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چڪیده 
جامعۀ اطالعاتى، محصول توسعۀ گسرتدۀ فناوری اطالعات و ارتباطات 

نیازمند  آن متامی سطوح  در  که  است  و جامعه ای چندوجهی  است 

اطالعات هستند. اطالعات، در این جامعه، در بسرت پژوهش به دست 

می آید، کاربران، نیازهای اطالعاتی جدیدی را مطرح می کنند،  وظایف و 

نقش کتابخانه ها به تدریج متحول می شود و مشاغل جديد اطالعاتى نيز 

از اهميت ويژه اى برخوردار می گردد، به طوری که نقش ها و مهارت های 

سنتی کتابداران با مهارت های جدیدی جایگزین می گردد و کتابداران به 

بهبود مهارت های شغلی خود، همگام با تغییرات فناوری، می پردازند. 

مقالۀ حارض، ضمن معرفی جامعۀ اطالعاتی و ويژگی های آن، به بررسى 

رويکرد شغلى آن مى پردازد و با معرفى کسب و کارهاى جديد، که 

»اَبرشغل« ناميده شده اند، به نقش و شغل کتابداران آينده )ابرشغل هاى 

کتابدارى( مى پردازد و به ويژگى هاى شغلى آنها، در آينده اى نه چندان 

دور، اشاره می کند.

ڪلیدواژه ها 
جامعۀ اطالعاتى، مشاغل، ابرشغل ها، ڪتابداران 

ڪتابداران در جامعۀ اطالعاتے فـردا
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دريافت: 1386/12/23        پذيرش: 1387/6/9

مقدمه
تلقي افراد از آينده بسيار متفاوت است، تنها ياد از آينده حس عدم اطمينان را در انسان ها 
به وجود مي آورد، که عدم اطمينان به ثبات مشاغل يكي از آنهاست. به تدريج ،که به اعماق 
عصر اطالعات و عصر مبتني بر اطالعات نزديك مي شويم، مشاغل سنتي از بين مي روند. 
به عقيدۀ رابرتسون )1378، ص 20(، اغلب سياستمداران و اقتصاد دانان تصور مي کنند که 
در آينده، استخدام به شكل فعلي باقي خواهد ماند. تجديد اشتغال کامل براي بعضي ها اين 
معنا را مي رساند که سطوح بااليي از اشتغال در صنعت توليدي سنتي دوباره ايجاد مي شود. 
براي برخي ديگر به اين معناست که مشاغل جديد، جايگزين مشاغل از دست رفته خواهند 
شد. برخي هم اميد دارند که در آينده ثروت حاصل از اقتصاد رقابتي بين المللي، خود به خود 
مشاغل کافي را براي همه فراهم آورد. البته اينكه اين مشاغل چه نوع مشاغلي هستند و 

چگونه ايجاد خواهند شد، مبهم و نامعلوم است.
اسميت و اسبورن3 )2000(، تغييرات تدريجي در دوره هاي اجتماعي را در دهة 
90 نگران کننده خوانده اند. بديهي است با چنين تغييراتي در دوره هاي اجتماعي و گذر 
تدريجي جامعة صنعتي به جامعة مبتني بر اطالعات، کتابخانه ها که از عناصر بنيادين 
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ڪتابداران در جامعۀ اطالعاتے فـردا
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چنين جوامعي هستند نيز دستخوش تغيير مي شوند. دنياي امروز دنياي جامعة دانش مدار 
و اقتصاد دانش مدار است. دنيايي که در آن دانش قدرت است، دنيايي که نه دسترسي به 
اطالعات که دسترسي به دانش مطرح است و همة اينها فرصت هايی طاليي هستند که 
در اختيار کتابخانه ها گذاشته شده اند تا به نيازهاي نويِن برآمده از دِل جامعة دانش مدار 
پاسخگو باشند. انقالِب فناوري هاي اطالعاتي و توجه به دانش به عنوان اصلي ترين دارايي 
سازمان ها، نقش و وظايفي به مراتب فراتر از کارکردهاي سنتي کتابخانه ها پيش روي 
آنان قرار داده است که مي تواند کليشة کتابخانه و کتابدار را به کلي عوض کند و جايگاه 
حرفه را ارتقا بخشد )باقري و صراف زاده 1384، ص 64(. مديريت دانش، مربوط به يك 
رشته و حرفة خاص نيست و کتابداري تنها حوزه اي نيست که بدان توجه کرده باشد، اما 
متخصصان کتابداري و اطالع رساني از جمله گروهي هستند که توانايی  الزم براي ايجاد 
مؤلفه هاي مديريت دانش و توسعة مؤثر زيرساخت هاي آن را دارند )حاضري، 1384، 
ص 39(. تقاضاي اخير، براي مديريت دانش نشانگر اين است که ما در جامعه اي زندگي 
مي کنيم که افراد جهت موفقيت در حرفة خود به گردآوري و سازماندهي دانش متكي 
هستند و از اين رو، روش هاي جديدي جهت گردآوري، سازماندهي، و اشتراک دانش بايد 

اتخاذ شود )جانسون4 ، 2007(. 
هم اکنون، مي بينيم که  نقش ها و مهارت هاي سنتي کتابداران، در عصر ديجيتالي، 
تا حد زيادي تغيير کرده  است.  آنها  يا ماهيت  با مهارت هاي جديدي جايگزين  شده 
کاربران، نيازهاي اطالعاتي جديدي را مطرح مي کنند و نياز خود آنها به »سواد اطالعاتي« 
از موضوع هاي مهم و جديد در اين حوزه است. بر اين اساس، پرسش هايي پديد مي آيند 
مانند اينكه آيا نقش ها و مهارت هاي سنتي کتابداران در عصر ديجيتالي منسوخ مي شوند؟ 
آيا اصوالً شغلي به نام کتابداري باقي مي ماند؟  و اگر باقي مي ماند چه خدمات و نقش هايي 

براي آنها وجود خواهند داشت؟ )عليدوستي و شيخ شعاعي، 1385، ص 133(. 

جامعۀ اطالعاتى و ويژگى هاى آن
تمامي  آن  در  که  مي داند  چندوجهي  جامعة  يك  را  اطالعاتي  جامعة   ،)1383( حري 
اليه بندي ها و سطوح نيازمند اطالعات هستند. به عقيدۀ وي، اطالعات در اين جامعه، در 
بستر پژوهش و جريان هاي علمي به دست  مي آيد. محسني )1380(، جامعة اطالعاتي را 
بازگوکنندۀ وابستگي تام زندگي اجتماعي به اطالعات مي داند. به اين معني که اطالعات 
بنيان اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و ... زندگي اجتماعي محسوب مي شود. به طورکلي، 
تعريف مختصر جامعة اطالعاتي عبارت است از جامعه  اي که همة ابعاد آن بر اطالعات 
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و چرخة توليد، توزيع، و مصرف آن استوار است يا به شدت بدان بستگي دارد )دوران، 
1386، ص 10(.

همچنين، تافلر، جامعة اطالعاتي را »موج سوم« ناميده است، در اين دورۀ تحول، 
به قدرت اطالعات و دانش  انرژي عضالني و قدرت فيزيكي  از  قابل توجهي  انتقال 
صورت مي گيرد. مرحلة تغيير موج سوم شامل دو تغيير بسيار مهم بود؛ نخست اينكه 
به صورت ساختاري به جامعه اجازۀ برداشتن گام بزرگي را نسبت به قبل داد و ابزار اولية 
آن رايانه بود. دوم آنكه افزايش عدم قطعيت و غيرقابل پيش بيني بودن را در زندگي روزمره 
به همراه آورد )ناگي، 1386(. در اين دوره، استخدام و سرمايه ها نسبت به گذشته روان تر 
تافلر در اين ميان، از »شوک آينده« صحبت مي کند و اعتقاد دارد که در  شدند. همچنين،
تطابق با تغييرات بسيار زياد و سريع، مردم قادر به درک نخواهند بود و در نتيجه، دچار 

پريشاني و سردرگمي خواهند شد.
جامعة اطالعاتي، در واقع، محصول توسعة گستردۀ فناوري اطالعات و ارتباطات 
است. اين توسعه، که از سال ها پيش آغاز شده و همچنان ادامه دارد، منجر به کاربرد 
وسيع آن در ابعاد گوناگون جامعة گرديده  است. از اين رو، فناوري اطالعات به عنوان 
عامل پرقدرت تغييرات اقتصادي و اجتماعي شناخته مي شود. چنين کاربردي از زاويه هاي 
مختلف بررسي گرديده و نام هاي گوناگون را براي جوامع عصر اطالعات به همراه آورده 
است. جامعة شفاف، فضاي سايبر، جامعة دانش مدار، جامعة سايبرنتيك، جامعة برخط، 
جامعة مراقبتي )نظارتي(، جامعة شبكه اي، و جامعة اطالعاتي از جمله نام هايي هستند که 
کاربردهاي وسيع فناوري اطالعات را در جوامع اين عصر نشان مي دهند )عليدوستي و 

باقري 1386، ص 76(. 
پرداختن به جامعة اطالعاتي، از اين جهت اهميت دارد که، اطالعات، يك منبع و 
سرماية ملي است و بايد از آن استفادۀ بيشينه شود. تمام جهان رو به سوي خلق يك جامعة 
جهاني اطالعاتي است و هر کشور بايد جزئي از اين جامعة اطالعاتي در حال ظهور باشد 
و در غير اين صورت شكل جديدی از محروميت نمايان خواهد شد )توريجوس، 1376(. 
کتابخانه ها )به معناي وسيع کلمه( به اعتبار اينكه دانش توليد شدۀ جامعه را - بعضاً يا 
کاًل - گردآوري و ذخيره سازي مي کنند، در پيشبرد جامعة معرفتي سهمي عمده دارند و به 
اعتبار آنكه شرايط دستيابي به دانش توليد شده را به منظور دريافت اطالعات مورد نيازشان 
فراهم مي سازند جامعة اطالعاتي را ارتقا مي بخشند. بنابراين، بيجا نيست که تعدد، تنوع، و 
چگونگي عملكرد کتابخانه هاي يك جامعه، از جمله جلوه هاي بارز نيل به جامعة معرفتي 
و اطالعاتي تلقي شوند )حري، 1385(. به عقيدۀ دوران )1386، ص 12(، کار روز به روز 

كتابداران در جامعۀ اطالعاتى فردا
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از فعاليت عضالني فاصله گرفته و ماهيتي فكري، مبتني بر دانش و اطالعات پيدا کرده 
 است و متعاقب آن مشاغل ثابت تمام وقت، به  لحاظ زمان و مكان، در بازۀ زماني مشخِص 
محلي، با مشاغلي که در حال تغيير به صورت پاره وقت هستند، جايگزين مي شوند. اقتصاد 
جهان متحول شده  است چراکه محصول جامعة ما، در دورۀ گذار از توليدات صنعتي به 
توليدات اطالعاتي است، مشاغل مرتبط با چنين محصولي، مشاغل اطالعاتي نام گرفته اند، 
که به طور روزافزون سهم بيشتري از بازار کار و توليد ناخالص ملي کشورها را به خود 
اختصاص داده اند. پس با توجه به موارد ذکر شده به جهت هم پايي با اقتصاد جهاني، بايد 

به دنبال ايجاد کسب و کار جديد باشيم. 

مشاغل در جامعۀ اطالعاتى
در ميان پنج مميزۀ وبستر )1380، ص 20- 21(، در ارتباط با جامعة اطالعاتي )رويكرد 
فناورانه، اقتصادي، شغلي، مكاني، و فرهنگي( رويكرد شغلي به تعريف جامعة اطالعاتي، بر 
آن است که هرگاه مشاغل اطالعاتي وجه غالب مشاغل را تشكيل  دهند، جامعة اطالعاتي 
شكل گرفته  است. به عقيدۀ رضوي )1384(، ما بعد از سال 1980 وارد الگوي »تكنو 
اقتصادي متكي بر جامعة اطالعاتي« شده ايم. جامعة اطالعاتي حال حاضر، شامل جريان ها، 
روابط، و فناوري هايي است که مبتني بر فناوري هاي اطالعاتي هستند. در اين مسير، ارتباط 
دولت با جامعة مدني متحول و دسترسي به اطالعات بسيار گسترده مي شود و اين امر 
تا  حدي به دموکراتيزه  شدن جامعه کمك مي کند. بحث شفاف سازي اطالعات اينجا معنا 
پيدا مي کند و در نتيجه، سازمان هاي بسياري ملزم به تهية زمينه اي مي شوند تا مردم به 
اطالعات دسترسي پيدا  کنند. از سوي ديگر، فناوري، شرايطي را ايجاد مي کند که تشكل ها 
و انجمن ها ارتباطات نزديكي را با هم برقرار نمايند و به اشتراک دانش بپردازند. البته، در 
کنار شفاف سازي اطالعات، همچنان بحث سرمايه گذاري و رقابت در بازار نيز وجود دارد 
که مثاًل به محرمانه ماندن فرمولي خاص توسط شرکت هاي تجاري مي انجامد. با وجود 
دسترسي آزاد افراد به اطالعات و ورود بخش خصوصي به بازار کار، عامل اصلي بقاي 
مراکز و سازمان ها، همچنان کسب سود و رقابت در بازار است و اين شايد يكي از داليلي 

باشد که اطالعات و سرمايه به طور يكسان در جوامع توزيع نشده اند.
در جامعة اطالعاتي، دو اتفاق عمده در اقتصاد توجه دانشمندان اين حوزه را به خود 
جلب کرد، پيدايي کسب  و  کار تازه، که عمدتاً بر دانش و اطالعات متكي بودند و به طور 
انفجاري با کمترين سرمايه گذاري و پايين ترين هزينه، باالترين درآمد و بيشترين فايده را 
عايد کردند و، در نتيجه، به يكباره جايگاه وااليي در ميان دو بخش اصلي اقتصاد يعني 

شيام مــرادى
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کشاورزي و صنعت يافتند. دومين اتفاق اقتصادي در حوزۀ بازار کار رخ داد و حاکي از 
اين بود که به طور روزافزون بر مشاغل حرفه اي تخصصي افزوده مي شود، مشاغلي که در 
مقايسه با مشاغل متعارف و معمول به سطوح باالتري از دانش و توانايي کار با اطالعات 
نياز دارند. به جز دو اتفاق مذکور، بايد به مجموعة تحوالتي اشاره کرد که در حوزۀ فناوري 
به طور کلي و فناوري اطالعاتي ارتباطي روي داد. تحوالتي که نه تنها به خودي خود منشأ 
تحوالت اجتماعي گسترده موقت، دائمي، کوتاه مدت، و بلندمدت گرديد، بلكه زمينه را براي 
وقوع دو اتفاق مذکور نيز فراهم آورد )دوران، 1386، ص 14(. از لحاظ شغلي، گسترش 
فناوري اطالعات منجر به رشد روزافزون بخش اطالعات در مقابل بخش توليد شد. در اين 
بخش، وظيفة اصلي افراد خلق، پردازش، و کار با اطالعات است. به همين دليل، شاهد نرخ 
رشد حيرت انگيز نيروي کار اطالعاتي، برتري مشاغل اطالعاتي، و جابه جايي توزيع مشاغل 

هستيم )عليدوستي و باقري، 1386، ص 70(.

ابر شغل ها 5 در راه اند
توجه جهاني به فناوري اطالعات و ارتباطات، که مي توان آن را از ابزار جامعة اطالعاتي 
دانست، عرصة کتابداري و اطالع رساني را با مجموعه اي از چالش ها و فرصت ها روبه رو 
ساخته  است که مي توانند بهبودبخش وضع موجود باشند؛ به همان ميزان که در زماني کوتاه، 
مي توانند جامعه را در دستة »فقراي اطالعاتي« جامعة اطالعاتي قرار دهند. به عقيدۀ جانسون 
)2007(، حقيقت سازماني رشته و ابعاد حرفة کتابداري متحول شده است. سازمان هاي 
بزرگ وظايف سازماني خود را در راه نيل به اهداف اقتصادي دگرگون کرده اند و در اين 
راه با سازمان هاي هم هدف درهم آميخته اند. کتابخانه ها هم متأثر از همين آميزش و تغيير 
سازماني در دولت، دانشگاه ها، خدمات بهداشتي، و تجاري فعاليت مي کنند؛ و اين واحدهاي 
نوظهور يافته  فرصت هاي شغلي و چالش هاي جديدي را براي مديران کتابخانه ها مي طلبند، 
کساني که ديد وسيع تري به اهداف کلي سازمان هاي ادغام شده و فعاليت هاي مرتبط با ارائة 
خدمات در اين زمينه و اهدافي که کتابخانه ها به آنها وابسته هستند، دارند. وي توجه به 
مجموعه سازي، استفاده از فراداده، و ساير دستاوردهاي روشنفكرانه و سازماني، و از سوي 
ديگر ارائة خدمات عمومي کتابخانه اي در محيط آنالين6 را از وظايف اصلي کتابخانه ها در 

جامعة اطالعاتي دانسته است.
آينده پ ژوهان برخالف طالع بينان، که رويدادهاي آينده را صرفاً به قضا و قدر نسبت 
مي دهند، بر اين باورند که جهان آينده حاصل تصميم ها و اقدامات انسان خواهد بود. 
فناوري، مشاغل امروزي را از بين مي برد )سامسون7 ، 2005، ص 41(، لذا به نظر مي رسد 

كتابداران در جامعۀ اطالعاتى فردا

5. Hyperjobs

6. به عقيده جانسون )2007( به اين دليل که 

حدود 60 درصد از سؤاالت مرجع به راحتى به 

مدد اينرتنت پاسخ داده مى شود.

7. Samson
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امواج  با  هم جهت شدن  ديگر  از سوي  و  فناورانه  جبر  با  مقابله  راهكارهاي  از  يكي 
فناورانه اي که جوامع ما را دستخوش تغيير کرده اند، تغيير ماهيت و گونة شغل هاست. 
ابرشغل ها، مهارت ها و توانايي هاي منحصر به فرد و غيرقابل ماشيني شدن انسان را تقويت 
مي کنند و پيشران جامعة جهانِي در حال ظهور به شمار مي آيند، به کمك ابرشغل ها انسان ها 
تا حد امكان از نيرو و ظرفيت ماشين ها استفاده خواهند کرد تا بتوانند شايستگي هاي 
غيرقابل ماشيني  شدن خود را تقويت کنند و تنها به کارهايي بپردازند که ماشين ها در 
آن حرفي براي گفتن ندارند )سامسون، 2005(.  ابرشغل ها، به سوي قاعده شكني پيش  
مي روند: ميل و رغبت به کارهاي پاره وقت بيشتر شده  است، جنبش منبع باز8 که پيوسته بر 
هاي معتبري چون مايكروسافت را در طراحي  محبوبيت آن افزوده مي شود پيشتازي شرکت 
نرم افزارهاي تجاري هدف قرار داده است، نرم افزارهاي خودآموز يا آموزش از راه دور، 
محور را کمرنگ نموده اند، افراد بيشتري به انجام کارهاي علمي- پژوهشي  آموزش معلم 
در منزل مي پردازند، و مردم به دنبال کشف استعدادها و به کارگيري آن در کارهايي هستند 
که به آن عالقة شخصي نشان مي دهند. ويژگي اصلي و حياتي يك ابرشغل اين است که 
بايد به وسيلة موجودي انجام شود که زنده است و زنده عمل مي کند، کسي که داراي شعور 
است و نسبت به اين شعور خودآگاهي دارد: »اگر مانند يك روبات عمل کني، ريسك 
جايگزين شدن با آن را پذيرفته اي! اين دسته از شغل ها توسط ديگران پيشنهاد نخواهند 

شد، بلكه خود افراد بايد آنها را ايجاد و اختراع کنند )ملكي فر، 1386(.
سامسون )2005، ص 43(، در ايجاد و بالندگي ابرشغل ها پنج مهارت اصلي اکتشاف9، 
خالقيت10، پياده سازي11، تاثيرگذاري12، و فعاليت بدني13 را »کليدهاي سرزندگي«14 مي نامد 
که توسل به اين پنج مهارت، احياي دوبارۀ نيروي انسان را محقق خواهد ساخت. مهارت 
مي پردازد.  روزمره  زندگي  و  تجارت،  علم،  در  پديده  هر  يافتن چرايي  به  »اکتشاف«، 
»خالقيت« به خلق ايده هاي نوين در ذهن انسان کمك مي نمايد. »پياده سازي«، حاصل 
خالقيت آدمي را به بار مي نشاند. در مهارت چهارم يعنی »تأثيرگذاري«، انسان با ديگران 
به تعامل مي نشيند و از ايشان الهام مي گيرد. در نهايت، در مهارت »فعاليت بدني« انسان 
با ابزارها و بدن خويشتن به تعاملي آگاهانه و هوشيارانه مي رسد. در حقيقت، با توجه به 
کارکرد پنج مهارت مذکور، ابرشغل ها ابزاري براي گام نهادن آدمي از جامعة اطالعاتي به 
جامعة دانايي خواهند بود، جامعه اي که در آن به زيبايي شناختي و فلسفه پرداخته خواهد 

شد و نوعي رجعت به خويشتن خواهد بود.
با واژه هاي جديدي روبه رو ساخته  را  ما  اطالعاتي جديد،  فناوري هاي  تحوالت 
ساخته است. کتابداران »دالوران« شاهراه اطالعاتي، سايبرين15 و »ناوبران« اقتصاد دانش 

شيام مــرادى
ناديا حاجــى عزيزى

8. Open source
9. Discovery
10. Creativity
11. Implementation
12. Influence
13. Physical action
14. Aliveness keys
15. Cybrarian
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ناميده مي شوند. درحالي که، افراد کمي از آنها هستند که به طور قانوني ادعاي چنين موقعيتي 
را در فضاي سايبرنتيك مي کنند. همه نياز دارند، تا به اين هدف ارتقا يابند. فناوري هاي 
اطالعاتي جديد تهديدها و فرصت هايي براي جامعة جهاني کتابداران ايجاد کرده اند، ما 

بايد از فرصت ها بهره برداري کنيم )والش16، 1997(. 

كتابداران آينده: ابركتابداران يا فراكتابداران17 
آيا فكر مي کنيد تنها کتابداران از آيندۀ شغلي خود نگران هستند؟ آيا ماشين ها با ورود هوش 
مصنوعي، انسان را جا مي گذارند؟ تلقي و برداشت هر کس از آينده، به ويژه آيندۀ شغلي اش 
متفاوت است، مسلماً آينده چيزي نيست که ما امروز و با جهان بيني امروز بدان مي نگريم. 
به طورکلي، دربارۀ رشتة کتابداري و اطالع رساني نيز پيش بيني هايي صورت گرفته است: 
عده اي، متخصصان اطالعات را »دروازه بانان اطالعات« در جامعة متحول آتي مي دانند 
)نقشينه، 1377(. همچنين، گروهي ديگر، ايشان را متخصصان ترکيبي کتابدار- کامپيوتر18، 
دالوران شاهراه اطالعاتي، و سايبرين و يا ناوبران اقتصاد دانش ناميده اند. لقب »کتابدار 
فردا« هرچه باشد، مهم اين است که وي بپذيرد که وظايف و نقشش به تدريج متحول شده 

 است و کاربران اطالعاتي انتظار بيشتري از او دارند.
عليدوستي و شيخ شعاعي )1385، ص 141- 142(، به نقل از چودهاري و گارود 
مي گويند: در جهان امروز و شايد در آينده اي قابل پيش بيني، دو نوع خدمت ديجيتالي و 
ترکيبي مي توانند در کتابخانه ها وجود داشته باشند. خدمات ترکيبي آن دسته از خدماتي 
اين حالت،  ارائه مي شوند. در  کتابخانه هاي ديجيتالي و سنتي  را دربرمي گيرند که در 
حرفه هاي اطالعاتي با منابع و خدمات اطالعاتي ديجيتالي به عالوۀ خدمات کتابخانه هاي 
سنتي سروکار دارند. يكپارچگي خدمات از ويژگي هاي الزم براي چنين محيطي به شمار 
مي رود تا خدمات اطالعاتي به گونه اي مناسب به کاربران ارائه شوند. براي چنين محيطي 
نياز به کتابداران يا نيروي کاري است که قادر به ارتباط با هر دو نوع سيستم و حمايت از 

کاربران در هر دو محيط، برپاية شبكه و کتابخانة چاپي باشند.
در آينده، به دليل کمبود وقت و نبود مهارت کافي درکاربران، برای بازيابي اطالعات؛ 
از  آينده کانون توجه  اينكه در  به علت  به کتابداران سپرده مي شود. همچنين،  اين کار 
يافت، اطالعات در يكجا  تغيير خواهد  کتابداران ديجيتالي  به  مجموعه هاي ديجيتالي 
قرار ندارند. در اين حالت، مراکز اطالعات سعي مي کنند کتابداراني را تربيت کنند که 
بتوانند دسترسي هرچه بيشتر کاربران را به اطالعات پراکنده فراهم سازند. به اين ترتيب، 

سرمايه گذاري ها، بيشتر بر کتابداران و نه فناوري متمرکز مي شوند.

كتابداران در جامعۀ اطالعاتى فردا

16. Walsh
17. Super librarian

18. با توجه به نياز محيط هاى تركيبى و 
متناسب با آنها، اصطالح متخصص تركيبى 

كتابدار- كامپيوتر پديد آمده است. اين اصطالح 
براى شخصى به كار مى رود كه قادر به اجراى 
هر دو گونه مهارت هاى اطالعاتى و فنى در 

كتابخانه هاى جديد باشد. در واقع اين فرد داراى 
مهارت هاى اطالعاتى بر پايۀ فناورى اطالعات 

است، به جاى اينكه تنها داراى مهارت هاى فنى 
يا كامپيوترى باشد. متخصص تركيبى كتابدار– 

كامپيوتر، به يك اندازه قادر به كاركردن با منابع 
اطالعاتى سنتى و الكرتونيكى است )عليدوستى 

و شيخ شعاعى، 1385، ص 141(
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در جامعة اطالعاتي، صنعت از حرکت باز نخواهد ايستاد، همانگونه که کشاورزي، مذهب، 
عرف ها، نهادها، و شيوه هاي تفكر به راه خود ادامه داده اند؛ اما بهره گيري از مزيت هاي رقابتي 
مختلف يك »مدل کسب و کار«19 جديد باعث پرش و جهش قابل توجهي در رقابت هاي 
اقتصادي خواهد شد که چنين رويكردي مترادف با کارآفريني، خويشتن کاري، و ابرشغل 
است. همانطور که در باال از پنج کليد سرزندگي مشاغل ياد شد، کتابداران نيز با به کارگيري 

پنج مهارت فوق مي توانند از بقاي شغلي خود، همراه با درآمد مناسب، مطمئن باشند.
کتابداران، با به کارگيري مهارت »اکتشاف«، به يافتن خألها و نقاط قوت و ضعف 
کتابخانه ها مي پردازند. ايشان با استفاده از مهارت »خالقيت« ايده هاي نو را در جهت تقويت 
نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ارائه مي دهند و با کمك مهارت »پياده سازي«، ايده هاي نو را 
در کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني به کار مي بندند. ايشان با توجه به مهارت »تأثيرگذاري« 
باب تعامل با کاربران جامعة اطالعاتي را گشوده نگاه مي دارند و در مهارت »فعاليت بدني« 
از جديدترين فناوري هاي نوين اطالعات و ارتباطات استفادۀ بهينه مي  کنند. نمونة عيني 
بهره جويي کتابداران از مهارت هاي باال را مي توان در به کارگيري فناوري هاي اطالعات 
و ارتباطات جديد نظير وبالگ ها، ويكي ها و شبكه هاي اجتماعي در کتابخانه ها  دانست. 
کتابداران با توجه به ضعف کتابخانه ها در برقراري ارتباط متقابل با کاربر )مهارت اکتشاف( 
به دنبال خلق راه کارهاي نويني )مهارت خالقيت( بودند تا بتوانند از فناوري هاي جديد 
اطالعات و ارتباطات ـ که روزگاري از آنها به عنوان تهديد ياد مي شد- نهايت استفاده 
را می نمايند. لذا ايشان با به کارگيري ابزاري چون وبالگ و استفاده از آن در کتابخانه هاي 
آموزشگاهي، دانشگاهي، تخصصي، و عمومي )مهارت پياده سازي( توانسته اند رابطة نزديكي 
با کاربران نهايي20  خود برقرار نمايند و خأل موجود را تا حد ممكن برطرف نمايند. همچنين، 
آنها از طريق برقراري اين نوع ارتباط الكترونيكي، خدمات بسياري را نظير اطالع رساني اخبار 
کتابخانه و تازه هاي نشر، اطالع رساني گزينشي، برقراري ارتباط با کاربران بدون محدوديت 
زماني و جغرافيايي، و پاسخگويي به سؤاالت مرجع  را ارائه می  دهند که به عقيدۀ نگارندگان 
توانسته اند اثرات مثبت بسياري را بر جامعة اطالعاتي بگذارند )تأثيرگذاري(. گواه اين ادعا، 
رشد قابل توجه وبالگ نويسان کتابدار و توجه سازمان ها، دولت ها، و مراکز مختلف به اين 

پديدۀ جالب در عرصة فناوري اطالعات و ارتباطات است.
در آينده، که انسان توسعه و بالندگي خود را در تجربيات، فعاليت ها، و عاليق خويشتن 
جست وجو خواهد کرد؛ هدف زندگي پيش از اينكه »داشتن« باشد، »بودن« خواهد بود. 
رابرتسون )1378، ص 125(، اين دوره را پايان امپراتوري استخدام  و آزاد شدن افراد از قيد 

و بندهاي وابستگي امروز مي داند.

شيام مــرادى
ناديا حاجــى عزيزى

19. يک مدل کسب و کار که گاهى از آن با 
نقشه يا طرح کسب و کار ياد مى شود( ابزارى 
است که سازمان و بنگاه تجارى به وسيلۀ آن 
مى تواند درآمد و سود به دست آورد. مدل کسب 
و کار در واقع خالصه اى از روشى است که 
رشکت قصد دارد به مشرتيان خود خدمات ارائه 
دهد و شامل برنامه ريزى در دو مرحله اسرتاتژى 
)اينکه سازمان قصد دارد چه کارى انجام دهد( و 
پياده سازى )اينکه سازمان چگونه طرح و برنامه 
خود را انجام خواهد داد( است )حسنى، 1386(.

20. Target users



209
فصلنامه كتاب | شامره 82 

به طورکلي، عليدوستي و شيخ شعاعي )1385، ص 136- 140(، مهارت هاي الزم براي 
کتابداران عصر ديجيتالي را  به چهار دستة کلي زير تقسيم بندي کرده اند:

1. مهارت هاى فناورى اطالعات و ارتباطات: مهارت هاي مديريت مدارک و ديجيتال سازي، 

شبكه سازي، طراحي و توسعة صفحات وب، طراحي و ارزيابي نرم افزارها و سيستم ها، 
معماري کتابخانه هاي جديد، و طراحي خدمات و محصوالت کتابخانه هاي جديد.

2. مهارت هاى اطالعاتى: مهارت هاي مديريت مجموعه، سازماندهي اطالعات، بازيابي 

اطالعات، خدمات اطالعاتي و مرجع ديجيتالي، مهارت هاي مرتبط با انواع مختلف 
مطالعات کاربران، آموزش کاربران، و مهارت هايي براي تهية توليدات و خدمات 

اطالعاتي داراي ارزش افزوده.
بينش، رهبري،  مانند  3. مهارت هاى مديريت: شامل مهارت هاي عمومي مديريت 

تصميم گيري راهبردی، و مهارت هاي برقراري ارتباط با زيردستان، مهارت هاي مديريت 
مالي و نيروي انساني، مهارت هاي بازاريابي، و مهارت هاي مديريت و روابط مشتري.

4. مهارت هاى مديريت پروژه و پژوهش: شامل مهارت هاي مديريت و طراحي پژوهش، 

فراهم آوري کمك ها، مديريت پروژه، آموزش، و گزارش نويسي.
تغيير جهت الگوهاي کار به سمت الگوي جديد جوامع اطالعاتي بر بسياري از 
جنبه هاي مشاغل اطالعاتي اثرگذار بوده  است، اما به عقيدۀ والش )1997(، نظم دهي به 
اطالعات، همواره مسئله اي جنجال برانگيز در همه  جاي دنيا بوده است.کتابداران با مسئلة 
ومرج  کمبود تابلوهاي راهنما در شاهراه اطالعاتي آشنا هستند. هرچند که برخي هرج 
اطالعات درون اينترنت را نقطة قوت آن مي دانند، تأکيد بر سازماندهي اطالعات آن، 
به طوري که کاربران بتوانند ماهيت اطالعات مورد نياز خود را تعيين  کنند، ارزشمند 
است. کتابداران به عنوان فراهم آورندگان دسترسي، با مشكالت سازماندهي اينترنت 
سروکار دارند تا بتوانند دسترسي به اطالعات ديجيتالي را فراهم کنند. درحالي که، 
در اين زمان، طبقه هاي خاصي از کاربران از برخي گروه هاي اطالعاتي، »محروم« 
تشخيص داده مي شوند، همة کتابداران بايد براي هدِف مقدس آزادسازي اطالعات و 
دسترسي به همة انواع اطالعات تالش کنند. آنها بايد با ايجاد روش ها و راه حل ها و 

ارتباط با سازمان هاي مرتبط در حل اين مسائل بكوشند. 
 والش )1997(، همچنين، مسئلة حق مؤلف را وظيفه اي پيچيده براي کتابداران مي داند. 
وفور مسائل قانوني، چندگانگي سازمان ها، واکنش هاي اقتصادي، و عاليق سياسي همه 
تدبيرهايي در جهت به حاشيه  راندن کتابداران محسوب مي شوند. حقوق بازتوليد، ارتباط، 
و توزيع در دنياي ديجيتال نياز به تعهد کتابداران در سراسر جهان دارد و انجمن هاي 
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بين المللي ابزاري مهم در ايجاد راه حل هاي قابل پذيرش هستند. مشكالت حق مؤلف را 
نمي شود در روشي غيريكپارچه حل نمود، زيرا اکنون جريان اطالعات بسيار جهاني تر شده 
 است. حق مؤلف مسئلة مشترک کتابداران و آرشيويست هاست و ايفال و شوراي بين المللي 
آرشيوها21 مي توانند با همكاري يكديگر پيوندي قوي در جهت جبران ناکارآمدي هاي 

جهاني ايجاد کنند. 
ذکر اين نكته خالي از لطف نيست که با وجود فناوري هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي، 
با قدم گذاشتن درکتابخانه ها مي توان دريافت که هنوز هم منابع کاغذي جاي خود را دارند 
و حتي در کتابخانه هاي دانشگاهي، آموزشگاهي، و تخصصي از منابع برجسته محسوب 
مي شوند. خدمات فراهم آوري، فهرستنويسي، و مرجع هنوز هم ارائه مي شوند. بنابراين، 
خدمات سنتي نبايد در هجوم فناوري هاي نوين مورد غفلت واقع شوند )والش، 1997(. 
شايد از اين روست که برخي از نظريه پردازان بزرگ، چون هربرت شيلر، به جبر الكترونيك 
با ديد منفي مي نگرند. وي شاهراه هاي ارتباطي را واقعيتي مسلم مي داند اما براين اعتقاد 
است که آنها جاي کتابخانه ها را گرفته اند، کتابخانه هايي که روزگاري، رستنگاه انديشمندان 
بسيار و بستر رونق انديشه ها بوده اند )عقيلي، 1386(. آيا معناي حقيقي چنين باوري جز 
کتابخانه هاي سنتي همچنان محبوب  اين است که در دوران فناوري اطالعاتي و ارتباطي،

خواهند ماند؟

نتيجه گريى
حري )1383(، با توجه به جامعة اطالعاتي و ايجاد فرصت هاي گوناگون شغلي براي همة 
افراد، لزوم مديريت و برنامه ريزي را در ادارۀ بخش هاي مختلف جامعه، به  عنوان نقشي 
اساسي در راه رسيدن به جامعة اطالعاتي و حرکت در آن مسير مي داند. وي وجود شم 
اقتصادي در سرمايه گذاري در اين دوران را مترادف با داشتن اطالعات و آگاهي مي داند که  
باعث می شود افراد مسير خود را  بر اساس اطالعات صحيح انتخاب کنند. اين شم که به 
عقيدۀ نگارندگان عنوان معادلي نظير »مدل کسب  و  کار« را در رشتة مديريت دارد، در واقع 
طرح ها و ايده هاي سازمان ها را به ارزش اقتصادي تبديل مي کند و روش هايي را معرفي 
مي کند تا يك سازمان با استفاده از آنها به ثبات الزم دست يابد و درآمد زايي کند )حسني، 
1386(. در واقع، با اين مدل مي توان تا حدي از »عدم قطعيت« که تافلر از آن ياد کرده  بود 

کاست و راهكارهايي را جهت تقابل با شوک پيش بيني شدۀ وي، به کار بست. 
 از جامعة اطالعاتي گريزي نيست و مرز مشخصي بين مشاغل مرتبط با کتابداري و 
اطالع رساني و ساير مشاغل وابسته و، از سوي ديگر، ابرشغل  هاي کتابداري وجود ندارد. 
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کتابداران امروز و فردا بايد به ارزيابي نقش ها و نيروي کار کتابداري و سازماندهي مجدد 
تالش هاي کارکنان در حوزه هاي در حال رشد مانند درگاه ها، جست وجوي مهارت هاي 
جديد براي رفع چالش هاي جديد، تشكيل گونة جديدي از اتحاديه ها و انجمن ها همراه با 
متخصصان آموزش و تربيتي، و بهبود مهارت هاي خود همگام با تغييرات فناوري بپردازند 
)عليدوستي و شيخ شعاعي، 1385، ص 141- 142( تا کتابخانه ها و مراکز اطالعاتي در آينده 
نيز به نقش حياتي خود در حاصلخيزي جامعة علمي آيندگان و رونق انديشه ها ادامه دهند. 
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