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فناوري توسـط   مقالة حاضر گزارش كوتاهي است از يك طرح پژوهشي كه به سفارش وزارت علوم، تحقيقات و
ف طرح، بررسي برنامة هد. انجام گرفت ١٣٨٢ـ١٣٨٣رساني دانشگاه فردوسي مشهد در سال هاي  گروه كتابداري و اطالع

محتواي برنامه و سرفصل درس ها با نيازها و شرايط متحـول كنـوني    كردن جاري و بازنگري در آن به منظور همخوان
مقايـسه قـرار    برنامه هاي جاري در كشورهاي آمريكا، انگلستان، استراليا، هند و ايران مورد مطالعـه و  در اين راستا،. بود

رساني، برنامة جديـدي در دو   كتابداري و اطالع شترك و نيز نيازهاي ايران در بخش آموزشگرفتند و بر اساس نقاط م
نظران و  اين برنامه در دو مرحله براي برخي صاحب. اطالعات تدوين شد گرايش مديريت اطالعات و مديريت فناوري

ارسال  رة كارشناسي ارشد بودندرساني ايران كه مجري دو هاي كتابداري و اطالع هيئت علمي گروه تعدادي از اعضاي
. درس هـاي پيـشنهادي ارائـه كننـد     و از آنان خواسته شد تا ديدگاه هاي خود را دربارة گرايش ها، محتوا و سرفـصل 

برنامه هاي آموزشي دانشگاه فردوسي با اصالحات جزئي مورد تأييد  سرانجام، برنامة نهايي تدوين و توسط كميتة بازنگري
ابـالغ   هـا  براي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز ارسال شد تا پس از تصويب، به دانشگاه طرحگزارش . قرار گرفت

   .شود
 
رساني، برنامه درسي گرايش مـديريت اطالعـات، برنامـه     اطالع برنامه درسي كارشناسي ارشد كتابداري و: كليدواژه ها

   اطالعات درسي گرايش مديريت فناوري
  
  

   رسانی ارشد کتابداري و اطالع ۀ کارشناسیضرورت بازنگري در برنام

 رسانی حرفه اي است که با مدیریت اطالعات و دانش سـر وکـار دارد و هـدف اساسـی آن     اطالع کتابداري و

اساس اصول و بنیان  براي چنین منظوري، بر. ایجاد شرایط مناسب براي دسترسی آسان و مؤثر به اطالعات است
فراینـدهایی بـراي گـزینش و فـراهم آوري،      ت این حرفه تـدوین شـده اسـت   هاي نظري که در طول تاریخ حیا

براي آموزش جنبه هاي نظري و کاربردي این فرایندها به کسانی  .گیرد و اشاعۀ اطالعات انجام می, سازماندهی

                                                        
  رساني دانشگاه فردوسي مشهد  استاد گروه كتابداري و اطالع. ١
  



رسانی خدمت می کنند، دوره هاي آموزش رسمی و غیر آن، بویژه در سـطح   مراکز اطالع که در کتابخانه ها و
   .عالی در رشتۀ کتابداري برقرار گردیده است موزشآ

توجه در این رشته، پاسخ بـه نیازهـاي جامعـه و نیـز تحـوالت آن از طریـق        یکی از رویکردهاي حرفه اي مورد
هـا و   مـروري بـر کتـاب   . باشـد  مـی ) درس هـا  گرایش ها، محتوا، و سرفـصل (برنامه هاي آموزشی  بازنگري در

کشورهاي پیشرفته امري بسیار  ان می دهد که بازنگري در برنامه هاي آموزشی درمقاالت خارجی این حوزه نش
شدید در فناوري هاي مرتبط بـا پـردازش اطالعـات،     شود و در دو دهۀ گذشته به دلیل تغییرات معمول تلقی می

کار ایـن امـر   انـدر  رسـانی همـواره دسـت    همۀ دانشکده هاي کتابداري و اطالع تقریباً. مرتباً در جریان بوده است
متأسـفانه   .انـد  ها با نیازهاي روز متحـول سـاخته   درس ها و رشته را در جهت همخوان سازي آن بوده و حتی نام

   .چنین روندي در ایران بسیار دیر و کند مورد توجه قرار گرفته است

ی و کیفـی   رشته به لحاظ رسانی در سطح عالی، این در ایران در طول چهار دهه آموزش کتابداري و اطالع کمـ 
گوشه هایی از این تحوالت که در دهۀ اخیر . است شاهد تحوالت زیاد و نیز مسائل و مشکالت گوناگونی بوده

رسـانی   رسانی رخ نموده مبین این نکته اسـت کـه جامعـۀ کتابـداري و اطـالع      اطالع در متون فارسی کتابداري و
در خـارج از   ي برنامۀ آموزشی گروه هاي کتابداريخواهان بازنگري، بخشی متأثر از تغییرات در محتوا کشور
فنـاوري هـاي اطالعـاتی در ایـران      از ، و بخشی متـأثر از رواج روز افـزون اسـتفاده   )بویژه ایاالت متحده(ایران، 
هاي ایران ریـشه در برنامـه هـا و متـون آموزشـی       دانشگاه شود که آموزش کتابداري جدید در یادآور می. است

پیشکـسوتان  .  بـراي دانـشگاه تهـران تـدوین کردنـد     1340سـال آخـر دهـه     مریکایی در پـنج دارد که مدرسان آ
ها همان دانش تاریخی آموزش کتابداري در آمریکـا اسـت،    دانش تخصصی تاریخی آن کتابداري ایران نیز که

ه گـرو  اتکـاي ایـن هـر دو   . روزآمدسازي دانش خود به دانش مقطعی کتابداري در آمریکا متکـی هـستند   براي
توانـایی   گونـاگون علمـی   هاي دانش به آمریکا را نباید نامطلوب تلقی کرد، چرا که کشورهاي متفاوت در رشته

کشور فرانسه در حقـوق و کـشور آلمـان در     مثالً. اند  هاي متفاوتی دارند و به نوعی تخصص خاص دست یافته
به همین لحاظ، تحوالت در . گر هستندتر از کشورهاي دی شاخص فلسفه و کشور آمریکا نیز در رشتۀ کتابداري

خواسته یا ناخواسته برنامه و محتواي درسی کتابـداري ایـران را بـه تحـول وا مـی       آموزش کتابداري آن کشور،
  .دارد

 
فنـاوري اطالعـات در    گفتـه شـد دومـین عامـل اثرگـذار در تمایـل بـه بـازنگري در درس هـا رواج روزافـزون          

پیامدهاي بسیاري در شیوه و نحوة ادارة کتابخانه هـا   بهره گیري از فناوري،.  استهاي اصلی کتابخانه ها   فعالیت
به عنوان مثال، از نیاز به فهرستنویسی بنیادي کاسته شده، نیـاز بـه مجموعـه    . است پیش روي کتابداران قرار داده

شـبکه اي افـزایش    کـی و جامع کمتر شده، توجه به ارائۀ خدمات به مراجعان در رابطـه بـا منـابع الکترونی    سازي
   ...یافته، و

 
 



 
   مروري کوتاه بر پیشینۀ پژوهش

رسـانی در دو دهـۀ اخیـر     اطالع هاي دانشگاهی از جمله کتابداري و مروري بر ادبیات تخصصی بسیاري از رشته
نامـه هـاي دانـشگاهی بـه ضـرورت       پژوهـشی و پایـان   بیانگر آن است که حجم زیادي از مقاله ها، گزارش هاي

بحث تغییر و ضرورت بازنگري در برنامه هاي آموزشـی از سـوي   . اند پرداخته نگري در آموزش دانشگاهیباز
 رسانی در دو دهه اخیر مطرح شده است بویژه مدرسان دانشکده هاي کتابداري و اطالع بسیاري از اندیشمندان،

 ائل و مـشکالت در ایـران نیـز مـس    .(Radford, 1978; Wilson, 1989; Ferguson, 1997:مـثالً )

نظران ایرانـی   صاحب آموزش کتابداري از همان ابتداي تأسیس این رشتۀ دانشگاهی تا عصر حاضر، مورد توجه
 با عنـوان  1354در سال » هوشنگ ابرامی»  و مقالۀ دکتر1353در سال » محمدحسین گنجیان«مقاله . قرار گرفت

دربـارة ضـرورت   ) 1379(» محمدحـسین دیـانی   «همچنین مقالـه  و» گره کور آموزش دانش شناسی: نقطه آغاز«
المعـارف کتابـداري    در دایرة) 1382(» کیانی«دورة کارشناسی، و سرانجام مقاله  ایجاد تحول در برنامۀ آموزشی

حساسیت اندیـشمندان   تواند بیانگر توجه و رسانی در باب وضعیت کلی آموزش کتابداري در ایران می اطالع و
   .این حوزه باشد

در شـرایط کنـونی و از دیـدگاهی نظـري، اعتقـاد برخـی از       . اسـت  بیش از سه دهـه از آن زمـان گذشـته   اکنون 
که با توجه به تحوالت سریع و عمیق در فناوري هاي اطالعاتی و بـه تبـع آن در    مدرسان کتابداري بر آن است

بـازنگري و    مـورد اطالعاتی، الزم است چارچوب و محتواي برنامه هاي دانـشگاهی آمـوزش کتابـداري    محیط
توسـعۀ آمـوزش کتابـداري را در     چارچوب الزم بـراي ) 1379(» فتاحی«در این زمینه . روزآمدسازي قرار گیرد

  ارائــه داده و اعتقــاد دارد در  پــرورش دانــش نظــري، ایجــاد فکــر خــالق، و افــزایش تــوان پــژوهش        

، باید بـه ایـن مقـوالت پرداختـه     در رویکرد تدریس برنامه ریزي هاي آموزشی، در طراحی محتواي درس ها و
   .شود

هاي آموزش کتابداري در کشورهاي مختلف، یکـی دیگـر از رویکردهـاي پژوهـشی      مطالعات تطبیقی در نظام
انگلـستان، آمریکـا،   (رسانی در چنـد کـشور    تحصیالت تکمیلی کتابداري و اطالع (1380) «مرتضائی«. است
عوامل و عناصري چـون   در این بررسی، او به. رسی قرار داده استرا از دیدگاهی تطبیقی مورد بر) و ایران هند

اطالعاتی در برنامه هـاي آموزشـی، نیـاز بـازار      مهارت هاي مورد انتظار از دانش آموختگان، استفاده از فناوري
توانـد بـراي طراحـی برنامـۀ جدیـد مـورد        پرداخته است و کـار او مـی   کار، و نهایتاً ویژگی هاي برنامۀ آموزشی

که بر اسـاس ایـن پـژوهش انجـام داد یـک برنامـۀ آموزشـی        ) 1383(در پژوهشی دیگر  وي. ستفاده قرار گیردا
گـرایش  ) رسـانی  ارشـد علـوم کتابـداري و اطـالع     برنامـۀ کارشناسـی  «کارشناسی ارشد را با عنوان  مناسب دورة

  .ازهـاي کـشور تعیـین شـده اسـت     نی ارائه داد که ساختار و محتواي آن با توجه به شرایط روز و» )رسانی اطالع
 
برنامـۀ  «را که در دانشگاه شیراز انجام داده است با عنـوان   نیز نتایج یک طرح پژوهشی) 1383(» جعفر مهرداد»

ارائه کـرده اسـت کـه محتـواي آن بـراي برنامـه       » سیستم هاي اطالعاتی و ارتباطاتی درسی مدیریت اطالعات و



فـوق را بـا    در این طرح، وي برنامۀ درسی بـراي گـرایش  .  مناسب استاز جمله طرح حاضر بسیار, مشابه ریزي
  .مـــــشخص ســـــاختن واحـــــدهاي اختـــــصاصی اجبـــــاري و اختیـــــاري، تـــــدوین کـــــرده اســـــت  

هـاي   تـرین مـشکالت گـروه    مهـم  تـوان نتیجـه گرفـت کـه یکـی از      با مروري بر ادبیات موجود در این حوزه می
برنامـه هـاي   . نیازهاي در حال تحول جامعه بـوده اسـت   اسخ بهآموزش کتابداري، تأخیر در انجام تغییرات در پ

سنتی برخوردار بوده و اعضاي هیئـت علمـی کمتـر تـالش کـرده انـد تـا         آموزشی این گروه ها از یک رویکرد
  در عین حال بسیاري از ایـن . نگاه به آینده مورد بازنگري ساختاري و محتوایی قرار دهند درس هاي خود را با

زمان، تغییراتی را پذیرا  یژه در کشورهاي پیشرفته ناچار شدند براي حفظ حیات خود و هماهنگی باگروه ها، بو
به این کار اقدام نکردند، به دلیل عـدم اسـتقبال    برخی از دانشکده هایی که بموقع). 58: 1380مرتضائی، (شوند 

 به بیان دیگر، برخـی از . ه تعطیلی نهادندها براي یافتن کار، رو ب آموختگان آن دانش اقبالی دانشجویان و نیز کم

دانـشکده هـاي دیگـر     دانشکده هاي کتابداري به دلیل عدم بازنگري در برنامه هاي درسی یا تعطیل شدند یا در
هـا موفـق    برخی از دانـشکده  درعین حال، .(Ostler, Dahlin, and Willardson, 1995) ادغام گشتند

. نیاز جامعه را به برنامۀ آموزشی خود بیفزایند گري کنند و درس هاي موردشدند بموقع در برنامه هاي خود بازن
مـدیریت  «، و 2»طراحی سایت هاي وب«، 1»شده هاي اطالعاتی توزیع نظام«از این رو مشاهدة درس هایی چون 

   .دانشکده هاي کتابداري دور از انتظار نیست  در برنامۀ برخی3»شبکه 

اعتقاد دارند که در حـال حاضـر پاسـخگویی بـه انتظـارات حرفـه اي و نیـز         رينظران حوزة کتابدا بیشتر صاحب
 هاي آموزشـی و پژوهـشی خـود شـدیداً بـه اطالعـات نیـاز دارنـد،           دانشگاهی که براي فعالیت انتظارات جامعۀ

مهـارت هـاي جدیـد و     این است که بـه دلیـل نیـاز بـه برخـی از     . ترین اصلی است که باید به آن توجه کرد مهم
 )59: 1380مرتـضائی،  (انـد   شـده  اص، بعـضی از درس هـا در دانـشکدة علـوم رایانـه یـا مـدیریت گنجانیـده        خـ 

ارشـد در ایـران، چنـد نکتـه را      کتابداري در سـطح کارشناسـی   هاي آموزش شده در گروه مرور درس هاي ارائه
گرچـه تعـداد قابـل    ارشد این بـوده کـه    هاي دورةکارشناسی تحوالت درس ترین ویژگی مهم. سازد مشخص می

ارشد گنجانیده شده، اما تعدادي از این درس ها یا بـراي مـدت کوتـاهی در     کارشناسی درس در برنامۀ توجهی
عنـوان مثـال،    بـه . انـد  اند، یا هیچگاه در هیچ گروه آموزشی تدریس نشده دو گروه آموزشی تدریس شده یکی

مـسئولیت  » ایـرج افـشار  «دوره کـه    تنهـا بـراي چنـد   )از درس هاي قبل از انقالب اسالمی(» نسخه شناسی«درس 
از درس (» مـدیریت آرشـیو  «درس . تهـران، تـدریس شـد    تدریس آن را برعهده داشت، آن هم تنها در دانشگاه

. دوره هایی در دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد تدریس شده است تنها در) هاي بعد از انقالب اسالمی
دانـشگاهی   اند؛ درس هاي مندرج در گرایش کتابخانه هاي ه هیچگاه تدریس نشدهبوده و هستند ک درس هایی

ــده         ــد از انقــــالب اســــالمی گنجانیــ ــه در برنامــــۀ بعــ ــاي عمــــومی کــ ــرایش کتابخانــــه هــ   و گــ

   .ترین این درس ها هستند اند مهم شده

ــانی گنجانیــــده اختیــــاري در گــــرایش اطــــالع  افــــزون بــــر ایــــن، تعــــدادي از درس هــــاي    رســ

نظریـه  ) 2سازمان و ادارة مراکز مدارك و کتابخانه هاي تخصصی،  (1 :اند  که تا به حال تدریس نشدهاند، شده
 .المللی، سه درس از این گونه درس ها هستند رسانی ملی و بین مراکز اطالع) 3مرجع، و  و روش هاي خدمات



نبـود نـشانه هـاي    ) الـف  :انـد از  تاین چهار عامل عبار. توانسته در ایجاد چنین وضعی مؤثر باشد چهار عامل می
نبـود محتـوا و کتـاب    ) درس، ب ملموس از ضرورت تـدریس و امکـان اسـتفاده از درس در خـارج از کـالس     

نبود تعداد کافی دانشجو براي این کـه  ) درس، و د نبود مدرس آماده یا مشتاق براي تدریس) درسی مناسب، ج
   .ئه کردبتوان ارا درسی را ـ به لحاظ اداري و آموزشی ـ

ــل دوم   ــورد عامـ ــت   ) ب(در مـ ــه اسـ ــل توجـ ــه قابـ ــار نکتـ ــه) 1: چهـ ــۀ   بـ ــاي اولیـ ــال هـ ــتثناي سـ   اسـ

شیراز، مدرسـان ایرانـی تـدریس درس هـا را بـر عهـده        راه اندازي گروه کتابداري در دانشگاه تهران و دانشگاه
در برابر ) 3سی تأکید دارد؛ از انقالب اسالمی بر تدریس درس ها به فار شرایط فرهنگی بعد) 2داشتند و دارند؛ 

مـسائل   تهیـۀ کتـاب هـاي غیرفارسـی بـا     ) 4شـود ؛   متون درسی به زبان غیرفارسی کامالً مقاومت مـی  استفاده از
بـا  . بوده ـ گره خـورده اسـت    مربوط به ارز خارجی ـ که در ایران بعد از انقالب، بسیار دستخوش تغییر و تحول 

آن، متن یا متن هایی به زبان فارسی وجود داشته  ل می شده است که براياین شرایط از ارائۀ درس هایی استقبا
هـاي موجـود در برنامـه هـاي      متأسفانه فقط براي تعداد کمی از درس. دهد باشد و بتواند یک نیمسال را پوشش

ــد کارشناســـــی ــته اســـــت    ارشـــ ــود داشـــ ــونی وجـــ ــین متـــ ــد از انقـــــالب چنـــ   .قبـــــل و بعـــ
 

هـاي کتابـداري خـارج از ایـران، رواج روزافـزون بـه کـارگیري         نامۀ گـروه در بر خالصه این که تغییرات شدید
کتابـداري و   اطالعات در کتابخانه هاي ایران، و غیرفعـال بـودن بخـش قابـل تـوجهی از برنامـۀ کنـونی        فناوري
ــانی، توجیهـــات قابـــل قبـــول بـــراي تـــدوین   اطـــالع   .مـــی آینـــد رنامـــه اي جدیـــد بـــه شـــمار ب رسـ

   ري طرحهدف ها و چهارچوب هاي نظ

ــر آن   ــژوهش بــ ــن پــ ــداري و      ایــ ــد کتابــ ــی ارشــ ــۀ دورة کارشناســ ــواي برنامــ ــا محتــ ــود تــ   بــ

ــالع ــه هــاي محــیط اطالعــاتی و       رســانی را بــا توجــه بــه    اط   نیازهــاي روز و تحــوالت جــاري در زمین

در این راستا، پژوهشگران بـر آن بودنـد تـا اولویـت هـاي اساسـی       . بازنگري قرار دهد فناوري هاي جدید مورد
هـا   مناسـب آن  کارشناسی ارشد را از نظر گرایش هاي مورد نیاز، محتواي هر گرایش و نیز سرفصل هـاي  ةدور

  :مـورد توجـه قـرار گرفتنـد     در تدوین هدف هاي طرح، موارد زیر به منزلۀ چهـارچوب نظـري  . شناسایی کنند 
 
انه و شبکه ها صورت گرفتـه و  پیروي از توسعۀ فناوري رای تغییرات و تحوالت محیط اطالعاتی که بیشتر به -1

   می گیرد؛

ــالع       ورود -2 ــز اطـ ــا و مراکـ ــه هـ ــه کتابخانـ ــاتی بـ ــاي اطالعـ ــاوري هـ ــش   فنـ ــه دانـ ــانی، کـ   رسـ

  کنـد؛   رسـانی را طلـب مـی    ریـزي بـراي خـدمات و طراحـی نظـام هـاي اطـالع        حـوزة برنامـه   تـر در  تخصـصی 
 
دانـش و خـالق در بهـره گیـري از      ان غنی ازآموختگ رسانی، طالب دانش که کتابخانه ها و مراکز اطالع این -3

   شرایط و بهره رسانی به جامعۀ اطالعات محور هستند؛



در زمینۀ مدیریت اطالعات  رسانی، که استفاده از متخصصان ماهر بزرگ تر و گسترده تر شدن مراکز اطالع -4
   و فناوري هاي اطالعاتی را اجتناب ناپذیر ساخته است؛

ــه ا -5 ــاص بــ ــه خــ ــرورت توجــ ــی  ضــ ــان کارشناســ ــاد خالقیــــت در دانــــش آموختگــ ــد یجــ   .ارشــ

شود تقویت بنیـان هـاي    می در بحث هاي گروهی میان مجریان طرح، توافق شد که در برنامۀ جدیدي که تنظیم
بویژه در زمینۀ کـاربرد فنـاوري هـاي روز، در     رسانی و مهارت هاي کاربردي نظري مرتبط با کتابداري و اطالع

آموختگـان   بر این اساس، پذیرفته شد که توانایی هاي مطلوب دانش. گیرد جه و تأکید قرارپیوند با هم مورد تو
   :ارشد شامل موارد زیر باشد کارشناسی دورة

رسانی  مفاهیم، موقعیت ها و پدیده هاي مطرح در حوزة کتابداري و اطالع توانایی درك و تحلیل نظریه ها، .1
   .مرتبط با آن و نیز حوزه هاي

و تـصمیم گیـري بهینـه    , مسائل حرفـۀ خـود   شناس ارشد انتظار می رود به منظور شناخت بهتر و عمیق تراز کار
عد نظري و کاربردي تحلیل کند بتواند موقعیت هاي پیش آمده و مسائل اساسی را زمینه هاي مطـرح در  . از دو ب

   :این مورد عبارت اند از

هـاي     سازمانی و نیز در فعالیـت  هاي   آن در پشتیبانی فعالیتـ درك ماهیت اطالعات و فناوري اطالعاتی و نقش 
   اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی،

 تحوالت، رسانی براي پاسخ به این تغییرات اجتماعی و فناورانه و همخوان سازي نظام اطالع ـ درك تحوالت و

 ) تجاري، دولتی و مانند آن هـا آموزشی، نیاز هاي علمی،(ها  ـ درك و تحلیل نیازهاي اطالعاتی افراد و سازمان

   .رسانی براي ایجاد یا توسعۀ خدمات اطالع توانایی مدیریت و برنامه ریزي-2

اطـالع رسـانان کارشـناس ارشـد      که الزم است در تربیت کتابـداران و  بدون تردید یکی از تفاوت هاي اساسی
 این مقولـه .  در حوزة کاري خود استها در برنامه ریزي و مدیریت توجه باشد، توانایی آن مورد) متخصصان(

   : شود زمینه هاي زیر را شامل می

گـزینش، فـراهم آوري، سـازماندهی، و اشـاعه یـا تحویـل       (اطالعـاتی   ـ توانـایی برنامـه ریـزي و طراحـی نظـام     
   رسانی، توانایی ارزیابی نظام ها و خدمات اطالع ـ ،)اطالعات

  رســانی کاربرمــدار،  بــراي ایجــاد و توســعۀ خــدمات اطــالع فنــاوري اطالعــات ـــ توانــایی اســتفادة بهینــه از 

  .هــا از طریــق مــدیریت صــحیح و مناســب اطالعــاتی  توســعۀ راهبردهــا و سیاســت هــاي ســازمان  ـــ توانــایی

  از توانـــایی در شـــناخت تحلیلـــی نظـــام هـــا و پایگـــاه هـــاي اطالعـــاتی و اســـتفادة مـــوثر          -3

   .آن ها



اطالعـاتی اسـتفاده کنـد، امـا یـک       یـز بخـوبی از پایگـاه هـاي    اگرچه ممکن است یـک کارشـناس کتابـداري ن   
مطلوب داشته باشد، بلکه شناخت تحلیلی انـواع نظـام هـا و     کارشناس ارشد، نه تنها باید این قابلیت را در سطح

  :توانایی هاي مورد انتظار از او می باشند، و بایـد داراي قابلیـت هـاي زیـر باشـد      پایگاه هاي اطالعاتی از جمله
 

بـه لحـاظ سـاختار،    ) تخصـصی  عمـومی و (ـ شناخت و تحلیل انواع نظام ها، شبکه ها و پایگـاه هـاي اطالعـاتی    
   ها؛ داده محتوا، محیط رابط، قابلیت هاي جستجو، و امکانات مدیریت

رسانی با توجه به ساختار ، قابلیت ها و  اطالع سایت براي کتابخانه ها و مراکز ـ طراحی یا کمک به طراحی وب
   کتابداران؛ محتواي مورد نیاز کاربران و

دانـشی کـه کتابـداران در زمینـه هـایی چـون        ـ کمک به طراحان نظام ها و پایگاه هـاي اطالعـاتی بـا توجـه بـه     
، انواع )ن، تکرار شدنبه لحاظ قابلیت نمایه شد(انواع فیلدها  کردن سازماندهی، زبان هاي نمایه سازي، مشخص

   .از یک پایگاه، و طراحی محیط رابط کاربرمدار دارند گزارش هاي مورد انتظار

   .هاي تخصصی پژوهش توانایی در انجام-4

آموختگـان   این انتظار از دانش. کارشناسان است این قابلیت نیز یکی از وجوه تفاوت کارشناسان ارشد نسبت به
رسانی و نیز همۀ فرایند مدیریت اطالعات،  کتابخانه ها و مراکز اطالع ه محیطکارشناس ارشد از آن رو است ک

 بدین لحاظ، کتابدار کارشـناس ارشـد  . تحت تأثیر عوامل مختلف ناشی از تحوالت جاري است به طور پیوسته

   :قابلیت ها را داشته باشد باید این

   با مسائل تخصصی؛ هاي الزم در ارتباط انجام پژوهش -

  هـــاي دانـــش در پـــژوهش از متـــون، نظریـــه هـــا و یافتهجهـــاي حـــوزه هـــاي دیگـــر اســـتفاده  -

  .حرفۀ خود

ــوزش   -5 ــراي آم ــزي ب ــه ری ــایی برنام ــالع    توان ــز اط ــا و مراک ــه ه ــاربران کتابخان ــان و ک ــانی کارکن   .رس

و توسعۀ انواع نظام ها، شبکه ها و پایگاه هاي اطالعاتی، اهمیـت آمـوزش مـداوم و     گسترش فناوري هاي نوین
اصـلی آمـوزش    به همین دلیل، کتابداران خـود را متـولی  . کارکنان و کاربران را دو چندان کرده است روزآمد

رو، کسب مهارت هاي زیر باید در برنامه  این از. دانند می» سواد اطالعاتی«یابی یا به اصطالح  مهارت هاي اطالع
   :هاي دورة کارشناسی ارشد گنجانیده شود

   یازهاي آموزشی کارکنان؛ توانایی شناسایی ن-

  نیازهــاي آموزشــی کــاربران حــضوري و کــاربران راه دور در زمینــۀ ســواد اطالعــاتی؛  ـــ توانــایی شناســایی
 



بـراي کارکنـان و نیـز     یـابی  اطـالع  توانایی برنامه ریزي و اجراي دوره ها و کارگاه هاي آموزشی مهارت هاي-
   کاربران؛

   برنامه هاي آموزشی؛ ارائۀـ استفاده از انواع فناوري ها براي 

   .این زمینه شده و تدوین گزارش هایی در ـ ارزیابی برنامه هاي ارائه

درسی متناسبی است که با هـدایت مدرسـان    دستیابی به دانش و مهارت هاي باال مستلزم وجود درس ها و منابع
 چنـین برنامـه اي، الزم بـود    بـراي تـدوین  . ارشـد ارائـه شـود    غنی از دانش دیروز و امـروز در دورة کارشناسـی  

   .به اجرا درآورد مراحلی را در قالب طرح پژوهشی

   روش و اجراي مراحل پژوهش

 طـرح و تأکیـد بـر نظرسـنجی از صـاحب نظـران و مدرسـانی کـه سـابقۀ تـدریس در دورة           با توجـه بـه هـدف   

   :عبارتست از انجام گیردکه ارشد داشته باشند، تصمیم گرفته شد که طرح در چند مرحله کارشناسی

وضعیت کنونی و وضعیت برنامۀ آموزشی کارشناسـی ارشـد یکـی از    ) پنج نفر(طرح ابتدا هر یک از مجریان-1
تأکیـد   گـروه بـا  . را مورد مطالعه قرار داد و استنتاج خود را به صورت یک گزارش ارائه کرد کشورهاي مطرح

   .اولیه را شکل دادآموختن، برنامۀ  مجدد بر قابلیت هاي مورد انتظار از دانش

نظرات خـود را دربـارة سـاختار و     برنامۀ اولیه در اختیار تک تک مجریان قرار گرفت تا با بازنگري در آن، -2
شده در چند جلسۀ مشترك مورد بررسـی قـرار گرفـت و     گردآوري نظرات. محتواي برنامۀ پیشنهادي ارائه کنند

ه با برنامۀ کمیتۀ برنامه ریزي شوراي عالی انقالب فرهنگـی  چهارچوب ساختاري مشاب برنامۀ جدیدي با توجه به
کتابخانـه هــاي  » و» فنـاوري اطالعــات « ، »مـدیریت اطالعـات  «مبتنـی بـر توافــق مجریـان، در سـه گــرایش      و

   .تدوین شد» دانشگاهی

تقسیم ها  متناسب با دانش، تجربه و عالقۀ هر یک از مجریان، میان آن درس هاي مطرح در این سه گرایش، -3
 به این ترتیب، سرفصل و منـابع درسـی مناسـب بـراي    . تدوین سرفصل و منابع درسی اقدام کنند شد تا نسبت به

   . درس تدوین شد50حدود 

نظـران و   درس هاي مورد نیـاز بـراي شـش نفـر از صـاحب      در مرحلۀ بعد، برنامۀ پیشنهادي همراه با سرفصل -4
ز و اهواز ارسال شد و از آنان خواسته شد تـا دیـدگاه هـاي خـود را     شیرا مدرسان کتابداري در تهران، اصفهان،

   .محتوا و سرفصل ها ارائه نمایند دربارة ساختار،

مـثالً بـا   . نقد قرار گرفت و تغییرات مطلوب در برنامه اعمال شد شده در کمیتۀ مجریان مورد نظرات دریافت -5
و » مـدیریت اطالعـات  «تـوان در دو گـرایش    را می» یکتابخانه هاي دانشگاه«گرایش  این استدالل که محتواي



هـا کـه امکـان     همچنین، برخـی درس . گرایش ها به دو مورد تقلیل یافت ادغام کرد، تعداد» اطالعات فناوري«
تغییراتـی در سرفـصل برخـی     افزون بر آن،. ها را در درس هاي دیگر پوشش داد، حذف شد داشت محتواي آن
بر توافق نسبی صاحب نظران و مجریان طرح بود  ن ترتیب، برنامۀ جدیدتري که مبتنیبه ای. درس ها نیز داده شد

   .تدوین گردید

بـه   پس از تأیید نهایی از سوي مجریان به کمسیون برنامه ریزي دانشگاه فردوسی داده شـد تـا   برنامۀ جدید، -6
یـک نفـر ارزیـاب از    . شـود   ارسالمنظور ارزیابی براي دو نفر از صاحب نظرانی که مورد تأیید کمیسیون بودند

علـوم کـامپیوتر بـا مرتبـۀ دانـشیار، دربـارة برنامـۀ         و یک نفر ارزیـاب از رشـتۀ  ) با مرتبۀ استادي(حرفۀ کتابداري 
   .پیشنهادي اظهار نظر کردند

قرار گرفت و اصـالحات الزم   آخرین مرحلۀ طرح بازنگري، بر اساس اظهار نظر ارزیابان مورد توجه مجدد -7
بـا همـین   » فناوري اطالعـات «همپوشانی گرایش  مثالً براي جلوگیري از ابهام و احتمال. آن صورت پذیرفتدر 

مدیریت «پیشنهاد یکی از ارزیابان مبنی بر تغییر عنوان این گرایش به  گرایش در رشتۀ کامپیوتر، مجریان طرح با
حذف شـد و یـک مـورد درس نیـز از     دو عنوان درس از مجموعۀ درس ها . موافقت کردند «فناوري اطالعات

 در. درس هاي اختیاري براي هر دو گرایش، به مجموعه درس هاي تخصـصی اجبـاري انتقـال یافـت     مجموعه

تأیید مجریان آن،  نهایت، طرح بازنگري در برنامۀ آموزشی مقطع کارشناسی ارشد مجدداً با اصالحات نهایی و
ــ    .و فنــاوري ارســال گــردد ه وزرات علــوم، تحقیقــاتبــه دانــشگاه فردوســی ارائــه شــد تــا بــراي تــصویب ب

   برنامۀ پیشنهادي در قالب دو گرایش

ها عبارت اند  آن رسانی و هدف کلی هر یک از گرایش پیشنهادي براي کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع دو
   :از

جه به تربیت کتابدارانی است که با تو «مدیریت اطالعات«هدف گرایش . گرایش مدیریت اطالعات -1
اطالعاتی جامعه، قادر به مـدیریت کلیـۀ فراینـدهاي     تحوالت محیط اطالعات و نیز تحول در نیازهاي

آوري، سازماندهی، اشاعه و ارائـۀ خـدمات اطالعـاتی در انـواع      مرتبط با نیازسنجی، گزینش و فراهم
بـر ایـن   . باشـند کتابخانه هاي دانشگاهی، تخصصی، مراکـز و نظـام هـاي اطالعـاتی      کتابخانه ها بویژه

 محتواي خاصی براي آموزش دانشجویان ارشد مورد نیاز اسـت کـه در مجموعـه درس هـاي     اساس،

هـا بـراي    برنامه ریزي و پیاده سـازي برنامـه  .  ارائه شده است7 و 6،4،3،2شده در جدول هاي  منعکس
رتبط بـا مـدیریت   عمـدة مـ   رسانی و نیـز انجـام پـژوهش در مـسائل     اطالع انواع کتابخانه ها ها و مراکز

   .باشد آموختگان این گرایش می اطالعات، از وظایف مورد انتظار دانش

تربیـت افـرادي اسـت     «مدیریت فناوري اطالعات«هدف گرایش . گرایش مدیریت فناوري اطالعات -2
افزارها، نظام ها و شـبکه هـاي    ها، نرم ابزارها، نوآوري(که بتوانند از انواع امکانات فناوري هاي نوین 

به نیازهاي کتابخانه ها، مراکز اطالعـاتی و کـاربران    براي استفادة بهتر و مؤثرتر در جهت پاسخ) نوین



 5،3،2،6درس هاي مورد نیاز دانشجویان این گرایش در جدول هاي  مجموعه. ها بهره گیري کنند آن
ي هـاي مـورد   هـاي تخصـصی، فنـی و خـدماتی در ارتبـاط بـا فنـاور          انجام فعالیت . ارائه شده است7و

رسـانی از وظـایف مـورد انتظـار دانـش       بخش هـاي مختلـف کتابخانـه هـا و مراکـز اطـالع       استفاده در
  .این گرایش است آموختگان

   طول دوره، شکل نظام و محتواي برنامه

اسـت از   هماهنگی با چارچوب برنامه هاي مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی، حداقل طول دوره عبارت در
هـا و مقـررات    نامـه  تـابع آیـین   حـداکثر طـول دوره نیـز   . حصیلی برابر با مقررات کنونی وزرات علوم نیمسال ت4

 واحد اسـت کـه   32از تحصیل باید بگذارند  مجموع واحدهاي درسی که هر دانشجو براي فراغت. جاري است
اري، اختصاصی فرهنگی به تفکیک درس هاي پایه، اختصاصی اجب بر اساس برنامۀ جاري شوراي عالی انقالب

  .در جدول هایی ارائه می شوند اختیاري، تکمیلی و جبرانی،

 تعداد و نوع واحدهاي دورة کارشناسی ارشد. 1جدول

ــوع  نوع درس ردیف مجمـــــ

واحـــــدهاي 

 الزم

 4 درس هاي پایه 1

 12 درس هاي اختصاصی اجباري 2

 8 درس هاي اختصاصی اختیاري 3

 8 درس هاي تکمیلی 4

5 
بـدون احتـساب درس هـاي       (اي دوره   مجموع واحـده  

 )جبرانی براي کارشناسان غیر کتابداري
32 

  
ــر     ــان ورودي غی ــراي کارشناس ــی ب ــاي جبران درس ه

 کتابداري
)5( 

   
   



   
   

  *) واحد4(درسهاي اختصاصی پایه براي هر دو گرایش . 2جدول

کـــد 

 درس
 واحد نام درس

ــاعت  س

 نظري

ســـاعت 

 عملی
 پیشنیاز

     34 2 رسانی مبانی علم اطالع 301

     34 2 روش تحقیق 303

  .گذراندن این درس ها در ترم اول الزامی است*

   
  ) واحد12(درسهاي اختصاصی اجباري براي هر دو گرایش . 3جدول

کـــد 

 درس
 واحد نام درس

ســاعت  

 نظري

ســاعت  

 عملی
 پیشنیاز

     34 2 ذخیره و بازیابی اطالعات 334

340 
ی و  منابع چـاپ  (مدیریت مجموعه   

 )الکترونیکی
2 17   301 

313 
ــسی و رده ــدي  فهرستنویــــ بنــــ

 پیشرفته
2 17 17 

304-

301  

335 
ــه   ــسی و نمای ــده نوی ــازي  چکی س

 )بازنمایی اطالعات(
2 17 17 

304-

301 

 334 17 17 2 جستجو در منابع اطالعاتی 341

     17 2 هاي اطالعاتی اینترنت و شبکه 342

   
   



  اختیاري براي گرایش مدیریت اطالعاتدرس هاي اختصاصی . 4جدول 

  )شود   واحد انتخاب می8از این تعداد جمعاً ( 

کـــد 

 درس
 واحد نام درس

ســاعت  

 نظري

ساعت 

 عملی
 پیشنیاز

316 
آمــــــــــار در کتابــــــــــداري و 

 *رسانی اطالع
  34     

   17 17 2 اصول و روش هاي مطالعه مستقل 322

339 
ــز     ــا و مراک ــه ه ــدیریت کتابخان م

 نیرسا اطالع
2 34     

     34 2 مدیریت رفتار سازمانی 343

 301   34   مدیریت اطالعات و دانش 344

345 
ارزشــیابی خــدمات و نظــام هــاي  

 اطالعاتی
2 34   339 

346 

ــول طراحــی و مــدیریت وب    اص

ــز   ــا و مراکـ ــه هـ ــایت کتابخانـ سـ

 *رسانی اطالع

 342؛334 17 34 2

347 
مبانی و روش هاي آموزش سـواد       

 تیاطالعا
2 34   301 

 301   34 2 شدن و جامعۀ اطالعاتی جهانی 348

 301   34 2 ارتباط شناسی و اطالع شناسی 349

  . شود  گذراندن این درسها توصیه می* 



  درسهاي اختصاصی اختیاري براي گرایش مدیریت فناوري اطالعات . 5جدول  

  ) شود   واحد انتخاب می8از این تعداد جمعاً (

کـــد 

 درس

ســاعت   واحد م درسنا

 نظري

ساعت 

 عملی

 پیشنیاز 

آمــــــــــار در کتابــــــــــداري و  316

 *رسانی اطالع

2 34     

   17 17 2 اصول و روش هاي مطالعۀ مستقل 322

     34 2 داده پردازي 336

ــول طراحــی و مــدیریت وب    346 اص

ــز   ــا و مراکـ ــه هـ ــایت کتابخانـ سـ

 *رسانی اطالع

 342؛334   34 2

ــی و مــدیریت   350 نظــام هــا و  طراح

 پایگاه هاي اطالعاتی

2 34 17 334 

 342   34 2 کتابخانه هاي دیجیتالی 351

   
  ) واحد8(فهرست درسهاي تکمیلی براي هر دو گرایش . 6جدول

کـــد 

 درس

ســاعت  واحد نام درس

 نظري

ســاعت 

 عملی

 پیشنیاز 

     34 2 سمینار پژوهش 316

   136   2 کارورزي 322

       4 نامه پایان 336

   



  ) واحد5(درسهاي جبرانی براي هر دو گرایش . 7جدول 

کـــد 

 درس

ســاعت  واحد نام درس

 نظري

ســاعت 

 عملی

 پیشنیاز 

   34 34 3 *سازماندهی مواد 316

   14 20 2 *شناسی  مرجع 322

  .فقط براي کارشناسان غیرکتابداري*

   
 ي برنامۀ آموزشی پیشنهادي و ترکیـب توان دریافت، محتوا  می7 تا 2که از مفاد جدول هاي  گونه همان

در دانـشجویان بـه    اند که دانش و مهارت مورد انتظار را درس هاي مشترك در دو گرایش به شکلی تنظیم شده
به تقویت بنیـان هـاي نظـري مـرتبط بـا       به بیان دیگر در طراحی برنامه و درس هاي پیشنهادي، هم. وجود آورند

کاربردي بویژه در زمینۀ کاربرد فناوري هاي الزم، توجه شده  اد مهارت هايرسانی و هم ایج کتابداري و اطالع
   .است

   گیري نتیجه
را نسبت به نظام آموزشـی ابتـدایی و متوسـطه متمـایز مـی       نظام آموزش عالی ویژگی هایی دارد که آن

 اجتماعی، اقتـصادي،  پویایی این نظام درهمخوانی با تحوالت، تغییرات، و نیازهاي یکی از این ویژگی ها. سازد
برخـی از  . باشـد  میزان پویایی هر رشتۀ دانشگاهی ممکن است با دیگر رشته ها متفاوت. و فناوري است سیاسی
شـود   حتی تحوالتی که پیش بینی می هاي دانشگاهی به دلیل واکنش بموقع در برابر تحوالت عصر خود یا رشته

کنند و بـدین ترتیـب قادرنـد بـه عنـوان یـک        هماهنگ می تیدر آینده روي دهد، خود را با نیازهاي جاري یا آ
برخی رشته ها که کمتر به این امر توجه دارند یا . به شکلی زنده ادامه دهند رشتۀ مورد نیاز جامعه، به بقاي خود

  .یابنـد  تحوالت، مقاومت می کنند یا منفعالنه واکنش نـشان مـی دهنـد، بخـت کمتـري بـراي بقـا مـی         در برابر
 

جامعه اطالعاتی از سوي دیگر، صاحب   ناشی از فناوري هاي نوین از یک سو و نیازهاي فزایندة متنوعتحوالت
داشته است تا دیدگاه هاي خود را دربارة محتوا، شیوه ها،  رسانی کشور را بر آن نظران حرفۀ کتابداري و اطالع
ایـن مـوارد بـه    . نتقال می دهد مطـرح کننـد  ها ا مهارت مورد نیاز کتابداران را به آن و نظام آموزشی که دانش و

ــشریه هــا،    طــور ــا ضــرورت بــازنگري در برنامــه هــاي درســی در ن   قابــل مالحظــه در بحــث هــاي مــرتبط ب
   .کتاب ها و همایش ها مطرح شده است

جدید و متناسب با نیازهاي روز، از نقاط مثبت نظام آموزشی تلقـی   توجه به تدوین برنامه هاي آموزشی
 هاي آموزشی کتابداري در دانشکده ها خواهند توانست مجموعه آموزش هـایی  رویکرد، گروه  اینبا. شود می

ارشـد   کارشناسـی  مقطـع . را که دانشجویان در مقـاطع مختلـف نیـاز دارنـد بـر اسـاس برنامـۀ جدیـد ارائـه دهنـد          
در پـست هـاي   آموختگـان ارشـد    دانـش  رسانی نیز با توجه به ضرورت دست انـدرکار شـدن   کتابداري و اطالع

خالقانۀ مـدیریت اطالعـات و نیـز اسـتفاده بهینـه از فنـاوري        مدیریتی و اجرایی کتابخانه ها و لزوم انجام مؤثر و
به همین دلیل، برنامۀ جدیـدي  . در نظام آموزش کتابداري در ایران برخوردار است اطالعات، از جایگاه واالیی



عنـاوین و سرفـصل    گونه که همان. ین و پیشنهاد شده استمناسب آموزش این سطح از کتابداران باشد تدو که
استفاده از منابع درسـی  : متکی است درس هاي پیشنهادي نشان می دهند، موقعیت این برنامه به دو عامل اساسی

. هاي نظري و مهـارت هـاي علمـی منـدرج در برنامـه      دانش ـ روزآمدسازي مدرسان کتابداري با مناسب، و خود
آموختگانی با قابلیت هاي موردنظر، در واقـع   که براي در اختیار داشتن دانش ن نکته تأکید داردمورد اخیر بر ای

آموزشـی نیازمنـد    بر این باوریم که موفقیت در اجراي ایـن برنامـۀ  . مدرسانی با قابلیت هاي برتر می باشد نیاز به
بـر ایـن اسـاس    . اي کتابـداري اسـت  ه گروه تغییر اساسی در دانسته ها و رفتارهاي آموزشی اعضاي هیئت علمی

تغییر در محتواي آموزشی، تغییـر در منـابع آموزشـی، و    : نظر دارد تدوین این برنامه سه گونه تغییر اساسی را مد
   .دانش و مهارت هاي مدرسان کتابداري تغییر در کمیت و کیفیت
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ــسن    ــتانی، ح ــانی خوزس ــوزش«). 1382(کی ــران  آم ــداري در ای ــداري و   . »کتاب ــارف کتاب ــره المع دائ

   .64 ـ67، ص 1. رسانی، ج اطالع
کتابـداران ایـران،    نامـه انجمـن  . »مشکالت آموزش کتابـداري در ایـران  «). 1353(گنجیان، محمدحسین 

   . 514 ـ 526): زمستان (4دوره هفتم، شماره 
 

 
: ایـران  رسانی در انگلستان، آمریکا، هند و تحصیالت تکمیلی علوم کتابداري و اطالع .(1380) مرتضائی، لیال

  .کـــــــز اطالعـــــــات و مـــــــدارك علمـــــــی ایـــــــران    مر: تهـــــــران. بررســـــــی تطبیقـــــــی 
). رسـانی  اطـالع  گرایش(رسانی  طراحی برنامۀ کارشناسی ارشد علوم کتابداري و اطالع). 1383(لیال  مرتضائی،
   . مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران: تهران

 
دانـشگاه   :یرازشـ . هاي اطالعـاتی و ارتباطـاتی   برنامۀ درسی مدیریت اطالعاتی و سیستم .(1381) مهراد، جعفر

   . رسانی شیراز، بخش علوم کتابداري و اطالع
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