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 يبسمه تعال

 سالم و درود

 يصحبت م ينيم با هم در مورد بحث کارآفريداشت ،يميرشته ش ،دانشگاه يئت علميه کی از اعضایيبا 

ت يفيمحصوالتمان با کچرا که  م،يشد يکسل يچار نوعددر دانشگاه  )اساتيد( ماها" :گفتند که يم ،ميدکر

 .ميبکن يآنان کار يم برايو ما نتوانست ياديکار هستند و دچار مشکالت زيستند. محصوالتمان بين

 يتيفيا سازمان برونداد با کي يتجارک شرکت ي يقتالن هستند و وير از محصوالت همان فارغ التحصوظمن

 "شود. يم ينداشته باشه خودش دچار رخوت و کسل

 يااست هين امر اذعان کنند و دنبال راه حل و چاره باشند. اگر چه سيد ما به ايار خوبه که اساتين بسيحاال ا

د ما ياست اسات ينيت و کارآفريمند خالقزايکه کشور نيدر حال و کنه يقاله دادن ما رو داره بدبخت مم اشتباه،

 يناورنکه فيا ين مباحث بجايو اغلب ا بروند ت فقط مقاله شدنيبا قابل يارتقاء مجبورند سراغ بحث ها يبرا

 .نه بر هم هستيکند چه بسا که هزياقتصاد نم يبه چرخه  يمحور باشد دانش محور است و عمال کمک

ازار و ، بينيد مباحث کارآفريوسع خود مسئول است. با يبه اندازه دانشگاه نست که هر استاد يت ايواقع يول

ها  بازار به کالس ين و با تجربه هايباز کنند. اگر الزم است از متخصص محصوالت( ) انيدانشجو يرا برا پول

 ان الزم است.يآشنا شدن و جرقه زدن در ذهن دانشجو يدعوت کنند حداقل کم

ود. ش يرتر ميه دارد روز به روز دد کيم. باور کنيان کنيوارد شدن در بازار را ب يبه آن ها روش هاق ين طرياز ا

 يبازار رو نه تجربه کرده اند نه کس يه ياز اصول اول ياريبسم که يالن رو شاهدياز فارغ التحص يعيل وسيخ

 ان کرده است.يشان بيبرا

 يوقت ها م يجه رساندن آن ها را ندارند. بعضيروش استفاده و به نت يدارند ول يار خوبيبس يده هايآنها ا

 ينند ولک يتونه پولساز باشه صحبت مينکه چقدر ميده هاشون و اياز دوستان با شور و تاب از ا يبعضم ينيب

 .رو روبروشون دارند يم که بازار سختيدون يم ،ميکه تجربه کرد يامثال من يخب برا

خانه ها کتاب يز فرصت بالقوه شود ا يان کنم که مينو بيخواهم ا يدر ارتباط آن با کتابخانه ها و کتابداران م

ما  يها ست تا کتابخانهايار فرصت مناسبيبهره جست. بس ينيم و تفکر کارآفريمفاه يبسط و توسعه  يبرا

 رند.يرو بر عهده بگ ينيکارآفرو تفکر م يمفاه يت اشاعه يمأمور
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ان چه در سطح ين جريا يراه انداز يبالقوه برا يکامال توانمند ايران رساني اطالع و كتابداري علمي انجمن

جوان در  يروهايم که با نيرو شاهد يفعال استان يها را دارد. ما شاخه هاهسطح کتابخاندانشگاه ها و چه در 

 محصور مانده است اما يآموزش يت ها در حوزه يهستند. اگر چه اغلب فعال يتازه ا يت هايحال فعال

 ل شود.يقا يديف جديت ها و وظايخود مأمور يبرا ياگر انجمن مرکز 

 ن کند.يو کتابخانه ها تدو يآموزش يگروه ها يبرا يه ايتوص يه هاو برنام ها ياست گذاريساگر  

شتکار تازه نفس با پ يروهايخود ن يدر ساختار اصلژه يبوبرقرار کند و با جوانان  يشترياگر ارتباط ب

 و تالشگر جذب کند.

 کارها کرد يليشود خ يد که مياگر بگو

 دق کنير عضو( تزريبسته )چه عضو و چه غل افراد وايبه خ يدين باشد که روح جدياگر بدنبال ا

نقش  يجامعه توانمد يو اطالعات ياز جامعه را که به عنوان رهبران فکر يشود بخش يآنگاه م

  دارند را آماده کند. ينيآفر

ا کنم انجمن مخصوصيشنهاد ميدارم پ يکيارتباط نزد يکتابدار يرون با جامعه يک فرد که  از بيبه عنوان 

بدنبال  يياجرا يها يريم گيو تصمها ره يئت مديم در هيحضور مستق يبزرگ و قدرتمند ما بجاد ياسات

ق به حضور در سطوح ي، آن ها را تشوو جذب افراد نخبه در سطح دانشگاه ها و کتابداران باشند ييشناسا

کمک  يراب يو سازمان ي، در پشت صحنه با استفاده از ارتباطات دولتکنند يياجرا يت هايو فعال يريم گيتصم

کمک حال و علم اطالعات  يکتابدار يعه در سطح جام ينيو رشد کارآفر ييتفکرات جوانگرا يبه توسعه 

 باشند.

الش ت ستند، اهليشود خود جوانان اهل کار ن يان مينم که بيب يد مياسات يمواقع در صحبت ها يپ.ن: بعض

ش با تيز ماجرا مسئولا ين اتفاق افتاده بخشينکه، خب اوال که چرا اياول ا يهذا. نکته  يستند و قص علين

ه شينکه قبول نميخود اعطا کند. دوما ا يها يان و خروجيبه دانشجو يدانشگاه است که جسارت و توانمند

ها خودشان م آنيد کمک کنيد بچرخد، باين چرخ بايدان ايم وسط مياريد آن ها را بيم بايم و نگاه کنينيکه بش

خود را  يده ايات و اينظر يرند. جسارت ارائه يم ها را بپذيت تصمير باشند و مسئوليم گي، تصمدا کننديرا پ

 داشته باشند.

 يدرين حيحس

 "0.2ر مسئول "کتابدار يمد

 69بهشت  يارد
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ده چالش مهم که کتابداران دانشگاهی در سال 20۱۶ با آن مواجه بودند
y مترجم : سمانه بیرجند

   دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته آرشیو، دانشگاه تهران

طبق نظرسنجی وایلی کتابدارها با این چالش ها مواجه بودند؛

بودجه
مشــکل بودجــه همــواره بزرگ ترین چالــش بــرای کتابداران 
شــرکت کننده در کنفرانس کتابخانه های دانشگاهی و کتابداران 

سایر نقاط جهان است.
این چالش شامل رقابت برای سرمایه گذاری، گسترش دادن منابع 
کتابخانــه با در نظر گرفتن اهــداف آن و حمایت کردن از میزان 

منابع کتابخانه ای است.

تعامل دربارۀ تغییرات در کتابخانه
در عصر دیجیتال، تغییرات اجتناب ناپذیر اســت اما گفتگو کردن 
در مورد این تغییرات و برخوردارز حمایت های الزم برای تعامل، به 

دلیل ارتباط با کاربران و ذینفعان، مسئله ای چالش برانگیز است.

درخواست رو به کاهش کاربران برای دریافت محتوا
 نیاز به اعتباربخشی خریدهای کتابخانه و محدودیت بودجه، اغلب 
کتابــداران را مجبور به رد کردن درخواســت های کاربران دربارۀ 

دریافت محتوا می کند.

پیشرفت حرفه
مجهز کردن کتابداران به مهارت هایی که هم اکنون به آن نیاز دارند، 
ضرورت دارد. آموزش های شغلی و فرصت های پیشرفت شغلی در 
کمک کردن به کتابداران برای مواجهه و چیره شدن بر مشکالت 
شغلی، امری حیاتی هســتند. مهارت های جدید و ضروری که 5 
تا ۱۰ سال پیش نیازی به داشــتن آن ها نبود؛ مهارت هایی مانند 
مصورسازی داده ها و مهارت های ارتباطی که در حال حاضر برای 
تأثیر بیشــتر کتابداران در مورد فعالیت هایی که انجام می دهند، 

مورد نیاز هستند.

پذیرفتن تغییرات فنی و هم مسیر شدن با آن
تکنولــوژی و اینترنت تأثیر زیــادی روی کتابخانه ها و روش ارائۀ 
خدمات از ســوی آن ها دارد. سرعت دیجیتال سازی اطالعات، بر 
عملکرد و سیســتم  کتابخانه ها در دورۀ زمانی بسیار کوتاه، تأثیر 
چشــم گیری داشــته اســت؛ در نتیجه منجر به ایجاد شکاف در 
مهارت های مورد نیاز جهت کارایی کتابخانۀ دیجیتال شده است.

روند گرایش های پژوهشی و نقش کتابدار در چرخۀ پژوهش
نقش کتابداران در فرآیند برقراری ارتباط میان کاربران و اطالعات 

مورد نیــاز آن ها، در حقیقت کشــف محتوا و دسترســی به آن 
اســت. مجموعه ای از مهارت های جدید مانند مدیریت داده، برای 
کتابداران ضروری اســت تا در روند پژوهش پیشگام بمانند و در 
عصر آلودگی و افزونگی اطالعات، برای کاربران بیشترین محتوای 

مرتبط را فراهم کنند.

به روز ماندن در جریان تغییرات
ماهیت پیچیدۀ شــغل و حرفــۀ کتابداری به این معناســت که 
کتابداران باید به طور مداوم همراه با پیشــرفت ها و خط مشی های 
جدیــد در فضای انتشــارات علمی پیش روند. کشــف قوانین و 
مقررات و درک چگونگی تأثیر تغییرات بر چشــم انداز کتابخانه ها 

کار ساده ای نیست.

مدیریت عملکرد کتابخانه و بررسی عملکرد کارمندان
شــبکۀ پیچیدۀ انتشارات علمی، همراه با فشار رو به افزایش برای 
اثبــات ارزش کتابخانه ها، مدیریت عملکرد کتابخانه و بررســی 
عملکرد کارمندان را به چالشــی رو به پیشــرفت برای کتابداران 

تبدیل کرده است.

تبیین ارزش کتابداران برای پژوهشگران
تغییرات ایجاد شــده در فضای انتشــارات موجب بازتعریف نقش 
کتابداران، به مراتب فراتر از گزینش و دسترس پذیری محتوا شده 
است. با وقوع این امر، کتابداران به دنبال یافتن راهی برای پاسخ به 

این چالش و نمایاندن ارزش کار خود به کاربران هستند.

مدیریت انتقال پیوســته از مجموعــۀ چاپی به مجموعۀ 
دیجیتال محور

انتقال »مجموعۀ چاپی به دیجیتال« یکی از چالش برانگیزترین و 
طوالنی ترین بحث ها در کتابخانه بوده است. عالوه بر مدیریت این 
انتقال، کتابدارها مسئول ایجاد تعامل برای پرورش بهتر همکاری، 
تعامل و تطابق ســایر فعالیت ها، در جریان انتقال فضای فیزیکی 
کتابخانه ها هستند )کتابداران در تغییر دادن فضای کتابخانه برای 
ایجاد همکاری هرچه بهتــر و هماهنگی فعالیت های دیگر نقش 

بسزایی دارند(.

منبع:
این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است: 

The Top 10 Challenges Academic Librarians Face in 2016 
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۱0 مؤلفه ای که سبب تفاوت کتابخانه های آینده خواهد شد
y مترجم : مهناز کریم زاده

   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس - کتابدار کتابخانه عمومی حکیم هیدجی

مقدمه مترجم
کتابخانه های عمومی را می توان از مهم ترین کانون های فرهنگی -

 اجتماعی جوامع پیشــرفته امروز به شمار آورد. با توجه به وسعت 
مخاطبــان کتابخانه های عمومی، این مراکز نقشــی زیربنایی در 
توســعه اجتماعی، فرهنگــی و اقتصادی جوامع بــر عهده دارند 
بنابراین به فراخور ورود تکنولوژی  های نوظهور در تمامی عرصه ها 
کتابخانه هــا نیز باید خود را با این تکنولوژی ها همگام ســازند تا 
بتوانند نیازهای اطالعاتی فزاینده اقشار گوناگون را به بهترین نحو 
مرتفع سازند. با تجهیز کتابخانه ها به این تکنولوژی ها مسلماً آینده 
این دســته از مراکز متفاوت خواهد بــود لذا حرفه کتابداری باید 
دســت به دگرگونی های اساســی زند وگرنه کنار گذاشته خواهد 
شــد و کتابداران درحالی که خدمات ســنتی اطالع رسانی را ارائه 
می دهند، باید به دنبال توسعه و تجهیز هر چه بیشتر کتابخانه ها  

و تقویت مهارت های تخصصی خود باشند.

10 مؤلفه ای که سبب تفاوت کتابخانه های آینده خواهد شد:

کتابخانه ها در طول هزاران سال به عنوان سنگ بنای جامعه عمل 
کرده اند و در آوریل هرسال کتابخانه های مدرسه ای برتر ماه معرفی 
و به خاطر ترویج آموزش و اطالع رسانی از آنان در فضای پژوهشی 

آزاد تجلیل می شود.

آنچه ســبب می شــود آن ها به عنوان نهادهایی پایدار و نه صرفاً 
به عنوان مکان هایی برای نگهداری کتاب ها و ارتقای دانش مطرح 
شــوند بیشــتر یک توانایی تقریباً متفاوت جهت تطابق هم زمان 
خواسته های متغیر مردم بومی با تکنولوژی نوظهور است که به طور 
مداوم صورت می گیرد. سیستم کتابخانه احتماالً به این زودی ها از 
بین نخواهد رفت و چه بسا خواهید دید که این مراکز خودشان را 
با مؤلفه های جدید و هیجان انگیز جهت برآورده ساختن نیازهای 
اطالعاتی بی شمار امروزی تطبیق می دهند پررونق تر خواهند کرد.

1.تکنولوژی بیشتر
احتماال بارزترین روند کتابخانه ها تمایل به ادغام سریع تکنولوژی 
های منسجم تر و پیشرفته تر حتی بسیار سریع تر از زمان کنونی 
خواهد بود. کتابخانه ها با بسیاری از ابزارهای جدید هیجان انگیز 
و مفاهیمی همانند خوانندگان الکترونیک، رایانه های شــخصی، 
منابع باز، و نیز منابع خطی بســیار فراوانی متناســب با نیازهای 
جامعه همراه خواهند شد. کتاب ها، متاسفانه با همان شیوه سابق 
گردآوری نخواهند شــد و با ابزارهای درخشان تر و جدید همگام 

خواهند شد و کتابداران همواره در پی کسب سواد الزم برای بهره 
گیری از تکنولوژی های مورد نیاز مردم هستند.

2. زنگ داستان های جذاب
با آگاهی از نیازهای گروه اوتیســم و کــودکان ناتوان کتابخانه ها 
بیشــتر و بیشــتر به برنامه ریزی برای زنگ داســتان های جذاب 
اقدام خواهند کرد تا مطمئن شــوند که این کودکان از داســتان 
به راحت ترین روش ممکن که مناســب آن هاســت لذت خواهند 
برد. بسیاری از کتابخانه هایی که درحال توسعه چنین برنامه هایی 
هستند اجرای برنامه های بصری باهدف آگاهی کودکان از اتفاقات 
آینده، فرش کردن و چیدن بالش هایی برای راحتی محل نشیمن 
آن ها و کاردســتی ها توصیه می کنند، به طوری که حتی کودکان 
عادی هــم می توانند از این برنامه ها لــذت ببرند، درنتیجه تمام 

اعضای جامعه از ایجاد یک فضای جامع بهره می گیرند.

ESL2 و ESOL1 3. دسترسی بهتر کودکان و بزرگ ساالن به
سیســتم کتابخانه عمومی نیویورک در تالشی برای بهبود موارد 
فــوق به برنامه ریزی درزمینــٔه ESOL و ESL برای کاربران اقدام 
کرده اســت. گســترش جهانی شــدن به معنای ایجاد شهرهای 
چندزبانه بیشتر است و چون کتابخانه ها به عنوان جز جدایی ناپذیر 
جامعه محسوب می شوند این برنامه ها برای آشنایی بیشتر با آنچه 
ممکن است مورد انتظار همسایگان جدید باشد به کاربرده می شوند 

و تعامل بیشتر به معنای ارتباط بیشتر و روابط نزدیک تر است.

4. خودکارسازی کامل
اگر سیســتم خودکار کتابخانه جو و ریکا مانســتو3 در دانشــگاه 
شیکاگو در دسترس باشد ممکن است خوانندگان از دیدن تعداد 
فراوان قفسه ها تعجب کنند. نه تنها تقریباً تمام منابع موجود برای 
بازیابی آنالین در دسترس هستند، بلکه بازدیدکنندگان می توانند 
اغلب بدون نیاز به سیســتم گیج کننده فهرست نویسی کتابخانه 
دانشگاهی دسترسی شخصی به این منابع داشته باشند. در عوض 
آن ها مطلب موردنیاز خود را وارد سیســتم می کنند و یک نظام 
پیچیده از دســتگاه های پنهان در فاصله 5۰ فوتی از زیرزمین آن 
را منتقل و تحویل می دهند. بدون اینکه به جستجویی نیاز باشد. 
باوجود هزینه بر بودن این کار هنوز هم این احتمال وجود خواهد 
داشــت که به طورکلی قبل از خودکارســازی کامل کتابخانه های 

۱. نگلیسی برای سخنرانان سایر زبان ها
۲. انگلیسی به عنوان زبان دوم

3. Joe & Rika Mansueto
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سراسر جهان، این کار متوقف شود.

5. اهمیت دادن به فضای جامعه
اختصاص سهم بیشتر به تکنولوژی در کتابخانه ها به وضوح فضای 
کمتری از کل کتابخانه را آزاد می گذارد و مدیران کتابخانه شــهر 
آنوکا۱ در میناپولیس۲ می دانند که چطور این تکنولوژی ها را برای 
استفاده بهینه تر بر فضا تحمیل کنند. فضای بزرگ تر به این معنی 
است که آن ها می توانند شروع به ارائه طیف وسیعی از برنامه ریزی ها 
و خدمت رســانی به عنوان یک مرکز اجتماعی کنند که نه تنها بر 
ادبیات بلکه بر آموزش متمرکز است. بخشی از این برنامه ها شامل 
کالس های نسب شناسی باهدف قرار دادن سالمندانی که مایل به 
اطالع بیشتر از تاریخچه خانواده خود و آموزش الفبا برای کودکان 
است. کتابخانه ها احتماالً با دیجیتالی شدن از بین نخواهند رفت 

اما به احتمال زیاد شکل آن ها تغییر خواهد کرد.

6. درک بیشتر رسانه های اجتماعی
هم زمان بــا راه یابی آخریــن ابزارهای فرهنگی بــه کتابخانه ها، 
رســانه های اجتماعی نیز به تبع آن شــروع بــه خودنمایی خود 
به عنوان تجربه ای غیرقابل اجتناب کرده اند. این مسئله دسترسی 
به اجتماع بزرگ تر، پیشــرفت و پاســخ گویی به ســؤاالت درباره 
حوادث، فراهم کردن زمینه اشــتراک اخبار کتاب ها را امکان پذیر 
می سازد. رسانه های اجتماعی همچنین امکان دریافت بازخورد چه 
درباره برنامه ریزی های نسبتاً دلخواه جامعه، پیشنهادات در مورد 
چگونگی بهبود عملکرد و مذاکــرات درباره اینکه چه کتاب هایی 
اجــازه ورود به قفســه دارند را برای کتابخانه آســان تر می کنند. 
میزبانــی بحث های آنالین قطعاً از قابلیت های بســیار خوب این 

کتابخانه ها محسوب می شود.

۷. آزمایشگاه رسانه های دیجیتال
در تالش برای تطمیع و جذب هر چه بیشــتر نوجوانان، کتابخانه 
عمومی شــیکاگو سیســتم ســنتی خود را به یک آزمایشــگاه 
رسانه های دیجیتال ملقب به »یو مدیا3« پیوند داده است؛ بنابراین 
آن ها تجهیزاتی همانند ضبط ویدئو و تجهیزات مربوط به ویرایش، 
کامپیوترهــا، تجهیزات ضبط صدا )مجهز بــه کیبورد و صفحات 
گردان( و کالس هایی برای طراحی گرافیک، پادکســت و عکاسی 
را فراهــم کرده اند. یو مدیا همچنیــن میزبان یک مجله فرهنگی 
اینترنتی است. بسیاری از این خدمات واقعاً شگفت انگیز، بچه های 
دبیرستانی می توانند حتی بیشتر درباره مسیرهای بالقوه شغلی که 
بیشتر مدنظرشان اســت اطالعات کسب کنند، ببینند که چطور 
کتابخانه ها درزمینٔه آموزش وپرورش کوشــا هســتند و خدمات 

این چنینی را از لیست برنامه های مهم خود کنار نگذاشته اند.

۸. پایگاه الکترونیکی

1. Anoka
2. Minneapolis
3. YOUmedia

توماس فری۴ آینده نگر دریافت که مشابه سیستم های ماهواره ای 
کار گذاشته شــده برای کتابخانه های بزرگ شهرها و شهرستان ها 
به مرورزمــان ممکن اســت ایــده مشــابهی البته بــا تمایل به 
دیجیتال ســازی بیشــتر راه اندازی کنند. به جای به کارگیری این 
پایگاه هــا برای توســعه منابع فیزیکی، کتابخانــه مرکزی تقریباً 
به عنوان یک »کافه سایبر5« فعالیت خواهد کرد. درحالی که بیشتر 
منابع درصدد گردآوری و حفظ تاریخ جوامع هستند اضافه کردن 

یک بعد شخصی تر نیز ارزش تجربه کردن دارد.

۹. منبع یابی انبوه6 کتابخانه عمومی مادیسون7  نیوجرسی یکی 
از معدود کتابخانه هایی است که دریافته بقا و موجودیتش بستگی 
به نحوهٔ ارتباط با همسایگانی دارد که آن ها را حمایت می کنند؛ 
بنابراین آن ها باید به ســمت منبع یابی انبوه، میزبانی گروه های 
متمرکز و دریافت پیشــنهادات افراد حرفه ای، کاربران و متعاقباً 
کاربران حرفه ای حرکت کنند. امروزه، بیشــترین خواسته مردم 
شــامل فّناوری هایی همانند آموزش کتابداران مرجع در منابعی 
همانند یوتیوب، ویکی پدیا، گوگل و … است. آن ها همچنین میل 
دارند شاهد برنامه های بیشتری در جهت رشد و پیشرفت جامعه 
امریکای التین باشند. همه این واکنش ها کمک می کندام آل پی8 
بهتر بتواند آنچه را که بازدیدکنندگان برای یک تجربه آموزشــی 

مطلوب به آن نیاز دارند به صورت کاماًل دقیق فراهم سازد.

10. کتابداران فعال تر
عالوه بر آنچه قباًل در برنامه کاری کتابخانه ها تنظیم شده است در 
اکثر کتابخانه های سراسر جهان از کارکنان درخواست می شود که 
وظیفه دومی نیز همانند برنامه ریزی فعالیت ها و مدیریت کالس ها 
بر عهده بگیرند. ســز گودین9 فکر می کند کتابداران آینده قاعدتاً 
وظیفه نظارت بر تکالیف دانــش آموزان، آموزش مبانی کامپیوتر 
و مســئولیت های دیگری که آن هــا را در خط مقدم قرار می دهد 
را بر عهده خواهند داشــت؛ اما این تغییر یک امتیاز مثبت است، 
چراکه حس ارتباط اجتماعی مستحکم را پرورش می دهد و حرفه 
کتابداری آن ها را به جای نگهبانان کتاب به مثابه مربیانی هم جوار 

به تصویر خواهد کشید.

منبع:
این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است:

۱۰Ways The Library Of The Future Will Be Different 

4. Thomas Frey
5. مکانی که کاربران برای دسترسی به آرشیوهای دیجیتال به آنجا مراجعه می کنند.

6. crowdsourcing
7. Madison
8. MLP
9. Seth Godin
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مطابــق با پژوهش تعاملی اخیر درباره شــرکت ها، پنجاه درصد از 
محتوایی که در دســترس مدیران است بیش از آن مقداری است 

که بتوانند آن ها را مدیریت کنند.

مارک شافر دو سال پیش، پیش بینی کرد که مردم با هجوم محتوا 
مواجه خواهند شــد و این بدان معناست که صاحبان شرکت ها و 

نشان های تجاری در استراتژی های خود دچار چالش می شوند.

امروز می خواهم کمی راجع به ابزارهای کاربردی که در این شرایط 
در اختیار نشان های تجاری وجود دارند، صحبت کنم؛ زیرا فکر می-

 کنم ما شغلی جدید و بسیار داغ را در اواخر ۲۰۱۶ با عنوان کتابدار 
محتوا شاهد خواهیم بود.

شغلی جدید برای مسائل جدید: سازماندهی، برچسب گذاری 
و مدیریت محتوا

موقعیتی را که در حال حاضر سازمان ها با آن مواجه هستند تصور 
کنید. این مسائل آشناست؟

هــر هفته بین 5 تــا ۱۰ محتوای اجتماعی/برخــط را درجاهای 
مختلف ایجاد می کنید.

تصاویــری را که برای محتواهای اجتماعی اســتفاده می کنید در 
فضاهای اشتراکی مختلفی به درایو کامپیوتر خود از طریق نام های 

کاربری مختلف برای دراپ باکس ذخیره می کنید.
تهیه کنندگانی دارید که برای نشــان تجاری شــما ویدیو تولید و 

ذخیره می کنند.
ابزارهای تهیه /نرم افزارهایی دارید که از محتوای شــما پشتیبانی 

می کنند.
این نمونه ای از خروار است.

توجه کنید: محتوای شما همه جا هست.
درجاهای مختلف درایوها و فایل های داخلی حســاب های دراب 

باکس، گوگل درایو و فروشنده ها منتشرشده است.
این موقعیت دشوار است.

 بدترین قســمت ماجرا اینجاســت که هیچ کس به این موضوع 
توجهی ندارد.

چرا؟ به این دلیل که واقعاً کار هیچ کســی نیســت؛ و ازآنجایی که 
در حال حاضر گروه ها پخش شــده اند، زمان بســیار کمی را برای 

سازماندهی و مدیریت محتوا صرف می کنند.

ورود کتابدار محتوا
برای رفع چنین مشکلی الزم است که شغلی وجود داشته باشد تا 
اساساً به مرتب کردن، برچسب زدن و سازماندهی محتوا بپردازد.

برای اطمینان از مرکزیت و ســازماندهی مؤثر محتوا، در نقطه ای 
قرار می گیــرد که چندین کارمند و گــروه کاری می توانند به آن 

دسترسی پیدا کنند.

اما مشــکل دیگری وجود دارد: چه کسی این کار را انجام خواهد 
داد؟

یا بهتر است بگوییم چه کسی شرایط انجام چنین کاری را دارد؟

این ها دو پرسش مهم و بزرگ هستند.

نخست – چه کسی قصد انجام این کار را دارد؟ کسی چه می داند. 
مــن میدانم در تمام دنیا این کاری نیســت که در آن جنســیت 
مهم باشد بنابراین وجود روابط عمومی/دانش اجتماعی برای انجام 
متقاعدکننده و درعین حال دشوار است؛ بنابراین انتظار ندارید که 

داوطلبان زیادی را ببینید.

دوم- چه کســی شــرایط انجام ایــن کار را دارد؟ آیــا واقعاً به 
مجموعه ای از مهارت های اصالح شــده نیاز اســت؟ در ابتدا شاید 
جواب این سؤال منفی به نظر برسد. چراکه سازماندهی به ترتیب 
الفبا در روابط عمومی ها کاری بسیار شناخته شده و پذیرفته شده 
است؛ بنابراین فکر کردن راجع به شغلی که محتواها را سازماندهی 
می کند چیز عجیب و غریبی نیست اما در کمال تعجب باید بگویم 
که در این شــغل جزییات بسیاری وجود دارد. تفاوت های ظریفی 
وجود دارد که شــاید تنها به »کتابدار محتوا« مربوط باشــد. راه 
طوالنی اســت: من پاسخ این پرســش را نیز نمی دادنم )صادقانه 

بگویم(

این شغل هنوز واقعاً وجود ندارد – اما زمانی که ظهور کند اینکه 
ببینیم چه کسانی برای این نوع از کارها به کار گرفته می شوند و 

چه نیازهای وجود دارد جذاب خواهد بود.

منبع:
این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است:

Why “content librarian” will be one of the hot new jobs in 2016 

کتابدار محتوا: شغلی بسیار لذت بخش
y مترجم : نرگس ملکوتی اصل

   دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطالعات، دانشگاه فردوسی مشهد
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ترفندهای نگارش: کارهای کوچک، کاربردهای بزرگ -2
y نویسنده : معصومه انصاری

   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

در “ترفندهــای نــگارش: کارهای کوچک، کاربردهای بزرگ” قصد دارم نکاتی را که در اســتفاده از برنامۀ واژه پرداز ورد۱ علی رغم ســادگی 
کاربردهای مفیدی دارند معرفی کنم؛ از امکانات ورد تا افزونه های آن. الزم به  ذکر است ارائۀ مطالب در ذیل این عنوان، ترجیحاً بسیار کوتاه 

است و ترتیب خاصی ندارد.

این قسمت: تنظیمات در ترسیم جدول

یکی از نکات مورد توجه در ویراست متن، چشم نوازی متن نوشته است. گاهی اوقات در متن جداولی درج می شود که برای تنظیم فواصل 
نوشته یا اعداد در درون سلول های جدول این روش کاربرد دارد.

۱( جدول را رسم کنید.

۲( اطالعات داخل جدول را ثبت کنید.

3( با کلیک روی جدول گزینه های DESIGN و LAYOUT در نوار ابزار مشهود و فعال خواهند شد.

1. Word
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۴( با استفاده از امکانات موجود در زبانۀ DESIGN امکانات مربوط به تغییر و طراحی چهارچوب جدول قابل مشاهده است.

5( با اســتفاده از امکانات موجود در زبانۀ LAYOUT امکانات مربوط به تغییر، طراحی ســلول ها، حذف و اضافه کردن ســطر و ســتون، 
تنظیمات فواصل و چیدمان اطالعات جدول قابل استفاده است.

LAYOUT تنظیمات مهم در زبانۀ

الف: امکان طراحی جدول به شکل دلخواه با ترسیم و حذف خطوط مورد نظر
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ب: افزودن سطر و ستون جدید به جدول

ج: ادغام و تفکیک سطر، ستون و سلول های جدول

د: تنظیم عرض و ارتفاع سلول ها )Autofit: تنظیم خودکار سلول 
با تعداد کاراکترهای داخل ســلول(، تنظیم فاصله، راست چین و 

چپ چین کاراکترها

ه: افقی و عمودی کردن سطر و ستون های جدول
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ه: مرتب سازی کاراکترهای جدول )اعداد و کلمات(

ی: تبدیل اطالعات جدول به متن، فرمول نویسی )با استفاده از گزینۀ Repeat Header Rows؛ در صورتی که به دلیل طوالنی بودن جدول 
و یا کمبود فضای صفحۀ Word، جدول به صفحۀ بعد منتقل شود، تیتر جدول )سطر اول جدول( در صفحۀ جدید هم تکرار خواهد شد(
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پابمد، وب آو ساینس یا گوگل اسکالر؟
y مترجم : فاطمه زرمهر

   دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

پابمد1، وب آو ساینس2 یا گوگل اسکالر3؟

هر سه پایگاه بســیار مشهور و دارای عملکردهای بسیار متفاوتی 
هســتند. اغلب بدون دانستن تفاوت های اســتفاده از هر یک از 
پایگاه ها بر نتیجۀ جســت وجوی خود، از این پایگاه ها اســتفاده 
می کننــد . برخی تفاوت های مؤثــر در تصمیم گیری در رابطه با 

استفاده از هر یک از این پایگاه ها عبارت اند از؛

۱. پایگاه های پابمد و وب آو ســاینس تحت نظارت کاربر هستند، 
اما گوگل اســکالر چنین نیست. این مهم ترین تفاوتی است که در 

نتیجه جست وجو در پایگاه می توانید مشاهده کنید.

تمرکز وب آو ســاینس و پابمد روی مجالت اســت و  بر اســاس 
معیارهای علمی و توسط کمیتۀ ارزیابی پیشینه انتخاب می شوند. 
پابمد بر مجالت بالینی و زیست پزشکی متمرکز است. وب آو ساینس 
حالت میان رشــته ای دارد و بهترین مجالت تمام حوزه  های علوم 
را با تمرکز بر مجالت انگلیســی زبان تحت پوشش قرار می دهد 
اطالعات مربوط به هر مقاله در ساختاری یکنواخت وارد می شود: 

1. Pubmed
2. Web of science
3. Google scholar

نویسنده، عنوان، تاریخ، نام مجله. بدین ترتیب انتخاب هر کدام از 
گزینه ها جست وجو به بازیابی درست منجر خواهد شد و نتایج بر 

اساس آخرین تاریخ مرتب شده اند.

 مقــاالت پابمد بر اســاس مهم ترین اطالعات برچســب گذاری 
می شــوند؛ مثاًل »مقالۀ مروری« یا »کارآزمایی بالینی«. آن ها بر 
اساس کلمات مرجع و موضوعات مهمی که در بازیابی نتایج بهتر 
به شــما کمک می کنند، برچسب گذاری می شــوند. برای مثال: 
جست وجوی میکرو آر.ان. ای ]Majr[، یعنی شما می توانید مقاالتی 
که در آن میکرو آر.ان. ای مهم ترین موضوع مقاله است، جست وجو 
کنیــد. در جســت وجوی کلمۀ ”mouse“ به طــور خودکار کلمۀ 
”mice“ که حالت جمع کلمۀ قبلی است، جست وجو خواهد شد. 
بین این ســه پایگاه، پابمد مجهز به آخرین نوآوری ها در کمک به 
یافتن بهترین نتیجه است. مقاالت در وب آو ساینس نیز با اطالعات 
مهمی در رابطه با ســاختار مقاله برچسب گذاری می شوند، مثاًل 
برچســب »مقالۀ مروری«. مقاالت وب آوساینس بر اساس محتوا 
برچسب گذاری نمی شوند، بنابراین باید در جست وجو انواع موارد 
ممکن را در نظر بگیرید. بازیابی درست به معنی قابل تکرار و قابل 
گزارش بودن نتایج جست وجو است )این موضوع برای انجام مرور 

سیستماتیک ها اهمیت ویژه ای دارد(.
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 گوگل اسکالر پایگاه دادۀ تحت نظارت افراد نیست بلکه یک موتور 
جســت وجو مربوط به کل فضای وب اســت که نتایج را بر اساس 
معیارهــای خاص و به صورت خــودکار فراخوانی کرده و نمایش 

می دهد.

 معیار علمی بودن نتایج گوگل اسکالر، ارسال اطالعات وب سایت 
ناشران به گوگل اسکالر است نه بر اساس ویژگی منابع.

 حوزه های موضوعی تحت پوشــش گوگل اســکالر شــامل انواع 
مختلفــی از منابع مانند؛ مجموعۀ مقاالت کنفرانس ها، کتاب ها و 
گزارش هایی اســت که در پابمد و وب آو ساینس نمایه نمی شوند. 
گوگل اسکالر اطالعات مقاالت را از هزاران سایت متفاوت بازیابی 
می کند، بنابراین اطالعات در مورد نویســنده، تاریخ، نام مجله و 
سایر قسمت های استناد، استاندارد نشده اند و شاید توسط گوگل و 
با ماشین و قابل خواندن نباشند. گوگل اسکالر پیشنهاد جست وجو 
بر اساس تاریخ، نویسنده و یا نام مجله را می دهد اما دقت بازیابی 
اطالعات توســط آن کاماًل متفاوت اســت. نتایج به طور متقن بر 

اساس تاریخ طبقه بندی نمی شود.

 نبود نظارت انســانی به این معناست که هیچ برچسب و نمایه ای 
برای ســاختار یا محتوا وجود ندارد. اگر مقالۀ مروری می خواهید، 
می توانید کلمۀ »مــرور« را به صورت کلیدواژه به جســت وجوی 
گوگل اســکالر اضافه کنید. در این صورت ممکن است به مقاالت 
مروری دسترســی یابید. در اسکالر مشــابه وب آو ساینس، محتوا 
برچسب گذاری نمی شود، بنابراین باید تماِم ترکیباِت ممکِن کلمات 
را در موضوع مورد نظر خود جســت وجو کنید. بازیابی نادرست و 
محتوای متنوع، به معنای غیرقابل تکرار بودن و غیر قابل گزارش 
بودن نتیجۀ جست وجو است؛ بنابراین جست وجو در گوگل اسکالر 

برای انجام مرور سیستماتیک ممکن است مناسب نباشند.

۲. وب آو ساینس و گوگل اسکالر استناد به مقاالت را دنبال می کنند 
درحالی که پابمد این طور نیست.

 دنبال کردن استناد در گوگل اسکالر و وب آو ساینس؛ چند مرتبه 
فالن مقاله توســط مقاله، کتاب یا منابع دیگر مورد اســتناد قرار 
گرفته اســت. در گوگل اسکالر و وب آو ساینس امکان مرتب سازی 
نتایج بازیابی بر اســاس تعداد استنادها وجود دارد )گوگل اسکالر 
این قابلیت را با گزینۀ »رتبه بندی بر اســاس ربط۱« میسر کرده 
است(. در نظر داشته باشید که تعداد استناد ب در وب آو ساینس و 
گوگل اسکالر به طور قابل توجهی متفاوت است. تعداد استنادهای 
ارائه شــده در هیچ یک کامل نیســت، اگرچه تعداد استنادها در 
وب آو ســاینس به نظر دقیق تر و قابل اعتمادتر اســت و توســط 

سازمان های رسمی مختلف به عنوان استاندارد استفاده می شود.

3. گوگل اسکالر متن کامل مقاالت را جست وجو می کند اما پابمد 

1. Relevancy ranking

و وب آو ساینس تنها استنادها، چکیده و اطالعات برچسب گذاری 
شده را جست وجو می کند.

 با توجه به اینکه گوگل اســکالر متن کامل مقاالت را جست وجو 
می کند، می توانید به اطالعاتی که لزوماً در استناد یا چکیدۀ مقاله 
نیســتند، دســت یابید، به عنوان مثال، اطالعات جزئی مربوط به 
روش شناســی مقالۀ مجالت. اگر موفق به یافتن نتایج مورد نظر 
در جست وجوی پابمد یا وب آو ســاینس نشدید، گوگل اسکالر را 

امتحان کنید.

 پابمد و وب آو ســاینس محدود به جست وجوی چکیده است اما 
لزوماً برای سایر جست وجوها نامناسب نیستند. اگر شما به دنبال 
مقاله ای هســتید که به طورکلی در مورد موضوع خاصی اســت، 
اطالعات آن را در چکیده خواهید یافت. بااین حال، جســت وجوی 
تمام محتوا در گوگل اســکالر نتیجۀ متفاوتی در بر خواهد داشت 
و مقاالتی را برای شــما بازیابی می کند که پابمد و وب آو ساینس 

بازیابی نکرده اند.

منبع:
این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است:

PubMed, Web of Science, or Google Scholar? 
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گوگل اسکوالر چه قدر بزرگ است؟
y مترجم : فاطمه زرمهر

   دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

وقتی صحبت از جســتجوی مقاالت علمی می شــود، اولین گزینه 
که به ذهن خطور می کند، جستجو در گوگل اسکوالر است. موتور 
جســتجوی قدرتمندی که به نظر می رسد در هر زمینه آکادمیک 
مطلب دارد؛ اما کشــف این واقعیت که چه تعداد مقاله توسط این 

موتور جستجو قابل بازیابی است، کار آسانی نیست.
تحقیقات اخیر نشــان می دهد که این مســئله به خاطر استراتژی 
کمپانی گوگل است که از بیان عدد واقعی امتناع می ورزد. بعضی از 
دانشگاهیان بر این عقیده اند که سرویس گوگل اسکوالر استنادات را 

باال برده است، اگرچه این ضرورتاً اتفاق بدی نیست.
درحالی کــه کشــف تعداد مــدارک نمایــه شــده در پایگاه های 
کتابشــناختی سنتی مثل تامسون رویترز مربوط به وب آو ساینس 
و اســکوپوس الزویر بسیار ساده اســت و تنها یک جستجوی ساده 
ما را به پاسخ می رســاند. جستجوی آکادمیک مایکروسافت به طور 
مشابه ساده است. بااین حال گوگل اسکوالر چنین وسیله ای را برای 
محققان کتاب سنج فراهم نکرده است و غول جستجوی وب )گوگل 

اسکوالر( انتشار چنین اطالعاتی را محدود کرده است.
برای رســیدن به پاســخ این معما، کتاب سنجی از دانشگاه والنسیا 
اسپانیا به همراه همکارانش ۴ روش متفاوت برای پی بردن به تعداد 
کل مقاالت نمایه گوگل اسکوالر اســتفاده کردند. اگرچه هر کدام 
از این روش هــا محدودیت های خاص خــود را دارد، اما بااین حال 
نتایج مشــابهی را گزارش کرده اند. طبق گزارش این گروه تحقیق، 
۱۶۰ٔ۱۰ میلیون مدرک شــامل مقــاالت، کتاب ها، ثبت اختراع و 
موارد قانونی در گوگل اسکوالر نمایه شده است. این مطالعه از نظر 

عده ای از صاحب نظران بسیار خالقانه و کامل است.

بااین حال پاره ای سؤاالت مهم دیگر دانشگاهیان را پاسخ نداده است. 
این که چه نسبتی از تمام مدارک علمی و دانشگاهی توسط گوگل 

اسکوالر پوشش داده شده است؟ مطالعه دیگری توسط 
محققین دانشــگاه پنســیلوانیا که تعداد مدارک تحت 
پوشش گوگل اسکوالر را ۱۰۰ میلیون تخمین زده بود، 
پیشنهاد می کند که 88ٔ از مدارک دانشگاهی به زبان 
انگلیسی در وب را پوشش می دهد که این پوشش دهی 

بسیار خوبی است.

معمای دیگر این است که چگونه به ارزیابی کیفیت آمار 
استنادات گوگل اسکوالر بپردازیم )منظور تعداد دفعاتی 
که یک مقاله توســط نویسنده دیگر مورد استناد واقع 
می شود(. به  طور کلی، تعداد استنادات گوگل اسکوالر 
به نظر می رســد که باالتر از آن هایی اســت که توسط 
منابع دیگر ارائه شــده اســت؛ که این ظاهراً به این دلیل است که 
پایگاه هــای اطالعاتی مثل وب آو ســاینس منابعی را می پذیرد که 
اســتنادات به آن بیشتر باشد و به میزان حداقلی ضریب تأثیر آن ها 
پیشی گیرد. درحالی که گوگل اسکوالر طیف بسیار گسترده تری از 

منابع را می پذیرد.

این لزوماً بد نیست. گفته می شود که چنین منابعی می تواند میزان 
مقاالتی که محققان می خوانند را افزایش دهد در مقابل مقاالتی که 
تنها در مجالت برتر منتشــر می شود و به طبع شانس دسترسی به 
آن ها و مطالعه کاهش می یابد. اما یک مشــکل بالقوه این است که 
بعضی مردم گمان می کنند که هر چه تعداد استنادات بیشتر باشد، 
لزوماً آن پایگاه داده بهتر اســت، درحالی که صحیح نیســت. تیمی 
تحقیقاتی به مقایســه تعداد اســتنادات یک مقاله مشابه در گوگل 
اسکوالر و اسکوپوس پرداختند. یکی از اهداف تشخیص منابعی بود 
که در موتور جســتجوی گوگل هم وجود داشــت. تاکنون به این 
نتیجه رسیده اند درصد منابع ارزیابی شده که توسط گوگل اسکوالر 

پذیرفته شده در بین رشته ها بسیار متنوع است.

امر مســلم این اســت که، گوگل اســکوالر در حال افزایش میزان 
پوشش دهی مقاالت دانشگاهی است و این باعث شده که اخیراً به 
این باور برسیم که جزو بزرگ ترین موتور جستجوهای دانشگاهی و 
بزرگ ترین پایگاه های داده اســت. در واقع گوگل اسکوالر توانسته 

چشم انداز بسیار خوبی از علم را ارائه دهد.

منبع:
این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است: 

Just how big is Google Scholar?
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چگونه در 20 دقیقه یک مقاله بنویسیم؟
y مترجم : سهیال صولتی

   کارشناس کتابداری، ارشد روانشناسی

واقعاً نمی خواهم بیش از ۲۰ دقیقه در روز را به نوشتن مقاله بگذارم. 
برای نوشــتن این مقالــه هم بیش از ۲۰ دقیقه وقــت صرف نکردم. 
می دانم که این به نوعی توهین به نوشــتن اســت. بازاریابی اینترنتی 
با محتوا قدرت می گیرد و محتوا پادشــاه اســت؛ اما وقتی برنامه ای 
روزانه برای ارسال و اجرای کسب وکار داشته باشم زمان کافی برای 

ویرایش هر پست وبالگ یا مقاله های ۲۰۰۰ لغتی ندارم.

سریع نوشتن به معنای افت نوشته نیست.

در اینجــا ۷ نکته را در اختیار شــما قرار می دهــم تا به کمک آن ها 
بتوانید در ۲۰ دقیقه بدون فدا کردن کیفیت مقاله بنویسید.

۱. داشتن فهرستی از اندیشه ها
وقتی اندیشــه ای برای نوشــتن در ذهنتان جرقه زد ســریعاً آن را در 
دفترچه یا فایل ورد بنویســید. برای بســیاری از وبالگ نویســان و 
تولیدکننــدگان محتوا یافتن موضوع، نیمی از وقتشــان را می گیرد؛ 
بنابراین داشتن فهرســتی از اندیشه اجازه می دهد تا زمانی که آماده 

نوشتن هستید، به سرعت وارد پست جدید شوید.

۲. اندیشه هایتان را مدتی بخوابانید
اگر ســعی کنید خودتان را تحت فشار قرار دهید تا فوراً برای یک 
ایده ناب خود دنبال نوشــته باشید، عمری به طول می انجامد. اجازه 
دهید موضــوع چند روزی بدون تغییر باقی بماند، با اینکه می توانید 
هر اندیشه جدیدی را که برای شما اتفاق می افتد اضافه کنید و زمانی 
که برای نوشــتن آماده هســتید، تمام اطالعات مورد نیاز را واقعاً در 

اختیار دارید.

۳. قبل از شروع ویرایش کنید
احتمــاالً در این مرحلــه دو برابر نظریاتی که الزم هســت را دارید 
بنابراین وقت آن اســت که کمی ظالمانــه برخورد کنید و جمالت 
حمایتی که مناسب موضوع اصلی مقاله نیست را حذف کنید. به یاد 
داشــته باشید که بحث ما در نحوه نوشتن مقاله در ۲۰ دقیقه است نه 
داستان حماسی. همیشه می توانید از ایده هایی که در موضوع خاصی 

به آن نیاز ندارید در پست های بعدی استفاده کنید.

۴. استفاده از نکات کلیدی
نکات تأکیدی یا نکات شــماره دار مثل »۱۰ روش دریافت اشتراک 
بیشــتر« نوشته شما را منظم تر و منسجم تر می کند زیرا با این تکنیک 
مجبور نیســتید تا در انتقال از یک مورد به مورد دیگر دچار سختی 

شــوید. الزم به ذکر اســت که مهم ترین و از سوی دیگر سودمندی 
آن برای خوانندگان این است که فهرست ها را بیشتر دوست دارند و 

مرور چشمی این گونه نوشته ها آسان تر است.

۵. کوتاهی متن را رعایت کنید
اگر می خواهید متن را در ۲۰ دقیقه به پایان برســانید ســعی کنید تا 
آن را در کمتــر از ۵۰۰ لغت نگه داریــد. این گونه فکر نکنید که با 
این کار از ارزش محتوایش کاســته می شــود یا اینکه مقاله تان فقط 
۵۰۰ لغت دارد. در عوض از حیث اطالعات پر و غنی اســت. اجازه 
دهید هر لغت به حســاب بیاید و بدون خطا در کیفیت در زمان خود 

صرفه جویی کنید.

۶. دو مرتبه به متن خود بازگردید
اگر احساس کردید که خیلی در متنی اسیر و محصور شده اید، اصاًل 
خودتــان را جهت پیدا کردن لغت تحت فشــار قرار ندهید. مقاله را 
در همــان حالت ذخیره کنید و خود را مشــغول کار دیگری کنید. 
اگــر چیزی در ذهنتان جرقه زد فایلتان را باز کنید و بنویســید. حتی 
می توانید از یک بالگ به بالگ دیگری منتقل شوید چند دقیقه ای 
در هر ایده ای که به ذهنتان می رسد وقت صرف کنید. این کار زمان 
زیــادی را صرفه جویی می کند. نقش باالیی در ذخیره زمانی شــما 

دارد.

۷. هرگز یک ایده خوب را ذخیره نکنید
گاهی اوقات که نگاهی اجمالی به فهرســت اندیشــه ها می اندازید، 
وسوسه انگیز اســت که بهترین آن ها را برای بعد ذخیره کنید چون 
فکر می کنید نوشتن آن ها در آینده آسان تر است. در واقع می خواهید 
در زمان کنونی خود صرفه جویی کنید نه در زمان آینده. مقاله ای را 
که می دانید به آسانی خواهد آمد انجام دهید و بهترین تالشتان را در 

همان زمان بکار ببرید.

از ایــن گام های ســاده ذکر شــده پیروی کنید و خــود را در راهی 
خواهیــد یافت که در کســری از زمان مقاله های عالی می نویســید. 
در قســمت نظریات لطفاً برخی از گام هــای مورد عالقه خود را در 

خصوص نوشتن مقاله به اشتراک بگذارید.

منبع:
این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است: 

How to Write an Article in 20 Minutes
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ژورنال یاب ها )شماره یک(
y نویسنده : معصومه انصاری

   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

بی شــک تولید علم از مســائل مطرح و مهم در دنیای امروز اســت؛ اما گام مهم و بعدی در تولید علم، نشر علم و قرار گرفتن آن در چرخۀ 
مصرف و به کارگیری اســت. برای نشــر علم نیازمند اطالع رسانی و چاپ تولیدات علمی؛ در قالب مقاالت و اسناد مختلف، در مجالت علمی 
هســتیم. بالتبع هرچه اعتبار مجله باالتر باشد تأثیرگذاری و نشــر آن با سرعت و اطمینان بیشتری اتفاق می افتد. با توجه به تعدد نشریات 
علمی نیازمند جست وجو و بررسی دقیق نمایه نامه های مختلف هستیم. از اقدامات مؤثر برخی ناشران برای کمک به پژوهشگران و مؤلفان، 
ایجاد وبسایت هایی با عنوان ژورنال یاب ها۱ هستند. الزویر یکی از ناشرانیست که در این زمینه http://journalfinder.elsevier.com/ را ایجاد 

و معرفی کرده است.

/http://journalfinder.elsevier.com شرایط و نحوۀ استفاده از

برای استفاده از این خدمت، کافیست عنوان و چکیدۀ مقالۀ خود را در قسمت ”Paper title“ و “ Paper abstract“ وارد کنید.

1. Journal Finder

علم سنجی
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برای اطمینان از نتیجۀ بررســی و افزایش دقت جســت وجو، در قســمت“Fields of research“ حوزۀ کلی و حوزۀ تخصصی مطالعۀ خود را 
انتخاب کنید. در صورتی که پژوهش شما یک پژوهش میان رشته ا  ی است تکمیل و انتخاب گزینۀ مناسب در این بخش ضرورت دارد.

با کلیک روی عالمت مربع انتهای هر موضوع کلی موضوعات فرعی قابل مشاهده خواهند بود.

با انتخاب گزینۀ ”Limit to journals with Open Access options“ در قسمت ”Filter“ امکان محدود کردن نتیجۀ جست وجو به مجالت 
دسترسی آزاد وجود خواهد داشت.

علم سنجی

  1۸   مجله کتابدار 2.0  دوره سوم ، شماره اول  اردیبهشت 9۶ 



 United States National( محصولی از کتابخانه ملی پزشکی ایالت متحده آمریکا ،PUBMED HEALTH معرفی

)Library of Medicine

y نویسنده : فاطمه ترابی
   دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران 

درباره کتابخانه ملی پزشکی ایالت متحده آمریکا:
این کتابخانه )که به ان ال ام NLM شــهرت دارد( در سال ۱83۶ 
میالدی تأســیس گشت در شمال پایتخت آمریکا، شهر واشینگتن 
دی سی، قرار دارد و متعلق به موسسات ملی بهداشت ایاالت متحده 
آمریکا است؛ و در حال حاضر با 9 میلیون رکورد بزرگ  ترین کتابخانه 

ملی پزشکی جهان است.

:PUBMED
ایــن موتور جســتجو، محصولی از کتابخانه ملــی ایاالت متحده و 
موسسه ملی بهداشت آمریکا است. که چکیده، لینک دسترسی و یا 
متن کامل بیش از ۲7 میلیون مقاله علمی را در اختیار کاربران قرار 
می دهد. مقاالتی که در این درگاه ارائه می شود، جنبه بالینی داشته 

و نتایج حاصل از آن ها برای استفاده کنندگان قابل اعتماد است.

:PUBMEDپوشش
پزشکی و سایر علوم وابسته به آن

:PUBMED HEALTH

y ۲۰۰3شروع کار از سال    
y  محصولی از کتابخانه ملی پزشــکی، و موسسه ملی بهداشت    

آمریکا است.
y PUBMED یکی از زیر مجموعه های    
y  منابع اطالعاتی موجود: چکیده، لینک دسترسی و تمام متن    

مقاالت علمــی، کتاب های تخصصی، راهنما های بالینی و مطالعات 
سیستماتیک است.

توصیه مهم به همه پژوهشگرانی که به دنبال مطالعات سیستماتیک 
هستند، حتما سری هم به درگاه، PUBMED HEALTH به نشانی 

زیر بزنید…
/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/about

درگاه نام برده، تمامی پرســش های ذهن شما، پیرامون بیماری ها، 
راه های پیشگیری، آخرین متد های درمانی و سایر سواالت علمی در 
حوزه تحت پوشش خود را با ضریب اطمینان باالیی پاسخ می دهد. 
پاســخ ها در قالب مقاالت، گزارشات علمی، طرح های پژوهشی و 

کتاب های تخصصی در اختیار کاربران قرار می گیرد.

:PUBMED HEALTH معرفی گام به گام

y  ابتــدا از طریــق لینک ذکر شــده، وارد موتور جســتجوی    
PUBMED HEALTH شده

y :صفحه نخست مطابق شکل زیر است    

پایگاه اطالعاتی
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y .هرآنچه که نیاز است یک پژوهشگر هنگام ورود به این درگاه بداند را به زبانی ساده شرح داده است ،About ،فلش آبی رنگ    
y .شده و لینک ارجاع به صفحه ای دیگر را دارند bold در همین بخش برخی عبارت ها    
y .روی یکی از همین عبارت ها کلیک می کنیم    

y .حال روی نخستین نتیجه کلیک کنید

y .مالحظه می کنید که شما را به پایگاه اطالعاتی کاکرین متصل می کند    
y .را مشاهده می کنید OTHER VIEWS ،سمت چپ صفحه    
y .کلیک کنید pub reader روی گزینه اول یعنی    
y :به نتیجه حاصل دقت نمایید    

پایگاه اطالعاتی
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y  قسمت هایی که با فلش های رنگی مشاهده می کنید، تمامی قابلیت هایی است ک پژوهشگر را در مطالعه هر چه بهتر این مقاله یاری    
می کند.

y BLOOD VESSELS :شده کلیک کنید، برای مثال کلمه bold در همین شکل روی یکی از کلمات    

پایگاه اطالعاتی
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y :حال نتیجه را مطابق شکل زیر مشاهده کنید

y .مالحظه کردید که آناتومی مربوط به عبارت ذخمی شده، به همرا تعاریف و بخش های مختلف آن برای شما قابل مطالعه است    
y شده را می توان مالحظه کرد bold واما در تصویر بعدی تمامی موارد مشابه عبارت    
y :روی اولین مورد کلیک کنید    

y  در شکل زیر تمامی موارد مربوط به عبارتی که روی آن کلیک کردید قابل مالحظه است، از جمله تعاریف، آناتومی، مثال های مرتبط
و…

پایگاه اطالعاتی
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y :کمی پایین تر تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد    
y .کلیک کنید، هرآنچه را که مرتبط با عبارت سابق بود را مشاهده خواهید کرد see all اگر روی گزینه    

y .و یا فهرست را باز نمایید contents حال به صفحه نخست برگردید و باکس مربوط به    
y :سه موردی که دراین بخش قابل مالحظه هستند را بررسی می نماییم    
y .کلیک کنید clinical guides روی گزینه    
y .این بخش که راهنماهای بالینی نام دارد، بیش از هر چیز مختص پژوهشگرانی است که در حوزه بالینی فعالیت می کنند    
y :به شکل زیر دقت کنید    

پایگاه اطالعاتی
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y .فهرست الفبایی موضوعات را خواهید دید

y .روی گزینه اول کلیک کنید    
y خالصه ای از اختالل و یا بیماری، کلید واژ های بالینی مشابه، زمینه بیماری ؤ قابل مالحظه است    
y .را نمایش می دهد search history فلش زرد رنگ تاریخچه سرچ و یا    
y .فلش صورتی قابلیت های موجود برای مطالعه مقاله است    

پایگاه اطالعاتی
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y رفته Methods Resources  حال به بخش    
y .فهرستی از کتاب های موجود همراه با لینک دسترسی به هر یک را مشاهده خواهید کرد    
y :روی گزینه اول کلیک کنید    

y :اطالعات کتاب مورد نظر در این قسمت قابل مالحظه است

پایگاه اطالعاتی
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y روی جلد کتاب کلیک کنید    
y .دقیقا شما را به سایت ناشر وصل می کند    

y .مجدد به صفحه اول، بخش فهرست برگردید    
y :کلیک کنید Drugs روی گزینه    

پایگاه اطالعاتی
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y .لیستی از داروها، فواید، مضرات، تداخالت دارویی و … قابل مالحظه است

y .اطالعات مفیدی برای پژوهشگران مشاهده خواهید کرد For researchers در صفحه اول، باکس

پایگاه اطالعاتی
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y  کمی پایین تر لیستی از اطالعات مبنی بر شواهد و مقاالت سیستماتیک که به روز هستند و یک ماه از تاریخ انتشار آن ها گذشته است
را مالحظه خواهید کرد:

y .شما می توانید هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را مطرح نمایید Featured Review در باکس    

پایگاه اطالعاتی

  2۸   مجله کتابدار 2.0  دوره سوم ، شماره اول  اردیبهشت 9۶ 



y  یا همان درک اثر بخشــی بالینی، ما با مفهوم اثر بخشــی بالینی، یافتن مقاالت Understanding clinical effectiveness در باکــس
سیستماتیک و استفاده از نتایج آن ها آشنا شده و می توانیم از هر یک از این موارد به عنوان یک فیلتر در سرچ خود استفاده کنیم.

y  بخش نهایی وبالگ مریوط به این درگاه می باشــد که تمامی موضوعات و اخبار روز رادر حوزه تحت پوشــش خود مورد بررســی قرار
می دهد و برای هر یک راه حلی علمی ارائه می دهد.

پایگاه اطالعاتی
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y به معنی سرطان را در باکس جستجو سرچ نموده و نتایج را در پابمد مالحظه می کنیم CANCER و در نهایت کلمه

 

  

                 منبع:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth 

پایگاه اطالعاتی

  30   مجله کتابدار 2.0  دوره سوم ، شماره اول  اردیبهشت 9۶ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/


اینفوگرافی: مهم ترین مدل های رده بندی موضوعی حوزه علم اطالعات و 
دانش شناسی؛ رده بندی موضوعی جیتا

y نویسنده: سمیه پناهی
   کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی از دانشگاه قم

برای دریافت فایل اینفوگرافی اینجا کلیک کنید.

اینفوگرافی
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اینفوگرافی: مهم ترین مدل های رده بندی موضوعی حوزه علم اطالعات و 
دانش شناسی؛ رده بندی موضوعی لیزا

y نویسنده: سمیه پناهی
   کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی از دانشگاه قم

اینفوگرافی
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اینفوگرافی
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اینفوگرافی
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اینفوگرافی: مهم ترین مدل های رده بندی موضوعی حوزه علم اطالعات و 
دانش شناسی؛ رده بندی موضوعی کانو

y نویسنده: سمیه پناهی
   کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی از دانشگاه قم

برای دریافت فایل اینفوگرافی اینجا کلیک کنید.

اینفوگرافی
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کتابخانه های عمومی در جامعه دانایی محور )کتابخانه ی شماره ۴ از ۳۱(
y نویسنده : مهدیه ایرانشاهی

   کارشناسی ارشد کتابداری - کتابدار کتابخانه عمومی شهدای هشتم شهریور غازیان بندرانزلی 

کتابخانه عمومی بوستون )نخســتین کتابخانه عمومی در 
ایاالت متحده(

کتابخانه عمومی بوســتون در سال ۱8۴8 تاســیس شده و اولین 
کتابخانه وابسته به شهرداری در کل ایالت متحده است!

ایــن کتابخانه بیش از 8.9 میلیون جلد کتاب را در خود جای داده 
است. کتابخانه عمومی بوستون در اصل بخشی از ساختمان مدرسه 
ماساچوســت بوده تا این که چارلز فولن مک کیم معمار، بنای فعلی 

ساختمان را ساخت.
ســاختمان این کتابخانه »قصری برای مردم« نام دارد و در ســال 
۱985 در میدان کوپلی واقع شــده اســت. این کتابخانه ســومین 
کتابخانه بزرگ آمریکا از لحاظ تعداد منابع )در رده نخست کتابخانه 
کنگره با ۱۶۰ میلیون مدرک، در رده دوم کتابخانه عمومی نیویورک 

با 53 میلیون مدرک( است. 

قانون  کتابخانــه عمومی  این  در 
واســپاری اســناد فدرال و ایالتی 
اجرا می شود. این کتابخانه دارای 
۱.7 میلیون نســخه کتب خطی 
و کمیاب اســت. همچنین دارای 
منابع مهمی، از جمله نسخه های 
 incunabula قــرون وســطایی و
)اینکانابوال: کتب اولیه چاپی قبل 
از ســال ۱5۰۱(، نسخه های اولیه 
از ویلیام شکسپیر، مجموعه جورج 
تیکنــر، ادبیات اســپانیایی، یک 

مجموعه بزرگ از دانیل دفو، ســوابق استعماری بوستون، کتابخانه 
شــخصی جان آدامز، کتابخانه ریاضی و نجومــی از ناتانیل بودیچ، 
آرشــیو مقاله مهم در مــورد آزادی، از جمله مقاالتی از ویلیام لوید 

گاریسون است.
همچنین در این کتابخانه عکس، کارت پستال، و نقشه وجود دارد. 
این کتابخانه یکی از مجموعه های بزرگ از آبرنگ و نقاشــی توسط 
توماس رولندســون نگه می دارد. کتابخانه دارای مجموعه ویژه در 
موسیقی، و پیانو بزرگ متعلق به آهنگساز آمریکایی والتر پیستون 

است.
به همه این دالیل، دیوید مک کالو مورخ آمریکایی، کتابخانه عمومی 
بوســتون را به عنوان یکی از پنج کتابخانه مهم در امریکا توصیف 
کرده اســت، در کنار کتابخانه کنگره، کتابخانه عمومی نیویورک، 
و کتابخانه های دانشــگاهی دانشــگاه های هاروارد و ییل، کتابخانه 
عمومی بوســتون بســیاری از منابع منحصر بفرد خود را به صورت 
دیجیتالی نیز در دســترس عموم قرار می دهد.این کتابخانه دارای 

۲۴ شعبه در سطح شهر بوستون است.
        

کتابخانه پیشگام
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رهبری کتابخانه اوهایو
y مترجم: لیال فتحی

   کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه مترجم
با توجه به مــوج تازه ای از تغییرات و چالش هــا در عصر جدید، 
ضروری اســت که سازمان ها و به تبع آن کتابخانه ها جهت حفظ 
موقعیت و دســت یافتن به موفقیت های بیشــتر متحول شوند. 
رهبــری تحول آفرین ایــن امکان را برای هر ســازمانی به منظور 
ارتقای عملکردشان فراهم می آورد. در این راستا مؤسسه ی رهبری 
کتابخانه  اوهایو به منظور پیشــرفت کتابخانه های ایالت اوهایو در 
عصر کنونی برنامه ای ترتیب داده است تا کارکنان متعهد و باانگیزه 
را جهت رهبری کتابخانه ها در آینده پرورش دهد. این مؤسســه 
ســعی بر این دارد که به وســیلۀ آموزش مؤثر، افراد منتخب را به 
مهارت هــای الزِم و تجارب گوناگون رهبــری تحول آفرین مجهز 
نماید و بدین منظور از مدرســانی مجــرب از محیط کتابخانه و 

کسب وکار توأمان بهره می گیرد.

رهبری کتابخانه اوهایو

 مأموریت                       
مأموریت رهبری کتابخانه اوهایو پرورش 
رهبران آینده برای کتابخانه های اوهایو، 
کمک به کارکنان کتابخانۀ اوهایو برای 
تبدیل شدن به رهبران در جوامعی که 

در آن خدمت می کنند و تشویق کتابداران اوهایو به کار مشارکتی 
برای حمایت از مأموریت کتابخانــۀ ایالتی و اهداف قانون فنی و 

خدماتی کتابخانه )LSTA( در نهادشان است. 
اهداف

رهبری کتابخانه اوهایو امیدوار به پدید آوردن نسل بعدی رهبران 
تحول آفرین کتابخانه در اوهایو است. کمیتۀ مشورتی یک تعریف 
از رهبر تحول آفرین ارائه داده است؛ یک رهبر تحول آفرین کسی 

است که:
۱. درک جامعه، ذینفعان، وضعیت فعلی و فراتر از آن

۲. مورد پرســش قرار دادن وضع موجــود و در جریان امور قرار 
گرفتن

3. پیش بینی راه حل ها و یک آینده جدید
۴. ترجمۀ ایده ها به استراتژی ها

5. مدل های شجاعت و ریسک پذیری
۶. به کارگیری و توانمندسازی دیگران

7. پرورش خالقیت و تخیل
8. هدایت به سوی پیشرفت و بهبود

9. استفاده از مهارت های مدیریتی و توانایی های اخالقی و اثربخش
۱۰. غلبه بر موانع و حوادث

۱۱. ایجاد تغییر مثبت
۱۲. آمادگی برای چالش بعدی

کتابخانه پیشگام
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یک رهبــر تحول آفرین همه این کارها را به نفــع دیگران انجام 
می دهد. رهبری کتابخانه اوهایو امیدوار است رهبران را به استفاده 
از این مهارت ها در جهت همکاری در پروژه ای که جامعۀ کتابخانه 
اوهایو و اجزای اصلی تشکیل دهندۀ خود از آن بهره مند خواهند 

شد، تشویق کند.

شرکت کنندگان با شرکت در برنامه رهبری کتابخانه اوهایو 
می توانند امیدوار به کسب چه مهارت هایی باشند؟

از طریق تجارب یادگیری هدایت شده، شرکت کنندگان خواهند 
توانست:

۱. کسب خودآگاهی از سبک رهبری شخصی شان
    توســعه یک چشم انداز روشن برای آیندۀ حرفه و کتابخانه های 

اوهایو
۲. روشن ساختن اهداف حرفه ای و شخصی

3. توانمندسازی خود و دیگران
۴. خــود را در موقعیتی قــرار دهید که در آن قــادر به انتخاب 

راهبردی برای حرکت رو به جلوی سازمان خود باشید.
5. توسعۀ شبکه ای از همساالن برای کار با آن ها به منظور پرداختن 

به مسائل حرفه ای، ایالتی و محلی
۶. پرورش یک روحیۀ همکاری میان همۀ انواع کتابخانه های اوهایو

7. بســط دادن درکی درســت از اصول برندســازی و بازاریابی و 
استفاده مؤثر از آن ها در جامعۀ خود

8. کمک در شناسایی مســائل پیش روی کتابخانه های ایالتی و 
همچنین شناسایی راه حل های ممکن برای این مسائل

 چگونه رهبری کتابخانه اوهایو متفاوت از مؤسسات قبلی 
رهبری کتابخانه اوهایو و دیگر کارگاه های رهبری است؟

کمیته مشــورتی رهبــری کتابخانه اوهایو در ســال ۲۰۱۰ یک 
بررســی انجام داد تا برداشت مدیران و کارکنان کتابخانه در مورد 
مفهوم آموزش رهبری در اوهایو را دریابد. آن نتایج در ایجاد یک 
دیدگاه تجدیدنظر شــده در رهبری کتابخانه اوهایو مورد استفاده 
قرار گرفت. مؤسسه جدید رهبری کتابخانه اوهایو جدید در سال 
۲۰۱۲ شــروع به کار کرد و به دنبال رســیدگی به هر دو مسئلۀ 
محتوایی و منطقی مطرح شده در پاسخ های بررسی یاد شده بود. 
کمیته مشورتی معتقد است که با مورد پرسش قرار دادن مدیران 
و کارکنان کتابخانه، نسبت به افکار و ایده هایشان در مورد کتابخانه 
رهبری اوهایو، اهداف و نتایج حاصل شــده، الزامات بیان شده در 

بررسی را برآورده می نماید.

مدرسان رهبری کتابخانه اوهایو در سال 2016 چه کسانی 
هستند؟

گروه ایوی مدرســانی را هم از کتابخانه و هم دنیای اقتصاد برای 
رهبری جلســات در رهبری کتابخانه اوهایو ۲۰۱۲ گرد هم آورده 
اســت. لیست کامل مدرســان به همراه بیوگرافی شان را از اینجا 

می توان پیدا کرد.

هزینه شرکت در رهبری کتابخانه اوهایو چه مقدار خواهد 
شد؟

شــهریه برای شــرکت در دورۀ رهبری کتابخانه اوهایو در ســال 
۲۰۱۶، 5۰۰ دالر بوده است. این هزینه امکانات رفاهی و وعده های 
غذایی را هم شامل می شــود؛ اما شرکت کنندگان خود عهده دار 
تمام هزینه های شــخصی یا مخارجی از قبیــل ایاب و ذهاب به 

مؤسسه خواهند بود.

چه کسی می تواند در این مؤسسه حضور یابد؟
هر کســی در هر کتابخانــه ای از اوهایو و در هر ســمتی که کار 
می کند، تشــویق به درخواست برای دورۀ رهبری کتابخانه اوهایو 
می شــود، به شرطی که تعهدشان را نسبت به آیندۀ کتابخانه های 
اوهایو ثابت کنند. نیازی به ارائه مدرک کتابداری حرفه ای یا معادل 
آن برای شــرکت کنندگان در رهبری کتابخانه اوهایو نیست اما 
شــرکت کنندگان باید تعهدشان را به جامعۀ کتابخانه شان نشان 
دهند. از طریق درخواستشان، شرکت کنندگانی انتخاب خواهند 
شد که رهبری بالقوه، مهارت های ارتباطی، ابتکار، تعهد به حرفه و 

رویکرد تفکر رو به جلو برای حل مشکالت را نشان دهند.

هیئت انتخاب رهبری کتابخانه اوهایو به دنبال شرکت کنندگان 
به نمایندگی های مختلف:

موقعیت ها در داخل کتابخانه برگزار شود.
اندازه کتابخانه ها )کوچک، بزرگ، روستایی، شهری، برون شهری( 

و
انواع کتابخانه ها )دانشگاهی، عمومی، آموزشگاهی و تخصصی(

آیا محدودیت در تعداد افرادی که می توانند از هر کتابخانه 
پذیرش شوند وجود دارد؟

هیچ محدودیتی بــرای تعداد متقاضیان از یــک کتابخانه وجود 
ندارد. گرچه، کمیته انتخاب در نظر دارد تعداد شــرکت کنندگان 
پذیرفته شده از هر انجمن را به سه تا محدود کند. با این حال، در 
این رویداد تعداد کافی تقاضا برای تکمیل ظرفیت کالس رهبری 
کتابخانه اوهایو در ســال ۲۰۱۶ وجود نداشــته است، ما در نظر 
خواهیم داشت تعداد شــرکت کنندگان از هر کتابخانه را افزایش 

دهیم.

چه تعداد افراد می توانند شرکت کنند؟
هیئت انتخاب به دنبال 3۲ نفر شرکت کننده برای انجمن رهبری 

کتابخانه اوهایو برای سال ۲۰۱۶ بوده است.
آیا همــه ی انواع کتابخانه ها قادر به حضور در مؤسســه 

هستند؟
هیئت انتخاب همۀ کتابخانه ها و کارکنان آن ها را برای شرکت در 

دورۀ رهبری کتابخانه اوهایو ترغیب می کند.

منبع:
library leadership ohio :این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است

کتابخانه پیشگام
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)SEO( الگوریتم های گوگل در بهبود رتبه بندی وب  سایت ها
y نویسنده : میثم داستانی

   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

سئو چیست؟
سئو مخفف سه کلمه Search Engine Optimization می باشد و به 
معنی بهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو است. امروزه 
اگر یک وب سایت بخواهد در گوگل به عنوان نتایج اول نمایش داده 
شــود باید به قوانین سئو احترام گذاشته و بخش گسترده ای از آن 

قوانین را در وب سایت اش رعایت نماید.

مهم تریــن الگوریتم هایی که گوگل برای رتبه بندی صفحات وب به 
کاری می برد به قرار ذیل می باشند:

:)google penguin( الگوریتم پنگوئن
این الگوریتم در تاریخ ۲۴ ماه آپریل ۲۰۱۲ بر روی هســته گوگل 
قرار گرفت و به طور رسمی معرفی شد. وظیفه اصلی این الگوریتم 
 Black( مقابله با سایت های اسپمر است که از روش های غیر اصولی
hat( برای بهینه سایت شــان استفاده می کنند. پنگوئن الگوریتمی 
است که سایت های بسیاری را پنالتی و از نتایج جستجو حذف کرد 
و سایت های بسیاری را از صفحات آخر به اول و بالعکس از صفحات 

اول به آخر برد.

:)Google Pirate(الگوریتم دزد دریایی گوگل
دزد دریایی گوگل نام یکی از آپدیت های الگوریتم موتور جستجوی 
گوگل اســت که در آگوست سال ۲۰۱۲ با هدف جریمه کردن و یا 

پایین آوردن رنک سایت هایی که از آن ها شکایت شده و قوانین کپی 
رایت را نقض کرده اند انجام شد.

:)Panda algorithm( الگوریتم پاندا
پانــدا برای اولین بار در ۲3 فوریه ۲۰۱۱ راه اندازی شــد. این یک 
اتفاق بزرگ بود. هدف پاندا تالش برای نمایش سایت های با کیفیت 
باال در رتبه های باالتر نتایج جستجو بود و کاهش رتبه سایت هایی 

که ممکن بود کیفیت پایین تری داشته باشند.

:)Hummingbird( الگوریتم مرغ مگس خوار
این الگوریتم بر اســاس دو اصل دقت و ســرعت ایجادشده است. 
الگوریتم مرغ مگس خوار تمرکز بیشتری روی موضوع مباحث دارد. 
این الگوریتم بر تمامی جمالت و مکالمات تمرکز دارد به جای اینکه 
بر روی یک کلمــه خاص تمرکز کند. هدف ایــن الگوریتم یافتن 
صفحاتی است که موضوع مرتبط دارند و نه صفحاتی که فقط چند 

کلمه کلیدی را استفاده کرده باشند.

:)Pigeon( الگوریتم کبوتر
در سال ۲۰۱۴ گوگل الگوریتم جدیدی به نام کبوتر را معرفی کرد. 
این الگوریتم کبوتر گوگل باعث می شود نتایج جستجو در گوگل بر 
اساس موقعیت مکانی و محلی نمایش داده شود. این الگوریتم باعث 
سرعت بیشتر برای رسیدن به نتایج و همچنین موجب نمایش نتایج 
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نزدیکتر به آنچه که شما می خواهید می شود. برای مثال زمانی که 
شما به دنبال یک دانشگاه می گردید گوگل دانشگاه ها را به نسبت 

نزدیکی به شما نمایش می دهد.

:)Caffeine( الگوریتم کافئین گوگل
آنچه برای گوگل اهمیت زیادی دارد، محتوای سایت است. از این 
رو تولید محتوا یک امر حیاتی در بهینه سازی وب سایت می باشد. 
گاهی وبمسترها برای بهینه سازی سایت خود، اقدام به آنالیز سایت 
می کنند که در آن تغییراتی در قسمت محتوا صورت می گیرد. در 
این صورت گوگل باید متوجه تغییرات صورت گرفته در وب سایت 
باشد. بدین منظور از الگوریتم کافئین استفاده می کند. با استفاده 
از الگوریتم کافئین، گوگل به طور مداوم در وب در حال جســتجو 
اســت. در این صورت وب ســایت ها را در کمترین زمان ممکن 
ایندکس می کند. گوگل در گذشته برای نشان دادن صفحه نتایج 
از سیستم index استفاده می کرد. در حالی که اکنون به جای آن 
کافئین را مورد اســتفاده قرار داده است. سیستم ایندکس گوگل 
به صفحات موجود در فهرســت خود رجوع می کند. در حالی که 

کافئین به صورت Live انجام می شود.

:)Google Zebra( الگوریتم گور خر گوگل
این الگوریتم جهت کیفیت سنجی فروشگاه های اینترنتی طراحی 
و اجرا شــده است و پس از آن فروشگاه های اینترنتی بی کیفیت و 

بی ارزش را از رتبه بندی گوگل دور می ریزد.

:Mobilegeddon الگوریتم
این الگوریتم وب سایت هایی که ریسپانسیو )Responsive( نیستند 
یا قابلیت اســتفاده توسط موبایل و یا تبلت را ندارند، به تدریج از 

نتایج جست و جو حذف می کند.

:Payday Loan  الگوریتم
این الگوریتم  ســایت هایی که از کلمات کلیدی پرکاربرد استفاده 
می کنند و عماًل نوعی کار اسپم را انجام می دهند را شناسایی و از 

لیست جستجو حذف می کند.

:Page Layout الگوریتم
این الگوریتم وب سایت هایی که تبلیغات آزار دهنده مانند تبلیغات 
پاپ آپ، بین پست ها و فلشی دارند که در نتیجه باعث کند شدن 
سرعت سایت و ســخت پیدا کردن مطالب ســایت می شوند، را 

شناسایی می کند.

:Authority Page الگوریتم
این الگوریتم با تحلیل اطالعات ســایت نظیر لینک های ورودی، 
تعداد بازدید کننده ها، زمان ماندن بازدید کننده در سایت، کیفیت 
مطالب و میزان قدرت وب ســایت را می ســنجد، همچنین این 

الگوریتم شباهت زیادی با پیج رنک گوگل دارد.

:)Honey moon( الگوریتم ماه عسل
ماه عسل گوگل وب ســایت برای مدت کوتاهی جایگزین یکی از 
رتبه های باال در نتایج گوگل می شــود و در این مدت روبات های 
گوگل برخورد کاربران با ســایت را بررسی می کنند، تعداد کلیک 
کاربر روی لینک ها و میزان ضریب خروج از ســایت عوامل مهمی 
هستند که بر رتبه نهایی وب سایت تاثیرگذار خواهند بود. در این 
مدت گوگل عالوه بر الگوریتم های خود میزان اســتقبال کاربران 
از صفحه وب ســایت را تحت نظر گرفته و در پایان جایگاه اصلی 
را تعیین خواهد کرد. بســیاری از افراد فکر می کنند که پیشرفت 
خوبی داشــته اند ولی به یک باره ســایت آن ها جریمه شده است، 
در حالی که جایگاه واقعی آن ها از ابتدا همین بوده است. ماه عسل 

گوگل معموالً برای وب سایت های تازه ثبت شده اتفاق می افتد.

فناوری
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کتابخانه هایی با طراحی کاربر محور
y مترجم : فاطمه کرمی

   کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی  

افتتاح بزرگ تین اچ کیو۱ در کتابخانه دکتر مارتین لوتر کینگ
عکس مردمی از کتابخانه عمومی سن خوزه

این روزها، قبل از مرحله طراحی یک ســاختمان جدید یا نوسازی 
یک کتابخانــه، جمع آوری ورودی های عمومــی عمیق )اطالعات، 
منابع و خدمات مورد نیاز جامعه کتابخانه( با اســتفاده از روش های 
مختلف اعم از گروه های متمرکز برای توســعه جامعه تا رسانه های 
اجتماعی الزامی اســت؛ اما تعداد کمــی از کتابخانه ها این مورد را 
بــرای مرحله بعدی در نظر می گیرند، نه تنها می فهمند کاربران چه 
چیزی نیاز دارند یا چه چیزی را ارزیابی می کنند و نظر کتابداران و 
تخصص طراحان کتابخانه را بر اساس نیاز کاربران محدود می سازند، 
همچنین به کاربران نیز اجازه می دهند به طور مستقیم در همکاری 

با افراد حرفه ای در مورد طراحی، تصمیم گیری کنند.
معماری و طراحی شــرکت ژیروســکوپ این رویکرد را هم زمان با 
توســعه تین اچ کیو پذیرفت، تین اچ کیو فضایــی برای نوجوانان 
اســت که در ماه اوت در کتابخانه دکتــر مارتین لوتر کینگ )یک 
کتابخانه مشترک اداره شده به وسیله ی شرکایی از کتابخانه عمومی 

سن خوزه و دانشگاه ایالتی سن خوزه( افتتاح شد.
لوئیس مکی طراح نمایشگاه ژیروسکوپ گفت: نوجوانانی که فضا را 
خوب مورد استفاده قرار خواهند داد، در فرآیند طراحی تین اچ کیو 
در طبقه همکف حضور داشتند. در یک دوره از کارگاه ها و جلساتی 
که حدود یک ســال طول کشیدند، طراحان ژیروسکوپ با تیمی از 
حــدود ده کاربر جوان کتابخانــه کار می کردند تا بفهمند فضا چه 
نقشی باید بازی کند، چه منابعی باید فراهم کند و چگونه باید باشد 

و چطور به نظر بیابد.
»محو خطوط میان نوجوانان به عنوان طراحان، مشتریان، کاربران و 
طرفداران برای طراحی فضا، واقعاً سرگرم کننده بود و انرژی مثبت 
زیــادی ایجاد کرد،« مکی به LJ گفت: »این کار مانند یک همکاری 

واقعاً سالم احساس شد«.
پس از ایده پردازی نوع فعالیت ها و منابعی که آن ها می خواســتند 
1. TeenHQ

در تین اچ کیو ایجاد کننــد، نوجوانان، طراحان و کتابداران به طور 
مساوی به وسیله نوارچسب و جعبه ها روی طرح های مختلف ممکن 
مدل های آزمایشــی کار کردند. طراحــان بعداً این پیش نویس ها را 
به مدل های ســه بعدی تغییر دادند و آن ها را اصالح کردند تا اینکه 
نوجوانــان در یک طــرح نهایی قرار گرفتند- چیــزی که آن ها به 
هیئت مدیره کتابخانه ارائه کردند. نتیجه، یک فضای بسیار متفاوت 
نســبت به چیزی بود که کارکنان کتابخانه در شــروع کار انتظار 

داشتند.
اریک برمــن، کتابدار نوجوان کتابخانه کینگ گفت: »اســتودیوی 
ضبط در این فضا، به عنوان مثال، یک مقدار بسیار بزرگ تر از چیزی 
که ما پیش بینی کردیم، شــد«. »ما به عنــوان کتابدار می دانیم چه 
چیــزی می خواهیم و چه چیزی می توانیم ارائه دهیم؛ اما زمانی که 
برای فهمیدن نیاز کاربران کتابخانه به میان گروهی از آن ها برویم، 
با فضای بســیار بهتری به نتیجه می رسیم.« ارتباط بین کاربران و 

طراحان، راه را برای فرآیندی ساده تر هموار کرد.
مکی گفت: »من طبقات متعدد بوروکراســی را از دســت ندادم«. 
»ارتباط مســتقیم هم بــا کاربران و هم با مشــتری، خودبه خود با 

طراوت و کارآمد بود.«
در تین اچ کیو کتابخانه عمومی سن خوزه، طراحان جوان، همکاران 
حرفه ای خودشان را با پیشنهاد های خالق مانند استفاده از مربع های 
نمونه برای فرش کردن فضای جدید، دادن یک نمای شطرنجی ویژه 

به کف اتاق و ذخیره پول در معامله، شگفت زده کردند.
اجرای عملی

در یک مقیاس )و بودجه( کوچک تر، دبیرستان پل سنگی در اشبرن، 
ویرجینیا، یک فرایند طراحی کاربر محور مشابه را به عهده گرفت. 
کتابخانه، یک تغییر شکل با ورودی های دانش آموزی ایجاد کرد- و 
عمل را با کار سخت همان دانش آموزان و دوستان آن ها انجام داد.
کتابداران کارن فرزین و کاســاندرا دوناهو بــه LJ. گفتند: »دانش 
آموزان برای چیزهایی مانند ایستگاه های شارژ و مکان های ساکت و 

آرام درخواست دادند.«
کارکنان ســعی کردند تا این نیازها را به وسیله مرتب سازی مجدد 
قفســه بندی موجــود و ســرمایه گذاری در مبلمــان متحرکی که 
انعطاف پذیری بیشــتری به طراحی جدید می دهد، برآورده کنند تا 
نیازهای دانش آموزان تیزهــوش را برطرف کنند. آن ها گفتند که 

پاسخ ایده آل بوده است.
»مکان های نشســتن جدید و سازه های قابل حمل به کرات استفاده 

می شوند، همان طور که ما انتظار داشتیم.«
منبع:

این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است:
User-Designed Libraries | Design4Impact 
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یک تکنیک، یک تجربه )شماره چهار: زرد و صورتی(
y نویسنده : لیا عرفانی

   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی 

عنوان کتاب: زرد و صورتی
نویسنده و تصویرگر: ویلیام استیگ

مترجم: کلر ژوبرت
انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

سال نشر: ۱387، گروه سنی: ج – د

خالصه:
داستان »زرد و صورتی«، داستان تخیلی دو آدمک چوبی است که 
یکی زرد است و دیگری صورتی، یکی چاق است و دیگری الغر. این 
دو آدمک پرســش هایی درباره پیدایش خود دارند و نمی دانند چرا 
و چگونه به وجود آمده اند. آن ها درصدد فهم و کشــف چگونگی به 
وجود آمدنشان٬ کنکاش می کنند. در لحظه پایانی داستان، مردی 
دست به کمر می آید و با گفتن این که »خوب دیگر خشک شده اند« 
آدمک ها را بر می دارد و با خود می برد درحالی که هنوز هم نمی دانند 
و به پاسخی قطعی نرسیده اند، این مرد با ورودش سؤاالت جدیدی 
را مطرح می کند این مرد کیست؟ آیا او همان سازنده است؟ اگر بله 

او چرا آن ها را به وجود آورده است؟
عالوه بر موضوع داستان که متمرکز بر چرایی و علت به وجود آمدن 
آدمک ها است، فضای داستان گفتگوهای حلقه ی کندوکاو را تداعی 
می کند، گفتگوهای زرد و صورتی که با پرســش، دلیل آوری و شک 
در پاســخ همراه است به خوبی باعث شده تا داستان از عهده ی این 

شبیه سازی بربیاید. همچنین پایان بندی باز داستان که با طرح یک 
پرســش جدید و تالش برای فهمیدن حقیقت داستان را در ذهن 

مخاطب- کودک-  ادامه می دهد.
شیوه اجرا:

بخشی از کتاب برای کودکان خوانش می شود:
آدمک زرد پرســید: »می دانی اینجا چــه کار می کنیم؟« آدمک 
صورتی گفت:»نه. حتی یادم نمی آید چطور شــد که اینجا هستم« 
آدمــک زرد ادامه داد: »یادم نمی آید چطور به اینجا آمده ایم. همه 

چیز جدید و عجیب و غریب به نظر می آید. ما کی هستیم؟«ٔ.
ســپس از بچه ها می پرســم مگه آدم صورتی هم داریم؟ آدم زرد 
چطــور؟ چــرا آدم صورتی چاقه و چــرا آدم زرده الغره؟ اینها چرا 
یادشون نمیاد کجا هستند؟ به نظرتون آلزایمر دارند؟ و سواالتی در 
خصوص موضوع کتاب که سبب انگیزه کودک به مطالعه اثر گردد، 
ســپس از آنها می خواهم که به کتابی که خوانده می شــود گوش 
کنند و بعد از خوانش پاســخ سواالت من را بدهند. پس از خوانش 
کتاب در خصوص ســواالت مطرح شــده با کودکان به گفتگو می 
پردازم و آنها را تشویق به کشف علت پدیده ها می کنم و از آنها می 

خواهم عادت پرسشگری را در خود پرورش دهند.
فواید این تکنیک:

برانگیختــن حس کنجکاوی کودک، تقویــت مهارت تفکر، تقویت 
روحیه پرسشگری، مهارت یافتن پاسخ از میان اطالعات ارائه شده

کارآفرینی و خالقیت
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فعالیت های TIMOTHY D. BOWMAN در حوزه ارتباطات علمی

y نویسنده : فیروزه دوخانی
   دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  

 )Timothy D. Bowman( تیمودی
اســتادیار دانشــکده کتابداری و 
وایــن  دانشــگاه  اطالع رســانی 
دردترویت میشیگان۱ می باشد)۱(. 
وی دوره فوق دکترای خود را در 
تاریــخ ۲۰۱5 – ۲۰۱۶ در مرکز 
تحقیقات جامعه شناسی آموزش۲ 
در دانشگاه تورکو فنالند گذراند. 
تحقیقــات وی در ایــن مرکــز 
معطوف به بررسی در زمینه منابع 
باز، ارتباطات علمی و آلتمتریکس 
در کنار دکتــر کیم هولمبرگ و 
دکتــر فرشــته دیــده گاه  بوده 

است)3(.
بورمن دارای مدرک دکترای کتابداری و اطالع رســانی از دانشکده 
انفورماتیک و رایانه دانشــگاه بولمینگتون3 هند در سال ۲۰۱5 می 
باشد. وی مدرک فوق لیسانس خود را در همین زمینه در دانشگاه 
فوق در سال ۲۰۰۱ اخذ کرده است و پیش تر دارای مدرک لیسانس 
در ســال ۱999 در زمینه روان شناسی از دانشگاه ایالتی هند بوده 

است)۲(.
 بورمن به عنوان پژوهشگر 
در  زیــادی  تحقیقــات 
زمینه های ارتباطات علمی، 
کتاب سنجی و آلتمتریکس 
در دانشــگاه مونترال کانادا 
)۲۰۱۴ – ۲۰۱5 ( انجــام 
داده اســت. همچنیــن به 
عنوان دســتیار پژوهش در 
کنار دکتــر Cassidy Sugimoto در ســالهای ۲۰۱۲ – ۲۰۱۴ به 
پژوهش در زمینه علوم انسانی دیجیتال۴ پرداخت و از سال ۲۰۰7 
 William R.  و دکتــر  John A. Walsh تــا ۲۰۱۱ در کنــار دکتر
Newman  از اســاتید دانشــگاه ایندیانا هند در پروژه ایی با عنوان 
Chymistry of Isaac Newton Project  در آزمایشــگاه فرهنگــی 
دیجیتال دانشــگاه ایندیانا مشــغول بود. بورمن به عنوان دستیار 
پژوهش در آزمایشــگاه نوروسایکولوژی دانشگاه هند در کنار دکتر  
Allen Butt  در سالهای ۱997 – ۱999 به پژوهش در زمینه های 

1. http://slis.wayne.edu/faculty/bio.php?id=142817
2. http://ruse.utu.fi/
3. http://www.soic.indiana.edu/index.html
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_humanities

نوروسایکولوژی و طراحی الگوریتم های کامپیوتری پرداخته است. 
وی عالوه بر فعالیت های تحقیقاتی، پست های اجرایی مختلفی را تا 
کنون به عهده داشته است. از جمله مدیر وب، دانشگاه سنت ماری، 
ســن آنتونیو، تگزاس5 )۲۰۰۱ – ۲۰۰7(،  مهندس خبره شــرکت 
BowCor  بلومینگتــون  ایندیانــا۶ )۲۰۰۰ – ۲۰۰۱(، مســئول 
وب ســایت  گروه کتابداری و اطالع رسانی، دانشکده انفورماتیک و 
رایانه، دانشگاه ایندیانا )۲۰۰۰ – ۲۰۰۱(، کارشناس ارشد خوابگاه  
کتابخانه  دانشــگاه ایندیانا )۱999 – ۲۰۰۰( و متخصص برجسته  

M3Studio، شرکت بلومینگتون )۱998-۱999( بوده است.

بورمن واحدهای زیادی از جمله مدیریت دانش و فراداده ها )عملی 
، نظری( در دانشــگاه Wayne State University  از ســال ۲۰۱۶ 
تا کنون  و مدیریــت اطالعات، اســتانداردهای مختلف اطالعات، 
برنامه نویســی، معماری اطالعات برای وب، علوم انسانی دیجیتال 
Indiana Uni- رو مقدمه ایی بر جی آی اس را در مقاطع مختلف د

versity از ســال ۲۰۰9 تا ۲۰۱۲  تدریس کرده است. در این رابطه 
او واحدهــای نظری و عملی را با شــوق فــراوان و در برخی موارد 
خارج از محیط دانشگاه جهت تحکیم و تداوم آموزه های خود برای 

دانشجویانش ارائه داده است )3(.
وی در سال ۲۰۱5 موفق به اخذ جایزه  پوستر برجسته از پانزدهمین 
کنفرانس بین المللی علم سنجی و اطالع سنجی در استانبول ترکیه 
  7NSF and 8NEH  شــد. همچنین موفق به اخذ کمک های مالی از
جهت انجام پروژه ایی در زمینه های علوم انسانی دیجیتال و ارتباطات 
علمی شده است)۲(. در ادامه لیست جوایز وی قابل مشاهده است:

Outstanding Poster Award, 15TH International Confer-     
ence on Scientometrics & Informetrics, ۲۰۱5
 Margaret Griffin Coffin Fellowship, IU Department of    
 Information and Library Science, School of Informatics and
Computing, 2013-2014
Margaret I. Rufsvold Fellowship, IU Department of In-     
 formation and Library Science, School of Informatics and
Computing, 2010-2011

 Margaret Griffin Coffin Fellowship, IU Department of    
 Information and Library Science, School of Informatics and
Computing, 2008-2009

5. St. Mary’s University, San Antonio, Texas
6. BowCor, Inc., Bloomington, Indiana
7. https://www.nsf.gov/funding/
8. https://www.neh.gov/

دانشمندان
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همچنین با تعداد زیادی مجله و سازمان های معتبرهمکاری های 
علمی داشته است. از جمله )3(:

Aslib Journal of Information Management        
Digital Humanities Quarterly        
First Monday        
Graduate Journal of Social Science        
Information Research        
International Journal of Sport Management and Mar-         
keting
Journal of Informetrics        
PLOS One        
SIG-SI 2012 best student paper award        
 Social Theory in Information Systems Research )STIR        
 ’۱۲( at the ۱۸th Americas Conference on Information
.Systems
 Social Theory in Information Systems Research )STIR        
 ’۱۱( at the ۱۷th Americas Conference on Information
.Systems
 Social Theory in Information Systems Research )STIR        
 ’۱۰( at the ۱۶th Americas Conference on Information
.Systems
Member. Center for Research on Mediated Inter-         
 action, Department of Information and Library Science,
 School of Informatics and Computing, Indiana University
))2008-Present
 Member. Stonecutters Digital Humanities Group,         
 Department of Information and Library Science, School
 of Informatics and Computing, Indiana University
.))2011-Present

زمینه های پژوهشی مورد عالقه  بورمن شامل موضوعات: جامعه 
شناســی ، مطالعه ارتباطات علمــی )درک ارتباطــات افراد در 
شبکه هایی همچون فیس بوک ، توییتر و مندلی و بررسی چگونگی 
فهم افراد از مطالب ارائه  شده در فضاهای مجازی و تفسیر صحیح 
این ارتباطات)۱( (، دگرســنجی ها یا آلتمتریکس، منابع باز، علوم 
انســانی دیجیتال و انفورماتیک اجتماعی)۲( می باشــد و به طور 
کلی محــور اصلی تحقیقات وی معطوف به اســتفاده از روش ها 
و نظریه های اجتماعی، روان شناســی، زبان شناسی و تئوری های 
فلســفی برای مطالعه ارتباطات علمــی و آلتمتریکس و منابع باز 
و حضور در محیط های آنالین می باشد)3(. لذا رساله دکتری وی 
هم در زمینه مطالعــه چهارچوب های فنی و اجتماعی ارتباطات،  
برگرفتــه از تحلیــل چارچــوب Erving Goffman ) ۱97۴( و 
 Gibson‘s چارچوب مدیریت برداشــت )۱959( و مفهوم کارایی

)۱977( می باشد.
وی در رســاله خود با عنوان »بررسی استفاده محققان از کارایی 

و چارچوب های فنی جهت مدیریت برداشــت های  شــخصی و 
حرفه ای در توییتر«۱ )3(، به بررسی درک افراد از جریان ارتباطات  
تحت وب پرداخته است. وی هم اکنون مشغول مطالعه ارتباطات 
علمی در توییتر و دیگر محیط های رسانه های اجتماعی با استفاده 
از چارچوب های به دســت آمده از رساله دکتری خود می باشد. او 
می گوید »کار من  با تحلیل ارتباطات شخصی و حرفه ای محققان 
منجر به ایجاد مباحثی در زمینه های ارتباطات علمی، علم سنجی، 
دگرسنجی، و نظریه اجتماعی  می شود«. به طور کلی وی بیش از 
8 سال تجربه پژوهشی در زمینه  ارتباطات علمی در محیط های 
آنالین دارد  که به طور گسترده ای در مجالت بین المللی منتشر 

شده است)۱(.

بورمن نتایج پژوهش ها و تحقیقات خود را در غالب کتاب، مقاله، 
ارائه در کنفرانس ها، ســخنرانی، گزارشــات و کارگاه های متعدد 
عرضه کرده اســت. جهت مطالعه آثار وی لطفا به آدرس پیش رو 

مراجعه فرمایید: 
http://www.tdbowman.com/curriculum-vitae
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کتابداران نخبه؛ زهرا صادقی علویجه
y نویسنده : سمیه پروین

   دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مصاحبه با خانم زهرا صادقی علویجه، کتابخانه فردوســی علویجه 
)استان اصفهان(

1. لطفًا در ابتــدا خودتان را برای خواننــدگان ما معرفی 
بفرمایید؟

زهرا صادقی علویجه، متولد سال ۱3۶۶ هستم. دوره کارشناسی رو 
در دانشــگاه پیام نور خوانسار و کارشناسی ارشد در دانشگاه شیراز 
گذروندم. دبیر کمیته هماهنگی ادکای ۶ بودم که اهم کارم دبیری 
دومین نشست هم اندیشی دبیران انجمن های علمی دانشجویی علم 
اطالعات و دانش شناســی ایران در ســال 9۲ در دانشگاه یزد بود. 
از مهر ســال 9۲ به اســتخدام نهاد در اومدم که از ابتدا مسئولیت 
کتابخانه فردوسی علویجه )استان اصفهان( رو بر عهده داشتم. حدود 
شــش ماه کارشناس فرهنگی شهرستان نجف آباد بودم که به علت 

کثرت کار در کتابخانه از این فعالیت انصراف دادم.
=اثر تألیفی من پایگاه استنادی اسکوپوس از تئوری تا عمل نام داره 
که به همراه خانم مریم اکوان و آقای محمدرضا نیازمند نگارش شد.

2. درباره کتابخانه فردوســی علویجــه، محل کار خود هم 
توضیح بفرمایید؟

این کتابخانه در سال ۱35۰ تأسیس شد. درجه 5 در دو طبقه و با 
متراژ ۲۱۰۰ متر اســت. در حال حاضر دارای بیش از ۲۰۰۰ عضو 
و 3۴۰۰۰ نســخه کتاب اســت. این کتابخانه تنها کتابخانه شهری 
نهادی منطقه مهردشت با جمعیتی حدود 3۰.۰۰۰ نفر هست و از 

شهر و روستاهای اطراف نیز به این کتابخانه مراجعه می کنند.
3. چگونه به رشته ی کتابداری روی آوردید؟

قسمت این بود در این رشــته تحصیل و مشغول به خدمت باشم. 
دوران راهنمایی همیشه آرزو داشتم مسئول کتابخانه مدرسه باشم 

که هیچ وقت این امر محقق نشد.

4. چقدر اهل کتابید و چه می خوانید؟
در برنامه روزانه خودم از ۱5 دقیقه گرفته تا 5 ساعت در روزهای 
تعطیل. بیشتر در زمینۀ تاریخ که مجموعه کوچکی از کتاب های 

تاریخی مورد عالقه ام را در منزل دارم.

5. ولین و آخرین کتابی که خوانده اید؟
عنوان اولین کتاب خاطرم نیست فقط یادمه اسب سفیدی روی 
جلــد کتاب بود. فکر می کنــم کالس اول بودم چون پدرم برام 
خوندن. آخرین کتابم که هنوز به پایان نرسیده شوهر آهو خانم 

اثر علی محمد افغانی

6. ما شما را به عنوان یکی از کتابداران خیلی عالقه مند، 
خالق و با انرژی می شناســیم؟ چرا شما سعی می کنید 
که عالقه مندی و اشــتیاق به مطالعــه را در جامعه ی محل 

زندگی تان بیشتر کنید؟
من به عنوان یک کتابدار خودمو موظف میدونم شهروندان شهرمو به 
کتاب و کتابخانه جذب کنم. وظایف از هدف نشات می گیره. اولین 
هدف ارتقای فرهنگ مطالعه در شهر هست. حاال با هر برنامه ای که 
به ذهن من یا همکارانم برسه اجرایی می کنیم. دومین دیدن لبخند 

رضایت مراجعه کنندگان به ویژه کودکان.
عمده تالش ما برای دانش آموزان ابتدایی و کودکان مهدها هست. 
چرا که همانند لوح ســفید و موم هســتن و به عقیــده من اگر از 
کودکی بچه ها را با کتاب و کتابخانه آشنا کنیم انگیزه کتاب خوانی 
در آن ها نهادینه می شوند و در آینده خودشان به کتابخانه مراجعه 

می کنند؛ و فرهنگ کتاب خوانی گسترش پیدا می کند

۷. می توانید از طرح و ایده هایــی که تابه حال اجرا کردید 
برایمان بگویید؟

برقراری تماس با ناشــران از سراسر کشور جهت تأمین منابعی که 
کتابخانه دارای ضعف است. از این طریق توانستیم ۱۰.۰۰۰ کتاب 

اهدایی از ناشرین دریافت کنیم.
طرح کتاب باز: در این طرح یک داســتان کوتاه و آموزنده به صورت 
مصور چاپ و بر روی دیوار نصب می شــود. داستان به نوعی انتخاب 

می شود که مورد توجه سنین کودک تا بزرگ سال قرار می گیرد.
همیــار کتابخانه: تعــدادی از دانش آموزان فعــال به عنوان همیار 
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انتخاب شده، آموزش می بینند و به عنوان رابط کتابخانه در مدرسه 
به ایفای نقش می پردازند.

هر روز با یک شهید: در این طرح روزانه یک کتاب مربوط به یکی 
از شهدا به مراجعه کنندگان معرفی می شود.

بخــش مفاخر شــهر علویجــه: در این بخش بیــش از 5۰ اثر از 
نویســندگان شــهر علویجه گرداوری و به نمایش در میاد. ضمن 

اینکه این آثار در کانال کتابخانه نیز معرفی می شوند.
حضور در مدارس با عناوین مختلف مثل اهدای جوایز مســابقات. 
تقدیــر از همیــاران کتابخانه، برگزاری کالس هــای قصه گویی و 

کتاب خوانی در مدارس ابتدایی )در قالب نشست مدرسه ای(،
برگزاری کالس انشــا در کتابخانه که بــا چندین هدف همچنان 
انجام میشــه. نوشتن انشا با موضوع پیشنهادی کتابداران، معرفی 
کتب توســط کتابدار و دانش آموزان، آشــنایی با کتب مرجع و 

آموزش نحوه استفاده از آن ها، حضور مرتب در کتابخانه و …
ارتباط با سایر ارگان ها در مناسبت های مرتبط با آن ها مثل اداره 

آموزش  و پرورش، اداره آتش نشانی، امام جمعه و … .

۸. چه ایده هایی برای آینده و ایجاد جذابیت در مخاطبین 
کتابخانه دارید.

عضویت ۱۰۰ درصدی شهروندان در کتابخانه هدف نهایی است. 
عضویت نه به معنای آمار بلکه عضویت فعال و حضور مداوم ایشان 
در کتابخانه. با طبقه بندی شــهروندان و نیازســنجی و گرداوری 
منابع یا اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی می توان به این مهم 

دست یافت.

۹. فکر می کنید جامعه مسئولین کتابخانه از فکر و ایده ی 
شما حمایت می کنند یا بر عکس ممکن است مزاحم شما 

هم بشوند؟
در بیشــتر مواقع حمایت شــده. از جمله می تونم از جناب آقای 
هالکویی مدیرکل محترم استان اصفهان نام ببرم که همیشه پیگیر 
کارها و مشوق ما بودن. همکاری عالی برخی مدیران مدارس که به 
ما در پیشرفت کتابخانه کمک شایان توجهی داشتن. موارد اندکی 
هم مشکالت بوده که در هر کتابخانه و ارگانی مشاهده شده. مثل 
برخی ناهماهنگی ها، ارباب رجوعی که شــاید هنوز نمیدونن در 

محیط فرهنگی چطور باید رفتار کرد و ….

10. اگر روزی مدیر نهاد کتابخانه های کشــور باشید چه 
برنامه هایی را پیاده سازی می کنید؟
تشکیل چارت سازمانی برای کتابخانه ها

انتصاب رئیس شهرستان ها از میان فارغ التحصیالن رشته کتابدار 
به خاطر درک کردن کتابداران و وظایف آن ها

11. از سختی های کارتان بفرمایید.
مهم ترینش مشکالت مالی هست. برنامه های متعددی میشه اجرا 
کرد ولی متأسفانه نیاز به تأمین بودجه هست که به سختی فراهم 
میشه. باز نبودن دست مسئول کتابخانه در انجام برخی کارها که 

شــاید وقتی به نامه نگاری ها و پیگیری هــای کار فکر می کنیم از 
اون کار صرف نظر کنیم. مســئول کتابخانه هم زمان باید عالوه بر 
انجام وظایــف اصلی خود و هماهنگی های همه جانبه، به کارهای 
کتابداری بپردازد و به دنبال فعالیت های جدید برای جذب بیشتر 
اعضا به کتابخانه باشد. وجود بعضی قوانین دست و پاگیر و شاید 
وجود مشــکالتی در خود محل کار به نوعی صبر ایوب و عمر نوح 
و ثروت سلیمان الزم داره تا بشه روی پا ایستاد و به فعالیت ادامه 

داد.
وجود مســئولیت های متعدد در کتابخانه که روز به روز نیز بر این 

مسئولیت ها و کارها اضافه می شود.

12. آیا کتابخانه فردوسی عناوینی کسب کرده است؟
در سال 9۲ با عضویت ۱5۰۰ نفری هفته کتاب رتبه ۱۶ کشور به 

لحاظ تعداد اعضا کسب کردیم.
کســب رتبه چهارم اســتان به لحاظ میزان امانت، رتبه هشتم به 
لحاظ تعداد اعضا و رتبه سیزدهم به لحاظ تعداد منابع ثبت شده 

در سال ۱395 از میان ۱77 کتابخانه در استان اصفهان.

13. یک کتابدار خوب دارای چه ویژگی هایی است؟
اخالق خوب. صبور. همگام با علم روز.

14. با مجله کتابدار 2.0 آشنایی دارید؟ آن را چطور ارزیابی 
می کنید؟

همین طــور که از عنوان مجله بر میاد، یاری رســان کتابداران در 
به روزرسانی خودشون هست. با مطالعه مقاالت این مجله میتونن 
با علم روز آشنا بشن. ویژگی خیلی خوب این مجله جوان گراییش 
هست. مصاحبه با نخبگان جوان، کتابداران جوان با انگیزه از جمله 

این ویژگی هستند.

15. با تشــکر از وقتی که در اختیار ما قراردادید، سخن 
پایانی؟

ســپاس از اینکه بنده رو برای این مصاحبه انتخاب کردین. تشکر 
ویژه از جناب آقای مختارپور که واقعاً پیگیر مشــکالت کتابداران 
هســتند، مدیرکل محترم اســتان اصفهان که همیشه نسبت به 
کتابخانه فردوســی لطف داشتند و تشــکر از همکاران کوشا و با 
انگیزه خودم که مطمئناً با تالش این بزرگواران بوده که کتابخانه تا 
این مرحله پیش آمده و روزهای بهتری در انتظار کتابخانه فردوسی 

علویجه و شهروندان منطقه مهردشت هست.

مصاحبه کننده: سمیه پروین
تاریخ مصاحبه: 9۶۰۱۲۰
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سمینار »تاثیر کاربردی مفاهیم و آموخته های علم اطالعات و دانش شناسی 
در صنعت« برگزار شد

y ۲.۰ خبرگزاری مجله کتابدار

سمینار »تاثیر کاربردی مفاهیم و آموخته های 
علم اطالعات و دانش شناســی در صنعت« در 
تاریخ 8 اســفندماه ۱395 بــا همکاری انجمن 
علمــی وگروه علــم اطالعات ودانش شناســی 

دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران برگزار شد.

در بخش آغازین سمینار کاظم حافظیان رضوی 
بــا بیان  خاطرات وتجربیــات خود به اهمیت و 
ارزش رشــته اشــاره نمود و ســپس کتابخانه  
دیجیتالی مســجد رســول  در میدان رسالت، 
کتابخانه موسســه تحقیقــات  جنگل هاومراتع 
کشور و کتابخانه آموزشــگاهی  مدرسه  طلوع 

را معرفی نمود.
درادامه حسین حیدری، مدیرگروه فناوری تالش و توسعه )یابش( مباحثی در خصوص انفجار اطالعات را بیان نمودند.

ایشان گفتند: با انفجار اطالعات در این زمان با حجم عظیم داده ها مواجه هستیم که این داده ها نیاز به سازماندهی دارند و این امر بر عهده 
متخصصین علم اطالعات و دانش شناسی است.

حسین حیدری، مدیر پروژه بازیافت زباله های الکترونیک در مشهد، تاکید کرد که امروزه متخصصین علم اطالعات باید وارد صنعت شوند. 
به صورتی که اطالعات مورد نیاز صنایع مختلف را شناسایی کنند و در اختیار آنها بگذارند. 

مدیر مســئول مجله کتابدار ۲.۰ با تاکید بر اهمیت ســواد اطالعاتی، افزود: فرصت های زیادی برای اشاعه اطالعات و کسب درآمد از این راه 
وجود دارد.

در ادامه سمینار علیرضا نوروزی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از تجربیات خود در زمینه ی کاربرد مفاهیم و آموخته های علم اطالعات 
در صنعت صحبت کردند.

سردبیر مجله وب شناسی)Webology( اعتقاد داشت که برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته علم اطالعات فرصت های شغلی بسیاری 
وجود دارد و گســتره شــغلی آن از کتابداری تا متخصصانی که تولید محتوا )محتوا آفرینی( انجام می دهند، بیان داشت و گفت: با خالقیت 
می توان نیاز اطالعاتی موسسه های مختلف را پیدا کرد و به شیوه های 

متفاوت اطالعات را به آنها عرضه کرد.

در پایان ســمینار  بعد از جلسه پرسش پاســخ، از سخنرانان تقدیر و 
تشکر و لوح تقدیری به رسم یاد بود اهدا شد.

برای دریافت فایل صوتی و فایل ارائه آقای حسین حیدری اینجا کلیک 
کنید.

برای دریافت فایل صوتی و فایل ارائه آقای علیرضا نوروزی اینجا کلیک 
کنید.

گزارش
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تور کتاب کودک
y نویسنده : احمد شاه بیگ

   کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی از استان البرز - شهرستان اشتهارد 

بزرگترین تور کتاب کودک در اســتان البرز به همراهی ســفیران یار مهربان در روستاهای کوهستانی »جارو و گنگ« در شهرستان اشتهارد 
)استان البرز( برگزار گردید.

در تاریخ ۱۶/۱۲/95 روز دوشنبه »اتومبیل کتاب فاطر« استارت خورد و بزرگترین تور کتاب کودک را برای چندمین بار متوالی در روستاهای 
استان البرز برگزار کرد .

این تور کتاب که به نام »اتومبیل کتاب فاطر« معروف است با هدف:

– ترویج فرهنگ کتابخوانی
– ترویج فرهنگ اهدای کتاب

و با شعار: )اهدا کتاب؛ اهدا اندیشه(

هر سال طی چند نوبت توسط موسسه شکوه فرهیختگان 
فاطر جهت تهیه و در دسترس قرار دادن منابع مورد نیاز 
)کتاب های داستان ، شعر، لوح آموزشی به همراه جوایز( 
دانش آموزان روستائی برگزار می گردد. شایان ذکر است 

که این شهرستان دارای ۱۲ روستای تابعه است.

مجری این طرح احمد شــاه بیگ کارشناس ارشد علوم 
کتابداری و اطالع رسانی، که موسس و مدیریت موسسه شکوه فرهیختگان فاطر را عهده دار می باشد به همراه چندین کارشناس عالقمند، 
فعال و خالق این موسسه؛ هر ساله کتاب های مورد نیاز گروه های سنی متفاوت را طی چند نوبت تهیه و به دانش آموزان این مناطق اهدا 

می نمایند.
هزینه تمامی کتاب ها و جوایز، به صورت شــخصی بوده که توســط مدیریت موسســه تامین می گردد و از هیچ نهاد یا ارگانی کمک مالی 
درخواست نشده و در عین حال در اجرای این طرح هیچ گونه سود و منفعت شخصی نیز دنبال نمی گردد. بزرگترین هدف این طرح ترویج 

فرهنگ اهدای کتاب و کتابخوانی در سنین کودکی در میان دانش آموزان است.
معموال در اجرای هر چه منظم تر برگزار شــدن این طرح نیاز به همکاری خوب مدیران و معلمان مدارس روستائی داریم که خوشبختانه تا 

کنون در تمامی مدارس همکاری صمیمانه ای از طرف این عزیزان با ما شده است.
   

گزارش
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گزارش سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی با حضور متخصصین کتابداری و علم اطالعات

y نویسنده : میثم داستانی
   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد  

ســومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در حالی با حضور 
میهمانان خارجی در تاریخ 3۰ و 3۱ فروردین ماه در دانشگاه 
علم و فرهنگ جهاد دانشــگاهی برگزار شــد که در کنار این 
کنفرانس نمایشگاه کسب و کار های نوپا و استارت آپی وب و 

اینترنت نیز برگزار گردید.
این کنفرانس با حمایت ســازمان های اصلــی حوزه فناوری 
اطالعات کشــور و توســط دانشــگاه علــم و فرهنگ جهاد 
 ISC و SID دانشگاهی برگزار شــده، موفق به اخذ نمایه های
و همچنیــن مورد حمایت IEEE قــرار گیرد و مقاالت التین 

پذیرفته شده به پایگاه IEEE Xplore ارسال می شوند.
الزم به ذکر اســت، IEEE مهمترین پایگاه اطالعاتی در حوزه 
برق، کامپیوتر و فناوری اطالعات در جهان محسوب می شود و کنفرانس ها جهت نمایه شدن در این پایگاه باید حدنصاب آن را کسب کنند. 
به گفته دبیر علمی این کنفرانس ۱۴8 مقاله از پژوهشگران داخلی و خارجی دریافت گردیده که 5۰ مقاله در طول برگزاری این کنفرانس به 

صورت شفاهی و پوستر ارائه گردیده است.
 Vrije همچنین برای این کنفرانس 3 سخنران کلیدی از اتحادیه اروپا – پروفسور فرانک فان هارملن، استاد دانشگاه علوم کامپیوتر دانشگاه
هلند، دکتر جورج گاتالب، استاد دانشگاه آکسفورد انگلستان و پروفسور گابریال پاسی، استاد دانشگاه میالن ایتالیا – دعوت شده بودند که در 

مورد آخرین پروژه ها و دستاوردهای حوزه وب پژوهی در این کنفرانس سخنرانی نمودند.
با توجه به حوزه میان رشــته ای که وب و وب پژوهی دارد مقاالتی از پژوهشــگران حوزه کتابداری و علم اطالعات نیز در این همایش ارائه 

گردیده که عناوین آن به شرح ذیل می باشد:
– Review of library weblogs: a case study of public libraries
Sokaineh Falsafin, Samaneh Khavidaki, Zakieh Arabsheibani

– The study of usage approaches for social networks capabilities in the world top 100 university libraries
Shima Moradi, Delbar Tayefeh Bagher

– The effect of membership in expert librarian and information sciences groups in telegram app on members capabili-
ties of the groups
Meisam Dastani, Amir Ramezani

– Three Level Pyramid Pattern for General and Specialized  Evaluating of  Iranian Cinematic Websites
Leila Fathi,  Fatemeh Zandian

– Role of scientific social networks in interchange of research information and academic training
Sahar Razavi, Abbas Refahi, Amir Reza Asnafi

– The Survey of IRIB Website Performance in Terms of Download Speed of Information
Meisam Dastani

گزارش
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  52   مجله کتابدار 2.0  دوره سوم ، شماره اول  اردیبهشت 9۶ 



آرشیو و استانداردهای میانکنش پذیری
y نویسنده : فرزانه بهارلو

   دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا   

مقدمه
شناخت اســتاندارد مناسب در جهت حفاظت از اسناد الکترونیکی 
از مهم ترین وظایف آرشیویست ها است. در همین راستا، به معرفی 

استانداردهای میانکنش پذیری آرشیوی می پردازیم.
فراداده های حفاظت به عنوان جزئی از سایر فراداده ها برای حفاظت 
از قالب، ساختار یا محتوا به کار می رود که حفاظت بلندمدت از منابع 
دیجیتال را ممکن می شــود. در محیط فراداده آرشیوی استاندارد 
حفاظت پرمیس و ســامانه اطالعات آرشیوی باز برای دستیابی به 

اطالعات دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.

سامانه اطالعات آرشیوی باز )او ای آی اس(
فراداده حفاظت زیرســاختی را تشــکیل می دهد که از فرایندهای 
مرتبط با مدیریت حفاظت دیجیتالی پشــتیبانی می کند. در الگوی 
مرجع او ای آی اس که توسط ایزو در سال ۲۰۰3 تأیید شده است، 
اطالعات مرجع، بافتی، منشا؛ پایدار در انسجام با رویکرد ساختارمند 
و جامع نسبت به حفاظت بلندمدت دیجیتالی قرار دارند. اطالعات 
مرجع مکانیسم ها و شناســاگرهای منحصربه فرد یا دائمی را برای 
اطالعات محتوا شناسایی می کند همان طور که در معماری مدیریت 
حفاظت دیجیتالی توصیف شد. اطالعات بافت رابطه اطالعات محتوا 
را ســندپردازی می کند. اطالعات منشا، تاریخچه اطالعات محتوا، 
موجد یا پدیدآورنده آن، ایجاد موسســه یــا نهاد، زنجیره قیومیت 
و نظــارت و هرگونه تغییری را در بر می گیرد که ممکن اســت در 
خالل زنجیره حیاتی آن رخ دهد. اطالعات پایدار، تثبیت اطالعات 

محتوا را تأیید می کند و مکانیســم ها و کلیدهای مناسبی را برای 
تضمین رخداد و تغییرات به شــیوه ای مستند فراهم می آورد. این 
مقوله ها پویایی، خوانایی و قابلیت فهم منابع دیجیتالی را برای مدت 
زمان طوالنی حفــظ می کند. این انواع اطالعات می توانند در حکم 
مقوله های عمومی الزم برای حمایت حفاظت بلندمدت و اســتفاده 
از مواد دیجیتالی تعبیر می شــوند و در حکم نقطه آغازین اقدامات 
حفاظت فراداده ای هســتند. فراداده باید همانند این الگو نظارت یا 
کنترلی را فراهم آورد تا دســترس پذیری به اســناد موثق، معتبر و 

معنادار را در طول زمان میسرسازد.

هدف اصلی این مدل آسان ســازی برای درک گسترده از آنچه که 
برای دسترسی و حفاظت بلندمدت موردنیاز است. ایجاد چهارچوبی 
برای درک و افزایش آگاهی مفاهیم آرشیوی، فراهم سازی شناخت 
توسط ســازمان های غیر آرشیوی، کاربرد آرشیو در آینده، توصیف 
و مقایســه تفاوت  ها و راهبردها، فراهم ســازی پایه و مبنایی برای 
مدل های داده ای و پوشــش حفاظــت بلندمدت اطالعاتی در قالب 
غیر رقمی و بســط و توسعه اجماع در خصوص عناصر و فرایندهای 
دسترســی، حفاظت بلندمدت و رهنمودهایی برای تعیین و تولید 

اطالعات آرشیو باز از ویژگی های این مدل است.

ایــن مدل بــه دلیل دارا بــودن خزانه واژگان، کامــل بودن وعدم 
محدودیت در اجرا مورد اســتفاده ســازمان هایی است که به دنبال 
حفاظت بلندمدت از اطالعات خود هستند. مدیریت، مصرف کننده 
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و تولید کننده از عناصر تشکیل دهنده این مدل هستند.
مدل اطالعات به شرح انواع عناصر اطالعاتی به کار رفته شده در 
نظام اطالعاتی آرشیوی باز می پردازد. مفهوم شی اطالعات ترکیبی 
از داده ها و نمایش آن است. انواع شی اطالعاتی موجود در این نظام 
شامل شی  اطالعاتی محتوا، توصیفی حفاظت، بسته بندی توصیفی 
است. این مدل بر اساس بسته اطالعاتی که دو نوع شی اطالعاتی 
است، عمل می کند. بسته اطالعاتی واسپاری برای برقراری ارتباط 
میان تولیدکننده و نظام آرشــیوی کاربرد دارد. بســته اطالعاتی 
آرشــیوی جهت حفاظت از اطالعات محتوایی مورد استفاده قرار 
می گیرد و بســته اطالعاتی توزیعی به مصرف کننده نظام ارسال 
می شود. دریافت، ذخیره، مدیریت داده، مدیریت سرپرستی، برنامه 

حفاظتی و دستیابی از عملکردهای این سیستم است.

استاندارد فراداده ای حفاظت )پرمیس(
با پدیدار شــدن مجموعه های دیجیتالــی مختلف از دهه ۱99۰ 
مسائل مربوط به مستندسازی بلندمدت منابع دیجیتالی نیز کم کم 
مطرح شــد. از آن زمان تاکنون تالش های مختلفی در این زمینه 
صورت گرفت که در نهایت در سال ۲۰۰5 با انتشار فرهنگ داده 
برای فراداده حفاظت بر اســاس مدل مرجع او ای آی اس منتشر 

شد. این اثر در کتابخانه کنگره با عنوان پرمیس مطرح شد.

ایجاد عناصر فراداده حفاظت مرکزی، اصطالحنامه حفاظت، تجزیه 
راهبردها، توسعه عملکردها، حمایت از نسخ منسوخ، مستندسازی 
منشا از اهداف پرمیس است. علی رغم هم پوشانی با سایر فراداده، 
پرمیس دارای ویژگی هایی چون فراداده قالب، توصیفی، اطالعات 
نرم افزار و سخت افزار، اشتراک فراداده های مختلف سازمانی است. 

ساختار پرمیس؛

کتابشناختی موجودیت فکری

شناساگر

شیء

اندازه و قالب

نام

زمان، نرم افزار و زمینه

رمز عبور

محیط استفاده

رسانه

رمزنگاری

ارتباط با سایر موجودیت ها

شناساگر اختصاصی

رویداد

نوع

زمان و تاریخ

توصیف جزئی

کارگزار

اشیا و نقش آن ها

شخص یا نرم افزار دسترسی کارگزار

شناساگر

حقوق

توصیف مبنا

موارد مجاز

بازه زمانی

اشیا

کارگزار دخیل

انتخاب هر یک از استانداردهای مذکور، منوط به هدف و خط مشی 
سازمان آرشیوی است. مدیران آرشیو با بررسی عملکرد و کاربرد 

این استانداردها در جهت حفاظت از اسناد خود قدم برمی دارند.

منبع:

صمیعی، میترا )۱395(. استانداردهای ذخیره و حفاظت در کتابخانه های دیجیتال. تهران: کتابدار.

صمیعی، میترا؛ درودی، فریبرز و انتهایی، علیرضا )۱389(، بررسی و تحلیل نظام اطالعاتی آرشیوی 

باز، مدیریت اسناد، عزیزی، غالمرضا، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
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نوجوانان چه بخوانند؟ چه نخوانند؟ انتشارات قدیانی، دوست نوجوانی!
y نویسنده : معصومه سعادت

   دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی  

هــر نوجوان نیازهای متنوعی دارد که برای حل و فصل آن ها دنبال 
راه حل می گردد. در واقع هر انسانی در هر سنی نیازهایی دارد، اما در 
کودکی با این نیازها آشــنا نیست و وقتی پا به دنیای نوجوانی می-

 گذارد، تازه متوجه نیازهای خودش می  شود و دیگر پاسخ نیازهایش 
را در خانه و بین اعضای خانواده جستجو نمی  کند. نگاه او از اجتماع 
کوچک خانواده  اش به جامعه  بزرگ تر مدرسه و هم ساالنش معطوف 
می  شود و هرچه را می  بیند و می  شنود و کشف می  کند با دوستانش 
به اشــتراک می  گذارد. در همین زمان اســت که می  توان دست او 
را گرفت و دوســتی را به او معرفی کرد که همه چیز را می  داند و 
سخاوتمندانه حاضر است دانسته  های خود را با هرکسی که دوستش 
داشته باشد و به او اعتماد کند در میان بگذارد. در همین زمان است 
که می  توان او را با دنیای هیجان انگیز کتاب ها آشــنا کرد و دوستی 

ابدی به او هدیه داد.

برای آغاز این دوســتی باید کتاب  هایی انتخاب شود که نوجوان را 

با خود همراه کند. جلد و قطع و ظاهر مناســب، 
داســتان گیرا و جذاب، حجم کم، ادبیات دل نشین 
و ترجمه  روان از مواردی اســت که باعث می شود 
اولین برخورد یک نوجوان با کتاب به یاد ماندنی و 
پیوند بین آن ها ناگسستنی باشد. ناشران کودک و 
نوجوان کتاب  های زیادی منتشر می  کنند اما همه  
کتاب  های آن ها برای یک نوجوان ِ تازه کتاب خوان 
شده مناسب نیستند، ولی انتشارات قدیانی جایی 
است که می  توان گفت یک نوجوان می  تواند پاسخ 
نیازهای خودش را میان کتاب  های آن جســتجو 

کند.

انتشارات قدیانی ناشری است که فعالیت خود را از 
سال ۱355 به طور رسمی آغاز کرده و در حال حاضر دارای ۲5۰۰ 

عنوان کتاب در حوزه  خردسال، کودک، نوجوان و جوان است.
با توجه به سابقه فعالیت وسیع در این حوزه، قدیانی در بخش تولید 
کتاب خردسال، کودک و نوجوان در سطح کشور مقام اول را کسب 
کرده و تاکنون هشت بار موفق به دریافت لوح ناشر نمونه کشور از 

سوی ریاست جمهوری شده است.

کتاب  های نوجوان نشــر قدیانی در موضوعات رمان، داستان، قصه-
 هایی از تاریخ اسالم، شعر، علمی-آموزشی و تاریخ دسته بندی می-

 شــوند. این ناشر تا کنون حدود 5۰ عنوان رمان تک جلدی ایرانی و 
خارجی منتشر کرده که هر کدام از آن ها طرفداران زیادی بین قشر 
نوجوان کتاب خوان دارد. شاید معروف ترینِ  آن ها کتاب »جام جهانی 
در جوادیــه« برای نوجوانان امروز و »روبوت فراری« برای نوجوانان 

دهه 7۰ باشد.
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مجموعه  های چند جلدی انتشارات قدیانی هم طرفداران زیادی دارد. شاید معروف ترین مجموعه  این ناشر در بین نوجوانان، »قصه سرزمین 
اشــباح )دارن شان(« باشد و بعد از آن مجموعه  هایی مثل »سرزمین دلتورا«، »ماجراهای ناگوار« و »ماجراهای نارنیا« عناوینی است که 
بین نوجوان و حتی بزرگ ساالن طرفداران زیادی دارد؛ و البته مجموعه  های جوان نشر قدیانی مثل »آن   شرلی« هم بین نوجوانان بسیار 

محبوب است.

نزدیک 3۰ جلد کتاب مجموعه داستان و رمان کوتاه توسط نشر قدیانی برای نوجوانان منتشر شده که »شازده کوچولو« ترجمه »مصطفی 
رحماندوســت« پرطرفدارترین و مشهورترین کتاب این مجموعه است. »ماجراهای پسر ســرکار عبدی« دوست داشتنی  ترین مجموعه 

داستان نشر قدیانی از دید نوجوانان است.

»محمدکاظم مزینانی« شــاعر و نویسنده نیز 5 مجموعه شــعر نوجوان خود را به نام  های »نان و شبنم«، »یاس و پرنده«، »میوه  هایشان 
سالم…«، »تا خدا راهی نیست« و »ماری که شاعرم کرد« توسط انتشارات قدیانی منتشر کرده است.

مجموعه  های علمی-آموزشــی انتشارات قدیانی حقیقتاً بی  نظیر هســتند. »مجموعه پرسش و پاسخ با نسل نو« به بیشتر سؤاالت دینی 
نوجوانان با زبان خودشــان پاسخ می  دهد. مجموعه ۶5 جلدی »چرا و چگونه« نیز پاسخ  گوی سؤاالت علمی نوجوانان است. وقتی دانش  
آموزی به ســراغ این کتاب  ها می  رود می  تواند در هر مبحثی از کتاب  های درســی اش، عالوه بر موضوعات کلی که در کالس درس مطرح 
شده، در حوزه های مورد عالقه  خودش بیشتر بداند. »چراهای تاریخ ایران« نیز مجموعه  ای ۱۱ جلدی است که تاریخ ایران را به تفصیل 

بررسی می  کند.

به علت تنوع باالی کتاب  های انتشارات قدیانی هر نوجوانی با هر نیازی می  تواند کتاب مناسب خود را در آن پیدا کند. چه رمان ترسناک 
دوست داشته باشد و چه رمان عاشقانه، چه داستان کوتاه دوست داشته باشد یا شعر، چه به کتاب های علمی عالقه داشته باشد یا تاریخی 
و اگر سؤالی دینی، یا درباره تاریخ دین داشته باشد، می  تواند در کتاب  های انتشارات قدیانی کتاب مورد نیاز و مورد عالقه  خود را پیدا کند.

انتشارات قدیانی واسطه  خوبی است برای آشنا کردن دو دوست )نوجوان و کتاب( به یکدیگر، برای داشتن یک دوستی پایدار و همیشگی…
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هفت روش عالی برای ایجاد فرهنگ مطالعه در دانش آموزان
y مترجم : فرشته نوجوان

   کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه مترجم:
یکی از شاخص های توســعه یافتگی جوامع تا حد زیادی به میزان 
علم و آگاهی افراد آن از علوم، فنون و مسائل مختلف بستگی دارد. 
مطالعه، موجب رشــد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افراد 
می شود. پژوهش های  اخیر در زمینه  تعلیم  و تربیت  ثابت  کرده  است  
که  عادت  به  مطالعه  یک  امر اکتسابی  است  یعنی همان طور که  یک  
کودک ، خواندن  و نوشــتن  و حساب  کردن  را یاد می گیرد، می تواند 
مطالعه  را هم  بیاموزد. پس  باید روش  مطالعه  را به  او آموخت  و او را 

به  مطالعه  عادت  داد.
ترویج فرهنگ مطالعه، فقط راهی برای تأمین اوقات فراغت نیست و 
چنین مقوله ی مهمی را در بحث »سرگرمی ها« نباید مورد مطالعه 
قرار داد، بلکه این امر باید پایه و بنیان استوار هر برنامه ریزی اصولی، 
اجتماعی و توســعه ملی قلمداد شــود. فرهنگ مطالعه برآیندی از 
مجموعه عوامل اســت. این عوامل به طور عمده شامل خانواده، فرد، 
مدرسه و محیط آموزشی است. مدرسه دومین جایگاه تربیتی انسان 
است. برای بسیاری از کودکان، مدرسه اولین مکانی است که آن ها را 
با خواندن و مواد مکتوب آشنا می  کند. لذا مهم ترین وظیفه مدرسه 
طراحی و پیاده کردن برنامه  های آموزشــی و پرورشی مدونی است 
که متناسب با هر مقطع سنی و هر پایه درسی کسب شده، به دنبال 

کردن عالیق خود در کتاب های غیردرسی تشویق کند.

هفت روش عالی برای ایجاد فرهنگ مطالعه در دانش آموزان
همان طور که سال تحصیلی جدید شروع می  شود فرصت مناسبی 
است تا چالش  هایی که معلمان، معاونان کمک آموزشی و کتابداران 
مدرسه در ایجاد عادت به مطالعه دانش آموزان با آن روبرو خواهند 
شــد بررسی شود. در زیر هفت راهنمایی، ترفند و چیزهایی که در 
زمان تشــویق دانش  آموزان به خواندن صورت می  گیرد مطرح می  

شــود. این  ها مفید خواهند بود هــم  زمانی که یک 
خواننده بی  میل به مطالعه را تشــویق می  کنند هم  
زمانی که به  عنوان اســتراتژی ســوادآموزی در کل 
مدرســه اجرا می  شــود. لطفاً توجه داشته باشید که 
آن ها نظم خاصی ندارند جزء اینکه یکی را که به نظرم 

مهم ترین هست اولین مورد گذاشتم.

1. اشتراک  گذاری شور و اشتیاق
برای من این ضروری هســت. اگر شما به خواندن و 
کتاب هــا عالقه دارید، پس این عالقه باید هر کاری که 
شما در سمت تان انجام می  دهید را تحت تأثیر قرار 
دهد. دانش  آموزان به این اشــتیاق پاسخگو خواهند 
بود و آن می  تواند مســری باشــد. دانش  آموزان خواهند خواست 
کتاب بخوانند چون شــما از آن ها پشتیبانی می  کنید. آن ها در مورد 
زمان تمام کردن آن کتاب به شما خواهند گفت. مهم  تر این  که آن ها 
به شــما خواهند گفت برای خواندن بعدی چه چیزی را پیدا کنید. 
ایجاد و حفظ فرهنگ مطالعه در هرجایی شــروعی دارد. من اعتقاد 
دارم که این شروع توسط اعضای کارکنانی که به کتاب  ها و ژانرهای 
خاص، نویســندگان و داستان  ها عالقه دارند صورت بگیرد و زمانی 
که موانع اجتناب  ناپذیری در مسیر تالش برای ایجاد مطالعه دانش 

 آموزان وجود دارد این ها عقب  نشینی نخواهند کرد.

2. درگیر کردن جامعه خارج از مدرسه
در اوایل امســال من این فرصت را به دســت آوردم و به سخنرانی 
جاناتان داگالس در اتحادیه ســوادآموزی ملی گوش کردم. وی به 

اهمیت جامعه در بهبود میزان سواد تأکید می  کند.
    چگونه این کار را انجام دهیم. جواب این ســؤال مشکل است اما 
فکر کنم برای شــروع دو نکته مفید هست. اولین نکته این هست 
کــه خانواده دانش  آموزان را وارد این کار کنیم. ارتباط با خانه ابزار 
مفیدی هست و داشتن شماره تلفن خانه جنبه مثبتی هست. زمانی 
که دانش  آموزی در خواندن موفق می  شود این روش کمک می  کند 
مطمئن بشویم که آن ها به این کار ادامه خواهند داد و دست نوازشگر 
دیگری در پشــت آن ها خواهد بود. امسال من یک جلسه »آمدن به 
کتابخانه« را به  صورت آزمایشی اجرا کردم به این صورت که خانواده  
ها به کتابخانه دعوت شدن و چگونه مطالعه کردن بچه ها را دیدند، 
با آن ها خواندند و با یک فنجان چایی پذیرایی شدند. بسیاری خانواده  
ها استقبال می  کنند و آن یک روش عالی است برای اینکه اطمینان 
حاصل شــود که دانش  آموزان زمانی که برای سوادآموزی می  آیند 

بعداً مورد حمایت و انگیزه بیشتری خواهند بود.
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3. درگیر کردن جامعه درون مدرسه
دومیــن نکته وارد کردن کل افراد مدرســه در این کار هســت. 
مؤثرترین اســتراتژی سوادآموزی رویکرد کل مدرسه است که در 
آن دانش  آموزان شــاهد این هستند که خواندن چیزی است که 
کل مدرسه از نیروهای جدید جذب شده تا مدیر ارشد آن را انجام 
می  دهند. شــاید روز جهانی کتاب رویدادی اســت که در سطح 
گسترده  ای از خواندن پشتیبانی می  کند. همین طور جامعه دانش 
 آموزان آنچه را که درباره خواندن هیجان  انگیز و ســرگرم  کننده 
اســت مشــاهده می  کنند. با این حال روش  های بی شمار دیگری 

هست که اهمیت خواندن برای کل مدرسه را نشان می  دهد.

4. استفاده از خود دانش  آموزان برای گسترش این واژه
داشــتن دانش  آموزانی که از ســواد و خواندن بــرای لذت بردن 
پشتیبانی کنند بسیار مفید هست و بسیاری از آن ها این مسئولیت 
را دوست خواهند داشت. دانش  آموزان تیم سوادآموزی مدرسه من 
عالقه داشتند مواقعی کتاب  هایی را به دیگر دانش  آموزان پیشنهاد 
بدهند، در کتابخانه کمک کنند و در برنامه  ریزی مشارکت داشته 
باشند و اتفاقات مسیر سوادآموزی را بازگو کنند. با این حال الزم 
نیست دانش  آموزان با یک عنوان رسمی برای تشویق خواندن در 
کل مدرسه کمک کنند. برای مثال ما یک فرصت خارق  العاده را 
به گروهی از دانش  آموزان دادیم تا ســخنرانی شگفت  انگیز سارا 
کراســن، برنده کارنگی را ببینند. وقتی که برگشتند کتاب »وزن 
آب۱« ســارا کراسین را با اشــتیاق زیاد خواندند. حاال من مجبور 
نیستم در مورد کتاب های خوب به دانش  آموزان توضیح بدم چون 
یکی از دوستانشــان این کار را برای من می  کند و احتمال این-

که دانش  آموزان یک کتابی را که مهر تأیید دوستانشــان را دارد 
مطالعه کنند بیشتر است.

5. کمک به دانش آموزان جهت ایجاد حس مالکیت در آن ها
دانش  آموزان اگر اهمیت مطالعه را درک نکنند و احساس کنند که 
به آن ها تحمیل می  شود بعید هست که به  طور منظم مطالعه کنند. 
ضروری هست که دانش  آموزان ارزش مطالعه را به  عنوان پیشرفت 
شخصی شان و به دست آوردن حس مالکیت به آن مشاهده کنند. 
زمانــی که دانش  آموزان ارزش مطالعه را درک کنند و از آن لذت 
ببرند بعد مدرســه ۲۰ دقیقه مطالعه خواهند کرد. پرورش حس 
مالکیت یک چالش هست اما روش هایی برای انجام آن وجود دارد. 
در دروس کتابخانه در مدرســه من دانش  آموزان کمترین اهداف 
را دارند ولی من آن ها را به مجموعه اهدافشــان تشــویق می  کنم. 
این ممکن هست باعث شود مجموعه هری پاتر را قبل کریسمس 
تمام کنند یا یک میلیون واژه را در طرح مطالعه ســریع بخوانند. 
من دانش  آموزان را تشــویق کرده و پــاداش خواهم داد ولی آن ها 
آگاه هستند که این باعث رشد فکری آن ها می  شود و مزیت  هایی 
را برای آن ها به ارمغان می  آورد؛ بنابراین دانش  آموزان باید موضع 

خواندنشان را حفظ کنند حتی زمانی که حمایت نمی  شوند.

1. The Weight of Water

6. ترغیب افراد به محتوای کتاب ها
بعد بیش از ۴ سال کار در کتابخانه  های مدارس من کشف کردم 
که ترغیب افراد به محتوا بخش مورد عالقه شــغل من است. این 
فوق  العاده است که همراه دانش  آموزی که به دنبال عنوان کتابی 
هست و می  خواهد آن را بخواند در قفسه  ها کاوش کنید و عنوان 
را بیرون بکشید و فکر می کنم آن ها دوست خواهند داشت آنچه را 
که در مورد هر یک از منابع مهم هســت توضیح دهید. بخصوص 
پیدا کردن یک قســمت جذاب کتاب سرگرم  کننده هست، بدین 
صورت که دانش  آموزی از دستان شما آن را بیرون خواهد کشید 
و مــی  گوید که می  خواهد همین حــاال آن را بخواند. برای مثال 
من امســال از قسمت  های جذاب کتاب اســتفاده کردم، »او می  
تواند تشــخیص دهد زمانی را که مــی  خواهید بمیرید، وقتی به 
چشــمانت نگاه می  کند« )از کتاب شماره  ها۲ توسط راشل ورد3( 
و »پسری یک پســر دیگر را در رودخانه پیدا کرد و سعی کرد او 
را از مردن نجات دهد« )از کتاب باهوش۴ توســط کیم اسالتر5(. 
این به این معنی نیست که شما هر کتابی که در کتابخانه دارید را 
باید بخوانید به این معنی است که از آنچه در مجموعه دارید آگاه 

باشید و این که چطور خواننده را به آن ترغیب کنید.

۷. نگران این نباشید که باید از اول شروع کنید
این یکی از آخرین چیزی اســت که من باید یادآوری کنم. همه 
دانش  آموزان در کالس شما مشــتاق به خواندن کتاب نخواهند 
بود. شما ممکن هست دانش  آموزانی داشته باشید که پاشنه  شان 
را روی زمین بکشــند یا شکایت کنند یا مغرورانه فریاد بزنند که 
از خوانــدن نفرت دارند. زمانی کــه این مورد پیش می  آید کاری 
که می  تواند مفید باشــد این هست که مخصوصاً با دانش آموزان 
کم  توان، آن ها را عادت به نشســتن با یــک کتاب بکنید و زمانی 
کــه طول می  کشــد تا از صفحه  ای به صفحــه  ی دیگر بروند از 
چیزهایی اســتفاده کنید که آن ها از آن لذت می  برند.. سال پیش 
من نشستم با خوانندگانی که رغبتی برای مطالعه نداشتن و کتاب-
های متنوعی مثل رمان های ترسیمی، کتاب های تصویری و کتاب های 
ماجراجویی به انتخاب خودشان خواندم قبل از اینکه به چیزهای 
بســیار چالش برانگیز روی بیاوریم. این گام اولیه نیازمند زمان و 
صبر اســت با این حال برای اطمینان دادن به این که آن ها نیازمند 

مطالعه هستند ضروری است.
بنابراین این  ها هفت مــورد از راهنمایی من برای ایجاد عادت به 
مطالعه در دانش  آموزان هستند. شما چی فکر می کنید؟ اگر شما 
هــم روش های خودتان را دارید لطفاً در قســمت نظرات با ما به 

اشتراک بگذارید.
منبع:

این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است:
Seven top tips for getting students reading 

2. Numbers
3. Rachel Ward
4. Smart
5. Kim Slater

کودک و نوجوان
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کتابخانه های نقشه – چالش هایی برای آینده
y مترجم: شیرین اکبری

   کارشناسی ارشد کتابداری از دانشگاه آزاد اسالمی. واحد علوم و تحقیقات

 چکیده:
گروه متصدی اطالعات جغرافیایی و نقشه   ها- مجیک۱– در سال 
۲۰۱۴ به نمایندگی از طرف کتابخانه  های نقشه، آرشیوها و موزه-
 های نقشه، اطلس  ها و ســایر نهادهای مرتبط به کار تهیه سنتی 
نقشــه و نوع دیجیتالی آن شکل گرفت. ایده تشکیل این گروه به 
ســال ۱978 در شهر کپنهانگ دانمارک برمی  گردد جایی که ۱8 
شرکت کننده از 9 کشور اروپایی تصمیم گرفتند تا گروهی دائمی 
برای تصدی مجموعه نقشــه  های عمومی تأسیس کنند. از آن به 
بعد، کارشناسان متصدی نقشه در گالری ها، کتابخانه  ها، آرشیوها و 
موزه  ها از سرتاسر اروپا کنفرانس  های دو ساالنه  ای را برگزار کرده -

اند که به بحث وظایف کلیدی در اشــاره به موضوع توسعه چنین 
مجموعه  هایی، همچون دسترسی و حفاظت از نقشه  ها و اطلس-

 های آنالوگ و جدید رقومی، توسعه تشکیالت دیجیتالی، خدمات 
و فناوری هــای جدید و مدل های چند داده ای و اســتانداردهای 
تبادل داده  ها می  پردازد. در نتیجه رونق تهیه نقشــه  های رقومی، 
مؤسسات نقشه  برداری در سال های اخیر تالش زیادی برای متقاعد 
کردن گســتره  ی متخصص جامعه کرده  اند تا لزوم ادامه  ی حیات 
این ساختار جدید را به  خصوص در کتابخانه  های ملی به رسمیت 
بشناسند. این موضوع در کتابخانه های ملی حائز اهمیت است زیرا 
اســتفاده از فناوری های رقومی که مؤثرترین راه را برای نمایش و 

1. The Map &Geoinformation Curator Group

دسترســی به میراث فرهنگی به دست می  دهد، برای ادامه حیات 
تشکیالت نقشه برداری ضروری است چرا که منبع بیشتر پروسه-

 های پژوهشــی و آموزشی هستند و به دســت طیف وسیع تری 
از کاربران نهایی می  رســند. این مقاله کــه برگرفته از همکاری و 
مساعدت آخرین کنفرانس  ها است، حساس  ترین مسائل کاربردی 

مجموعه نقشه  ها را بیان خواهد کرد.

لغات کلیدی: کتابخانه  های نقشه، مجموعه نقشه  های دیجیتالی، 
نگهداری نقشه، میراث نقشه کشی

مقدمه:
گروه تصــدی اطالعـات جغرافیـایی و نقشه  ها– مجیک در سال 
۲۰۱۴ به نماینــدگی از طرف بانک  های )کتابخانه( نقشه، آرشیوها 
و موزه  های نقشه، اطلس  ها و ســایر نهادهای مرتبط به کار تهیه 
شکل گرفت. ایده تشکیل این گروه به سال ۱978 در شهر کپنهاک 
دانمارک برمی  گردد جایی که ۱8 شرکت کننده از 9 کشور اروپایی 
تصمیم گرفتند تا گروهی دائمی برای تصدی مجمــوعه نقشه  های 
عمومی تأسیس کنند. جلسه بعدی در پاریس در سال ۱98۰ در 
کتابخانه ملی فرانســه برگزار شد. تصمیم شرکت کنندگان تأکید 
بر این بود که گروه نقشه کشــی داده  ها۲ می  تواند بخشی از انجمن 

2. Groupe des Cartothécaires
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اروپایی کتابخانه های تحقیقی باشد. این گروه تا سال ۲۰۱۲ تحت 
نظر حامیان خــود به فعالیت ادامــه داد. در این کنفرانس  های دو 
ســاله کارشناسان متصدی نقشه در گالری ها، کتابخانه  ها، آرشیوها 
و موزه  ها به بحث پیرامون وظایف کلیدی به منظور توسعه مجموعه 
پرداختند. کنفرانس آخر گروه در سال ۲۰۱۲ در بارسلونا با حضور 
۶۲ شرکت کننده از ۲۱ کشور مختلف برگزار شد. مدیریت این نوع 
کتابخانه  ی نقشــه، به مأموریت ها، تصاویر موجود و استراتژی  های 
محل اســتقرار این مؤسسات بستگی دارد. برای مثال نوع کتابخانه 
)ملی، دانشــگاهی، عمومی، پژوهشــی، تخصصی( و نوع نقشه  های 

موجود در آن مهم هستند.

پیشرفت شــگرف در تهیه رقومی نقشــه، که به نوبه خود تعاریف 
مفهومی نقشــه )نقشــه واقعی یا مجــازی، بنیادی یــا منطقه  ای 
)مولرینگ۱ ۲۰۰7(( را گسترده می  کند، باعث تغییر فهم ما، جریان 
کار و فعالیت  های اســتاندارد کتابخانه  های نقشه و سایر حوزه  های 
مرتبط نظیر توســعه مجموعه، کنترل تاریخچه )کتاب شناســی(، 
استفاده پایدار، حفظ اطالعات و بایگانی شده است. این امر، همان طور 
که از عنوان کنفرانس  های اخیر مشهود است، کتابخانه نقشه  ها را در 
موقعیتی قرار داده تا به دنبال تعریف هویت جدیدی برای خود باشند 
)نقل از مور۲، ۲۰۰8؛ براک، ۲۰۱۰؛ مونتانر۲۰۱۲،3(: عناوینی چون: 
»مکان یابی اطالعات جامع کتابخانه نقشــه )شهر لیوبلیتا اسلوانی 
۲۰۱۴(«، »کتابخانه نقشــه  ها در جهان در حال تغییر )بارســلونا۴، 
۲۰۱۲(«، »یک کتابخانه نقشه به عنوان مرکز اطالعات نقشه  برداری 
)تالین ۲۰۱۰(« و باالخره »آینده کتابخانه نقشــه و کتابدار نقشــه 

)آمستردام ۲۰۰8(«.

اســتفاده از فناوری های رقومی کــه مؤثرترین راه را برای نمایش و 
دسترسی به میراث فرهنگی به دســت می  دهد، برای ادامه حیات 
تشکیالت نقشه  برداری ضـروری است چرا که منبـع رجـوع بیشتر 
پروسه  های پژوهشی و آموزشی هستند و به دست طیف وسیع تری 
از کاربران نهایی می  رسند. مـــدل  های چند داده  ای و استانداردهای 
تبــادل داده  ها باید تقاضاهای کاربران را به مؤثرترین و کارآمدترین 
روش برآورده ســازند و نتایج تحقیق به صورت واضح و چند الیه  ای 

بیان شود.

دسترسی و نگهداری نقشه  ها و اطلس  های رقومی تولید شده ازجمله 
مســائل خاص ضروری اســت که نیاز به پاسخ  های نهایی و قطعی 

دارند.

توسعه مجموعه دیجیتالی، خدمات و فناوری های  جدید:
از اواخر قرن بیستم حجم انبوه پروژه  های رقومی  سازی اسناد میراث 
فرهنگی موجود در کتابخانه  ها، آرشــیوها و موزه  ها – که خروجی 

1. Moellering
2. Moore
3. Montaner
4. Barcelona

آن تعداد بی شماری نقشه  های رقومی با نوع بیشتر از تصاویر ساکن 
است- در حال ورود به فـــاز جدیدی از تغییر شکل هستند: یعنی 
ماهیتی پویا، تعاملی و ارزش افزوده  تر یافته  اند که به نوبه خود امکان 

تحقیقات عمیق بیشتری را به دست می  دهند.
زمین مرجع ساختن5 نقشه  های تاریخی امروز یک استاندارد ضروری 
در مجموعـــه تشکیــالت نقشه  های رقومی شده است. این موضوع 
مزایای مهم زیادی را برای کتابخانه  ها و بایگانی  ها در ارائه شیوه  های 
جدید برای درک محتوای نقشــه  های قدیمی به ارمغان آورده است 
برای مثال امکان مقایســه یا هم پوشــانی با دیگر نقشه  ها و داده -
های فضا مرجع، یــا امکان ارائه از طریق نرم افزارهای میانجی بهتر 

و آشناتر.

ارائه اولین نقشــه زمیــن مرجع در گروه تصدی نقشــه در اروپا از 
طریق ســایت کتابخانه مرارین در ســال ۲۰۰9 بــود که به عنوان 
اولین خروجی فناوری کلوکان در راه  اندازی اولیه سیســتم متصل 
به شــبکه درزمینٔه مرجع ساختن تولید شد. در سال ۲۰۱۱ پروژه 
اصلــی در ادامه پروژه دیگری بنام تیمپ۶ دوباره توســعه یافت که 
نتیجه آن رسیدن فناوری زمین مرجع ساختن به دو موسسه دیگر 
در جمهوری چک بود: دانشــگاه ماساریک و دانشگاه چارلز در شهر 
پراگ. )نقل از فلیت و دیگران7، ۲۰۱۲(. بـایگانی ملی زمین مرجع 
هلند در اکتبر ۲۰۱۰ راه  اندازی شد و طی آن ۶5۰ نقشه از زمین های 
پســت جنوب هلند در کمتر از ۱ ماه توســط تیمی متشکل از ۱۰ 
داوطلب زمین مرجع شدند. هم زمان ۱۰۰۰ نقشه قدیمی اسکاتلند 
در مجموعه نقشــه کتابخانه ملی اســکاتلند8 و دیگر مجموعه  های 
نقشــه  ای نیز زمین مرجع شــدند. تعداد زیادی از نقشه  ها از جمله 
نقشه کشور، پالن شهرها، چارت های ساحلی و نقشه  های کاداستر 
در ســال های بین ۱58۰ تا دهه ۱9۲۰ در برگرفته شدند. )نقل از 
فلیت و دیگران، ۲۰۱۲( با ارتقا نســخه فناوری موجود در کتابخانه  
ملی اسکاتلند ۲۰۰ نقشه بیشتر نیز کار شد و دسترسی کاربران در 
این کتابخانه به نقشه  های تاریخی آنالین با اجرای پروژه  های بیشتر 
بهبــود یافت پروژه  هایی نظیر نقشــه  های تاریخی »ای پی ای« در 
بریتانیای کبیر، که به هرکس و در هر جا امکان دسترســی به یک 
نقشه تاریخی زمین مرجع و قابل زوم در وب سایت خود و مشاهده 

جغرافی  های شهری را می  دهد.

کتابخانــه بریتانیا پروژه  ای را برای زمین مرجع کردن نقشــه  های 
تاریخی اسکن شده خود به روش نظرخواهی مردمی به سال ۲۰۱۱ 
با همکاری فناوری  های کلوکان شــروع کرد تا ایــن ابزار آنالین را 
به صورت خاص شده در اختیار مشتریان خود بگذارد. به این منظور 
از ســال ۲۰۱۲ روی هم رفته تعداد 8۰۰۰ نقشه زمین مرجع شده 
و در 5 انتشــار عمومی در دســترس قرار گرفت. جدیدترین انتشار 

5. زمین مرجع نمودن یعنی مشخص نمودن محل و موقعیت عکس ماهواره ای یا هوایی و یا نقشه 
بر روی ســطح کره زمین به بیانی دیگر معرفی موقعیت نقشه یا تصویر به نرم افزار مربوطه را زمین 

مرجع نمودن گویند.
6. Technology for discovering of map collections )TEMAP( project
7. Fleet, C., Kowal, K., Přidal, P
8. The National Library of Scotland )NLS(
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متعلق به جوالی ۲۰۱۴ شامل 3۲۲۰ نقشه برگرفته از کتاب های 
رقومی شــده قرن ۱9 اســت. عکس  ها در دسامبر ۲۰۱3 به فلیچ 
کامنز۱ فرستاده شد و سپس از طرف عموم برچسب گذاری گردید 
تا تعیین شــود که کدام یک نقشه هستند. لذا این مجموعه سطح 
باالیی از تعامل عمومی را نشــان می دهد. )پــروژه زمین مرجع 

ساختن کتابخانه بریتانیا سال ۲۰۱5(

عالوه بر این ها موسســه زمین شناسی و تهیه نقشه کاتالونیا۲ نیز 
تعداد زیادی از نقشــه های تاریخی رقومی شــده را با استفاده از 
این فناوری مرجع دهــی و پروژه  های مردم محوری زمین مرجع 
کرده اســت. در می ۲۰۱۲ نیز ۱۰۰۰ نقشه نسخه دستی و چاپی 
و عکس  های هوایی در کمتر از ۲۰ روز توســط 8۰ داوطلب زمین 
مرجع شــدند. در حال حاضر در کتابخانه نقشــه، تقریباً ۲۰۰۰ 
نقشه زمین مرجع شده با نظرخواهی عمومی )۲۰۱5( وجود دارد. 
کتابخانه نقشه موسسه زمین شناسی و تهیه نقشه کاتالونیا حاکی 
از اجرای یک عملکرد همه بعدی و پیچیده در نمونه کتابخانه  های 
خاص نقشه اســت. امتیاز خاص آن )بر اساس آنچه از چشم  انداز 
ســایر کتابخانه  ها دیده می  شــود( یعنی بخش جداناپذیر بودنش 
از نهاد نقشــه  برداری باعث می  گردد تا رشــدی مؤثر و کارآمد از 
سمت تیپ کتابخانه  ای کالسیک و خطی نقشه  ها به سمت مرکز 
اطالعات جغرافیایی بودن داشــته باشــد. این کتابخانه در تمامی 
ابعاد پاسخگوی درخواســت  های کاربران فعلی، از دسترسی غنی 
به نقشــه  های تاریخی زمین مرجع شــده        ی رقومی و عکس  ها تا 
اطلس  های رقومی شــده و نیــز کتاب های ارجاع داده شــده به 
جغرافیا و کارتوگرافی و بایگانی  ها اســت. این کتابخانه همچنین 
بخشی جداناپذیر از زیر ساختار داده  های فضای کاتالونیا )ایدس(3 
با 3۴۶۲ نقشه اســت که خروجی  های ۴ مجموعه نقشه عمومی 
هســتند. از زیر ســاختار داده  های فضایی۴ که در شبکه کاتالونیا 
ادغام شده است برای تحقیق، موقعیت  یابی و آنالیز یافته ها و اتصال 
با اطالعات زمین و خدمات اســتفاده می  شــود )نقل از روست و 
دیگران۲۰۱5،5( این زیر ســاختار پایه  ی کشف داده  های فضایی، 
ارزیابی آن ها و اســتفاده از آن توســط انواع مختلف کاربران چه 
عمومی، تجاری، آکادمیک، دولتی و چه بخش شهروندی و نمایش 

نتایج و ناوبری است.

نمایش نتایج و سایت نوردی از جمله مشکالت بزرگی است که در 
حوزه سیستم  های اطالعات کتابخانــه  ای مطرح است. وجود نرم-

 افزارهای قدیمی و استفاده طاقت برنده از کاتالوگ  های کتابخانه  ای 
اغلب در طی ســال های گذشته مورد انتقاد بوده است. جستجوی 
مطالب و مواد نقشــه برداری در کتابخانه  های قدیمی با خروجی 
کاغذ محور-هر چند آنالین- در سیســتم  های دسترسی عمومی 
همیشــه ناکافی بوده اســت. یکی دیگر از مشکالت بیان سؤاالت 
1. Flickr Commons
2. The Cartographic & Geologic Institute of Catalonia)ICGC(
3. The Spatial Data Infrastructure of Catalonia)IDEC(
4. Spatial Data Infrastructure )SDI(
5. Roset,R., Pascual, V., Montaner, C

به صورت فرمولی شــده در کنار استفاده از کاتالوگ ها و فهرست-
 های ناقص و ناکافی اسامی جغرافیایی است و کلمات قابل استفاده 
برای آن ها گویایی شرح ابعاد فضایی مواد نقشه را ندارد. لذا مطالب 
کارتوگرافی با بعد فضایی و اسامی جغرافیایی همچنین مبهم بوده 

و مستعد تغییر هستند )نقل از اوهرلی و دیگران، ۲۰۱۱(.

در این ارتباط داشتن یک »سیستم جستجوی جغرافیایی شبکه 
محور« به نظر یک راه حل مناســب می  رسد. در کشور سوئیس در 
پرتال ویژه تحقیق نقشه با نصب امکان »ژئوسرچ – تحقیق زمین 
مرجع« بر اســاس کتابخانه  ها، بایگانی ها و مؤسسات دولتی بنام 
»پرتال نقشه  های ســوئیس«-که تحلیل و مختصات حوزه مارک 
۲۱ فیلد ۰3۴ را در بردارد-کار مشاوره نقشه  های دیجیتــالـــی 
از داده  های داخلی و عمومی توســعه یافته است. در سوئیس ایده 
آسان یابی کردن نقشــه  ها به کمک مختصات جغرافیایی از زمان 
ترجمه ی سوئیسی آی اس بی دی )سی ام(۶ در سال ۱98۶ مطرح 
بوده اســت. در سال ۱995 ثبت مختصات اجباری شد که نقشی 
کلیدی در موفقیت موتور ژئوسرچ در پرتال ملی نقشه دارد )نقل 
از اوهرلی و دیگران7 -۲۰۱۱(. این نقشــه یاب از متاکاتالوگ های 
سوئیسی بنام اختصاری »سوئیسبیبل«8 استفاده می  کند و بیس 
کارکرد آن نرم افزار جســتجوگر »مپ رنــک«9 از طرف فناوری 
کلوکان است. موتور جستجوی مپ رنک بیس کار پرتال »اولد مپز 
آنالین«۱۰ است که درگاهی بسیار راحت برای جستجوی چندین 
هزار نقشه تاریخی از مجموعه ۲۱ کتابخانه در سراسر جهان است.

امکان دسترســی فضایی به میراث نقشــه محصول دیگری بنام 
»کارتومندی«۱۱ دارد که وب سایتی با فهرست بین  المللی جمعی 
است )کارتومندی ۲۰۱5(. »مرکز علوم انسانی مدیترانه«۱۲ شبکه -
ای باز با فهرست جمعی ایجاد نموده است که مرجع دهی نقشه -

های کلیدی را یکسان می  کند به خصوص سری های چند برگه  ای 
را با مشــارکت کتابخانه  های کــه دارای اندکس گرافیکی تعاملی 
هستند. این سیستمی بســیار مفید برای یک جا آوردن اطالعات 
نقشــه  ای پراکنده است که درعین حال امکان واردسازی یا ارسال 
داده  ها را نیز به دست می  دهد. این سیستم جایگزین فهرست های 
موجود نیســت بلکه آن ها را با در اختیــار گذاری امکان مدیریت 

اسناد از طرف مناطقی که ارائه کننده آن هستند، کامل می  کند.

 »کارتومنــدی« به کار ارتقاء میراث نقشــه اختصاص دارد و در 
آغــاز برای جلب رضایت کتابخانه  ها دانش آموزان و دانشــجویان 
طراحی شد. این سیســتم امکان ارتباط نرم تر بین کاربران نقشه 

6. ISBD)CM(: International Standard Bibliographic Description )for 
Cartographic Material(
7. Oehrli at al. 2011
8. Swissbib
9. MapRank
10. OldMapsOnline
11. CartoMundi
12. Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
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و مؤسســاتی را که اداره کننده این میراث هستند فراهم می  کند و 
در عین حال می  تواند ضمن توســعه بیشتر به سمت پرتال شدن با 
دامنه ای از قابلیت های اجرایی حرکت کند. )آرنود۱ ۲۰۰8 و ۲۰۱۴(.

بیشتر کتابخانه  های ملی نقشــه از گذشتــه تـا بـه امروز به قصد 
بهبود نگهداری فنی از برگ نقشــه  های رقومی شــده و به منظور 
افزایش کاربرد میراث نقشــه در اهداف آموزشــی و تحقیقاتی )و 
پر کردن شــکاف  های مالی( به دنبال انجــام پروژه  های همکاری با 
دانشگاه ها بوده  اند. کتابخانه شــهری برلین۲ به عنوان تأمین کننده 
محتوای اطالعاتی طی ســه پروژه در سال های اخیر با آکادمی  ها و 

نهادهای منطقه  ای تهیه نقشه همکاری داشته است:

۱- پروژه اطلس »ونکر« که امکان مقایســه نقشه های زبانشناسی 
آلمان پیرامون سال ۱9۰۰ را با استفاده از الیه  های تکنیکی فراهم 

می  کند.
۲- پــروژه ایجاد نقشــه  های یکپارچه از نقشــه  برداری توپوگرافی 
ساکسون که به طور رایگــــان در اطلس  های رقومی ساکسونی در 

دسترس است و باالخره
3- پروژه نقشه  های زمین مرجع شده از اولین نقشه  برداری »پروس« 
توسط »شــماتو« )۱7۶7-۱787( برای تعیین منطقه  های جنگلی 
)نقل از کروم، ۲۰۱۴(. به همین ترتیب دپارتمان نقشه در کتابخانه 
ملی »شــچنی«3 طی همکاری با چند دانشگاه در مجارستان سعی 
نموده است تا ماهیت خود را به یک مرکز مرجع و اطالعات زمینی 

تغییر دهد. )نقل از کیس و دیگران، ۲۰۱5(.

از طرف دیگر کتابخانه  های دانشگاهی نقشه با مجموعه  های نقشه -
ای خود پشتیبان دروس آموزشی و فعالیت های تحقیقاتی هستند 
و امکانات مختلفی را برای مراجعه به نقشــه  های رقومی و مشاوره 
گیری از آن ها از طریق پایگاه ها، پرتال  ها و محیط های کاری داخلی 

یا عمومی به دست می  دهند.

وجود مســتندات جغرافیایی با ماهیت عکاسی تأکید بر اهمیت و 
غنی بودن مجموعه عکس  های هوایی ذخیره شــده در کتابخانه  ها 
است. مثاًل امکان دسترســی به عکس هوایی »دانمارک از آسمان- 
قبل از گوگل« یک ابزار کاربردی تعبیه شــده در کتابخانه سلطنتی 
دانمارک است که عکس  های هوایی دانمارک را که قبل از سال های 
۱9۲3 سفارش تهیه شده بودند، نشان می  دهد. چون ابرداده اصلی 
برای تضمین دقت مختصات زمینی عکس های تکی کافی نبودند، 
به عموم امکان مداخله به عنوان ضمانت موقعیت محلی داده شــد. 

)دوپونت ۲۰۱۲(.

در مجموعه  های خاص ســایت وگنیگن۴ نیــز چندین مجموعه از 

1. Arnaud
2. Staatsbibliothek zu Berlin
3. Szechenyi Library
4. Wageningen

عکس  های هوایی وجــود دارد. دو مجموعه به صورت دیجیتالی در 
دسترس هســتند: عکس  های هوایی »ار ای اف«5 از سال ۱9۴3 تا 
۱9۴7 و »گربلین«۶ از ســال ۱939. عکس  های هوایی آر ای اف از 
طریق ژئوپورتال اینترنتی واگنینگن در دسترس هستند. عکس  های 
هوایــی در متن یک زمینه جغرافیایی و از طریق جســتجوی یک 
منطقه در نقشــه، یا با موقعیت، یا مختصات پرواز، شماره پرواز و یا 
حتی اســم خلبان قابل بازیابی هستند. )نقل از ورهلست و میسل 

.)۲۰۱۲

یک نمونه عالی از اینکه چگونه یک کتابخانه نقشه  ای می  تواند مرکز 
تمام فعالیت های تحقیقی گذشته و مبدأ هماهنگ سازی تحقیقات 
آینده، نگهداری، نشــر و مجری نوعی نمایشگاه سیار ممکن باشد، 
تحقیقی بود که طی تحقیقــات »کاف مپ« با هماهنگی کتابخانه 
نقشــه بودلیان7 انجام شــد.»کاف مپ« در بریتانیای کبیر یکی از 
مهم ترین گنجینه های مســاحی و فرهنگی کتابخانه بادلین از سال 
۱3۶۰ اســت و همــواره نقش محور را در تشــویق تحقیقات چند 
شــاخه  ای در حوزه عملکرد و تاریخچه محتمل نقشــه  ها بر عهده 

داشته است.

نقش این کتابخانه در ترفیع »کاف مپ«8 موارد زیر بوده است:

۱. نگهبانی و تولی منابع
۲. مشخص کننده پتانسیل منابع

3. تسهیل کننده بهره برداری از منابع
۴. قطب شبکه )مرکز فعالیت شبکه(

5. منتشرکننده اطالعات )ن.میال،۲۰۰8(

توصیف منابع نقشه – مدل های متا دیتا
تغییر شکل فهرست های سنتی و روند فهرست نویسی به واسطه ورود 
داده  های متادیتا به گستره وسیع هستی، امری ضروری برای ادامه 

حیات کتابخانه  ها در عصر دیجیتال است.
فدراســیون بین  المللی انجمن  ها و مؤسســات کتابــداری )ایفال(9، 
یک نهاد بین  المللی پیشــرو اســت که مظهر عالیــق کتابخانه  ای، 
خدمات اطالعاتی و کاربران آن ها اســت. این نهاد طی 5۰ ســال 
اخیر اســتانداردهای بسیار زیادی را در تمامی زمینه  های مربوط به 
کتابخانه  ها و خدمات تولید و ارائه کرده اســت. هر اســتاندارد ارائه 
شــده از طرف ایفال حاکی از اتفاق نظر عمومی در پذیرش اصول و 
راهبردهــای جاری و بهترین نمونه یا اقدامی که می توان برای یک 

فعالیت یا خدمت ویژه داشت، است.

این فدراسیون به طور کلی از واژه »استانداردها« برای اشاره به انواع 

5. RAF Aerial Photographs
6. Grebbelinie
7. Map Library of the Bodleian
8. The Gough Map
9. The International Federation of Library Associations & Institutions 
)IFLA(
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مدارک زیر استفاده می  کند:

y مدل  های مفهومی    
y قواعد توصیف منابع    
y کدهای فرمت دیجیتالی    
y  رهنمودها )مدارکی هم چون دســتورالعمل  ها، پیشنهاد ها و    

مدل شیوه  های اجرایی مورد ترجیح(
y  بهترین شیوه )مدارکی همچون روندها و تکنیک های متکی    

بر تجربه و تحقیق )ایفال ۲۰۱5(

مدل های مفهومی
»اف آر بی آر )ملزومات کارکردی پیشینه های کتاب شناختی(«۱ 
یک مــدل مفهومی »ماهیت مرتبط« اســت کــه کار بازیابی و 
دسترسی آنالین کاربران را با حفظ دیدگاه کاربر به فهرست های 
کتابخانــه  ای و پایگاه داده  های کتاب شناســی مرتبط می  کند. در 
واقع این مدل نوعی نگرش فلســفی بهداشتی  تر )از نظر روحی و 
روانــی و اجتماعی( به کار بازیابی و دسترســی دارد چرا که این 
ارتباطات بین چیستی  ها )ماهیت  ها( است که لینک الزم را برای 
هدایت نوردی در ارتباطات سلسله مراتبی به دست می  دهد. »اف 
آر بی آر« بر اساس روابط خرد و کالن بین چیستی  ها ساخته شده 
اســت. در واقع این روابط است که وسیله آشکار کردن لینک بین 
یک چیســتی با دیگری می  شــود و بنابراین ابزاری می شود برای 
کمک به کاربر تا در عالمی که در یک پایگاه داده کتاب شناســی 
یا فهرســت ها وجود دارد رهنوردی کنــد. البته نمونه  های از این 
نوع روابط در دســت گذاشته شده است ولی محدودیتی به روابط 
هم ارز یا مشتق شده یا توصیفی وجود ندارد. این مدل بسیار حائز 
اهمیت اســت زیرا از اســتانداردهای فهرست نویسی خاص مانند 
»قواعد فهرست نویسی آنگلو-آمریکن، ویرایش دوم«۲ یا »استاندارد 

بین المللی توصیف اطالعات کتاب شناختی«3 متفاوت است.

قوانین توصیف منابع
اســتاندارد بین  المللی توصیف اطالعات کتاب  شــناختی )آی اس 
بــی دی( مجموعــه  ای از قوانین مربوط به نحوه شــرح داده  های 
کتابشناسی در فرم اســتاندارد و قابل خوانش بشری، به خصوص 
برای استفاده در فهرست های کتابخانه  ای و کتاب شناسی  ها، است. 
یکــی از اهداف اصلی »آی اس بی دی« ارائه یک فرم اســتاندارد 
از شــرح پایگاه داده  های کتاب شناسی بود تا راه تبادل بین المللی 
رکوردها امکان پذیر شــود. در واقع »ای اس بی دی« شرایط الزم 
برای توصیف یا شناســایی منابع کارتوگرافی )نقشه(۴ را مشخص 

می  کند. )نقل از مک گری ۲۰۰۱(

1. FRBR: Functional Requirements for Bibliographic Records
2. AACR2: Anglo-American Cataloguing Rules, Second edition
3. ISBD. International Standard Bibliographic Description
4. ISBD )CM(

کدهای فرمت دیجیتالی
اســتانداردهای »مارک )فهرست نویســی قابل خواندن به وسیله 
ماشــین(«5 مجموعــه  ای از فرمت  های دیجیتالــی برای توصیف 
آثار فهرست نویسی شــده در کتابخانه  ها هســتند. این فرمت  ها 
استانداردهای ملی تدوین شده برای توزیع داده های کتاب شناسی 
)کتب مرتبط( هستند و در حال حاضر چندین نسخه از آن در حال 
استفاده است. غالب ترین آن ها نسخه شماره ۲۱ است که در سال 
۱999 در نتیجه هماهنگ سازی فرمت  های »مارک« آمریکایی و 
کانادایی و »یونی مارک )فهرست نویسی ماشین خوان جهانی(«۶ 
تدوین شد و اکنون به طور وسیع در اروپا استفاده می  شود. مارک 
اطالعات مرتبط به آیتم  های کتاب شناســی را انتقال می  دهد نه 
محتوای کتاب ها را یعنی در واقع اســتاندارد انتقال ابرداده است 
نه اســتاندارد محتوا. آنچه که به ویژه برای فهرست نگاران اهمیت 
داشت این بود که حوزه  هایی برای توصیف منابع نقشه  ای تدوین 
کنند یعنی همان نســخه اســتاندارد »مارک ۲۲5« که داده  های 
مختصاتی، سیســتم  های تصویری و مقیاس ها را جمع  آوری کرده 
است. آینده ایــن فرمت  ها یک مسئله قابل بحث میان کتابخانه -

ها اســت. از یک طرف، فرمت  های ذخیره ســازی تقریباً پیچیده 
هســتند و بر اساس فناوری های قدیمی شکل گرفته  اند و از طرف 
دیگر هیچ گونه فرمت کتاب شناسی جایگزینی با یک سند هم ارز 

به صورت تک به تک وجود ندارد.

وجود میلیاردها نسخه از مدارک »مارک« )که بیش از 5۰ میلیون 
آن ها تنها متعلق به کنسرسیوم است( در ده ها هزار تک کتابخانه 
خود باعث رکود می  شــود. لذا کتابخانــه کنگره طرح مهمی بنام 
»بیبفلیم«7 به معنی »چارچوب کاری کتاب شــناختی« را شروع 
کرده اســت که هدف اصلی آن تأمین نسخه  های جایگزین برای 
مارک  هاســت که در آن داده  ها تک به تــک در مقیاس بزرگ تر و 
راحت  تر در فهرســت های متعدد ارائه می  شــوند.»آر دی آی«8 یا 
»اســتاندارد توصیف و دسترســی به منابع« یک روش جدید در 
فهرست نویســی استاندارد است که برای جایگزین شدن با قوانین 
رایج فهرست نویسی آنگلوامریکن توسعه یافته است.»آر دی آی« 
این ظرفیت را به کتابخانه می  دهد تا به طور اساســی شــیوه  های 
ایجاد و اســتفاده از داده  های خود را تغییر دهند. این کد جدید از 
طریق اف آر بی آر اف9 اطالع داده می شــود و تصور می  شــود که 
چارچوب انعطاف  پذیرتر و مناسب  تری برای استفاده در محیط  های 
دیجیتالی باشد. قوانین »آر دی آی« در جوالی ۲۰۱۰ چاپ شد 
و در حال حاضر در دســترس است و کتابخانه  های خاصی شروع 
به استفاده از آن ها در جریان کاری رایج خود کرده  اند. )ویکی پدیا، 

)۲۰۱5

5. MARC: Machine –Readable Cataloging
6. Universal Machine- Readable Cataloguing: UNIMARC
7. BIBFRAME
8. RDA: Resource Description & Access
9. FRBRF
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در مقایســه با پاسخگویی کند مؤسسات »جی ال ای ام«۱ به دلیل 
نشست  های گسترده  ای که )علت آن برای رسیدن به اتفاق نظر تمامی 
اعضا و در( جهت طراحی و اجرا فرمت  ها و استانداردهای منعطف  تر 
و راحت  تر برای کاربر بود، کنسرسیوم های جدید و مختلفی دست به 

ارائه استانداردهای فهرست نویسی زدند.

مثــاًل »از ابرداده های دوبلیــن کر۲ که حاوی ۱5 ســری اصلی از 
واحدهای معنایی کالســیک از متادیتاها اســت )و در پوشش دهی 
عناصر منابع تهیه نقشــه، تعریف گر موضوع مرجع فضایی منابع یا 
اطالق دهی فضایی منابع هســتند( می  توان برای اهداف مختلفی 
از توصیف منابع ســاده گرفته تــا ترکیب لغات حــوزه متادیتا با 
اســتانداردهای مختلف متادیتا اســتفاده کرد یا مثاًل برای امکان 
تبادل ناهمگــون واژگان متادیتا در برنامه« کلود دیتا لینکد3 »و یا 
در برنامه« تبادالت شبکه  ای معنا محور۴ »)ویکی پدیا، ۲۰۱5(. علم 
معناشناسی مرکز دوبلین توسط گروه حرف ه ای بین  المللی و منظم 
کتابخانه و علوم کامپیوتر و گروه کدگذاری، موزه  ها و سایر زمینه -

های مرتبط چاپ و نگهداری شد.

»مــدل داده  هــای اروپایی«5 طراحی شــد تا جایگزیــن »عناصر 
معناشناسی اروپایی۶« شــود و اولین سری از منابع داده  ها بود که 
اهداف میراث فرهنگی را هماننــد دوبلین بیان می  کردند. در واقع 
»ای دی ام« اروپا را مجبور کرد تا خود را با محیط داده  های شبکه 
شــده سازگار کندو پاسخگوی نیازهای اصلی »ای دی ام« باشد، از 

جمله:

y )تمایز بین آیتم  ها )نقاشی، کتاب و ارائه دیجیتال  های آن ها    
y تمایز بین یک آیتم و توصیف داده  های چندگانه    
y  اجازه به درک کامل ثبت  های چندتایی برای یک آیتم یکسان    

که ممکن است شامل بیانیه  های متناقض باشد.

ســطح پیچیدگی داده  های ای دی ام در مقایسه با داده  های جمع-
 آوری شده فعلی در اروپا بســیار باال است )۲۰۱5( و تمام فرمت -

ها شــامل حوزه  هایی برای پردازش منابع نقشه  کشــی دیجیتالی و 
آنالوگی در سطوح مختلف دقت و پیچیدگی می  باشند.

منابع نقشه کشــی دیجیتالی تولید شده و جمع کثیری از 
معماها:

فناوری  هـای تهیـه نقشه  ی اینترنتی امروزه به قدری گسترده شده  اند 
که به هر کسی امکــــان می  دهند تا از هر جایی که هست نقشه یا 
اطلس رقومی خود را بسازد. آژانس  های متعدد دولتی و غیر دولتی، 
شــرکت  های خصوصی، گروه  ها یا ســازمان  های عالقه  مند هم این 

1. GLAM
2. Dublin Core Metadata
3. The Linked Data Cloud
4. Semantic Web implementations
5. TheEuropean Data Model )EDM(
6. The European Semantic Elements

امکان را قبول کرده  اند و به اجرا گذاشــته  اند. در نتیجه تنوع نقشه -
های دیجیتالی تولید شده در این روش و به اتکا عملکردهای تعاملی 
به دســت می  دهد باعث گردیده تا تنگناهایی در کار کتابخانه  های 

نقشه ایجاد بشود، در اینجا دو مشکل کلیدی وجود دارد:

۱. مشــکل مربوط به توســعه مجموعه و امکان ردیابی مسیرتولید 
نقشــه ی دیجیتالــی و اطلس  هــا )به خصــوص در مراحــل اولیه 

فهرست نویسی(
۲. مشــکل بایگانی و حفاظت از آیتم  های نقشه  های رقومی که در 

فرمت  های مختلفی هم به چاپ رسیده است.

از آنجایی که ســهم بزرگی از نقشه  های دیجیتالی و اطلس ها خارج 
از جریان چاپ سنتی و بدون اطالع رسانی عمومی منتشر می  شوند 
واردکردن آن ها به مجموعه فعالیت های گسترش نقشه بسیار سخت 

است و امکان از دست دادن آن ها وجود دارد.

ردیابی مســیر تولید نقشــه  های دیجیتالی به روش های مختلفی 
امکان پذیر است و بیشتر به سیاست مؤسسات در توسعه مجموعه و 
فهرست نویسی آن ها بستگی دارد. انتخاب کتابخانه  ها می  تواند این 
باشــد که مثاًل صفحات وب را فهرســت کنند یا پی دی اف ها را، یا 
فرمت های دیگری را مستقیماً در فهرست پیوسته خود، یا از روش 
هزینه بندی یا تجاری ســازی محصوالت خود استفاده کنند نظیر 
»لیب گاید«7 که یک برنامه میانجی و مشاور کتابخانه  های نقشه ای 
است که در کار گردآوری و یکجا سازی منابع نقشه ای است، یا مثاًل 
سیاست روش رایگان نقشه باشــد مثل برنامه میانجی »پوکت« یا 

»پین ترست«8 )نقل از نوالن و دیگران9، ۲۰۱۴(.

بــرای کتابخانه  های خاص نقشــه، کتابخانه  هــای تحقیقاتی و یا 
دانشگاهی که هدف اصلی شان خدمت رسانی به روندهای آموزشی و 
تحقیقاتی است این مشکالت بسیار تأثیرگذار و مهم است و مجبورند 

که به طور سریع و کارآمد به آن واکنش نشان دهند.

بایگانی و حفاظت از نقشــه  های تولیدشــده دیجیتالی همواره یک 
چالش جدی بوده اســت چراکه فرمت استانداردی برای آن وجود 
ندارد. بنابراین هر نهاد مسئول برای بایگانی و ضبط این موارد باید 
آماده ی اجرای تنوعی وسیع از تکنیک  های ممکن برای ذخیره سازی 
و نگهداری از نقشــه  های دیجیتالی و اطلس  ها، با تضمین اطمینان 
از دسترسی نسل های آینده به آن ها و حفظ محتویات آن ها، باشد. 

)نقل از نوالن و دیگران، ۲۰۱۴(

کتابخانه  های ملی به عنوان مؤسســات میــراث فرهنگی تابع قانون 
»حقوق واسپاری« هستند. دامنه  ی این قانون در این موضوع خاص 
به طور دائم بســط داده شده اســت تا با باالترین حد ممکن شامل 

7. LibGuides
8. Pinterest or Pocket
9. Nolan, L.A., Andrew, P.G., Bidney, M

مقاله های پژوهشی

  66   مجله کتابدار 2.0  دوره سوم ، شماره اول  اردیبهشت 9۶ 



تمامــی مطالــب و خالقیت مطرح در ایــن تکنیک  های جدید و 
تمام محتویات نقشه  های رقومی تولید شده )نه در تمامی فرم ها( 
را تحت پوشــش قرار دهد. در بســیاری از کتابخانه  ها، نقشه  های 
دیجیتالی تولید شده و اطلس  ها با دیگر مجموعه  های کتابخانه  ای 
دیجیتالی یا واحدهای بایگانی دیجیتالی موجود یکسان نیستند. 
اغلب اوقات دسترسی به نقشه های رقومی تولید شده ملی به علت 
کمبود تجهیزات تکنیکی، ظرفیت پایین ذخیره سازی، بزرگ بودن 
مقیاس داده  ها و بودجه کم کتابخانه  ها در محدوده  ی مؤسســات 

تحقیقات ملی باقی می ماند.

بنابرایــن می  توانیم این نتیجه گیری را کنیم که ســؤاالت مرتبط 
با نگهداری نقشــه  های رقومی از بسیاری لحاظ بدون جواب باقی 
می  مانند و برای ســؤاالتی از این قبیل که چه چیزی بهتر اســت 
که جمع آوری شــود، در چه جریانی جمع  آوری گردد، چه کسی 
مســئول بایگانی است و چطور دسترســی ادامه دار فراهم گردد، 

پاسخی وجود نخواهد داشت.

نتیجه گیری
وظیفه اصلی کتابخانه  های نقشــه این اســت که میراث نقشه  ای 
بشــر را )در تمامی اشکال آن( به صورتی گویا و مؤثر در محیطی 
رقومی در دســترس نســل جهان امروز و فردا قــرار دهند. برای 
رســیدن به این هدف، تالش  های زیادی قابل اجراست که دامنه-
 ی آن از ارائــه خدمات و تکنیک هــای جدید که با انتقال از روند 
فهرست نویســی سنتی به فهرست نویسی جدید ایجاد می  گردد تا 
ابــداع دستورالعمل  های جدید برای میراث  های دیجیتالی جدید 
برای آیندگان، قابل دسته  بندی است. ماهیت تمامی این تالش ها 
به ماهیت ذاتی میراث نقشه  ای بشر و تمام خصوصیـــــــات آن 
بــــرمی  گردد. خوشــبختانه کتابداران کتابخانه نقشه نسبت به 
سایر کتابداران و آرشیوداران خودشان را به ماهیت مواد نقشه  ای 
نزدیک کرده  اند و همدردی بیشتری را با آن احساس می  کنند. در 
سال ۱999 جان اسمیت، منشــی و نماینده طوالنی مدت لیبر، 
در مقالــه  اش با عنوان )لزوم و دشــواری بقا یا چگونگی نگهداری 
از احساساتمان( نشان داد که توســعه  هایی وجود دارد که نشان 
می  دهند که آن جوامعی که خود را وقف داده  های فضایی کرده  اند 
در حال بســط هم پوشانی خود هستند یا به نوعی دنبال امکانات 

فدرالی کردن خود هستند.

۱5 ســال بعد از انتشار این مقاله بود که انجمن مجیک یا »ام آی 
جی ای ســی« خود را به عنوان انجمن متصدیان نقشه و اطالعات 
زمینی به ثبت رساند. بعدها این انجمن به کمیسیون »ای سی آی 
)شــورای جهانی آرشیو(«۱ در فناوری های دیجیتالی در خصوص 
میراث نقشه متصل شد و به این نتیجه رسید که وجود یک هیئت 
مقتدرانه جهانی برای انضباط مفاهیم، تولیدات، انتشــار مطالعه 
نقشــه ضروری اســت. این کمیســیون تأکید دارد که دسترسی 
رقومــی به میراث فرهنگی نقشــه در واقع نقطه  ی عطف و محل 

1. ICA: International Council on Archives

برخــورد جریان اصلی تهیه نقشــه  های رقومی مدرن با تاریخچه 
نقشه و نقشه  ها و نقشه برداری است و نقش پل ارتباطی بین تهیه 

نقشه در گذشته، حال و آینده را دارد. )لیویراتورز ۲۰۱۲(.
به نظر می  رسد که همکاری نزدیک متصدیان نقشه با کمیسیون 
آی ســی ای گامی طبیعی برای تحقق فضای تبادل برای بهترین 
ایده  ها و عملکردهای ممکن باشد تا با نگرشی مشترک به یکدیگر 
نزدیک شــده و شــبکه  هایی زنده و فعال ایجاد شــود. با این گام 
متصدی  های نقشــه به طبیعت منابع شان-یعنی میراث فرهنگی 
نقشــه- نزدیک تر می  شــوند. شاید اینان اولین کســانی در حرفه 
کتابــداری بودند که گزینه  های جدیدی را برای ایجاد ارتباط بین 
شاخه  های علمی مختلف در عصر رقومی اعالم کردند و باعث تغییر 

در مفاهیم و ساختار خود کتابخانه  ها شدند.

منبع:
این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است:

Map Libraries – Challenges for the Future 
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پژوهشی در باب خدمات شخصی سازی کتابخانه دیجیتال بر اساس داده کاوی

y مترجم : سمیه پناهی
   کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی از دانشگاه قم 

نویســندگان: نن پنگ۱؛ فنگ ین۲)کنفرانس ملی علوم کامپیوتر و 
فناوری ۲۰۱۲(

مقدمه مترجم
امــروزه علیرغم وجود حجــم انبوهی از اطالعات در ســازمان  ها و 
مؤسســات عالی، همواره شاهد هستیم که کاربران علم اطالعات با 
ســردرگمی برای کشــف منبع مورد نیاز خویش گام بر می  دارند و 
در نهایــت با تردید اقدام به تصمیم  گیری برای انتخاب داده  ها می-
 کنند. برای رفع این مشــکل، متخصصان علوم رایانه بر آن شــدند 
تا متدولــوژی داده  کاوی را طراحی کنند که به نوعی می  توان گفت 
عبارت اســت از »استخراج اطالعات مؤثر و کشف و بازسازی مجدد 
داده  های ارزشــمند از مخازن بسیار انبوه جهت تسهیل دسترسی و 
انتخاب و تصمیم  گیری بهتر کاربر«. طبق تحقیقات متعدد صورت 
گرفته، داده  کاوی در کتابخانه  ها کاربردهای فراوانی دارد از آن جمله 
می  توان به پشــتیبانی از بخش  های امانت، مرجع و مجموعه  سازی 
اشــاره کرد که در نهایت به سودمندی و کارایی هرچه بیشتر می -

انجامد.

چکیده
در سا ل  های اخیر همگام با گسترش فناوری اطالعات، مردم با حجم 
عظیمی از منابع اطالعاتی مواجه شدند. در این زمان تقاضای مردم 
برای اطالعات فزونی گرفت. با وجود منابع ارزشمند در کتابخانه  های 
دیجیتالی، چگونگی ارائه سطح عمیق  تری از خدمات شخصی  سازی 

1. Nan Pang, Library of HeBei United University Tang Shan, China, 
13483512520, my063000@163.com
2. Feng Yan, Research Department of XingTai University, Xing Tai, Chi-
na,15612925882, kycyf@126.com

به خوانندگان به  عنوان هدف جدیدی برای توسعه 
کتابخانه  های دیجیتالی در نظر گرفته شــد. داده-
 کاوی از طریق تکنیک  هایی برای استخراج اطالعات 
مفید از یک مجموعه اطالعات پراکنده میسر شد. 
این مقاله تسهیالت حاصله از فناوری داده  کاوی و 
تأثیرات آن را در کتابخانه  های دیجیتالی تجزیه و 

تحلیل می  کند.

کلید واژه  ها: داده  کاوی؛ خدمات شخصی  ســازی؛ 
کتابخانه دیجیتال

I- مفهوم خدمات شخصی  سازی در کتابخانه دیجیتال

امروزه رویکرد »بقای دیجیتــال« به  تدریج مورد پذیرش عامه قرار 
گرفــت، چرا که کتابخانه دیجیتال توجه خود را بیشــتر به کمیت 
اطالعات، اشغال فضای کمتر، روزآمدسازی سریع و بدون محدودیت 
زمانی معطوف داشته اســت. در حال حاضر، اکثر مردم از خدمات 
تســهیالتی کتابخانــه دیجیتال لذت می برنــد، هم چنین از منابع 
اطالعاتی پراکنده، حجیم و گوناگون رنج می برند. با توجه به ماهیت 
هدف  گرایــی، اطالعات مشــابه برای کاربران مختلــف، ارزش  های 
متفاوتی دارد. در یک کتابخانه دیجیتالی امکان ندارد که همه منابع 
اطالعاتی مورد نیاز کاربران خاص باشــد و هم چنین ارائه اطالعات 
مشابه برای همه کاربران، جلب رضایت همگی آنان را در پی ندارد.

خدمات شخصی  ســازی راه  حلی برای حل مســائل کاربــران ارائه 
می دهــد، این مفهوم حائز اهمیت اســت که کتابخانــه را بر پایه 
نیازهای متنــوع کاربران منطبق ســازیم، هم چنین اهمیت منابع 
اطالعاتی متنوع کتابخانه با توجه به نیاز مخاطبان ســنجیده شود. 
خدمات اطالعاتی شخصی سازی شده در کتابخانه  های دیجیتال، بر 
اســاس رفتار اطالعاتی کاربر، عادات، اولویت  ها، ویژگی ها و نیازهای 
خاص کاربران شــکل می گیرد. ابتدا قبل از هر چیز سیســتم باید 
قادر به رفع نیازهای شــخصی کاربران باشد، بر این اساس کاربر به 
صراحت نیاز اطالعاتی خویش را از کتابخانه دیجیتال درخواســت 
می  کنــد و یا از طریق تجزیه و تحلیــل عادت  های اطالعاتی کاربر، 
نیاز اطالعاتی کاربر تشــخیص داده می شود. دوم اینکه در پیشرفت 
شخصی و هدایت تقاضای کاربر اثرگذار باشد؛ بدین ترتیب با دنبال 
کردن این روند در جهت ارتقای تنوع اجتماعی و غنای پیشرفت  های 

نوظهور بکوشد.
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II- مروری بر داده  کاوی

A. مفهوم داده  کاوی
در حال حاضر، اطالعات بســیار زیــادی به  صورت فراگیر مردم را 
احاطه کرده و دسترســی به دانش مفید از انبوه اطالعات در حال 
رشــد، فرایند خیلی سختی است، این روند اطالعاتی از نظر جان 
نسبرت۱، معضل »غنای اطالعاتی و فقر اطالعاتی«۲ نامیده شد. با 
این اوصاف، برای حل این مشــکل، فناوری جدیدی به نام داده -

کاوی در اوایل سال ۱99۰ قرن بیستم پدیدار شد.
واژه داده  کاوی از انبــوه داده  ها برگرفته شــده اســت، بدین معنا 
که داده  کاوی می  تواند از طریق فنــاوری داده  کاوی در بانک  های 
اطالعاتی کشف شود. داده  کاوی هم دانش آموختن و هم پردازش 
داده  ها اســت. فرایند داده  کاوی به ســه مرحله تقسیم می شود: 

آماده  سازی داده ها، عملیات استخراج و تفسیر نتایج.
طی مرحله اســتخراج، در سراسر فرایند پاالیش صورت می  گیرد. 
داده  کاوی با آمار ریاضــی، پایگاه  های اطالعاتی، هوش مصنوعی، 
یادگیری های ماشــینی، بصری  سازی، محاســبات موازی، شبکه 
مصنوعی مرتبط اســت و اخیراً در موارد بین رشته ای در پایگاه-
 های داده  ای بین المللــی و حمایت از تصمیم  گیری در حوزه  های 
پژوهشی نیز نقش مؤثری را ایفا می  کند. بدین ترتیب بسیاری از 
محققان داخلی و خارجی بر روی تحقیقات داده  کاوی تمرکز دارند 
و با استفاده از فناوری  ها و توسعه نرم  افزارها پیشرفت قابل توجهی 

در این زمینه داشته  اند.

B. بررسی وضعیت میزان کاربرد داده کاوی در کتابخانه
از ســال ۱99۰ مقاالت بســیار زیادی راجع به نظریه داده  کاوی 
در امریکا و اروپا ارائه شــد. داده  کاوی در کتابخانه  های تخصصی 
و پژوهشــی خیلی کاربرد دارد. دکتر اسکات نیلسون3 در مقاله -

اش تحــت عنوان »به دســت آوردن مزیت اســتراتژی از طریق 
کتاب  شناســی کاوی برای مدیریت تصمیم  گیری  ها در شرکت ها، 
کتابخانه  های تخصصی، دیجیتال و سنتی« از کتابخانه دانشگاهی 
سیراکاس۴، به عنوان نمونه  ای یاد کرده که از پیشینه کاوی برای 

کمک به مدیریت کتابخانه سنتی کمک گرفته است.

 چــون در ایاالت متحــده و اروپا، داده  کاوی کاربرد گســترده ای 
دارد، بنابراین مطالعات خارجی نسبت به مطالعات داخلی پخته -

تر و عملی  تر به نظر می  رســد. بســیاری از کتابخانه  های خارجی، 
به طور موفقیت  آمیزی از فناوری داده  کاوی در عرصه کار و مدیریت 
اســتفاده می  کنند. این کتابخانه  ها فقط مجموعه  ای از مؤسسات 
ســنتی نیســتند، بلکه نهادهای اطالعاتی نیز هستند؛ کارکنان 
کتابخانه نیز دیگر به  عنوان کتابدار سنتی به چشم نمی  آیند بلکه 

به مقام کارشناس اطالعاتی ترفیع رتبه یافته  اند.

1. John Nethbert
2. “information-rich and knowledge-poor” dilemma
3. Scott Nieholson
4. Syracuse University Library

در داخل کشــور، تحقیقات در حیطه دانشگاه و دانشگاه  ها، اساساً 
برای کادر پژوهشی-علمی صورت گرفته است. در کتابخانه، کاربرد 
داده کاوی هنوز رونق نگرفته است، اما کتابخانه بسیار شبیه شیوه 
خدمات  دهی اولیه انتقال اطالعات است و به عنوان الگوی بازاریابی 
بــازار در درجه باالتری قرار دارد. رفتــار کاربر کتابخانه از طریق 
مجموعه  ای از اطالعــات مانند عالئق، عادات اطالع یابی وی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می گیــرد، با این کار می  توان رفتار احتمالی 
شــخص را هنگام امانت گرفتن منابع اطالعاتی پیش  بینی کنیم؛ 
در نتیجــه یک کتابخانه تا حد زیــادی می  تواند کیفیت خدمات 

اطالعاتی را افزایش دهد.

به  طور کلی در مورد فناوری داده  کاوی در کتابخانه پژوهشی فقط 
صحبت  هایی صورت گرفته اســت و اساســاً از جنبه  های تئوری 
مانند مجموعه  ســازی به بلوغ کافی نرسیده است. به  عنوان مثال 
در داخل، کتابی در مورد برنامه  های کاربرد داده  کاوی در کتابخانه 
وجود ندارد، فقط تعداد معدودی نسخه کپی شده در مورد مباحث 
داده  کاوی در کتابخانه دیجیتال وجود دارد. این امر نشان می  دهد 
که هم زمان با پیدایش کتابخانــه دیجیتال، فرایند داده  کاوی نیز 
برای کتابخانه به ارمغان آورده شــد؛ بنابراین پژوهش  های داخلی 

در این زمینه هنوز اندک است.

III- تحلیل امکان سنجی داده کاوی در کتابخانه دیجیتال
با پیشــرفت ســریع و گســترده شــبکه  ها و فناوری پایگاه  های 
اطالعاتی، کتابخانه  ها نیز در حال تغییر جهت به سمت دیجیتالی 

کردن اطالعات هستند.
در ســال  های اخیر، ســرمایه  گذاری در کتابخانه  ها افزایش یافته 
اســت، پایگاه  های اطالعاتی کتابخانه و وســایل ذخیره  سازی از 
گستردگی زیادی برخوردار شده  اند، شبکه  ها و سرورها هم چنین 
ارتقاء و محبوبیت بیشــتری یافته  اند. با توجه به این نوع محیط-
 های شبکه  ای خودکار، استفاده از فناوری داده کاوی می  تواند برای 

استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال مفید مؤثر واقع شود.
اســتفاده از فنــاوری داده  کاوی در کتابخانــه دیجیتال به  منظور 
سازمان دهی مجدد، مجموعه  سازی، استخراج و پیش  بینی به کار 
گرفته می شود و هم چنین می  توان سریع  تر و راحت  تر داده  ها را از 
طریق اینترنت انتقال داد، بنابراین فناوری داده کاوی سبب تسهیل 

تصمیم  گیری و ارائه خدمات بهتر به خوانندگان می  شود.

A. پویایی فرایند تقاضای اطالعات
در جامعــه ی اطالعاتی، کتابخانه دیجیتــال بهتر می  تواند مفهوم 
بقای عمر، توسعه و کاربرد فناوری  های پیشرفته را در خود هضم 
نماید. با گذری به آخرین دوره از نظریه عملکرد کتابخانه، کتابخانه 
دیجیتال با اســتفاده از ابزار یدکی خویش یعنی فناوری کامپیوتر 
در پی رسیدن به اطالعات است. فناوری اطالعات همان  طور که به 
شــدت در پی ترویج و نوسازی کتابخانه  ها است، هم چنین انفجار 

اطالعات را نیز به دنبال دارد.
در عصر دانش و اقتصاد، مشکل ذخیره  سازی اطاعات انبوه، توسعه 
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یافته و بهره  برداری از آن حل شده است. بقا و توسعه مسائل عمده 
دیجیتال، تشخیص انبوه اطالعات ذخیره شده و بهره  برداری از آن با 
استفاده از فناوری پایگاه داده  ای میسر شده است. با توسعه کتابخانه 
دیجیتال ســطوح متفاوتی از خدمات تصمیم  گیری شناسایی شد، 
دســتاورد همکاری در زمینه صنعت اطالعــات کارآمد با توجه به 
تقاضاهای عمومی اطالعات و در پی مکانیزم فشار بیرونی و داخلی 

توسعه کتابخانه دیجیتال اطالعات شکل گرفت.

B. شکل  گیری پایگاه مواد
از یک سو، سیســتم کتابخانه کشور ما، طی ســال  های متوالی از 
ساخت و ساز خودکار عبور کرد و هم اکنون از شرایط فیزیکی بسیار 
مطلوبی برخوردار اســت و مردم قادر به جمع آوری انبوه اطالعات 
هستند و از سویی دیگر، کتابخانه دیجیتال چین ساختار اطالعاتی 
توسعه یافته  ای دارد و محیط سیاسی و ضمانت  های اقتصادی خوبی 
برای پیاده  سازی پایگاه  های اطالعاتی تخصصی و توسعه برنامه  های 

داده  کاوی را فراهم کرده است.

C. تشخیص بلوغ فناوری
بانک  های اطالعاتی پس از ســال  ها توســعه، هم  اکنون سیســتم 
فناوری نسبتاً جامعی را ساخته است. به  خصوص در طراحی بانک-

 های اطالعاتی، اســتخراج داده و فنــاوری پردازش تحلیلی برخط، 
برنامه  های رضایت بخشــی داشته است. به  عالوه فناوری پایگاه  های 
اطالعاتی، در بخش  هایی از قبیل ارتباط از راه دور، خرده فروشــی، 
مسائل مالی، زیرســاخت  ها و زمینه  های دیگر تأثیر شگرفی داشته 
اســت و همه این موارد تنها نمونه  هایی از تجربیات موفق ما در این 

زمینه بوده است.

IV– کاربرد داده کاوی در کتابخانه دیجیتال

A. خدمات شخصی  سازی
ارائه خدمات شخصی  ســازی مولفه کلیــدی در کتابخانه دیجیتال 
محسوب می شــود. از خدمات منفعل گرفته تا ارائه اطالعات ساده 
تولید اطالعات را شامل می  شود. خدمات شخصی  سازی در کتابخانه 
دیجیتال به  طور عمده در دو سطح ارائه می  شود: اول اینکه کتابخانه 
دیجیتال باید بر اساس نیازمندی  های کاربران برای سفارشی شدن 
اطالعات گام بــردارد، دوم اینکه کتابخانه دیجیتال باید مدل مورد 
عالقــه کاربران را اجرا نماید و خدمات پویایی را ارائه کند و به یک 

تولیدکننده هوشمند اطالعاتی فعال تبدیل شود.
B. بهبود سرعت دستیابی به اطالعات

کمیت در یک کتابخانــه دیجیتالی زیاد اســت، اطالعات همانند 
یک شــمع برفراز یک کوه، محتوی دانش مفیدی هستند که باید 
استخراج شــوند. کاربران نگران برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی 
خویش هســتند، به  طورکلی کتابخانه می  بایســت قادر به اکتشاف 
در داده  های اطالعاتی باشــند. برای تسریع در جهت ارائه خدمات 
کارآمدتر به کاربران باید مکانیزم جســتجو خیلی خوب اجرا شود، 
فنــاوری داده  کاوی برای کتابخانه دیجیتال ابزارهای پیشــرفته  ای 

برای بازیابی اطالعات به شیوه تئوری فراهم می  کند و طرح سیستم 
هوشمندتر خواهد شد.

C. توسعه شکل خدمات
داده  کاوی می  تواند باعث ترفیع کیفیت خدمات اطالعاتی و پیشرفت 
در کســب وکار شود. استفاده از فناوری اطالعات مدرن در کتابخانه 
دیجیتال، نه تنها ســبب تغییر در رسانه  های خدماتی و زمان و فضا 
شده، بلکه اســتفاده از فناوری داده  کاوی، ساختار و سطح خدمات 
و امکانات را نیز بهبود بخشیده اســت. خدمات بازیابی اطالعات و 

تجزیه وتحلیل اطالعات پیشرفت چشمگیری داشته است.

V- ساخت وساز سیستم خدمات شخصی سازی در کتابخانه 
دیجیتال

A. بازسازی سیستم فرضی
کتابخانــه دیجیتال همانند یک مجموعه از منابع اطالعاتی و مرکز 
خدمات پژوهشــی، منابع اطالعاتی ارزشمندی را در خود انباشته 
اســت. با اســتفاده از داده  کاوی می  توان اطالعات پنهان موجود در 
بانک  های عظیم اطالعاتی را شناسایی و استخراج نمود. انبار داده  ها 
و فضاهای اطالعاتی شبکه  های گســترده، بدین منظور به کاربران 
اطالعاتی کمک می  کند تا در جســتجوی اطاعات پیوسته و بالقوه 
باشــند و فاکتورهای نادیده گرفته را پیدا نمایند. ساختار سیستم 
فرضی باید شمار زیادی از انبوه داده  های واقعی در خود داشته باشد 

تا ما قادر به بازسازی بانک  های اطالعاتی عمده باشیم.

1. اســتخراج اطالعات اصلی و جمع آوری اطالعات هویتی 
کاربر

کاربرانی که به کتابخانه دیجیتال دسترسی پیدا می  کنند، ویژگی -
ها و خصیصه  های رفتار اطالع  یابی آنان در سیســتم ثبت می  شود؛ 
اطالعات کاربر شــامل نام کاربر، جنس، سن، شغل، عالئق، سطح 
تحصیالت و دسترسی به IP کاربر است، مثاًل با دسترسی به وبالگ 
شــخص می توان به برخی از ویژگی  های رفتاری کاربر دست یافت 
مانند میزان بازدید در بخش  های مختلف وبالگ، زمان جستجو در 
وبالگ، بازدیدکننده، زمان  های دانلود، جستجوی کلمات کلیدی و 
مدل اطالعات و اطالعات ذهنی کاربر مانند بررســی شبکه، پیام-

 های BBS…اخذ ویژگی  های رفتاری کاربر در راستای فراهم آوردن 
نیازهای اطالعاتی دقیق آنان شرط اولیه محسوب می  شود.

2. پیش  پردازش و تبدیل و تغییر داده  ها
داده  های جمع  آوری شــده، پردازش و بافت آن ها بازسازی می  شوند؛ 
مانند بررســی جامعیت و پایایی داده  ها، حذف داده  های نوفه )نویز( 
یا حذف داده  های نامعتبر، پر کردن دامنه  های خالی، توالی زمانی و 
تغییر داده ها، تشــخیص ویژگی  داده  ها به همراه تغییر ابعاد و شیوه 
تبدیل بــرای کاهش مؤثر اطالعات متغیرها، نامتغیرها، بازســازی 
عناوین مرتبط با انبار داده  ها و گام بعدی، فراهم کردن بســترهای 

نرم  افزاری با استفاده از داده کاوی
3. تعیین کردن اهداف داده کاوی
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اهداف داده  کاوی باید با شرایط واقعی ترکیب شود تا به  طور شفاف 
و روشن صورت گیرد. برای مثال، بر اساس تغییرات دائمی عالئق 
کاربران، اســتفاده از فناوری داده  کاوی نیازهای اخیر کاربران را بر 
اساس میزان درجه عالقه مندی آنان شناسایی می  کند، پروژه های 
مرتبط با آنان را توصیه می  کند و رابطه بین ضابطه  های شخصی-

 سازی را فراهم می  آورد.
4. داده  کاوی

بر اســاس ویژگی  های مقصد و داده  ها، الگوریتم  های تصفیه  سازی 
و تبدیــل مجموعه داده  ها در داده  کاوی انتخاب می  شــود. در این 
مرحله یک الگوریتم داده  کاوی خاص برای جستجوی داده  ها و یا 
توســعه یک مدل مورد عالقه و خاصی در اینجا انتخاب می  شود؛ 
ما باید بر اساس تجزیه و تحلیل در رابطه با مدل دانش داده  کاوی 

گام برداریم.
5. تجزیه و تحلیل و کاربرد دانش

نتایج داده کاوی به  طور پیشــرفته مورد تفسیر و ارزیابی قرار می-
 گیرند و دانش مورد اعتماد و تناقض  های احتمالی بررســی می-

 شوند، انبار داده  ها بهبود می  یابد و به دانش قابل فهم برای کاربران 
تبدیل می  شــود و دانش بارگیری شده در سیستم های عملیاتی 
واقعــی تجزیه و تحلیل می  شــود. فراینــد داده  کاوی یک فرایند 
تکراری اســت. داده  کاوی نیاز کاربــران را دریافت می کند و طی 
مراحلی آن را آزمایش، پاالیش )اصالح( و مقایســه می  کند تا به 

رضایت نهایی کاربر دست یابد.

B. ساختار سیستم
در این سیســتم، مــا از انبــار داده، داده  کاوی و فناوری پردازش 
تحلیلی برخط )آنالین( استفاده می  کنیم تا منابع و داده  های مورد 
دلخواه خوانندگان را پیدا کنیم و خدمات شخصی  ســازی را برای 
خوانندگان گسترش دهیم. ساختار سیستم خدمات شخصی  سازی 

در کتابخانه دیجیتال به شکل ذیل طراحی شده است.

در این طرح خدمات شخصی ســازی در انبار داده ها قابل استفاده 
می  شود،OLAP و فناوری داده  کاوی بر اساس تاریخچه اطالعات و 
تجزیه و تحلیل داده  های اخیر صورت می  گیرد و خدمات شخصی-
 سازی را برای خوانندگان فراهم می آورد و به  طورکلی شامل جنبه -

های ذیل است:

1. ادغام منابع و اسناد ناهمگن
با گذشــت زمان، حجم منابع اطالعاتی کتابخانه دیجیتال به  طور 
مداوم افزایش می یابد و برای خواننده این امکان وجود ندارد که به 
همه این اطالعات دســت یابد، چون همه منابع اطالعاتی در یک 
طرح نرم افزاری و سخت افزاری از محیط ناهمگون قرار گرفته  اند، 
بنابراین خوانندگان بســتر نرم افزاری یکپارچه  ای را برای بازیابی 

اطالعات نیاز دارند.
2. ایجاد انبار داده

در پردازش تحلیلی برخــط )OLAP( و داده کاوی )DM( قبل از 
هر چیز داده  های مختلف در انبار داده بر اســاس تجزیه و تحلیل 
سازمان دهی می  شوند مانند اطالعات خواننده، منابع اطالعاتی تا 

بتوان به اطالعات دست یافت.
3. ایجاد مدل مکعب داده

    داده در انبار داده بر اســاس ســاختار ســتاره به شکل مکعب 
DM و OLAP سازمان دهی می  شود

OLAP .4 و DM عمدتاً بر اساس سازمان دهی چند بعدی، بخش 
داده  ها را به قســمت  های دیگر بــرش می دهند و تجزیه و تحلیل 
داده  ها به شــکل گروه  های چندگانه در می  آیند؛ بنابراین ما می -

توانیم از یک گونه چند بعدی و قســمت چند مضربی، گونه  ای از 
اطالعات ادغام شــده را به عنوان منابع اطالعاتی خوانندگان گرد 
هم آوریم. بر اســاس مکعب داده  های چند بعدی، نحوه دسترسی 
و منابع مرتبط در کتابخانه بر اساس عالقه مندی های خوانندگان 

فراهم می شود.
5. خدمات شخصی  سازی وب

ماژول به  طور مســتقیم با خواننــدگان ارتبــاط دارد و به منابع 
اطالعاتی ناهمگن اشــاره دارد که در یک مرحله از طریق خدمات 
شبکه، شخصی سازی می  شود. بر اساس عالقه مندی خوانندگان و 
رابطه  های متفاوت بین پیشینه  ها و پیوستگی بین این قاعده های 
منظم مدلی بــرای ارائه خدمات منابع اطالعاتی برای خوانندگان 
به  طور منظم در قالب یک الگو شکل می  گیرد. 
انبار داده  ها بــرای یکپارچگی داده  ها از طریق 
OLAP و DM بــرای خوانندگان طبقه  بندی 
می  شــود و منابع اطالعاتی مرتبط شناسایی 
می  شــود؛ این مدل از طریق توجه به اولویت 
عالقه مندی ها و تقاضاهــای اطالعاتی دائمی 
و انبوه خوانندگان ســاخته می  شود و خدمات 
شخص ی سازی مطابق با این مدل ارائه می  شود.

منبع:
این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است:

 The Research on Personalized Service of Digital Library Based on Data 

Mining
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اهمیت خواندن تفریحی در زندگی نوجوانان: خودشناسی، خودسازی و خودآگاهی شان

y مترجم : مهناز کریم زاده
   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس - کتابدار کتابخانه عمومی حکیم هیدجی 

نویسنده: ویوان هووارد۱ )دانشگاه دال هاوس، هالی فاکس، کانادا(

چکیده
مقاله حاضر گزارشی از مطالعه پژوهشی نقش خواندن لذت بخش۲ 
در زندگی نوجوانان ۱۲- ۱5 ســاله ســاکن شــرق کانــادا را ارائه 
می دهد. خواندن لذت بخش مبتنی بر انجام ســه کار بزرگ اســت 
که عبارت اند از: افزایش کارایی علمی، تعامل اجتماعی و پیشــرفت 
شخصی. درنتیجه، مطالعٔه حاضر تأیید می کند که نوجوانان همانند 
بزرگ ساالن به طور ناخودآگاه از مطالعه لذت بخش بهره می گیرند؛ 
بدین معنی که هرکســی در جســتجوی اطالعات زندگی روزمره 
و اثبات برتری شــخصی خویش اســت که با توجه به مباحث قبل 
زمینه ساز رشد پایدار اســت. نوجوانان در خواندن لذت بخش خود 
بینش کاملی نسبت به روابط دوران بلوغ، ارزش های شخصی، هویت 
فرهنگی، امنیت و سالمت جسمانی، معیارهای زیبایی و درک جهان 
هستی به دست می آورند که همگی به خوانندگان نوجوان درگذر از 

دوران کودکی به بزرگ سالی کمک می کند.

1. Vivan Howard. Dalhousie University, Halifax, Canada
2. pleasure reading

کلیدواژه هــا: نوجوانان، جســتجوی اطالعات روزمــره، خواندن 
لذت بخش، رفتار خواندن

مقدمه
کولینان3 )۲۰۰۰( اشاره می کند که ما نمی توانیم درباره فاکتورهایی 
کــه باعث تفاوت در ایجاد عادات خواندن مادام العمر یا فاکتورهایی 
که انتخاب یک مواد خواندنی توســط یــک خواننده را تحت تأثیر 
قرار می دهد مطمئن شویم. او اذعان می دارد که فهم این فاکتورها 
می تواند به مدارس و کتابخانه ها کمک کند تا برنامه های مؤثرتری را 

طراحی کنند. نایتکی )۱98۶۲۲9:( نیز بیان می کند:

در ادبیــات فنی غنی علم اطالعات بــه فرایند خواندن کمتر توجه 
شده است، در ابتدا مأموریت کتابداران آموزش کاربران برای اینکه 
چطــور بخوانند یا چه چیزی را بخواننــد نبود بلکه مأموریت آن ها 
فراهم کردن مواد خواندنی و امکان دسترســی مناسب به این مواد 
بود، دسترسی ای که نه تنها بر فهم نیازهای مطالعاتی کاربران بلکه بر 

3. Cullinan
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این فرض که یکی از کارکردهای اساسی خواندن تسهیل پیشرفت 
مداوم در توانایی فکری است، مبتنی است.

ویگاند۱ )۱997( با هر دو این افراد موافق بود، او اشاره می کند که 
مطالعه تفریحی مدت طوالنی است که توسط کتابخانه ها و جوامع 
اطالعاتی در کمک به پژوهش اطالعاتی و جســتجوی اطالعاتی 

نادیده گرفته شده است.

مقاله حاضر شــکاف موجود در گزارش منتشرشده از یک مطالعه 
جدید بر روی دانش آموزان ســال ســوم دبیرستان که در سنین 
۱۲-۱5 ســال و ساکن منطقه شــرقی کانادا هســتند را نشان 
می دهد. پژوهش های قبلی )مرکز تحقیق ادبیات کودکان۲، ۱99۶؛ 
فاســیک3 و همکاران، ۲۰۰5؛ مینــارد۴ و همکاران، ۲۰۰7؛ مرکز 
ملــی هنر، ۲۰۰7؛ نئون هوزن5، ۲۰۰۱( همواره نشــان می دهند 
که خواندن برای کســب لذت در سراسر دوران کودکی تا سنین 
۱۲-۱3 سالگی افزایش پیدا می کند و بعدازآن کاهش مطالعه آغاز 
می شــود و معموالً در تمام سنین بزرگ ســالی ادامه می یابد. این 
پژوهش به دنبال ایجاد درک عمیق از نقش خواندن لذت بخش در 
زندگی نوجوانان سنین بین ۱۲ تا ۱5 سال است، سنی که در آن 

بارها شاهد شروع کاهش مطالعه هستیم.

بررسی ادبیات پژوهش

عملکرد آموزشی و خواندن لذت بخش
به عنوان مثال مقالــه خواندن یا نخواندن )مرکز ملی هنر، ۲۰۰7( 
ذکر می کند، روانشناسان شناختی و نظریه پردازان آموزش وپرورش 
بارها تالش کرده اند، ماهیت رابطه بین خواندن برای لذت و سایر 
جنبه های عملکرد آموزشی را نشان دهند. نویسندگان گزارش یک 
مقاله را که در سال ۱998 توسط آن کانینگام۶ از دانشگاه کالیفرنیا 
برکلی و کیت اســتانویچ7 از دانشگاه تورنتو با عنوان آنچه خواندن 

برای ذهن انجام می دهد، انجام شده است را نقل می کنند:

خواندن پیامدهای شــناختی به همراه دارد کــه فراتر از دریافت 
معنی از یک متن خاص است. عالوه بر این، این پیامدها متقابل و 
شمایی از واقعیت هستند. باگذشت زمان- کم و بیش- آن ها معانی 
عمیقی برای توســعه طیف وسیعی از توانایی های شناختی حمل 

می کنند )مرکز ملی هنر، ۲۰۰7: ۶8(.

در طول سال های اولیه دبستان، چندین محقق، بین دستیابی به 
معیارهای خواندن و مقدار خواندن تفریحی رابطه همبســتگی را 

1. Wiegand
2. Children’s Literature Research Centre
3. Fasick
4. Maynard
5. Niewenhuizen
6. Anne Cunningham
7. Keith Stanovich

کشف کردند. فیلدینگ8 و همکاران )۲۰۰7( دریافتند که مطالعه 
کمتر از ۱۰ دقیقــه در روز تأثیر مثبتی بر نمرات آزمون خواندن 
دارد. دانش آمــوزان در صدک 9۰ پنج دقیقــه مطالعه طوالنی و 
دانش آموزان صدک 5۰ دویســت دقیقه بیشــتر از دانش آموزان 
صــدک ۱۰ صرف مطالعه می کنند. گرنســی و هگرتی9 )۱987( 
و واتکینز و ادواردز۱۰ )۱99۲( همبســتگی مشابهی پیدا کردند و 
به این نتیجه رســیدند که خوانندگان تواناتر زمان بیشتری برای 
خواندن مستقل صرف می کنند و تمام عملکرد علمی شان وابسته 
به مهارت های خواندنشــان است. کراشن۱۱ )۲۰۰۴( با فرا تحلیل 
برنامه های خواندن داوطلبانه داخل مدرســه دریافت که خواندن 
داوطلبانه آزاد می تواند نمرات دانش آموزان را در استانداردســازی 
درک مطلب، واژگان، دســتور زبان و معیارهای نوشتاری افزایش 
دهد. این مطالعات به وضوح نشــان می دهد کــه دانش آموزان در 
آنچه تمرین می کنند ماهرتر می شــوند. خوانندگان مرتباً واژگان، 
درک مطلب، سالســت زبان و دانش عمومی شــان نسبت به غیر 
خوانندگان بهتر می شود )کراشــن، ۲۰۰۴؛ استانویچ و کانینگام، 

.)۱993

 )OECD، ۲۰۰۲: ۱9( گــزارش بین المللی خواندن برای تغییــر
یافته هایی مشابه را ارائه می کند:

بهبود در عملکرد سواد خواندن فقط بر بهبود مهارت های شناختی 
متکی نیســت بلکه برافزایش تعامل در خواندن نیز متکی است. 
همه خوانندگان داوطلب از خانواده های ممتاز نیســتد و آن هایی 
که در زمینه های متعادل مرتباً مطالعه می کنند و احساس مثبتی 
درباره آن دارند خوانندگان بهتری نســبت به افرادی با خانه های 

مزین اما ضعیف در خواندن داوطلبانه، هستند.

این واقعاً نشــان می دهد که مدارســی وجود دارند که می توانند 
دانش آموزان را به این چرخه مفید )خواندن داوطلبانه(، صرف نظر 
از زمینه خانوادگی شان وارد کنند. ازآنجاکه مهارت های شناختی 
و انگیــزه خواندن در این فرایند متقاباًل مددکار هســتند، به جای 
جایگزین شــدن، مدارس نیاز دارند که به طور هم زمان به هر دو 

بپردازند.

این همبستگی توسط بوسییر۱۲ و همکاران )۲۰۰۱( نیز بیان شده 
اســت. در تحلیل هــای آن هــا از عملکرد جوانــان آمریکایی در 
آزمون های بین المللی خواندن ریاضیات و علوم )PISA( ، محققان 
نشان می دهند که جوانان کانادایی از مطالعه لذت می برند و مقدار 
زمانی که صرف آن می کنند تأثیر مثبتی بر دوره های سواد خواندن 

آن ها نسبت به وضعیت اجتماعی و اقتصادی باال دارد.

8. Fielding
9. Greaney & Hegarty
10. Watkins & Edwards
11. Krashen
12. Bussiere
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آشــروود و تونــی۱ )۲۰۰۲( دریافتند که افراد خودشــان اهمیت 
خواندن در بهبود مهارت های خواندن و نوشتنشــان را تشــخیص 
می دهند. شــرکت کنندگان بزرگ ســال در گروه های متمرکز خود 
اذعان دارند که خواندن لذت بخش در تجهیز آن ها با دانش عملی و 
همچنین بهبود مهارت های خواندن و نوشتن آن ها نقشی آموزنده 

دارد.

دالیل اجتماعی خواندن لذت بخش
کولینــان۲ )۲۰۰۰( در مقاله خود با تحقیق بر روی ارتباط خواندن 
لذت بخش و سواد، مشاهده می کند که خواندن داوطلبانه می تواند 

مستقیماً به افزایش تعامل اجتماعی منجر شد:

خواندن داوطلبانه شامل انتخاب شــخصی، خواندن گسترده انواع 
منابــع و انتخاب مواد خواندنی اختیاری اســت. الیتراتس3 می گوید 
مردمی که توانایی خوانــدن دارند اما آن را انتخاب نمی کنند فقط 
بخشی ازآنچه را که اصاًل نمی توانند بخوانند از دست می دهند. افراد 
برای داشــتن زندگی کامل، برای به دست آوردن یک زندگی، برای 
درک آنچه در جهان هســتی در جریان است و برای بهره مندی از 
دانش اندوخته شده بشری مطالعه می کنند. حتی مزایای دموکراسی 

و ظرفیت تعیین موفقیت خودمان به خواندن بستگی دارد.

فالکنر۴ )۲۰۰۲( و ایر5 )۲۰۰3( نشان می دهند که خواندن لذت بخش 
می تواند نقشــی حیاتی در آمــاده کردن جوانان بــرای نقش های 
بزرگ ســالی در جامعه اطالعاتی ایفا کند. در گزارش ســال ۲۰۰7 
درزمینٔه عادات و گرایش های خواندن در آمریکا با عنوان خواندن یا 
نخواندن، مرکز ملی هنر )NEA( چندین مزیت حرفه ای و اجتماعی 
مربوط به خواندن برای لذت بردن تعیین می کند. کارفرمایان خواندن 
و نوشتن را به عنوان کمبودهای اصلی در استخدام های اخیر معرفی 
می کنند: درحالی که ۶3 درصــد کارفرمایان درک مطلب را خیلی 
مهــم ارزیابی می کنند، دریافته اند کــه 38 درصد فارغ التحصیالن 
دبیرستان در این مهارت ضعف دارند. خوانندگان خوب شغل هایی 
با حقوق باال دارند درحالی که خوانندگان متوسط اعالم می کنند که 

فرصت های کمتری برای رشد حرفه ای خود دارند.

NEA همچنیــن نتایجی را گزارش می دهــد که خوانندگان خوب 
نقش مهمی در غنی ســازی فرهنگ و جامعــه مدنی ایفا می کنند 
)صفحات، 8۶-89(. خوانندگان متعهد به طور حتم سه برابر بیشتر 
از غیر خوانندگان از موزه ها بازدید می کنند، به موسیقی و کنسرت ها 
توجه نشــان می دهند یا آثار هنری خلق می کنند. آن ها همچنین 
به ورزش عالقه مند هســتند، به رویدادهای ورزشی توجه می کنند، 
یا فعالیت های دیگری در فضــای آزاد انجام می دهند. جوانان ۱8-
۲۴ ســاله که در رتبه بندی خواندن تعدادشان از تمام خوانندگان 
1. Usherwood &Toyne
2. Cullinan
3. Aliterates
4. Faulkner
5. Eyre

بزرگ سال کمتر است؛ میزان مشــارکت فرهنگی و اجتماعی شان 
نیز کمتر اســت. غیر خوانندگان نسبت به خوانندگان متعهد کمتر 
احتمال دارد که کارهای داوطلبانه و خیریه انجام دهند. درحالی که 
هیچ رابطه قطعی بین خوانــدن و تعامل اجتماعی نمی توان یافت، 
گزارش NEA معتقد اســت که نه تنها ادیبان بله خوانندگان خوب 
نیز از فهم و درک نظرات دیگران لذت می برند، درحالی که شخصیت 
خود را نیز ارتقاء می بخشند. شاید به دلیل این تعامل فعال است که 
به روش های مختلف در بهبود بخشیدن به پیشرفت های اجتماعی و 

مدنی مشارکت می کنند.

دالیل شخصی مطالعه لذت بخش
به طور دقیق نقش مطالعه آزاد به عنوان مشــوق در روابط اجتماعی 
خارجی به نقش مطالعه آزاد در رشــد و توســعه شخصیت درونی 
وابسته هست. ایدان کمبرز۶ )۱973:۱۲۲( دیدگاه حاصله را به طور 
خالصه بیان می کند که درنهایت، همیشــه کودکانی که یکســری 
چیزها را مطالعه می کنند بهتر از آن هایی هستند که هیچ مطالعه ای 
ندارند… به طور گسترده، مطالعه زیاد و بی وقفه پایه تفاوت و اشتیاق 
به رشد و توسعه یک جامعه هست. اگرچه اکثر محققانی که بر روی 
دالیل شــخصی مطالعه آزاد تحقیق کرده اند بیشتر بر خواننده های 
بزرگسال متمرکزشــده بودند تا کودکان و نوجوانان، این مطالعات 

نقش قابل مالحظٔه مطالعه را در توسعه شخصیتی نشان دادند.

در پژوهشــی با  عنوان “مطالعه کتاب ها”، تونی و آشروود محققان 
دانشــگاه شفیلد7 )۲۰۰۱( ســی گروه متمرکز را جهت تحقیق در 
مورد این ســؤاالت هدایت کردند و به چند دلیل شــخصی جهت 
مطالعه آزاد دســت یافتند که شامل گوشه گیری )دوری از فعالیت 
اجتماعی(، اســتراحت، دانش عملی، توســعه فردی، دانش فردی 
و لــذت زیبایی شــناختی اســت. مطالعات گروه متمرکز توســط 
تیلور8 )۱999(، تامی9 )۲۰۰3( و گلین۱۰ )۲۰۰۴( هدایت شــد و 
تحقیقاتشان درباره مطالعه کنندگان بزرگ سال افسانه ها و گروه های 
مطالعاتی یافته های تونی و آشروود را تأیید کردند که خواننده های 
بزرگ سال به دالیل گسترده ای از گوشه گیری و آرامش تا کشفیات 
فردی و قدرت گرفتن مطالعــه می کنند و تأیید کردند که مطالعه 
نقش مهمی در زندگی شــان ایفا می کند. مویر۱۱ )۲۰۰7( به منظور 
کشف رابطه بین نتایج مطالعه آزاد و آموزش وپرورش در مطالعه آزاد 
افراد بزرگ ســال از ترکیبی از تحقیقات و مصاحبه ها استفاده کرد. 
یافته های او چهار دســته را برای نتایج آموزشــی حاصل از مطالعه 
آزاد نشــان داد: افراد و رابطه ها، کشــورها، فرهنگ و تاریخ، تکامل 
زندگــی و جنبه های فکری متفاوت. تمــام این مطالعات، به صورت 
مطلق گفتٔه بیرکرت۱۲ )۱99۴:9۱( را تأیید می کنند مبنی بر این که 

6. Aidan Chambers
7. Sheffield
8. Taylor
9. Twomey
10. Glenn
11. Moyer
12. Birkert
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]مطالعه افسانه[ نقش مهمی در چیزی که ما ممکن است به طور 
عالی خودسازی هستی بنامیم بازی می کند.

مطالعه رادوی۱ )۱983( بر روی زنان و کتاب های رمان طالیه دار 
تحقیقات قومی نژادی در افسانه های رایج شد. او یکسری مصاحبه 
با جزییــات را با خواننده هــای کتاب های رمان کــه در مناطق 
روستایی زندگی می کنند ترتیب داد تا نقش مطالعه در زندگی شان 
را شناســایی کند. او از تئوری روانشناسی به منظور توضیح اینکه 
چرا خانم ها، درنتیجه موقعیت مادی و اجتماعی شــان، سرگرمی 
خواندن کتاب های رمان را برگزیدند اســتفاده کرد. او فهمید که 
مطالعه ازنظر کیفی در مقایســه با زنانی که به طورمعمول فعالیت 
دارند متفاوت اســت، چراکه این تنها کاری بود که آن ها خودشان 
به تنهایی انجام می دادند. عالوه بر حس هیجان، مطالعه کتاب های 
رمان یک احســاس اســتقالل و یا حداقل مقاومتی در برابر نقش 
معمول زنان به عنوان خانم خانه دار و مادر بودنشان ایجاد می کند؛ 
بنابرایــن مطالعه کتاب های رمان به زنــان در تحقیق رادوی یک 
گریز روانشناســی را از محدودیت ناشی از مردساالری در متأهلی 

را پیشنهاد می کند.

رز۲ )785:۱999( در تحقیقش بر روی مطالعه کنندگان بزرگ سال 
بیان می کند، خوانندگان نگرانی ها و عالیق شخصی خود را به متن 
می آورند که به عنوان یک فیلتر برای پررنگ نشان دادن وجوه متن 
که درباره نگرانی هایشان صحبت می کند عمل می کند. خوانندگان 
نقش تعیین کننده ای را در توسعه معانی متن از طریق خواندن ایفا 
می کنند. این دیدگاه درمورد مطالعه به عنوان تبادلی بین خواننده 
و متن قویاً مدل reading espoused توســط نظریه پرداز پاســخ 

خواننده، لوویس روزنبلت3 )۱978:۴3-۴۴( را انعکاس می کند:

مفهوم تبادل با محیط مدلــی برای فرایند ایجاد می کند که طی 
آن خواننده و متن درگیر هســتند. هرکدام در یک محیط ادراکی 
بر یکدیگر مؤثر واقع می شوند. یک فرایند دوراهه، یا بهتر، دایره ای 
شکل را می توان فرض کرد که در آن خواننده به تحریکات شفاهی 
حاصل از متن پاسخ می دهد، اما در همان لحظه باید برای ایجاد و 
تشکیل مفاد پاسخش، به طور گزینشی بر منابع حاصل از تجربه و 

حساسیت به دست آمده، ترسیم می  کند.

الکیــن۴ و همــکاران )۲۰۰3:۱۴( بــر قدرت نقش توســعه ای و 
شخصیتی مطالعه در زندگی کودکان و نوجوانان تأکید می کنند:

مطالعــه می تواند اختالفات مربوط به رشــد و نمو و روش ــهای 
پیچیدٔه زندگی را جبران کند: داستان می تواند دربردارنده ارزش 
روانی نمایش بچه هایی باشــد که تعدادی در آنجا قبل از دیگران 

1. Radway
2. Ross
3. Louise Rosenblatt
4. Elkin

بوده انــد; آن ها نوجوانان را به حرکت به ســمت جلو در تجربه و 
بررســی آنچه بر سر راهشان است و فکر کردن در مورد تجربیاتی 
قبل از اینکه به طور مســتقیم با آن روبه رو شــوند، قادر می سازند. 
داستان دانش خوانندگان، )توانایی( شکل دهی مواد خام زندگی و 
بنابراین سازمان دهی چیزی که تحمل تجربه آن ناراحت کننده و 
یا دردناک اســت را باال می برد. به طور دقیق مطالعه اعتبار فکری، 
هویت، تخریب، بخشی از اجتماع بودن و اساساً فرصتی برای تنها 

بودن را پیشنهاد می کند.

اهداف
مقاله حاضر نقش مطالعه آزاد را در زندگی ساکنان شهری ناحیه 
کانادای شــرقی در ســنین ۱5-۱۲ موردبحث و بررسی قرار داد. 
تحقیق به طورکلی با ســه سؤال پژوهشــی کلیدی در ارتباط با 

عادت های مطالعه آزاد نوجوانان کنترل شد:

۱. مطالعه چه نقشی را در سرگرم گردن نوجوانان )سن ۱۲-۱5( 
در زندگی بازی می کند؟

۲. موانع اصلی مطالعه برای این گروه سنی چیست؟
3. محرک های اصلی مطالعه برای این گروه ســنی چه چیزهایی 

است؟

این مقاله یک جنبه مخصوص از تحقیق گسترده را شرح می دهد: 
اهمیت مطالعه برای سرگرمی در زندگی این افراد جوان.

روش ها
جمع آوری داده ها شامل یک ســری از بحث های گروهی کانونی 
در بازه سنی ۱۲- ۱5 با مجموع ۶8 نفر است که در 9 دبیرستان 
در یک شــهرداری ناحیه کانادایی شــرقی نگه داشته شدند. این 
دبیرســتان ها به طور تصادفی از فهرست راهنمای دبیرستان ها در 
بورد دبیرستان منطقه انتخاب شدند. در هر مدرسه منتخب، یک 
گــروه از دانش آموزان رده هــای 7، 8 و 9 برای دعوت در مطالعه 
تحقیقاتی به طور تصادفی انتخاب شدند. تمام دانش آموزان برای 
شرکت داوطلب شدند. آن ها و خانواده هایشان یک برگه اطالعاتی 
دریافــت کردند و فرم موافقت قبل از بحث امضا شــد. تعداد 7 تا 
۱۲ نفر از دانش آموزان پیش دبستانی داوطلب شدند. تمام گروه های 
کانونی شامل دختر و پسر می شدند، اگرچه خانم ها غالب بودند: 7۰ 

درصد شرکت کنندگان دختر و 3۰ درصد پسر بودند.

گروه هــای کانونــی به عنوان یــک تکنیک کارآمــد جمع آوری 
داده انتخاب شــدند و در مقایســه با استراتژی های دیگر چندین 
مزیــت مجزا را به همراه داشــت. به طور اهــم، عکس العمل بین 
شرکت کنندگان بازه و پیچیدگی ایده های بیان شده را افزایش داد 
و به اجتماع گروه بحث با جزییات و بنابراین ایجاد تفکر پاسخگویی 
به نظرات یکدیگر اجازه داده شــد. عالوه بر این، شرکت کننده ها 
وارســی ها و توازن های خود را ایجاد کرده و دیدگاه های زیادی را 
برای ویرایش نگه داشتند. سؤاالت باز به منظور جواب های بیشتر 
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مجاز شــمرده شــد و بنابراین فرصت مدیر برای تحقیق به منظور 
اطالعات بیشــتر و بحث در جهات جدید را ایجاد کرد، درحالی که 
فرمت نیمه ساختاری کنترل کافی را به مدیر داد تا اطمینان حاصل 
کند که تمامی سؤاالت تحقیقاتی به هدف رسید. درنهایت ساختار 

گروه کانونی برای لذت بردن شرکت کنندگان خودشان ایجاد شد.

میرس و همکاران )۲۰۰7:3۱7( گفتند که در هنگام کنترل تحقیق 
با نوجوانان، گروه های کانونی تمامی مزیت های لیســت شده باال را 

ایجاد می کنند، به اضافه مزیت های مخصوص به گروه سنی:

بحث هــای گروهی می توانــد اضطراب شــخصی را کاهش دهد و 
فشــار پاسخ و بار شناختی همراه با مصاحبه های شخصی را کاهش 
می دهد. از طریق بحث موضوعات با شخص همتا، شرکت کنندگان 
می توانند بازتاب کننده باشند که به اشتراک گذاشتن دانش ضمنی 
را آســان می کند. به طور مهم تر، گروه هــای کانونی به کاهش نفوذ 
مدیران بزرگ ســال و قرار دادنشان در یک نقش منحصربه فرد بین 
بچه ها و بزرگ ساالن باکســانی که آن ها در خانه و مدرسه سروکار 

دارند کمک می کنند.

سؤاالت ســاخت یافته مورداســتفاده قرار گرفت تا امکان مقایسه 
پاســخ ها بین گروه ها ایجاد شــود. تمامی بحث های گروه کانونی با 
نوار ضبط شــد، اما پاســخ ها محرمانه محفوظ ماند و نام شخصی 
دانش آموزان، مدارس، یا ناحیهٔ مدارس بر روی رونوشت مشخص 
نشد. در تمامی گزارش ها بحث های گروه کانونی از اسم های مستعار 
استفاده شد اما زبانشان بدون هیچ اصالح گرامری دوباره تکثیر شد.

رونوشت ها برای کدگذاری و آنالیز در QSR NUD*IST قرار گرفتند. 
به طورکلی، آنالیز با اســتفاده از یک شــیوه گراند تئوری به روش 
گالســر۱ )۱99۲( و استروس۲ )۱9۶7( انجام شد که طی آن مرکز 
داده ها به کانون ســؤاالت از طریق یکسری بحث های گروه کانونی 
جمع آوری شد و مطالب خودش از طریق فرایند آنالیز استقرایی از 
داده ها بیرون آمد. QSR به منظور کمک به فهم شــکل دهی داده ها 
مورداســتفاده قرار گرفت، و برای اتصال و کاوش این دسته بندی ها 
بــرای ایجاد و آزمایش تئــوری grounded در داده ها. فاز کیفی با 
هیچ کدام از فرضیات و گمانه زنی های قبلی در مورد نتایج احتمالی 

بحث های گروه کانونی آغاز نشد.

نتایج
طــی بحث های گــروه کانونی، در ابتدا از شــرکت کنندگان جهت 
مشخص شدن مقدار مطالعاتشان برای سرگرمی سؤال پرسیده شد. 
خواننده های فعال )آن هایی که حداقل هفته ای یک بار مطالعه آزاد 
دارند و کســانی که فکر می کردنــد مطالعه آزاد یک بخش فراغتی 
مرجح اســت( 85 درصد شــرکت کنندگان به حســاب می آمدند 
درحالی که خوانندگان بی میــل )آن هایی که اغلب کم تر یک بار در 

1. Glaser
2. Strauss

هفته مطالعه آزاد داشتند و مطالعه آزاد را یک بخش فراغتی مرجح 
به حســاب نمی آوردند( تنها ۱5 درصد شــرکت کنندگان را شامل 

می شدند.

از شرکت کنندگان در مورد دالیلشان که چرا مطالعه را در مقایسه 
با سایر کارهای فراغتی سرگرم کننده انتخاب کردند سؤال پرسیده 
شــد. بسیاری از نوجوانان قادر بودند که جواب های واضح و مفصلی 
برای اینکه چــرا مطالعه آزاد را یک نوع فعالیت ســودمند یافتند 
بدهند و پاســخ های آن ها دقیقاً یافته های رادوی )۱983(، توینی 
و آشــروود )۲۰۰۱(، گلیــن )۲۰۰۴( و مویــر )۲۰۰7( را بازتاب 
می کردند، مخصوصاً در قسمت دالیل شــخصی برای مطالعه آزاد 
نوجوانان. به عبارت دیگر نوجوانانی که در این تحقیق شرکت کردند 
به بســیاری از همان دالیل شخصی ای که بزرگ ساالن مطالعه آزاد 
دارند آن ها هم برای تفریح مطالعه می کنند: سرگرم بودن، گذراندن 
وقت، آســوده بودن، تمرین تخیالتشــان و بنابراین، آنچه در پایین 
مشــخص و بحث خواهد شد. عالوه بر این، نوجوانان در آن تحقیق 
نیز دالیل آموزشی و اجتماعی واضحی را برای مطالعه آزاد به تفصیل 
بیان کردند که قویاً نیازهای رشــدی مخصوص و عالیق این گروه 

سنی را بازتاب می کند.

عملکرد تربیتی و مطالعه آزاد

۱. بهبود ســواد کلی یا مهارت های تفکری. بســیاری از نوجوانان 
به راحتی تأیید کردند که مطالعه آزاد بخشــی از موفقیت اســت و 
تشخیص داده شــد که نوجوانانی که مطالعه آزاد دارند احتماالً در 
مدرســه با توسعه توانایی های کلی سوادی شــامل درک خواندن، 
لغت و سالســت زبانی به موفقیت های بزرگ تری دســت می یابند. 
درحالی کــه هیچ نوجوانی اشــاره نکرد که ایــن مهم ترین محرک 
برای مطالعه شان بوده، تعداد زیادی اشاره داشتند به این که آن یک 
فاکتور ثانویه مهم در تشویقشــان برای عادت مطالعه بوده اســت 
و این به معنــای تأیید کردن یافته های تونی و آشــروود )۲۰۰۱( 
کســانی که در تحقیق شرکت کنندگان بزرگ سال به ارزش مطالعه 
در بهبود توانایی های سوادشــان پی بردند. دنبال کردن سؤاالت از 
شرکت کنندگان گروه کانونی مشاهداتشان را درباره نقش مطالعه در 

بهبود عملکرد تربیتی شان نشان می دهد:

جوسی: اگر شــما زیاد مطالعه داشته باشــید کلمات بیشتری یاد 
می گیرید و نیز می فهمید چطور آن ها را تلفظ کنید.

نیکوال: فقط خود مطالعه می تواند به شــما کمک کند. مثاًل مهارت 
تندخوانی می تواند مفید باشــد، داشتن مهارت های درست خواندن 

به این معناست که مطالعه درد و زحمت نیست.

تعــدادی از نوجوانان نقش مثبت مطالعه آزاد را در کمک به جبران 
ناتوانایی هایشان توضیح می دهند. جولیان، یک دانش آموز پرتالش 
است که مشکالت مطالعه را تأیید می کند و اثر مثبت دوست کتابی 
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مدرســه ابتدایی اش را در تقویت اعتمادبه نفســش به عنوان یک 
خواننده یادآوری می کند:

جولیان: آرزو دارم ما هنوز دوست های کتابی داشتیم. ما در ابتدایی 
انجــام دادیــم. در پایه ۶، من یــک Book Buddy در پایه ۱ و ۲ 
داشــتم، او نمی توانســت بخواند بنابراین من می خواستم برای او 
بخوانم یا می خواستیم تالش کنیم که باهم بخوانیم. ما این کار را 
یک بار در هفته انجام می دادیم و من واقعاً دوســت داشتم. این کار 
باعث می شــد که من احساس یک خواننده خوب را داشته باشم. 
افتخار می کردم که  می توانم به این کودک خردسال تر کمک کنم. 
مدرســه ابتدایی دقیقاً آن طرف خیابان دبیرستانمان است. چرا ما 
نمی توانیم بازهم به آنجا برویــم و با بچه های کوچک تر با صدای 

بلند بخوانیم؟

دو نوجوان دیگر، تانجــا و کارن، در مورد اینکه مطالعه چطور به 
جبران ناتوانایی های خاصشان کمک کرد بحث می کنند:

تانجا: انگلیســی اولین زبان من نیست، زبان اشاره اولین زبان من 
اســت؛ بنابراین من در خانه مطالعه می کنم چراکه به مهارت های 
خواندن من کمک می کند. مدرسه کاًل در مورد کتاب ها و خواندن 
و انگلیسی است. وقتی یک کتاب برمی دارم کاری که معموالً انجام 
می دهم کشــف لغات از متن هست. من اول جمله را می خوانم و 
بعد تــالش می کنم معنی کلمات را بفهمم. این به  نوعی شــبیه 
یک بازی کلمه اســت، فهمیدن معنای آن. بله کتاب ها واقعاً برای 
زندگی من بااهمیت هستند و آن ها برای آینده من هم بسیار مهم 
خواهند بود چراکه من می خواهم یک دامپزشــک بشوم بنابراین 
خواندن برای من مهم خواهد بود. تمام مطالعاتی که من االن دارم 
انجام می دهم تا خواننده بهتری باشــم واقعاً به من در دانشگاه و 

زمانی که الزم است انگلیسی خوب باشد، کمک خواهد کرد.

کارن: من تا زمانی که در پایه 3 بودم واقعاً نمی توانستم خواندن را 
شروع کنم. واقعاً برای من سخت بود. ده دقیقه طول می کشید تا 
یک صفحه را بخوانم، من بسیار کند بودم زیرا من خوانش پریشی 

داشتم؛ اما واقعاً خواندن را دوست داشتم.

۲. روشــن کردن اهداف شغلی. درحالی که بسیاری از محققان به 
نقش مطالعه آزاد در پیشــرفت توانایی های سوادی سنتی شان از 
قبیل فهم خواندن، لغت و روانی کالمی اشــاره داشــته اند، هیچ 
محققی از قبل به طور صریح در مــورد ارتباط بین مطالعه آزاد و 
روشــن ساختن اهداف شغلی یا حرفه ای تحقیق نکرده اند. در این 
تحقیق، تعدادی از نوجوانان اشاره داشتند که تجربه شان به عنوان 
خواننده و عمل خالق خواندن خودش بررسی حرفه ای خالق مثل 

نویسندگی و کارگردانی را به آن ها الهام کرد:

روسلین: من فقط فهمیدم وقتی که بچه بودم بسیار بیشتر مطالعه 
می کردم واالن هم مطالعه می کنم و نوشــتن را دوست دارم، من 

نوشتن را بسیار دوست دارم. شاید من باید یک نویسنده باشم!

تابیدا: من کتــاب Flipped را خواندم و آن یــک فصل از دیدگاه 
دختران داشت و فصل بعدی از دیدگاه پسران بود. بعدازاینکه من 
آن را خواندم، واقعاً امیدبخش بود و من همیشه می خواهم بفهمم 
که افراد مختلف چطور فکــر می کنند. حاال من احتماالً در مورد 
طرز فکر پســران بیشتر می دانم. همچنین این باعث شده که من 

بخواهم یک نویسنده باشم.

ایزابل: من کتاب هایی در مورد ساخت فیلم مطالعه می کنم چراکه 
من می خواهم وقتی بزرگ شــدم فیلم بسازم و کتاب ها ایده های 
بســیار خوبی به مــن می دهند. من همیشــه آن کتاب ها را نگه 
می دارم چراکه آن ها واقعی هســتند و تغییر نخواهند کرد. کتابی 
که بسیار دوســت دارم girl director است و من آن را نزدیک به 
3۰ بــار خواندم. من معموالً کتاب هــا را دوباره نمی خوانم اما این 

یکی را چند بار خواندم، تقریباً به آن کتاب عادت کردم.

عالوه بر نوجوانانی که نشان دادند که عمل خواندن برای سرگرمی 
آن ها را تشــویق به بررســی حرفه های آینده به عنوان نویسنده یا 
کارگردان فیلم می کند، چند نوجوان دیگر اشاره داشتند که مطالعه 
آزاد به توســعه یا تنظیم اهداف شغلی آینده-شان کمک می کند، 
چراکه با حصول دانش عمومی مهم یا با بسط دادن افق های شغلی 

نوجوانان آن ها را از امکان های شغلی جدید آگاه می کند.

ماریبت: برای شاغل شــدن، من می خواهم یک دامپزشک باشم 
و اگر آنجا یک حیوان و یک بیماری باشــد، باید مطالعه کنید تا 
بفهمید چه کاری باید انجام دهید. شما نیاز دارید برای فهم آن یک 
خواننده خوب باشید؛ بنابراین الزم است در مورد حیوانات بدانید، 

بنابراین من کتاب های زیادی در مورد حیوانات می خوانم.

کاترین: من وقتی کودک بودم مطالعه می کردم و به کوسه ماهی ها 
بسیار عالقه مند شدم به طوری که اآلن می خواهم یک زیست شناس 

دریایی بشوم.

ماندی: من می خواهم یک معلم یا یک روانشناس بشوم، بنابراین 
می دانم باید وقت زیادی صرف مطالعه کنم. مطالعه به من کمک 
می کند تا افراد و دلیل انجام کارهایی که انجام می دهند را بفهمم.

دالیل اجتماعی برای مطالعه آزاد
۱. شــناخت جهان. بســیاری از نوجوانان بیان کردند که مطالعه 
آزادشــان به آن ها برای فهم وقایع تاریخی گذشــته یا موضوعات 

اجتماعی در جریان کمک کرده است:

 The Diary of Anne Frank لورا: من در حــال خواندن کتــاب
هستم و آن را دوست دارم چراکه یک حس تاریخی می دهد. من 
TheChicken Soup for the Teen- یهمچنین خواندن کتاب ها
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age Soul را دوســت دارم. آن ها ترکیبی از بسیاری چیزها هستند، 
داستان ها و پندهای کوچک و شمایی از عقاید سایر افراد را به شما 

می دهند.

جســیکا: من در پایه 7 یک کتاب در مورد کشــتار دســته جمعی 
خواندم. فکر می کنم نامش Greater than Angels بود. موضوع آن 
در مورد یک دختر و خانواده او بود که همگی از هم جداشده بودند 
و به کمپ اسرا فرستاده شدند و در پایان جنگ، او تنها شخصی بود 

که زنده ماند. آن بسیار ناراحت کننده بود.

امیلی: Number the Stars واقعاً مرا به مطالعه بیشتر عالقه مند کرد 
چراکه کتاب واقعاً خوبی هست. من کاراکترهایش را دوست داشتم 

و چیزهایی درباره تاریخ یاد گرفتم.

رود: من اخیراً کتــاب Night از Elie Wiesel را خواندم و همچنین 
Parvanas Journey را هــم خواندم. Night در مورد جنگ جهانی 
دوم بود و او، کاراکتر اصلی، در یک کمپ اسرای جنگی بود. کتاب 
دیگر در مورد یک دختر ۱۴ ســاله اســت، هم ســن خودم که در 
افغانســتان در حال بزرگ شدن بود. هردوی کتاب ها مفاهیم بسیار 
خوبی داشــتند و من را ترغیب کردند تا در مورد زندگی در زمان ها 
و مکان هــای دیگر فکر کنم. من بعضی چیزها را در مورد زندگی از 

هردوی کتاب ها یاد گرفتم.

۲. وجــدان و همدلی اجتماعی. بســیاری از نوجوانــان نظر دادند 
که مطالعه آزادشــان نقش مهمی را در پرورش احســاس وجدان 
اجتماعی شان و توانایی در برقراری ارتباط فرضی با دیگران ایفا کرد:

مت: من قباًل کتابی بانام The Glass Castle خواندم و موضوع آن در 
مورد کسانی است که پول زیادی ندارند و در حال مبارزه برای زنده 
ماندن هســتند و این باعث شد به این فکر بیفتم که من کاالهایی 
دارم دورانداختنی که می تواند واقعاً برای شــخص دیگری بااهمیت 
باشد درنتیجه این باعث شد که من در مورد چیزهایی که برای اهدا 

کردن می گیرم فکر کنم.

مارک: من بــرای درس های زندگــی مطالعه نمی کنــم، اما برای 
پیش زمینه علمی مطالعه می کنم. من دوست دارم افسانه های علمی 
را در مورد انواع جوامع آینده بخوانم. گاهی اوقات به نظر می رســد 
این جوامع متفاوت از امروزه باشند، مثاًل من کتابی می خوانم که در 
آن تبهکاران افراد خوب و دالوری هستند، این باعث می شود که در 
مورد افراد که آن ها را تبهکار یا دالور می نامیم فکر کنم. چه چیزی 
باعث می شــود یک فرد خوب یا بد باشد؟ من فکر می کنم مطالعه 
افسانه های علمی باعث می شود شما در مورد ارزش هایتان فکر کنید 
چراکه شــما در مورد اجتماعاتی که ارزش ها در آن بسیار متفاوت 

هستند می خوانید و این می تواند به مفیدی خواندن تاریخ باشد.

آدام: مــن Cant Get There from Here را می خوانــم. در مــورد 

افراد بی خانمان اســت و این باعث شد که در مورد افراد بی خانمان 
به گونه ای دیگر فکر کنم. من قباًل هرگز در موردشان فکر نکرده بودم 
و این کتاب باعث شــد من فکر کنم چرا آن ها بی خانمان می شوند 
و چه چیز زندگی شــان باید خوب باشد. این کتاب واقعاً نظرات من 

را تغییر داد.

بسیاری از نوجوانان نســبت به نقش مطالعه آزاد در کمک به فهم 
دنیای درونی احساساتشان و واکنش های شخصی شان در برابر جهان 
خارج بسیار حساس بودند که آن ها را بیشتر مهربان و همدل کرد.

روســلین: من فکر می کنم کودکانی که بیشــتر مطالعه می کنند 
بیشــتر مهربان می شــوند. من نمی دانم، من فقط متوجه شدم که 
افرادی که مطالعه می کنند احتماالً مهربان می شوند و کودکانی که 
مطالعه نمی کنند می توانند احتماالً نامهربان باشند. وقتی که شما در 
حال خواندن یک کتاب هســتید شما اغلب یک کاراکتر را گزارش 

می دهید.

مایا: مطالعه تقریباً شبیه به یک راهنما است. مطالعه به شما می گوید 
که افراد می توانند به چه صورتی باشــند بنابراین اگر شما در حال 
گفتگو با شــخصی مثل آن باشید شما می دانید چطور با آن ها بهتر 
رفتار کنید. مطالعه به شــما کمک می کند که با افراد دیگر مهربان 
باشــید.  اشخاصی که مطالعه می کنند نســبت به کسانی که اصاًل 

مطالعه نمی کنند می توانند آن را بهتر انجام دهند.

کاترین یادآور شد که چطور مطالعه آزادش سبب مهربانی بیشتر او 
نسبت به افراد سالخورده، به ویژه پدربزرگ و مادربزرگ خودش شد.

Mitch Al- به نوشــته Tuesdays With Morrie بکاترین: من کتا
bom را خواندم و در مورد یک فرد پیر بود که با یکســری بیماری 
در حال زوال بود. او یک معلم بود و یکی از دانش آموزانش شــروع 
به گذراندن وقت با او کرد و آن ها دوســت شــدند. آن باعث شــد 
مــن در مورد پدربزرگ مادربزرگم فک کنم و اینکه چطور بیشــتر 
باید با آن ها گفتگو کنم و وقت بیشــتری با آن ها بگذرانم و بیشتر 

قدردانشان باشم.

آنگوس احساس کرد که مطالعه اش به او کمک کرده که فشار رفتارش 
بر سایر افراد را بفهمد و سعی در کنترل تمایالت پرخاشگرانه کند، 

به ویژه با برادر کوچک ترش.

آنگوس: من مطالعاتی در مورد قلدری کردن داشته ام بنابراین اآلن 
وقتی احساس می کنم که می خواهم برادرم را تنبیه کنم به آن فکر 

کرده و سعی می کنم آن را انجام ندهم.

3. قدرت. تعدادی از نوجوانان احســاس کردند که مطالعه آزادشان 
اطالعات و بینش بیشــتری به آن ها داده اســت. این برای داشتن 
اعتقادات قوی و عمل به اعتقاداتشان در آینده به آن ها قدرت داده 
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اســت. کیشــا، یک نوجوان کانادایی آفریقایی، گفت که او به طور 
مداوم کتاب هایی در مورد بردگی و نژادپرســتی می خواند تا به او 
در فهــم تبعیضش و راه های مبارزه بــا آن کمک کند. مایا زمانی 
که داشت عالقه اش به کتاب هایی در مورد کشتار دسته جمعی را 

توضیح می داد نظر مشابهی داشت:

مایا: من فکر می کنم مطالعه واقعاً جالب و لذت بخش باشــد. من 
خوانــدن زندگی نامه ها و آموختن در مــورد زندگی در زمان های 
دیگر را دوســت دارم، چراکه واقعاً لذت بخش اســت. این کار به 
شــما یک راهنما برای زندگی تان می دهــد؛ بنابراین من مطالعه 
درباره افراد با فرهنگ های دیگر و چیزهای متفاوت را دوست دارم. 
 TheDiary of من کتاب های کشتارجمعی زیادی می خوانم مانند
Anne Frank, Night, Number the Stars فقط به این خاطر که 
من یهودی هستم و عالقه مند به تاریخ آن هستم. من بسیاری از 
آن کتاب ها را خوانده ام و میدانم که در آینده دوباره آن ها را خواهم 
خواند. من به این نتیجه رسیدم که به شما در شناخت تاریخ و فکر 
کردن در مورد اینکه چطور می توانید جهان را تغییر دهید و چطور 
می توانید کمک کنید قدرت می دهد. گاهی اوقات من یک کتاب 
واقعاً خوب می خوانم و می فهمم من را تغییر می دهد و سپس در 
چند ماه بعد آن را دوباره خواهم خواند و احساس می کنم به همان 
روش دوبــاره، مرا مجدداً تغییر می دهــد. من خودم را در جایگاه 

قبلی قرار می دهم.

۴. داستان های راهنما و پندآمیز. تعدادی از نوجوانان بیان داشتند 
که آن ها با مطالعه آزاد در مورد خطرات رفتار با دیگران آگاه شدند.

جوســی: Go Ask Alice  کتاب بسیار خوبی بود. این کتاب نشان 
داد که اگر شما اعتیاد داشــته باشید چه اتفاقی می تواند برایتان 

بیفتد.

دارســی: A Million Little Pieces، نشــان می دهد اگر شما مواد 
مخدر اســتفاده کنید یا اگر شما مجبور شــوید به rehab روید، 
چــه چیزی می تواند اتفاق بیفتــد. کتاب هایی که من خواندم در 
مورد چیزهایی که من نمی خواهم انجام بدم آگاهی داد. بیشــتر 
کتاب هایــی که می خوانــم در مورد مواد مخدر اســت. نمی دانم 
چــرا، اما کتاب ها به من فهماندند که من یک الکلی نباشــم. من 
نمی خواهم مواد مخدر یا هر چیــز دیگری مصرف کنم. کتاب ها 

به نوعی به من هشدار می دهند.

نیک: من یک کتاب خواندم ولی اسمش را فراموش کردم. آن در 
مورد دختری بود که پدرش الکلی بود. اگر شــما آن را بخوانید و 
والدینتان الکلی باشــند، می تواند به شما آموزش دهد که چطور 

آن ها را کنترل کنید.

دالیل شخصی برای مطالعه آزاد
در بحث های گروه کانونی، نوجوانان پنج دلیل شــخصی ابتدایی 

را برای مطالعه آزاد بیان کردند: ســرگرم شدن، رهایی )از زندگی 
تکراری شان یا از مشکالت ویژه شان(، برای آرامش، باال بردن ابتکار 

و برای اطمینان آفرینی شخصی.

این یافته ها مطالعات تیلور )۱999(، تووینی و آشــروود )۲۰۰۱(، 
تامــی )۲۰۰3( و گلیــن )۲۰۰۴( را طی تحقیقاتشــان در مورد 
خواننده های بزرگ سال افسانه ها و رادوی )۱983( را طی تحقیقش 
در مورد خواننده های بزرگ ســال رمان و خانم تأیید کردند. تمام 
این مطالعات پیشین نشان دادند که خوانندگان به دالیل گوناگونی 
از رهایی و آرامش گرفته تا کشف و قدرتمند ساختن خود مطالعه 

می کنند و مطالعه نقش مهمی در زندگی شان انجام می دهد.

۱. سرگرم شدن. بسیاری از نوجوانان به ارزش سرگرم کننده بودن 
مطالعه به عنــوان مهم ترین )و بدیهی تریــن( دلیل برای انتخاب 
مطالعه نسبت به زیاده روی در سایر فعالیت های آزاد اشاره داشتند.

آلیشــا: من تنها مطالعه را دست دارم به این دلیل که از آن لذت 
می برم. گاهی اوقات شــما یک کتاب را شروع می کنید و آن واقعاً 

خوب است و واقعاً به آن عالقه مند می شوید.

ایزابل: من مطالعه می کنم چون جالب است! چرا من تمایل ندارم 
هر چیز دیگری انجام دهم؟ چون مطالعه را دوست دارم، بنابراین 

چرا نه؟ مطالعه سرگرم کننده و جالب است.

برای بســیاری از نوجوانان، دالیل مطالعه به روشــنی واضح است 
آن ها نشان می دهند به توضیح بیشتری نیاز ندارند.

تعدادی از نوجوانان می گویند که آن ها زمانی که حوصله شــان سر 
می رود یا زمانی که کاری برای انجام دادن ندارند مطالعه را انتخاب 
می کنند. روســلین، یک خواننده ۱۲ ســاله شهرنشین مشتاق، 

می گوید که او هرگز بدون کتاب نیست.

روســلین: گاهی اوقــات وقتی به طور باورنکردنی حوصله ام ســر 
می رود، همیشــه یک کتاب برمی دارم. من اگر یک کتاب با خودم 
نداشــته باشم احســاس خوبی ندارم. حتی زمانی که به کتابخانه 

می روم یک کتاب با خودم می برم.

در مقابل، جوشوا مطالعه یک fall back را بررسی می کند، چیزی 
برای انجام دادن وقتی که چیز جالبی در تلویزیون نیست و ماریبد 
صبح هــای آخر هفته زمانی که کار دیگری برای انجام دادن ندارد 

مطالعه می کند.

جوشوا: من وقتی حوصله ام سر می رود مطالعه می کنم، اگر چیزی 
در تلویزیون نباشد آنگاه من مطالعه می کنم.

ماریبــد: در مقطع ابتدایی، خانواده ام از من خواســتند تا در روز 
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نیم ســاعت مطالعه کنم و من آن کار را کردم، به طوری که اگرچه 
نیازی به انجام بیشتر آن نداشتم، من هنوز آن را انجام می دهم. من 
تکالیفم را انجام می دهم و سپس برای نیم ساعت مطالعه می کنم؛ 
و آخر هفته ها، صبح ها که حوصله م ســر می رود، بنابراین مطالعه 

خواهم کرد.

۲. برای رهایی. تعدادی از نوجوانان بیان داشتند که آن ها مخصوصاً 
به مطالعه به عنوان راه حلی برای رهایی از مشکالتشان تکیه می کنند.

کاترین: من اگر چیز بدی در حال اتفاق افتادن در زندگی ام باشد و 
بخواهم وارد زندگی شخص دیگری شوم مطالعه می کنم. آن شبیه 

به یک فرار است.

کال: مــن گاهی اوقات مطالعه می کنم، زمانی که مادربزرگم دو روز 
در بیمارستان مریض بود من توانستم سه کتاب بزرگ را تمام کنم 
و آن ها واقعاً خوب بودند. آن به  نوعی حواس مرا پرت می کرد چراکه 

3 یا ۴ ساعت از روز را در بیمارستان بودم.

توانایــی کال در مطالعــه اش جذب شــد و به او در مواقع دشــوار 
زندگی اش کمک کرد. کتی، ۱5 ساله، نشان داد که کتاب ها همیشه 

این نقش را برایش ایفا می کند.

کتی: در حقیقت من فکر می کنم اهمیت مطالعه واقعاً درست است. 
وقتی سنم باالتر برود، اگر چیزی اتفاق بیفتد و همه چیز ازهم پاشیده 
شود، کتاب ها همیشه بدون توجه به اینکه چه اتفاقی می افتد آنجا 
خواهند بود و دانستن این که شما می توانید هر چیزی را بخوانید یک 
احســاس آرامش واقعی است؛ و گونه های متنوع فراوانی از کتاب ها 
وجود دارد: کتاب های انگیزشی، آن هایی که درباره دختران نوجوانی 
است که در حال رفتن در مسیر زندگی هستند. شما می توانید با آن 

ارتباط برقرار کنید و این باعث می شود شما احساس بهتری کنید.

مارگی و نیکوال گفتند که آن ها بــه مطالعه آزاد روی می آورند، نه 
به طــور خاص برای فرار از لحظات ناراحتی یا دشــوار زندگی، بلکه 

برای رهایی از فشارهای عادی زندگی شان.

مارگــی: من به مطالعه عالقه دارم چراکه می توانید از بعضی چیزها 
دوری کنید. شما نباید نگران هدفتان که طی چند روز ازدست رفته 
یا چیزهایی مثل آن باشد. این شبیه به بودن در دنیایی دیگر است.

نیکوال: مطالعه گاهی اوقات به شکل خوبی مرا آرام می کند. اگر واقعاً 
من در مورد مسائل مربوط به مدرسه استرس داشته باشم، مطالعه 

راهی برای دوری از آن است، فقط راهی برای دوری.

در مقابل، تعدادی از نوجوانان )بیشــتر مانند دختران بزرگ ســال 
خواننــدٔه رمان در مطالعه پیشــین رادوی( لذت می برند از فرصت 
نه برای فرار از مشــکالت بلکه فرار از ordinariness زندگی شان از 

طریق مطالعه، مانند اشلی، یک روستایی ۱۲ ساله که گزارش شد.

اشــلی: من مطالعه کتاب هایی که در مورد مردم اســت را دوست 
دارم، اما نه مردم واقعی بلکه آن هایی که شــبیه من هســتند. من 
مطالعه فانتزی های مربوط به پرنســس ها و مسائل آن ها را دوست 
دارم. آن ها سرگرم کننده تر از زندگی های واقعی هستند. کتاب هایی 
همانند پرنسس دیاری می تواند جالب باشد، بیشتر به این دلیل که 
این کتاب درباره یک دختر عادی از طبقه اجتماعی مشابه من است 
که پرنسس می شود، این مسئله برای من اتفاق نخواهد افتاد اما برای 

خواندن سرگرم کننده است.

3. برای اســتراحت: در خالل بحث های گروهی متمرکز، نوجوانان 
زیــادی درباره زمان هــای موردعالقه خود بــرای مطالعه صحبت 
می کنند. آن ها اشاره می کنند که روزهای آن ها با مدرسه و تکالیف و 
فعالیت های برنامه ریزی شده همانند ورزش کاماًل پر است. نوجوانان 
اغلب قبل از خواب مطالعه می کنند چراکه تنها زمانی است که آن ها 
وقت آزاد دارند و همچنین مطالعه به آن ها آرامش می دهد و کمک 

می کند تا قبل از به خواب رفتن احساس راحتی کنند.

روت: من معموالً شب ها مطالعه می کنم چون ذهن را آرام می کند، 
بنابراین شما می توانید راحت تر بخوابید. مطالعه کمک می کند آرام 
باشم. من شب ها دوست دارم کتاب هایی که کمتر مهیج هستند را 

بخوانم زیرا این نوع داستان ها واقعاً خسته کننده هستند.

کاترین: من قبل از رفتن به تختخواب مطالعه می کنم. من همیشه 
قبــل از خواب در خواندن افراط می کنــم و مطالعه به من آرامش 

می دهد.

۴. بــرای افزایــش تخیل. چندیــن نوجوان خوانــدن را یک عمل 
خالقانه می بینند. به عنوان روشــی برای مشارکت فعاالنه آن ها در 
خلق داستان با استفاده از تخیلشان توصیف می کنند. همان طور که 
نظریه پردازان واکنش خواننده پیشــنهاد می کنند، خواننده فعاالنه 
درگیر ساخت معناست. به طوری که نکات برگزیده از معنای متن را 

در متن زندگی خود بسط می دهد.

اندرو: من دوســت دارم که در هرزمانی مطالعه کنم چراکه مطالعه 
دنیای جدیدی به روی من باز می کند. شــما به جای تلویزیون که 
درست در مقابل شماست از قدرت تخیل خود بهره می گیرید و این 

ازنظر من بسیار خالقانه تر و جالب تر است.

چندین نوجــوان این حقیقت را بیان می کنند که آن ها احســاس 
می کنند زمانی که در حال مطالعه هســتند تحت کنترل اند، آن ها 
برای تصور شــخصیت یا صحنه دلخواهشان آزاد هستند و مجبور 

نیستند توسط شخص دیگری ادراک کنند.

جسیکا: زمانی که شما در حال مطالعه هستید، هیچ کس نمی تواند 
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عقایدش را در ســر شما قرار دهد. شــما می توانید فکر کنید چه 
چیزی را درباره شــخصیت ها یا چیزها می خواهید، شما می توانید 

آن ها را تصور کنید.

ایزابل: این شــبیه کتاب من مدیر هســتم است )زمانی من آن را 
خواندم( بنابراین من اگر قصد دارم چیزهایی را تغییر دهم می توانم 

آن را در ذهن خودم تغییر دهم.

مارجی: مثاًل گاهی اوقات که من تالش می کنم واقعاً سریع بخوانم 
ممکن اســت لغات را اشتباه بخوانم و فکر کنم نام یک شخصیت 
چیزی متفاوت است و اگر من بخواهم آن نام بهتر می شود. ممکن 
است من آن ها را فقط با آن نام صدا بزنم، بااینکه در کتاب ها گفته 
می شــود که آن ها بلوند هستند اما من آن ها را با موهای قهوه ای 
تصور می کنم. گرچه برای من واقعاً مهم نیســت اما من آن ها را با 

موهای قهوه ای تصور می کنم.

5. اطمینان. بــرای اکثر نوجوانان، مطالعــه لذت بخش می تواند 
اطمینان بخش باشــد و باعث می شــود که آن ها احساس خوبی 
درباره خودشان و زندگی شخصی شان داشته باشند. مکالمات ذیل 
بین دو دختر نوجوان روستایی است که نقش خواندن لذت بخش 
را در اثبات هویت شــخصی دختران نشــان می دهد. دختران از 
طریق مطالعه کتاب ها و مجــالت و صحبت درباره این مطالعه با 
همساالن، بر احساسات ناپخته و نارسای دوران بلوغ غلبه می کنند.

کارن: این کتابی است که من درست چند روز قبل آن را خوانده ام. 
نام آن زمین است. واقعاً خنده دار بود و فکر می کنم شخصیت اصلی 
کتاب کمی شبیه به من بود. من واقعاً توانستم با او و مشکالتش و 

کارهایی که برای حل آن ها انجام داد ارتباط برقرار کنم.

ویکتوریا: مــن کتاب های خنــده دار مانند کتاب هــای جورجیا 
نیکلســون را دوســت دارم. آن ها واقعاً خنده دار هستند اما او نیز 
کارهایی مشابه کارهای من انجام می دهد. او پسران را دوست دارد 
و با والدینش مشــکل دارد. من برخی از همان مسائل او را دارم و 
خواندن درباره او و زندگی اش برایم جالب است. این باعث می شود 
زندگی من ســرگرم کننده تر به نظر برسد. این باعث می شود من 

فکر کنم خیلی هم بد و نادان تر از دیگران نیستم.

نتیجه گیری
این پژوهش اکتشــافی مطالعات انجام شده توســط رز )۱999( 
درزمینٔه داســتان های بزرگ ساالن را تأیید می کند. او دریافت که 
خوانندگان به طور مکرر از یک رابطه دورانی میان خودشان و متن 
خبر می دهند: خواننــدگان اغلب یک کتاب را برای لذت انتخاب 
می کنند و سپس در آن اطالعات مربوط به خودشان، زندگی شان 
و مشکالتشان را پیدا می کنند. به عبارت دیگر خوانندگان در فرایند 
مطالعاتی خود پیش از هر چیز کتاب ها را برای لذت بردن انتخاب 
می کنند اما بعداً به طور غیرمنتظره ای با موادی روبرو می شوند که 

به آن ها در متن زندگی شان کمک می کند. درنتیجه، این اشتیاق 
خوانندگان یافته هایی را گزارش می کنند که بدون هیچ جستجویی 
یافته اند )رز، 785:۱999(. مطالعه حاضر شدیداً از عقیده نوجوانان 
همانند بزرگ ساالن که ســهواً مطالعه تفریحی را به عنوان ابزاری 
برای جستجوی اطالعات روزمره زندگی استفاده می کنند، حمایت 
می کند. در خواندن تفریحی شــان نوجوانان آگاهی های عمده ای 
برای خودشناســی، خودســازی و خودآگاهی به دست می آورند؛ 
همه این ها کمک می کنند که آن ها از دوره کودکی به بزرگ سالی 

عبور کنند.

این پژوهش همچنین به شدت از رویکرد پاسخ خواننده نوجوانان 
و مطالعه حمایت می کند. بر اساس نظریه واکنش خواننده لوئیس 
روزنبلت نظریه پرداز، خوانندگان به معنای ارجاعی و تداعی کننده 
کلمات )تصورات، احساســات، نگرش ها، تداعی معانی و ایده های 
برانگیخته توســط کلمات( توجه می کنند. تولیــدات خواننده از 
معنــای متن یک فرایند خود مرتب ســازی و خود اصالحی مؤثر 
اســت. متن به عنوان یک محرک عمل می کند و خواننده را برای 
تدوین یک فرضیه درباره اینکه معنای متن چیســت، اما نه متنی 
که می-تواند نوع پاسخ برانگیخته را تضمین کند، تشویق می کند. 
متن خواننده را کنترل نمی کند، بلکه خوانندگان انتخاب می کنند 

که چه متنی را بخوانند:

مثاًل خواننده خودش راهنمایی از متن را ارائه می کند، او باید نوع 
پیچیده تری از متن را به کار گیرد. از این گذشــته، او باید پاسخ 
مناسب را به وسیله کلمات منحصربه فرد انتخاب کند، فعل وانفعال 
آن ها بر روی یکدیگر را حس کند، به نشــانه های لحن، حاالت و 
وزن واکنش نشــان دهد. او باید توجه خود را بر چیزی که توسط 
ایــن معانی در حال پی ریزی اســت متمرکز کنــد. او باید تالش 
کند که آن را به عنوان یک کل سازمان یافته ببیند، قطعات کاماًل 
پیوســته متن به متن و ظرفیت های مجاز آن هســت. او از صدا، 
ریتم، تصویر و ایده، یک تجربه، ترکیبی می سازد که آن را شعر یا 

نمایش یا داستان می نامد )روزنبلت،۱83: ۱938(.

در مدل روزنبلت، ازآنجایی که هیچ متنی نوع پاســخ برانگیخته را 
تضمین نمی کند، موضع خواننده توســط آنچه در هنگام خواندن 

حاصل می شود تعیین خواهد شد:

اینکــه مطالعه یک کتــاب، گاهی تمــام زندگی فــرد را تغییر 
می دهد، کاماًل درست اســت. زمانی که این اتفاق می افتد، کتاب 
مســلماً به عنوان یــک تجربه حداکثری مطرح می شــود که یک 
توســعه ناخودآگاه طویل را متبلور می ســازد. در برخی از موارد، 
کتاب معموالً نگاه جدیدی به زندگی یا حس جدیدی نســبت به 
پتانســیل های ذاتی انســان باز می کند و نهایتاً برخی از نیازها یا 
کشمکش های عمیق او را برطرف می کند. اگرچه آثار خاص تأثیر 
خیلی عمیق و دگرگون کننده ای ندارند، بااین حال باید پیش بینی 

و برنامه ریزی شوند.
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این همگرایی به عوامل نامشهود بزرگی منجر خواهد شد. این احتمال که ادبیات ممکن است بعضی چیزهای الهام بخش را ارائه دهد، بااین حال 
ما را به تحریک دانش آموزانمان برای سیر آزادانه در میان انواع تجارب ادبی بسیار بزرگ مشتاق می کند؛ بنابراین تا حد زیادی رویکرد واکنش 
خواننده به ما امکان دور زدن باال و پایین دوگانگی فرهنگ با توجه به یک تئوری مطالعه که بر نقش مهم و انتقادی خواننده تأکید دارد را 
می دهد. مطالعه انتقادی مؤثر می تواند در هر متنی اتفاق بیفتد، بنابراین موضع خواننده درباره تجربه مطالعه نســبت به کیفیت ذاتی خود 

متن مهم تر است.

نکته:

 OECD برنامه بین المللی ارزیابی دانش آموز )PISA( را به منظور ارائه خط مشی مبتنی بر شاخص های بین المللی مهارت ها و آگاهی دانش آموزان 
۱5 ساله به راه انداخت. PISA یک تالش جمعی بین کشورهای عضو OECD است که به طور منظم خروجی جوانان را در سه حوزه ارزیابی 
می کند: سواد خواندن، سواد ریاضی و سواد علمی- از طریق آزمون های بین المللی رایج)بوسییر و همکاران، ۱۰:۲۰۰۱(. سواد خواندن به عنوان 
توانایی درک، اســتفاده و تأمل در متون نوشته شده به منظور نیل به اهداف شخصی، افزایش آگاهی و استعداد شخصی و مشارکت اجتماعی 

تعریف می شود.

تقدیر
این پژوهش بدون مشارکت اکثر دانش آموزان سال آخر دبیرستان نمی توانست انجام پذیرد. من بسیار سپاس گذارم که آن ها موافقت کردند 
که جزئی از این پژوهش باشــند و به خصوص می خواهم از کسانی تشکر کنم که برای مشارکت و بحث های متمرکز گروهی داوطلب شدند. 
همچنین دوست دارم که تشکر و قدردانی ویژه داشته باشم از مدیران هریک از دبیرستان ها به خاطر توجه و حمایتی که نسبت به این پژوهش 
داشتند. این پروژه تحقیقاتی سخاوتمندانه توسط یکی از اساتید دانشگاه تحصیالت تکمیلی دانشگاه دال هاوس۱ و به وسیله انجمن کتابخانه 

ممورال گرنت ایالت آتالنتیک۲ حمایت شد.

منبع
این نوشته ترجمه مقاله ای با این عنوان است: 

The importance of pleasure reading in the lives of young teens: Self-identification, self-construction and self-awareness

1. Dalhousie
2. Atlantic Provinces Library Association Memorial Grant

مقاله های پژوهشی

  ۸2   مجله کتابدار 2.0  دوره سوم ، شماره اول  اردیبهشت 9۶ 

http://brbell.blogs.sd73.bc.ca/files/2013/03/Importance-of-Pleasure-Reading.pdf
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