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1آیا کتابداران نیازی به مدرک دکترا دارند؟

فناوری های جدید در حال تغيير نقش های کتابداران دانشگاهی هستند و کتابداران را مجبور می کنند تا 
خود را در فعاليت های پژوهشی شریک بدانند.

آیا مدرک دکترا برای یک کتابدار دانشگاهی ضروری یا حتی مطلوب است؟ من این سؤال را بارها در 
طول دوره شغلی خود مطرح کرده ام که گاهی اوقات موجب بهت و حيرت همکاران می شد. اما ظاهراً با 
رشد فناوری های اطالعاتی، پرسش هایی پيرامون صالحيت کتابداران اهميت بيشتری پيدا کرد. با این که 

این سؤال به کرات مطرح شده است، دوباره آن را در این جا طرح می کنم.
ابتدا بحث تاریخی آن را مطرح می کنم. در سال 2002، شورای کتابخانه و منابع اطالعاتی4 که ریاست آن 
را بر عهده داشتم، تصور می کرد مدرک دکترا در کتابخانه های پژوهشی می تواند مفيد باشد. ما یک برنامه 
پيشنهادی دوساله کمک هزینه های تحصيلی فوق دکترا را برای افراد دارای مدرک دکترا در حوزه های 
علوم انسانی )که به یادگيری اصول مربوط به کار کتابخانه عالقمند بودند(، تدوین کردیم. سپس این 
این کار، دانش  از متخصصين اختصاص دادیم که  به پرورش نوع جدید  را  کمک هزینه های تحصيلی 
بشری را عميقاً با درک فناوری های اطالعاتی ترکيب می کرد. ما این متخصصان را، متخصصان حوزه های 

علوم انسانی دیجيتال نمی دانستيم، بلکه تنها ایده ای بود که در آن زمان مطرح شد.
کتابداران  صالحيت  ما  که  گفتند  عده ای  داشت.  به دنبال  را  احساسی  نامه هایی  مذکور  برنامه  اعالم 
آموزش دیده را برای موقعيت های تخصصی رشته ای در کتابخانه های پژوهشی زیر سؤال برده ایم. برخی 
نيز اعتراض داشتند که این دکتر های جدید باید در مقام های عالی کتابخانه ای وارد شوند. برخی نيز تصور 
می کردند که برنامه ما برای کتابداران عمومی که سال ها در آن حوزه خاص زحمت کشيده اند، منصفانه 
نيست. افراد دیگر نيز بيان کردند که این دکترها نمی تواند در حوزه کتابداری استخدام شوند. بنابراین 

چه اتفاقی افتاد؟
در حال حاضر برنامه مذکور یک دهه است که در شورای کتابخانه و منابع اطالعاتی ادامه پيدا کرده 
است. اساساً تصور ما این بود که دکترهایی که از کمک هزینه های تحصيلی ما برخوردار می شوند در 
کتابخانه های تحقيقاتی و دپارتمان های رشته های خود مشغول به کار می شوند. در عوض، اکثرشان در 
مشاغل تمام وقت کتابخانه ای مشغول شدند، بسياری از دکترها به محض اتمام دوران تحصيل خود تمایل 
داشتند تا مشاغل دائمی را بر عهده گيرند و تصميم نداشتند تا مطالعات خود را در زمينه ی کتابداری 
گسترش دهند. بعد از اتمام تحصيل، بسياری از فارغ التحصيالن، در مشاغل تمام وقت را در کتابخانه های 
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تحقيقاتی مشغول شدند و دست کم تعدادی از آن ها )بيش از حد انتظار من( در موقعيت های جدیدی 
قرار دارند که ترکيبی از دانش و نشر دیجيتال به همراه پشتيبانی پژوهشی از دانشجویان و اساتيد است. 
این دکترها ابزارهای بازیابی آنالین، ابزار مرجع و منابع آموزش و یادگيری ایجاد کرده اند. کار آن ها منجر 
به توسعه پرتال ها و ویکی ها شده است و برای افراد دیگر امکان دسترسی به دانش جدید را که کتابداران 
قبلی ما به توسعه آن کمک کردند، فراهم می سازند. آن ها همچنين نمایشگاه های قابل توجه و مهيجی را 
در موضوعاتی همچون نقشه کشی، مجموعه های ادبی و نمونه های اوليه تبليغاتی که ترکيبی از محتوای 

سنتی و دیجيتالی است را سازمان دهی کرده اند.5
صالحیت ها و دانش

برنامه کمک هزینه تحصيلی CLIRs به عنوان تالشی برای ارائه راهکاری جدید در زمان تجدید نظر 
بسياری از سازمان ها و کتابداران در مورد صالحيت هایی که کتابداران دوران دیجيتال ممکن است نياز 

داشته باشند، به شمار می رود.
به عنوان مثال، در سال 1999 کمک مالی از سوی CLIR، انجمن کتابخانه های پژوهشی جنوب شرقی 
به منظور حمایت  آموزشی کتابداران  نيازهای  بررسی  برای  را  آموزشی  قادر ساخت که یک کميته  را 
از کتابخانه های پژوهشی آینده ایجاد کنند. این کميته سپس گزارشی از شناسایی مقوله های مطلوب 

صالحيت برای آینده منتشر کرد.
نهاد  یک  عنوان  به  فزاینده ای،  طور  به  آینده،  دانشگاهی  کتابخانه های  که  داشت  اظهار  گزارش  این   
آموزشی عمل خواهند کرد. بر اساس این گزارش، به راهبردهایی مثل راهبری به سوی آینده سازمان های 
آنها از طریق توسعه، مدیریت و سفارشی کردن خدمات، همکاری با سازمان های دیگر به منظور ارتقای 
خدمات و توسعه دانش ساختار، سازمان دهی، ایجاد، مدیریت، انتشار، استفاده و حفاظت منابع اطالعاتی 
در همه شکل ها خواه جدید و خواه منابع موجود نياز خواهد بود. این گزارش اضافه می کند که کتابداران 
آینده نياز خواهند داشت که به ارزش ها و اصول کتابداری متعهد باشند، اما آن ها به »دانش فناوری« و 
»دانش موضوعی تخصصی« نيز نياز پيدا خواهند کرد )آسرل 1999(. به نظر می رسد که برنامه های دکترا 

بتواند برخی از این نيازها را برآورده سازد.
که  بود  شده  مطرح  تخصصی  کتابخانه های  انجمن  توسط  متفاوت  نسبتاً  رویکردی   2003 سال  در 
مجموعه ای سه قسمتی از صالحيت های مورد نياز برای متخصصان اطالعاتی را تهيه می کرد. تمایل به 
اشتراک دانش حرفه ای و تعهد به اخالق حرفه ای به عنوان صالحيت های اصلی در نظر گرفته شده بود. 
دوم، صالحيت های شخصی نام دارند که شامل نگرش ها، مهارت ها و ارزش هایی هستند که کارکنان را 
قادر می سازد که به طور مؤثر و مثبت کار کنند و در محيط هميشه در حال تغيير انعطاف پذیر و مثبت 
و  منابع  سازمان،  مدیریت،  توانایی  شامل  که  هستند  حرفه ای  سوم، صالحيت های  دسته  بمانند.  باقی 

خدمات اطالعاتی و کاربرد ابزارها و فناوری های اطالعاتی است )آبلس و دیگران، 2003(.
شخصيتی  خصوصيات  حتی  و  فنی  و  مدیریتی  مهارت های  بر  که  می رسد  نظر  به  شایستگی ها  این 
بيشتر از محتوای دانش تأکيد دارند. زمانی که این مطالب را می خواندم، متوجه شدم که عالقه من به 
استخدام افراد دکترا برای انجام کار کتابخانه، نشان دهنده ی نياز به کتابخانه ها در مؤسسات دانشگاهی 
است. مشاغل موجود در دانشگاه ها نياز به صالحيت های مدیریتی دارند و در کنار آن، باید با اساتيد و 

.)www.clir.org//fellowships/postdoc/projsandpubs 5. )جزئيات بيشتر در
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دانشجویان سروکار داشت. کتابداران دانشگاهی گاهی اوقات به دنبال درجه های علمی باالتر هستند تا به 
افراد با دانش افزون تری کمک کنند. من فکر می کردم که با چالش به وجودآمده بر اثر فناوری های جدید، 

ممکن است نيازی به دوره ی دکترا نباشد و مدرک کارشناسی ارشد کتابداری کفایت کند.
مطرح شدن در دیگر محيط ها

این سؤال در مقاله ای از ولوز6 مطرح شده بود: »یکپارچه سازی نسل جدید متخصصان در کتابخانه«. این 
مقاله در نشریه کتابخانه در سال 2006 منتشر شده بود. جيمز جی. نيل7 ، کتابدار دانشگاهی و معاون 
خدمات اطالعاتی دانشگاه کلمبيا نوشته بود که افراد دارای مهارت های غيرسنتی نه تنها به کارمندان 

کتابخانه های تحقيقاتی نياز دارند، بلکه از قبل تالش در این زمينه آغاز شده بود.
در حال حاضر کتابخانه های دانشگاهی افراد زیادی را )که مدرک کارشناسی ارشد علوم کتابداری ندارند( 
به منظور بر عهده گرفتن سمت های کتابدار حرفه ای استخدام می کنند ... [آنها] ویژگی های مختلفی دارند، 
ازجمله درجه های علمی تخصصی در حوزه های موضوعی، مهارت های زبان تخصصی، تجربه تدریس یا 
تخصص فناوری. کتابخانه های دانشگاهی همچنين در حال ایجاد طيف وسيعی از مأموریت های حرفه ای 
آموزشی،  فّناوری  انتشار،  مالی،  انسانی، جمع آوری کمک های  منابع  در حوزه هایی همچون سيستم ها، 
می باشند...  هستند،  آموزشی  گوناگون  زمينه های  خواهان  که  تخصص هایی  دیگر  و  امکانات  مدیریت 
گروه های حرفه ای جدید در محيط های دیگر رشد می کنند و برای کتابخانه دانشگاهی مجموعه کاملی از 

ارزش ها، نگرش ها، سبک ها و انتظارات را به ارمغان می آورند )نيل، 2006(.
افراد حرفه ای خارج از کانال آموزش سنتی کارشناسی ارشد به ميزان زیادی مورد نياز  به گفته نيل، 
هستند و مدیران کتابخانه در برخورد با آنها باید حساس باشند و برنامه های آموزشی منسجمی را برای 
آنها فراهم کنند. به اعتقاد وی، حوزه های جدید در حال ظهورند و از مدت ها پيش برای کتابخانه های 
دانشگاهی به عنوان ناشران، آموزشگران، سازمان های تحقيق و توسعه، کارآفرینان و طرفداران سياست 
در حال تکامل بوده اند. کارشناسی ارشد کتابداری ممکن است مهارت های الزم به منظور توسعه و ارتقای 

این بخش های جدید مورد تقاضا را نداشته باشد )نيل، 2006(.
در سال 2007 استنلی ویلدر8 ، معاون کتابخانه های پردیس ریور9  دانشگاه روچستر10  که سال ها در حال 
مطالعه روند کاری کارکنان کتابخانه های دانشگاهی بود از نيل حمایت کرد. در مقاله ای با عنوان »حرفه 
با تحليل داده های جمعيتی سال 2005 انجمن کتابخانه های پژوهشی، نشان  کتابداری جدید« ویلدر 
داد که تعداد افراد در سمت های کتابخانه که بدون مدرک از برنامه های کتابخانه هستند تا 142 درصد 
از سال 1985 و 35 درصد از سال 2000 افزایش یافته بود. بسياری از افراد بدون مدرک کتابداری در 
سمت های غيرسنتی وارد شده بودند، اما وی متوجه شده بود که در ميان کارکنان کتابخانه که در چنين 

سمت هایی قرار دارند، تعداد قابل توجهی دارای مدرک کتابداری بودند )ویلدر، 2007(.
ویلدر گزارش داد که سن نقش مهمی را در سمت هایی که کارکنان در کتابخانه های پژوهشی بر عهده 
می گيرند، دارد. برای مثال دو نفر از هر 5 متخصص زیر 35 سال کتابخانه در سمت های غيرسنتی مشغول 
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به کارند، در حالی که تنها یک نفر از هر 5 متخصص باالی 35 سال در چنين سمت هایی کار می کنند. 
او همچنين فاصله حقوق و دستمزد را نيز ثبت کرده بود: از کارمندان زیر 35 سال مشغول در سمت های 
سنتی، تنها هفت درصد 54 هزار دالر یا بيشتر را به دست آورده بودند، در حالی که افراد مشغول در 
سمت های غيرسنتی بيش از آن را کسب کرده بودند. کارمندان مشغول در سمت های غيرسنتی، جوان و 
مرد در نظر گرفته شده بودند، هرچند بسياری دارای مدرک کتابداری بودند، با این حال تجربه و آموزش 

غيردانشگاهی آنها اعتبارنامه فناوری اطالعات را به آنها بخشيده بود )ویلدر، 2007(.
ویلدر از ارزش های بی انتهایی که بر قلب حرفه کتابداری تکيه دارد نوشته بود و پيش بينی کرد بود که 
کتابخانه های موفق کتابخانه هایی هستند که طيف گسترده ای از مهارت های غيرسنتی را در ارائه خدمات 
آن ارزش های بی انتها و نه به طریقی دیگر، به کار می برند. با این حال او این ارزش ها را در گروه زیر 35 
سال به عنوان پيشتاز نوع جدید حرفه کتابداری دانشگاهی مشاهده کرد که این افراد دارای ویژگی هایی 
و  آموزش  پژوهش،  مداوم  تحوالت  در  پيشرفت  منظور  به  کتابخانه ها  توانایی  بر  مستقيماً  که  هستند 

یادگيری تأثير خواهند گذاشت.
موقعیتی دیگر

در پاسخ به این تحوالت، بسياری از کتابخانه ها مأموریت و نقش های خود را برای موقعيت ها و مهارت های 
توصيه های  بلندپروازانه  نمونه ای کاماًل  به عنوان  بودند. کتابخانه هاروارد  بازبينی کرده  احتمالی جدید 

مطرح شده در سال های 2009 و 2010 را به کار گرفت.
به عنوان قسمتی از تحول به سوی طراحی سازمانی و عملياتی جدید، کتابخانه خود را ملزم به ارائه 
هاروارد  کتابداران  می داد.  ارتقا  جدید  دانش  ایجاد  در  را  جهانی  مأموریت  که  کرد  بی نظيری  خدمات 
یادگيری خواهند  و  پژوهش  در  اصلی  بلکه مشارکت کننده  نيستند؛  منفعلی  مأموریت حاميان  این  در 
بود. کتابداران هاروارد مهارت دانش موضوعی و دانش عميق از رفتار اطالعاتی را خواهند داشت. آنها 
محصوالت و خدمات اطالعاتی را طراحی خواهند کرد، در توسعه برنامه های آموزشی شرکت خواهند 
کرد و فناوری اطالعات را به عنوان موتور نوآوری به کار خواهند گرفت. هاروارد به منظور فراهم آوردن 
کارمندان آگاه برای کتابخانه، منابع و فناوری هایی مورد نياز آنها برای حمایت هرچه بهتر از پژوهش، 

آموزش و یادگيری را برنامه ریزی می کند )هاروارد، 2011(.
در روشی مشابه، انجمن کتابخانه های تحقيقاتی از طریق تغيير شکل ابتکار عمل کتابخانه های تحقيقاتی 
خود، مشاهده کرد که اعضای آن نقش های جدید و گسترده ای را در آموزش و یادگيری بر عهده می گيرند 
)ARL 2012(. این ابتکار عمل اعالم کرد که توانایی های در حال توسعه کارکنان به منظور بر عهده 
گرفتن کار جدید و کارکردن با کاربران به شيوه های نوین و وارد ساختن انواع مهارت ها و تخصص های 

.)2012 ARL( جدید در کتابخانه های تحقيقاتی، اولویت های تغيير و انطباق مؤثر هستند
در پرتوی همه این موارد، نظر من در مورد مطلوبيت دکتری در کتابخانه ها مثبت تر است. زمانی معتقد 
بودم که کتابداران باید فرآیندهای پژوهشی و علمی را در یک سطح گسترده به منظور برآورده ساختن 
آوردن  به دست  که  می کنم  احساس  من  کنند.  درک  پژوهشی  مؤسسات  خدمات  و  مجموعه  نيازهای 
دکتری در حقيقت اعطای نوعی درک و فهم است. من هدف واقعی را افزایش غریزه و تمایل علمی فرد 

می دانستم.
حال فناوری تا جایی ارتقا یافته است که محققان منابع جدید مانند گوگل اسکالر11 را با قابليت گسترده 

11. google scholar
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کتابدار  است. حال  مهم تر شده  کتابدار  نقش  نتيجه  در  استفاده می کنند.  علمی  منابع  آن در جستجوی 
دانشگاهی می پرسد که چگونه اعضای هيئت علمی ما می توانند در مورد آخرین روندها و کاربردهای فناورانه 
بيشتر بياموزند؟ چگونه دانشگاه های ما مزایای زیادی را از فرصت های یادگيری آنالین به دست می آورند؟ 
چگونه معلمان ما می توانند از این فرصت ها درجهت معنی دار کردن هر چه بيشتر دوره های آموزشی برای 

دانشجویان استفاده کنند؟
مهارت های الزم جهت پاسخ گویی به این نوع سؤاالت احتمالی از دوره دکترای جدیدی که محققان دیجيتال 
هستند، منشأ می گيرد؛ اما به احتمال زیاد این افراد در ميان کارکنان جوان بلندپرواز و بااستعداد کتابخانه 

که در حوزه های زیادی آموزش دیده یا تجربه کسب کرده اند، یافت خواهند شد.
علمی  کارهای  در  که  است  افرادی  سوی  به  حرکت  دانشگاه  تحقيقاتی  کتابداران  نياز  مهم ترین  امروزه 
شرکت می کنند. بررسی های ایتاکا اس و آر12 از اعضای هيأت علمی نشان داد که محققان ارتباط کمی 
آنها  رشته های  در  که  کتابدارانی هستند  با  قوی  ارتباطات  دارای  اما  دارند  عمومی  مرجع  کتابداران  با  را 
کتابداری  ارشد  کارشناسی  برنامه های  عمومی  متخصصان  نزدیک،  آینده ای  در  احتماالً  دیده اند.  آموزش 
بدون درجه های علمی یا تجربه اضافی ممکن است فرصت های شغلی کمی را در کتابخانه های دانشگاهی 
پيدا کنند. همچنين کتابداران دکتری در رشته های دانشگاهی ممکن است فرصت های فزاینده ای را در 

محيط های کالسی کتابخانه ی ترکيبی در مراکز و مؤسسات علمی دیجيتال بيابند.
در حال حاضر این نقش ها به نظر، شبيه درشکه هایی اهدایی هستند که به طور هوشمندانه ای می خواهند 
درشکه های متصل به کتابخانه سنتی را بهتر به حرکت درآورند. اما در حالی که دانشجویان و اعضای هيأت 
علمی به منظور فراهم کردن خدمات کتابخانه خود از طریق منابع مبتنی بر وب بيشتر می آموزند، بسياری از 
کتابداران سنتی به یادگيری مهارت ها و نگرش های جدید نياز پيدا خواهند کرد، بعضی از نقش های خدماتی 
جدید توسط اعضای هيئت علمی و دانشجویان تحصيالت تکميلی که ریشه در دانشگاه دارند، ارزش پيدا 

می کنند، اما آنها ممکن است همانند کتابخانه در مراکز و برنامه های دیجيتال علوم انسانی یافت شوند.
محققان در حوزه های مربوط به خود نمی توانند از مزایای کامل و ارزش فناوری ها در عملکردهای عميق 
علمی خود برخوردار شوند. باید کتابداران به آنها در استفاده از این فناوری ها نه در انشعاب های جداگانه از 
مسير اصلی بلکه به عنوان خدمات اصلی کتابخانه تحقيقاتی کمک کنند. در این فرآیند حتی ممکن است 

کتابداران حرفه جدیدی را تعریف کنند.
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