




باسمه تعالي

ي همگاني كردن كتاب از راه گـسترش زنجيـره        «
گوشـه و كنـار كـشور       هاي عمومي در هر   كتابخانه
الزم براي همگاني   هايسازي زمينه فراهمهمراه با 
كه اميـد   .تاسبزرگايكتابخواني، وظيفه كردن
.»شود انجامپيگيرينه به گواست

مقام معظم رهبري

ي به بلنداي تاريخ تمدن بشري دارد و ايـن مهـم بـه اختـراع           قدمت ترديد كتابخانه بي
اختراع خط و نوشتار تحـول بنيـاديني را در سـاخت فرهنـگ              . گرددخط و نوشتار بازمي   

جهان بشريت   اختراع فنĤوري خط و نوشتار زيست      به عبارت ديگر  . وجود آورد هبشريت ب 
هي و سـينه بـه سـينه، بـه           از طريق فرهنـگ شـفا      آنچه را كه بشر قبالً    . را متحول ساخت  

سان بدين. دهدداد اكنون به صورت مكتوب و مضبوط انتقال مي هاي بعدي انتقال مي   نسل
منـابع  ... هاي اوليه از قبيل لوح، پاپيروس، پوست حيوانات وبشر با بكارگيري انواع رسانه    

ـ     هاي حفـظ كتـاب بـه      مكان. كردري مي دااطالعاتي را حفظ و نگه     ه و  تـدريج بـه كتابخان
. حافظان كتاب به كتابداران تغيير نام دادند

آنچه كه امروز به عنوان مكاني جهت حفظ و نگهداري آثار مكتوب و غير مكتـوب                
نامند، به لحاظ تاريخي با كتابخانه در دوران سنتي متفاوت شناسند و آن را كتابخانه مي     مي

رسـاند كـه   ي مهـم مـي     نتيجه   ، ما را به اين    ي سنت شناسي كتابخانه در دوره   ديرينه. است
ي معطـوف  كتابخانه در دوران پيشامدرن نهاد مستقلي نبوده است كه صـرفا حاصـل اراده             

داري كتـاب   بخشي منابع اطالعاتي باشد، و يا صرفا مكـاني بـراي ذخيـره يـا نگـه                به نظم 
 ارشـادي و در  -ي نظام آموزشي بخشي از زنجيره،ي دوران سنتكتابخانه. محسوب شود 

بدين سـبب بـه عنـوان مثـال در دوران اسـالمي،      . بخشي قدسي بوده است  مت آگاهي خد
انـد و در    شـده هـا يافـت مـي     علميـه، دارالحكمـت   هاي  ها در كنار مساجد، حوزه    كتابخانه

اي گرفتند كه اين خود نـشانه     عارف ديني و ارشاد عمومي قرار مي      خدمت تعليم علوم و م    
.تپيده استهاي مقدس مي سنت در مكانياست بر اينكه نبض فرهنگ در دوره

تـصوير  عالمان، دانشمندان و حكيمان بـه عنـوان حافظـان كتـاب             در تمدن اسالمي    
 استنساخ كتاب و ترجمـه، نقـش كتابـدار را نيـز بـر عهـده               ي و عالوه بر وظيفه    شدندمي

دس ت، مكـاني مقـ    رساني علم و حكمـ    اي در خدمت پيام   كتابخانه به مثابه رسانه   . داشتند
.شده استشمرده مي

سه



هـاي   نهـاد كتابخانـه    در رهنوردي ايران عزيزمان به سـوي تعـالي آگـاهي عمـومي،            
را » ارتقاء مطالعه مفيـد   «و وظيفه سترگ    » آگاهي بخشي عمومي  «عمومي كشور مأموريت    

گشايد، تربيـت    مي  را كند و راه  آنچه اين وظيفه را ميسر مي     . بر خويش فرض گرفته است    
 پيمـودن  يالزمـه  هر آنچه    ، در وادي يادگيري   معرفت و بصيرت است كه    هل ا كتابداراني

در مقـام كتابـداران  . بندنـد  باشند تا به كـار  از آن توشه برگرفته  و  آزموده  است را راه  اين  
، برآوردن نيازهـاي مراجعـان      در راستاي  رساني خالصانه عالوه بر خدمت  » امينمشاوران  «

انجـام  .  برعهده دارنـد  را نيزهدايتگري افكار عمومين و ايشا مشاوره به   يريت ارائه ومأم
از سـوي   العمـر مـادام آمـوزش و يـادگيري      كسب دانش و بينش از طريق       اين مهم جز با     

. شودحاصل نميكتابداران و اطالع رسانان 
 بر اسـاس راهبردهـاي      هاي عمومي كشور  كل پژوهش و آموزش نهاد كتابخانه     اداره

:هايي چند، دست يازيده استتابزير به نشر و بازنشر ك
كـارگيري و   رساني جهت به  رصد آخرين تحوالت علمي رشته كتابداري و اطالع       . 1

هاي عمومي؛سازي دانش پيشرفته در كتابخانهبومي
افزاري؛جنبش نرممرزگستري دانش در راستاي توليد علم و . 2
هـاي  ر كتابخانـه  هـاي سراسـر كـشور د      جذب فراگير نخبگان علمي در دانـشگاه      . 3

.عمومي به سبب برقراري تعامالت گسترده و پويا با نخبگان و انديشمندان
 آنهايي كـه در سـاليان       نخست: اندن سه گروه  عموماً متعلق به يكي از اي     ها  كتاباين  

ينـده نيـز   آاند، و قطعاً درثابت كردهرا  اند و راهگشا بودن خويش      گذشته آزمون پس داده   
نگـارش اي كه به همـت نگارنـدگان ايرانـي          هاي تازه دوم كتاب ،  ا باشند توانند راهگش مي

سوم اند، و   سربلند بيرون آمده  نظران امر،  متخصصان و صاحب    داوري آزموناز و   انديافته
 آگـاهي از    وانـد   هاي مختلف در كشورهاي گوناگون به طبع رسيده       هايي كه به زبان   كتاب

دانـشجويان   انديشه كتابداران،     و  انگيزه به روي ي را   هاي جديد تواند افق محتواي آنها مي  
از اين رو براي ترجمه     و    بگشايد رساني و اطالع   كتابداري ي فرهيختگان حوزه  و اساتيد و  

.اندشدهبه زبان فارسي برگزيده 
اين كتـاب كـه در گـروه اول جـاي دارد، نگـاه بيرونـي و درونـي بـه كتابـداري و                        

اي پيش گرفته اسـت  رشتهسان، رهيافتي ميانبدين.  كرده است  رساني را با هم تلفيق    اطالع
تا كتابداران را مجهز به دانش و مهارت مـورد نيـاز در اداره كـردن كتابخانـه و يـا مركـز                       

نيازمنـد  » نهاد اجتمـاعي  «رساني به مثابه يك     ها و مراكز اطالع   كتابخانه. رساني نمايد اطالع
هـاي حرفـه   ن رو پـرداختن بـه اصـول و روش    از ايـ  . هدايت و راهبري اثربخش هـستند     

و اصـول مـديريت از آن روي داراي اهميـت اسـت كـه بـا             » اداره امور «كتابداري از نظر    

چهار



ها و اقدامات دروني كتابخانه و پوياسازي كنش كتابخانه در محـيط   سازي فعاليت يكپارچه
تـاب حاضـر بـه      ك. آوردخارجي، كارايي دروني و اثربخشي بيروني كتابخانه را فراهم مي         

ارائه موضوعاتي در اين رابطه تمركز دارد و در صدد است هم به لحاظ نظـري و هـم در             
آشـكار سـاخته و     رسـاني   هـا و مراكـز اطـالع      هاي مديريتي را در كتابخانـه     عمل، ساحت 

. كتابداران را از اين حيث توانمند سازند
كه توسط يكـي از  » )عملنظريه و  (رساني  ها و مراكز اطالع   مديريت كتابخانه «كتاب  

رساني به نگارش درآمده، در طـي بـيش از يـك            نظران برجسته كتابداري و اطالع    صاحب
ي گذشته به يكي از منابع مهم درسي در مقطع كارشناسي و منابع كنكور كارشناسـي                دهه

نظر به ناياب شدن اين كتاب در       . رساني تبديل شده است   ي كتابداري و اطالع   ارشد رشته 
 و يـافتگي نظام نشر و مراجعه مكرر دانشجويان و نقاط قوت كتاب از جمله سادگي،          بازار

هـاي عمـومي كـشور اقـدام بـه          جامعيت متن، اداره كل پژوهش و آموزش نهاد كتابخانـه         
. بازنشر اين اثر كرده است

 اســاتيد، دانــشجويان و فرهيختگــان ياميــد اســت پيــشنهادات و انتقــادات عالمانــه
. هاي منتشر شده باشدساز ارتقاء علمي كتابساني زمينهرداري و اطالع كتابيحوزه

آموزشاداره كل پژوهش و

هاي عمومي كشورنهاد كتابخانه
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 چاپ دوممقدمه

مـديريت از خانـه كوچـك سـه نفـري           . اهميت مديريت بر كسي پوشيده نيست     . 1
تـر باشـد    هر چه جامعه بـزرگ    . كندا مي تر تسري پيد  شود و به جماعات بزرگ    شروع مي 

هاي گوناگون افراد بايد    علت آن را در خود انسان و خواست       . تر است مديريت آن مشكل  
هرچه تعداد افراد بيشتر باشد به همان اندازه و بلكه به طور مضاعف مسائل       . جستجو كرد 

نون براي حفـظ    ها بيشتر شود، تصويب قاعده و قا      هرچه خواست . شوداداره آن بيشتر مي   
از آن پـس، توضـيح و تـشريح قـوانين و           . تـر مـي شـود     ها سخت همه مسائل و خواست   

مقررات براي جلوگيري از فهم نادرست ضوابط و مقررات مسئله ديگـري اسـت كـه بـر                
اجرا و نظارت بر اجراي قوانين و قواعد ابعاد ديگر مديريت           . افزايدپيچيدگي مقررات مي  

هدايت جمعي است كه مدير با كمك ديگران براي رسـيدن بـه             در واقع، مديريت،    . است
آنها نه تنهـا بايـد بـه ظرفيـت داخلـي          . كننداهداف مشترك در زمان مشخص كوشش مي      

توجه كنند بلكه بايد مواظب رفتار ديگـران بـويژه رقيبـاني باشـند كـه بـا چـشم رقابـت                      
 اين شرايط معلوم است كـه       بنابراين در . كنندحسادت، يا احياناً عداوت آنان را تعقيب مي       

هايي برخوردار باشد كه انجـام آن نـه تنهـا بـه قابليـت مـدير          مديريت بايد از چه توانايي    
.بستگي دارد بلكه كمك همه مردم در آن سهيم است

داند و هم هنر زيرا انجـام مـسوليت بـزرگ مـديريت در          مديريت را هم علم مي    . 2
ياز دارد كه با آن بتواند راه را از چـاه تـشخيص   جامعه كوچك و بزرگ، نه تنها به دانش ن 

دهد و اين تشخيص را به بهترين وجه به اطرافيان و زيردستان خود منتقل كنـد بلكـه بـه            
از . بـرداري از آن بتوانـد بيـشترين تـأثير را داشـته باشـد              هنر هم نيازمند است تا با بهـره       

گـاه  . شبرد مديريت موثر است   هاي اجتماعي همه در پي    هاي فردي گرفته تا ويژگي    ويژگي
افتد كه صداي خوب، بيان خوب، چهره جذاب، خوشرويي و مهرباني به همـراه         اتفاق مي 

كند و همچنان كه دانش مدير و اداره شوندگان در          قاطعيت الزم در مديريت نقش ايفا مي      
 در  روند كار تأثير دارد، هوشياري و بيداري، اغتنام از فرصت براي پيشبرد اهداف جمعي             

دوازده



به عبارت ديگر، گفتن به وقت و نه گفتن به وقت، همانند عمل       . شوداين زمينه حياتي مي   
در جوامعي كه به رشد كافي      . كردن به وقت و عمل نكردن به وقت كاري هنرمندانه است          

آنها در اين زمينه به تربيت افراد       . اند مديريت براي آنها نقش كليدي و اساسي دارد        رسيده
اگـر چـه در حـوادث و    . كننـد نمندكه داراي نبوغ ذاتي هم باشد مبادرت مي    شايسته و توا  

نماياننـد ولـي آمـاده سـازي افـراد بـراي            پيشامدهاي غيرمترقبه است كه افراد خود را مي       
مديريت يكي از دغدغه هاي مديران واقعي است كه نه بر اساس خون و خانواده بلكه بر                 

ايـن كـار    . دهندگروه و جامعه را مدنظر قرار مي      مبناي لياقت و شايستگي، مديريت آينده       
.  تنها در سطح كالن مطرح است، بلكه در سطح ميـاني ادارات نيـز قابـل توجـه اسـت                    نه

اي كه باشد در انجام وظايف خود هم به مديريت خـوب خـود    مدير در هر سطح و دوره     
.انديشد و هم به آينده سازمان و تربيت ديگران نظر داردمي

ها و  كاريبه اين معنا كه در مديريت آن قدر ريزه        . يت كار نرم افزاري است    مدير. 3
مـديريت تنهـا   . آينـد لطافت ها و جـود دارد كـه تنهـا مـديران موفـق از عهـده آن برمـي             

آوري امكانات نيست ـ كه اين هم هست و بسيار هم مهم است ـ امـا تبـديل ايـن       فراهم
ممكـن  . د را جلب كند كار بسيار دشواري است   اي كه رضايت خاطر افرا    امكانات به گونه  

اي انواع و اقسام امكانات فراهم باشد اما آحاد جامعه ناراضي و            است براي جمع و جامعه    
اي امكانات زيادي نداشته باشد اما با رضـايت     در مقابل ممكن است جامعه    . طلبكار باشند 

رسـاني  يع به موقع، اطالع   تصميم به موقع، توز   . و خوشنودي در مسير زندگي گام بردارند      
همچنان كه قـواي    . به موقع و پردازش اطالعات به موقع همه از لوازم كار مديريت است            

هاي طبيعي از هم بپاشند مدير هـم بايـد نيروهـاي مـزاحم را               دهند نظام جاذبه اجازه نمي  
هاي الزم را براي تحرك، تالش و پويايي جامعه تحت فرمان خود           خنثي كند و هم جاذبه    

در واقـع، همچنـان كـه در طبيعـت دو         . وجـود آورد  براي سير به سوي مقصد معلـوم بـه        
توان دو نوع حركت وضعي و انتقالي       حركت وضعي و انتقالي هست، در مديريت هم مي        

به اين معنا كه مدير در حركـت وضـعي بايـد موجوديـت جـسم را از نظـر                  . تعريف كرد 
هماهنگي هاي داخلي حفظ و تقويت كند و هم در حركت انتقالي كل جامعه را به سوي                 

اين تمثيل به معناي فروكاهي مرتبه جوامـع انـساني بـه         . اهداف مطلوب به حركت وادارد    
افزاري مديريت بـراي حركـت      هاي نرم ادن تالش بلكه براي نشان د   . عناصر طبيعي نيست  

تفـاوت جامعـه انـساني بـا        . مطلوب و موزون به سوي هدف با حفظ امنيت داخلي است          
دهـد و   علوم طبيعي در اين است كه در علوم طبيعي جبراً همه چيز كار خود را انجام مي                

آراء را بـه هـم   در جوامع انساني درايت مدير است كه بايد نيروهـا را بـسيج  و افكـار و          
.ها جلوگيري نمايدنزديك كند و مقصد را فرا راه قرار دهد و از انحراف

سيزده



كار مديريت بـر  . خدا خود مدير و برترين مدير است  . مديريت كار خدايي است   . 4
خالف برخي تصورات همانند كار ماشين نيست كه خودگردان باشد و با نيروهايي كه در              

مديريت قائم به انسان و حضور واقعـي        . ركت ادامه دهد  آن ذخيره مي شود تا مدتي به ح       
ها جز با مـديريت عالمانـه و        اند و اين انسان   زيرا كه اجزاي آن انسان    . و هميشگي اوست  

در . توانند راه را بيابند و مسير را به نحو صحيح طي كننـد هنرمندانه حاضر در صحنه نمي    
صفاتي كه خدا . كندوي زمين تدبير مياو امر را از آسمان به س    . جهان هم خدا مدير است    

او مدبر است، لطيف اسـت، علـيم اسـت، قـوي            . خود واجد است نشان از مديريت دارد      
. است، و از همه مهم تر هر روز و هر لحظه در كاري است و او شاهد بر همه چيز است                    

كشش و كوشش بـه او      . قوام و دوام و حركت هر جزء در هر لحظه تحت نظارت اوست            
او پاداش مي دهد، تنبيه مي كند، و براي ابالغ امر خود مأمور             . او حضور دارد  . گرددبرمي
او از بندگان خود مي خواهد كه خـود بـه امـور قيـام     . فرستد، و از او حمايت مي كند     مي

كنـد، از بـشر هـم       همچنان كه خود جهان را تدبير مي      . كنند و انتظار معجزه نداشته باشند     
.ود را تدبير كند و از تبهكاري و فساد بپرهيزدخواهد كه زندگي خمي

مديريت آن قدر اهميت دارد كه از همان آغاز مـورد توجـه فالسـفه عـالم قـرار          . 5
در حكمـت عملـي   . بخش عمده حكمت به حكمت عملـي اختـصاص دارد   . گرفته است 

بـه  تدبير مسئول، اگـر چـه گـاه       . هاي مهم همه به نوعي در ارتباط با مديريت است         مؤلفه
شود ولي كيست كه نداند اقتصاد و مـديريت دو روي يـك             مؤلفه هاي اقتصادي تعبير مي    

مگـر  . براي حفظ و تنظيم اقتصاد و معيشت بايـد مـديريت دقيـق اعمـال نمـود                . اندسكه
شود اقتصاد را سامان داد و شكوفا كرد اما به مديريت و بـه ويـژه مـديريت اقتـصادي            مي

يعني مـديريت همـه جانبـه، چـه         . گزير بايد تدبير منزل كند    هر خانواده، نا  . توجه نداشت 
اقتصادي و چه غير اقتصادي را مد نظر قـرار دهـد و بـا همـه وجـود در راه رسـيدن بـه                

كنـد  البته در تعبير تدبير منزل شايد اقتصاد بيشتر خودنمايي مي . هاي زندگي بكوشد  آرمان
 سياست مدن هم بـه ايـن امـر          هاي ديگر حكمت عملي، يعني اخالق و      زيرا كه در بخش   
. دهداخالق براي اداره بهتر و سياست مدن اساس حكومت را تشكيل مي           . توجه مي شود  

مدير جامعه همچون مدير خانواده بايد به       . سياست مدن بار مديريتي آن بسيار قوي است       
. هاي بهينه و كالن بر اساس اطالعات درست بپردازد و آنها را بـه كـار بنـدد     گيريتصميم

چنانچه مدير در كشور و يا جامعه به مسائل مديريتي توجه نداشته باشد، بجـاي هـدايت                 
بـرد و از حيثيـت و تـوان سـاقط           زيردستان خود به نقطه مطلوب، آنها را بـه پرتگـاه مـي            

هـاي بخردانـه   بزرگي و عظمت جامعه و ملت در سايه مديريت خوب و تـصميم        . كندمي
 سوم در حكمت ارسطويي است كه ناظر بـر چگونـه   اخالق عنصر . رهبران مملكتي است  

چهارده



هـاي  اخالق چاشني حركت مديريتي اسـت و خـالء       . رفتن و هدايت خود و جامعه است      
جالـب  . كنـد تـر مـي   پوشاند و جامعه را آرام مي بخشد و حركت را سريع          مديريتي را مي  

يعني مدير  . اشنداندكه به كارشان ايمان داشته ب     توجه است بدانيم مدير و يا مديراني موفق       
ايـن ايمـان حاصـل      . گويـد ايمـان داشـته باشـد       خانواده و مدير اجتماع بايد به آنچه مـي        

. جانبه براي آن فـراهم شـده باشـد   شود جز آنكه توأم با آگاهي باشد و اطالعات همه    نمي
آورد عمـل  آورد و آنچـه بـر زبـان مـي    انديشد بر زبان مـي  وقتي چنين شد مدير آنچه مي     

گـذارد و ايمـان و اطمينـان را بـه     خود پيشاپيش موارد مديريتي را به اجـرا مـي         كند و   مي
.جامعه تزريق مي كند

مديريت و رهبري اگرچه در بسياري از موارد يكي است ولي مي تواند جدا هم               . 6
از آنجا كه آنها    . به خاطر كثرت كارهاي اجرايي، رهبري از مديريت جدا شده است          . باشد

اند ممكن است مديران فرصت انديشيدن نداشته باشند و نيز از           اجراييكه درگير كارهاي    
ترند و برخي از نظـر رهبـري، لـذا در جوامـع بـزرگ          آنجا كه بعضي از نظر اجرايي قوي      

كار اجرا را بايد به مديران سپرد و كـار رهبـري را بـه          . شودرهبري با مديريت دوگانه مي    
اي بـه هـر دوي   ته شود اين است كه در هر جامعهآنچه بايد دانس . رهبران فرهيخته و آگاه   

اگرچه در بسياري از كشورها بر اساس تفكيك قوا سه قوه پيش بيني شده              . آنها نياز است  
قانون گذاران بايد قانون بگذارند، مجريان اجرا كنند و قـوه قـضاييه بـه مـشكالت                 : است

وع جـرم و جـرايم   قضايي بپردازد و يا پيـشگيري هـاي الزم را جهـت جلـوگيري از وقـ            
هاي الزم را انجام دهد و چشم انداز را         تواند هماهنگي بنمايند ولي باز حضور رهبري مي     

.زدگي به انحراف كشيده نشودبا مأموريت مخلوط نكند تا جامعه تحت عوامل عمل
البته بستگي به اين دارد كـه از چـه منظـري بـه آن           . مديريت داراي انواعي است   . 7

هـاي كـالن بـه مـديريت راهبـردي          مديريت. اي از آن استفاده كنيم    وزهبنگريم، در چه ح   
هـاي  مديريت. شودو مانند آن تقسيم مي    )MBO(و مديريت بر مبناي هدف      ) استراتژيك(

اي مانند مـديريت سياسـي، مـديريت اقتـصادي، مـديريت اجتمـاعي و فرهنگـي و                  زمينه
ي مـديريت رنـگ و شـكل        مديريت ديني و اعمال آن است كه بر حسب زمينـه موضـوع            

از ايـن   . شـود گاه مديريت بر اساس اقتضا و موقعيت تفسير مـي         . گيردخاصي به خود مي   
توان به مديريت بحران و مديريت زمان اشـاره داشـت و گـاهي هـم بـر       نوع مديريت مي  

تـوان  اساس كاربرد كه به مديريت كنترل كيفي، مديريت دانش و مديريت اطالعـات مـي              
.مثال زد
اطالعـات و دانـش رمـز      . گويند دانش قدرت است و واقعاً هم چنـين اسـت          يم. 8

موفقيت در اداره همه جوامع خرد و كالن است مديريت اطالعات و مـديريت دانـش در                 

پانزده



اما نكته اينجاست كه اين دانش چنانچه مديريت شود         . جهان امروز سخن ناآشنايي نيست    
گردد چنانچه از آن بد استفاده شود و يـا        قدرت و يا ابزار مي شود و يا قدرت سازنده مي          

بنـابرين ضـمن اهميـت قائـل        . تواند مخرب و ويرانگر باشد    به تعبيري مديريت نشود مي    
شدن براي اطالعات و دانش بايد توجه داشـت زمـاني ايـن دانـش و اطالعـات قـدرت                    

قـدرت دانـش و     . خواهد بود كه مديريت و به سـوي اهـداف مـشخص هـدايت شـوند               
فردوسـي  .  از آنكه به غرب منتسب باشد به جامعه خودمـان منـسوب اسـت      مديريت قبل 

بيش از هزار سال پـيش از توانـايي دانايـان سـخن گفتـه و اينكـه نيـرو و راسـتي از آن                         
.قدرتمندان و دارندگان دانش است

هـا در   فـرض به عبارت ديگر پـيش    . نگاه و نوع نگاه در مديريت تأثيرگذار است       . 9
هـايي  فـرض تا وقتي معلوم نباشد فرد و جامعه داراي چـه پـيش           . اندهمديريت تعيين كنند  

اين طـور  . توان نوع مديريت را تحليل كرداست و يا نوع و نگاه او در زندگي چيست مي      
توان به سادگي و بدون توجه به نوع نگاه جامعـه و بـا        نيست كه هر سبك مديريتي را مي      

هـا  داشـته تغيير كند اول بايد باورهـا و پـيش        جامعه اگر بخواهد    . ها تفسير كرد  فرضپيش
داري آنجا كـه سـرمايه  . توان نوع مديريتي را تشخيص داد   آنگاه مي . مورد توجه قرار گيرد   

شـود  گيرد و تحليل مـي    داري شكل مي  زند مديريت هم بر مبناي سرمايه     حرف اول را مي   
مـديريت هـم بايـد      هاست بديهي است كـه      در جايي كه اقتصاد دولتي محور همه انديشه       

اي باشـد بايـد     همان سبك و سياق را داشته باشد و چنانچه اسـالم مبنـاي تفكـر جامعـه                
انديـشد و دانـش     اينجاست كه كسي كه بـه هويـت مـي         . مديريت اسالمي خودنمايي كند   

ها و سازوكارهاي مديريتي ديگر مكاتب بهـره        دارد ضمن اينكه از روش    بومي را پاس مي   
.كند و يا نبايد استفاده كندرا بومي نكند از آن استفاده نميگيرد اما تا آن مي

. رساني به عنوان يك حوزه دانش، عمدتاً صبغه مديريتي دارد         كتابداري و اطالع  . 10
يابيـد كـه اطالعـات و    اگر به دروس تدريس شده در اين حوزه بنگريد، به خـوبي درمـي    

هي شـوند و از انـواع فنـون مـديريتي     دانش براي اينكه درست بازيابي شوند، بايد ساماند  
ها و مراكـز    ها يعني كتابخانه  هاي دارنده اين مجموعه   ها و نيز سازمان   براي حفظ مجموعه  

خدمات مرجع و اطالع رساني هم بـدون شـناخت مخاطـب و             . رساني بهره بگيرند  اطالع
 همـه  اخيراً مديريت دانـش و اطالعـات كـه محـور       . تواند موفق باشد  مديريت بر آن نمي   

هـا و مراكـز    هاي مديريتي جهان حاضر شده است، از يك سو متصل بـه كتابخانـه             دغدغه
رسـاني بايـد   رساني اسـت و از سـوي ديگـر دارنـدگان دانـش كتابـداري و اطـالع            اطالع

. اطالعات موجود در سطح جامعه و سازمان را طبقه بندي و مجدداً به سيستم برگرداننـد               
انچه بخواهد سرمايه قابل اسـتفاده شـود بايـد مـديريت            سرمايه فكري و اجتماعي هم چن     

شانزده



مراكز اطالع رسـاني و  . شود و مبتني بر اطالعات بهينه، صحيح و دقيق سازمان يافته باشد           
ها انواعي دارد كه در فصل اول اين كتاب به خوبي از آنها ياد شده و خود نـشان                   كتابخانه

موفـق باشـند بايـد از مـديريت قـوي      دهد كه چنانچه اين مراكز بخواهند در كارشـان      مي
.مند باشندبهره

 ترجمه شده و 1373رساني كه در سال     كتاب حاضر مديريت كتابخانه و نظام اطالع      
گذرد و تحوالت شگرف و چـشمگيري در        ها از آن مي   به چاپ رسيده است با آنكه سال      

 و مراكـز  صحنه مديريت بخشي و جهاني رخ داده است، اما در حوزه مـديريت كتابخانـه            
ها ناشران اين حوزه    مدت. رساني حاوي نكاتي است كه تازگي آن حفظ شده است         اطالع

به اينجانب پيشنهاد تجديد چاپ آن را مي دادند، ولي از آنجا كه كتـاب در اختيـار نهـاد                    
.شدبايست از اين مسير اقدام ميكتابخانه هاي عمومي كشور بود طبيعتاً مي

ويژه دبيركل محترم  هاي عمومي كشور و به    نهاد كتابخانه خوشبختانه مديريت جديد    
اي و اداره كل پژوهش و آموزش كه عزمي استوار در گسترش فرهنگ عمومي و كتابخانه              

كنم و  من از همه آنها صميمانه سپاسگزاري مي      . دارند بر اين خواسته جامه عمل پوشيدند      
توفيق . ستايمهاي عمومي مي  خانهعزمشان را در راه اعتالي سطح آموزش به ويژه در كتاب          

.يارشان باد
دكتر غالمرضا فدايي
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