
  سرسخن 
  

  رسانی در سطح دکتري آینده آموزش کتابداري و اطالع
  

خوشبختانه روز به روز بر تعداد کتابدارانی که در ایران و خارج از ایران به درجـه دکتـري کتابـداري و       
رسـانی   شود و حضور این افراد در گروههاي کتابداري یا در مراکز اطـالع      شوند افزوده می    رسانی نائل می    اطالع
هاي مساعدتري براي رشـد کمـی و کیفـی فعالیتهـاي آموزشـی، پژوهـشی و حرفـه اي کتابـداري فـراهم                  زمینه
  .  همزمان تعدادي از کتابداران  با مدرك دکتري در حال بازنشستگی هستند. آورد می

آموختگـان کتابـداري بـا مـدرك      حدود ده سال پیش این فکر تقویت شد کـه تعـداد انـدکی از دانـش        
 سوم سالهاي رسمی خدمت خود رسیده اند و چنانچه تدبیري اندیشیده نـشود، در انـدك مـدتی       دکتري به دهه  

نگرانـی از ایـن   . شـود  رسانی ایران از تحصیل کردگان بـا مـدرك دکتـري خـالی مـی           صحنه کتابداري و اطالع   
شگاه وضعیت نامطلوب بود که عضوي از گروه کتابداري دانشگاه فردوسـی و عـضوي از گـروه کتابـداري دانـ         

رسانی، در دو دانـشگاه شـدند و مقـدمات راه     شیراز به فکر راه اندازي دوره دکتري مشترك کتابداري و اطالع          
امـا  ...  اندازي این دوره مشترك را تا برگزاري آزمـون و انتخـاب دانـشجویان بـه طـور مـشترك، ادامـه دادنـد                

مشترك برنامه نادیده گرفته شد و هـر یـک     ، بخش   1377همزمان با معرفی دانشجویان به دانشگاه شیرازدر سال         
 نفر از دانـشگاه  5 سال 9اکنون پس از گذشت . 1از دو دانشگاه به تنهایی  ارائه دوره دکتري را بر عهده گرفتند            

 9یعنـی طـی   . اند التحصیل شده  نفر از دانشگاه تهران در دوره دکتري فارغ   2 نفر از دانشگاه فردوسی و       5شیراز،  
 نفربا عنـوان اسـتادیار بـه    8 نفر 12از این . انشگاههاي دولتی ایران به درجه دکتري نائل شده اند     نفر از د   12سال  

  . تدریس در دانشگاهها اشتغال دارند و چهار نفر هنوز رسماً به کار آموزش در دانشگاههاي دولتی نپرداخته اند
دکتـر  . غاز شـده اسـت  همزمان بازنشستگی اعضاي هیئت علمی گروههاي کتابداري در سطح دکتري آ          

دکتر عباس حري، دکتر فرچ پهلو، دکتر کوکبی،    . اند  دیانی، دکتر علومی و دکتر تسبیحی رسماً بازنشسته شده        
دکتر عصاره، دکتر بیگدلی، دکتر معرف زاده، دکتر آزاد، دکتر فتاحی، دکتر پریرخ، دکتر کیانی، دکتر مهراد، 

 نفـر از  از  16اي نـه چنـدان دور،    بـه بیـانی در آینـده   .  هـستند دکتر جوکار و دکتر حیاتی در صف بارنشستگان  
  .روند استادیاران، دانشیاران و استادان از آموزش کتابداري کنار می

دوره دکتري دانشگاه . ترین پیامد این وضعیت، تضعیف گروههاي آموزشی با درجه دکتري است       ساده
ران به سختی به راه خود ادامه مـی دهـد و دوره دکتـري    شیراز عمالً تعطیل شده است، دوره دکتري دانشگاه ته 

 دانشجو در نیمه راه،  دچار تزلزل شده اند، به ویژه  که هـر سـال   9 دانشجو و مشهد با 4دانشگاه شهید چمران با    
  . شود ناخواسته تعداد دانشجوي ارشد بیشتري براي آنها پذیرفته می

                                                        
  : به مقاله زير مراجعه کنيد،کي مشترااندازي دوره دکتر براي مطالعه تاريخچه راه. ۱

. رساني در دانشگاههاي زير پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالي گيري اولين دوره دکتري کتابداري و اطالع   چگونگي شکل . حياني، زهير 
  . به بعد۱۷ص   ۸، مسلسل ) ۱۳۷۸زمستان (شماره چهارم  . دوره دوم  . رساني كتابداري و اطالع



رسـانی   د بحران درآموزش و در حرفه کتابداري و اطـالع       آیا کتابداران ایران، در آینده اي نزدیک شاه       
و نیـز  ) دانـشگاههاي دولتـی و دانـشگاه آزاد   (آموختگـان دوره هـاي دکتـراي داخلـی      خواهند بود ؟  یـا دانـش    

که هنوز یا در ابتداي راهنـد و یـا در نیمـه راه    ) هند و دیگر کشورها(هاي خارج از ایران   آموختگان دوره   دانش
یـت آمـوزش، پـژوهش و فعالیتهـاي حرفـه اي کتابـداري را بـه سـطحی مطلـوب زمـان خـود               شغلی خـود، کیف   

  رسانند؟  می
دهی به این پرسش به کمترین اطالعی که نیاز داریم، اطالعات کمـی و کیفـی دربـاره کلیـه               براي پاسخ 

ت پژوهشی و رسانی ایران است که در مؤسسات آموزشی، مؤسسا کتابداران با درجه دکتراي کتابداري و اطالع  
در اختیار داشتن، فهرست کاملی از مشخصات این  . رسانی ایران، به کار اشتغال دارند       ها یا مراکز اطالع     کتابخانه

اند  اي شامل تحصیالت، سوابق کاري و تألیفات و درسهایی که تدریس کرده افراد، همراه با اطالعات زندگینامه
اي هـستند کـه    ن بر این،  این افراد داراي تواناییهاي بالفعل و بالقوهافزو. بخشی از اطالعات اولیه مورد نیاز است  

آگاهی از آنها براي رسیدن به تصویر کامل از امکانات حرفه کتابداري در سطح دکتري براي همزمان شـدن بـا          
  . تحوالت و فراتر رفتن از آن مورد نیاز است

  توانند این اطالعات را فراهم آورند؟ چه کسانی می
متأسفانه،  فرهنگ ما، معرفی خود را  . توانند فراهم آورند    شی از این اطالعات را خود این افراد می        بخ. 1

اگـر  . هاي آنها بنویسند یا بگویند دهند دیگران درباره داشته لذا، افراد ترجیح می . کند  نوعی خودنمایی تلقی می   
اطالعـات کـه احتمـاالً فراتـر از دو صـفحه      گونـه     این برداشت درست نیست، تقاضا دارم خود آنها به ارائه ایـن           

  . نخواهد بود بپردازند
کنم دانشجویان و همکاران این افراد بیش از هر شخص دیگري از  تواناییهاي بالفعل و بـالقوه              گمان می 

شـود تـا آن بخـش از     بر این اساس از دانشجویان و همکاران این افراد دعـوت مـی     . این افراد اطالع داشته باشند    
ات را که جنبه عینی دارد به صـورت جمعـی و آن بخـش از اطالعـات را کـه بـه برداشـت خـود آنهـا از                   اطالع

افزون بر ذکر تواناییها بـه صـورت توصـیفی،    .  تواناییهاي این افراد مربوط است به صورت انفرادي تهیه فرمایند         
شـود،   ا کمیتی که ذکر مـی  به هر فرد اختصاص داده شود تا واقعیت توصیفات ب20مناسب است کمیتی باسقف   

  . بیشتر قابل لمس باشد
. بخـشد  تلخیص کل مطلب در یک صـفحه کـار تحلیـل را آسـانتر و امکـان نـشر نتـایج را سـرعت مـی                   

مشارکت متعهدانه شما در فراهم آوردن تصویري واقعی از تواناییهاي بالفعل و بـالقوه نیروهـاي متخـصص ایـن          
تر از واقعیات این رشـته   اندازي روشن آورد و چشم رح شد فراهم میرشته،  پاسخی درخور براي پرسشی که مط    
حال که شما در این راه قرار دارید، چه بهتر که نور بیشتري بر ایـن      . در سالهاي آتی برایتان فراهم خواهد آورد      

  . راه بتابانید
تحلیـل و  هاي پستی خود را که حاوي یک یا دو صفحه اطالعات خام بـراي هـر فـرد اسـت، بـراي                   نامه

  : رسیدن به پاسخ اصلی این پرسشگر با موضوع، دوره دکتري، به یکی از آدرسهاي زیر ارسال دارید
  دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم تربیتی، محمدحسین دیانی : مشهد

Daneshvarz85@gmail.com 
  
  محمدحسین دیانی
      سردبیر

mailto:Daneshvarz85@gmail.com

