
 

 

رسانی برای ی آموزشی رشته کتابداری و اطّالعهابرنامهمطالعۀ 

 1بازنگری برنامه درسی دانشگاه علّامه طباطبائی در مقطع کارشناسی

 2علي جاللي ديزجي

 11/9/29تاریخ پذیرش:  11/6/29تاریخ وصول:

 چکیده
رسانی انسانی ماهر مراکز اطّالعرسانی برای تربیت نیروی آموزش دانشگاهی از الزامات رشته کتابداری و اطّالع

است. تحقیق حاضر در پی مطالعه برنامه درسی رشته برای بازنگری و تغییر در دروس تخصّصی اجباری و 

اختیاری برنامه آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی در دوره کارشناسی است. مطالعه به روش اسنادی و توصیفی با 

رک و مطالعه تطبیقی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را برنامه مطالعه و مشاهده منابع، اسناد و مدا

ی کارشناسی هابرنامهرسانی دانشگاه عالمه طباطبائی، اسناد و مدارک مربوط به آموزشی گروه کتابداری و اطّالع

ی کتابداری و اهگروهی آموزشی هابرنامهرسانی ایران، و مقاالت و ی ایران، انجمن کتابداری و اطّالعهادانشگاه

سویی با ی آموزشی رشته برای همهابرنامهدهند یمدهند. نتایج نشان یمی خارج تشکیل هادانشگاهرسانی اطّالع

. اندگرفتهتحوالت اجتماعی و فناوری و ارتقاء مهارت نیروی انسانی در جهان و ایران مورد تجدید نظر قرار 

های آموزشی به صورت ان اهواز و الزهرا تغییراتی را در برنامهی فردوسی مشهد، تهران، شهید چمرهادانشگاه

تفاوتی بین برنامه آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی با  1932تا  1939ی هاسالاند، بین غیرمتمرکز اعمال کرده

ه در آن اجرا شد 1921-1932شود و برنامه آموزشی جدید از اوّل سال تحصیلی یمی مذکور مشاهده هادانشگاه

 196واحد کمترین مقدار و دانشگاه هاوایی با  15است. برنامه دانشگاه تگزاس شمالی و کاتولیك آمریکا با 

است و تفاوت ناشی از  31ترین مقدار واحد درسی را دارند اما جمع واحدهای دروس برنامه ایران یشبواحد 

ترین فراوانی و پراکندگی دروس یشب. استهآنمشتق از نیازسنجی  هادانشگاهسیاست متفاوت و انعطاف برنامه 

ای بر خدمات مرجع و اطّالع رسانی و کمترین متعلق به درس مقدّمه 1مورد و رتبه  11ی خارج با هادانشگاه

های اطّالعات و ارتباطات، یفناورمورد و رتبه هشتم به طور مشترک متعلق به دروس آشنایی با  1فراوانی با 

                                                                                                                         
 طباطبائی می باشد.این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مورد حمایت دانشگاه عالمه . 1
 dizaji@yahoo.com. استادیار گروه کتابداری و اطّالع رسانی دانشگاه عالمه طباطبائی. 9
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ی ارتباطی، امنیت هامهارت، اصول کار مرجع و هادادهالعات، ارزیابی محتوایی پایگاه آموزش سواد فناوری اطّ

ها، بازاریابی و اقتصاد اطّالعات، طراحی واژگان، مدیریت حفاظت و نگهداری، مقدّمه ای بر علوم شناختی، داده

ست. جمع تعداد دروس پیشنهادی ای بر مدیریت آرشیو اای، و مقدّمههای چندرسانهیفناورمقدّمه ای بر منابع و 

بدون احتساب دروس پایه و عمومی است که با  191 واحدهاو جمع  5و تخصّصی اختیاری  11تخصّصی اجباری 

واحد بر برنامه جاری، هماهنگی بین برنامه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و توزیع دروس  91فزونی 

 ها توصیه شده است.یشگرا

رسانی، بازنگری برنامه ، برنامه درسی، کتابداری و اطاّلعمه آموزشیبرنا :واژگان کلیدی

 .هادانشگاهآموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی، ایران، 

 مقدمه

رسانی ماهیتی چند وجهی و میان رشته ای دارد که به طور پیوسته  اطاّلعحرفه کتابداری و 

نیمه دوّم قرن بیستم سرآغاز . ودشیمپذیرفته و متحول  تأثیردیگر دانش بشری  یهاحوزهاز 

رود تا شکل جدیدی به روابط درونی و برونی محیط یمعصر تفوق فناوری است و این عامل 

اندیشمند سرشناس  9، جامعه شناس معروف و فردریك ویلفرد لنکستر1اطاّلعاتی بدهد. دانیل بل

فناوری نقش تعیین کننده حوزه اطاّلع رسانی معتقدند که در میان متغیّرهای گوناگون، متغیر 

تری دارد. البتّه باید اشاره کرد که تولید و مصرف اطاّلعات رابطه تنگاتنگی با فرایند تحقیق و 

توسعه دارد و فناوری به منزله ابزاری در خدمت مدیریت تولید و اقتصاد است )فتاحی، 

کرد درونی همه های جدید اطاّلعات و ارتباطات، کاریفناورهای اخیر در یشرفتپ(.1921

 رسانی را متحول ساخته است. و مراکز اطاّلع هاکتابخانهو به تبع آن روند و نوع کار  هاسازمان

دانش  ( و1936نی شاغل در آن است )قیامی، سرمایه هر سازمان، نیروی انسا ینترمهم

 مدیریّتموضوع  وحاصل از آموزش رسمی و غیر رسمی و تجربه حرفه ای نیروی انسانی 

. یك نظام آموزشی هاستسازمانمورد توجه مدیران و مسئوالن و دانش یکی از مباحث جدید 

ونتری بهره ببرد که از نقطه نظر تئوریك و تواند از پویایی الزم و کارآمدی فزیمدر صورتی 

                                                                                                                         
1. Daniel Bell 
2. Frederick Wilfred Lancaster 
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اجرایی و بازار کار بومی از یك سو و شرایط جهانی از  عملی و نیز سازگاری با شرایط محطیی،

 گر مورد بازبینی مداوم قرار گیرد. سوی دی

الت به طور تصاعدی روبه های نوین، دامنه، سرعت، و تنوع تحوّیفناوراکنون که به مدد 

رسانی که اطاّلعو مراکز  هاکتابخانهگسترش است، برای پرورش نیروی انسانی کارآمد برای 

قشار متفاوت را در کشور ات مناسب برای ااطاّلعمسئولیت اصلی فراهم سازی و دسترس پذیری 

رسانی نیاز مداوم به بازنگری و تجدید ساختار داردو  اطاّلعبر عهده دارند، آموزش کتابداری و 

ت، نو اندیشی و رسانی بتوانند در محیط جدید با خالقیّاطاّلعالزم است متخصصان کتابداری و 

( تا با ایفای نقش ارزنده 1952ها را دوباره تعریف و طراحی کنند )فتاحی، یتفعالنوآوری تمام 

ی صاحبان حرفه تعیین هامهارتبه نیازهای بازار کار پاسخ مثبت دهندزیرا که نیازهای بازار کار و 

کننده نوع آموزش الزم برای افراد در جامعه است. شورای عالی برنامه ریزی هدف از تدریس 

اختن دانشجویان با اهمیت نقش رسانی در سطح کارشناسی را آشنا ساطاّلعدروس کتابداری و 

جهت کار در انواع  هاآندر گسترش فرهنگ و علوم و فنون در جامعه و آماده ساختن  هاکتابخانه

ی الزم در انجام امور تعریف کرده است )وزارت فرهنگ و هامهارتو ایجاد  هاکتابخانهمختلف 

ری دانشجویان رشته کتابداری و بنابراین، آموزش نظ (.1951عالی، شورای برنامه ریزی،  آموزش

رسانی در صورتی پاسخگوی نیازهای جامعه خواهد بود که هم جهت گیری عمومی اطاّلع

های نوین یشرفتپیازهای بالقوه کاربران در داخل کشور را هدف قرار دهد و هم بتواند خود را با ن

شده با کار عملی، بقا و  برای رقابت در سطح جهانی هماهنگ سازد و با تلفیق مباحث نظری بومی

ین ترعمدهتلفیق علم و عمل  توسعه رشته را تضمین کند. بر همین اساس عقیده بر آن است که

 .(1951بخش سرمایه نیروی انسانی است )مهدوی، 

مختلف که پیوسته در  یهامحملدر  آنات و ارائه اطاّلعبا توجه به گسترش روز افزون 

نامه آموزشی و اجرای برنامه ای که متعلق به سالیان پیش است و حال تغییر است، ایستایی در بر

 .رسدینممنطقی به نظر  عدم بازنگری سرفصل دروس

که با تحوالت جدید در  رسانیاطاّلعدر حال حاضر، دانشجویان رشته کتابداری و 

 هاآن شناسایی و کاربرد یهاروشمتنوع و  یهامحملاتی در اطّالعو افزایش منابع  هایفناور
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درسی متناسب با این  یهاسرفصلو  هابرنامهروبرو هستند، نیازها و انتظارات متفاوتی دارند که 

ه برنامه ای نو برای چنین و تهیّ هاستآننیازها و انتظارات، الزمه برنامه آموزشی برای 

 البتّهست. ر به معنی قراردادن مشتری در کانون توجه نظام آموزشی ادانشجویانی در محیطی متغیّ

آموزشی تنها یکی از عناصر سیستم آموزش عالی است و بدون تغییر در سایر اجزای  یهابرنامه

اتی موجود، رابطه با محیط و بازار کار و عوامل اطاّلعسیستم، یعنی امکانات آموزشی، منابع 

 به موفقیت و اهداف نظام آموزشی امیدوار بود. توانینمدیگر 

رسیدن به اهداف نظام آموزشی که تربیت نیروهای متخصص در زمینه در همین راستا برای 

و مراکز  هاکتابخانهرسانی و همچنین استفاده از این نیروها در انواع مختلف اطاّلعکتابداری و 

ات و دانش اطاّلع مدیریّتمراکز تولید و انتشار علمی مراکزآموزشی و پژوهشی، و  رسانی،اطاّلع

رسانی در سطح اطاّلعدر صدد مطالعه برنامه آموزشی رشته کتابداری و  باشد، پژوهش حاضریم

دوره کارشناسی براساس وضعیت موجود کشور و نظام آموزشی رشته در خارج از کشور به 

اجرای پژوهش  است. طباطبائیمنظور ارزیابی و بازنگری برنامه آموزشی رشته در دانشگاه عالمه 

موزشی این رشته را با نیازهای روز هماهنگ سازد و پایه ای برای تواند محتوای برنامه آیمحاضر 

 ی مشابه باشد.هارشتهی درسی هابرنامهاستفاده در بازنگری 

 اهداف پژوهش

آن در برنامه آموزشی بازنگری و  رسانیاطاّلعبرنامه درسی رشته کتابداری و مطالعه 

 :شودیمانجام یر زبه منظور دستیابی به اهداف  طباطبائیدانشگاه عالمه 

موجود به منظور تعیین و اعمال  : بررسی وضعیت برنامه درسی دوره کارشناسی اوّلهدف 

اختیاری، و پیش نیاز هر یك در رشته دروس تخصّصی اجباری وتغییر )حذف و اضافه( در 

 .طباطبائیدانشگاه عالمه  رسانیاطاّلعکتابداری و 

و  تخصّصی اجباریاتی مربوط به دروس اطاّلع: تعیین محتوای درسی و منابع دوّمهدف 

 .طباطبائیدانشگاه عالمه  رسانیاطاّلعاختیاری قابل ارائه در دوره کارشناسی کتابداری و 

 .به دنبال دستیابی به اهداف فرعی زیر است این تحقیقفوق، برای رسیدن به اهداف 
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 معتبر جهان یهااهدانشگ رسانیاطاّلعکارشناسی کتابداری و  یهابرنامهبررسی  -

به  ایران یهادانشگاه رسانیاطاّلعکتابداری و  یهاگروهکارشناسی  یهابرنامهبررسی  -

 میزان انطباق و عدم انطباقلحاظ تغییرات انجام شده، و 

 رسانیاطاّلعکارشناسی کتابداری و  یهابرنامهافتراق و بررسی وجوه اشتراک  -

 ایران یهادانشگاه

 رسانیاطاّلعبرنامه های کارشناسی کتابداری و و افتراق اشتراک بررسی وجوه  -

 ایران و خارج یهادانشگاه

اصالحات و بازنگری ضروری در برنامه کارشناسی کتابداری و پیشنهاد انجام  -

 رسانیاطاّلع

 های تحقیقپرسش

 زیر است: یهاپرسشپژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به 

رسانی در دست اجرا در گروه کتابداری و اطاّلعابداری و آیا برنامه کارشناسی کت -1

 ی ایران مطابقت دارد؟هادانشگاهی آموزشی سایر هابرنامهرسانی دانشگاه عالمه طباطبائی با اطاّلع

رسانی در دست اجرا در گروه کتابداری و اطاّلعآیا برنامه کارشناسی کتابداری و  -9

 ی جهان مطابقت دارد؟هادانشگاهی آموزشی سایر هابرنامهائی با رسانی دانشگاه عالمه طباطباطاّلع

 رسانیاطاّلعآموزشی گروه کتابداری و  یهابرنامهاساسی در بین  یهاتفاوتچه  -9

 جهان وجود دارد؟ یهادانشگاهآموزشی سایر  یهابرنامهدانشگاه عالمه طباطبائی با 

دانشگاه عالمه  رسانیاطاّلعداری و برای روزآمد کردن برنامه آموزشی گروه کتاب -1

 طباطبائی چه تغییراتی باید انجام گیرد؟

اجباری و اختیاری قابل ارائه در دوره  تخصّصیاتی دروس اطاّلعمحتوای درسی و منابع  -1

 چیست؟ طباطبائیدانشگاه عالمه  رسانیاطاّلعکارشناسی کتابداری و 
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 روش تحقیق

اسناد و دی از نوع توصیفی به شیوه مطالعه و مشاهده اسنامطالعه حاضر روش روش تحقیق 

ات الزم اطاّلعروند مطالعه به شیوه زیر صورت گرفته و  و استمدارک و مطالعه تطبیقی 

 گردآوری شده است:
دروس تخصّصی ت برنامه موجود و تعیین یعنی بررسی وضعیّ اوّلبرای رسیدن به هدف 

و پیش نیازهای هر کدام، برنامه دوره  نیاز هر یكاختیاری، تعداد واحدهای مورد اجباری و 
بررسی مبتنی به مباحث مطرح شده در و بررسی شده،  رسانیاطاّلعکارشناسی رشته کتابداری و 

درسی سایر  یهابرنامهایران و بازنگری  رسانیاطاّلعکمیته آموزش انجمن کتابداری و 
 بوده است. هادانشگاه

اتی مربوط به دروس اطاّلعنی تعیین محتوای درسی و منابع ، یعدوّمبرای رسیدن به هدف 
اجباری و اختیاری شامل نام درس، تعداد واحد، نوع واحد، پیش نیاز، هدف کلی،  تخصّصی

 زیر انجام گرفته است: یهااقدامرئوس مطالب، و منابع 

تحصیلی  یهادورهات در باره اطاّلعجستجوی کتابخانه ای و اینترنتی برای جمع آوری . 1
 ایران یهادانشگاهاز  رسانیاطاّلعکتابداری و 

تحصیلی  یهادورهات در باره اطاّلعجستجوی کتابخانه ای و اینترنتی برای جمع آوری . 9
 معتبر جهان یهادانشگاهاز  رسانیاطاّلعکتابداری و 

تحصیالت تکمیلی دانشجویان و  از اساتید متخصص دانشگاهی، هایسنجبررسی نظر . 9
 و دکتری( کارشناسی ارشد)

 .ایران یهادانشگاهبررسی بازنگری در برنامه درسی رشته در دیگر . 1
ی آمار توصیفی نظیر هاشاخصی گردآوری شده از طریق هادادهافزون بر این، اطاّلعات و 

زشی که بر مبنای آن تغییرات الزم در برنامه آمو اندشدهی فراوانی، و رتبه فراوانی توصیف هاجدول
 اعمال شده است.

 آماری پژوهشو نمونه جامعة 

دانشگاه عالمه  رسانیاطاّلعجامعه آماری این پژوهش برنامه آموزشی گروه کتابداری و 

 یهادانشگاهدرسی دوره کارشناسی  یهابرنامهاست و در حاشیه آن اسناد مربوط به  طباطبائی
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، اندنمودهبرنامه آموزشی خویش اقدام  آموزشی که نسبت به بازنگری یهاگروهایران به ویژه 

ایران در خصوص تغییر در  رسانیاطاّلعاسناد و مدارک کمیته آموزشی انجمن کتابداری و 

 یهابرنامه، اسناد و مدارک مربوط به رسانیاطاّلعبرنامه آموزشی دوره کارشناسی کتابداری و 

خارج از کشور جامعه آماری این  یهادانشگاه رسانیاطاّلعکتابداری و  یهاگروهآموزشی 

 .دهندیمپژوهش را تشکیل 

رسانی دانشگاه عالمه طباطبائی به عنوان نمونه آماری برنامه آموزشی گروه کتابداری و اطاّلع

ی آموزشی متعدد، در هابرنامهبه طور کامل مورد بررسی قرار گرفته، ولی به دلیل احتمال وجود 

ی انگلیسی هادانشگاهی آموزشی هابرنامهی جهان هاانشگاهدی آموزشی هابرنامهبخش بررسی 

رسانی و عناوین مشابه در مقطع زبان معتبر و در دسترس جهان در رشته کتابداری و اطاّلع

ی امریکا، هاقارهی امریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا، هند و مالزی از کشورهاکارشناسی )شامل 

ی کشور دارای گروه کتابداری و هادانشگاهی آموزشی هابرنامهیه اروپا، آسیا و اقیانوسیه( و کل

ی تهران، مشهد، هادانشگاه) اندنمودهیی که نسبت به تغییر برنامه اقدام هاآنرسانی به وِیژه اطاّلع

دهد. الزم به ذکر است که به دنبال یماهواز، الزّهرا، و شیراز( نمونه آماری این پژوهش را تشکیل 

ی خارج بر مبنای رویه مذکور باال، محقق با هادانشگاهی آموزشی رشته در هابرنامهای جستجو بر

ی خارج، هادانشگاههایی روبرو شد به این معنی که بر پایه فهرست بدست آمده برای یّتمحدود

ی درسی هاسرفصلی آموزشی و هابرنامهبه هنگام جستجو برای برنامه آموزشی، دسترسی به 

مشتمل بر دانشگاه ایالت سن جوزه امریکا، دانشگاه تگزاس شمالی،  هادانشگاهی از تعداد محدود

دانشگاه کاتولیك آمریکا، دانشگاه هاوایی از قاره آمریکا و دانشگاه دوبلین از قارّه اروپا ممکن 

 به ویژه دانشگاه هاوایی به دلیل هادانشگاهی درسی این هابرنامهشد که اجرای پژوهش به اتّکای 

 جامعیت برنامه موجود به منزله نمونه آماری پژوهش انجام یافت.

 رسانی و تحول برنامه آموزشی آموزش کتابداری و اطاّلع

جهان هستی و کشف  هاییتواقعانسان برای دستیابی به شناخت و آگاهی از حقایق و 

ز معارف متفاوتی متوسل شده است. معارف بشر هم ترکیبی ا یهاروشبه  هایدهپدحقیقت 



  39شناسی تربیتی شماره سی و یکم، سال دهم، بهار فصلنامۀ روان     96 

 

 

علمی هم از  یهاحوزهاین  شود. طبعاًیمعلمی متفاوتی تجزیه  یهاحوزهگوناگون است و به 

علمی از  یهارشتهعلمی برخوردارند. اما مطالعه، پژوهش و کسب تجربه در  یهانظامو  هارشته

و  شودیمق شروع له و مجهولی در ذهن محقّه ای برخوردار است که با ظهور مسأویژ اهمّیت

ی است. در این راستا، آموزش وسیله هدف غایی وی دستیابی به معلومات یا قضایای علمی کلّ

اساسی در مطالعه و پژوهش به منظور توسعه دامنه  یهامهارتمهمی برای کسب اصول و 

و با پیچیده تر شدن علوم نیاز  شودیمعلوم محسوب  یهارشتهآگاهی و شناخت انسان در کلیه 

 .شودیموزش در سطوح مختلف احساس بیشتری به آم

ظهور فناوری جدید سبب شده از کتابداران تحت عناوین متفاوتی چون متخصصان شبکه، 

ای از اتی، و طراحان نظام یاد شود. هر کدام از این عناوین بیانگر جنبهاطاّلعهای واسطه

بداری در حال است که حرفه کتا یهاجانبرسانی و نمایانگر دگردیسی چند اطاّلعتخصص 

اتی جدید و اطاّلعپیمودن آن است. متخصصان کتابداری برای بهره گیری زود هنگام از اشکال 

ات پیش روند. متخصصان اطاّلعهای فناوری ها الزم است که آگاهانه و همگام با پیشرفتشبکه

و مؤثر در این  حیات در محیط فناورانه و ارائه خدمات بهینه رسانی برای ادامهاطاّلعکتابداری و 

هایی ای مجهز شوند که در متون مختلف، در قالب واژههای ویژهمحیط باید به دانش و مهارت

اتی بیان شده اطاّلعای، و به طور کلی سواد ای، سواد رسانهای، سواد شبکههمچون سواد رایانه

نش و ارزیابی منابع، افزارها، قوانین گزیها و سختافزاراست. آشنایی با فنون استفاده از نرم

اتی، اطاّلعهای ها و بانكوجو در شبکه پایگاهاتی، توانایی جستاطّالعهای های شبکهنظام

ای، توانایی تجزیه و تحلیل مسائل، توانایی انجام پژوهش های کتابخانهافزارط بر کار با نرمتسلّ

ها و ندگان از جمله این دانشکنرسانی، و توانایی آموزش استفادهاطاّلعدر حوزه کتابداری و 

قبل از ورود به بازار کار باید  ها توسط کتابداران اصوالًین مهارتهاهستند. کسب امهارت

ی خود را میان اصورت گیرد و در طول دوره اشتغال ادامه یابد تا هر چه بهتر بتوانند نقش واسطه

ریق آموزش خویش و به یاری آموزش اتی و کاربران ایفا کنند. این امر تنها از طاطّالعمنابع 

های درسی مناسب پذیر است که انجام آن بر عهده نظام آموزشی از طریق برنامهرسمی امکان

ات آماده سازد)تهوری، اطّالعرسانان را برای ورود به عرصه اطاّلعدانشگاه است تا کتابداران و 
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های ارتباطی، ورش مهارتبدین لحاظ آموزش کتابداری باید در جهت ایجاد و پر (.1931

های های کاوش، دانش موضوعی تخصصی، مهارتفردی، مهارتهای ارتباط بین مهارت

نگری در پذیری و آیندهات، انعطاف اطاّلعهای روزآمد فناوری تجزیه و تحلیل، مهارت

 (.1955دانشجویان کتابداری گام بردارد )علی اکبرزاده،

های کتابداری را در جوامع ات نه تنها دانشکدهالعاطّاز سوی دیگر تحول در فناوری 

اند. مصون نمانده تأثیرقرار داده، بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از این  تأثیرفراصنعتی تحت 

های حادث ت ثابتی ندارند، بلکه برای حفظ تعادل با دگرگونیهای آموزشی دیگر ماهیّبرنامه

 (.1955)حیاتی،  ل هستندشده به صورت دائم در حال تحوّ

های جدید هایی است که به کمك فناوریرسانی از رشتهاطاّلعرشته علوم کتابداری و 

های آموزش، تولید، اشاعه، دسترسی، جستجو و بازیابی و انتقال شاهد تحوالت سریع در شیوه

کرده رسانی اگرچه سعی  اطاّلعهای آموزش علوم کتابداری و ات بوده است. لذا، برنامهاطاّلع

است خود را با علوم و فنون جدید هماهنگ نماید ولی نیاز مبرم به بازنگری و تجدید ساختار 

 (.1931دارد تا با نیازهای جامعه همخوانی بیشتری داشته باشد )جوکار و حمدی پور، 
-هایی در برنامهرسانی در سطح جهانی و ایران بازنگریی کتابداری و اطاّلعهاگروهدر این راستا، 

های مقطع .در داخل کشور دانشگاه فردوسی مشهد به بازنگری درسانددادههای آموزشی خود انجام 
به اجرا در آمده  39ـ  39کارشناسی این رشته پرداخته که این تغییرات از نیمسال اوّل سال تحصیلی 

مقطع کارشناسی  های این رشته دراست. دانشگاه تهران نیز به همین منظور تغییراتی در سرفصل برنامه
اند ها تغییر یافته، برخی در هم ادغام شدهاعمال کرده است. این تغییرات به نحوی است که برخی درس

های شهید و در بعضی شرح درس و منابع درسی مربوط مورد تجدید نظر قرار گرفته است. دانشگاه
اند )تهوری، زشی خود اعمال کردههای آموچمران اهواز والزّهرا در تهران نیز تغییراتی را در برنامه

1931.) 
گسترش بی رویه رشته و عدم هماهنگی آن با نیازهای جامعه و فقدان امکانات آموزشی و 

معتبر و  یهاکتابخانهفقدان  علّتضعف عمده در کارهای عملی به  به خصوصپژوهشی 

موجب شده است  اتی،اطّالعآموزشی و فناوری  یهاکارگاهبرخوردار از امکانات آموزشی و 

که این رشته به لحاظ کیفی به جایگاه واقعی خویش در کشور دست نیابد و به فقدان یا ضعف 
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برخوردار از امکانات الزم و نیروی انسانی ماهر و دلسوز منجر  رسانیاطاّلعو مراکز  هاکتابخانه

 شود.

زایش کارایی و کیفیت به منظور اف طباطبائیامه رسانی دانشگاه علّاطاّلعگروه کتابداری و 

آموزشی تالش کرده است امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی نظیر پایگاه آموزشی، 

رسانی مجهز به منابع چاپی و الکترونیکی و امکانات رایانه ای مورد نیاز را فراهم اطاّلعپژوهشی و 

ده است و به لحاظ نماید اما امکانات موجود به لحاظ کمیت و کیفیت در حد انتظارات گروه نبو

ت موجود جهت د و طوالنی گروه آموزشی برای اصالح وضعیّبرنامه آموزشی نیز تالش متعدّ

ی درسی بنا به دالیل چندی نتیجه بخش نبوده است. از هابرنامهروزآمد سازی عناوین و محتوای 

وره زمانی ز رسمی الزم برای تغییر برنامه درسی در دتوان به نبودن مجوّیمجمله علل دخیل 

خاص، عدم توجه به پیشنهادات گروه در این راستا در دوره زمانی که اخذ مجوز تغییر میسر بوده، 

و نبود و ضعف برنامه مطالعاتی و پژوهشی منسجم در زمینه اصالح برنامه به لحاظ فترت عمومی 

اساسی در  پژوهشی دانشگاه اشاره کرد که در مجموع به این نتیجه انجامیده است که تغییرات

برنامه درسی گروه آموزشی پدید نیاید و به تغییرات محتوایی دروس توسط اعضای هیات علمی 

اکتفا شود. اگرچه این حرکت توانسته است دانش آموختگان از گروه را در حد مقدور مجهز به 

یر به تغی هادانشگاهی آموزشی در سایر هاگروهدانش روز کند ولی به دلیل این که برخی از 

 طباطبائیامه رسانی دانشگاه علّاطاّلع، گروه آموزشی کتابداری و اندپرداختهعناوین درسی نیز 

ن تر از سطح واقع بینانه کمی و کیفی کشور پایی رسانیاطاّلعهمواره توسط جامعه کتابداری و 

 خود مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وزشی که همانا تربیت نیروهای متخصص از این رو، برای رسیدن به اهداف دلخواه نظام آم

و همچنین استفاده از این نیروی انسانی تربیت شده در انواع  رسانیاطاّلعدر زمینه کتابداری و 

و مراکزآموزشی و  هاسازمان، مراکز تولید و انتشار رسانیاطاّلعو مراکز  هاکتابخانهمختلف 

سو، و برطرف ساختن اشکاالت  ات و دانش می باشداز یكاطاّلع مدیریّتپژوهشی، و 

آموزشی اشاره شده در سطور فوق و ارتقاء آموزش این رشته از سوی دیگر نیاز به انجام 

. به همین شدیماحساس  طباطبائیپژوهشی جهت بازنگری برنامه درسی در دانشگاه عالمه 



 93              مه ...رای بازنگری برنارسانی بی آموزشی رشته کتابداری و اطّالعهابرنامهمطالعۀ 

 

 

 رسانیاطاّلعمنظور پژوهش حاضر در نظر دارد برنامه درسی و آموزشی رشته کتابداری و 

را در سطح دوره کارشناسی بر  طباطبائیدانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه 

اساس اهداف فرعی مذکور در بخش اهداف پژوهش مورد مطالعه، بازنگری و طراحی مجدد 

 قرار دهد.

طالعه رود که با اجرای این پژوهش و بر مبنای نتایج و پیشنهادات آن بتوان به تغییر میمامید 

 و افزایش کیفیت آموزشی و جایگاه علمی مورد انتظار دست یافت. شده در برنامه درسی

 پیشینه پژوهش

مطالعات بسیاری در حوزه آموزش و تغییر برنامه آموزشی رشته در داخل و خارج کشور 

( در نقدی بر برنامه دوره کاردانی کتابداری مشکالت اجرایی 1969انجام یافته است. دیانی )

 هادرس( اعمال ترتیب ارائه 1کید دارد: کند. وی بر سه نکته تأیمنحوه تنظیم برنامه را مشخص 

( منابع اعالم شده 9( سر فصل دروس همپوشانی دارند؛ 9مطابق با ترتیب منطقی مطالب نیست؛ 

و در اصالح  کندیمتوجه برنامه ریزان را جلب  دوّم. مورد کنندینمکفایت  هادرسبرای 

 کندیمکه استفاده از منابع معرفی شده اختیاری است. نویسنده پیشنهاد  شودیماعالم  هالسرفص

 با هم ادغام شود. هادرسبرخی 

درسی رشته کتابداری در  یهابرنامهارزیابی "( در مقاله ای دیگر با عنوان 1959دیانی )

یروهای انسانی ( کمیت و کیفیت ن1که:  دهدیمبا ارائه شواهد نشان  "سطح کارشناسی

( 9آموزش کتابداری در مقدار حداقل الزم برای راه اندازی برنامه آموزشی است؛  یهاگروه

و مدرس  شودینمپرداخت  هاآندریس مناسب زیاد است و حق التّ هایکارورزتعداد ساعات 

ارگاه آموزشی، کتابخانه و ک یهاگروه( بسیاری از 9ندارد؛  هاآنانگیزه ای برای جدی گرفتن 

درس دوره کارشناسی فاقد کتاب درسی مناسب  12( پنج درس از 1مناسب کتابداری ندارند؛ 

( محتوای دروس با هدف برنامه، 6فاقد ارتباط و نظم درونی هستند؛  هادرس( گرایش 1است؛ 

 هادرسدانشجویان و امکانات آموزشی همخوانی ندارد و برای بسیاری از این  هایییتوانا

 یهادرس، پیشنهادهایی برای کاستن از هااستداللسب وجود ندارد. او بنا بر این مدرس منا
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، افزایش درس "گزارش نویسی"با  "روش تحقیق"کارورزی، جایگزین کردن درس 

در درس  "مات کتابداریمقدّ"و  "تاریخچه کتابخانه"، ادغام درس "اتیاطاّلع هاییگاهپا"

 .. ارائه کرده است.و. "رسانی اطاّلعمبانی و تاریخچه "

ات بر آموزش کتابداری، با اطاّلعفن آوری  تأثیر"( در مقاله خود با عنوان 1955حیاتی)

: در هال دانستحقیق خود را پاسخ به این سؤپرداخته و هدف از ت "درسی یهابرنامهتوجه به 

 یهامهبرنا توانیمل است چگونه ات به صورت دائم در حال تحوّاطّالعشرایطی که فناوری 

رسانی تدوین کرد؟ وی به این نتیجه  اطاّلعکتابداری و  یهادانشکدهآموزشی متناسبی را برای 

 تأثیررا در جوامع فراصنعتی مورد  هادانشکدهات نه تنها این اطاّلعکه تحول در فناوری  هرسید

آموزشی  یهاهبرنام. اندنماندهمصون  تأثیرقرار داده بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از این 

حادث شده به صورت دائم  هاییدگرگونت ثابتی ندارند؛ بلکه برای حفظ تعادل با دیگر ماهیّ

. کندیمکارآمد، بررسی دقیق اوضاع اجتماعی را طلب  یهابرنامهدر حال تحول هستند. تدوین 

ار آموزشی تربیت افراد حرفه ای است که بتوانند در چنین شرایطی به ک یهابرنامههدف 

 یهابرنامهکتابداری هنوز به وجود دروس اصلی، انتخابی و تخصصی در  یهادانشکدهبپردازند. 

 هاییدگرگونآمریکایی و اروپایی دست به  یهادانشگاهآموزشی پای بند هستند. در حالی که 

تقاد اع هایدگرگونایرانی علی رغم این که به لزوم این  یهادانشگاه، اندزدهسریع و همه جانبه 

 .آورندیمآموزشی به وجود آورده و  یهابرنامهدارند اصالحات نامتعادلی را در 

ات را بر محتوای رشته، دلیل اصلی لزوم اطّالعفناوری  تأثیر( در مقاله دیگری 1952دیانی )

 :کندیمو ضرورت این تغییر را ناشی از دو ویژگی ذکر  شماردیمل بر تحوّ

 ز به هماهنگی با ابزارهای جدید؛تغییر در ابزارها و نیا. 1

 استفاده از ابزارها؛ یهامهارتتشدید نیاز به . 9

ات در انجام عملیات کتاب به وجود اطاّلعوی همچنین با توجه به تحوالتی که فناوری 

 ورزدیمات دستی تاکید نظری دروس و کاستن از حجم عملیّ یهاجنبهآورده است، بر توجه به 

 .کندیمادی خود را ارائه و سیاهه دروس پیشنه
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 یهاآموزشالگویی برای بازنگری و تجدید ساختار "( در تحقیقی با عنوان 1952فتاحی )

به بررسی  "اتیاطاّلعالت جدید در محیط در ایران با توجه به تحوّ رسانیاطاّلعکتابداری و 

ل در تولید از تحوّالت را ناشی اتی پرداخت و این تحوّاطّالعالت به وجود آمده در محیط تحوّ

ات دانست. وی سپس الگویی نظری اطاّلعو فراهم آوری، ذخیره و سازماندهی و دسترسی به 

اق و تحلیلی در آموزش ر خلّرسانی ارائه کرد که بر تفکّ اطاّلعبرای نوع آموزش کتابداری و 

و میان دروس این رشته مبتنی است. وی نتیجه گیری کرد که با توجه به بستر چند رشته ای 

ل در این دیگر، باید تحوّ یهارشتهل در رسانی، هرگونه تحوّ اطّالعرشته ای حرفه کتابداری و 

نوین، بازنگری مداوم در  هاییاورفنّالت رشته را به دنبال داشته باشد. همچنین با توجه به تحوّ

 آموزشی این رشته را ضروری دانست. یهابرنامه

ت علمی و وهشی به بررسی نظرات اعضای هیأپژ ( در1931جوکار و حمدی پور )

رسانی دانشگاه شیراز در  اطاّلعدانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری و 

درصد از پاسخ دهندگان،  91باره برنامه درسی آن دوره پرداختند و به این نتیجه رسیدند که 

ی کشورهای مشابه، ضعیف ارزیابی درس یهابرنامهبرنامه درسی این مقطع را در مقایسه با 

 91درسی این دوره کمتر از  یهابرنامهدرصد پاسخگویان اعتقاد داشتند  19و بیش از  اندکرده

در نتایج تحقیق خود پیشنهادهایی برای حذف،  هاآنروز هماهنگی دارند.  هاییفناوردرصد با 

ل در پژوهش بر لزوم تحوّاضافه و ادغام دروس این دوره ارائه کردند. همچنین در این 

 کید شده است.ی درسی تأهابرنامه

 اطاّلعدرسی کارشناسی کتابداری و  یهابرنامه( در پژوهشی به بررسی 1939نوکاریزی )

پیش از انقالب دو برنامه اجرا شده  یهابرنامهرسانی در پیش و پس از انقالب پرداخت. وی از 

و  1962 یهاسالمصوب  یهابرنامهپس از انقالب  یهامهبرناتهران و تبریز و از  یهادانشگاهدر 

را مورد بررسی قرار داد. ابتدا دو برنامه پیش از انقالب با یکدیگر، و سپس هر دو برنامه با  1951

جدید را مقایسه  یهابرنامهمصوب، از نظر تنوع موضوعی و تغییرات شکل گرفته در  یهابرنامه

درصد اشتراک در محتوا را  65/66برنامه پیش از انقالب کرد. مقایسه موضوعات درسی دو 

آنها با  یهاتفاوتمصوب پس از انقالب کمتر شده و  یهابرنامهنشان داد. تنوع موضوعی در 
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تعداد واحدهای  یژهبه وو تعداد واحدها،  هادرسبیش تر در نام  پیش از انقالب، یهابرنامه

مصوب پس از انقالب درس جدیدی  یهابرنامهتنها در عملی است. او به این نتیجه رسید که نه 

 "اتاطاّلععلوم "جدید به برنامه اضافه نشده، بلکه درس  هاییفناوررسانی و  اطاّلعدر زمینه 

روش "از برنامه پیش از انقالب دانشگاه تهران حذف شده است. همین امر در مورد درس 

 نیز صادق است.  "تحقیق

ارزیابی "( در پژوهش خود تحت عنوان 9111)9و هایبرد 1زدر خارج کشور بلکسون همن

به ارزشیابی  "رسانی و زمینه عملی در بخش تجاری اطاّلعدرسی کتابداری و  یهابرنامه

نشان داد  هایافتهرسانی و بخش تجاری این رشته پرداختند.  اطاّلعدرسی کتابداری و  یهابرنامه

رسانی در بخش تجاری  اطاّلعن فعلی رشته کتابداری و حصیالمورد نیاز فارغ التّ یهامهارتکه 

کافی نبوده است. برای برآوردن نیاز بازار کار در بخش پایانی پیشنهاداتی ارائه شد که از جمله 

ثر، مؤ به طوررسانی برای دانشجویان  اطاّلعبه تثبیت موقعیت رشته کتابداری و  توانیم هاآن

 ز به تجربه عملی بیشتر اشاره کرد.تغییر در نگرش نسبت به رشته، نیا

درسی متمرکز  یهابرنامهبه سوی توسعه "( در پژوهشی تحت عنوان 9111)1و یاکل 9باستین

درسی آرشیو  یهابرنامهبه بررسی و توسعه  "و هسته آرشیو در ایاالت متحده آمریکا و کانادا

متمرکز آموزش  یهابرنامهد که نشان دا هایافتهرسانی پرداختند.  اطاّلعدر مدارس کتابداری و 

رسانی به تاریخچه اداره گروه آموزشی برمی گردد. این  اطاّلعآرشیو در مدارس کتابداری و 

آنجا که دانش و  اندشده، بر پایه نظریه دانش تخصصی و تئوری سیستماتیك بنا نهاده هابرنامه

های جدید  است یویآرشیی معرفی که مربیان آموزشی و اساتید به عنوان وسیله ابتدا هایییهنظر

. همچنین آیدیمبه حساب  "هسته و متمرکز بودن"، یك نقطه اتکای مهم برای اندکردهانتخاب 

                                                                                                                         
1. Blakson. Hemans 

9. Hibberd 

9. Bastian 

1. Yakel 
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و سرفصل دروس دارد  هارشتهآموزشی، درسی،  یهابرنامهبر روی  ییهادادهنشان از  هایافته

 د.که از روش تحلیل محتوا برای معرفی رشته آرشیو استفاده شده بو

آینده آموزش علم کتابداری و "( در پژوهشی تحت عنوان 9116)9و بادووینکا 1جوزنیك

آموزشی علم کتابداری و  یهابرنامهبه بررسی و تحلیل تطبیقی  "رسانی در اتحادیه اروپا اطاّلع

رسانی برای اعضاء جدید و دیگر کشورهای عضو در اتحادیه اروپا پرداختند. این  اطاّلع

رسانی در ایاالت و مناطق داوطلب  اطاّلعی از توسعه مدارس علوم کتابداری و پژوهش تحلیل

. همچنین به تغییرات واقعی و بالقوه در سازماندهی باشدیم 9111در اتحادیه اروپا تا سال 

درسی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که تاریخچه طوالنی  یهابرنامهمخصوصا تغییر در 

آموزشی با  یهابرنامهری در این مدارس، مانع بزرگی برای تطبیق آموزش سنتی کتابدا

 یهابرنامهرسانی  اطاّلعاستانداردهای سیاسی و حرفه ای نبوده است. مدارس کتابداری و 

. انددادهکلی تغییر  به طوررسانی مدرن  اطاّلعآموزشی خود را در جهت مدارس کتابداری و 

 .اندیرفتهپذبا توجه به بیانیه بولونیا همچنین رئوس مطالب آموزش عالی را 

رسانی اطاّلععلوم کتابداری و  یهامهارت"( در پژوهشی تحت عنوان 9116)9میسینگام

مورد نیاز رشته کتابداری و  یهامهارتبه بررسی  "قرن بیست ویکم یهاحرفهبرای 

مورد نیاز  یهامهارترسانی در قرن بیست و یك پرداخت. هدف از این پژوهش ارائه اطاّلع

باید توسط اساتید و همچنین در محل  هامهارتکه این  باشدیمرسانی  اطاّلعحرفه کتابداری و 

نشان داد که چهار مهارت کلیدی ذیل مورد نیاز است تا حرفه  هایافتهکار آموزش داده شوند. 

 رسانی به عنوان یك حرفه جذاب و مورد پسند محسوب شود. اطاّلعکتابداری و 

 ات(اطّالعات )باال رفتن از انبوهی از اطّالعزماندهی، بازیابی و اشاعه سا -1

ات در محیط الکترونیکی و دیجیتالی ) جهش از محیط سنتی به اطاّلعارائه  -9

 دیجیتال(

                                                                                                                         
1. Juznic 

9. Badovinca 

9. Missingham 
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به سمت نیازهای کاربران بدون اینکه به کتابدار نیازی  هایتفعالجهت دادن  -9

 باشد

 ران در محیط کار.باال بردن تحمل و صبر و بردباری کتابدا -1

؟ نظری در رویمیماز اینجا به کجا "( در پژوهش خود تحت عنوان 9116)9و هایدر 1ولر

به  "رسانی به عنوان یك رشته علمی دانشگاهی در انگلستان اطاّلعمورد آینده کتابداری و 

ندگان رسانی در انگلستان پرداختند. بر اساس نظر نویساطاّلعبررسی جایگاه رشته کتابداری و 

مقاله، جایگاه رشته با عدم پیوستگی و نیاز به مطابقت با تحقیقات دانشگاهی جهت آموزش 

رسانی و تحقیقات اطاّلعصان و صاحبان حرفه و گسستگی بین حرفه حرفه ای متخصّ

 اطاّلعنشان داد که نقش تحقیقات دانشگاهی کتابداری و  هایافتهرسانی مواجه است. اطاّلع

 یهابرنامهگیری نظریه و تئوری باید بیشتر تقویت شود و این نقش در  رسانی جهت شکل

 درسی رشته باید منعکس شود.

 یهافرصتو  هاچالش، هایشگرا"( در پژوهشی تحت عنوان 9115)1و بوتما 9اوچوال

 یهابرنامهت به بررسی وضعیّ "رسانی در آفریقای جنوبی و شرقیاطاّلعآموزش کتابداری و 

با توجه به پیشرفت جهانی این  رسانیاطاّلعموجود در رشته کتابداری و  یهاالشچآموزشی و 

 یهابرنامهرسانی کم و بیش اطّالعنشان داد که مدارس کتابداری و  هایافتهرشته پرداختند. 

جهانی  هاییشرفتپتا فاصله خود را با  انددادهدرسی و تحصیلی خود را مورد بازنگری قرار 

الزم برای  یهاصتخصّآموزشی جدید،  یهابرنامهات حفظ کنند. کیفیت عاطاّلآموزش و 

و بسیاری از  انددادهنام خود را تغییر  هادانشکدهآیندگان را فراهم کرده است. بسیاری از 

. واضح انددادهخویش را در دانشگاه خود مورد بازنگری قرار  یهابرنامهآموزشی  یهاگروه

                                                                                                                         
1. Weller 

9. Haider 

9. Ocholla 

1. Bothma 
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اتی مواجه هستند و اطاّلعجدی با تغییر محیط  به طوررسانی اطاّلعو است که مدارس کتابداری 

 تا این تغییرات را منعکس کنند. انددادهسسه خود را تطبیق و وفق ، نام و همترازی مؤهابرنامه

بین المللی کردن آموزش علوم "( در پژوهشی به 9115)9و ویرکوس 9، کجبرگ1عبداللهی

کید به پرداختند. هدف از این پژوهش تأ "یروپا و آمریکای شمالرسانی در ااطاّلعکتابداری و 

بین فرهنگی انجام یافته به عنوان اجزاء ضروری در آموزش و  یهافرصتاهمیت بین المللی و 

نشان داد که نوعی ترکیب و همگرایی از  هایافته. باشدیمرسانی  اطاّلعتعلیم حرفه کتابداری و 

به عام و در بخش آموزش عالی  به طوره منظور بین المللی کردن ساختار دانش برای عناوینی ب

چند جانبه  هاییتفعالچشم اندازی اجمالی از  هایافتهخاص به وجود آمده است. همچنین  طور

رسانی را ارائه کرد. نظرات و  اطّالعبین المللی کردن اتفاق افتاده در آموزش رشته کتابداری و 

رسانی بدانند که چگونه  اطاّلعکه مدارس کتابداری و  کندیمك پیشنهادات ارائه شده هم کم

 توانندیمجهانی پاسخگو باشند و درک کنند که چگونه  یهاچالشدر مقابل افزایش 

را برگذار  ییهاکالسرسانی را توسعه دهند و  اطاّلعآموزشی رشته کتابداری و  یهابرنامه

 لمللی باشند.واقعا بین ا هایشگراو  هاحوزهکنند تا در 

 یهابرنامهارزشیابی انتقادی از راهبرد توسعه "( در پژوهش خود به 9113)1وایجتونگ

پرداخت. هدف از این  "رسانی در سریالنکا اطاّلعآموزشی علوم کتابداری و  یهابرنامهدرسی 

ی درسی و آموزشی رشته کتابدار یهابرنامهپژوهش، تحلیل جامع و ارزیابی انتقادی از توسعه 

. نتایج پژوهش نشان داد که شش موضوع مهم و اصلی در باشدیمرسانی در سریالنکا  اطاّلعو 

 هابرنامه. به نظر وی اغلب شودیمرسانی آموخته  اطاّلعآموزشی علوم کتابداری و  یهابرنامه

اما فرصتی برای  کنندیمرسانی فراهم  اطاّلعدانش و معلومات کلی در زمینه کتابداری و 

و مرکز ملی  شودیمدرسی در سطوح پایین ارائه  یهابرنامهص گرایی وجود ندارد. تخص

                                                                                                                         
1. Abdullahi 

9. Kajberg 

9. Virkus 

1. Wijetunge 
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منسجم و در  به طوررا  هابرنامهرسانی وجود ندارد تا تمام  اطاّلعواحدی در کتابداری و 

نشان داد که  هایافتهموضوعات و محتوای درسی مناسب در سطوح مختلف ارائه دهد. همچنین 

درسی، اغلب مدارک دوره تحصیلی جامع و کامل نیست و  یهابرنامهتوسعه با توجه به راهبرد 

رسانی سریالنکا از هیچ کدام از مدل های  اطاّلعدرسی علوم کتابداری و  یهابرنامهتوسعه 

درسی  یهابرنامهتوسعه  یهاگروهاز  هایبررس. کندینمدرسی رسمی استفاده  یهابرنامهتوسعه 

 .بینندینمدرسی آموزش  یهابرنامهعضای گروه در طراحی هم نشان داد که اغلب ا

 

 ی پژوهشهاافتهی

حاصل از تحقیق  هایتحقیق پنج پرسش مطرح و بررسی شد که به ترتیببه یافتهدر این 

 شود.یمپرداخته 

در دست اجرا در گروه کتابداری  رسانیاطاّلع: آیا برنامه کارشناسی کتابداری و 1پرسش 

ایران مطابقت  یهادانشگاهآموزشی سایر  یهابرنامهدانشگاه عالمه طباطبائی با  رسانیاطاّلعو 

 دارد؟

پژوهش بر پایه جستجو برای برنامه آموزشی مورد اجرا در مقطع  اوّلپاسخ به پرسش 

کتابداری  یهاگروهو سایر  طباطبائیدانشگاه عالمه  رسانیاطاّلعکارشناسی گروه کتابداری و 

 دهدیمپژوهش نشان  هاییشینهپایران فراهم آمده است. چنان که  یهادانشگاه رسانیاطاّلعو 

های مقطع کارشناسی این رشته پرداخته است که این دانشگاه فردوسی مشهد به بازنگری درس

به اجرا در آمده است. دانشگاه تهران نیز به  1939ـ  1939سال تحصیلی  اوّلتغییرات از نیمسال 

های این رشته در مقطع کارشناسی اعمال کرده است. تی در سرفصل برنامهراهمین منظور تغیی

اند و در ها تغییر یافته، برخی در هم ادغام شدهاین تغییرات به نحوی است که برخی درس

های شهید بعضی شرح درس و منابع درسی مربوط مورد تجدید نظر قرار گرفته است. دانشگاه

اند های آموزشی خود اعمال کردهنیز تغییراتی را در برنامهچمران اهواز والزهرا در تهران 

عموما به دلیل مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به  هابرنامه(. این تغییر 1931)تهوری، 

بنا  %91درسی در حد  یهابرنامهتابعه و مجری برنامه برای اعمال تغییر محدود در  یهادانشگاه



 39              مه ...رای بازنگری برنارسانی بی آموزشی رشته کتابداری و اطّالعهابرنامهمطالعۀ 

 

 

. هاستدانشگاهاتفاق افتاده است و به مفهوم برنامه ریزی غیرمتمرکز  هادانشگاهبه نظر و اختیار 

، تا نیمسال طباطبائیدانشگاه عالمه  رسانیاطاّلعمکرر گروه کتابداری و  یشنهادهایپاما به رغم 

یعنی ابالغ مدیر کل دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی  1921-1932سال تحصیلی  اوّل

انجام تغییر در  91/9/1933آموزشی جدید کارشناسی مصوب در تاریخ  در باره اجرای برنامه

درسی یك بازنگری جامع و کامل و  یهابرنامهدر  ات مورد اشارهبرنامه ممکن نشد. تغییر

به لحاظ عناوین و محتوای درسی  ییهاتفاوتکشور نبود و  یهادانشگاههماهنگ در سطح 

آموزشی  یهابرنامهایران که نظامی یکپارچه در  وجود داشت که با ماهیت نظام آموزش عالی

 یهابرنامهکشور است، مطابقت نداشت و نوعی حرکت برای حل مسئله بازنگری  یهادانشگاه

در این زمینه بوده است. اما در کنار این  هادانشگاهدرسی و اعطای مقطعی استقالل نسبی به 

، و رسانیاطاّلعم از مراکز آموزشی، مراکز اع رسانیاطاّلعموضوع، پیگیری جامعه کتابداری و 

موجود در سطح کشور و متناسب با  یازهاینحرفه ای رشته در کشور برای برآورد  یهاانجمن

ایران، دانشگاه شهید  رسانیاطاّلعدر انجمن کتابداری و  ییهاتالشوضعیت فناوری در جهان، 

زارت علوم، تحقیقات و فناوری چمران اهواز و دانشگاه فردوسی مشهد در هماهنگی با و

تدوین و ابالغ برنامه جدید در سال  هامشارکتو  هایتفعالصورت گرفت که حاصل همه این 

شد و  هادانشگاهدر سطح کشور بود که موجب یکدستی و هماهنگی در اجرای برنامه در  1933

دانشگاه عالمه  رسانیعاطاّلبه بعد برنامه گروه آموزشی کتابداری و  1933هم از این رو از سال 

تفاوتی بین برنامه  1932تا  1939 یهاسالهم بر همین مبنا اجرا گردید. بنابراین، بین  طباطبائی

همانند دانشگاه تهر ن، الزهرا،  هادانشگاهبا برخی از  طباطبائیآموزشی رشته در دانشگاه عالمه 

 .شودیمفردوسی مشهد، و شهید چمران اهواز مشاهده 

در دست اجرا در گروه کتابداری  رسانیاطاّلع: آیا برنامه کارشناسی کتابداری و 9پرسش 

جهان مطابقت  یهادانشگاهآموزشی سایر  یهابرنامهدانشگاه عالمه طباطبائی با  رسانیاطاّلعو 

 دارد؟

 رسانیاطاّلعآموزشی گروه کتابداری و  یهابرنامهاساسی در بین  یهاتفاوت: چه 9پرسش 

 جهان وجود دارد؟ یهادانشگاهآموزشی سایر  یهابرنامهه عالمه طباطبائی با دانشگا
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دانشگاه  رسانیاطاّلع: برای روزآمد کردن برنامه آموزشی گروه کتابداری و 1پرسش 

 عالمه طباطبائی چه تغییراتی باید انجام گیرد؟

 یهابرنامه حاصل از جستجو برای هاییافتهتا چهارم پژوهش،  دوّمدر پاسخ به پرسش 

برگزیده خارج از کشور در قالب  یهادانشگاهدر  رسانیاطّالعدرسی رشته کتابداری و 

جدول به منظور توصیف، مقابسه و مقدار مطابقت و تفاوت با برنامه مصوب وزارت علوم، پنج

ی هاجدول .تنظیم گردید تحقیقات و فناوری و نیز تغییرات الزم برای روزآمد سازی برنامه

رسانی دانشگاه برنامه درسی رشته کتابداری و اطاّلع دروسبه ترتیب وضعیت  1تا  1ره شما

ایالت سن جوزه امریکا، دانشگاه تگزاس شمالی، دانشگاه دوبلین، دانشگاه کاتولیك آمریکا، و 

و  دروس تخصصی اجباریبه ترتیب وضعیت  5و  6کند، دو جدول یمرا ارائه دانشگاه هاوایی

مصوب وزارت  رسانیاطاّلعرشته کتابداری و جدید ختیاری برنامه درسی دروس تخصصی ا

 یهابرنامهفراوانی عناوین دروس مشابه در  3دهند و جدول یمنشان  علوم، تحقیقات و فناوری

را  هاآن فارسی خارج و معادل سازی یهادانشگاهدر  رسانیاطاّلعدرسی رشته کتابداری و 

 کند.یمتوصیف 

ارائه  یشنهادهاییپپژوهش داخل کشور نتایج و  هاییشینهپژوهشی مندرج در پ هاییافته

( شامل اشکال در ترتیب ارائه دروس، 1959، 1969که در دو پژوهش دیانی ) دهندیم

، زیاد بودن تعداد هادرس، عدم کفایت منابع اعالم شده برای هادرسهمپوشانی محتوایی 

، کاهش، افزایش و تغییر هادرسنابع برای برخی از ، نبود مهاآندروس کارورزی و ساعات 

 هاییگاهپاهمانند جایگزینی درس روش تحقیق با گزارش نویسی، افزودن درس  هادرسبرخی 

( تغییر در برنامه درسی 1955. در تحقیق حیاتی )شودیم هادرساتی، و ادغام تعدادی از اطاّلع

استفاده  یهامهارت( تشدید نیاز به 1952ینه دیانی )امریکایی و اروپایی؛ پیش یهادانشگاههمانند 

نظری دروس و کاستن از حجم عملیات درسی؛ پژوهش جوکار و  یهاجنبه، توجه به ابزارهااز 

( بررسی نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و 1931حمدی پور )

 1962 یهاسالیسه برنامه درسی مصوب ؛ تحقیق نوکاریزی مقارسانیاطاّلعدکتری کتابداری و 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد شده است. از این جهت در پژوهش حاضر به  1951و 
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تحقیق نظرسنجی از دانشجویان کارشناسی ارشد مندرج در روش  دوّممنظور دستیابی به هدف 

 شده است.یادشده اکتفا  هاییافتهپژوهش به طور مستقیم انجام نگرفته و به 

( عدم 9111پژوهشی خارج کشور مندرج در پیشینه بلکسون همنز و هایبرد ) هاییافتهدر 

دانش آموختگان رشته برای برآوردن نیاز بازار کار؛ پژوهش باستین و یاکل  یهامهارتکفایت 

( انجام تغییر در 9116( توجه به دروس حوزه آرشیو؛ تحقیق جوزنیك و بادووینکا )9116)

اتحادیه اروپا بر پایه بیانیه بولونیا؛ پژوهش میسینگام  رسانیاطاّلعدرسی کتابداری و  یهابرنامه

( سه مهارت اساسی مورد نیاز برای رشته مشتمل بر سازماندهی، بازیابی و اشاعه 9116)

در سمت  هایتفعالات در محیط الکترونیکی و دیجیتالی، و جهت دادن به اطاّلعات، ارائه اطاّلع

( در انگلستان توجه به تحقیق برای دستیابی به 9116کاربران؛ و پژوهش ولر و هایدر ) هاییازن

که از نظر  هاآن هاییافته. این تحقیق بر اساس مرور متون و اندکردهبیشتر را پیشنهاد  هاییهنظر

به برای بازنگری برنامه درسی  هایشینهپمورد اشاره در خالصه  تاموضوعبر  تأکیدگذشت، با 

  تحقیق استفاده کرده است. دوّممنظور پاسخگویی به پرسش 

میزان اشتراک،  3خالصه شده در جدول  5تا  1 یهاجدولپژوهش مندرج در  هاییافته

 یهابرنامهیعنی بر اساس فراوانی دروس  هاآن اهمّیتپراکندگی و نیز رتبه بندی بر محور 

 یواحدهاجمع  هاجدولاین  هاییافتهر مبنای . بدهدیمآموزشی جامعه مورد مطالعه را نشان 

، دانشگاه تگزاس 31به ترتیب برای دانشگاه ایالت سن جوزه امریکا  هادانشگاهارائه شده در 

، و جمع 196، دانشگاه هاوایی 15، دانشگاه کاتولیك آمریکا 69، دانشگاه دوبلین 15شمالی 

واحد است  31، تحقیقات و فناوری وزارت علوماجباری و اختیاری  تخصّصیدروس  یواحدها

واحد  196واحد درسی کمترین مقدار و دانشگاه هاوایی با جمع  69که دانشگاه دوبلین با جمع 

این تفاوت به نگاه و  مقدار را به لحاظ تعداد واحد درسی در برنامه دارا هستند. ترینیشبدرسی 

و نشانگر انعطاف برنامه  شودیمشی مربوط زدر برنامه ریزی آمو هادانشگاهسیاست متفاوت 

 .هاستدانشگاهبر پایه نیازسنجی اختصاصی  هاآن

( و در عین حال 11فراوانی ) ترینیشب شودیماستنباط  3جدول ی هادادهبر اساس 

رسانی است. این درس اطاّلعای بر خدمات مرجع و مقدّمهمربوط به درس  1پراکندگی با رتبه 
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و داشتن  شودیممختلف جامعه آماری پژوهش ارائه  یهادانشگاهدر با قدری تفاوت در عنوان 

 هاییشگراآن در بین دروس رشته است بلکه بیانگر وجود  اهمّیتباالترین رتبه نه تنها نشانگر 

اتی در چهار گرایش مربوط به اطاّلع. برای مثال درس منابع باشدیمنیز  هادانشگاهمختلف در 

در  البتّهعلوم انسانی، علوم اجتماعی، و علوم سیاسی موجود است که  علوم و فناوری، یهاحوزه

این  اهمّیت. هاستیشگرا( این درس در حوزه علوم انسانی بیش از سایر 9این بین فراوانی )

درس در برنامه درسی رشته در ایران نیر به دلیل وجود سه درس مرجع شناسی عمومی، مرجع 

اجباری و درس مرجع شناسی  تخصّصیدر جدول دروس  صی، و اصول کار مرجعشناسی تخصّ

 اختیاری انعکاس یافته است.  تخصّصیعلوم اسالمی در جدول دروس 

ای بر نمایه سازی و چکیده  مقدّمه، و رسانیاطاّلعو مراکز  هاکتابخانه مدیریّتدو درس 

. اشاره اندکردهب را کس دوّمبوده و در بین دروس رتبه  5نویسی به طور مشترک دارای فراوانی 

 یهاعنوانرسانی با  اطاّلعها و مراکز نیست که درس مدیریت کتابخانه اهمّیتبه این نکته بی 

ات، اداره اطاّلع مدیریّتو  هاسازماناسناد و مدارک،  مدیریّت، مدیریّتعام و خاص 

 یهارسانهو  ، سازمانرسانیاطّالعو مراکز  هاکتابخانه مدیریّت، رسانیاطاّلع یهاسازمان

مرکز رسانه کتابخانه آموزشگاهی، دارای تنوع زیاد در عنوان  مدیریّتکتابخانه آموزشگاهی، 

با گنجاندن درسی با همین نام در جدول  اهمّیتاست و در برنامه درسی رشته در ایران هم این 

( عنوان 9) ( عنوان عام، و1با توزیع ) اجباری بیان شده است. فراوانی این درس تخصّصیدروس 

و تمایز بین کتابخانه اهمّیت در حوزه کتابخانه آموزشگاهی جالب توجه بوده و تا حدودی 

ای بر مقدّمه. درس دهدیمرا نشان  رسانیاطاّلعو مراکز  هاکتابخانهآموزشگاهی با سایر انواع 

هر دو  هم دارای تنوع عنوان است و هم برمختلف عنوان شش نویسی با  نمایه سازی و چکیده

در ساختار این درس به سه  البتّهات توجه داشته است. اطاّلعشیوه سنتی و جدید سازمان دهی 

مقوله نمایه سازی و چکیده نویسی، اصطالحنامه، و گرایش جدید سازماندهی منابع وب و 

شده است. در برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پنج درس  تأکیداینترنت 

)رده  9)فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی(، سازماندهی  1هی با عناوین سازماندهی سازماند

ای منابع، و نمایه سازی کتاب )رده بندی کنگره(، سازماندهی رایانه 9بندی دیویی(، سازماندهی 
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عنوان درسی متعلق هستند  وجود دارند که از این مجموعه دو درس آخر به لحاظ محتوا به این

با  9، و 9، 1 مقدّماتیات اطّالعبا عنوان سازماندهی منابع  اوّلکه سه درس  نمایدیمتر و مناسب

فرعی فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی، رده بندی دیویی، و رده بندی کنگره در  یهاعنوان

ات پیشرفته اطاّلعبرنامه درسی ایران ارائه شوند و دو مورد بعدی تحت عنوان سازماندهی منابع 

ای ای بر نمایه سازی و چکیده نویسی، و سازماندهی رایانه مقدّمهفرعی  یهاعنوانبا  9، و 1

منابع عرضه شوند که در این صورت با برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد هم هماهنگی 

خواهند داشت زیرا که در مقطع کارشناسی ارشد درسی با عنوان نمایه سازی و چکیده نویسی 

 وجود دارد. 

)فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی(  1یابی و سازماندهی اطّالعرا دو درس رفتار  سوّمرتبه 

)فهرست نویسی توصیفی و  1. درس سازماندهی اندکردهکسب  6به طور مشترک با فراوانی 

و اینك هم ایی منابع اطاّلعاتی به کار رفته تی برای آموزش توصیف و شناستحلیلی( به طور سنّ

سازماندهی جدید حفظ کرده است و از این رو کسب  یهانظامدر کاربرد خاص خویش را 

یابی از سابقه  اطاّلعبه لحاظ فراوانی، چندان دور از انتظار نبوده است. اما درس رفتار  سوّمرتبه 

که به منظور دستیابی است اتی برخوردار نیست و درسی اطاّلعطوالنی همانند سازماندهی منابع 

برای سیاست گذاری صحیح در  رسانیاطاّلعاتی کاربران کتابخانه و مراکز اطاّلعدقیق تر به نیاز 

این درس نشان  سوّمتوسعه مجموعه و عرضه خدمات مناسب ارائه گردیده است و کسب رتبه 

زیادی در بین دروس رشته برخوردار است و الزم است به عنوان درسی  اهمّیت نسبتاًاز  دهدیم

، رسانیاطاّلعو مراکز  هاکتابخانهیگر همچون کاربرد و کاربران مستقل یا زیر مجموعه درسی د

مورد مطالعه  یهادانشگاهدر  1ارائه شود. درس سازماندهی  رسانیاطاّلع یهانظامیا ابعاد انسانی 

مترادف محسوب  یهاعنوانن مختلف ارائه شده است که بدون تفاوت محتوایی اعنونه تحت 

)فهرست نویسی توصیفی و  1اتی اطّالعان سازماندهی منابع و شاید انتخاب عنو شوندیم

 تحلیلی( به جهت هماهنگی با بخش پیشرفته درس با همین عنوان بهتر باشد.

 1به طور مشترک با کسب فراوانی  هادادهی اطاّلعات و اجتماع، و جستجوی پایگاه هادرس

. درس اندآوردهمورد مطالعه بدست ی هادانشگاهی درسی هابرنامهرتبه چهارم را در میان دروس 
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اوّل که به بررسی رابطه بین مفهوم اصلی و بنیادین رشته و اجتماع به عنوان مخاطب اصلی آن 

پردازد حائز اهمّیت زیادی است و به همین علّت درس یاد شده با سه عنوان عام و نیز با دو یم

شود. در برنامه مصوب رشته یمتدریس مورد مطالعه  هادانشگاهعنوان خاص و رویکرد در برنامه 

ی آشنایی با اطاّلعات و ارتباطات، و کتابخانه و توسعه پایدار در جدول دروس هاعنواندر ایران 

پردازد لذا بهتر است محتوای درس اطاّلعات و یمتخصّصی اجباری به صورت عام به این مبحث 

طات ادغام شود. وجود پنج عنوان ی درس آشنایی با اطاّلعات و ارتباهاسرفصلاجتماع در 

. اندکردهتوجه  هاکتابخانهمختلف در جدول دروس تخصّصی به وجوه متفاوت آن در انواع 

شود ولی به دلیل کاربرد ینمهرچند درس زیاد تازه ای محسوب  هادادهدرس جستجوی پایگاه 

ه وب دارای اهمّیت فوق تر اینترنت و به ویژرسانی و حوزه تازهآن در خودکاری مراکز اطاّلع

العاده ای است که تحت پنج عناوین متفاوت عرضه شده است. به دلیل این که درسی با عنوان 

ذخیره و بازیابی اطاّلعات در مقطع کارشناسی ارشد رشته وجود دارد، انتخاب عنوان جستجوی 

مه درسی مصوب هم درس برای ارائه در سطح پایه مناسب خواهد بود. البتّه در برنا هادادهپایگاه 

های اطاّلعاتی در جدول دروس تخصّصی اجباری وجود دارد و این موضوع را آشنایی با پایگاه

 سازد.یمی ایران مطرح هادانشگاهعموما از دیدگاه نظری در برنامه درسی 

ات الکترونیکی، روش تحقیق در اطّالعمجموعه، خدمات  ارزیابی و گسترش یهادرس

و طراحی وب، سمینار در زمینه کتابداری و  هادادهرسانی، ساختمان  اطاّلعم کتابداری و عل

و  هاکتابخانه، فناوری برای هادادهرایانه ای، طراحی و ایجاد پایگاه  یهاشبکهرسانی،  اطاّلع

ای بر مقدّمهات، و اطاّلعای بر فناوری مقدّمه، هادادهپایگاه  مدیریّترسانی،  اطاّلعمراکز 

. در برابر این دروس، در اندآوردهبه دست  1رسانی رتبه پنجم را با فراوانی  اطاّلعری و کتابدا

اجباری برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ترتیب  تخصّصیجدول دروس 

رسانی،  اطاّلعفراهم آوری و توسعه مجموعه، تحقیق مقدماتی در کتابداری و  یهادرس

ات و اطاّلعهای رسانی، آشنایی با فناوری اطاّلعها و مراکز بخانهطراحی و مدیریت وب کتا

ات اطاّلعخدمات  یهادرسای وجود دارند؛ اما ارتباطات، و آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه

رسانی، طراحی  اطاّلعو طراحی وب، سمینار در زمینه کتابداری و  هادادهالکترونیکی، ساختمان 
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، و هادادهپایگاه  مدیریّترسانی،  اطاّلعو مراکز  هاکتابخانه، فناوری برای هادادهو ایجاد پایگاه 

لی برای دروس موجود به به منزله دروس جدید یا مکمّ توانندیمات اطاّلعای بر فناوری مقدّمه

برنامه درسی اضافه شوند. قابل ذکر است که درسی با عنوان سمینار تحقیق در مقطع کارشناسی 

نظر کرد و یا ارائه آن را در اختیار  در مقطع کارشناسی از آن صرف توانیمدارد و  ارشد وجود

 قرار داد.  هادانشگاهآموزشی  یهاگروه

اجتماعی پیوسته، کارآموزی، مواد و خدمات کتابخانه برای  یهاشبکهچهار درس 

ششم را با فراوانی  بزرگساالن نوسواد، و مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان رتبه

که به جز درس  اندکردهمورد مطالعه کسب  یهادانشگاهدرسی  یهابرنامهدر میان دروس  9

مشابه در برنامه درسی مصوب رشته وجود دارد  یهاعنواناجتماعی پیوسته دروسی با  یهاشبکه

پیشنهاد  تماعات و اجاطاّلعدرسی با عنوان  تریشپاجتماعی پیوسته هم  یهاشبکهو برای درس 

خارج و داخل مربوط به درس  یهادانشگاهتفاوت اساسی دیگر بین برنامه  البتّهشده است و 

کارآموزی است که در خارج به یك درس محدود است ولی در داخل سه درس را شامل 

 . شودیم

ات، خودکاری کتابخانه و مدیریت اطاّلعبرای مدیریت  هانظامشش درس تجزیه و تحلیل 

آموزشی برای کتابداری،  یراهبردهااتی و منابع یادگیری، طراحی و اجرای اطّالعه، سواد پروژ

رتبه هفتم را در بین  9کتابداری دیجیتالی، و مدیریت نشریات ادواری و اسناد دولتی با فراوانی 

مورد مطالعه دارا هستند که در مقابل در برنامه درسی  یهادانشگاهآموزشی  یهابرنامهدروس 

ای، مدیریت نشریات ادواری، مبانی صوب ایران دروسی مانند آشنایی با نرم افزارهای کتابخانهم

. از این رو در شوندیمت دانش مشاهده اتی، و آشنایی با مدیریّاطاّلعهای آموزش سواد و روش

و  و نیز به منظور هماهنگی با محیط اندشدهقدری اصالح  هاعنوانبرنامه پیشنهادی این پژوهش 

بازار کار درس جدید کتابداری دیجیتالی به منظور آشنایی با مباحث مربوط پیشنهاد شده است 

آموزشی  یراهبردهاو اما به دلیل اهداف دوره کارشناسی، از پیشنهاد درس طراحی و اجرای 

 برای کتابداری خودداری شده است. 
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امل دروس آشنایی با ی مورد مطالعه شهادانشگاهی درسی هابرنامهباقیمانده دروس 

های اطّالعات و ارتباطات، آموزش سواد فناوری اطّالعات، ارزیابی محتوایی پایگاه یفناور

ها، بازاریابی و اقتصاد اطاّلعات، ی ارتباطی، امنیت دادههامهارت، اصول کار مرجع و هاداده

دّمه ای بر منابع و طراحی واژگان، مدیریت حفاظت و نگهداری، مقدّمه ای بر علوم شناختی، مق

رتبه هشتم  1ای بر مدیریت آرشیو به طور مشترک با فراوانی ای، و مقدّمههای چندرسانهیفناور

. در بین این دروس، تعدادی دارای دروس مشابهی اندنمودهرا در میان دروس این مقطع کسب 

اد اطّالعاتی، اصول های آموزش سونظیر آشنایی با فناوری اطاّلعات و ارتباطات، مبانی و روش

اندکی تغییر  هاآنکار مرجع، مقدمات آرشیو در برنامه درسی مصوب ایران هستند که عنوان 

 اند ولی برای بقیه که دارای اهمّیت یافته

ی هادانشگاهرساني ی آموزشي رشته کتابداری و اطاّلعهابرنامه. جدول تطبيقي دروس مشترک 9جدول 

 شي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوریخارج با دروس برنامه آموز

 ردیف
دروس برنامه مصوب وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

تعداد 

 واحد
 ردیف

ی هادانشگاهی هابرنامهدروس مشترک 

 خارج

تعداد 

 واحد

 9 اطاّلعات و اجتماع* 1 9 ای بر کتابداری و اطّالع رسانیمقدّمه 1

 9 ی واژگان*طراح 9 9 فراهم آوری و توسعه مجموعه 9

9 
)فهرست نویسی توصیفی و  1سازماندهی 

 تحلیلی(
 9 رفتار اطّالع یابی* 9 9

 1 9 )رده بندی دیویی( 9سازماندهی  1
های یفناورمقدّمه ای بر منابع و 

 ای*چندرسانه
9 

 9 مدیریت نشریات ادواری و اسناد دولتی 1 9 )بندی کنگره( 9سازماندهی  1

6 
ی اطاّلعات و هاآشنایی با فناوری

 ارتباطات
 9 سواد اطّالعاتی و منابع یادگیری* 6 9

 5 9 ایآشنایی با نرم افزارهای کتابخانه 5
ای بر خدمات مرجع و اطاّلع مقدّمه

 رسانی*
9 

 3 9 ای منابعسازماندهی رایانه 3
ی هامهارتاصول کار مرجع و 

 ارتباطی*
9 

 9سازی و چکیده  ای بر نمایهمقدّمه 2 9 مرجع شناسی عمومی 2
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 ردیف
دروس برنامه مصوب وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

تعداد 

 واحد
 ردیف

ی هادانشگاهی هابرنامهدروس مشترک 

 خارج

تعداد 

 واحد

 نویسی*

 9 *هادادهارزیابی محتوایی پایگاه  11 9 مرجع شناسی تخصّصی 11

 9 خدمات اطاّلعات الکترونیکی* 11 9 اصول کار مرجع 11

 9 *هادادهجستجوی پایگاه  19 9 های اطّالعاتیآشنایی با پایگاه 19

 19 9 ساختمان و تجهیزات کتابخانه 19
برای مدیریت  هانظامتجزیه و تحلیل 

 اطاّلعات*
9 

 9 ارزیابی و گسترش مجموعه* 11 9 مدیریت نشریات ادواری 11

 9 *هادادهمدیریّت پایگاه  11 9 نمایه سازی کتاب 11

 9 بازاریابی و اقتصاد اطاّلعات* 16 9 مواد و خدمات برای کودکان و نوجوانان 16

15 
های آموزش سواد مبانی و روش

 اطّالعاتی
 9 ای بر فناوری اطاّلعات*مقدّمه 15 9

 9 کتابداری دیجیتالی* 13 9 آشنایی با مدیریت دانش 13

 12 9 کتابخانه و توسعه پایدار 12
و مراکز اطاّلع  هاکتابخانهفناوری برای 

 رسانی*
9 

91 
ها و طراحی و مدیریت وب کتابخانه

 مراکز اطّالع رسانی
 9 *هادادهطراحی و ایجاد پایگاه  91 9

 9 و طراحی وب* هادادهساختمان  91 9 آشنایی با علم سنجی 91

99 
تحقیق مقدّماتی در کتابداری و اطاّلع 

 رسانی
9 99 

سمینار در زمینه کتابداری و اطاّلع 

 رسانی*
9 

99 
ها و مراکز اطاّلع مدیریت کتابخانه

 رسانی
9 99  

 

   91 9 1کارآموزی  91

   91 9 9کارآموزی  91

   96 9 9موزی کارآ 96

 69 واحدهاجمع تعداد  61 واحدهاجمع تعداد 

، هادادهی ارزیابی محتوایی پایگاه هاعنوانیی با هادرسمحتوایی و تازگی عنوان هستند، 

های یفناورها، بازاریابی و اقتصاد اطّالعات، طراحی واژگان، و مقدّمه ای بر منابع و امنیت داده
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نهادی این پژوهش پیشنهاد شده است. نکته مهم قابل توجه در کل ای در برنامه پیشچندرسانه

ی آموزشی مقطع کارشناسی با مقطع هابرنامهبرنامه پیشنهادی، ایجاد هماهنگی بین دروس 

 های مختلف است.یشگراکارشناسی ارشد و نیز 

جدول با عنوان  2های تحقیق و به منظور ایجاد امکان مقایسه، جدول شماره بر اساس یافته

ی خارج با هادانشگاهرسانی ی آموزشی رشته کتابداری و اطاّلعهابرنامهتطبیقی دروس مشترک 

دروس برنامه آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد که در آن جمع تعداد 

 در برنامه داخل و خارج تقریبا برابرند. واحدها

اجباری، و اختیاری قابل ارائه  تخصّصیوس اتی دراطاّلع: محتوای درسی و منابع 1پرسش 

 چیست؟ طباطبائیدانشگاه عالمه  رسانیاطاّلعدر دوره کارشناسی کتابداری و 

خارج مورد مطالعه این پژوهش و برنامه  یهادانشگاهآموزشی  یهابرنامهبر پایه مقایسه 

از تحقیق که از بدست آمده  هاییافتهمصوب رشته توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 

با  نظر گذشت، برنامه آموزشی پیشنهادی پژوهش بر اساس ساختار برنامه آموزشی فعلی

برنامه شرایط ورود و طول دوره، ساختارمشخصات کلی مشتمل بر مقدّمه، تعریف و هدف، 

اجباری  تخصّصیدروس  یهاعنوانتحت  11و  11در قالب دو جدول آموزشی پیشنهادی 

اختیاری  تخصّصیو دروس  رسانیاطاّلعرنامه آموزشی رشته کتابداری و پیشنهادی برای ب

شرح دروس پیشنهادی شامل  ورسانی، اطاّلعپیشنهادی برای برنامه آموزشی رشته کتابداری و 

و منابع پیشنهادی کارشناسی  هاسرفصلعنوان، نوع و تعداد واحد، دروس پیش نیاز، اهداف، 

که  ارائه شد 11و  11ی هاجدولی مطابق عناوین درسی مندرج در رسانعلوم کتابداری و اطاّلع

و امید  شودیمبه لحاظ صرفه جویی در حجم مقاله فقط دو جدول دروس پیشنهادی عرضه 

، وزارتخانه و سایر طباطبائیاست بتواند توجه برنامه ریزان درسی را در سطح دانشگاه عالمه 

رسانی به خود جلب نماید و در اطاّلعو  نهادهای رسمی و غیر رسمی حرفه کتابداری

 ریزی، تجدید نظر، و بازنگری دروس استفاده مفیدی از آن به عمل آید. برنامه

 



 39              مه ...رای بازنگری برنارسانی بی آموزشی رشته کتابداری و اطّالعهابرنامهمطالعۀ 

 

 

 برنامه آموزشی پیشنهادی پژوهش 

. جدول دروس تخصّصي اجباری پيشنهادی برای برنامه آموزشي رشته کتابداری و 01جدول 

 رسانياطّالع
 پیش نیاز عملی نظری حدتعداد وا عنوان درس کد درس

 - 9 9 ای بر کتابداری و اطاّلع رسانیمقدّمه 111
 

 - 9 9 آشنایی با اطاّلعات، ارتباطات و اجتماع* 119
 

 - 9 9 طراحی واژگان* 119
 

 - 9 9 رفتار اطاّلع یابی* 111
 

 - 9 9 تاریخ علم 111
 

 - 9 9 ایاخالق حرفه 116
 

 9 1 9 ای*وری چندرسانهمقدّمه ای بر منابع و فنا 115
 

 - 9 9 مدیریت نشریات ادواری و اسناد دولتی 113
، 111کد 
195 

 - 9 9 سواد اطاّلعاتی و منابع یادگیری* 112
، 111کد 
193 

 195کد  1 9 9 مرجع شناسی عمومی 111

 111کد 9 1 9 مرجع شناسی تخصصی 111

 111کد  9 1 9 ای بر خدمات مرجع و اطاّلع رسانی*مقدّمه 119

 111کد  - 9 9 ی ارتباطیهامهارتاصول کار مرجع و  119

 115کد  1 9 9 ای بر نمایه سازی و چکیده نویسی*مقدّمه 111

 195کد  - 9 9 ارزیابی محتوایی پایگاهداده ها* 111

 119کد  9 1 9 خدمات اطاّلعات الکترونیکی* 116

115 
 )فهرست نویسی 1سازماندهی منابع اطاّلعاتی 

 توصیفی و تحلیلی(
9 1 9 

، 111کد 
195 

 115کد  9 1 9 )رده بندی دیویی( 9سازماندهی منابع اطاّلعاتی  113

 113کد  9 1 9 )رده بندی کنگره( 9سازماندهی منابع اطاّلعاتی  112

 193کد  1 1 9 ایآشنایی با نرم افزارهای کتابخانه 191

 193کد  9 1 9 *هادادهجستجوی پایگاه  191

 9 1 9 ای منابعسازماندهی رایانه 199
 115کد 

 191تا 

 - 9 9 هاکتابخانهمدیریت دانش و  199
، 193کد 
199 

  - 9 9 و مراکز اطاّلعاتی هاکتابخانهمدیریّت  191

 191کد  9 1 9 برای مدیریت اطاّلعات* هانظامتجزیه و تحلیل  191

 191کد  - 9 9 ای بر مدیریت آرشیومقدّمه 196

  9 1 9 ارزیابی و گسترش مجموعه* 195
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 پیش نیاز عملی نظری حدتعداد وا عنوان درس کد درس

 191کد  9 1 9 *هادادهمدیریّت پایگاه  193

 112کد  1 1 9 آموزش سواد فناوری اطاّلعات 192

 119کد  - 9 9 ساختمان و تجهیزات کتابخانه 191

  - 9 9 بازاریابی و اقتصاد اطاّلعات* 191

 111کد  9 1 9 ای بر فناوری اطاّلعات*مقدّمه 199

 9 1 9 کتابداری دیجیتالی* 199
، 191کد 
111 

 1 9 9 و مراکز اطاّلع رسانی* هاکتابخانهفناوری برای  191
 

 193کد  9 1 9 *هادادهطراحی و ایجاد پایگاه  191

 9 1 9 و طراحی وب* هادادهساختمان  196
 

 193کد  9 1 9 سمینار در زمینه کتابداری و اطاّلع رسانی* 195

  1 1 9 تحقیق در کتابداری و علم اطاّلع رسانی روش 193

 9 - 9 (1کارآموزی) 192
 

 192کد  9 - 9 (9کارآموزی) 111

 9 - 9 (9کارآموزی) 111
، 192کد 
111 

  16 61 115 واحدهاجمع تعداد 

 * دروس مشخص شده با عالمت ستاره دروس جديد پیشنهادی هستند.

پيشنهادی برای برنامه آموزشي رشته کتابداری و  . جدول دروس تخصّصي اختياری00-3جدول 

 رسانياطّالع

کد 

 درس
 پیش نیاز عملی نظری تعداد واحد عنوان درس

  - 9 9 مدیریّت حفاظت و نگهداری* 119

 111کد  1 1 9 مرجع شناسی اسالمی 119

111 
مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و 

 نوجوانان
9 1 1 

، 111کد 

195 

   9 9 انه و توسعه پایدارکتابخ 111

116 
مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگساالن 

 نوسواد
9 1 1  

  - 9 9 ی خطی و آثار کمیابهانسخهآشنایی با  115

 196کد  1 1 9 ها*امنیت داده 113

  1 11 11 واحدهاجمع تعداد 
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اختیاری  تخصّصیو  11اجباری  س پیشنهادی تخصّصیودرالزم به توضیح است که تعداد 

واحد بدون احتساب دروس پایه و  191این پژوهش ی دروس پیشنهادیواحدهادرس و جمع  5

واحد از این مجموعه از دروس پایه برنامه در دست اجرای وزارت  6 البتّهعمومی است که 

و از این لحاظ تفاوتی با برنامه در دست اجرا دارد  شودیمعلوم، تحقیقات و فناوری محسوب 

با درس اختیاری 11اجباری و  تخصّصیدرس  96ن این دو گروه درسی مشتمل بر که در آ

با  است که واحد 111 هاآن واحد است که مجموع 11با واحد و دروس پایه  31 مجموع

اشاره شد نکته  تریشپ. همان گونه که شودیمواحد  199واحد دروس عمومی  91احتساب 

آموزشی مقطع  یهابرنامهایجاد هماهنگی بین دروس  مهم قابل توجه در کل برنامه پیشنهادی،

مختلف مقاطع کارشناسی و کارشناسی  هاییشگراکارشناسی با مقطع کارشناسی ارشد و نیز 

ارشد است، هرچند این کار در حد مقدور در برنامه پیشنهادی انجام گرفته است اما به دلیل 

 91اختیاری( معادل  تخصّصیس در 5اجباری و  تخصّصیدرس  11درس ) 13فزونی تعداد 

واحد برنامه پیشنهادی نسبت به برنامه در دست اجرا و نیز نیاز به افزودن دروس پایه و عمومی 

تر بین برنامه درسی دو مقطع ، لذا انجام هماهنگی کاملاندنبودهکه در حیطه عمل این پژوهش 

نهادی جهت ایجاد کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین انتخاب از بین دروس پیش

 متفاوت در برنامه ریزی ملی برای سطح کشور ضرورت دارد.  هاییشگرا

 گیرینتیجهبحث و 

های مقطع کارشناسی رشته در دانشگاه دهد بازنگری و تغییر درسیمهای پژوهش نشان یافته

ان به اجرا در آمده، دانشگاه تهر 1939ـ  1939فردوسی مشهد از نیمسال اوّل سال تحصیلی 

ها، ادغام برخی دیگر و تجدید نظر در شرح بعضی دروس و تغییراتی در سرفصل برخی درس

های های شهید چمران اهواز و الزّهرا نیز تغییراتی را در برنامهمنابع به عمل آورده و دانشگاه

وری عموما بامجوز وزارت علوم، تحقیقات و فنا هابرنامهاند. این تغییر آموزشی خود اعمال کرده

اتفاق افتاده است و به مفهوم  هادانشگاهی درسی بنا به اختیار هابرنامهبرای اعمال تغییر محدود در 

رسانی دانشگاه عالمه . اما در گروه کتابداری و اطاّلعهاستدانشگاهبرنامه ریزی غیرمتمرکز 
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در نیمسال  91/9/1933طباطبائی، تا اجرای برنامه آموزشی جدید کارشناسی مصوب در تاریخ 

انجام تغییر در برنامه ممکن نبوده است. تغییرات مورد اشاره در  1921-1932اوّل سال تحصیلی 

ی کشور نبوده و هادانشگاهی درسی یك بازنگری جامع و کامل و هماهنگ در سطح هابرنامه

ی هابرنامهیی به لحاظ عناوین و محتوای درسی وجود داشته که با نظام یکپارچه در هاتفاوت

رسانی برای ی کشور مطابقت نداشته است. با پیگیری جامعه کتابداری و اطاّلعهادانشگاهآموزشی 

رسانی ایران، یی در انجمن کتابداری و اطاّلعهاتالشیازهای موجود در سطح کشور نبرآورد 

و دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه فردوسی مشهد در هماهنگی با وزارت علوم، تحقیقات 

تدوین و ابالغ برنامه جدید در  هامشارکتها و یتفعالفناوری صورت گرفته که حاصل همه این 

شده است  هادانشگاهدستی و هماهنگی در اجرای برنامه در در سطح کشور جهت یك 1933سال 

م رسانی دانشگاه عالمه طباطبائی هبه بعد برنامه گروه آموزشی کتابداری و اطاّلع 1933و از سال 

تفاوتی بین برنامه آموزشی  1932تا  1939ی هاسالبر همین مبنا اجرا گردیده است. بنابراین، بین 

 شود.یممشاهده  هادانشگاهرشته در دانشگاه عالمه طباطبائی با برخی از 

به ترتیب برای دانشگاه ایالت سن  هادانشگاهی ارائه شده در واحدهاها جمع بر مبنای یافته

، دانشگاه کاتولیك آمریکا 69، دانشگاه دوبلین 15، دانشگاه تگزاس شمالی 31 جوزه امریکا

ی دروس تخصّصی اجباری و اختیاری وزارت علوم، واحدها، و جمع 196، دانشگاه هاوایی 15

واحد درسی کمترین مقدار و  69واحد است که دانشگاه دوبلین با جمع  31تحقیقات و فناوری 

ترین مقدار را به لحاظ تعداد واحد درسی در یشبواحد درسی  196دانشگاه هاوایی با جمع 

در برنامه ریزی آموزشی  هادانشگاهبرنامه دارا هستند. این تفاوت به نگاه و سیاست متفاوت 

 .هاستدانشگاهبر پایه نیازسنجی اختصاصی  هاآنشود و نشانگر انعطاف برنامه یممربوط 

( و در عین حال 11ترین فراوانی )یشبی خارج، هاگاهدانشی تطبیقی دروس هادادهبر اساس 

ای بر خدمات مرجع و اطاّلع رسانی است و دروس مربوط به درس مقدّمه 1پراکندگی با رتبه 

های اطاّلعات و ارتباطات، آموزش سواد فناوری اطاّلعات، ارزیابی محتوایی یفناورآشنایی با 

ها، بازاریابی و اقتصاد ی ارتباطی، امنیت دادهاهمهارت، اصول کار مرجع و هادادهپایگاه 

اطاّلعات، طراحی واژگان، مدیریت حفاظت و نگهداری، مقدّمه ای بر علوم شناختی، مقدّمه ای 
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 1ای بر مدیریّت آرشیو به طور مشترک با فراوانی ای، و مقدّمههای چندرسانهیفناوربر منابع و 

 .اندنمودهان دروس این مقطع کسب و رتبه هشتم پایین ترین رتبه را در می

بدست آمده از  هاییافتهخارج مورد مطالعه و  یهادانشگاهآموزشی  یهابرنامهمقایسه ا ب

ا ساختار مشخصات ، برنامه آموزشی پیشنهادی پژوهش بی داخل کشورهادانشگاهدر تحقیق 

آموزشی پیشنهادی در برنامه شرایط ورود و طول دوره، کلی مشتمل بر مقدّمه، تعریف و هدف، 

ی دروس تخصّصی اجباری پیشنهادی و دروس تخصّصی هاعنوانقالب دو جدول تحت 

رسانی، و شرح دروس اختیاری پیشنهادی برای برنامه آموزشی رشته کتابداری و اطاّلع

و منابع  هاسرفصلپیشنهادی شامل عنوان، نوع و تعداد واحد، دروس پیش نیاز، اهداف، 

رسانی مطابق عناوین درسی پیشنهادی به جهت ناسی علوم کتابداری و اطاّلعپیشنهادی کارش

، وزارتخانه طباطبائیتجدید نظر و بازنگری دروس در سطح دانشگاه عالمه ،درسی یبرنامه ریز

 .رسانی ارائه شداطاّلعو سایر نهادهای رسمی و غیر رسمی حرفه کتابداری و 

درس و جمع  5و تخصّصی اختیاری  11ری دروس پیشنهادی تخصّصی اجباجمع تعداد 

که واحد بدون احتساب دروس پایه و عمومی است 191ی دروس پیشنهادی این پژوهش واحدها

در این دو گروه برنامه در دست اجرا  ست.از دروس پایه برنامه در دست اجراآن واحد  6

احد و دروس و 31درس اختیاری با مجموع  11درس تخصّصی اجباری و  96درسی مشتمل بر 

واحد  199واحد دروس عمومی  91واحد است که با احتساب  111واحد و مجموع  11پایه با 

 تخصّصیدرس  11درس ) 13. به دلیل فزونی تعداد شود و تفاوتی با برنامه پیشنهادی داردیم

واحد برنامه پیشنهادی نسبت به برنامه در دست  91اختیاری( معادل  تخصّصیدرس  5اجباری و 

، انجام هماهنگی بین برنامه درسی دو به این دروسجرا و نیاز به افزودن دروس پایه و عمومی ا

مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین انتخاب از بین دروس پیشنهادی جهت ایجاد 

  .توصیه شده است متفاوت در برنامه ریزی ملی برای سطح کشور هاییشگرا
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های مجازی در (. يادگيری الکترونيکي چيست و جايگاه کتابخانه0383اصنافي، اميررضا. )

 .038-033(، 3)01فصلنامه کتاب، اين فرايند کجاست؟ 

رساني با های آموزش کتابداری و اطّالع(. لزوم بازنگری در برنامه0381تهوری، زهرا. )

(، 0)01ب، فصلنامه کتارسانان، توجه به نيازهای مهارتي جديد کتابداران و اطّالع

033-011. 

های درسي (. نياز به تحول در برنامه0381پور، افشين. )جوکار، عبدالرسول و حميدی

 .11-9(، 1)3، رسانيکتابداری و اطّالعرساني. کارشناسي کتابداری و اطّالع

ی هابرنامهتأثير فناوری اطّالعات بر آموزش کتابداری با توجه به (. 0311)حياتي، زهير. 

 . 011-11(، 11بهار)، 0، فصلنامه کتاب، درسي

های جديد در برنامه ينهزم: آموزش کتابداری يا اطّالع رساني(. 0380. )دانيل، اوّلين اچ

(، 3)01،فصلنامه پيام کتابخانه، ترجمه شهناز خديوی و احمد شعباني، ريزی درسي

31-38. 

-31، 18 دانشگاه انقالب،ی، (. نقد برنامه دوره کارداني کتابدار0311دياني، محمد حسين. )

11. 

ی درسي رشته کتابداری در سطح هابرنامه(. ارزيابي 0311دياني، محمد حسين. )

 .38-33(، 3)3، پيام کتابخانهکارشناسي، 

رساني: (. برنامه آموزشي دوره کارشناسي کتابداری و اطّالع0319دياني، محمد حسين.)

 .11-0(، 0)3 رساني،عکتابداری و اطّالپيشنهادهايي برای تحول. 

 .0381نشر کتابدار، : تهران، رسانيفلسفه کتابداری و اطّالع(. 0381)رهادوست، فاطمه.  

 .011-98(، 0)9، فصلنامه کتاب، (. کتابداران قرن بيست و يکم0311اکبرزاده، هيالن. )علي



 33              مه ...رای بازنگری برنارسانی بی آموزشی رشته کتابداری و اطّالعهابرنامهمطالعۀ 

 

 

کتابداری  یهاآموزش(. الگويي برای بازنگری و تجديد ساختار 0319فتاحي، رحمت اهلل. )

کتابداری و رساني در ايران با توجه به تحوالت جديد در محيط اطّالعاتي، و اطّالع
 .33-10(، 0)3، رسانياطّالع

تهران: نشر  ها،يافترهو  هاچالشاز اطّالعات تا آگاهي: (. 0391فتاحي، رحمت اهلل. ) 

 کتابدار.

دانشجويان مقطع نگرش اعضای هيأت علمي و (. 0380)مختاری معمار، حسين.  

مجله روانشناسي و علوم ،  کارشناسي کتابداری نسبت به نحوه ارائه کارورزی
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