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Abstract 

 

Purpose: The purpose of this study is to reevaluate the new undergraduate curriculum of Knowledge and 

Information Science (KIS) in Iran to determine the rate of content changes, consistency, and advantages 

and disadvantages. 

Method: Content and documentary analysis methods are used. The content of the curriculum approved in 

2015 and previous LIS curricula are compared. A purposeful selected sample of 71 articles related to the 

education and curriculum development for KIS are analyzed.  

Findings: The structure of the new curriculum is based on library science. The required courses consist of 

the 6 groups: 1) bibliography, 2) collection development, 3) information organization, 4) service delivery, 

5) library building design and architecture, and 6) management basics. Due to the dispersion of courses we 

noticed, the program does not cover various aspects of library science. The wide spectrum of topics 

needed in current library education should be added to the developing curriculum and syllabuses in the 

areas of collection development and content production, organization of information and knowledge, 

service delivery, management, access and dissemination, and marketing of products and services.  

The output of such a curriculum is will not be an information scientist, but a librarian who is familiar with 

information technologies. The content shows that the new curriculum has a hybrid approach orientation, 

that is, a technological - market friendly - pragmatic approach based on library science. As to the rate of 

change, the new curriculum compared to previous ones, contains 80 credits of the undergraduate 

curriculum which was taught at the University of Tehran in 1970s, merged into 45 credits in the 2015 

program. Also, compared to the 1996 curriculum, 27 new courses follow the same format. The 80 credits 

of specialized courses of 1996 curriculum are grouped into 57 credits in the 2015 curriculum. This has 

caused discrepancy between the title of the discipline (Knowledge and Information Science) and the 

content of the curriculum.  
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Conclusion: Reconstruction of the new curriculum is necessary. It is necessary to create a mechanism to 

ensure the quality of the curriculum as information ecosystem is changing. On the one hand, traditional 

library environment and its practices, such as cataloging and classification, face serious challenges. On the 

other hand, the Web has become the new library. Webology is the new specialization. This new 

environment requires a range of activities and services that calls for new knowledge and skills. We suggest 

that Iranian Library and Information Science Association (ILISA) reviews the curriculum. 
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Curriculum 
 

Follow this and additional works at:  http://nastinfo.nlai.ir/ 

 
This work is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License: 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

 

Recommended Citation 

CheshmehSohrabi, M. (2021). Undergraduate Curriculum of Knowledge and Information Science in Need of  

Reconstruction. National Studies on Librarianship and Information Organization, 32(2), 77-104 

link to this article:  10.30484/NASTINFO.2021.2901.2053 

 

 

This Review Article is brought to you for free and open access by Journal of National Studies on Librarianship 

and Information Organization (NASTINFO). 

Received: 14, Jun. 2021; accepted: 24, Jul. 2021 

http://nastinfo.nlai.ir/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://dx.doi.org/10.30484/nastinfo.2021.2901.2053


  

 

 

 104-77: 1400(، تابستان 2) 32فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات، 

 

 

 

 پژوهشی   –فصلنامه علمی 

 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات 

 

 

 

 

 مقاله پژوهشی 

 

 شناسی کارشناسی رشته علم اطالعات و دانش   ضرورت بازسازی برنامه درسی جدید دوره 

 1  سهرابی مهرداد چشمه 

 
 mo.sohrabi@edu.ui.ac.irشناسی، دانشگاه اصفهان، دانشیار گروه علم اطالعات و دانش  .1

  

 چکیده 

 

شناسی از منظر رویکرررد ترردوین، میرریان تحییررر م ترر ا، نشتعیین وضعیت برنامه درسی جدید رشته علم اطالعات و داهدف:  

 های آن.ها و کاستیهمخ انی بین عن ان رشته و م ت ای برنامه درسی، و برجستگی

های ت لیل م ت ا  و ت لیل اسنادی استفاده شد. م ت ای برنامه درسرری جدیررد کارشناسرری رشررته علررم از روش  شناسی:روش

مقاله مرب ط به م ضرر     71های درسی قبلی ت لیل شد. همچنین  ( و برنامه1393بهمن    28شناسی )مص ب  اطالعات و دانش

 وت لیل شد. گیری هدفمند تجییهشناسی با روش نم نههای درسی رشته علم اطالعات و دانشآم زش و برنامه

رکن است:   6عمده دروس آن شامل  نتایج نشان داد م  ر اصلی برنامه درسی کارشناسی رشته، علم کتابخانه است که    ها:یافته

( مرردیریت. خروجرری ایررن 6( طراحرری و معمرراری، و  5رسانی،  ( خدمات4( سازماندهی،  3سازی،  ( مجم عه2شناسی،  ( منبع1

دلیل تنرر   و های کاری. این برنامه، بررهبرنامه یک متخصص علم اطالعات یا دانش نیست، بلکه کتابداری است آشنا با فناوری

گیرد. با ت جه برره طیررت گسررترده م ضرر   های اساسی هسته برنامه یعنی کتابخانه را نیی در بر نمیس، کل جنبهپراکندگی درو

ش د، الزم است در تدوین دروس تخصصرری کتابخانه که یک سر آن به کتابخانه سنتی و سر دیگر به کتابخانه ه شمند ختم می

ها رسانی، این طیت در تدوین سرفصررلمدیریت، بازاریابی و خدمات سازی و ت لید م ت ا، سازماندهی، طراحی،مانند مجم عه

ویژه از نظر م ترر ا در های چشمگیری نیی بهها و کاستیهای برنامه درسی جدید، خطاها، ضعتل اظ ش د. در کنار برجستگی

ویکرررد ترکیبرری یعنرری دهد که برنامه درسی جدید میل برره سررمت یررک رش د. از نظر رویکرد، ش اهد نشان میآن مشاهده می

های نسبت برنامررهگرایانه با م  ریت علم کتابخانه دارد. درباره مییان تحییر برنامه درسی بهعمل  -بازارپسندانه-رویکرد فناورانه

 تجمیررع شررده اسررت. 1393واحد برنامه درسرری مصرر ب  45واحد دوره کارشناسی دانشگاه تهران قبل از انقالب در   80قبلی،  

 1375درس برنامه جدید، قالب دروس برنامرره سررال   27،  1375نسبت برنامه درسی سال  ت برنامه درسی جدید بهدرباره تحییرا
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تجمیررع شررده اسررت.   1393واحد درسرری برنامرره    57در    1375واحد دروس تخصصی برنامه درسی    80را با خ د دارند. یعنی  

 سی( و م ت ای برنامه درسی تناقض آشکاری وجرر د دارد.شناهمچنین نتایج نشان داد بین عن ان رشته )علم اطالعات و دانش

شناسرری در کشرر ر های درسی رشررته علررم اطالعررات و دانشالزم است سازوکارهای برای تضمین کیفیت برنامهاضافه بر این،  

های درسی رنامهرسانی ایران، اعتبار بش د، با ت جه به سازوکارهای م ج د در انجمن کتابداری و اطال ایجاد ش د. پیشنهاد می

 ت سط این انجمن سنجیده ش د.

در مجم  ، اک سیستم اطالعاتی در    دهد.روشنی نشان می نتایج این مطالعه، ضرورت بازسازی برنامه درسی جدید را به   گیری: نتیجه 

های  ی با چالشبندن یسی و رده های برآمده از آن مانند فهرست حال دگرگ نی است. از یک طرف م یط سنتی کتابخانه و نظام 

شناس حرفه جدید این قلمرو. ما در حال گذار از کتابخانه سنتی از س ی دیگر، وب، کتابخانه جدید است و وب   ؛اندجدی م اجه

های جدید را ها و خدمات، دانش و مهارت به کتابخانه جدید هستیم. طبیعی است که این م یط جدید و این گستردگی فعالیت

 کند. ناپذیر میهای رشته را اجتنابد بازنگری سرفصل خ بهطلبد که خ د می

رسانی )رشررته(، کارشناسرری )مقطررع(، شناسی )رشته(، عل م کتابداری و اطال برنامه درسی، علم اطالعات و دانش  ها:کلیدواژه

 های کارشناسیسرفصل
 

 
 استناد به این مقاله:  

شناسی. سی جدید دوره کارشناسی رشته علم اطالعات و دانش (. ضرورت بازسازی برنامه در 1400سهرابی، مهرداد )چشمه 
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 1400(،تابستان  2) 32فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات،    81

 مقدمه 
آم زش رسمی کتابداری ت سط مل یل دی ئی و با ایجاد اولین 

.  (Field, 2008)شرو  شد    1887مدرسه کتابداری در سال  

های درسی مدارس کتابداری در ط ل یک قرن گذشته، برنامه 

های شحلی ست متناسب با شرایط م یطی، فناورانه و درخ ا

های درسی رشته بار تحییر کرد. بیشترین تحییر برنامهچندین

کتابداری، از زمانی شرو  شد که م ج جدید تحییر نام رشته و  

ها و مجالت آن از »علم کتابخانه« به »علم اطالعات« در  گروه 

آمد.   پدید  دنیا  بیان    n & Jorosi (2017)Jaiسرتاسر 

های آم زشی تبدیل به یک هنجار کنند که تحییر نام گروه می

 Bobinskiهای علم اطالعات و کتابخانه شد.  در دانشکده 

)(2007, p. 120    12،  2004خاطر نشان کرد که تا سال 

عتبر کتابداری، دیگر اصطالح »علم  دانشکده م  45دانشکده از  

رسمی عن ان  در  را  »کتابخانه«  یا  نداشتندکتابخانه«   .شان 

از   به یکی  ب د،  کتابخانه که م ض   مطالعه رشته  بنابراین، 

ت قیق  زمینه نتایج  شد.  تبدیل  اطالعات  علم  مطالعه  های 

2015)Saunders (   2000دهد که در اوایل دهه  نشان می ،

واحد درسی برنامه آم زشی علم   58عناوین بیش از نیمی از  

 های امریکا تحییر کرد. اطالعات و کتابخانه دانشگاه 

دلیل ارتباط نیدیک با  شناسی به رشته علم اطالعات و دانش 

فناوری  تأثیر  م ض    ت ت  و  ارتباطی  و  اطالعاتی  های 

های اینترنت و خدمات همراه، در  اورانه م ض  روندهای فن

ها و ظه ر روندهای حال تحییر و ت  ل است. این دگرگ نی

داده  مانند  مشتری جدید  و  معنایی،  وب  داده،  کالن  کاوی، 

 های درسی رشته را نیی مت  ل کرده است.  مداری، برنامه 

در ایران نیی، آم زش رسمی کتابداری در دانشگاه تهران و در  

سهرابی، حیدری شرو  شد. بنا بر پژوهش چشمه   1344سال  

های درسی، ها و سرفصل (، برنامه1395و عظیمی وزیری )

(  1ت ان در سه عن ان پیش رو گرد آورد:  رشته کتابداری را می

سال   از  کتابداری  آم زش  2،  1365تا    1334آم زش   )

  ( آم زش علم 3، و  1385تا    1365رسانی از  کتابداری و اطال  

سال   55تا کن ن. در این    1385شناسی از  اطالعات و دانش

برنامه درسی رسمی در مقطع کارشناسی رشته در   6گذشته،  

انقالب،  سال  از  قبل  و 1388،  1375،  1369،  1365های   ،

 تهیه شده است.  1393

دانش  و  اطالعات  علم  رشته  آم زش  م رد  شناسی، در 

به زبان فارسی،  های دروس رشته  های درسی و سرفصل برنامه 

ها  پژوهش انجام شده است. مجم   این پژوهش   71تا کن ن  

 بندی کرد:ت ان به شش دسته به شرح زیر تقسیمرا می

پرداختند رشته  آم زش  به  که  ت قیقاتی  اول:  مانند   دسته   :

وهای:  پژوهش  ) فرزین  کار  ، (1377) حیاتی،  (1376نیک 

( )،  (1378یحمایی  سالمی  و  ، (1383حیاتی)،  (1382حری 

( )،  (1384انصاری  )،  (1384حیاتی  زنجانی  ، (1386افشار 

، (1390حری )،  (1389زاده و غی ری )حسن ،  (1378حیاتی)

، (1390حیدری )،  (1390فرج پهل  )،  (1390فدایی و برمر )

( و،  (1390فدایی  )فهیم التماسی  مطلبی ،  الت(1390نیا 

کشاورز  ،  (3901زوارقی )،  ب( 1390علیم مدی )،  (1390)

(1390)  ،( آخشیک  و  بگل ،  رجبعلی  و  (1393فتاحی،   ،

 . (1396یمی وزیری )سهرابی، حیدری، و عظچشمه 

م رد درباره مسائل گ ناگ ن    16مطلب منتشرشده،    23از میان  

م رد    4رسانی در ایران است. در  آم زش کتابداری و اطال 

تحییر  1به:   در خص ص  کتابداری  جامعه  دیدگاه  بررسی   )

غی ر)حسنم ت ا   و  مییان  (  2،  (1389ی،  زاده  بررسی 

همگ نی تدریس م اد با ت لید و هدایت آثار ت سط اعضای 

آوری  تأثیر  فن(  3،  (1382)حری و سالمی،  رشته    علمیهیئت

بر آم زش به اطالعات  ت جه  با  درسی   هایبرنامه  کتابداری 

و  (1377،  حیاتی) استاندارهای   (  4،  رعایت  مییان  بررسی 

آم زشگاهبین گروه  کتابداری هایالمللی  در  های ایفال 

 شده است.  پرداخته (1378کیانی، ) کتابداری  آم زش

حری  و     ( 1386افشار زنجانی )ه، تنها  مطالع  23در میان این  

پیش(1390) در  گ ناگ نی  رویکرد  چارچ بی  گرفته،  و  اند 

ای با عن ان  برای آم زش رشته معرفی کردند: اولی در مقاله

  پردازد و خدمت، فن و علم، به تبیین رشته مینسبت میان  

رسانی  رسد کتابداری و اطال نظر میتر بهن یسد: »منطقیمی

دارای   که  بدانیم  خدماتی  نخست  درجه  در  را 

ها خدمت انجام  گیری از آنهایی است که با بهرهفن ن/تکنیک

با پژوهش علمی می می و  ت سعه و  ش د  را  فن ن  این  ت ان 

ضرورت رویکردی سه  ای با عن ان  دومی، در مقاله  .بهب د داد« 
، به مثلث دانش  رسانیوجهی به آم زش کتابداری و اطال 

ای، و دانش عملی در آم زش رشته اشاره  نظری، دانش حرفه
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و می کتابداری  رشته  آم زشی  »نظام  است:  معتقد  و  کند 

رسانی سه وجهی است؛ یعنی نخست مبانی نظری به  اطال 

نظا از  اعتبار  اعتباربخشی  به  نیی  البته  )و  عالی  آم زش  م 

ای، از آن رو که قرار  چارچ ب حرفه(، و دوم تعلقات حرفه

رسانی متفاوت با مخاطبان  ها و مراکی اطال است در کتابخانه 

مهارت و س م  بپردازند،  کار  به  متن    و  های الزم مختلت 

به انجام  های مرب ط  برای استفاده از منابع و ابیارها و فناوری

آنچه (10، ص  1390)حری،ای«  بهینه وظایت حرفه البته،   .

افشار  کند، قرابت نیدیکی با ب ث  اشاره می  (1390حری )

 دارد.  (1386زنجانی )

ط ر  دسته دوم: ت قیقاتی که به سنجش برنامه درسی رشته به 

از میان  کلی پرداختند به بررسی    5: در مجم    م ردی که 

؛ 1379)فتاحی،  برنامه درسی رشته پرداختند، در سه م رد  

به مسئله بازنگری    (1384آزاده تفرشی،  ؛ و  1387ن روزی،  

م رد   یک  در  است.  شده  اشاره  درسی  و برنامه  )دیانی 

، به ارزیابی برنامه درسی پرداخته شده و در  ( 2137همکاران،  

نیی م ض   طراحی برنامه درسی    (1385)ته ری،  یک م رد  

 ب ث شده است. 

دسته س م: ت قیقاتی که یک درس یا یک قلمرو م ض عی از  

ت ان به: ت میاز جمله این ت قیقا  رشته را ارزیابی کردند:

( )،  (1375قایدشرفی  )،  (1377سامانیان  ، (1379جعفرنژاد 

( معمار  و  الت1382،  1381مختاری  ک چک  (،  ب 1382، 

)سمیرمی و )،  (3831زاده  علیم مدی ،  (1384افکاری 

رنجبری  و آبادیتاج ،  (1387اقبال و سیدعل ی ) بنی،  (1386)

)بنی،  (1387) صدر  رض ی  و  پاسیار،  ،  (1389اقبال 

و   التماسی،  (1390هدایی ) (،1389میرسعید و حری )قاضی 

)فهیم و  ب(1390نیا  آخشیک ،  و  علیم مدی  عروجی، 

مجم      (1398) در  کرد.  انجام   9اشاره  کت قیق  به شده  ه 

م رد(، مت ن تخصصی انگلیسی    4سنجش دروس کارآم زی )

م رد(    1م رد(، و مبانی کتابداری )  1م رد(، نسخ خطی )  2)

پرداختند. همچنین، در دو ت قیق به م ض   فناوری اطالعات  

و آم زش کتابداری، در یک ت قیق به اقتصاد اطالعات، در  

خدمات   هایانطباق مهارت   یک ت قیق نیی به سنجش مییان

اطال  و  سرفصل مرجع  آم زشی  م ت ای  و  های رسانی 

-برنامه در یک ت قیق نیی به سنجش ظرفیتدانشگاهی، و  

فرصت رشته  درسی های تصدی  مدیریت  برای  شحلی  های 

  های پژوهشی پرداخته شده است. داده

های  شده در سرفصل دسته چهارم: ت قیقاتی که منابع معرفی  

در این دسته تنها یک  ررسی کردند.  دروس برنامه درسی را ب 

وت قیق   به سنجش    (1394عصاره،   )نیکیاد  که  شد  یافت 

کتاب م ت ایی  و  در استنادی  م ج د  فارسی  تألیفی  های 

رسانی )مص ب  و اطال  کتابداری سرفصل جدید کارشناسی

استنا1388 پایه  بر  کش ر  کتاب (  آن  متنی  درون  ها دهای 

 پرداخته است.

و   کتابداری  درسی  برنامه  که  ت قیقاتی  پنجم:  دسته 

در این رسانی ایران را با دیگر کش رها بررسی کردند:  اطال  

یافت   (1391عالئی آرانی ) طاهری ودسته نیی تنها ت قیق  

ب به  که  گرایششد  تطبیقی  رشتهررسی  و  کتابداری های 

رسانی در کش رهای انگلستان، کانادا و آمریکا با ایران: اطال 

المللی ها بر مییان ت لید علم در عرصه بینآن  تأثیر  با تاکید بر  

 پرداختند. 

مقطع   چند  یا  یک  درسی  برنامه  که  ت قیقاتی  ششم:  دسته 

ت ان به م ارد  ات می اند، از جمله این ت قیق رشته را سنجیده 

 زیر اشاره کرد: 

کاردانی:   )الت.  حسینو    (1362دیانی  و  نصیری،  پ ر، 

 .(1390زاده )معرف

کارشناسی:   )ب.  دیگران  و  )(1372دیانی  دیانی  و    1373، 

و حمدی(،  1379 )ج کار  )،  (1380پ ر  ، (1383ن کارییی 

( م(،  ب1390و  الت1390دیانی  بینشجعفری  و  پ ر  قدم 

حمدی ،  (1391) و  )بیگدلی  دییجی ،  (1391پ ر  جاللی 

 .(1395) زار  فراشبندی  رحیمی و دائی،و  (1393)

آزاده  ،  (1384فتاحی)،  (1379مرتضایی )ج. کارشناسی ارشد:  

نادری و  ،  (1384مختاری )،  (1384تفرشی ) دخت   حری، 

( مفرد حسینی،  (1387عصمتی  وکیلی  و  معص می  راد، 

 .(1397زار  فرشبندی و دایی )و  ،(1397)

 .الت(1390علیم مدی )و  (1386دیانی )دکتری:    د.

شهبازی  ، و   (1384باقری )ه. کارشناسی و کارشناسی ارشد:  

 .(1394و همکاران )
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های برنامه   (1398آخشیک )  و. کارشناسی، ارشد و دکتری:

شناسی را از منظر شناختی و  اطالعات و دانش  درسی علم

 دانشی ت لیل و ارزیابی کرد. 

بررسی   در    71در مجم  ،  که  داد  نشان  منتشرشده    8متن 

آن از  )ها  م رد  )فتا،  (1379)دیانی  و  ،  (1379حی  ج کار 

ن روزی  ،  ( 1385ته ری) ،  (1384باقری )،  (1379پ ر )حمدی

)حسن ،  (1387) و  (1393زاده  بینش،  و  مقدم  پ ر جعفری 

ضرورت بازنگری در برنامه درسی و  (، به صراحت به (1391)

رشته  سرفصل  است. های  شده  تأکید  کارشناسی  دوره  در 

درسی   برنامه  آخرین  نقد  و  به سنجش  که  ت قیقی  اگرچه 

 کارشناسی رشته بپردازد، یافت نشد.

های کارشناسی حال با ت جه به تحییر برنامه درسی و سرفصل 

رییی ت سط کمیتۀ برنامه  1393ماه  بهمن  28رشته در تاریخ  

اکن ن این برنامه درسی  درسی رشته، و نیی با ت جه به اینکه ت

بررسی و ارزیابی نشده است؛ پژوهش حاضر قصد دارد از 

 طریق پاسخ به سؤاالت زیر به این خأل بپردازد:

مییان واقعی تحییر در برنامه درسی جدید  .1

برنامهبه  دوره  نسبت  قبلی  درسی  های 

 کارشناسی چقدر است؟ 

علم   .2 رشته  درسی  برنامه  اصلی  م  ر 

ی بر چه م ض   شناساطالعات و دانش

 یا م ض عاتی است ار است؟ 

برنامه درسی رشته  .3 تدوین  رویکردهای 

اند و  شناسی کدمعلم اطالعات و دانش 

برنامه  تدوین  علم  در  رشته  های درسی 

دانش  و  کدام  اطالعات  از  شناسی 

 رویکرد)ها( استفاده شده است؟ 

تا چه مییان بین عن ان رشته و م ت ای  .4

لم اطالعات  برنامه درسی جدید رشته ع

 شناسی همخ انی وج د دارد؟ و دانش 

کاستیبرجستگی .5 و  احتمالی  ها  های 

سرفصل و  آم زشی  دوره  برنامه  های 

م ت ا  و  ساختار  منظر  از  کارشناسی 

 اند؟کدم

 

 روش پژوهش 

تجییه  دوره  برای  جدید  درسی  برنامه  م ت ای  وت لیل 

ت لیل م ت ا    شناسی، روشکارشناسی علم اطالعات و دانش 

، و  6،  5،  4،  2،  1انتخاب شد. برای پاسخگ یی به سؤاالت  

از روش ت لیل م ت ا و برای پاسخگ یی   3بخش دوم سؤال  

به بخش اول سؤال س م )شناسایی رویکردهای تدوین برنامه  

با  متناسب  شد.  استفاده  اسنادی  ت لیل  روش  از  درسی( 

درسی، جمله  برنامه  یا  دروس  عناصر  ت لیل،  های م ض   

مؤلفهکلیدی سپس  شد،  کدگذاری  م ض عات  یا  و  های ، 

ها مشخص و بر همین اساس اصلی و فرعی متناسب با آن 

ت لیل انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش اول، شامل  

رییی درسی و در بخش  شش سرفصل مص ب ش رای برنامه

دوم شامل کلیه منابع منتشرشده مرب ط به م ض    آم زش و 

شناسی است که  شته علم اطالعات و دانش های درسی ربرنامه 

نم نه  روش  و  با  شناسایی  مرتبط  منابع  هدفمند  گیری 

 وت لیل شد.تجییه

 

 ها یافته 
 ها. های درسی رشته و مییان تحییرات آن مقایسه برنامه   -

درسی    منظ ر پاسخ دقیق به این سؤال، جدول تطبیقی برنامه به 

)پی ست   تنظیم شد  این جدول، 1دوره کارشناسی رشته   .)

بیانگر تناظر دروس تخصصی اجباری، تخصصی اختیاری و 

در   اطال   6پایه  و  کتابداری  مص ب  آغاز برنامه  از  رسانی 

 تاکن ن است.   

دهد، در  نشان می  1ط ر که اطالعات جدول  پی ست  همان 

مجم   از اولین برنامه درسی قبل از انقالب دانشگاه تهران تا  

بار برنامه درسی کارشناسی )برنامه قبل    6برنامه درسی جدید،  

انقالب،   م رد  1393،  1388،  1375،  1369،  1365از   )

جمعاً   برنامه،  این شش  در  است.  گرفته  قرار   85بازنگری 

های مرتبط به آن تص یب  درس تخصصی کتابداری و م ض   

  85درس از این    26شده است. در آخرین برنامه مص ب،  

ادغام و ده درس جدید اضافه   درس حذف یا با دروس دیگر

دلیل  شده است. در سایر دروس نیی تحییراتی ایجاد شده که به 

رسد. نکته جالب  های رشته امری طبیعی به نظر میدگرگ نی

اینکه،   سرفصل  21ت جه  از  همان  درس  جیء  جدید  های 

درس( دوره کارشناسی کتابداری دانشگاه    35برنامه آم زشی ) 
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 شناسی ی برنامه درسی جدید دوره کارشناسی رشته علم اطالعات و دانش ضرورت بازساز سهرابی:  چشمه 

واحد دوره    80تر،  عبارت روشن است. به تهران قبل از انقالب  

واحد برنامه    45کارشناسی دانشگاه تهران قبل از انقالب در  

 تجمیع شده است.  1393درسی مص ب 

به  جدید  درسی  برنامه  تحییرات  خص ص  برنامه  در  نسبت 

سال   دروس    27،  1375درسی  قالب  جدید،  برنامه  درس 

با خ د دارند. یعنی    1375برنامه سال   واحد دروس    80را 

درسی   برنامه  برنامه   57در    1375تخصصی  درسی  واحد 

 تجمیع شده است.  1393

 

و    - اطالعات  علم  رشته  درسی  برنامه  اصلی  م  ر 

 شناسی. دانش 

  19درس مص ب رشته  شامل    61برای پاسخ به این پرسش،  

( پایه  )  30واحد(،    38درس  اجباری  تخصصی   63درس 

و   اختیا  12واحد(،  اختصاصی  )درس  م رد    24ری  واحد( 

داد،  تجییه   نشان  نتایج  قرار گرفت.  ت لیل  به    34و  درس 

درس   23واحد(،    8درس پایه )  4واحد )شامل    71ارزش  

درس اختصاصی اختیاری    7واحد( و    49تخصصی اجباری )

،  106درس )  9واحد(( مرب ط به م ض   کتابخانه است.    14)

در دل رشته    (146و    143،  142،  130،  117،  116،  115،  114

می قرار  کامپی تر  علم    5گیرد.  مهندسی  مباحث  به  درس 

( به هر دو م ض    103و    102،  101درس )  3اطالعات و  

پردازند. در نتیجه، م  ر اصلی علم اطالعات و کتابخانه می

برنامه درسی کارشناسی رشته، علم کتابخانه است که عمده 

درباره   آن  است:    6دروس  رو  پیش  منبع1رکن  شناسی ( 

مجم عه 2)کتابشناسی(،   سازماندهی،  3سازی،  (   )4  )

( مدیریت. برای 6( طراحی و معماری، و  5رسانی،  خدمات

 را ببینید.   1مشاهده ارکان و دروس مرب ط به هر رکن شکل  

 

 
م  ر و ارکان برنامه درسی رشته کارشناسی علم  -1شکل 

 شناسی اطالعات و دانش

 

برنامه   - تدوین  و    رویکردهای  اطالعات  علم  درسی رشته 

 شناسی و رویکرد غالب در برنامه درسی جدید. دانش 

 الت. رویکردهای تدوین برنامه درسی 

های ضروری این است که برای تدوین برنامه  از جمله پرسش 

شناسی، چه رویکرد)هایی( درسی رشته علم اطالعات و دانش 

نکته   پیشنهاد شده است؟ پیش از ارائه پاسخ پرسش، ذکر این

یک  تدوین  برای  متعددی  رویکردهای  که  است  ضروری 

ها اند یا وج د دارند که برخی از آنبرنامه درسی مطرح شده

اند از: رویکردهای رفتاری، مدیریتی، سیستمی، علمی،  عبارت

مفهر می   بازسرازان  و    & Ornstein)انسانگرایانره، 

Hunkins, 2004  در نقل  ص  1397حسینی،  ،   ،129) ،

رویکردهای سنتی )رشته م  ر(، شناختی، تجربی، و انتقادی 

، (1390زاده )دریک ندی( و نیلی احمدآبادی،)نصر، اعتمادی

کل جیءنگر،  م  ر،  م ض    رویکردهای  علمو    نگر،نگر، 

 ای، و ترکیبی. رشتهپسند، بینم  ر، جامعهنگر، بازار فن 

م ض      در  درسی  برنامه  تدوین  رویکردهای  با  ارتباط  در 

شناسی، بررسی مت ن و ش اهد حاکی  علم اطالعات و دانش

 از وج د سه رویکرد به شرح زیر است: 

بررسی مت ن حاکی از وج د   رویکرد ارکان کتابداری: .1

چهارگانه علم اطالعات و کتابخانه گانه یا  ارکان سه

دانند. است. در ایران کتابداری را دارای چهار رکن می
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سازی، سازماندهی، این چهار رکن که شامل مجم عه 

اشاعه، و مدیریت است، همان رویکرد ارکان کتابخانه  

از  »شناختی  کتاب  در  بار  نخستین  که  است 

 آمده است.  (1383ه شنگ ابرامی )شناسی« اثر  دانش 

این رویکرد شامل سه حلقۀ   رویکرد چرخه اطالعات: .2

اصلی ت لید، ت زیع، و مصرف اطالعات است. لنکستر 

الگ ی کلی برنامه درسی علم اطالعات   1988در سال  

را بر اساس چرخه اطالعات منتشر کرد. لکنستر معتقد 

ای است و همۀ عات »اساساً بین رشتهب د که علم اطال 

هایی را که در انتقال اطالعات دخالت دارند، از پدیده

گیرد. برنامه درسی کننده، دربرمیت لیدکننده تا مصرف

اطالعاتی   انتقال  چرخه  این  اجیای  تمام  به  باید 

ها با یکدیگر تعامل دارند و  بپردازد، زیرا که تمام آن 

طراحی و مدیریت کارآمد آگاهی از این تعامالت در  

دارد«   اهمیت  اطالعاتی  ، 1379)مرتضایی،  خدمات 

م ت ای درسی رشته علم اطالعات را   2. شکل  (1ص  

 دهد. البته در بر اساس چرخه انتقال اطالعات نشان می 

»دو شکل   تاطالعا  چرخۀ بر مطالعاتی زمینۀ این 

 هایروش اساساً که-زمینه دو است. این شده افیوده

 از اجیایی اینکه جایبه  -ت قیق هستند و مدیریت

 شناخته هاییزمینه عن انبه باشند، چرخه خ د

 تأثیر  اطالعات  چرخۀ انتقال  اجیای  همه بر که ش ندمی

 .(2، ص 1379تضایی، )مرگذارند« می

؛ نقل 1988)لنکستر،  م ت ای درسی رشته علم اطالعات    -2شکل  

 ( 2، ص1379در مرتضایی، 

 

ویلس ن:   .3 سال  الگ ی  در  را   2001ویلس ن  مدلی 

معرفی کرد که شامل چهار م ض    بنیادی در تدوین 

درسی مطالعات اطالعات و کتابخانه    و ت سعه برنامه

عبارت م ض    چهار  این  از:  است.  م ت ای 1اند   )

نظام2اطالعات،   اطالعاتی،  (  و  3های  افراد،   )4  )

 .(Wilson, 2001, p. 1)ها سازمان 

 

 ب. رویکرد غالب در تدوین برنامه درسی رشته 

برنامه درسی به صراحت به   6کدام از  نشان داد در هیچ نتایج  

رویکرد خاصی در تدوین برنامه اشاره نشده است، ولی دقت  

های درسی رشته حاکی از وج د دو رویکرد  و تأمل در برنامه 

است:   کن ن  تا  آغاز  و  1از  کتابخانه،  ارکان  رویکرد   )2  )

شرح داده  اختصار  رویکرد ترکیبی. در ادامه این دو رویکرد به 

 ش د.می

رویکرد ارکان کتابخانه: این رویکرد پایه   .1

سرفصل اساس  دوره  و  قبلی  های 

است.  ب ده  کتابداری  کارشناسی 

واحد درسی    70ای که از حدود  گ نهبه 

تخصصی، سهم قابل ت جهی به مباحث  

مجم عه  پیرام نی  و  سازی،  اصلی 

سازماندهی، اشاعه، و مدیریت اختصاص  

 یافته است.

 -بازارپسندانه-د ترکیبی )فناورانهرویکر .2

درسی  عمل  برنامه  مقدمه  در  گرایانه(: 

جدید رشته  در خص ص م ت ای برنامه  

 چنین آمده است: 

ص رت ل اظ م ت ایی تالش شده است که چندین نکته به به"

عن ان بارز م رد ت جه قرار گیرد: نخست اینکه بازار کار به 

رار گرفته است. دوم،  رکن اساسی در بازنگری م رد ت جه ق

واحد   32ت زیع واحدهای عملی و نظری با اندکی اختالف ) 

ط ر  واحد نظری در دروس تخصصی اجباری( به   31عملی و  

درس  س م،  است.  گرفته  ص رت  به  مساوی  متمایل  های 

به  اطالعات  تا  فناوری  است  شده  تق یت  اساسی  ص رت 

به دانش  بت انند  رشته  ابیارهآم ختگان  با  ای  راحتی 

ص رت کارآمد کار کنند. در  افیار( به افیار و نرم ن ین)سخت 

های ورود به بازار  کل در برنامه تالش شده است، نیازمندی
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 شناسی ی برنامه درسی جدید دوره کارشناسی رشته علم اطالعات و دانش ضرورت بازساز سهرابی:  چشمه 

کمابیش   احتمالی  با  باالتر  ت صیلی  مقطع  به  ورود  و  کار 

بینی ش د. در تدوین این برنامه سعی بر آن ب ده  یکسان پیش 

ی ارتقا یابد  است که سطح کارشناسی از ل اظ دانش تخصص

و به همین دلیل ب ده است که دروس جدید به این مجم عه  

می انتظار  بنابراین  است.  شده  گستره  اضافه  که  رود 

های این مقطع بت اند انتظارات دانشج یان از یک س   آم خته

کند   تأمین  دیگر  از س ی  را  کار  بازار  مطالبات  )وزارت و 

 ."(3، ص 1393عل م، ت قیقات و فناوری،

تدوین بر  بنابراین،  خاصی  تأکید  درسی  برنامه  کنندگان 

( ت زیع تقریباً  2کردن برنامه درسی با نیاز بازار کار،  (نیدیک1

های  ( تق یت دروس  فناوری 3برابر دروس نظری و عملی، و  

پایه و تخصصی  اطالعاتی دارند. عالوه براین، بررسی دروس  

به  را  نکته  سه  این  نیی  می رشته  تائید  از خ بی  یعنی  کند. 

واحد برنامه درسی جدید رشته علم اطالعات و   132مجم    

است.   21شناسی،  دانش عم می  دروس  به  مرب ط  واحد 

درس پایه   19مانده بدین شرح است:  واحد باقی   111ترکیب  

ه ارزش درس تخصصی اجباری )ب  30واحد(،    38)به ارزش  

واحد(. بنابراین،    10درس اختیاری )به ارزش    5واحد(،    63

واحد    63نسبت نظری، از  از نظر تعداد واحدهای عملی به

  31واحد عملی و    32مرب ط به دروس تخصصی اجباری،  

درصد دروس تخصصی    50واحد نظری است. یعنی بیش از  

واحد دروس    38اجباری عملی هستند. همچنین از مجم    

واحد    111واحد از    40واحد عملی است. در نتیجه    8نیی  پایه  

درصد( عملی هستند   36دروس پایه و تخصصی اجباری )

به  1)پی ست   مرب ط  واحدهای  و  دروس  تعداد  نظر  از   .)

واحد نظری و    11درس )  12مباحث فناوری اطالعات نیی،  

 5درس )  5واحد عملی( از دروس تخصصی اجباری و    13

د عملی( از دروس پایه و در مجم   واح  5واحد نظری و  

واحد یعنی حدود یک س م واحدها مرب ط به مباحث   34

به )این  است  اطالعات  کارورزی   4استثنای  فناوری  واحد 

 است(.

با ت جه به آنچه اشاره شد، اگرچه در مقدمه برنامه درسی  

، به رویکرد خاصی اشاره نشده است، ولی با  1393مص ب  

ت ان پی برد  نامه درسی جدید رشته میها و بر بررسی سرفصل 

ترکیبی  رویکرد  به سمت یک  میل  درسی جدید  برنامه  که 

گرایانه با م  ریت عمل   -بازارپسندانه-یعنی رویکرد فناورانه

 علم کتابخانه دارد. 

 

همخ انی بین عن ان رشته و م ت ای برنامه درسی جدید    -

 دوره کارشناسی 

ید رشته، علم اطالعات و  دانیم عن ان جدط ر که میهمان 

)علم  دانش  اول  وجه  درباره  است.  دووجهی  شناسی، 

مطالعه   آن  م ض    و  ندارد  وج د  خاصی  ابهام  اطالعات( 

پدیده و  است  اطالعات  اطالعاتی  سهرابی،  )چشمههای 

اسی(، اگرچه ابهام وج د  شن. در م رد وجه دوم )دانش (1386

دارد و درک مشترکی در میان اهالی رشته وج د ندارد، ولی 

سهرابی، حیدری و عظیمی  چشمهط ر که نتایج ت قیق  همان 

( دانش  (1395وزیری  داد،  همان نشان  حقیقت  در  شناسی 

است. سابق  )البته    کتابداری  ریسمانباف  و  ، (1392فتاحی 

اند. شناسی را »دانش علمی درباره دانش« تعریت کردهدانش

شناسی صادق  در نتیجه، اگرچه این تعریت برای مفه م دانش

شناسی در عن ان رشته  است، ولی بر سر اینکه م ض   دانش

اطالع دانشعلم  و  »دانش«،  ات  یا  است  کتابخانه  شناسی، 

اختالف نظر جدی وج د دارد. اگر رویکرد اول را بپذیریم،  

شناسی همان علم اطالعات در حقیقت علم اطالعات و دانش 

و کتابخانه سابق است با م  ریت علم کتابخانه. اگر رویکرد 

شناسی  دوم را بپذیریم، م ض   رشته علم اطالعات و دانش

فه م اطالعات و دانش است. در م رد رابطه بین علم دو م

دانش و  شد،  اطالعات  اشاره  که  نکاتی  به  ت جه  با  شناسی 

 (. 3چهار حالت زیر قابل تص ر است )شکل 

 

 
نمایش رویکردهای رابطه علم اطالعات و  -3شکل 

 شناسی دانش

 

اول: علم    رویکرد  و  عام  را  اطالعات  علم  که  رویکردی 

بیند که عن ان انگلیسی قبلی رشته ی از آن میکتابخانه را بخش 
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نمایانگر همین رویکرد است.   1یعنی علم اطالعات و کتابخانه 

در این رویکرد، م ض   کتابخانه م  ر برنامه درسی است و  

چرخد. با ت جه به رابطه ها ح ل این م ض   میاکثر درس

تحییرات  و  نیاز  با  متناسب  اطالعات،  علم  با  کتابخانه  ،  علم 

درسی   برنامه  در  اطالعات  علم  دروس  و  مباحث  برخی 

ش د. این رویکرد مبنای تدوین چند برنامه درسی  گنجانده می 

 قبلی رشته در ایران و جهان ب ده است. 

شناسی را  رویکردی که علم اطالعات و دانش   رویکرد دوم: 

می معرفی  دانش  و  اطالعات  م ض عات  این با  در  کند. 

دانش دانش  شناسی  رویکرد  م ض    برنامه  با  اصلی  م  ر 

برنامه درسی قبلی رشته بر این    6درسی است. هیچ کدام از  

 مبنا تدوین نشده است.

در این رویکرد نیی م ض   رشته علم اطالعات   رویکرد س م:

شناسی، اطالعات و دانش است. البته با این تفاوت که  و دانش

لی برنامه  دانش عام و اطالعات خاص و این دومی م  ر اص

برنامه بررسی  است.  نشان  درسی  رشته  قبلی  درسی  های 

 دهد که تا کن ن چنین رویکردی م رد ت جه نب ده است.  می

شناسی را  رویکردی که علم اطالعات و دانش   رویکرد چهارم: 

دو علم جداگانه با دو م ض   گ ناگ ن اطالعات و دانش با  

نامه درسی بر  کند. در تدوین بر پ شانی تلقی می درصدی هم

اساس این رویکرد، دروسی تقریباً همسنگ از هر دو پدیده  

می  گنجانده  برنامه  در  دانش  و  این  اطالعات  بنابر  ش د. 

رویکرد، برنامه درسی علم اطالعات ح ل م  ر اطالعات و  

مصرف   و  ت زیع  ت لید،  )یعنی  اطالعات  چرخه  مطابق 

سی ح ل شنا ش د و برنامه درسی دانشاطالعات( تنظیم می

 م  ر دانش و مطابق چرخه دانش.

برنامه درسی جدید رشته که در  به م ت ای  با ت جه  حال، 

تفصیل آمده، و با ت جه به م  ریت کتابخانه در  به  1شکل  

اختصاص   و  درسی  برنامه  و    34تدوین  کتابخانه  به  درس 

می  آن،  پیرام ن  درسی  مباحث  برنامه  م ت ای  گفت  ت ان 

که عن ان گیرد، درحالیاول قرار می  جدید در دسته رویکرد

تبعیت  چهارم  یا  س م  دوم،  رویکردهای  از  یکی  از  رشته 

کند. در نتیجه، بین عن ان رشته و م ت ای برنامه درسی می

 ش د.تناقضی آشکار دیده می

 
1 . Library and Information Science 

همچنین اگر قرار باشد، برنامه درسی رشته علم اطالعات و  

هسته و ارکان  شناسی با م ض   اطالعات تدوین ش د،  دانش 

این برنامه درسی با برنامه درسی فعلی متفاوت خ اهد ب د.  

علم    4شکل   م ض    با  رشته  درسی  برنامه  از  نم نه  یک 

دانشکده  جنبش  از  متأثر  که  اطالعات اطالعات  در   2های 

 دهد. است را نشان می 21های آغازین قرن سال 

 
 و ارکان برنامه درسی رشته علم اطالعات م  ر -4شکل 

 

کاستی برجستگی   - و  و  ها  آم زشی  برنامه  احتمالی  های 

 های دوره کارشناسی.  سرفصل 

 های برنامه درسی دسته اول: برجستگی 

همگام شدن با تحییرات و حرکت از م یط کتابخانه سنتی به  

 های اصلی برنامه درسی جدید است.دیجیتالی از برجستگی

 های برنامه درسی ها و ضعت دسته دوم: کاستی 

کاستی جدید،  درسی  برنامه  ضعت در  و  نظر ها  از  های 

می مشاهده  م ت ایی  و  آنساختاری  از  برخی  که  ها ش د 

 اند از: عبارت

بررسی برنامه درسی ابالغی از نظر  الت. اشکاالت ساختاری:  

دهد که اشکاالت متعدی وج د دارد که ساختاری نشان می

بیان کرد:  ت ان آن می را در سه دسته  نب دن    ( 1ها  همخ ان 

جدولی که برای هر درس تنظیم  جدول درس با م ت ای آن:  

می نشان  را  درس  آن  اطالعات  و  است  دارای شده  دهد، 

 
2. iSchool  
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است. ردیت چهارم جدول سرفصل  های دروس  اشکاالتی 

درستی ترسیم نشده  برنامه درسی، یعنی زیر تعداد واحد، به 

غیر ضروری  های  است. در این ردیت نه تنها خ اننده با ست ن 

ش د که همخ انی  ش د، بلکه با م اردی م اجه میم اجه می

عن ان نم نه، بین قسمت جبرانی و نظری در الزم را ندارند. به

آن زیر  اطالعات  و  س م  ندارد  ردیت  وج د  همخ انی  ها، 

نب دن    یکدست (  2،  ( 1393ت و فناوری،)وزارت عل م، ت قیقا 

رفتاری:   اهداف  دروس  نگارش  از  برخی  رفتاری  اهداف 

، ص  2اند )مانند مت ن تخصصی انگلیسی  گذاری شدهشماره

های (، برخی فاقد شماره و عالمت هستند )مانند سیستم20

(، و بسیاری نیی با عالمت خط تیره  87ای، ص  چند رسانه 

(.  3(، و  24شناسی اجتماعی، ص  ان اند )مانند رومشخص شده 

سرفصل  نگارش  نب دن  درس:  یکدست  نگارش  های  در 

نمیسرفصل  مشاهده  رویه  وحدت  دروس،  ش د. های 

های برخی از دروس فاقد عالمت هستند )مانند مت ن سرفصل

انگلیسی   عالمت 21-20، ص  2تخصصی  دارای  برخی   ،)

جامعه، ص  دایره ت خالی هستند)مانند اطالعات و دانش برای  

(، بسیاری دارای عالمت دایره ت پر هستند)مانند بازاریابی  129

اطالعاتی، ص   تیک81خدمات  دارای عالمت  برخی  اند (، 

(، و تعدادی 93های تخصصی الکترونیکی، ص  )مانند نمایه

اند )مانند اص ل طراحی نیی با عالمت خط تیره مشخص شده

سرفصل برخی از    (. همچنین61ای، صافیارهای کتابخانهنرم

دروس دارای رابطه اعم و اخص است )مانند درس شبکه و 

 ( و در برخی این رابطه وج د ندارد.40افیار، ص سخت 

م ت ایی:   اشکاالت  درسی  ب.  برنامه  نیی  م ت ایی  نظر  از 

ضعت دارای  که رشته  است  ایرادهای  و  کمب دها،  ها، 

  د.  شها در ادامه اشاره می اختصار به برخی از آنبه 

برخی از خطاهای تایپی، نگارشی و  . نگارشی و ویرایشی: 1

 آمده است. 2ویرایشی برنامه درسی جدید در پی ست 

های تخصصی  ( نمایه1مانند  . ابهام در عن ان فارسی درس:  2

( طراحی  2الکترونیکی )نمایه در این عن ان قابل تأمل است(،  

کتابخانه  وبگاه  مدیریت  اطال و  مراکی  و  )درس رها  سانی 

بهتر  است.  مدیریت  و  طراحی  م ض   جداگانه  دو  دارای 

 1( سازماندهی م اد  3است به یکی از آنها پرداخته ش د(،  

ابهام  م اد  از  )اصطالح  آن  بجای  است  بهتر  و  است  آمیی 

( مدیریت نشریات  4اصطالح منابع اطالعاتی استفاده ش د(، و  

آن مدیریت  جای  ادواری )این عن ان خیلی کلی است و به

رسانی پیشنهاد ها و مراکی اطال نشریات ادواری در کتابخانه 

 ش د(. می

ها در برنامه  . نب د همخ انی عناوین فارسی و انگلیسی درس 3

نتایج بررسی تطبیق عناوین فارسی و انگلیسی  درسی جدید:  

ندارد.   م اردی همخ انی وج د  در  که  داد  نشان  هر درس 

مقدمه دروس  برمانند:  دانش  ای  و  اطالعات  شناسی/  علم 

Introduction to Information and Knowledge 

Science ای/  ،  مبانی اخالق حرفهProfessional Ethics  ،

ارتباط    Introduction to/1شناسی مبانی 

Communicationو مطب عات  با  آشنایی   ، 

،  Introduction to Press and Mass Mediaها/ رسانه 

 Serials Management inواری/  مدیریت نشریات اد

Librariesای منابع/  ، سازماندهی رایانهComputerized 

Information Organization   مفه م اطالعات و منابع (

 یکسان نیست(. 

درس    مانند،های آن:  . نب د همخ انی هدف درس با سرفصل 4

مفاهیم،  با  دانشج یان  آشنایی  درس  )هدف  داده  پایگاه 

ک قابلیت و  شی ه ها،  و  در  اربرد  جستج   گ ناگ ن  های 

های گ ناگ ن  های اطالعاتی علمی و تخصصی م ض  پایگاه 

های درس درباره طراحی پایگاه  است، در حالی که سرفصل 

 داده است(.  

آن،  5 اهداف رفتاری  با  نب د همخ انی عن ان درس  مانند . 

درس پایگاه داده )پس از گذراندن این درس دانشج  باید  

اپرات رهای  بت اند و  ساده  و  پیشرفته  جستج ی  ان ا    :

ها را ت لیل کند با انتخاب یک م ض   در  کاررفته در آن به 

شناسی و ترکیب های تخصصی علم اطالعات و دانشپایگاه 

 اپرات رهای گ ناگ ن جستج  نتایج گ ناگ ن را ت ضیح دهد(. 

  مانند:های آن،  . نب د همخ انی بین عن ان درس با سرفصل 6

های وب )سرفصل با عن ان کامالً همخ انی ندارد ( فناوری 1

های  و بخشی مرب ط به کاربرد وب، بخشی مرب ط به فناوری

اطالعاتی و ارتباطی و بخشی نیی مرب ط به درس پایگاه داده  

 
شناسی، از  د، در صف ه عن ان انگلیسی کتاب ارتباط مهدی م سنیان را .   1

 .شناسی استفاده کرده است برای ارتباط   communicatology  اصطالح
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( بازاریابی خدمات اطالعاتی )در سرفصل درس،  2است(،  

است(،   اطالعاتی  منابع  بازاریابی  طر3م  ر  اص ل  احی  ( 

ای )اصل یا اص لی در سرفصل درس  افیارهای کتابخانه نرم

عن ان مثال، وقتی درسی با عن ان اص ل  ذکر نشده است. به

می تعریت  تربیت  و  در  تعلیم  هست  این  انتظار  ش د 

ها به اصل کمال، اصل خالقیت، اصل فعالیت و غیره سرفصل 

 اشاره ش د(. 

مانند: شده آن،  ی . ارتباط ضعیت عن ان درس با منابع معرف 7

منبع برای این درس معرفی    8شناسی اجتماعی )درس روان 

رسد بخشی از منابع از سرفصل قبلی درس شده که به نظر می

شناسی عیناً به این قسمت انتقال داده شده است. انتظار روان 

شد که در برنامه درسی  ای ذکر میاین است که منابع اصلی

برای درس روانروان  اجتماعی معرفی شده ششناسی  ناسی 

 است

  مانند:پ شانی بین دروس و وج د م ت اهای تکراری،  . هم 8

هم 1 مرجع(  درس  سه  بین  اسالمی، پ شانی  عل م  شناسی 

(  2های تخصصی الکترونیکی،  شناسی تخصصی و نمایه مرجع

نمایه هم درس  چکیدهپ شانی  و  نمایه سازی  با  های ن یسی 

شانی درس کارگاه رایانه با  پ ( هم3تخصصی الکترونیکی،  

افیار و سیستم افیار و مبانی نرم دروس مبانی شبکه و سخت 

افیارهای پ شانی بین دروس اص ل طراحی نرم ( هم4عامل، و  

دروس،  کتابخانه  برخی  در  همچنین  داده.  پایگاه  با  ای 

تکراری مشاهده می مفاهیم م ت اهای  مانند سرفصل  ش د، 

پای و  فایل  رک رد،  فناوری فیلد،  دروس  در  و  گاه  های وب 

 ای منابع.  سازماندهی رایانه 

منابع معرفی شده برای هر درس:  . مشکالت منابع معرفی 9

شده برای هر درس از چند جهت حائی اهمیت است: نخست  

انب ه منابع اطالعاتی   از میان  اینکه چ ن ش را این منابع را 

بخشد.  عتبار می کند، در نتیجه به این منابع ام ج د انتخاب می

، این منابع برای تدریس و معرفی به دانشج یان در  روازاین

اول یت قرار دارند. دوم اینکه، برخی از این مت ن، منبع اصلی 

ش ند و انتظار این است آزم ن کارشناسی ارشد م س ب می

که طراحان سؤاالت آزم ن ارشد، بر اساس م ت ای این منابع  

نتیجه در  کنند،  طرح  منابعی   سؤال  چنین  روی  دانشج یان 

کنند. س م اینکه، در ص رت معرفی یک اثر گذاری میسرمایه

عن ان منبع درس، در برخی م ارد دانشج  نیی مجب ر به به 

تهیه آن است. چهارم اینکه، معرفی هر منبع در تعداد دفعات 

که  است  تأثیرگذار  منبع  آن  به  استناد  یا  و  دانل د  استفاده، 

آنها  منابع   شاخص   امروزه  کیفیت  و  کمیت  سنجش  های 

آیند،. با ت جه به نکاتی که اشاره شد وضعیت حساب می به 

ها در شده از نظر ن   منبع و فراوانی و درصد آنمنابع معرفی

 آمده است.  1جدول 

 

 
  

 

 شده برای دروس پایه، اختصاصی اجباری و اختیارین   و تعداد منابع معرفی -1جدول  
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با   فراوانی  بیشترین  فارسی«  تألیفی    240شده است. »کتاب 

نامه ت صیلی« کمترین فراوانی با  درصد( و »جیوه و پایان   54)

 اند. درصد( را به خ د اختصاص داده 0.2) 1

ای  کتاب انگلیسی و ترجمه   146تاب فارسی در برابر  ک  240

معرفی شده است. با ت جه به اینکه خاستگاه اصلی رشته و  

ت سعه آن بیشتر در امریکا و اروپا ب ده است، بنابراین سهم 

 37.7نسبت سهم  درصد  به  54کتاب تألیفی فارسی یعنی  

 تأمل است. ای کامالً قابل درصد کتاب انگلیسی و ترجمه 

نامه  شده، یک جیوه درسی و یک پایاندر میان منابع معرفی

سند و مقاله کنفرانس نیی معرفی شده   16کارشناسی ارشد و  

 است. 

معرفی منابع  شرح   درمجم  ،  بدین  مشکالتی  دارای  شده 

به کار  1است:   انتخاب منابع  ( رویکرد علمی مشخصی در 

است،   نشده  اعتبارسنج2گرفته  شده،  معرفی  منابع  ی ( 

ش د که در ذیل دو یا چند ( منابعی مشاهده می 3اند،  نشده 

اند، مانند کتاب مدیریت دانش: مفاهیم و درس معرفی شده

( که به عن ان  1386زاده )ها، تألیت م مد حسن زیرساخت 

معرفی   مدیریت دانشو    سنجیآشنایی با علممنبع دو درس  

 1 یسی  ن، برنامه 2و  1شده است. یا منابع دروس کارآم زی  

(  4عیناً مشابه هستند،    2و  1و مت ن تخصصی انگلیسی     2و

برخی منابع معتبر م ج د در فهرست منابع دروس مرب طه  

ن یسی: سازی و چکیدهنمایهش ند، مانند کتاب  مشاهده نمی 
نظری و عملی برای درس  مبانی  لنکستر،  فردریک  تألیت   ،

اطالعات   (5، و ن یسیسازی و چکیدهها و فن ن نمایهروش

اند و در  ص رت یکدست تنظیم نشدهشناختی منابع به کتاب

ش د،  م اردی ایرادهای نگارشی و ویرایشی در آن مشاهده می 

درس   برای  که  منبع  این  دادهمانند  شده    ساختمان  معرفی 

 Ellis Horowitz and Sartaj Sahni, Fundamentalsاست:  

of Data soft ware.   
 

 گیری نتیجه 
های  نسبت برنامهییان تحییر در برنامه درسی جدید بهدربارۀ م

، به 1393درسی قبلی، در دو قسمت برنامه درسی مص ب  

مییان تحییر در م ت ای برنامه اشاره شده است. نخست در  

  60ص رت میانگین در این بازنگری نیدیک به  : »به 3صف ه  

درصد در م ت ای برنامه تحییراتی داده شده است. عالوه بر  

پیشین،   دروس  م ت ای  و  عن ان  در  درس   18تحییرات 

کردهبه  تحییر  اساسی  ازاینص رت  برای   12بین،  اند.  درس 

و   شده  اضافه  بار  درس  6اولین  از  از درس  پیشین  های 

)سرفصل  است«  شده  حذف  و ها  ت قیقات  عل م،  وزارت 

سرفصل( 3139فناوری،   پایانی  جدول  در  همچنین  ها  ؛ 

درصد قید    50/ 75( میانگین کل تحییرات  133-132)صف ات  

 شده است.  

فارغ از اینکه، در یک متن واحد بین مقدمه و پایان آن تقریباً 

این   درباره  متعددی  ابهامات  دارد.  وج د  تفاوت  درصد  ده 

کن ن   تا  مجم  ،  در  دارد.  وج د  تحییر  برن  6مییان  امه  بار 

جمعاً   است.  شده  بازنگری  کارشناسی  درس   85درسی 

های مرتبط به آن تص یب شده تخصصی کتابداری و م ض  

درس   85درس از این    26است. در آخرین برنامه مص ب،  

حذف یا با دروس دیگر ادغام و ده درس جدید اضافه شده  

نکته  ایجاد شده است.  تحییراتی  نیی  است. در سایر دروس 

ت جه   سرفصل  21اینکه،  جالب  از  جیء درس  جدید  های 

درس( دوره کارشناسی کتابداری   35همان برنامه آم زشی )

 80تر،  عبارت روشن دانشگاه تهران قبل از انقالب است. به

 45واحد دوره کارشناسی دانشگاه تهران قبل از انقالب در  

رو،  ازاین تجمیع شده است.    1393واحد برنامه درسی مص ب  

دمه و پایان برنامه درسی مص ب  وج د دارد با   آنچه در مق

 نتایج این بخش از ت قیق ، در تناقض است.

نتایج نشان داد برنامه درسی جدید مبتنی بر رویکرد خاصی 

نیست، اما تأمل در برنامه درسی مؤید یک رویکرد ترکیبی 

گرایانه با م  ریت عمل   -بازارپسندانه-یعنی رویکرد فناورانه

 ه است. علم کتابخان

 اند از:  آنچه درباره این برنامه درسی م ل تأمل است، عبارت 

شده، ولی  های خ ب و جذابی در نظر گرفته  اگرچه درس   -

و   م  ر  که  پراکنده  دروس  از  است  ترکیبی  درسی  برنامه 

م ض   آن کتابخانه است، نه اطالعات و دانش. انتظار این 

به  را  کتابخانه  برنامه،  از عاست که م ت ای  ن ان یک طیت 

تمام   و  دهد  پ شش  ه شمند  کتابخانه  تا  سنتی  کتابخانه 

های آن را در بر گیرد. بنابراین، هدف این برنامه نه  م ض  

بلکه تربیت  یک متخصص علم اطالعات و یا دانش،  تربیت  

 های قلمرو کاری. کتابداری است آشنا با فناوری 
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رشته که علم    م  ر برنامه درسی که کتابخانه است با عن ان  -

دانش و  اگرچه  اطالعات  است.  تضاد  در  است  شناسی 

درگذشته کتابخانه در زیر چتر علم اطالعات قرار داشت، اما  

که جنبش دانشکده اطالعات در جهان شرو     2005از سال  

ها کتابخانه را از علم اطالعات جدا  شد، برخی از دانشکده 

ام از دو وجه  کدکردند. به هر حال، برنامه درسی جدید هیچ

دهد،  شناسی را پ شش نمیعن ان یعنی علم اطالعات و دانش 

ش د، یا در م رد عن ان رشته ت ضی ات  ، پیشنهاد میروازاین

   بیان ش د یا م ت ای برنامه درسی اصالح ش د. شفاف

برنامه درسی تا حدودی به فناوری اطالعات نیدیک شده   -

 است. 

کنندگان برنامه درسی  استه تدویناگرچه این برنامه به خ   -

دلیل سازی آن به مدت پاسخ خ اهد داد، ولی پیاده در ک تاه 

بنیان معرفت  هایتضعیت  و  ع اقب  نظری  رشته،  شناسی 

منظ ر تق یت ، به روازاینناخ شایندی درپی خ اهد داشت.  

شناسی الت صیالن رشته، دروسی مانند جامعهبنیه نظری فارغ

علم فلسفه  بنیان  علم،  اطالعات،  فلسفه  نظری یا  های 

سازماندهی اطالعات و دانش، مبانی نظری بازیابی اطالعات،  

 ش د.ها پیشنهاد می و مانند این

همگام  - جدید،  درسی  برنامه  اصلی  و  برجستگی  شدن 

حرکت هم بنابراین،  است.  جدید  پارادایم  با  آن  راستایی 

مجازی   فضای  به  سنتی  م یط  از  برنامه  ملم س تدریجی 

می را  برجستگی  این  درونی است.  در  درس   9سازی  ت ان 

ای درس سازماندهی رایانه  5مهندسی کامپی تر به رشته، و  

ها و مراکی اطالعاتی،  منابع، طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه 

ای، و  افیارهای کتابخانه های وب، اص ل طراحی نرمفناوری 

ایجاد سه فناوری    قصد طراحی وطراحی کتابخانه دیجیتال به

( کتابخانه  3سایت کتابخانه، و  ( وب 2افیار کتابخانه،  ( نرم 1

 دیجیتال به وض ح دید. 

ها  های برنامه درسی جدید، خطاها، ضعتدر کنار برجستگی

کاستی به و  برنامه  در جیئیات  نیی  در  های چشمگیری  ویژه 

ش د، مصادیق برخی از های دروس آن مشاهده میسرفصل

 های ت قیق آمده است. ذک ر در بخش یافتهم ارد م

 ش د: افیون بر آنچه اشاره شد، م ارد زیر پیشنهاد می

از جمله مباحث کلیدی در تدوین برنامه درسی،  −

های تدوین شده است. مسئله تضمین کیفیت برنامه 

کیفیت  تضمین  برای  سازوکارهای  است  الزم 

و  برنامه  اطالعات  علم  رشته  درسی  های 

ش د،  سی در کش ر ایجاد ش د. پیشنهاد می شنادانش 

انجمن  در  م ج د  سازوکارهای  به  ت جه  با 

اطال  و  برنامه کتابداری  اعتبار  ایران،  های رسانی 

 درسی ت سط این انجمن سنجیده ش د. 

های دیگر برنامه درسی کارشناسی  یکی از چالش  −

ازحد به شناسی، ت جه بیش علم اطالعات و دانش 

های انگاشتن آن با جنبهسنگهم های عملی و  جنبه

نظری و اص ل بنیادین و مبانی رشته است. پیشنهاد  

با م ض   نقد و بررسی برنامه  ش د کنگرهمی ای 

 درسی رشته برگیار ش د.

برنامه − بعدی، شایسته است در مقدمه  های درسی 

برنامه  برنامه س ابق  و  و ن یسی  رشته  درسی  های 

 ناگ ن که در این رویکرد برنامه درسی از جهات گ

 مقاله به آن اشاره شد، آورده ش د. 

جدید،  − درسی  برنامه  اطالعات«  »علم  بخش 

نمی  برآورده  را  است، انتظارات  این  انتظار  کند. 

شکل   بازیابی   4مطابق  مانند  آن  ارکان  برای 

دسترس اطالعات،  ت لیل  پذیری، اطالعات، 

یا  مطالب  غیره،  و  استفاده  کاربرد،  ارزیابی، 

 ایی در برنامه گنجانده ش د.هدرس

برنامه − ش رای  است  رشته، شایسته  رییی 

های درسی را به انجمن اعتبارسنجی منابع سرفصل 

تردید رسانی ایران واگذار کند. بی کتابداری و اطال  

چنین اقدامی نه تنها به پیشبرد رشته کمک خ اهد 

کرد، بلکه در خلق آثار ارزشمند رشته نیی راهگشا 

 .  خ اهد ب د

پررنگپیشنهاد می  − به  ت جه  با  شدن خدمات ش د 

دانشگاه  انتظار  و  کش ر  در  از پژوهشی  ها 

دادهفارغ  مدیریت  دروس  رشته،  های الت صیالن 

این  مشابه  و  علمی  منابع  ارزیابی  به پژوهشی،  ها 

 دوره اضافه ش د. 
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رشته  − این  درسی  برنامه  هسته  اینکه،  به  ت جه  با 

زمانی خدماتی است، کتابخانه است و کتابخانه سا

خدمات   روازاین مانند  دروس  برخی  وج د 

شناسی شناسی رفتار کاربر، جامعه اطالعاتی، روان 

کنندگان، مشاوره اطالعاتی، رفتار  استفاده و استفاده 

مخاطب اطال  و  درسی یابی،  برنامه  در  شناسی 

 رسد.نظر میضروری به 

ست. از در مجم  ، اک سیستم اطالعاتی در حال دگرگ نی ا

های برآمده از آن مانند یک طرف م یط سنتی کتابخانه و نظام

با چالشن یسی و رده فهرست  اند و  های جدی م اجهبندی 

امروزه علم کتابخانه یک طیت بسیار وسیع از کتابخانه سنتی 

تا کتابخانه ه شمند اجتماعی را که متأثر از دو رویکرد جبر  

دهد. از شش قرار میفناوری و جبر اجتماعی است ت ت پ 

شناس حرفه س ی دیگر، وب، کتابخانه جدید است و وب

به   سنتی  کتابخانه  از  گذار  حال  در  ما  قلمرو.  این  جدید 

کتابخانه جدید هستیم. طبیعی است که این م یط جدید و 

فعالیت گستردگی  مهارت این  و  دانش  خدمات،  و  های ها 

های رشته  صل خ د بازنگری سرفبه طلبد که خ د جدید را می

اجتناب میرا  باید ناپذیر  جدید،  درسی  برنامه  پس  کند. 

ها دلیل ضعت متناسب با این م یط بازسازی ش د. همچنین به 

پ شانی و تکرار مباحث در برخی  های اساسی، هم و کاستی

ضروری،  نب د برخی  های غیردروس، وج د مباحث و درس 

اشک و  درسی  برنامه  در  ضروری  دروس  و  االت  مباحث 

آن از  برخی  به  که  اشاره شد،  متعددی  مقاله  این  در  نیی  ها 

بازسازی این برنامه درسی با حض ر اکثریت متخصصان رشته 

 ناپذیر است.یک ضرورت اجتناب
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 شناسی ی برنامه درسی جدید دوره کارشناسی رشته علم اطالعات و دانش ضرورت بازساز سهرابی:  چشمه 

2پی ست   

 
  1393بهمن  28درسی مص ب . برخی اشتباهات تایپی و م ت ایی در نسخه برنامه 2جدول

 ردیف کلمات/ عبارت/ جمالت  صفحه  سطر  شکل صحیح 

  .1 رسانیهای و مراکز اطالعکتابخانه  2 9 رسانی ها و مراکز اطالعکتابخانه 

  .2 آموخنگان 3 20 آموختگان

  .3 بپرازند  4 17 بپردازند 

  .4 تعارف ابتدایی 22 - تعاریف ابتدایی

  .5 های اجتماعیناهنجاری  24 - دو بار پشت سر هم تکرار شده است.

  .6 تاثرات متقابل تاریخی و اجتماعی علم  26 - ثیرات متقابل تاریخی و اجتماعی علم أت

  .7 عبارات و واژ ها 30 - هاعبارات و واژه

  .8 علم نجی  48 - سنجیعلم 

  .9 نیازهای اطاعاتی 51 - نیازهای اطالعاتی 

  .10 ها فهرستند مستند نام 53 - ها فهرست مستند نام

  .11 اسامی مولفان و غیر ایرانی 53 - اسامی مؤلفان غیر ایرانی

  .12 سایوب 83 - سایتوب

  .13 عضر حاضر 85 - عصر حاضر

  .14 علبارت بولی  97 - عبارات بولی

  .15 کنسیوم  100 - کنسرسیوم 

  .16 نقش جامعه در یاجاد  118 - نقش جامعه در ایجاد 

  .17 های آموزشگاهی را تبببنم نمودهنه کتابخا 123 - های آموزشگاهی را تبیین نمودهکتابخانه 

  .18 اموطان دانش 123 - آموزان دانش

  .19 المللی تویلد  آشنایی با مراکز ملّی و بین 123 - المللی تولید  آشنایی با مراکز ملّی و بین

  .20 توسعه علوم در در 131 - توسعه علوم در

ساعت و برای هر واحد   16تعداد ساعات برای هر واحد نظری 
 ساعت در نظر گرفته شده است. 32عملی 

ساعت و برای هر واحد عملی   16تعداد ساعات برای هر واحد نظری،   4 6

 واحد در نظر گرفته شده است.  32

21.  

برای ورود به دوره کارشناسی رشته، آزمون تخصصی از سوی 
 شود.سازمان سنجش برگزار نمی

ورود به آموزش  شرایط اولیه ورود به رشته تابع قوانین و مقررات کلی 5 28

عالی است و عالوه برر آن گررانردن آزمرون ورودی تخصصری کره از 

 شود الزامی است. سوی سازمان سنجش تعیین و اعالم می

22.  

  .23 گفته انجام شده است. بازنگری حاضر با توجه به این نکات پیش 3 11 گفته انجام شده است. بازنگری حاضر با توجه به نکات پیش

-می 12، و 30، 19را جمع سه عدد درس درست است. زی61
 .61شود 

 19درس در قالب سره گرروه دروس پایره    67در این بازنگری جمعاً   3 11

 درس .  12درس، و تخصصی اختیاری  30درس، تخصصی اجباری 

24.  

درصد اعالم   75/50میانگین تغییرات  133در جدول صفحه 
 شده است!

درصرد در محتروای   60ه  صورت میانگین در این بازنگری نزدیک بربه 3 13

 برنامه تغییراتی داده شده است. 

25.  

  48ساعت نظری و جمعاً  16ساعت عملی،  32این درس 
 قید شده است.  48شود که در قسمت واحد نظری ساعت می 

محاسرربه تعررداد سرراعات درس آمررار مقرردماتی در علررم اطالعررات و  6 -

 شناسی اشکال دارد. دانش

26.  

1-2 علم اطالعات  رسرانی، فلسرفه علرم رسانی، پیدایش علم اطالععلم اطالعموضوعیت   12 

 رسانیاطالع

27.  

ها، عنوان درس جدید و در جدول تغییرات عناوین درس
 قدیم جابجا شده است

  .28 شناسیعنوان درس مبانی علم اطالعات و دانش 132 -

 

 

 

 

 

 

 


