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چکیده
ــود  ــه خ ــاى زمان ــر فناورى ه ــر اث ــواره ب ــانى هم ــدارى و اطالع رس ــف کتاب ــاى مختل عرصه ه
ــاظ  ــت و به لح ــان نبوده اس ــرات یکس ــن تغیی ــف ای ــد کم وکی ــد. هرچن ــر بوده ان ــار تغیی دچ
زمــان و مــکان تفــاوت عمــده اى بــا هــم داشــته اند، امــا آن چــه هم اکنــون اتفــاق افتاده اســت، 
نقشــى پررنــگ دارد و بــدون درك شــرایط فناورانــۀ کنونــى و آشــنایى بــا اصــول آن، فعالیت هــا 
ــد توانســت  ــد نخواه ــه بای ــى  چنان ک ــات اطالعات ــانى و خدم ــط اطالع رس ــا در محی و فراینده
ــانى  ــر اطالع رس ــر ام ــه عالوه ب ــن این ک ــد. ضم ــرآورده کن ــان را ب ــران و مخاطب ــاى کارب نیازه
ــات گذاشــته  ــم اطالع ــدة متخصصــان عل ــز برعه ــا و ســازوکارهاى دیگــرى نی محــض، نقش ه
ــن،  ــان مى ســازد؛ بنابرای ــى را بیش ازپیــش نمای ــزودة مشــاغل اطالعات ــه ارزش اف شده اســت ک
آشــنایى بــا پیاده ســازى این گونــه فناورى هــا کــه هــدف کتــاب حاضــر نیــز هســت، 
ــدارى و  ــۀ کتاب ــا حرف ــط ب ــب وکارهاى مرتب ــب کس ــترى را نصی ــاى بیش ــد موفقیت ه مى توان
علــم اطالعــات کنــد. کتــاب حاضــر بــا درك ایــن دغدغــه به دنبــال ایــن بــوده  تــا در رابطــه بــا 
ابعــاد مختلــف مشــاغل اطالعاتــى و فرایندهــاى اطالع رســانى، مطالبــى را در اختیــار مخاطبــان 
ــن  ــدة ای ــى ازعه ــه به خوب ــت ک ــوان گف ــى مى ت ــک برداشــت کل ــا در ی ــد، ام ــرار ده ــود ق خ
ــاط ضعــف و  ــاب، نق ــه ضمــن تشــریح ویژگــى  کت ــن مقال رســالت خــود برنیامده اســت. در ای
ــد در انتخــاب منبــع اطالعاتــى خــود  ــا خواننــده بهتــر بتوان قــوت آن نیــز بیــان شده اســت ت

ــد. ــرى کن تصمیم گی

کلیدواژه
فنــاورى اطالعــات، کتابــدارى و اطالع رســانى، کتابخانه هــاى دیجیتالــى، مجموعه ســازى، 

پیاده ســازى.
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نقد اطالع رسانی

1.  مقدمه
فنــاورى ازجملــه مقوله هایــى اســت کــه امــروزه به ویــژه در قــرن 21 کمتــر عرصــه اى 
ــه برخــى  ــده باشــد، البت ــان مان ــرات ناشــى از آن در ام ــوان یافــت کــه از تغیی را مى ت
ــد در  ــد. هرچن ــرات را حــس کرده ان ــن تغیی ــز بیشــتر ای ــر و برخــى نی ــا کمت عرصه ه
مــواردى ایــن تغییــرات به یک بــاره صــورت نگرفتــه و به مــرور پیــش رفته اســت. 
ــازى  ــردازش، ذخیره س ــم آورى، پ ــد، فراه ــه تولی ــوان ب ــا مى ت ــن عرصه ه ــۀ ای ازجمل
ــى  ــرد. چــه ازلحــاظ مکان های ــون اشــاره ک ــاد گوناگ ــات از ابع ــواد و اطالع و اشــاعۀ م
کــه در ادوار مختلــف تاریخــى نگهــدار و ذخیره کننــدة مســتندات و مــدارك اطالعاتــى 
بوده انــد؛ ماننــد انــواع و اقســام کتابخانه هــا و مراکــز اطالعاتــى کــه نام هــاى مختلفــى 
ــاظ  ــه ازلح ــد و چ ــه کرده ان ــته اند، تجرب ــده داش ــه برعه ــى ک ــا وظایف ــب ب را متناس
ــواردى بحــث  ــه در م ــره مى شده اســت. البت ــا ذخی ــات در آن ه ــه اطالع ــى ک قالب های
ــات، برحســب  ــى اطالع ــز بحــث بازیاب ــواردى نی ــات و در م ــدارى اطالع ــره و پای ذخی
ــى، برتــرى مى یافــت. هرچنــد امــروزه به مــدد فنــاورى اطالعــات و  ــوع رســانه انتخاب ن
پیاده ســازى انــواع و اقســام فناورى هــاى موجــود در بســترهاى اطالعاتــى ســعى شــده، 
ــا ایــن اواخــر اطالعــات به کمــک همیــن فناورى هــا  تناســب مطلوبــى لحــاظ شــود. ت
ــد به لحــاظ  ــگام صحبــت در ایــن رابطــه مى توان ــد و هن خــود هویــت مســتقلى مى یاب

مصداقــى قابــل درك باشــد.
بنابرایـن، بـراى اطـالع از کم وکیـف این گونـه مباحـث درحال تغییـر، نیـاز بـه تدوین 
منابـع مناسـبى اسـت کـه بتوانـد پاسـخ گوى عالقه منـدان بـه ایـن حـوزه باشـد. کتـاب 
حاضـر سـعى داشته اسـت بـا درك ایـن ضـرورت، مفهـوم فنـاورى اطالعـات و اصـول 
پیاده سـازى آن را بررسـى کنـد و از زوایـاى مختلـف بـه آن بنگـرد تـا بنابـر اهـداف 
آموزشـى و پژوهشـى و ماننـد آن، مطالبـى را از نـگاه تخصصـى ارائه دهد. حـال باید دید 

بـه چـه میـزان توانسته اسـت در ایـن راه عملکـرد موفقـى داشـته باشـد.

در  فناورى  پیاده سازى  اصول   ،(1395) شهرزاد.  نیاکان،   ■
دیجیتال سازى  مجموعه،  ساخت  دانش شناسى:  و  کتابدارى 
اسناد، مدیریت کیفى و ارزیابى کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانى، 

تهران، دبیزش، 245 ص، 1000 نسخه،   180000 ریال،
شابک: 978-964-7712-83-5
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پیاده  سازی فناوری اطالعات در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی

1-1.  مؤلف کتاب
شـهرزاد نیاکان دکتراى کتابدارى و اطالع رسـانى و مدرس دانشـگاه جامع علمى  کاربردى 
اسـت. ازجملـه پژوهش هـاى صورت گرفته توسـط ایشـان مى توان بـه مقاله هایى همچون 
نمایه سـازى  «امکان سـنجى  کتابخانه هـا»،  در  ماشـینى  نمایه سـازى  کاربـرد  «بررسـى 
ماشـینى مـدارك زبـان فارسـى در مرکـز اطالع رسـانى جهـاد کشـاورزى»، «تولیـدات 
و «بررسـی کاربـرد  سـطح بین المللـی (1998- 2007)»  علمـی ده سـالۀ ایرانیـان در 
نمایه سـازي ماشـینی در کتابخانه هـا» اشـاره کـرد. همچنیـن ایشـان در قالـب کتاب نیز 
تألیفاتـى دارنـد کـه در زمینه هـاى موضوعـى مختلـف حوزة کتابـدارى و اطالع رسـانى با 
عناوینـى همچـون آشـنایى بـا بانک هـاى اطالعاتـى، نمایه سـازى ماشـینى، دانـش ایران 
در سـطح بین المللـى: 2004، ابزارهـا و مهارت هـاى جسـت وجو در وب منتشـر شـده اند.

1-2.  معرفى کتاب
در ابتـدا بایـد گفـت کـه در هیچ جایـى از کتـاب به وضـوح بـه هـدف تألیـف آن اشـاره 
نشده اسـت، امـا از مطالـب ارائه شـده مى تـوان پـى بـرد کـه مخاطبـان کتـاب افـراد و 
سـازمان هایى هسـتند کـه به صـورت تخصصـى عالقه منـد بـه مباحثـى در زمینه هـاى 
مختلـف کتابـدارى و اطالع رسـانى هسـتند. درحالى کـه در پیشـگفتار کتـاب (ص 16) 
اشـاره شده اسـت، «در ایـن کتـاب سـعى شـده بـه سـاخت یـک کتابخانـۀ دیجیتالـى 
پرداختـه شـود». البتـه محتـواى فصل هـاى هشـت گانۀ کتـاب، ایـن مطلـب نویسـنده را 

تأییـد نمى کنـد و عنـوان هـم تداعى کننـدة ایـن مطلـب نیسـت.
ازجملـه نـکات عمـدة ایـن کتـاب مى تـوان بـه تنـوع موضوعـى آن در قالـب یـک 
کتـاب اشـاره کـرد که نویسـنده سـعى کرده اسـت در یک کتـاب 245 صفحـه اى، اصول 
پیاده سـازى فنـاورى در کتابـدارى و دانش شناسـى1 را بیـان کنـد. از نـکات عمـدة دیگر 
کتـاب ایـن اسـت کـه به نـدرت مى تـوان اسـتناد درون متنـى را در آن پیـدا کـرد. ایـن 
مسـئله در نـوع خـود منحصربه فـرد اسـت. بـا توجه بـه این کـه در پیشـگفتار کتاب (ص 
16) مؤلـف اظهـار امیـدوارى کرده اسـت کـه منبعـى در تألیـف آن جـا نیفتـاده باشـد. 
ازجملـه نـکات دیگـر کتـاب ایـن اسـت کـه در فصـل چهـارم تمامـى مطالب ارائه شـده 
به صـورت تیتـروار و شمارشـى آمـده و در هیـچ  موردى توضیـح خاصى ارائه نشده اسـت.

در فصـل هفتـم در بخـش کنتـرل کیفیـت در کتابخانه هـا و مراکـز اطالع رسـانى 
اطالعـات مفیـدى ارائـه شده اسـت کـه مى توانـد در ایـن زمینـه راهگشـا باشـد؛ امـا اگر 
بخواهیـم کمـى مبسـوط تر بـه محتـواى کتـاب توجه کنیـم باید گفـت که نویسـنده در 
فصـل اول بـه  مـرور مفاهیـم پایـه اى مى پـردازد کـه ممکـن اسـت در ادامـه خواننـده را 
در درك بهتـر مطالـب یـارى رسـاند. هرچنـد بـه کیفیـت طـرح ایـن مفاهیـم نقدهایـى 
وارد اسـت کـه در بخـش نقـد بـه آن پرداختـه مى شـود. فصـل دوم بـه اصـول طراحـى، 
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پیاده سـازى و ارزیابـى مراکـز اطالع رسـانى پرداختـه  و در صفحـۀ 27 برخى از مشـکالت 
و موانـع اسـتفاده از اطالعـات و نقـش مراکـز اطالع رسـانى در رفع آن ها بیان شده اسـت. 
در ادامـۀ فصـل بـه مـواردى ماننـد مراحـل ایجـاد یـک مرکـز اطالع رسـانى، ارزیابى آن 
و ارزیابـى تطبیقـى تولیـدات و خدمـات هریـک از مراکـز در حـد یـک پاراگـراف (ص 
36) پرداختـه شده اسـت. فصـل سـوم به بررسـى اصـول طراحـى و پیاده سـازى کتابخانۀ 
دیجیتالـى مى پـردازد کـه شـامل کتابخانۀ دیجیتالى و مجـازى، انـواع کتابخانه ها، اهداف 
کتابخانـۀ دیجیتالـى، مراحـل راه انـدازى آن و... اسـت. به نظـر مى رسـد آن چه بـراى این 
فصـل پیش بینـى شده اسـت، مباحـث جامعى اسـت که آشـنایى بـا آن ها مى توانـد براى 
خواننـدگان کتـاب مفیـد باشـد؛ اما این کـه مؤلف بـه چه میزان توانسـته ازعهـدة مطلب 
برآیـد، بحـث دیگـرى اسـت. ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه در 15 صفحـۀ اول ایـن 
فصـل یعنـى تـا صفحـۀ 65 تنهـا بـه تعریـف مقدماتـى از کتابخانـۀ دیجیتالـى و تفـاوت 
آن بـا کتابخانـۀ مجـازى و سـایر انـواع کتابخانه هـا بسـنده شده اسـت. ادامـۀ فصـل، بـه 
مراحـل راه انـدازى کتابخانـۀ دیجیتالى، اجـزاى آن، انـواع مختلف سیسـتم هاى کتابخانۀ 
دیجیتالـى، خدمـات کتابخانـۀ دیجیتالـى و... اختصـاص یافته اسـت. در ادامـۀ فصـل نیز 
عناوینـى در رابطـه بـا کلیـات دخیل در پیاده سـازى کتابخانـۀ دیجیتالى مطرح شـده اند.

فصـل چهـارم بـه طراحـى بانـک اطالعاتـى در کتابخانـۀ دیجیتالـى اختصـاص دارد. 
در ایـن فصـل بـه مطالبى همچـون پایگاه هـاى اطالعاتـى، ویژگى هـاى بانـک اطالعاتى، 
ضوابـط طراحـى بانـک اطالعاتـى، عملیات طراحى بـراى یک کتابخانـۀ دیجیتالى و طرح 
کلـى آن پرداخته شده اسـت. فصـل پنجم به وب سـایت کتابخانه ها و مراکز اطالع رسـانى 
اختصـاص دارد. بـراى ایـن فصـل عناوینى همچـون فرایند طراحـى، فراینـد برنامه ریزى 
اسـتراتژیک بـراى وب سـایت، سـاختار کلـى وب سـایت و... انتخـاب شده اسـت. برخـالف 
فصل هـاى قبلـى مطالـب ارائه شـده در ایـن فصـل انسـجام بیشـترى دارنـد و توضیحات 
ارائه شـده گویاتـر و منسـجم تر اسـت. در انتهـاى فصـل نیز بـه تعدادى از وب سـایت هاى 
کتابخانه هـاى دیجیتالـى و مجـازى تنهـا با ذکر آدرس اینترنتى آن ها بسـنده شده اسـت.
کتابخانه هـاى  در  مجموعه سـازى  و  اطالعـات  معمـارى  بحـث  بـه  ششـم  فصـل 
دیجیتالـى پرداخته اسـت. در ایـن فصل تقسـیمات منابـع کتابخانه ازنظر شـکل و محتوا، 
سـهولت اسـتفاده از خدمـات مرجـع الکترونیـک و مـوارد مرتبـط بـا آن و ارزیابـى منابع 
مرجـع پرداختـه شده اسـت. نویسـنده در انتهـاى ایـن فصـل نیـز بـه ذکـر نمونه هایى از 

منابـع مرجـع در حـد آدرس اینترنتـى آن هـا پرداخته اسـت.
عنـوان فصـل هفتـم «اصـول اساسـى مدیریـت و کنتـرل کیفیـت در کتابخانه هـا و 
مراکـز اطالع رسـانى»  اسـت. موضوعات فصل شـامل مـواردى همچون وظایـف مدیریت، 
پارامترهـاى عمـدة مدیریـت کتابخانه هـا و مراکـز اطالع رسـانى، برنامه ریـزى راهبـردى، 
نیـز  فصـل  ادامـۀ  در  اسـت.  ایرانـداك  اسـتراتژیک  برنامه ریـزى  و  برنامـۀ  اسـتراتژیک 
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شـاخص هاى سـنجش کیفیـت در کتابخانه هـا مطـرح شـده  کـه انسـجام بهتـرى دارد 
و ازجملـه مـوارد نـادرى اسـت کـه در آن از اسـتناد درون متنـى اسـتفاده شده اسـت. 
درنهایـت، در فصـل هشـتم سـؤال هاى تشـریحى و چندگزینـه اى ارائـه شده اسـت کـه 

به گفتـۀ مؤلـف از مطالـب کتـاب اقتبـاس شـده اند.

جایگاه این اثر در میان سایر آثار موضوعى وابسته
مجموعـه،  سـاخت  دانش شناسـى:  و  کتابـدارى  در  فنـاورى  پیاده سـازى  اصـول 
دیجیتال سـازى اسـناد، مدیریـت کیفـى و ارزیابـى کتابخانه هـا و مراکز اطالع رسـانى که 
بـراى عنـوان کتـاب انتخاب شـده  به لحـاظ محدودة موضوعى بسـیار کلى اسـت و حیطۀ 
موضوعـى خاصـى را تداعـى نمى کنـد. ازایـن رو، نمى توان به راحتـى جایگاه ایـن اثر را در 
میـان سـایر آثار مشـخص کـرد؛ اما بـا توجه به عنـوان فرعى  ـ کـه آن هم درسـت تدوین 
نشـده  و عناویـن و محتـواى فصل هـا کـه بـه مباحـث کلى در آن هـا پرداخته شده اسـت، 
مى تـوان انتظـار داشـت تـا در برابـر هـر فصـل از ایـن کتـاب در بیـن منابـع فارسـى و 
براسـاس جسـت وجوى به عمل آمـده در اپـک2 کتابخانـۀ ملـى، منابع منتشرشـدة فراوانى 
را مشـاهده کـرد کـه هریک در شـاکلۀ یک کتـاب یا مقاله و سـایر فرمت هـاى اطالعاتى 
قابل طـرح هسـتند. هرچنـد تعـداد منابـع در هـر بخـش یـا موضـوع به طورقطع یکسـان 
نخواهـد بـود و مـواردى ماننـد موضوعـات فصل هـاى اول، دوم، پنجـم و هفتم کـه عام تر 
هسـتند، گسـترة بیشـترى را به خـود اختصـاص مى دهنـد. در فصل هایـى که بـه مباحث 
جدیدتـرى پرداختـه شـده  به همیـن  نسـبت منابـع کمتـرى دیـده مى شـود؛ هرچنـد 
عناویـن برخـى فصل هـا ماننـد فصـل ششـم (معمـارى اطالعـات و مجموعه سـازى در 
کتابخانـۀ دیجیتـال) بـا محتـواى ارائه شـده در فصل متناسـب نیسـت؛ بنابرایـن مى توان 
گفـت اثـر حاضـر جز در معـدود فصل هاى آن، در میان سـایر آثار مشـابه فارسـى مطلب 

ویـژه اى بـراى ارائـه ندارد.

2.  نقد و بررسى
على رغـم برخـى نقـاط قـوت در رابطـه بـا کتـاب یادشـده، در مـواردى نیـز ذکـر نـکات 
اصالحـى مى توانـد در ویرایش هـاى بعـدى بـر غنـاى کتـاب بیافزایـد. با توجه بـه این که 
معمـوالً هـدف از تألیـف هـر کتابـى ازسـوى نویسـندة آن در مقدمـه یـا پیشـگفتار ذکر 
مى شـود، امـا در رابطـه بـا کتـاب حاضـر ایـن اتفـاق رخ نداده اسـت؛ بنابرایـن در هنگام 
مطالعـه به ویـژه در رابطـه بـا نقد علمـى آن نمى تـوان به راحتى نظـر داد، زیـرا مخاطبان 
کتاب مشـخص نیسـت و بیان نشـده  که کتاب در چه سـطح تخصصى نگاشته شده است. 
ازایـن رو، کتـاب حاضـر فاقـد مقدمۀ جامعى اسـت که در اکثـر کتاب ها مطالعـۀ آن پیش 
از واردشـدن بـه متن اصلى راهگشـا اسـت. اگرچـه در پیشـگفتار مطالبى بیان شـده، اما 

پیاده  سازی فناوری اطالعات در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ic

br
.f

as
ln

am
eh

.o
rg

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 9

https://icbr.faslnameh.org/article-1-421-fa.html


35010

سال چهارم، شماره 15
پاییز 1396

ایـن مسـئله از ضعف هـاى اساسـى کتـاب حاضـر اسـت. از نکات اساسـى دیگـر در رابطه 
بـا کتـاب موردبحـث  عنـوان انتخاب شـده بـراى آن، یعنى اصول پیاده سـازى فنـاورى در 
کتابـدارى و دانش شناسـى: سـاخت مجموعـه، دیجیتال سـازى اسـناد، مدیریـت کیفـى 
و ارزیابـى کتابخانه هـا و مراکـز اطالع رسـانى اسـت. ایـن مسـئله در نـگاه اول مى توانـد 
خواننـده را دچـار ابهـام کنـد کـه موضـوع موردنظر کتـاب دقیقاً چیسـت؟ زیـرا معموالً 
در حوزه هـاى تخصصـى در وهلـۀ اول، قضـاوت براسـاس عناوین کتاب صـورت مى گیرد، 
مگـر این کـه ایـن  کار مربـوط به حیطه هـاى ادبى و داستان نویسـى و از این گونـه مفاهیم 
باشـد؛ بنابرایـن، پیشـنهاد مى شـود بـا توجـه بـه مطالب کتـاب، به جـاى عنـوان فعلى از 

عنـوان مناسـب ترى در ویرایش هـاى بعدى اسـتفاده شـود.
از عنـوان کـه بگذریـم در فصـل اول برخى مفاهیـم ازجمله داده، اطالعـات، مدیریت 
دانـش، فنـاورى اطالعـات، خدمـات اطالعاتـى، نظـام اطالعاتـى و... مطـرح شـده اند کـه 
شـرح مختصـرى در رابطـه بـا هریک ارائه شده اسـت؛ اما نکته در این جاسـت کـه معموالً 
بـا آن چـه در منابـع دیگـر در رابطـه بـا ایـن مفاهیـم ارائـه مى شـود، به لحـاظ مفهومـى 
همسـویى ندارنـد... ضمـن این کـه مطالب ارائه شـده در ایـن فصـل از روال خاصى پیروى 

نمى کننـد.
ــه فصــل دوم به صــورت ســلیقه اى  ــا ازجمل ــب در برخــى فصل ه ــۀ مطال نحــوة ارائ
ــز یکســان نیســت (ص  ــۀ طرح شــده در همــان فصــل نی ــا مقدم اســت؛ به طورى کــه ب
25). ضمــن این کــه مطالــب ارائه شــده بســیار کلــى هســتند. بــراى مثــال، در صفحــۀ 
ــه بحــث مراحــل ایجــاد یــک مرکــز اطالع رســانى به طــور بســیار  28 همیــن فصــل، ب
ــه  ــوان ب ــه مى ت ــث در ادام ــه مباح ــرة این گون ــت و در زم ــه شده اس ــه پرداخت خالص
تحلیــل نیازهــاى اطالعاتــى کاربــران، توانمندى هــاى موردانتظــار بــراى بررســى ســواد 
ــر، یعنــى ســواد  ــز اشــاره کــرد کــه در همیــن مطالــب اخی ــران و... نی اطالعاتــى کارب
ــالوه،  ــت (ص 32). به ع ــنده کرده اس ــر بس ــد تیت ــه چن ــاً ب ــران، صرف ــى کارب اطالعات
توالــى موضوعــى مطالــب به لحــاظ وابســتگى موضوعــى ماهیــت بســیار ضعیفــى دارد. 
ــا ذکــر آدرس  ــاً ب ــه نمونه هایــى از مراکــز اطالع رســانى صرف در ادامــۀ همیــن فصــل ب
ــا  ــا آوردن تیتــرى ب اینترنتــى3 آن پرداختــه شده اســت (ص 35). انتهــاى فصــل نیــز ب
ــت  ــا مأموری ــى ب ــز اطالعات ــک از مراک ــات هری ــد خدم ــى تولی ــى تطبیق ــوان ارزیاب عن
ــت  ــدى از جامعی ــدم بهره من ــن ع ــه ضم ــاهدیم ک ــى را ش ــا، مطالب ــه آن ه ــه ب محول
ــه  ــاً ب ــى، حجــم و محتــواى مطلــب ارائه شــده صرف ــه عنــوان انتخاب ــا توجــه ب کافــى ب

ــى بســنده شده اســت (ص 36). ــر فرع ــد تیت ــر چن ذک
فصـل سـوم برخـالف رونـد مطالـب در فصل هـاى اول و دوم بـه اصـول طراحـى و 
طـرح   38 صفحـۀ  در  همان طورکـه  پرداخته اسـت.  دیجیتالـى  کتابخانـۀ  پیاده سـازى 
شده اسـت، ایـن فصـل حـدود 25 تیتـر فرعى یـا به عبارتـى، موضـوع مرتبط بـا کتابخانۀ 
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دیجیتالـى را پوشـش مى دهـد کـه در نـوع خـود قابل توجـه  اسـت. همچنیـن در ایـن 
فصـل از صفحـۀ 74 تـا انتهـاى فصـل، یعنـى 25 صفحه، بـه توضیح بخش هـاى مختلف 
نرم افزارهـاى کتابخانـه اى، آن هـم نسـخه هاى قدیمـى آن هـا پرداخته اسـت کـه درعمل 

ارتباطـى بـا بحـث طراحـى و پیاده سـازى کتابخانـه دیجیتالـى نـدارد.
عنـوان فصـل چهـارم «طراحـى بانـک اطالعاتـى در کتابخانـۀ دیجیتالـى» اسـت و 
شـش موضـوع اصلـى مطـرح در ایـن فصل تنهـا در 5 صفحـه به صـورت صرفاً تیتـر ارائه 

شده اسـت؛ بنابرایـن، مى تـوان بـه ضعـف محتـوا در ایـن فصـل پـى برد.
در فصـل پنجـم بـا عنـوان وب سـایت کتابخانه هـا و مراکـز اطالع رسـانى على رغـم 
انسـجام بیشـتر مطالـب نسـبت بـه سـایر فصل هـا، در انتهـاى فصـل بـدون داشـتن 
برنامـۀ خاصـى ماننـد تقسـیم بندى موضوعـى، تنهـا بـه ذکـر آدرس اینترنتـى تعـدادى 
از کتابخانه هـاى دیجیتالـى و مجـازى پرداختـه شده اسـت. ضمـن این کـه بـا نـگاه کلـى 
بـه ایـن آدرس هـا مى تـوان دریافـت که ارتبـاط خاصى بـه کتابخانـۀ دیجیتالـى ندارند و 

بیشـتر در زمینـۀ پایـگاه اطالعاتـى و وب سـایت ها هسـتند.
فصــل ششــم هرچنــد بــه معمــارى اطالعــات و مجموعه ســازى در کتابخانــۀ 
ــل  ــن فص ــراى ای ــده ب ــات طرح ش ــن و موضوع ــا عناوی ــاص دارد، ام ــى اختص دیجیتال
ــرا بحــث خدمــات مرجــع، مرجــع از راه دور و  چنیــن فرضــى را پیــش نمى کشــد؛ زی
ــا مطالعــۀ ایــن فصــل  ــوان گفــت ب ــع مرجــع را طــرح کرده اســت. به جرئــت مى ت مناب
ــا معمــارى اطالعــات  ــه دانــش خواننــدة کتــاب در رابطــه ب حتــى یــک جملــه هــم ب
اضافــه نمى شــود و درعین حــال خواننــده دچــار ابهــام نیــز مى گــردد. به عــالوه، 
مطالــب ایــن فصــل از کتــاب، مجموعه ســازى در کتابخانــۀ دیجیتالــى را نیــز پوشــش 
ــه،  ــد واژه نام ــع مانن ــع مرج ــواع مناب ــۀ ان ــى در زمین ــث ابتدای ــه مباح ــد و ب نمى ده
ــده اند. در  ــان ش ــل بی ــر به تفصی ــع دیگ ــه در مناب ــت ک ــى و... پرداخته اس کتاب شناس
ــان شده اســت  ــع مرجــع بی ــوان مناب ــع به عن ــز آدرس اینترنتــى مناب انتهــاى فصــل نی
ــد  ــل بای ــن فص ــا ای ــه ب ــت، در رابط ــدارد. درنهای ــراه ن ــى را به هم ــح خاص ــه توضی ک
یــادآور شــد کــه اصطــالح معمــارى اطالعــات و مجموعه ســازى در کتابخانــۀ دیجیتالــى 

ــت. ــاهده  اس ــوان فصــل قابل مش ــا در عن تنه
فصـل هفتـم بـا توجـه به عنـوان آن باید به اصول اساسـى مدیریـت و کنترل کیفیت 
در کتابخانه هـا و مراکـز اطالع رسـانى بپـردازد، امـا تنهـا مبحـث برنامه ریـزى راهبـردى 
را مدنظـر قـرار داده اسـت و بـه ذکـر برنامه ریـزى راهبـردى پژوهشـگاه علـوم و فنـاورى 
اطالعـات ایـران4 پرداخته  اسـت. البتـه در ایـن  رابطـه تنها به بیـان مطالب دانلودشـده از 
سـایت ایـن پژوهشـگاه بسـنده شده اسـت، بـدون این کـه بـه نـکات مثبـت یـا منفى آن 

پرداختـه شـود و جمع بنـدى یـا تحلیلـى دربـارة آن صـورت پذیرید.
فصـل هشـتم بـه دو بخش سـؤال هاى تشـریحى و چندگزینه اى تقسـیم شده اسـت. 

پیاده  سازی فناوری اطالعات در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی
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در بخـش اول، یعنـى سـؤال هاى چندگزینـه اى درواقـع، جواب هـاى چندگزینـه اى براى 
یک سـؤال اسـتفاده طرح شـده کـه در مـواردى دوگزینه اى یـا حتى نُه گزینه اى اسـت و 

تشـریح نیـز به معنـاى خـاص آن در این فصل مشـاهده نمى شـود.
مطالـب دیگـرى را نیـز در رابطـه بـا کتـاب مذکـور مى تـوان مدنظـر قـرار داد که در 

ادامـه بـه آن ها اشـاره مى شـود:
-  بـا مطالعـۀ محتـواى کتـاب، به نظـر مى رسـد در تألیـف آن بیشـتر بـه مطالـب در 
دسـترس نویسـنده توجـه شده اسـت. شـاهد ایـن مدعـى نیـز طـرح کلیاتـى اسـت کـه 
درمـورد مطالـب و موضوعـات مختلف صـورت گرفته اسـت، بدون این کـه به طورتخصصى 

بـه مباحـث پرداخته شـود.
-  در مـواردى موضوعـات ارائه شـده بسـیار کلـى هسـتند؛ ماننـد تیتر «تفـاوت وب و 
کتابخانـۀ دیجیتالـى» در صفحـۀ 48 کـه تنهـا در سـه خط  بیـان شده اسـت. یـا در بحث 

اجـزاى کتابخانـۀ دیجیتالـى (ص 53) کـه صرفـاً بـه ذکـر چهـار تیتر اکتفا شده اسـت.
-  بـا توجـه بـه این کـه چاپ اول کتاب 1395 اسـت، امـا تقریباً در تمامـى موضوعات 
مطـرح در آن بـه مباحـث کلـى پرداختـه شده اسـت. به عنـوان  مثـال، در ایـن زمینـه 
مى تـوان بـه اطالعـات ارائه شـده در رابطـه بـا کتابخانـۀ دیجیتالـى اشـاره کـرد کـه بـه 
مباحـث اولیـۀ ایـن حـوزه پرداختـه و این مسـئله در سراسـر کتـاب قابل مشاهده اسـت. 
همچنیـن در صفحـۀ 75 مى تـوان مشـاهده کرد کـه درمورد یکـى از نرم افزارهـا، تصاویر 
مربـوط بـه نسـخۀ winlib آن ارائـه شده اسـت. همچنیـن مطالـب اشاره شـده در ذیـل 
تصاویـر و توضیحـات مربـوط بـه آن نیـز بـه عـدم روزآمـدى آن اشـاره دارد (ص 79 

توضیحـات زیر شـکل 13).
-  عـدم ذکـر اسـتنادهاى درون متنـى، قضـاوت درمـورد محتـواى کتـاب را مشـکل 

کـرده و ایـن مسـئله در سراسـر کتـاب قابل مشـاهده  اسـت.
-  عـدم رعایـت تناسـب بیـن حجـم فصل هـاى کتـاب، به عنوان مثـال، فصل سـوم با 
65 صفحـه در حـدود یک چهـارم از متـن کتـاب را به خـود اختصـاص داده درصورتى که 

فصـل چهـارم تنها 5 صفحه  اسـت.
-  در منابـع تنهـا از دو منبـع انگلیسـى اسـتفاده شده اسـت و ایـن دو نیـز مربـوط به 
سـال هاى 2006 و 2008 اسـت. از بیـن 59 منبـع فارسـى استفاده شـده بـراى تدویـن 
کتـاب نیـز، تاریـخ نشـر 58 منبع به قبـل از سـال 1388 برمى گردد و این نشـان از عدم 
روزآمـدى مطالـب کتـاب اسـت. ضمـن این کـه  اسـتفاده از 61 منبـع در تدویـن کتـاب 

حاضـر، نشـان از کل گرایى مطالـب دارد.
-  کتاب فاقد استناد درون متنى است.

-  فصل هاى کتاب جمع بندى ندارد.
-  درنهایت کتاب فاقد واژه نامه و نمایۀ انتهایى است.

نقد اطالع رسانی
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3.  نتیجه گیرى
ظهـور کتابخانه هـاى الکترونیکـى، دوگانـه (هیبریـدى)، مجـازى، دیجیتالـى در چنـد 
دهـۀ اخیـر نشـان از تأثیـر فنـاورى در عرصه هـاى مختلـف اطالع رسـانى دارد. به عـالوه، 
تغییـرات فقـط ایـن بُعد از مسـئله را دچار چالـش نکرده و بنابر احتیـاج در بحث آموزش 
و تربیـت متخصصـان و کارکنـان حرفـه اى نیـز تغییـرات عمـده اى صـورت گرفته اسـت؛ 
بنابرایـن، به نظـر مى رسـد کتـاب حاضر با گزینـش عنوان اصول پیاده سـازى فنـاورى در 
کتابـدارى و دانش شناسـى و... ایـن دغدغـه را حـل کـرده و مؤلف محتـرم در تالش بوده 
تـا مباحثـى را در ایـن زمینـه در اختیـار خواننـده اى قـرار دهد کـه امروزه ایـن تغییرات 
را به صـورت لحظـه اى احسـاس مى کنـد؛ امـا در عمـل کتـاب نام بـرده نتوانسـته ازعهدة 
پاسـخ گویى بـه این نیـاز برآید. مباحث ارائه شـده در کتاب انسـجام مناسـبى ندارند و در 
گزینـش آن هـا دقـت کافى صـورت نگرفته اسـت. افزون بـر آن، مطالب در موارد بسـیارى، 
کلـى بـوده و روزآمـد نیسـتند. خواننـدة جویـاى مباحـث بـه روز فنـاورى اطالعـات، بـا 
خوانـدن ایـن کتـاب بـه نوعى با پَـس روى در مسـائل طرح شـده در کتاب مواجـه خواهد 
شـد، چـه رسـد به افرادى کـه به لحاظ آموزشـى و حرفه اى قرار اسـت بـا فراگیرى اصول 
پیاده سـازى فنـاورى اطالعـات در محیط هـا و بسـترهاى جدید اطالعاتى و اطالع رسـانى 
فعالیـت کننـد. چالـش بعـدى کـه بـه ایـن مسـئله دامـن مى زنـد، فقـدان اسـتنادهاى 
درون متنـى در کتـاب اسـت. درصورتى کـه وجـود این گونه  اسـتنادها مى توانـد در کمک 
بـه خواننـده بـراى راهنمایـى بـه مطالـب بیشـتر و اطـالع از کیفیـت مطالب مفیـد واقع 
شـود. امیـد اسـت در تألیـف این گونـه کتاب هـا تعهـد بیشـترى ازسـوى نویسـندگان و 
ناشـران لحـاظ شـود. در پایان على رغـم انتقادهایى که بـه کتاب وارد اسـت، زحمت هاى 

نگارنـده در حـد خـود قابل تقدیر اسـت.

پى نوشت
1. این اصطالح در کتاب به کار رفته است.

2.OPAC
3.  URL

4. در کتـاب از عنـوان قبلـى این پژوهشـگاه، یعنى پژوهشـگاه اطالعـات و مدارك علمى ایـران (ص 160) 
اسـتفاده شده اسـت. درصورتى کـه کتاب چاپ سـال 1395 اسـت.
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