
35041

سال چهارم، شماره 15
پاییز 1396

نقدى بر کتاب کتابدارى پزشکى
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چکیده
امـروزه فعالیـت در کتابخانه هـاى سـالمت یکـى از وظایف و نقش هـاى کتابداران و اطالع رسـانان 
پزشـکى اسـت. در نـگاه جدید، این فعالیت ها در حوزة سـالمت بسـیار متعدد و مؤثـر خواهد بود. 
ایـن رویکـرد نـو برخاسـته از نیازهـاى مختلـف در حـوزة سـالمت به اطالعـات بوده اسـت. کتاب 
کتابـدارى پزشـکى یـک کتـاب درسـى مقدماتـى بـا رویکـردى جامـع در زمینـۀ صالحیت هـاى 
حرفـه اى موردنیـاز کتابـداران پزشـکى اسـت و هـدف از تألیـف آن را تثبیت جایـگاه کتابداران و 
اطالع رسـانان پزشـکى به عنـوان رهبـران و عامـالن تغییـر در نظام سـالمت عنـوان کرده اند. این 

نقـد بـا هـدف ارزیابى موضوعـات این کتاب نوشـته شده اسـت.

کلیدواژه
 کتابداران پزشکى، کتابدارى پزشکى، نقش ها.

1.  مقدمه
علـم کتابـدارى و اطالع رسـانى پزشـکى در طول حیات خـود على رغم فراز و نشـیب هاى 
و  کتابـداران  سـنتى،  نـگاه  در  کرده اسـت.  سـپرى  نسـبتاً  را  تکامـل  مسـیر  متعـدد 
اطالع رسـانان پزشـکى صرفـاً محـدود بـه فعالیـت در کتابخانه هـاى مرتبـط بـا سـالمت 
بودنـد، امـا امـروزه فعالیـت در کتابخانه هـا یکـى از وظایـف کتابـداران و اطالع رسـانان 
پزشـکى اسـت؛ لـذا در نـگاه جدیـد، ایـن فعالیت هـا در حـوزة سـالمت بسـیار متعـدد و 
مؤثـر خواهـد بـود. شـایان ذکر اسـت کـه این رویکـرد جدیـد ناشـى از نیازهـاى مختلف 
در حـوزة سـالمت بـه اطالعـات و خدمـات جدیـد بوده اسـت (اشـرفى ریزى و همـکاران، 

پیشـگفتار).  :1396

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ic

br
.f

as
ln

am
eh

.o
rg

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               1 / 7

http://icbr.faslnameh.org/article-1-424-fa.html


35042

سال چهارم، شماره 15
پاییز 1396

در مقدمـۀ کتـاب کتابدارى پزشـکى آمده اسـت: این اثر پوشـش وسـیعى از خدمات به 
جامعۀ سـالمت را دارد و تمرکز کتاب بر روندها و موضوعات جارى حوزة سـالمت اسـت و 
شـامل طراحـى و توزیع خدمات اطالعات سـالمت، خدمـات اطالعاتـى دانش بنیان جایگاه 
حرفـه اى کتابـداران و شـبکه هاى حرفـه اى اسـت و مباحـث آن حرکت از نظریه به سـمت 
کاربـرد و نمایـش نمونه هایـى از بهتریـن روش ها در دسترسـى به فناورى اسـت (ص 23-
22). همچنین براسـاس دیباچۀ این اثر که توسـط ویراسـتاران آن نگاشـته شده اسـت؛ این 
اثـر را یـک کتـاب درسـى مقدماتى بـا رویکـردى جامع در زمینـۀ صالحیت هـاى حرفه اى 
موردنیـاز کتابـدارى پزشـکى محسـوب کرده انـد و هـدف از تألیـف آن را تثبیـت جایگاه و 
موقعیـت کتابداران و اطالع رسـانان پزشـکى به عنـوان رهبران و عامالن تغییـر در نظام هاى 

گوناگـون (ازجمله سـالمت) عنوان کرده انـد (گروه مؤلفـان، 1396: 18).
اشـرفى ریزى و زرمهـر در اصـول هشـت گانۀ کتابـداران و اطالع رسـانان پزشـکى در 
نظـام سـالمت بیـان مى کننـد کـه دسترسـى بـه اطالعـات سـالمت از اهـداف اساسـى 
سـازمان بهداشـت جهانـى اسـت و تحقق آن مسـتلزم دسترسـى ذى نفعـان (متخصصان 
سـالمت، بیماران، دانشـجویان، اسـتادان و پژوهشـگران) به اطالعات سـالمت است و این 
نقـش باید در بسـتر اصـول و چارچوب علمى صورت گیـرد؛ بنابرایـن از وظایف کتابدارن 
و اطالع رسـانان پزشـکى اسـت که در راسـتاى این مهم قدم برداشـته و زیرسـاخت هاى 
الزم را در این خصـوص فراهـم آورنـد (اشـرفى ریزى و دیگـران، 1396: 103). کتـاب 
کتابـدارى پزشـکى با این هدف نگاشـته شده اسـت؛ هرچنـد در برخى مـوارد از کنار این 

نقش هـا به سـادگى و کوتـاه گذشته اسـت.

2.  دربارة نویسندگان و مترجمان
اطالعـات  علـم  کارشناس ارشـد  نیـک زاد  فاطمـه  پزشـکى  کتاب کتابـدارى  مترجمـان 
و دانش شناسـى دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز و هـدى شـاکر کارشناس ارشـد علـم 

ــتۀ  ــکى، ویراس ــدارى پزش ــان. (1396)، کتاب ــروه مؤلف ■ گ
ــه  ــۀ فاطم ــر، ترجم ــو کیفن ــى ت ــر و فیل ــى هیوب ــرى ت جف
نیــک زاد و هــدى شــاکر، زیرنظــر و ویراســتارى زاهــد 
بیگدلــى، تهران، کتابــدار، 300000 ریال، 328 ص، 500  نســخه،

 شابک: 7- 174- 241- 600- 978

نقد اطالع رسانی
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اطالعـات و دانش شناسـى دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد علـوم و تحقیقـات خوزسـتان و 
کارشـناس مسـئول بخـش سـازمان دهى منابـع کتابخانۀ مرکزى و مرکز اسـناد دانشـگاه 
علـوم پزشـکى جندى شـاپور اهـواز هسـتند. آن ها جـز کتاب مذکـور در حـوزة کتابدارى 
و اطالع رسـانى مقاله هایـى نیـز نوشـته اند. ویراسـتار اثر دکتـر زاهد بیگدلى، اسـتاد گروه 
علـم اطالعـات و دانش شناسـى دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز سـابقۀ تألیـف، ترجمـه و 
نیـز ویراسـتارى آثـار متعـددى در حـوزة کتابـدارى و اطالع رسـانى را در کارنامـۀ علمى 
خـود دارد. بیگدلـى عالوه بـر نـگارش چندیـن مقالـه، هدایـت پایان نامه هایـى در حـوزة 

کتابـدارى و اطالع رسـانى را نیـز برعهـده داشته اسـت.
جـف هیوبـر1 اسـتاد دانشـکدة اطالعـات و ارتباطـات دانشـگاه کنتاکـى بـوده و سـابقۀ 25 
سـاله در زمینـۀ فراهـم آورى اطالعـات سـالمت را دارد. بیشـتر پژوهش هـاى وى متمرکـز بـر 
برون سـپارى اطالعـات سـالمت، سـواد اطالعات سـالمت و نیـز بازیابى اطالعات سـالمت اسـت. 
از ایشـان کتـاب، مقالـه و آثـار زیادى در حوزة کتابدارى پزشـکى منتشـر شده اسـت. از افتخارات 
ایشـان دریافـت جایـزة بین المللـى در زمینـۀ تعالـى آمـوزش اسـت. فیلـى تـو. کیفنـر2 دانشـیار 
دانشـکدة اطالعـات و ارتباطـات دانشـگاه کنتاکـى در زمینه هایى مانند سـواد اطالعات سـالمت، 
دسترسـى بـه اطالعـات مبتنى بـر شـواهد، انفورماتیک سـالمت و خدمـات مرجع فعالیـت دارند. 
از ایشـان نیـز کتـاب و مقاله هـاى متعـددى در حـوزة کتابدارى و اطالع رسـانى پزشـکى منتشـر 

شده اسـت.

3.  مقایسۀ اثر با آثار مشابه
امـا  شده اسـت؛  تألیـف  متعـددى  کتاب هـاى  اطالع رسـانى  و  کتابـدارى  علـم  دربـارة 
درخصـوص بنیان هـاى نظـرى علـم کتابـدارى و اطالع رسـانى پزشـکى در ایـران تنهـا 
یـک کتـاب نگاشـته شـده  و آن کتاب تغییـر و تحول خدمـات کتابداران و اطالع رسـانان 
پزشـکى در نظـام سـالمت تألیـف اشـرفى ریزى و همـکاران اسـت. مزیـت ایـن کتـاب 
نسـبت بـه کتـاب موردنقـد این اسـت کـه نقش هـا و وظایـف کتابـداران و اطالع رسـانان 
پزشـکى به صـورت مجـزا بیـان و وضعیـت ایـن نقش هـا و وظایـف در ایـران تحلیـل و 
نقـد شده اسـت. ازجملـه دیگـر مزایـاى کتـاب مذکـور ایـن اسـت کـه در ایـن کتـاب به 
نقش هایـى اشـاره شده اسـت که در کتاب موردمقایسـه بـه آن کمتر پرداخته شده اسـت؛ 
ماننـد خدمـات بـه بوردهاى تخصصـى، خدمات بـه هیئت ممیـزة دانشـگاه ها، خدمات به 
پزشـکان خانـواده، خدمات به شـرکت هاى دارویى و سـاخت تجهیزات پزشـکى، خدمات 
نقد نویسـى، خدمـات بـه مراکز تحقیقاتـى و...، اما مزیت کتاب کتابدارى پزشـکى نسـبت 
بـه کتـاب تغییـر و تحـول خدمات کتابـداران و اطالع رسـانان پزشـکى در نظام سـالمت 
این اسـت که پوشـش موضوعى آن بیشـتر اسـت؛ مانند مدیریت کتابخانه هاى پزشـکى، 
خدمـات فنـى، معرفـى انجمن هـاى تخصصـى رشـتۀ کتابدارى و اطالع رسـانى پزشـکى، 

نقدی بر کتاب کتابداری پزشکی
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معرفـى منابـع مرجـع حوزة سـالمت و... همچنین بحـث مفصلى درخصـوص انفورماتیک 
سـالمت نیـز دارد. همچنیـن به نظـر مى رسـد مخاطبان کتاب کتابدارى پزشـکى بیشـتر 
دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـى، کتابـداران شـاغل و باتجربـه و نیز اعضـاى هیئت علمى 
هسـتند، درحالى کـه کتـاب تغییـر و تحـول خدمـات کتابداران و اطالع رسـانان پزشـکى 
در نظـام سـالمت عالوه بـر مـوارد مذکـور براى دانشـجویان کارشناسـى نیز قابل اسـتفاده 

اسـت و مطالـب بسـیار خالصـه و سـاده تر بیان شـده اند.

4.  محورهاى اصلى کتاب
محورهاى اصلى کتاب عبارت اند از:

فصـل اول: مقدمـه اى بـر کتابـدارى و کتابخانه هـاى علـوم پزشـکى. در ایـن فصل به 
تعریـف، وظایـف حرفه اى، اسـتانداردها و شایسـتگى کتابداران و اطالع رسـانان پزشـکى، 
آمـوزش کتابـدارى پزشـکى، سـازمان هاى حرفـه اى منتخـب، برنامه ریـزى آموزشـى در 
کتابخانه هـاى علـوم پزشـکى، عملکـرد مبتنى بر شـواهد و روندهاى موجـود در کتابدارى 

پزشـکى پرداخته شده اسـت.
فصـل دوم: بهداشـت و درمـان مبتنى بـر شـواهد. در این فصـل به عملکـرد مبتنى بر 
شـواهد و حمایـت کتابـداران پزشـکى از عملکـرد مبتنى بـر شـواهد در مؤسسـۀ خـود 

پرداختـه شده اسـت.
فصـل سـوم: جـاى دادن کتابـدارى پزشـکى در محیط هـاى بهداشـتى و درمانـى. در 
ایـن فصـل فنـاورى اطالعات سـالمت و کتابدارى، توسـط فرهنـگ پژوهـش در اقدامات 
پزشـکى، تنـوع و ماهیـت میان رشـته اى و نیروهـاى کارى بهداشـت و درمـان در قـرن 
بیسـت ویکم، هزینه هـاى خدمـات بهداشـتى و تأثیـر ارائۀ خدمـات بر کتابدارى پزشـکى 

موضوع هـاى موردبررسـى مؤلفـان بوده اسـت.
فصـل چهـارم: منابـع و خدمـات سـازمان هاى دولتـى و انجمن هاى حرفـه اى. در این 
فصـل بـه توسـعۀ اطالعـات سـالمت، کتابخانـۀ سـازمان ملـى بهداشـت، کتابخانـۀ ملـى 
ـ آموزشـى کتابخانۀ  پزشـکى، کتابخانۀ سـازمان بهداشـت جهانى و نیـز حمایت تحقیقاتى 

ملـى پزشـکى آمریـکا پرداخته شده اسـت.
بودجـۀ  بـه  فصـل  ایـن  در  اجـرا.  و  مدیریـت  پزشـکى،  کتابـدارى  پنجـم:  فصـل 
و  کارکنـان  سـازمان دهى  بودجه بنـدى،  رویکردهـاى  و  سـالمت  علـوم  کتابخانه هـاى 

شده اسـت. پرداختـه  سـالمت  علـوم  کتابخانه هـاى  در  کار  فضـاى  برنامه ریـزى 
فصـل ششـم: خدمـات فنـى در کتابخانه هـاى علوم پزشـکى. در این فصـل به تعریف 
خدمـات فنـى، سـازمان هاى مهم درخصوص خدمـات فنى، مجموعه سـازى و فراهم آورى 
منابـع اطالعاتـى، معیارهـاى ارزیابـى منابـع و نیز اهمیـت پایگاه هاى اطالعاتـى پرداخته 

شده است.

نقد اطالع رسانی
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فصـل هفتـم: خدمـات عمومـى در کتابخانه هـاى علـوم پزشـکى. در ایـن فصـل بـه 
خدمات مرجع، پژوهشـى، آموزشـى، ارتباطى، کمک رسـانى و نیز امانـت بین کتابخانه اى، 

طراحـى فضـا، کتاب هـاى رزروشـده و کتابـدارى سـیار پرداخته شده اسـت.
فصـل هشـتم: بازاریابـى اطالعـات. ایـن فصـل بـه مدل هـاى بازاریابـى اطالعـات، 
تصمیم هـاى  در  خـاص  اطالعاتـى  پایگاه هـاى  و  آن هـا  اطالعاتـى  نیازهـاى  و  کاربـران 

یافته اسـت. اختصـاص  بالینـى 
فصـل نهـم: پیشـبرد مهارت هـاى بیـن فـردى. در ایـن فصـل بـه کتابدارى پزشـکى 

مصرف کننـده (تعریـف، جایـگاه و اهمیـت) پرداختـه شده اسـت.
فصل دهم: سـواد سـالمت. این فصل به ریشـۀ سـواد سـالمت، توسـعۀ مفهوم سـواد 

سـالمت و ارتباط بین سـواد سـالمت و کتابدارى پزشـکى اختصاص دارد.
فصـل یازدهـم: خدمـات کمک رسـانى. در ایـن فصـل بـه خدمـات کمک رسـانى بـه 
متخصصـان و دانشـجویان و نظریه هـا و مدل هاى رایـج در این حوزه پرداخته شده اسـت.

فصـل دوازدهـم: انفورماتیـک زیسـت پزشـکى و سـالمت. در ایـن فصـل بـه تعریـف 
داده، اطالعـات و دانـش، ماهیـت میان رشـته اى انفورماتیک سـالمت، نقـش انفورماتیک 
سـالمت در پزشـکى مبتنى بـر شـواهد و نقـش کتابداران پزشـکى در این حـوزه پرداخته 

شده اسـت.

5.  ویژگى هاى مهم نگارشى و محتوایى اثر
ویژگى هاى مهم اثر عبارت اند از:

- پوشـش موضوعـى گسـترده. ایـن کتـاب بـا توجـه بـه این کـه جـزء کتاب هـاى مبانى 
تقسـیم بندى مى شـود، حوزه هـاى مختلـف کتابـدارى و اطالع رسـانى پزشـکى را تحـت 
پوشـش قـرار داده اسـت؛ ایـن نکتـه را مى توان بـا مطالعۀ بخـش محورهـاى اصلى کتاب 

اسـتنباط کرد (اشـاره در سـرفصل پیشـین).
- سـلیس و روان بـودن ترجمـۀ اثـر. معموالً فهمیـدن کتاب هاى ترجمه کمى دشـوار 
اسـت، امـا متـن ایـن کتـاب روان و به راحتى قابل فهم و اسـتفاده اسـت. به عبـارت  دیگر، 

دو عامل وحدت در نوشـته و پیوسـتگى در نوشـته در سراسـر متن دیده مى شـود.
- یکدسـتى ترجمـۀ اصطالحـات و مفاهیـم. در کتاب هـاى بـا چنـد مترجـم احتمال 
ایـن خطـا بسـیار وجـود دارد؛ امـا باتوجـه بـه این که اثـر تحت نظـارت و ویرایـش دکتر 
زاهـد بیگدلـى صـورت گرفته اسـت، در ترجمـۀ مفاهیم و اصطالحات یکدسـتى به چشـم 

مى خـورد.
- اسـتفاده از مثـال و نمونه هـاى علمـى وظایـف و نقش هـاى کتابـداران پزشـکى. 
نویسـندگان در بیشـتر مواقـع ضمـن معرفـى یـک وظیفۀ خـاص نمونـه و مثال هایى نیز 
عنـوان کرده انـد؛ مثـًال در پاراگـراف آخـر صفحـۀ 249 وقتـى صحبـت از کتابخانه هـاى 
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سـالمت مصرف کننـده مى شـود، نویسـندگان بـه مرکـز منابـع آمـوزش خانـواده بیمار و 
نیـز مـوارد مشـابه (صفحـه 250) اشـاره مى کنند. اسـتفاده از مثـال به فهـم بهتر مطلب 

کمـک کرده اسـت.
ضوابـط  طبـق  و  مناسـب  صفحه آرایـى  به لحـاظ  کتـاب  کتـاب.  صفحه آرایـى   -
علمـى اسـت؛ ماننـد فاصلـۀ بین سـطرها، انـدازة فونـت، قلـم مورداسـتفاده و نیز شـیوة 
پاراگراف بنـدى و فاصلـۀ متـن تـا حاشـیه. همچنیـن نگاره هـا (جدول هـا و...) به طـور 

مناسـب در جـاى خـود قـرار گرفته انـد.

6.  کاستى ها و نارسایى هاى اثر
نارسایى هاى این اثر شامل موارد ذیل است:

- در یادداشـت ترجمـه اشـاره شده اسـت کـه فصل هـاى 2، 10 و 14 به دلیـل آن کـه 
بـر کتابخانه هـاى علـوم پزشـکى ایاالت متحده متمرکزشـده بودنـد، حذف شـده اند. به نظر 
مى رسـد بـا توجـه بـه سـابقۀ طوالنـى کتابـدارى و اطالع رسـانى پزشـکى در آمریـکا، 
ترجمـۀ ایـن فصل هـا بـه خواننـدگان ایرانى در کسـب تجربـه و الگوگیـرى در مدیریت و 

ارائـۀ خدمـات کتابخانه هـاى پزشـکى کمـک مى کرد.
- وجـود غلط هـاى امالیـى (هرچنـد بسـیار انـدك اسـت). در برخى مـوارد غلط هاى 
امالیـى به چشـم مى خـورد؛ ماننـد پاراگـراف اول، صفحـۀ 75 واژة «عنـوان» کـه حـرف 

«ن» آن جـا افتاده اسـت.
- صفحه آرایـى نامناسـب فهرسـت منابـع. فهرسـت منابع پایـان هر فصل به درسـتى 
صفحه آرایـى نشده اسـت؛ هرچنـد ایـن مشـکل در سـایر بخش هـاى متـن اصـًال دیـده 

نمى شـود.
- معـادل انگلیسـى کلمـات گاهـى هم در متن آمـده و هم در پانویـس؛ مانند صفحۀ 

233 و 236.
- آدرس اینترنتـى برخـى سـازمان ها یـا پایگاه هـاى اطالعاتى در متن آمده اسـت که 

بهتـر بـود در پانویس ذکر مى شـد؛ ماننـد صفحۀ 111.
- عـدد شـمارة جدول هـا برعکـس شده اسـت؛ مانند جـدول 2-1 در فصـل 1 صفحۀ 

43. ابتـدا بایـد شـمارة فصل بیاید و سـپس شـمارة جدول.
- عـدم وجـود نمایـه و واژه نامـه. ایـن اثر تعـداد زیـادى واژة جدید دارد کـه بهتر بود 
ـ انگلیسـى تهیـه مى شـد.  ـ فارسـى و فارسى  ایـن واژه هـا در قالـب دو واژه نامـۀ انگلیسى 
همچنیـن به دلیـل این کـه پوشـش موضوعـى اثـر بسـیار متنـوع و داراى ابعـاد مختلـف 
اسـت، وجـود یک نمایـۀ موضوعى به شناسـایى و راهنمایـى خوانندگان کمک بیشـترى 
مى کـرد. وجـود نمایـۀ موضوعـى یکـى از شـاخص هاى اصلـى ارزیابـى آثار علمى اسـت.

- طراحـى جلـد. کتـاب فاقـد هرگونـه طراحـى جلـد اسـت و صرفـاً بـه ذکـر نـام 

نقد اطالع رسانی
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ویراسـتاران و مترجمـان اشـاره شده اسـت. درواقـع، طراحـى جلـِد مناسـب خـود عامـل 
انگیزشـى جهـت مطالعـۀ اثـر به شـمار مـى رود.

7.  نتیجه گیرى
امـروزه جـان و سـالمت انسـان ها و به طـور ویـژه کیفیـت زندگـى انسـان ها مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم در دسـت ارائه دهندگان خدمات سـالمت اسـت و این امر محقق نمى شـود 
مگـر این کـه ایـن افـراد از اطالعـات سـالمت به نحـو مؤثـرى اسـتفاده کننـد. کتابـداران 
و اطالع رسـانان پزشـکى بـا فراهـم آورى زیرسـاخت هاى مناسـب و تسـهیل دسترسـى 
ارائه دهنـدگان خدمـات سـالمت بـه اطالعـات در راسـتاى ایـن مهـم قـدم برمى دارنـد. 
کتـاب کتابـدارى پزشـکى متنـى بسـیار قـوى و غنـى از نویسـندگان برجسـتۀ حـوزة 
کتابـدارى و اطالع رسـانى پزشـکى و از انتشـارات انجمـن کتابـدارى پزشـکى اسـت. در 
ایـن کتـاب نویسـندگان با شـناخت مفاهیـم این حـوزه، از تجربیـات خـود در تدریس و 
کار در کتابخانه هـاى علـوم سـالمت در غنى سـازى متـن بسـیار بهـره برده اند. سـلیس و 
روان بـودن متـن، صفحه آرایى مناسـب و یکدسـتى در ترجمـۀ اصطالحات و نیـز مفاهیم 
و پوشـش موضوعـى گسـترده از ویژگى هـاى اصلـى ایـن اثر اسـت، امـا فقـدان واژه نامه، 
نمایـۀ موضوعـى و طراحـى جلـد نامناسـب و نیـز وجـود برخـى غلط هـاى امالیـى جـزء 
نارسـایى هاى اثـر تلقـى مى شـود. بـا وجود نقـاط قوت فـراوان این اثـر در ابعـاد مختلف، 
وجـود چنیـن نقـاط ضعفـى از محاسـن متعـدد اثـر نمى کاهد. عالوه بـر سـهم مؤلفان در 
نـگارش چنیـن اثـر ارزشـمندى، نقـش مترجمـان و به ویـژه ویراسـتار محتـرم را نبایـد 
نادیـده گرفـت. در پایـان بایـد اذعـان کـرد این اثـر ازنظر محتوایـى و سـاختارى ازجمله 
آثـار مفیـد و مناسـب ترجمه شـده بـه زبـان فارسـى اسـت و مطالعـۀ آن به دانشـجویان، 

اسـتادان، کتابـداران و اطالع رسـانان پزشـکى توصیـه مى شـود.

پی نوشت
1.  Jeff Huber
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