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  چکیده
علـوم  . شدن جوانب مختلف جوامع بشري را با تغییر و تحوالت وسیعی روبرو سـاخته اسـت                 جهانی

اي از علوم اجتماعی تحت تأثیر این تغییر و تحـوالت قـرار    رسانی نیز به عنوان شاخه کتابداري و اطالع 
شدن، تعاریف و حیطۀ تأثیرات آن، به صورت اخص به رابطه         در این مقاله با بررسی جهانی     .  است گرفته

گرایی به عنوان مفهومی نوین موردتوجه قرار گرفته و  اطالعات. شود شدن پرداخته می اطالعات و جهانی
ر تعامـل بـا   هـا و مراکـز اطالعـاتی د         روي کتابخانـه    هاي جدي پیش    ها و چالش    در ادامۀ مقاله، فرصت   

حل مسائل موجود  عنوان راه سرانجام راهکارها و پیشنهادهایی به. شدن تجزیه و تحلیل شده است جهانی
رسانی و  هاي کتابداري و اطالع گیري کالن، استادان، گروه اندرکاران تصمیم به صورت مجزا براي دست

  .ها ارائه شده است دانشجویان آن
هـا و مراکـز      رسـانی، کتابخانـه     گرایی، علوم کتابداري و اطـالع       تشدن، اطالعا   جهانی: ها  کلیدواژه

  اطالعاتی، راهکارها و پیشنهادها

  مقدمه
هاي حیات بـشري را در بطـن خـود     اي است که تغییرات چشمگیر در بسیاري از عرصه      شدن واژه   جهانی

ارتباطـات، فنـاوري،   به دنبال ایـن فرآینـد، سیاسـت، امنیـت، اقتـصاد، تجـارت، فرهنـگ، هویـت،             . پروراند  می
رسانی، محیط زیـست، منـابع طبیعـی و تعـاریف اجتمـاعی و سیاسـی و فرهنگـی، همگـی شـکل و نمـود              اطالع

شـدن صـفات خـاص، و         شـمول   شـدن، جهـان     جهـانی «: گویـد   مـی » رولند رابرتـسون  «. جدیدي پیدا کرده است   
  ).1382اسالمی، (» هاست شمولی شدن جهان خاص

فرسـایی   ها و نهادهـاي اجتمـاعی، عرصـۀ تحقیقـاتی و قلـم      ثیر آن بر نظامشدن و تأ  شناخت وجوه جهانی  
علـوم  . اي را پدید آورده و ذهن پژوهشگران و صاحبان اندیشه را به خود مشغول کـرده اسـت    جدید و گسترده  

 هـا و  ، کتابخانـه )1382مـوکهرجی،  (هاي علوم اجتماعی   رسانی نیز به منزله یک علم از شاخه         کتابداري و اطالع  
 بـه عنـوان یـک حرفـه، از تـأثیر       رسـانی   اطـالع مراکز اطالعاتی به مثابه نهادي اجتمـاعی، و حرفـۀ کتابـداري و              

شـدن   بنابراین، بررسی چگونگی تعامـل ایـن عرصـۀ اجتمـاعی بـا پدیـدة جهـانی               . اند  شدن در امان نمانده     جهانی
  .جدید تبیین کنداندرکاران آن را در عصر  ریزان و دست تواند مسیرهاي حرکت برنامه می

شود، نقش اطالعات در فرآیندها  شدن تعریف و روند آن به اجمال بررسی می       در این مقاله، ابتدا جهانی    
هـاي   گردد و در ادامه، زمینه ها و مراکز اطالعاتی تحلیل می زمینۀ فعالیت کتابخانه و مسائل جهانی به عنوان پیش 

قسمت پایـانی مقالـه، بـه ارائـۀ راهکارهـا و      . شود  گذاشته میروي این مراکز به بحث   هاي پیش   فعالیت و چالش  

                                                
  .رساني دانشگاه فردوسي مشهد كتابداري و اطالعمدرس و دانشجوي دكتري علوم  عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت. ۱



نخـست، افـزایش اهمیـت    : تواند مفید تلقـی شـود   این مقاله از سه جهت می. یابد گیري کلی اختصاص می    نتیجه
اطالعات در معادالت جهانی توجهات بیشتري را به مراکز اطالعاتی جلب کرده است که به عنوان یـک حـوزة    

ها  رسانی در مقابل فرصت ها و مراکز اطالع   اند موردتوجه پژوهشگران قرار گیرد؛ دوم، کتابخانه      تو  تحقیقاتی می 
ها و ارائـۀ راهکارهـاي مناسـب ضـروري اسـت؛ و سـرانجام        اند که بررسی آن هاي جدیدي قرار گرفته    و چالش 

ها بـستگی   د و طرز برآیند آنهاي جدی رسانان به تعامل با پدیده      اي کتابداران و اطالع     که آیندة حیات حرفه     این
  .خواهد داشت

  شدن جهانی
هـا و سـرمایه در سرتاسـر جهـان را      شدن، سیالی روزافزون در کاال، خـدمات، مـشاغل، فنـاوري    واژة جهانی 

هـاي نـوین،    هاي آن در نتیجۀ پیـشرفت فنـاوري   شدن یک پیشرفت جدید نیست، بلکه گام    جهانی. کند  توصیف می 
  .(Globalization, 2002)تر شده است   از راه دور، سریعبویژه در عرصۀ ارتباطات

شــدن بــه منزلــۀ رشــد در مقیــاس جهــانی تعریــف شــده اســت   جهــانی» هــایپر دیکــشنري«در فرهنــگ 
(Hyperdictionary, 2002) .از اواخـر  . شدن به منزلۀ تجانس جهانی نیز تعبیر شده است در برخی موارد، جهانی

. هـاي مختلـف اقتـصادي، سیاسـی و فرهنگـی متجلـی شـده اسـت           ر عرصـه  شـدن د    ، فرآینـد جهـانی    1960دهه  
هاي تجارت آزاد، شبکه جهانی و یکپارچگی بازارهاي مالی رقـابتی       شدن، ترکیبی است جهانی از توافق       جهانی

  ).1379رابرتسون، (ها را پاك کرده و دنیا را به عنوان یک واحد کل متحد ساخته است  که مرزها و فاصله
شدن در ظاهر به پدیدة اقتصادي اشاره دارد، اما عواملی وجود دارد که تـأثیرات           واژة جهانی هرچند که   

هـاي فرهنگـی و نظیـر آن،     هـا، حرکـت   هـا، آیـین   صورت که ایده این سازد ـ به  تر می  آن را اجتماعی و فرهنگی
  .(Kluver, 2000)کنند  همگی به دنبال مبادلۀ کاالها برفراز مرزهاي ملی حرکت می

هـا بـر صـحت ایـن نظریـه کـه نـوعی         ها، ماهواره در عرصه فرهنگی، افزایش روزافزون ارتباطات، رسانه  
اي معتقدند که جهان به اسـتقبال برخـورد    در مقابل، عده. زند تجانس فرهنگی در حال وقوع است مهر تأیید می    

ل اسـت و از طـرف دیگـر،    شدن شامل تراکم دنیا به عنـوان یـک کـ          جهانی: رود  ها پیش می    ها و تمدن    فرهنگ
سازي به عنوان یکی از  طوري که همگون شود؛ به گذاري فرهنگ جهانی تلقی می افزایش سریع در اجماع و پایه

ها فرصت شغلی ایجاد کـرده و باعـث شـده اسـت کـه حـدود دو تریلیـون دالر         شدن میلیون هاي جهانی   ویژگی
هـاي تجـاري بـه کـشورهاي      ذاري در اوراق قرضه و وام  گ  سرمایه از کشورهاي ثروتمند از طریق سهام، سرمایه       

ها و مغزهـا از   البته نباید از یاد برد که فرار سرمایه). 1382آبادي،  احمدي علی (فقیر و درحال توسعه منتقل شود       
بـا وجـود ایـن،    . افتد که از حوصله این بحـث خـارج اسـت        کشورهاي فقیر به کشورهاي ثروتمند نیز اتفاق می       

هاي اطالعاتی و حتـی   شد، از طریق شبکه اکنون در کشور و پایتخت خود بیگانه و نادیده گرفته می انسانی که ت  
هـاي   آیـی  تواند از اطالعات هرجاي جهان آگاه شود و در بـسیاري از گـردهم    ترین نقاط جهان می     در دورافتاده 

  ).1382آبادي،  احمدي علی(هاي جامعه مدنی مشارکت کند  مردمی و فعالیت
هـاي اقتـصادي توجـه دارد و بیـشترین      شـدن در نهایـت بـه ادغـام و یکپـارچگی موسـسه           جهـانی گرچه  

.  نیـز در کنـار آن مطـرح اسـت    2گرایـی  افتد، اما واژة اطالعـات  یکپارچگی از طریق مجراهاي فناوري اتفاق می      
هاي فرهنگی و  نگرایی، فرآیندي است که در آن فناوري اطالعات و ارتباطات، بستر الزم براي گفتما اطالعات

ها و اینترنت را دربرنخواهـد گرفـت، بلکـه دیگـر        ، تنها رایانه    این فناوري . آورد  مدنی جامعۀ بشري را فراهم می     
. شـود  رود نیز شامل مـی  ها به شمار می هاي ابتدایی آن هاي مرتبط را که انتقال اطالعات یکی از شاخص          فناوري

                                                
2 . Informatization 



 جهان اشاعه پیدا کند؛ اکنون این کار در کمترین زمـان ممکـن بـه    کشید تا یک ایده در ها طول می    پیشتر، قرن 
شدن موجب باروري فناوري اطالعات شده و بازار جهانی و انگیزش استراتژیک شفافی    جهانی. پیوندد  وقوع می 

 .(Kluver, 2000)کند  براي پذیرش آن ایجاد می
از پیش بـه اطالعـات و آگـاهی و    گرایی موجب شده است که افراد جامعه بیش  شدن و اطالعات  جهانی

توان گفت بشر به سوي جامعۀ اطالعاتی در حال حرکت است کـه در آن، تمـامی        می. دانش احساس نیاز کنند   
با افزایش شهرنشینی و پدیدارشدن اشکال اقتـصادي نـوین، انقـالب          . گیرد  مناسبات براساس اطالعات شکل می    

ــب ظهــور   ــدي را در قال ــاعی جدی ــستر اجتم ــردم اطالعــات ب ــشارکتی و روحِ   جوامــع اطالعــاتی، م ســاالري م
برخی از دانـشمندان  . البته مسائل و مشکالتی نیز در این راستا وجود دارند   . گرایی به وجود خواهد آورد      جهانی

هاي غیردولتی و ماننـد   هاي چندملیتی، سازمان  افزایش اهمیت شرکت(Poster, 1999)از تضعیف مفهوم ملت، 
گـرفتن ایـن واحـدها فرآینـد سیاسـی، اقتـصادي و        آورند که با قـوت   سخن به میان می(Friedman, 1999)آن 

ساختن نقـش و   شدن به سوي برجسته گرایی هنوز هم در عصر جهانی اطالعات. شود فرهنگی با چالش روبرو می    
  .اهمیت اطالعات در حرکت است و لزوم توجه به این پدیده را ضرورت بخشیده است

  شدن یاطالعات و جهان
از یـک سـو، اطالعـات نقـش و        . اي با همـدیگر دارنـد       رابطۀ دوسویه » شدن  جهانی«و  » اطالعات«دو پدیده   

شـدن باعـث افـزایش دسترسـی بـه اطالعـات و درك          شدن دارد و از سوي دیگر جهـانی         جایگاه خاصی در جهانی   
طالعات بر فـراز مرزهـا یـا بـدون     شدن به مثابه تسهیل جریان ا      در عرصۀ اطالعات نیز جهانی    . اهمیت آن شده است   

پـذیري اطالعـات    توان چنین تعبیر کرد که دسـترس  این روند را می. (Nayyer, 2003)شود  توجه به مرزها تلقی می
شـدن   موجب تعامل، مشارکت و همکاري روزافزون افراد با همدیگر شده است و این امر به عینیـت یـافتن جهـانی           

ایـن تعامـل   . موجب گسترش، تسریع، تسهیل و تشویق ارتباطات شـده اسـت        شدن نیز خود،      جهانی. کند  کمک می 
  : نشان داد1توان به صورت شکل  را می

  
  اطالعات

  در سطح محلی
  

  ارتباطات
  تعامالت
  مشارکت
  همکاري

  

  
  
  

  جهانی شدن
  
  
  

  در سطح جهانی
  

  گسترش ارتباطات
  تسریع ارتباطات
  تسهیل ارتباطات
  تشویق به همکاري

  
  عاتاطال

  
  شدن تعامل اطالعات با جهانی. 1شکل 

شـدن اقتـصاد،    پاشیدگی موانع یا حداقل ایجاد امکان ارتباط فرامرزي افراد با یکـدیگر و جهـانی          با ازهم 
هاي ارتبـاط   پیش از این، چنین زمینه. اند فرهنگ، سیاست و غیره، افراد در معرض ارتباطات بیشتري قرار گرفته      

بنابراین افراد براي نیل به موفقیت در روابـط شخـصی، تجـاري، فرهنگـی، سیاسـی و        . اشتهتا این اندازه سابقه ند    



اطالعـات بـه   . هاي کارآمد نیز در گرو دسـتیابی بـه اطالعـات اسـت           گیري  اند و تصمیم    غیره به اطالعات وابسته   
تعامـل و  از طـرف دیگـر،   . گذاري در این زمینه آشـکار شـده اسـت    صورت یک کاال درآمده و ارزش سرمایه   

هاي مختلف اطالعاتی پدید آمده است و مراکـز   ارتباطات بیشتر، تولید اطالعات را افزایش داده است و محمل     
هـاي اطالعـاتی در خـدمت تبـادل اطالعـات قـرار             هاي اطالعاتی از جمله اینترنـت و بزرگـراه          اطالعاتی، شبکه 

گرایی به همزاد  گونه که اشاره شد، اطالعات    همان .گردد  بنابراین، جریان گستردة اطالعات برقرار می     . اند  گرفته
سازند تـا در عرصـۀ    گرایی اشخاص و جوامع را قادر می   شدن و اطالعات    جهانی. شدن بدل گردیده است     جهانی
بـه  . گـردد  المللی اقتصاد، سیاست و منابع فرهنگی ظاهر شوند و درنتیجه، جریان گستردة اطالعات برقرار می    بین

 بـراي همگـان از طریـق اینترنـت     3»ان ان سـی «بار روزانـۀ مرکـزي کـره شـمالی بـه انـدازة اخبـار         عنوان نمونه اخ  
 بر این باور بود که رشـد فنـاوري، دموکراسـی    (Friedman, 1999)توان مانند فریدمن  پذیر است و می دسترس

  .بخشد قا میالمللی را نیز ارت اطالعاتی را به بار آورده است که این دموکراسی توان هماهنگی بین
توان با استفاده از فناوري اطالعات، اطالعات موردنیاز جوامع پیرامون را در دسترس  در عصر حاضر، می  

شدن باعث افزایش اهمیت اطالعات شده است و به همین خاطر عـصر   گونه که گفته شد، جهانی     همان. قرار داد 
زونـی یافتـه و مراکـز تولیـد، پـردازش و اشـاعۀ         صنایع اطالعاتی رونـق روزاف    . نامند  حاضر را عصر اطالعات می    

همۀ اقشار جامعـه بـه اطالعـات فراخـور     . اند اطالعات وارد حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افراد جامعه شده     
هـاي   مـدار و دانـشی، یکـی از ویژگـی     خود نیاز دارند و شاید به همین دلیل هـم باشـد کـه کارهـاي اطالعـات               

هـاي جامعـۀ    ، گـردآوري و اشـاعۀ دانـش در مرکـز ثقـل سیاسـت      (Kluver, 2000)شوند  شدن تلقی می جهانی
  .داري و صنعتی مرکز ثقل بود گونه که مالکیت و درآمد در عصر سرمایه اطالعاتی قرار دارد، همان

کننـدة میـزان موفقیـت یـک شـخص، سـازمان،        هاي ارتباطی در دریافت و ارسال دانـش، تعیـین      مهارت
. باشـد  کـارگیري دانـش مـی    ها در گرو گردآوري و بـه  ه عبارت دیگر موفقیت آن صنعت یا یک ملت است و ب      

بینند و اکنون به جاي استفاده  کنندگان در نظام جهانی همیشه خود را نیازمند فراگیري دانش جدید می مشارکت
وتمندان اطالعاتی و نیافته یا مرکز ـ پیرامون، از ثر  یافته ـ توسعه  هاي جهانی شمال ـ جنوب، توسعه  بندي از تقسیم

  .(Gerrard, 2000)کنند  فقیران اطالعاتی یاد می
شـدن، اطالعـات اهمیـت بیـشتري یافتـه       توان نتیجه گرفت که در نتیجۀ جهـانی  با توجه به این بحث، می   

بپردازنـد  ) گردآوري، سازماندهی و اشاعه(بنابراین، نیاز جوامع به مراکز و نهادهایی که به امور اطالعات            . است
  .یابد و افراد جامعه را در دستیابی به اطالعات موردنیاز از بین تودة عظیم اطالعاتی یاري دهند، افزایش می

  ها و مراکز اطالعاتی در کوران توجه کتابخانه
شـدن،   گیـري جوامـع اطالعـاتی و تـداوم فرآینـد جهـانی       با افزایش تعامالت و ارتباطات جهانی و شکل 

ها و مراکز اطالعاتی از جملـه نخـستین نهادهـا و     کتابخانه. کند  اي پیدا می    یگاه ویژه رسانی جا     اطالعات و اطالع  
مراکزي هستند که به طور مستقیم به گردآوري، سازماندهی و اشاعۀ اطالعات در اشکال مختلف پرداخته و بـا                

فـۀ سـنگینی را بـر    شدن، وظی اند و اکنون در عصر اطالعات و عرصۀ جهانی    تغییرات زمان خود را سازگار نموده     
در بررسی . اند اي قرار گرفته هاي ویژه ها و چالش  در مقابل فرصت    دوش دارند و در تعامل با این پدیدة جهانی،        

هـاي احتمـالی را    هاي فعالیـت و چـالش   ها، زمینه شدن باید فرصت ها و مراکز اطالعاتی با جهانی       تعامل کتابخانه 
شـدن   ها و مراکـز اطالعـاتی در فرآینـد جهـانی     وشن از جایگاه کتابخانه تواماً در نظر گرفت تا بتوان تصویري ر       

  .ارائه داد

                                                
3. CNN 



  هاي فعالیت ها و زمینه فرصت
. یابـد  دانیم حجم اطالعات روز به روز افـزایش مـی        گونه که می    همان: ایجاد دسترسی به اطالعات   . 1

هـاي   دیدآمـدن مجراهـا و رسـانه   جانبـه در مقیـاس جهـانی و پ    افزایش اطالعات علمی، اجتماعی، سیاسی و همه 
در چنـین  . باشـد  مختلف ارتباطی و افزایش روزافزون تعامالت انسانی، عامل اصلی افزایش حجم اطالعات مـی             

شده رمز موفقیت اجتماعی، سیاسی و جهانی افراد در       موقعیتی دسترسی به اطالعات روزآمد، مناسب و پردازش       
رسانی در گزینش، سـازماندهی و   ها و مراکز اطالع ه به سابقۀ کتابخانهبا توج. شود  ها تلقی می    ها و دولت    سازمان

تواننـد در ایـن زمینـه فعالیـت کننـد، نظـم مناسـبی بـه           رسانی می   اشاعۀ اطالعات، متخصصان کتابداري و اطالع     
ر پـذیري اطالعـات در بـست    هـا را کانـالیزه کننـد تـا زمینـۀ دسـترس         اطالعات بعضاً نابسامان جهانی بدهنـد و آن       

کنندة دسترسـی مفیـد بـه     رسانان، عامل تضمین تجربیات ارزندة کتابداران و اطالع    . هاي نوین مهیا گردد     فناوري
شدن اطالعـات و لـزوم    با کاالیی: دسترسی به اطالعات از بعد دیگري نیز مطرح است . شود  اطالعات شمرده می  

ن پرداخـت چنـین وجهـی را ندارنـد؛ بنـابراین      پرداخت وجه در برابر اطالعات، احتماالً قشرهایی از جامعـه تـوا    
هاي ویژه، این اقـشار را زیـر    توانند با استفاده از امکانات جامعه و ارائۀ تخفیف   ها و مراکز اطالعاتی می      کتابخانه

سـارا آنـه   «یابـد و بـه گفتـۀ     شدن، این امر اهمیت بیشتري مـی        یافتن جهانی   با عینیت . چتر حمایتی خود درآورند   
سازند اما جامعـۀ امـروز یـک      ها جامعه را می     ، کتابخانه »رسانی آمریکا   انجمن کتابداري و اطالع   «س  ، رئی »النگ

توان نتیجه گرفـت کـه مـسائل پیـشین، امـروز در       می» النگ«از گفتۀ خانم . (Long, 2000)جامعۀ جهانی است 
  .یابد سترش میرسانی نیز گ ها و مراکز اطالع شوند و نقش کتابخانه یک مقیاس بزرگتر مطرح می

بـا پیـشرفت روزافـزون در    . در عصر حاضر، مفهوم سواد تا حدودي تغییر کرده اسـت  : سوادآموزي. 2
هاي مربوطه، سواد اطالعاتی به بخشی از ضـروریات و نیازهـاي اجتمـاعی     هاي اطالعاتی و فناوري عرصۀ محمل 

پیـشگامان عرصـۀ اطالعـات و ارتباطـات بـه      ها و مراکز اطالعـاتی از         از آنجاکه کتابخانه  . بشر تبدیل شده است   
توانند آموزش سواد اطالعاتی را به نحو احسن انجام دهند و افـراد را در اسـتفاده از    آیند، بنابراین می حساب می 

در ایـن راسـتا تهیـۀ اسـتانداردهاي سـواد اطالعـاتی و برگـزاري        . اطالعات و کسب دانش مورد نیاز یاري کنند  
توانـد افـراد را در ارتباطـات علمـی و اجتمـاعی در       هاي سواد اطالعـاتی مـی   ۀ گواهینامههاي مناسب و ارائ    دوره

هـاي   که نبود سواد اطالعاتی یکـی از مؤلفـه    با توجه به این   . هاي الزم تجهیز نماید     شدن به مهارت    فرآیند جهانی 
کردن این فاصله فعاالنه  نند در کمتوا ها می باشد، کتابخانه توسعه می یافته و درحال  ایجاد فاصله بین جوامع توسعه

  .شرکت کنند
اي کـه   برخی از مـشکالت عدیـده  : کردن فقر و پشتیبانی از توسعۀ پایدار     کن  مشارکت در ریشه  . 3

هـاي سـنگین،    سـوادي بـاال، بـدهی     فقر گسترده، بـی   : اند از   نیافته وجود دارد عبارت     روي کشورهاي توسعه    پیش
توانـد در کـاهش یـا حـل ایـن       اطالعات مـی . زي، و مواردي از این قبیل  افزایش جمعیت، اتکا به بخش کشاور     

هـا، بـه ایجـاد     هـاي کـشاورزي، پزشـکی، فنـاوري و ماننـد آن      اي بازي کند و در زمینه   کننده  مسائل نقش تعیین  
هاي مستحکم اجتماعی، اقتصادي و فنـی موردنیـاز بـراي پـشتیبانی از فرآینـد توسـعه، یـاري رسـاند                  زیرساخت

(Heitzman, 1990).  
دارابـودن  : مدت خود به نوعی دیگر موضوع فوق را مورد تاکید قرار داده     سازمان یونسکو در طرح میان    

انتقال دانش، باید سازماندهی شود  اطالعات به عنوان شکل قابل. و استفاده از دانش، عامل اساسی پیشرفت است     
ترتیـب از منـابع    ایـن  تماعی در اختیار قرار گیرد تا بهنیازهاي اصلی توسعۀ اقتصادي و اج و به عنوان یکی از پیش   

بـه دنبـال   . استفادة مطلوب صورت پذیرد... هاي علمی و فنی، کشاورزي، صنعت، خدمات، و         طبیعی و پیشرفت  
باشـد   هاي پیشرفت در کشورهاي در حال رشـد مـی     شرط  سازي اطالعات علمی و فنی یکی از پیش         آن، یکسان 



(Unesco, 1982).  
جانبـه و پایـدار    اندازي سازوکارهاي تبدیل اطالعات به دانش، توسـعه همـه        یابی به اطالعات و راه    با دست 

هاي آینده، از منابع  رساندن به منابع و منافع نسل ترتیب، بدون آسیب این به. شود جوامع درحال توسعه تضمین می   
طی، به سطح آگـاهی افـراد جامعـه    حصول چنین شر. شود برداري می موجود در راستاي توسعه و شکوفایی بهره      

  .اي دارند رسانی در این راستا نقش عمده ها و مراکز اطالع بستگی خواهد داشت و کتابخانه
هـاي   کـارگیري مـاهواره   اي قـوي و بـه      در کـوران تبلیغـات رسـانه      : توسعۀ آزادي اندیـشه و بیـان      . 4
اي از ابهـام قـرار    پراکنی از جانب صاحبان قدرت، سرنوشت اندیـشه و بیـان انـسان عـصر حاضـر در هالـه                  سخن
هـا و مراکـز اطالعـاتی     کتابخانه. آید سویۀ جهانی اطالعات، گره کور آن به حساب می گیرد که جریان یک     می
 و سانسور، محیط آرام و مناسبی را براي پرورش بذرهاي    توانند بدور از خفقان و تحمیل آرا و عقاید خاص           می

داوري و بدبینی، محلی را براي اشاعه و بیان  اندیشۀ خالق و راهگشا فراهم آورند و از سوي دیگر بدور از پیش         
را و مثابه عامل تعدیل اثر تبلیغات و سانسور آ درواقع کتابخانه به. آرا و عقاید افراد و صاحبان اندیشه مهیا سازند        

شدن، همگان بخت حضور در عرصۀ جهانی و جریان جهانی اطالعـات       کند تا در کوران جهانی      عقاید عمل می  
  .آید رسانی به شمار می تحقق چنین امري، موفقیت بزرگی براي نظام کتابداري و اطالع. را پیدا کنند

هـایی کـه    شیکی دیگـر از نقـ  : سازي فرهنگی حفظ هویت و تنوع فرهنگی به موازات همگن     . 5
توانند برعهده گیرند، کمک بـه بقـاي هویـت و تنـوع فرهنگـی ملـل مختلـف           ها و مراکز اطالعات می      کتابخانه

ها، استقالل ملـی و انـسجام فرهنگـی     دیدن رسوم و سنت شدن موجب آسیب   برخی معتقدند که جهانی   . باشد  می
بازنـد،   هـاي غالـب رنـگ مـی     هنـگ هاي محلـی در مقابـل فرهنـگ یـا فر         در چنین فضایی که فرهنگ    . شود  می

کننـدگان جهـانی    توانند با حفاظت و اشاعۀ میراث مکتوب و فرهنگی ملل و ارائۀ آن بـه مراجعـه            ها می   کتابخانه
در قالـب فرهنـگ جهـانی و    ) فـرد  هـاي منحـصربه   بـا ویژگـی  (ها  خود، سناریوي تکمیل مینیاتوري همۀ فرهنگ  

هـا در عـصر    اي بس سنگین و حیاتی است که کتابخانـه  د وظیفهاین خو. گرایی فرهنگی را عینیت بخشند      خاص
مقـدم قـرار    البته در این راستا نهادها و مراکز مختلفـی در خـط    . شدن به دوش خواهند داشت      اطالعات و جهانی  

  هـا بـه لحـاظ پویـابودن سرشـت      اما کـار کتابخانـه  . توان اشاره کرد ها می خواهند داشت که از آن جمله به موزه  
  .فرد خواهد بود به  منحصرها، آن

ها و مراکز اطالعـاتی بـا ارائـۀ     کتابخانه: هاي جهانی المللی و ارتقاي همکاري    اعتالي تفاهم بین  . 6
هاي مختلف و رخدادهاي جهانی به مراجعان خود، به ارتقـاي   ها، کشورها و موقعیت  اطالعات در مورد فرهنگ   

با گسترش ارتباطات . اي ناشی از ناآگاهی کمک خواهند کرده ها و پیشداوري المللی و رفع کدورت تفاهم بین 
شدن، هر سند مربوط به یک فرهنگ دیگر، به مثابـه نوشـدارویی خواهـد     ها در نتیجۀ جهانی  بین افراد و فرهنگ   

ها و  هرچه آگاهی مردم از فرهنگ. المللی و بین فرهنگی را از مرگ حتمی نجات خواهد داد        بود که تفاهم بین   
آمیز در عرصـۀ جهـانی ارتقـا خواهـد      ایر ملل افزایش یابد، به همان اندازه همکاري و تعامل مسالمت       مواریث س 

  .هاي صلح و صفا عینیت پیدا خواهد کرد هاي روشن و نشانه ، با افق»لوهان مک«بنابراین، دهکدة جهانی . یافت

  ها چالش
رســانی بــراي اســتفاده از   اطــالعرســانی و در رأس آن حرفــۀ کتابــداري و هــا و مراکــز اطــالع کتابخانــه

هـایی روبـرو هـستند کـه حرکـت ایـن        شدن، با چالش هاي مذکور و ایفاي نقش مؤثر در فرآیند جهانی         فرصت
. سـازد  شده و انجام رسالت محولۀ اجتماعی و جهـانی، بـا کنـدي روبـرو مـی         مراکز را براي نیل به اهداف تعیین      

  :اند از ها عبارت چالش



رسـانی و   ها و مراکـز اطـالع   با افزایش حجم اطالعات و کیفیت عملکرد کتابخانه : هاي مالی   چالش. 1
ایـن در حـالی   . یابد شدن، نیاز به اعتبارات مناسب نیز افزایش می      هاي جدید حاصل از جهانی      مواجهه با موقعیت  

کـاهش نیـز روبـرو    یابد و در برخی موارد با  ها افزایش نمی هاي این مراکز مناسب با نیازهاي آن  است که بودجه  
ها،  داري و محاسبۀ هزینه ـ سودمندي مراکز اجتماعی و توجیه اقتصادي آن  با حرکت دنیا به سوي سرمایه. است

مدت قابل برگـشت نیـست و از    گذاري در چنین مراکزي در کوتاه بیند، زیرا سرمایه این مراکز آسیب جدي می 
گـذاري در   ي درحال توسـعه از ضـرورت سـرمایه   طرف دیگر، درك نادرست برخی سیاستگذاران در کشورها  

بنابراین، توجـه جـدي کـشورها و جوامـع بـه تـأمین اعتبـار        . شود ها می ّی و کیفی آن     این زمینه باعث رکود کم    
براي توسعۀ پایـدار بـسیار ضـروري    ) گذاري درازمدت و بنیانی به مثابه سرمایه(رسانی    ها و مراکز اطالع     کتابخانه
هاي جدید و تعریـف دقیـق آن،    رسانان باید فلسفۀ وجودي خود را با توجه به موقعیت           اطالعکتابداران و   . است

گذاري در این زمینـه و برگـشت    ها با آگاهی از ضرورت سرمایه اندرکار توجیه کنند تا آن    براي مسئوالن دست  
  .درازمدت سرمایه، به این امر همت بگمارند

هـا و   شـدن، کتابخانـه   مع کنـونی و رونـد پرشـتاب جهـانی     تحوالت سریع در جوا   : هاي آموزشی   چالش. 2
  در معـرض چـالش  ) داننـد  که خود را متولی آموزش سواد اطالعاتی به نسل جدیـد مـی         (رسانی را     مراکز اطالع 

هـا و   هـاي آموزشـی، دوره   ایـن چـالش، همـان ضـرورت روزآمدسـازي و تغییـر برنامـه         . دهـد   جدیدي قرار می  
واحدهاي درسـی قـدیمی اکنـون جوابگـوي نیازهـاي      . رسانی است بداري و اطالعهاي تحقیقات علوم کتا   زمینه

هــاي آموزشــی کتابــداري و  رســانان و جامعــۀ اطالعــاتی نیــست و چنانچــه گــروه امــروزي کتابــداران و اطــالع
رسانی در الك عملگرایی افراطی خود باقی بمانند، توانایی الزم براي انجـام وظـایف جدیـد را نخواهنـد           اطالع
هاي نوین و تحکیم مبانی نظري خود  هاي خود را روزآمد سازند، در آموزش مهارت بنابراین، باید برنامه . شتدا

هـاي جدیـدي بـه     هـا و فرصـت   هاي نوین اجتماعی که در آن، نقـش  تالش کنند و خود را براي ورود به عرصه       
ها و مراکز پیدا خواهنـد کـرد کـه     ن سازمانصورت رقیبان  توانمندي در میا در غیر این  . ها است، مهیا سازند     عهدة آن 

هـاي علـوم کتابـداري و     لزوم چنـین تغییـري در رویکـرد پـژوهش    . ها سلب کنند   فرصت طالیی ارتقاي منزلت را از آن      
رود،  اي فراتـر مـی   هـا از داخـل مرزهـاي محلـی، ملـی و منطقـه       رسانی نیز مصداق دارد و هرچـه جامعـۀ کتابخانـه      اطالع
رسـانان بایـد بـا      بنـابراین، کتابـداران و اطـالع   .شـود  تی این علم نیز دچار تغییر و تحول بیشتري مـی    هاي تحقیقا   زمینه

اي از  ابتکار عمل و خالقیت، اوضاع را اداره و کنترل کنند؛ یعنی خالقیت متخصصان در تعیـین جایگـاه حرفـه       
  .اهمیت فراوانی برخوردار است

رسانی امروزي، دیگر به یـک   ها و مراکز اطالع کتابخانه: استانداردسازي و مسائل تبادل اطالعات . 3
رسـانی   ها و مراکز اطـالع  سایت کتابخانه   روزانه هزاران نفر از وب    . محدودة جغرافیایی خاص تعلق کامل ندارند     

هاي کتابشناختی که درونمایۀ مدارك موجود در یـک کتابخانـه و     پیشینه. کنند  سراسر دنیا بازدید و استفاده می     
بنـابراین،  . شـوند  اطالعاتی یا مربوط به یک نویسنده هستند، در کـشورهاي دیگـر بازیـابی و اسـتفاده مـی        مرکز  

. هاي عمـدة مراکـز اطالعـاتی اسـت     مسائل موجود بر سر راه انتقال و بازنمون اطالعات مذکور، یکی از چالش           
ـ                   گسترش شبکه  . یش تـسهیل کـرده اسـت   هاي ارتباطی و اینترنـت امکـان داد و گرفـت اطالعـات را بـیش از پ

هاي فراوان و پرباري را در راسـتاي تـدوین اسـتانداردهاي فراگیـر و کارآمـد             ها نیز تالش    کتابداران و کتابخانه  
 در زمینـۀ توصـیف یکدسـت    5»ابـرداده « و اندیشۀ 4»دوبلین کور«ها، از جمله  اند و برخی از این تالش   انجام داده 

جانبـه و   اما، هنوز راه زیادي تا تدوین استانداردهاي همه. بار نشسته است     به ها،  هاي کتابشناختی و انتقال آن      داده

                                                
4. Dublin Core 
5. Meta Data 



  .رسانان نیز ادامه خواهد داشت وقفۀ کتابداران و اطالع مطلوب باقی است که تالش بی
شدن، زبان به عنوان عامل ارتباط، بعضاً به  با گرایش جوامع بشري به سوي جهانی: هاي زبانی  چالش. 4

هـا، بـراي    هایی کـه بـه خـاطر زبـان آن     شود و چه بسیارند مجموعه  بازدارندة ارتباط ظاهر میصورت یک عامل  
 منـابع بـه    اي از آن توانند حداقل با ارائۀ چکیده رسانی می ها و مراکز اطالع  کتابخانه. دیگران قابل استفاده نیستند   

هاي علمـی    و رابط بین فرهنگ و داشتههاي زندة دنیا، نقش خود را به عنوان حافظ هویت فرهنگی   یکی از زبان  
تحقق این امر مستلزم هزینه، وقت و بودجه . المللی ایفا کنند و فرهنگی ملل مختلف و اعتالي تفاهم و درك بین

مـسائل زبـانی بـسیار    . برنـد  ها از فقـدان یـا کمبـود آن رنـج مـی          و نیروي انسانی مناسبی است که بیشتر کتابخانه       
کنـیم کـه    در اینجا تنها به این نکته بسنده می. است که در اینجا مورد اشاره قرار گرفتتر از آن چیزي     گسترده

شـوند و ایـن چـالش در عـصر      مسائل زبانی، یک چالش عمده در عرصۀ روابط علمی و اجتماعی محسوب مـی       
  .حاضر همچنان ادامه دارد

  گیري نتیجه
اساسـی در سـاختارها، ارتباطـات و    جاگـستر، موجـب تغییـرات      شدن به عنوان یـک پدیـدة همـه          جهانی

شـدن،   همزمـان بـا فرآینـد جهـانی     . مناسبات دنیا شده است و این فرآیند همچنان روبه جلـو در حرکـت اسـت               
. باشـند  گرایی به صورت گرایش غالب جوامع درآمـده و جوامـع اطالعـاتی در حـال پدیدآمـدن مـی                   اطالعات

شـود و   ا و مناسبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادي تلقی می    ه  گیري  اطالعات، کاالي اساسی و مادة اولیۀ تصمیم      
هـا و   رسـانی، بـا فرصـت    ها و مراکز اطالعاتی به عنوان متولیان سنتی و باسابقۀ امـور اطالعـات و اطـالع       کتابخانه
کننـدة جایگـاه ایـن حرفـه در جامعـۀ       ها تعیـین  اند که طرز تعامل و برآیند با آن هاي جدیدي مواجه شده    چالش
آمده استقبال کنند و به تثبیت  رسانی باید از فرصت پیش متخصصان کتابداري و اطالع.  آینده خواهد بودجهانی

هـا در اثـر     ملـت - معتقدند به دنبال تضعیف دولـت    الزم به ذکر است که برخی     . جایگاه اجتماعی خود بپردازند   
و نـوپرداز را داشـته باشـد، رهبـري      شدن، گروه، مجموعه یا شورایی که توانایی اجـراي قـوانین سـنگین                جهانی
به طور یقین، رهبري چنین نظام فراگیري . اي یا جهان چندبعدي را برعهده خواهند گرفت    منطقه -هاي فضا   نظام

فـرد،   پیـشگامی (هایی داشته باشد که به شرح زیـر اسـت    کنندة آن باید شاخص بسیار پیچیده است و گروه اداره    
1380:(  

کدة جهانی، شخص یا اشخاصی هستند که قادر باشند رهبري جمعی از نخبگـان  کنندة ده گروه اداره . 1
ریزي کنند و  کره زمین را به عهده بگیرند و به عبارتی، باید بتوانند براي چگونه فکرکردن متفکران جهان برنامه    

  شدن را داشته باشند؛ ترین شاخص رهبري جهان در بحبوحه جهانی مهم
  لیدات فکري نخبگان را دارا باشند؛برداري از تو قدرت بهره. 2
قدرت تشخیص و پاسخگویی به همۀ نیازهاي جامعۀ جهانی را به عنوان اجزاي سیستم جهـانی داشـته         . 3
  باشند؛

اي را داشـته و سـازوکارهاي الزم    هاي فضا ـ منطقـه   توانایی الزم براي تنظیم قوانین ارتباطی میان نظام. 4
  .هاي مذکور را ایجادکرده باشند حتمالی بین نظامبراي پیشگیري از هر نوع تصادم ا

هـا و مراکـز    کتابخانـه . پـرور اسـت   مدار و دانـش  ها برازنده یک گروه دانشمند و دانش       همۀ این شاخص  
  .ها نقش عمده داشته باشند توانند در پرورش چنین افرادي و تأمین نیازهاي اطالعاتی آن اطالعاتی می

  راهکارها و پیشنهادها
  :شود شده در طول مقاله و ماهیت موضوع، سه نوع پیشنهاد ارائه می  به موارد مطرحبا توجه



  گیر اندرکاران تصمیم راهکارها و پیشنهادهایی براي دست
هاي اساسی است که در صورت تحقق آن دسـتیابی بـه    درك موقعیت کنونی جهان یکی از ضرورت . 1

  یر خواهد بود؛پذ جایگاه مناسب در روابط و مناسبات جهانی دسترس
المللـی و توسـعۀ پایـدار جوامـع،      با توجه به اهمیت اطالعـات و دانـش در مناسـبات اجتمـاعی و بـین          . 2
  مندي همگان از این پدیدة حیاتی خواهد شد؛ اندرکار، موجب تضمین بهره نهادن به فرآیند و عوامل دست ارج

 اطالعـات علمـی و فرهنگـی، یـک      هینـۀ گذاري در زمینۀ اطالعات و بسترسازي براي جریان ب      سرمایه. 3
گیران در سطح کالن بایـد بـه ایـن امـر عنایـت داشـته        گذراي درازمدت سودآور خواهد بود که تصمیم      سرمایه
  باشند؛

هـاي   گـردد و افـق   رسانی موجب تصمین رشد و توسعه مـی     هاي اطالعاتی و اطالع     تحکیم زیرساخت . 4
  .باال است دهد، که نیازمند توجه بیشتر از سوي مسئوالن رده روشنی را در پیش روي آیندة مملکت قرار می



  رسانی هاي کتابداري و اطالع راهکارها و پیشنهادهایی براي استادان و گروه
ها و استادان کتابـداري   گروه. مداربودن یکی از خصوصیات ضروري براي جامعۀ امروزي است  دانش. 1
  یت افرادي با این ویژگی پیشگام باشند؛توانند در ترب رسانی به سهم خود می و اطالع

هـا را   تغییر و تحوالت سریع در عرصۀ علم و فناوري، ضرورت روزآمدسازي و همگامی بـا پیـشرفت   . 2
  ها در صف مقدم قرار دارند؛ در این روند، استادان و گروه. کند بیش از پیش توجیه می

هـاي   د دانشجویان خود را بـه فراگیـري مهـارت   رسانی حتماً بای   هاي کتابداري و اطالع     اساتید و گروه  . 3
  هدایت و راهنمایی کنند؛) ها اشاره شد که در طول مقاله به آن(نوین و الزم براي ایفاي نقش در جامعه امروزي 

رسـانی بـا توجـه بـه      در جهان امروز، تثبیت نظري و توجیه فلسفۀ وجودي حرفـۀ کتابـداري و اطـالع            . 4
رسـانی در ایـن زمینـه وظیفـۀ      هاي کتابداري و اطـالع  اساتید و گروه. ایی داردهاي امروزي اهمیت بسز   ضرورت

  سنگینی برعهده دارند تا جوانان را نیز براي این امر مهیا کنند؛
هاي نـوین    ها و نیازمندي توانند در مقابل چالش   می رسانی  اطالعها و انجمن کتابداري و        اساتید، گروه . 5

  .ها پاسخ مناسب دهند  با آمادگی و تیزبینی اقدام کنند و به چالشرسانی اطالعرشتۀ کتابداري و 
  راهکارها و پیشنهادهایی براي دانشجویان

هـا را بـراي متخصـصان     گرایی، فراگیري برخـی مهـارت   شدن و گسترش ارتباطات و اطالعات  جهانی. 1
   حرفه ضروري است؛ها براي دانشجویان این فراگیري بهنگام مهارت. رسانی ضروري ساخته است اطالع

دانـشجویان رشـتۀ   . انـد  اي مطلوب و سطح باالي آگاهی شهروندان آن، با هم مـرتبط  رسیدن به جامعه  . 2
هـا را   سازي جامعه و باالبردن سطح آگاهی شهروندان در همۀ زمینـه  هاي بهینه رسانی باید ایده  کتابداري و اطالع  

  در ذهن خود پرورش دهند؛
بنـابراین پـرورش افکـار    . تر با جامعۀ جهانی را تسهیل و ضروري کـرده اسـت       شدن، تعامل بیش    جهانی. 3

  رسانی قرار گیرد؛ جهانی و مهیاشدن براي تعامل مطلوب باید مورد توجه دانشجویان رشتۀ کتابداري و اطالع
 تواند در ارتقاي وجهۀ حرفۀ مـا مفیـد واقـع    المللی نیز می  شناساندن حرفه در سطح جامعۀ محلی و بین       . 4

  .توانند در این عرصه فعاالنه وارد شوند دانشجویان نیز می. شود
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