و ل ن اگر کتب شما ازيهمچن

 ر شماستار مناسب در انتظايبس يمت هايد قيد حتما با ما مشورت کنياز داريتال نيجياد کتاب ديشمارگان ز تال خود بهيجيد يکتابخانه  ياگر برا

، يمهندس يچاپ يت کتاب هاسيل) باشد ين نوع کتاب ها ميا ين کننده عاليتأم ”شرکت کوکب قشم “د همکار ماينال هستياورج يچاپ يدار کتاب هاياگر خر

 (يکتب پزشک يست چاپيل) (هيو علوم پا يانسان

 يکه نسخه  يم کتبيکن يم يد ما سعييما ارسال نما يبرا  کتابخانه را يست کتب چاپيل د ويد با ما مشورت کنيکن يتال طراحيجيد کتابخانه ديخواه ياگر م

 (شترياطالعات ب)  مييه نمايتان تهيکش وجود داشته باشد برايالکترون

 ميآن را دار يتايهمراه با متاد نيد ما امکان تأميه کنيد تهيخواه يشگاه ميدر طول نما …,IEEE, ScienceDirect, Wiley مانند ياطالعات ياگر بانک ها

 ر(شتيحات بيتوض)

 (شتريحات بيتوض) ميده يشما انجام م ين خدمات را برايما ا ديرياشتراک بگ يکيرا بصورت الکترون ۹۵۴۲ن سال يمجالت الت ديخواه ياگر م

 .ميم به عنوان همکار شما در کنار شما باشيشو يکنند خوشحال م يم ابش استفادهين مدرک ياز امکانات تأم در طول سال يمختلف يها و دانشگاه ها کتابخانه

اگر موضوع مد نظر شما در ) ديريتماس بگ ۵۲۹۰۱۹۰۰۳۹۰ يد و با شماره يل کنيميا YaBesh.ir@gmail.com خود را به يشنهاديا پي ين انتخابيعناو

 (مييفراهم نما کرده تا در اسرع وقت ينجا قرار ندارد اطالع رسانيا

 موارد بیشتر در وب سایت ميه هم دارژيفات ويتخف يول شود يفراهم م يمشتر يهزارتومان برا۰ ينه يعنوان کتاب بصورت معمول با هز هر
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