
 

  سرسخن

  حرفۀ بهبودبخش

هایی مانند حقوق و  بودن یا نبودن کتابداري، بویژه در مقایسه با حرفه       ها، بحث حرفه    در بسیاري از نوشته   
  .باشد پزشکی، مطرح می

بـودن حرفـۀ کتابـداري و     ها، بحث بیراهۀ زنانه مقایسۀ این سه حوزه، بویژه به لحاظ شاغالن در این رشته         
 38اي کـه در شـماره    در مقالـه » مـاري نیلزمـاك   «. زشکی و حقوق را پیش کشیده است      هاي پ   بودن حرفه   مردانه
 منتـشر کـرد بـر    1977 در سال Journal of Education for Library and Information Scienceمجله 

  .ها براي رفع ابهامات موجود در این حوزه تأکید دارد سازي حرفه ضرورت بازمفهوم
  :شوند آورد سه نوع حرفۀ مختلف شناخته می عمل می  بهسازي که او در بازمفهوم

هـا متخصـصان،    در ایـن حرفـه  . هایی کـه از اقتـدار بـاال برخوردارنـد، ماننـد حقـوق و پزشـکی              حرفه. 1
  ها را دنبال کند؛ کنند که مشتري باید آن ها و تجویزها یا راهبردهایی را ارائه می دستورالعمل

گرا ماننـد مهندسـی و معمـاري کـه بخـشی از آن، دسـتوري و بخـشی        هاي غیرمستقیم یا تولیـد      حرفه. 2
  مشورتی است؛

رسـانی؛ در ایـن    مانند آمـوزش، مـددکاري اجتمـاعی، و کتابـداري و اطـالع           » بهبودبخش«هاي    حرفه. 3
ها از  آورند، با این هدف که آن وجود می هاي خود در مشتریان به    هایی مشابه مهارت    ها متخصصان مهارت    حرفه

  . یا تعلیم خود بهره گیرند دانش براي اعمال کنترل بر زندگی
 در دسترسی بـه    و تسهیل ها تسهیم ترین رسالت آن مدارند و اصلی  ها اساساً مشارکتی و مشتري      این حرفه 

  .باشد دانشی است که مورد نیاز مشتري می
هـا،   مـدار ایـن حرفـه    در الگوي مـشتري . دهاي داراي اقتدار باال، متفاوت هستن ها بویژه با حرفه     این حرفه 

ها و ارتقاي اطمینان در مشتریان حاکم اسـت؛ هـدف    قدرت و اقتدار حاکم نیست، بلکه تمایل به توسعۀ قابلیت      
  .هاي خود برخوردار شوند   آن است که مشتریان از توانایی پرداختن به مسائل و چالش

هـاي   سازي بـا حرفـه   ، ضرورت تالش براي مشابه»خشحرفۀ بهبودب«با پذیرش مفهوم کتابداري به عنوان  
هاي دیگران، در حرفۀ  رود؛ در مقابل ضرورت تالش براي افزایش استقالل و قابلیت حقوق و پزشکی از بین می     

  .شود رسانی آشکار می کتابداري و اطالع
د و جامعـه،  هاي گسترده براي افزایش سواد اطالعاتی در افـرا    در این چهارچوب نظري است که فعالیت      

اي  هـاي اصـلی هـر کـشور و جامعـه      هاي فرامعمولی، سـرمایه  هاي مستقل با قابلیت   بویژه در این دوران که انسان     
  .شوند هستند، باارزش تلقی می
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