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مراکز اطالعات علمی، سازمانهایی هستند که از دل پیشرفتهاي حاصـل در علـوم رایانـه و ارتباطـات راه                
 هرجا دو پدیده اخیر وجود دارد، مراکز اطالعات علمی بساط خود را به سـرعت بـاد پهـن         . اند  دور سر برآورده  

جامعۀ علمی، هیچ تشکیالت دیگري براي این امر مهم . پردازند کنند، و به کار سازماندهی و اشاعه دانش می  می
مراکز اطالعات علمی، محل ساماندهی و اشاعۀ اطالعات مهـم علمـی، اقتـصادي و        . و حیاتی ابداع نکرده است    

مراکـز اطالعـات   . ، تا این حد رشد کنندبدون این مراکز، امکان نداشت علم، فناوري و اجتماع        . اجتماعی است 
کننـد و دانـشمندان و    ربـا اجتماعـات علمـی را خواسـته یـا ناخواسـته، بـه خـود جـذب مـی             علمی، همچون آهن  

  . توانند آنها را نادیده بگیرند پژوهشگران دیگر نمی
لمـی بـه   رسـانی ع  بسیاري از متخصصان علم اطالعات معتقدند بـراي دریـافتن اینکـه چـرا مراکـز اطـالع            

یـابی یافـت    اند، باید به سراغ مفاهیم و کارکردهایی رفت کـه فقـط در مراکـز اطـالع     عنصري بنیادي تبدیل شده  
هاي اطالعاتی تخصـصی و تمرکـز و تـراکم اطالعـات در سیـستمهاي       شود؛ مانند کارکنان متخصص، پایگاه   می

صص داشـته باشـد و تمرکـز و تـراکم     رسـانی کـه کارکنـان متخـ     کنند هـر مرکـز اطـالع       آنها فکر می  . اطالعاتی
هـاي سـنتی و سـایر سیـستمها برتـر       اش بیشتر باشد، مسلماً کاربران بیشتري خواهد داشت و از کتابخانـه    اطالعاتی

رسانی نوین، تعـداد بیـشتري از اسـتادان و     ها و سیستمهاي اطالع  شبکه: دلیل این امر هم بسیار روشن است      . است
تواننـد بـر مفـاهیم     کارکنان ایـن مراکـز، مـی   . کنند عات هستند ـ به خود جذب می دانشجویان را ـ که طالب اطال

  . مختلفی تأثیر بگذارند
به واقع، عقالنی نیست که مراکز اطالعات علمی را براي عامه مردم و یا استفاده کاربران در یک منطقـۀ          

امعـۀ متخصـصان در   محورنـد و بـه ج   هـاي اطالعـات علمـی، تخـصص      سیـستمها و شـبکه    . خاص تعریـف کنـیم    
شکی نیست که تفاوت مراکز اطالعات علمی، فقط شـامل تبـدیل   . کنند هاي وسیع جغرافیایی خدمت می     گستره

هاي سنتی به محیط استفاده از این مراکز نیست، بلکـه متـضمن تغییـر شـیوة مـدیریت اطالعـات،            محیط کتابخانه 
رسـانی علمـی، صـرفاً بـا      اهمیت مراکز اطالع. گر استشیوة تعامل بین کاربر و کارکنان و بسیاري موارد مهم دی 

هاي  شود، بلکه تغییر سبک فکري کارکنان و کاربران، نحوه استفاده و شیوه تعداد جمعیت کاربران سنجیده نمی  
  . علمی درك نیاز طالبان اطالعات هم اهمیت دارد

                                                        
 . شيرازاستاد علوم كتابداري و اطالع رساني دانشگاه . ۱



سـازد و   رسـانی را آشـکار مـی    هاي سنتی و مراکز نوین اطالع مجموعه این عوامل، عمق تفاوت کتابخانه     
نکته این است که نباید شیوه استفاده از مراکز اطالعـات علمـی را   . دهد رسانی می  معنایی اساسی به مراکز اطالع    

ها،  رساند، با شیوة سنتیِ دسترسی به منابع اطالعاتی در کتابخانه که بیشتر از طریق شبکه به کاربران اطالعات می        
  . برابر دانست

رسـانی و اصـل مطلـب، بـه سـطح کیفـی          کننده در تعریـف مراکـز اطـالع         رت، تعداد استفاده  در این صو  
کنندگان، ضرورت دسترسی سریع به اطالعات مرتبط عاملی ثانوي، و تغییـر در شـیوه اسـتفاده، تفکـر و             استفاده

  . تعامل افراد درگیر از این مراکز مربوط است
بیان این تفاوتهـا در  . شناسی، تفاوتهاي ماهوي وجود دارد رسانی، از نظر منظر سنخ مراکز اطالعحتی بین   

رسـانی صـنعتی بـه     پذیر نیست؛ زیرا براي مثال یک مرکـز اطـالع   یک تعریف دقیق و علمی از این مراکز، امکان    
ی، یا مرکزي که شغل اصلی رسانی فرهنگ کننده، با یک مرکز اطالع طور قطع، از لحاظ ترکیب جمعیت استفاده  

دهد، یا مرکزي که در یک دانشگاه تحقیقـاتی   کنندگان آن را با موضوعات زیست ـ پزشکی تشکیل می  استفاده
اند تعریفی جامع  تاکنون، هیچ کدام از متخصصان علم اطالعات نتوانسته. جامع قرار دارد، تفاوتهاي اساسی دارد

  .  که تمامی موارد فوق را در بر گیردرسانی علمی ارائه کنند از مرکز اطالع
مسئله اساسی علم اطالعات، کشف کنشهاي کـاربران خاصـی اسـت کـه در محـل کـار یـا زنـدگی، بـه           

کنند؛ البته بایـد در نظـر داشـت کـه      رسانی علمی استفاده می     صورت مجموعه افرادي ناهمگون، از مراکز اطالع      
تـر اسـت، بیـشتر خواهـد بـود؛       مکانهـایی کـه شـرایط، فـراهم    استفاده از اطالعات براي حل مسائل پژوهـشی در    

تـر باشـد، ضـرورت     رسـانی، نـاهمگون   بنابراین، هرچه تراکم اطالعاتی، بیشتر و جمعیت استفاده از مراکز اطالع          
شـود کـه    برانگیزتـر مـی   این نکته بویژه هنگامی چالش. توجه به خصوصیات کاربران، بیشتر و بارزتر خواهد بود        

رسانی، فراتر از چیزي است که در اصل، به خاطر آن  ش در بسیاري از نهادها و افراد در مراکز اطالع    میزان پذیر 
رسانی کشور ـ چـه مراکـزي کـه در سـالهاي       هاي آشکار این وضعیت، در مراکز اطالع  نمونه. اند به وجود آمده

بینـیم   با این همه، می. قابل مشاهده استاند ـ   اند و چه آنها که در سالهاي اخیر به وجود آمده دورتر تأسیس شده
که شیوة فعلی اسـتفاده از ایـن مراکـز بـا علـل اصـلی        دهند؛ در حالی این مراکز، همچنان به حیات خود ادامه می      

  . وجودي آنها مغایر و بیگانه است
ن هاي نظري و علمی دیروز، در ایـ  جالب است که بخش عظیمی از کارکنان این مراکز با همان اندوخته     

آموختگان جدید نیز که باید همچون خونی تازه در رگهاي این سازمانها به جریان  مراکز فعالند و متأسفانه دانش 
ریـزي علـوم    اکنون که کمیته برنامـه . اند افتند، به دانش نظري و علمی امروزي به تناسب این مراکز، تجهیز نشده      

الیت خود را آغاز کرده، شایسته است در بررسی درسهاي رسانی، پس از سالها وقفه دوباره فع کتابداري و اطالع
انتظار آن است که در مباحث نظـري و  . مربوط به علم اطالعات تنها به تغییر نام درسها یا شرح آنها بسنده نشود          

اي، شغلی، زندگی فرهنگـی و دانـش و بیـنش     هاي حرفه علمی درسها به ویژگیهاي خاص این مراکز و مشخصه     
هاي سنتی هستند ـ توجـه شـود و بـراي هـر بخـش از نیازهـاي         تر از کاربران کتابخانه  خیلی متنوعکاربران، ـ که 

انداز بیـست سـاله، سیـستمهاي اطالعـاتی مربـوط،       علمی کاربران، با توجه به برنامۀ پنج سالۀ چهارم و سند چشم      
 .              تعریف شوند


