ڪتابداران در جامعۀ اطالعاتے فـردا
چڪیده

جامعۀ اطالعاتى ،محصول توسعۀ گسرتدۀ فناوری اطالعات و ارتباطات
است و جامعهای چندوجهی است که در آن متامی سطوح نیازمند
اطالعات هستند .اطالعات ،در این جامعه ،در بسرت پژوهش بهدست
میآید ،کاربران ،نیازهای اطالعاتی جدیدی را مطرح میکنند ،وظایف و
نقش کتابخانهها بهتدریج متحول میشود و مشاغل جديد اطالعاتى نيز
از اهميت ويژهاى برخوردار میگردد ،بهطوریکه نقشها و مهارتهای
سنتی کتابداران با مهارتهای جدیدی جایگزین میگردد و کتابداران به
بهبود مهارتهای شغلی خود ،همگام با تغییرات فناوری ،میپردازند.
مقالۀ حارض ،ضمن معرفی جامعۀ اطالعاتی و ويژگیهای آن ،به بررسى
رويکرد شغلى آن مىپردازد و با معرفى کسب و کارهاى جديد ،که
«اَبرشغل» ناميده شدهاند ،به نقش و شغل کتابداران آينده (ابرشغلهاى
کتابدارى) مىپردازد و به ويژگىهاى شغلى آنها ،در آيندهاى نهچندان
دور ،اشاره میکند.

ڪلیدواژهها

جامعۀ اطالعاتى ،مشاغل ،ابرشغلها ،ڪتابداران
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شيام مرادى | 1ناديا حاجىعزيزى
دريافت1386/12/23 :

2

پذيرش1387/6/9 :

مقدمه

تلقي افراد از آينده بسيار متفاوت است ،تنها ياد از آينده حس عدماطمينان را در انسانها
بهوجود ميآورد ،كه عدماطمينان به ثبات مشاغل يكي از آنهاست .بهتدريج ،که به اعماق
عصر اطالعات و عصر مبتني بر اطالعات نزديك ميشويم ،مشاغل سنتي از بين ميروند.
به عقيدۀ رابرتسون ( ،1378ص  ،)20اغلب سياستمداران و اقتصاددانان تصور ميكنند كه
در آينده ،استخدام به شكل فعلي باقي خواهد ماند .تجديد اشتغال كامل براي بعضيها اين
معنا را ميرساند كه سطوح بااليي از اشتغال در صنعت توليدي سنتي دوباره ايجاد ميشود.
براي برخي ديگر به اين معناست كه مشاغل جديد ،جايگزين مشاغل از دسترفته خواهند
شد .برخي هم اميد دارند كه در آينده ثروت حاصل از اقتصاد رقابتي بينالمللي ،خودبهخود
مشاغل كافي را براي همه فراهم آورد .البته اينكه اين مشاغل چه نوع مشاغلي هستند و
چگونه ايجاد خواهند شد ،مبهم و نامعلوم است.
اسميت و اسبورن ،)2000( 3تغييرات تدريجي در دورههاي اجتماعي را در دهة
 90نگرانكننده خواندهاند .بديهي است با چنين تغييراتي در دورههاي اجتماعي و گذر
تدريجي جامعة صنعتي به جامعة مبتني بر اطالعات ،كتابخانهها كه از عناصر بنيادين

 .1دانشجوى دڪرتى علوم ڪتابدارى
و اطالعرسانى ،دانشگاه آزاد اسالمى
واحد علوم و تحقيقات تهران
Moradi@irandoc.ac.ir
 .2ڪارشناس ارشد ڪتابدارى
و اطالعرسانى ،مدير دفتر ارتباطات علمے
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چنين جوامعي هستند نيز دستخوش تغيير ميشوند .دنياي امروز دنياي جامعة دانشمدار
و اقتصاد دانشمدار است .دنيايي که در آن دانش قدرت است ،دنيايي که نه دسترسي به
اطالعات که دسترسي به دانش مطرح است و همۀ اينها فرصتهایی طاليي هستند که
در اختيار کتابخانهها گذاشته شدهاند تا به نيازهاي نوينِ برآمده از د ِل جامعة دانشمدار
ِ
انقالب فناوريهاي اطالعاتي و توجه به دانش بهعنوان اصليترين دارايي
پاسخگو باشند.
سازمانها ،نقش و وظايفي به مراتب فراتر از کارکردهاي سنتي کتابخانهها پيش روي
آنان قرار داده است که ميتواند کليشۀ کتابخانه و کتابدار را بهکلي عوض کند و جايگاه
حرفه را ارتقا بخشد (باقري و صرافزاده  ،1384ص  .)64مديريت دانش ،مربوط به يک
رشته و حرفۀ خاص نيست و کتابداري تنها حوزهاي نيست که بدان توجه کرده باشد ،اما
متخصصان کتابداري و اطالعرساني از جمله گروهي هستند که توانایی الزم براي ايجاد
مؤلفههاي مديريت دانش و توسعة مؤثر زيرساختهاي آن را دارند (حاضري،1384 ،
ص  .)39تقاضاي اخير ،براي مديريت دانش نشانگر اين است که ما در جامعهاي زندگي
ميکنيم که افراد جهت موفقيت در حرفۀ خود به گردآوري و سازماندهي دانش متکي
هستند و از اين رو ،روشهاي جديدي جهت گردآوري ،سازماندهي ،و اشتراک دانش بايد
اتخاذ شود (جانسون.)2007 ، 4
هماكنون ،ميبينيم كه نقشها و مهارتهاي سنتي كتابداران ،در عصر ديجيتالي،
با مهارتهاي جديدي جايگزين شده يا ماهيت آنها تا حد زيادي تغيير كرده است.
كاربران ،نيازهاي اطالعاتي جديدي را مطرح ميكنند و نياز خود آنها به «سواد اطالعاتي»
از موضوعهاي مهم و جديد در اين حوزه است .بر اين اساس ،پرسشهايي پديد ميآيند
مانند اينكه آيا نقشها و مهارتهاي سنتي كتابداران در عصر ديجيتالي منسوخ ميشوند؟
آيا اصوالً شغلي به نام كتابداري باقي ميماند؟ و اگر باقي ميماند چه خدمات و نقشهايي
براي آنها وجود خواهند داشت؟ (عليدوستي و شيخشعاعي ،1385 ،ص .)133

جامعۀ اطالعاتى و ويژگىهاى آن

4 . Johnson
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حري ( ،)1383جامعة اطالعاتي را يک جامعة چندوجهي ميداند که در آن تمامي
اليهبنديها و سطوح نيازمند اطالعات هستند .به عقيدۀ وي ،اطالعات در اين جامعه ،در
بستر پژوهش و جريانهاي علمي بهدستميآيد .محسني ( ،)1380جامعة اطالعاتي را
بازگوكنندۀ وابستگي تام زندگي اجتماعي به اطالعات ميداند .به اين معني كه اطالعات
بنيان اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي ،و  ...زندگي اجتماعي محسوب ميشود .بهطوركلي،
تعريف مختصر جامعة اطالعاتي عبارت است از جامعهاي كه همۀ ابعاد آن بر اطالعات
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و چرخۀ توليد ،توزيع ،و مصرف آن استوار است يا بهشدت بدان بستگي دارد (دوران،
 ،1386ص .)10
همچنين ،تافلر ،جامعة اطالعاتي را «موج سوم» ناميده است ،در اين دورۀ تحول،
انتقال قابل توجهي از انرژي عضالني و قدرت فيزيکي به قدرت اطالعات و دانش
صورت ميگيرد .مرحلۀ تغيير موج سوم شامل دو تغيير بسيار مهم بود؛ نخست اينکه
بهصورت ساختاري به جامعه اجازۀ برداشتن گام بزرگي را نسبت به قبل داد و ابزار اوليۀ
آن رايانه بود .دوم آنکه افزايش عدم قطعيت و غيرقابل پيشبيني بودن را در زندگي روزمره
به همراه آورد (ناگي .)1386 ،در اين دوره ،استخدام و سرمايهها نسبت به گذشته روانتر
شدند .همچنين ،تافلر در اين ميان ،از «شوک آينده» صحبت ميکند و اعتقاد دارد که در
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 ،كه از سالها پيش آغاز شده و همچنان ادامه دارد ،منجر به كاربرد
وسيع آن در ابعاد گوناگون جامعة گرديدهاست .از اين رو ،فناوري اطالعات بهعنوان
عامل پرقدرت تغييرات اقتصادي و اجتماعي شناخته ميشود .چنين كاربردي از زاويههاي
مختلف بررسي گرديده و نامهاي گوناگون را براي جوامع عصر اطالعات بههمراه آورده
است .جامعة شفاف ،فضاي سايبر ،جامعة دانشمدار ،جامعة سايبرنتيك ،جامعة برخط،
جامعة مراقبتي (نظارتي) ،جامعة شبكهاي ،و جامعة اطالعاتي از جمله نامهايي هستند كه
كاربردهاي وسيع فناوري اطالعات را در جوامع اين عصر نشان ميدهند (عليدوستي و
باقري  ،1386ص .)76
پرداختن به جامعة اطالعاتي ،از اين جهت اهميت دارد که ،اطالعات ،يک منبع و
سرمايۀ ملي است و بايد از آن استفادۀ بيشينه شود .تمام جهان رو به سوي خلق يک جامعة
جهاني اطالعاتي است و هر کشور بايد جزئي از اين جامعة اطالعاتي در حال ظهور باشد
و در غير اين صورت شکل جديدی از محروميت نمايان خواهد شد (توريجوس.)1376 ،
کتابخانهها (به معناي وسيع کلمه) به اعتبار اينکه دانش توليد شدۀ جامعه را  -بعض ًا يا
ک ً
ال  -گردآوري و ذخيرهسازي ميکنند ،در پيشبرد جامعة معرفتي سهمي عمده دارند و به
اعتبار آنکه شرايط دستيابي به دانش توليد شده را بهمنظور دريافت اطالعات مورد نيازشان
فراهم ميسازند جامعة اطالعاتي را ارتقا ميبخشند .بنابراين ،بيجا نيست که تعدد ،تنوع ،و
چگونگي عملکرد کتابخانههاي يک جامعه ،از جمله جلوههاي بارز نيل به جامعة معرفتي
و اطالعاتي تلقي شوند (حري .)1385 ،به عقيدۀ دوران ( ،1386ص  ،)12كار روزبهروز
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از فعاليت عضالني فاصله گرفته و ماهيتي فكري ،مبتني بر دانش و اطالعات پيدا كرده
ِ
مشخص
است و متعاقب آن مشاغل ثابت تماموقت ،به لحاظ زمان و مكان ،در بازة زماني
محلي ،با مشاغلي كه در حال تغيير بهصورت پارهوقت هستند ،جايگزين ميشوند .اقتصاد
جهان متحول شدهاست چراكه محصول جامعة ما ،در دورۀ گذار از توليدات صنعتي به
توليدات اطالعاتي است ،مشاغل مرتبط با چنين محصولي ،مشاغل اطالعاتي نام گرفتهاند،
که بهطور روزافزون سهم بيشتري از بازار كار و توليد ناخالص ملي كشورها را به خود
اختصاص دادهاند .پس با توجه به موارد ذکر شده به جهت همپايي با اقتصاد جهاني ،بايد
به دنبال ايجاد کسب و کار جديد باشيم.

مشاغل در جامعۀ اطالعاتى

در ميان پنج مميزۀ وبستر ( ،1380ص  ،)21 -20در ارتباط با جامعة اطالعاتي (رويکرد
فناورانه ،اقتصادي ،شغلي ،مکاني ،و فرهنگي) رويکرد شغلي به تعريف جامعة اطالعاتي ،بر
آن است که هرگاه مشاغل اطالعاتي وجه غالب مشاغل را تشکيلدهند ،جامعة اطالعاتي
شکل گرفتهاست .به عقيدۀ رضوي ( ،)1384ما بعد از سال  1980وارد الگوي «تکنو
اقتصادي متکي بر جامعة اطالعاتي» شدهايم .جامعة اطالعاتي حال حاضر ،شامل جريانها،
روابط ،و فناوريهايي است که مبتني بر فناوريهاي اطالعاتي هستند .در اين مسیر ،ارتباط
دولت با جامعة مدني متحول و دسترسي به اطالعات بسيار گسترده ميشود و اين امر
تاحدي به دموکراتيزهشدن جامعه کمک ميکند .بحث شفافسازي اطالعات اينجا معنا
پيدا ميکند و در نتيجه ،سازمانهاي بسياري ملزم به تهيۀ زمينهاي ميشوند تا مردم به
اطالعات دسترسي پيدا کنند .از سوي ديگر ،فناوري ،شرايطي را ايجاد ميکند که تشکلها
و انجمنها ارتباطات نزديکي را با هم برقرار نمايند و به اشتراک دانش بپردازند .البته ،در
کنار شفافسازي اطالعات ،همچنان بحث سرمايهگذاري و رقابت در بازار نيز وجود دارد
که مث ً
ال به محرمانه ماندن فرمولي خاص توسط شرکتهاي تجاري ميانجامد .با وجود
دسترسي آزاد افراد به اطالعات و ورود بخش خصوصي به بازار کار ،عامل اصلي بقاي
مراکز و سازمانها ،همچنان کسب سود و رقابت در بازار است و اين شايد يکي از داليلي
باشد که اطالعات و سرمايه بهطور يکسان در جوامع توزيع نشدهاند.
در جامعة اطالعاتي ،دو اتفاق عمده در اقتصاد توجه دانشمندان اين حوزه را به خود
ب وكار تازه ،كه عمدت ًا بر دانش و اطالعات متكي بودند و بهطور
جلب كرد ،پيدايي كس 
انفجاري با كمترين سرمايهگذاري و پايينترين هزينه ،باالترين درآمد و بيشترين فايده را
عايد كردند و ،در نتيجه ،به يكباره جايگاه وااليي در ميان دو بخش اصلي اقتصاد يعني
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كشاورزي و صنعت يافتند .دومين اتفاق اقتصادي در حوزۀ بازار كار رخ داد و حاكي از
اين بود که بهطور روزافزون بر مشاغل حرفهاي تخصصي افزوده ميشود ،مشاغلي كه در
مقايسه با مشاغل متعارف و معمول به سطوح باالتري از دانش و توانايي كار با اطالعات
نياز دارند .به جز دو اتفاق مذکور ،بايد به مجموعة تحوالتي اشاره كرد كه در حوزۀ فناوري
بهطور كلي و فناوري اطالعاتي ارتباطي روي داد .تحوالتي كه نهتنها به خودي خود منشأ
تحوالت اجتماعي گسترده موقت ،دائمي ،كوتاهمدت ،و بلندمدت گرديد ،بلكه زمينه را براي
وقوع دو اتفاق مذکور نيز فراهم آورد (دوران ،1386 ،ص  .)14از لحاظ شغلي ،گسترش
فناوري اطالعات منجر به رشد روزافزون بخش اطالعات در مقابل بخش توليد شد .در اين
بخش ،وظيفۀ اصلي افراد خلق ،پردازش ،و كار با اطالعات است .به همين دليل ،شاهد نرخ
رشد حيرتانگيز نيروي كار اطالعاتي ،برتري مشاغل اطالعاتي ،و جابهجايي توزيع مشاغل
هستيم (عليدوستي و باقري ،1386 ،ص .)70

ابرشغلها  5در راهاند

توجه جهاني به فناوري اطالعات و ارتباطات ،که ميتوان آن را از ابزار جامعة اطالعاتي
دانست ،عرصة کتابداري و اطالعرساني را با مجموعهاي از چالشها و فرصتها روبهرو
ساختهاست که ميتوانند بهبودبخش وضع موجود باشند؛ به همان ميزان که در زماني کوتاه،
ميتوانند جامعه را در دستة «فقراي اطالعاتي» جامعة اطالعاتي قرار دهند .به عقيدۀ جانسون
( ،)2007حقيقت سازماني رشته و ابعاد حرفۀ کتابداري متحول شده است .سازمانهاي
بزرگ وظايف سازماني خود را در راه نيل به اهداف اقتصادي دگرگون کردهاند و در اين
راه با سازمانهاي همهدف درهمآميختهاند .کتابخانهها هم متأثر از همین آميزش و تغيير
سازماني در دولت ،دانشگاهها ،خدمات بهداشتي ،و تجاري فعاليت ميكنند؛ و این واحدهاي
نوظهور يافت ه فرصتهاي شغلي و چالشهاي جديدي را براي مديران کتابخانهها ميطلبند،
کساني که ديد وسيعتري به اهداف کلي سازمانهاي ادغام شده و فعاليتهاي مرتبط با ارائة
خدمات در اين زمینه و اهدافي که کتابخانهها به آنها وابسته هستند ،دارند .وي توجه به
مجموعهسازي ،استفاده از فراداده ،و ساير دستاوردهاي روشنفکرانه و سازماني ،و از سوي
ديگر ارائة خدمات عمومي کتابخانهاي در محيط آنالين 6را از وظايف اصلي کتابخانهها در
جامعة اطالعاتي دانسته است.
آيندهپژوهان برخالف طالعبينان ،كه رويدادهاي آينده را صرف ًا به قضا و قدر نسبت
ميدهند ،بر اين باورند كه جهان آينده حاصل تصميمها و اقدامات انسان خواهد بود.
فناوري ،مشاغل امروزي را از بين ميبرد (سامسون ،2005 ، 7ص  ،)41لذا به نظر ميرسد

5. Hyperjobs
 .6به عقيده جانسون ( )2007به اين دليل که
حدود  60درصد از سؤاالت مرجع ب هراحتى به
مدد اينرتنت پاسخ داده مىشود.
7. Samson
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8. Open source
9. Discovery
10. Creativity
11. Implementation
12. Influence
13. Physical action
14. Aliveness keys
15. Cybrarian
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يكي از راهكارهاي مقابله با جبر فناورانه و از سوي ديگر همجهت شدن با امواج
فناورانهاي كه جوامع ما را دستخوش تغيير كردهاند ،تغيير ماهيت و گونة شغلهاست.
ابرشغلها ،مهارتها و تواناييهاي منحصربهفرد و غيرقابل ماشينيشدن انسان را تقويت
ميكنند و پيشران جامعة جهانيِ در حال ظهور بهشمار ميآيند ،به کمک ابرشغلها انسانها
تا حد امكان از نيرو و ظرفيت ماشينها استفاده خواهند كرد تا بتوانند شايستگيهاي
غيرقابل ماشينيشدن خود را تقويت كنند و تنها به كارهايي بپردازند كه ماشينها در
ش
آن حرفي براي گفتن ندارند (سامسون .)2005 ،ابرشغلها ،بهسوي قاعدهشكني پي 
ميروند :ميل و رغبت به کارهاي پارهوقت بيشتر شدهاست ،جنبش منبع باز 8كه پيوسته بر
شركتهاي معتبري چون مايكروسافت را در طراحي

محبوبيت آن افزوده ميشود پيشتازي
نرمافزارهاي تجاري هدف قرار داده است ،نرمافزارهاي خودآموز يا آموزش از راه دور،
آموزش معلممحور را كمرنگ نمودهاند ،افراد بيشتري به انجام کارهاي علمي -پژوهشي
در منزل ميپردازند ،و مردم به دنبال کشف استعدادها و بهکارگيري آن در کارهايي هستند
که به آن عالقۀ شخصي نشان ميدهند .ويژگي اصلي و حياتي يک ابرشغل اين است که
بايد بهوسيلۀ موجودي انجام شود که زنده است و زنده عمل ميکند ،کسي که داراي شعور
است و نسبت به اين شعور خودآگاهي دارد« :اگر مانند يک روبات عمل کني ،ريسک
جايگزين شدن با آن را پذيرفتهاي! اين دسته از شغلها توسط ديگران پيشنهاد نخواهند
شد ،بلکه خود افراد بايد آنها را ايجاد و اختراع کنند (ملکيفر.)1386 ،
سامسون ( ،2005ص  ،)43درايجاد و بالندگي ابرشغلها پنج مهارت اصلي اكتشاف،9
خالقيت ،10پيادهسازي ،11تاثيرگذاري ،12و فعاليت بدني 13را «کليدهاي سرزندگي» 14مينامد
که توسل به اين پنج مهارت ،احياي دوبارة نيروي انسان را محقق خواهد ساخت .مهارت
«اکتشاف» ،به يافتن چرايي هر پديده در علم ،تجارت ،و زندگي روزمره ميپردازد.
«خالقيت» به خلق ايدههاي نوين در ذهن انسان کمک مينمايد« .پيادهسازي» ،حاصل
خالقيت آدمي را به بار مينشاند .در مهارت چهارم یعنی «تأثيرگذاري» ،انسان با ديگران
به تعامل مينشيند و از ايشان الهام ميگيرد .در نهايت ،در مهارت «فعاليت بدني» انسان
با ابزارها و بدن خويشتن به تعاملي آگاهانه و هوشيارانه ميرسد .در حقيقت ،با توجه به
کارکرد پنج مهارت مذکور ،ابرشغلها ابزاري براي گام نهادن آدمي از جامعة اطالعاتي به
جامعة دانايي خواهند بود ،جامعهاي که در آن به زيباييشناختي و فلسفه پرداخته خواهد
شد و نوعي رجعت به خويشتن خواهد بود.
تحوالت فناوريهاي اطالعاتي جدید ،ما را با واژههاي جديدي روبهرو ساخته
ساخته است .كتابداران «دالوران» شاهراه اطالعاتي ،سايبرين 15و «ناوبران» اقتصاد دانش
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ناميده ميشوند .درحاليكه ،افراد كمي از آنها هستند كه بهطور قانوني ادعاي چنين موقعيتي
را در فضاي سايبرنتيك ميكنند .همه نياز دارند ،تا به اين هدف ارتقا يابند .فناوريهاي
اطالعاتي جدید تهديدها و فرصتهايي براي جامعة جهاني كتابداران ايجاد كرده اند ،ما
بايد از فرصتها بهرهبرداري كنيم (والش.)1997 ،16

كتابداران آينده :ابركتابداران يا فراكتابداران

17

آيا فکر ميکنيد تنها كتابداران از آيندة شغلي خود نگران هستند؟ آيا ماشينها با ورود هوش
مصنوعي ،انسان را جا ميگذارند؟ تلقي و برداشت هر کس از آينده ،بهويژه آيندۀ شغلياش
متفاوت است ،مسلم ًا آينده چيزي نيست که ما امروز و با جهانبيني امروز بدان مينگريم.
بهطورکلي ،دربارة رشتة کتابداري و اطالعرساني نيز پيشبينيهايي صورت گرفته است:
عدهاي ،متخصصان اطالعات را «دروازهبانان اطالعات» در جامعة متحول آتي ميدانند
(نقشينه .)1377 ،همچنين ،گروهي ديگر ،ايشان را متخصصان تركيبي كتابدار -كامپيوتر،18
دالوران شاهراه اطالعاتي ،و سايبرين و يا ناوبران اقتصاد دانش ناميدهاند .لقب «کتابدار
فردا» هرچه باشد ،مهم اين است که وي بپذيرد که وظايف و نقشش بهتدريج متحول شده
است و کاربران اطالعاتي انتظار بيشتري از او دارند.
عليدوستي و شيخشعاعي ( ،1385ص  ،)142 -141به نقل از چودهاري و گارود
ميگويند :در جهان امروز و شايد در آيندهاي قابل پيشبيني ،دو نوع خدمت ديجيتالي و
ترکيبي ميتوانند در كتابخانهها وجود داشته باشند .خدمات ترکيبي آن دسته از خدماتي
را دربرميگيرند که در كتابخانههاي ديجيتالي و سنتي ارائه ميشوند .در اين حالت،
حرفههاي اطالعاتي با منابع و خدمات اطالعاتي ديجيتالي بهعالوۀ خدمات کتابخانههاي
سنتي سروكار دارند .يكپارچگي خدمات از ويژگيهاي الزم براي چنين محيطي بهشمار
ميرود تا خدمات اطالعاتي بهگونهاي مناسب به كاربران ارائه شوند .براي چنين محيطي
نياز به كتابداران يا نيروي كاري است كه قادر به ارتباط با هر دو نوع سيستم و حمايت از
كاربران در هر دو محيط ،برپايۀ شبكه و كتابخانۀ چاپي باشند.
در آينده ،بهدليل كمبود وقت و نبود مهارت كافي دركاربران ،برای بازيابي اطالعات؛
اين كار به كتابداران سپرده ميشود .همچنين ،بهعلت اينكه در آينده كانون توجه از
مجموعههاي ديجيتالي به كتابداران ديجيتالي تغيير خواهد يافت ،اطالعات در يكجا
قرار ندارند .در اين حالت ،مراكز اطالعات سعي ميكنند كتابداراني را تربيت كنند كه
بتوانند دسترسي هرچه بيشتر كاربران را به اطالعات پراكنده فراهم سازند .به اين ترتيب،
سرمايهگذاريها ،بيشتر بر كتابداران و نه فناوري متمركز ميشوند.

16. Walsh
17. Super librarian
 .18با توجه به نياز محيطهاى تركيبى و
متناسب با آنها ،اصطالح متخصص تركيبى
كتابدار -كامپيوتر پديد آمده است .اين اصطالح
براى شخصى بهكار مىرود كه قادر به اجراى
هر دو گونه مهارتهاى اطالعاتى و فنى در
كتابخانههاى جديد باشد .در واقع اين فرد داراى
مهارتهاى اطالعاتى بر پايۀ فناورى اطالعات
است ،به جاى اينكه تنها داراى مهارتهاى فنى
يا كامپيوترى باشد .متخصص تركيبى كتابدار–
كامپيوتر ،به يك اندازه قادر به كاركردن با منابع
اطالعاتى سنتى و الكرتونيكى است (عليدوستى
و شيخشعاعى ،1385 ،ص )141
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 .19يک مدل کسب و کار که گاهى از آن با
نقشه يا طرح کسب و کار ياد مىشود) ابزارى
است که سازمان و بنگاه تجارى بهوسيلۀ آن
مىتواند درآمد و سود بهدست آورد .مدل کسب
و کار در واقع خالصهاى از روشى است که
رشکت قصد دارد به مشرتيان خود خدمات ارائه
دهد و شامل برنامهريزى در دو مرحله اسرتاتژى
(اينکه سازمان قصد دارد چه کارى انجام دهد) و
پيادهسازى (اينکه سازمان چگونه طرح و برنامه
خود را انجام خواهد داد) است (حسنى.)1386 ،
20. Target users
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در جامعة اطالعاتي ،صنعت از حرکت باز نخواهد ايستاد ،همانگونه که کشاورزي ،مذهب،
عرفها ،نهادها ،و شيوههاي تفکر به راه خود ادامه دادهاند؛ اما بهرهگيري از مزيتهاي رقابتي
مختلف يک «مدل کسب و کار» 19جديد باعث پرش و جهش قابل توجهي در رقابتهاي
اقتصادي خواهد شد که چنين رويکردي مترادف با کارآفريني ،خويشتنکاري ،و ابرشغل
است .همانطور که در باال از پنج کليد سرزندگي مشاغل ياد شد ،کتابداران نيز با بهکارگيري
پنج مهارت فوق ميتوانند از بقاي شغلي خود ،همراه با درآمد مناسب ،مطمئن باشند.
كتابداران ،با بهکارگيري مهارت «اکتشاف» ،به يافتن خألها و نقاط قوت و ضعف
کتابخانهها ميپردازند .ايشان با استفاده از مهارت «خالقيت» ايدههاي نو را در جهت تقويت
نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ارائه ميدهند و با کمک مهارت «پيادهسازي» ،ايدههاي نو را
در کتابخانهها و مراکز اطالعرساني بهکار ميبندند .ايشان با توجه به مهارت «تأثيرگذاري»
باب تعامل با کاربران جامعة اطالعاتي را گشوده نگاه ميدارند و در مهارت «فعاليت بدني»
از جديدترين فناوريهاي نوين اطالعات و ارتباطات استفادة بهينه ميکنند .نمونة عيني
بهرهجويي کتابداران از مهارتهاي باال را ميتوان در بهکارگيري فناوريهاي اطالعات
و ارتباطات جديد نظير وبالگها ،ويکيها و شبکههاي اجتماعي در کتابخانهها دانست.
کتابداران با توجه به ضعف کتابخانهها در برقراري ارتباط متقابل با کاربر (مهارت اکتشاف)
به دنبال خلق راهکارهاي نويني (مهارت خالقيت) بودند تا بتوانند از فناوريهاي جديد
اطالعات و ارتباطات ـ که روزگاري از آنها بهعنوان تهديد ياد ميشد -نهايت استفاده
را مینمايند .لذا ايشان با بهکارگيري ابزاري چون وبالگ و استفاده از آن در کتابخانههاي
آموزشگاهي ،دانشگاهي ،تخصصي ،و عمومي (مهارت پيادهسازي) توانستهاند رابطۀ نزديکي
با کاربران نهايي 20خود برقرار نمايند و خأل موجود را تا حد ممکن برطرف نمايند .همچنين،
آنها از طريق برقراري این نوع ارتباط الکترونيکي ،خدمات بسياري را نظير اطالعرساني اخبار
کتابخانه و تازههاي نشر ،اطالعرساني گزينشي ،برقراري ارتباط با کاربران بدون محدوديت
زماني و جغرافيايي ،و پاسخگويي به سؤاالت مرجع را ارائه میدهند که به عقيدۀ نگارندگان
توانستهاند اثرات مثبت بسياري را بر جامعة اطالعاتي بگذارند (تأثيرگذاري) .گواه اين ادعا،
رشد قابل توجه وبالگنويسان كتابدار و توجه سازمانها ،دولتها ،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 ،فعاليتها ،و عالیق خويشتن
جستوجو خواهد کرد؛ هدف زندگي پيش از اينکه «داشتن» باشد« ،بودن» خواهد بود.
رابرتسون ( ،1378ص  ،)125اين دوره را پايان امپراتوري استخدا م و آزاد شدن افراد از قيد
و بندهاي وابستگي امروز ميداند.
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بهطورکلي ،عليدوستي و شيخشعاعي ( ،1385ص  ،)140 -136مهارتهاي الزم براي
كتابداران عصر ديجيتالي را به چهار دستۀ كلي زير تقسيمبندي کردهاند:
.1مهارتهاىفناورىاطالعاتوارتباطات :مهارتهايمديريتمداركوديجيتالسازي،
شبكهسازي ،طراحي و توسعة صفحات وب ،طراحي و ارزيابي نرمافزارها و سيستمها،
معماري كتابخانههاي جديد ،و طراحي خدمات و محصوالت كتابخانههاي جديد.
 .2مهارتهاى اطالعاتى :مهارتهاي مديريت مجموعه ،سازماندهي اطالعات ،بازيابي
اطالعات ،خدمات اطالعاتي و مرجع ديجيتالي ،مهارتهاي مرتبط با انواع مختلف
مطالعات كاربران ،آموزش كاربران ،و مهارتهايي براي تهيۀ توليدات و خدمات
اطالعاتي داراي ارزش افزوده.
 .3مهارتهاى مديريت :شامل مهارتهاي عمومي مديريت مانند بينش ،رهبري،
تصميمگيري راهبردی ،و مهارتهاي برقراري ارتباط با زيردستان ،مهارتهاي مديريت
مالي و نيروي انساني ،مهارتهاي بازاريابي ،و مهارتهاي مديريت و روابط مشتري.
 .4مهارتهاى مديريت پروژه و پژوهش :شامل مهارتهاي مديريت و طراحي پژوهش،
فراهمآوري كمكها ،مديريت پروژه ،آموزش ،و گزارشنويسي.
تغيير جهت الگوهاي کار به سمت الگوي جديد جوامع اطالعاتي بر بسياري از
جنبههاي مشاغل اطالعاتي اثرگذار بوده است ،اما به عقيدة والش ( ،)1997نظمدهي به
اطالعات ،همواره مسئلهاي جنجالبرانگيز در هم ه جاي دنيا بوده است.کتابداران با مسئلة
كمبود تابلوهاي راهنما در شاهراه اطالعاتي آشنا هستند .هرچند كه برخي هرجومرج
اطالعات درون اينترنت را نقطة قوت آن ميدانند ،تأكيد بر سازماندهي اطالعات آن،
ن كنند ،ارزشمند
بهطوريكه كاربران بتوانند ماهيت اطالعات مورد نياز خود را تعيي 
است .كتابداران بهعنوان فراهمآورندگان دسترسي ،با مشكالت سازماندهي اينترنت
سروكار دارند تا بتوانند دسترسي به اطالعات ديجيتالي را فراهم كنند .درحاليکه،
در اين زمان ،طبقههاي خاصي از كاربران از برخي گروههاي اطالعاتي« ،محروم»
ِ
هدف مقدس آزادسازي اطالعات و
تشخيص داده ميشوند ،همۀ کتابداران بايد براي
دسترسي به همۀ انواع اطالعات تالش كنند .آنها بايد با ايجاد روشها و راهحلها و
ارتباط با سازمانهاي مرتبط در حل اين مسائل بكوشند.
والش ( ،)1997همچنين ،مسئلة حقمؤلف را وظيفهاي پيچيده براي کتابداران ميداند.
وفور مسائل قانوني ،چندگانگي سازمانها ،واكنشهاي اقتصادي ،و عالیق سياسي همه
تدبيرهايي در جهت به حاشيهراندن كتابداران محسوب ميشوند .حقوق بازتوليد ،ارتباط،
و توزيع در دنياي ديجيتال نياز به تعهد كتابداران در سراسر جهان دارد و انجمنهاي
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بينالمللي ابزاري مهم در ايجاد راهحلهاي قابل پذيرش هستند .مشكالت حقمؤلف را
نميشود در روشي غيريكپارچه حل نمود ،زيرا اكنون جريان اطالعات بسيار جهانيتر شده
است .حق مؤلف مسئلة مشترك كتابداران و آرشيويستهاست و ايفال و شوراي بينالمللي
آرشيوها 21ميتوانند با همكاري يكديگر پيوندي قوي در جهت جبران ناكارآمديهاي
جهاني ايجاد كنند.
ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که با وجود فناوريهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي،
با قدم گذاشتن دركتابخانهها ميتوان دريافت كه هنوز هم منابع كاغذي جاي خود را دارند
و حتي در كتابخانههاي دانشگاهي ،آموزشگاهي ،و تخصصي از منابع برجسته محسوب
ميشوند .خدمات فراهمآوري ،فهرستنويسي ،و مرجع هنوز هم ارائه ميشوند .بنابراين،
خدمات سنتي نبايد در هجوم فناوريهاي نوين مورد غفلت واقع شوند (والش.)1997 ،
شايد از اينروست که برخي از نظريهپردازان بزرگ ،چون هربرت شيلر ،به جبر الکترونيک
با ديد منفي مينگرند .وي شاهراههاي ارتباطي را واقعيتي مسلم ميداند اما براين اعتقاد
است که آنها جاي کتابخانهها را گرفتهاند ،کتابخانههايي که روزگاري ،رستنگاه انديشمندان
بسيار و بستر رونق انديشهها بودهاند (عقيلي .)1386 ،آيا معناي حقيقي چنين باوري جز
اين است که در دوران فناوري اطالعاتي و ارتباطي ،کتابخانههاي سنتي همچنان محبوب
خواهند ماند؟

نتيجهگريى

21 . International Council on Archives
)(ICA
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حري ( ،)1383با توجه به جامعة اطالعاتي و ايجاد فرصتهاي گوناگون شغلي براي همۀ
افراد ،لزوم مديريت و برنامهريزي را در ادارۀ بخشهاي مختلف جامعه ،بهعنوان نقشي
اساسي در راه رسيدن به جامعة اطالعاتي و حرکت در آن مسير ميداند .وي وجود شم
اقتصادي در سرمايهگذاري در اين دوران را مترادف با داشتن اطالعات و آگاهي ميداند که
باعث میشود افراد مسير خود را براساس اطالعات صحيح انتخاب کنند .اين شم که به
ب وکار» را در رشتۀ مديريت دارد ،در واقع
عقيدۀ نگارندگان عنوان معادلي نظير «مدل کس 
طرحها و ايدههاي سازمانها را به ارزش اقتصادي تبديل ميکند و روشهايي را معرفي
ميکند تا يک سازمان با استفاده از آنها به ثبات الزم دست يابد و درآمدزايي کند (حسني،
 .)1386درواقع ،با اين مدل ميتوان تا حدي از «عدم قطعيت» که تافلر از آن ياد کردهبود
کاست و راهکارهايي را جهت تقابل با شوک پيشبيني شدة وي ،بهکار بست.
از جامعة اطالعاتي گريزي نيست و مرز مشخصي بين مشاغل مرتبط با کتابداري و
اطالعرساني و ساير مشاغل وابسته و ،از سوي ديگر ،ابرشغلهاي کتابداري وجود ندارد.
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کتابداران امروز و فردا بايد به ارزيابي نقشها و نيروي كار كتابداري و سازماندهي مجدد
تالشهاي كاركنان در حوزههاي در حال رشد مانند درگاهها ،جستوجوي مهارتهاي
جديد براي رفع چالشهاي جديد ،تشكيلگونة جديدي از اتحاديهها و انجمنها همراه با
متخصصان آموزش و تربيتي ،و بهبود مهارتهاي خود همگام با تغييرات فناوري بپردازند
(عليدوستي و شيخشعاعي ،1385 ،ص  )142 -141تا کتابخانهها و مراکز اطالعاتي در آينده
نيز به نقش حياتي خود در حاصلخيزي جامعة علمي آيندگان و رونق انديشهها ادامه دهند.
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