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 سرسخن 
  

  اي هاي درسي بين رشته ضرورت استفاده از برنامه
  

  ١دكتر جعفر مهراد
  

رسانان ايـن   تغييرات ايجاد شده از طريق فناوري، در فضاي كاري كتابداران و اطالع 
رســاني، بــراي ورود  ســازد كــه دانــشجويان علــوم كتابــداري و اطــالع  تــه را آشــكار مــينك

آميز به بازار كار، بايد واجـد مهارتهـاي مختلفـي ـ از جملـه مهارتهـاي آكادميـك،         موفقيت
مهارتهاي علمي، مهارتهاي مديريتي، مهارت كار تيمي و گروهي ـ باشند كـه بـا اسـتفاده از     

  . توانند به آنها دست يابند مياي  هاي بين رشته برنامه
دهـد عملكـرد     تجربه طوالني سالهاي گذشته در كشورهاي مختلف جهان نشان مـي          

اي، به خوبي و اغلـب   رسانان و درك آنان در هر نوعي از انواع بين رشته   كتابداران و اطالع  
  . اي است آموختگان و فهم آنها در رويكرد درون رشته بهتر از عملكرد دانش

ــاگون اجتمــاعي و   فناوري هــاي اطالعــاتي امــروزه دگرگونيهــايي را در ســطوح گون
ورود به عصر اطالعات، چالشي را در اين رشته ايجاد كـرده كـه      . صنعتي پديد آورده است   

توجه به چگـونگي كـار   . طلبد اي را مي هاي رايانه هاي درسي با رسانه رفع آن، انسجام برنامه  
 ي درسي بـراي رفـع نيازهـاي دانـشجويان علـوم كتابـداري و            ريزيها  ها در برنامه    با اين رسانه  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       .شيرازرساني دانشگاه  کتابداري و اطالععلوم  استاد .١



  
  ۱شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٤

 

استفاده از فناوري در امر تربيت دانشجو، رونـد آمـوزش را تنـوع    . رساني اهميت دارد    اطالع
. نمايـد  گيـري از آنهـا ترغيـب مـي     بخشد و دانشجويان را به تماس با منابع موجود و بهـره    مي

اصـل در محيطهـاي خـدماتي بيـشتر      چنانچه بخش آمـوزش را بـه خـاطر تغييـرات عميـق ح             
معطوف به اطالعات و ارتباطـات بـدانيم، فناوريهـا در بهبـود فراينـد رشـد و ارتقـاي سـطح              

گيـري    با بهره . اي دارند   رساني، توانايي بالقوه    تحصيالت دانشجويان علوم كتابداري و اطالع     
ويان مهارتهـاي  اي، دانـشج  هـاي درسـي بـين رشـته        از فناوريهاي اطالعـاتي بـويژه در برنامـه        

درسـهاي بـسياري از مـدارس در ايـاالت     . آموزنـد  تـر مـي   بيشتري را در مدت زمـاني كوتـاه      
هاي درسي بين  كننده اين واقعيت است كه از زمان ورود برنامه   متحده، هلند و انگلستان بيان    

 رساني، نه تنها شمار متقاضيان تحصيل در اي به حوزه آموزش علوم كتابداري و اطالع         رشته
اين رشته افزايش يافته بلكه با توجه به تغييرات بنياني در درسها، بـراي افـرادي كـه قـبالً بـه               

هـا،   اند، از نظر اشتغال در كتابخانـه  طور مستمر تجربه شكست در ورود به بازار كار را داشته    
هـا و كـار در شـركتهاي تجـاري، بـاب جديـدي          مراكز اطالعاتي و يا تـدريس در دانـشگاه        

  . ه استگشوده شد
آموختگـان، طراحـي     با وجـود نابرابريهـاي اقتـصادي و اجتمـاعي در اشـتغال دانـش              

رسـاني، دانـشجويان را در    اي در حوزه علوم كتابـداري و اطـالع         رشته  هاي درسي بين    برنامه
هـاي   گـروه . كنـد  تالش براي استفاده از فرصتهاي شغلي برابر در سطوح گوناگون ياري مي         

اني بايد مسئوليت پرداختني به ايـن مهـم را بـر عهـده گيرنـد و كميتـه              رس  كتابداري و اطالع  
در ريـزي   در دفتر شوراي آموزش عالي و برنامـه     رساني    ريزي علوم كتابداري و اطالع      برنامه

  . ديوزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد بر تصويب و اجراي آن تأكيد نما
  
  
  
  
  


