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عبدالرضا نوروزی چاکلی  ،1مینا رضایی  ،2مسلم صفری

3

چکیده :زمینه و هدف :هدف از نگارش این مقاله ،بررسی اَشکال متعدد و متنوع ارائهی خدمات به طیف وسیعی
از افراد جامعه از طریق فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی است که به نوبهی خود میتواند یاریگر کتابخانه در
اجرای مأموریت محوله باشد.
روش :در این مقاله با استفاده از روش کتابخانهای ،فرصتهای متعددی که فناوری اطالعاتی و ارتباطی برای
کتابخانهها ایجاد کرده است ،بررسی شده و راهکارها ،پیشنهادها و مالحظات مربوط به آن مورد مداقه قرار میگیرد.
یافتهها :امکانات مختلف ارتباطی و اطالعاتی از قبیل پست الکترونیکی ،گفتگوی زندهی اینترنتی ،وب سایتها،
شبکههای مجازی ،رسانههای اجتماعی و ...فرصتی را فراهم آورده است تا کتابخانهها با غلبه بر محدودیت زمانی و
مکانی در ایفای نقش خود مؤثرتر عمل کنند .بسترسازی اینگونه خدمات در کتابخانههای عمومی طیف وسیعی از
کاربران بالقوه را از خدمات کتابخانه بهرهمند خواهد کرد.
نتایج و کاربردهای احتمالی :نتایج مقاله میتواند راهکارهایی را برای جذب مخاطبان مجازی پیش روی
کتابخانههای عمومی نهد .همچنین مالحظات مربوط به این امر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
اصالت/ارزش :این مقاله سعی دارد به معرفی راههای مختلف ارتباطی برای برخورداری مخاطبان مجازی از
خدمات اطالعاتی کتابخانه بپردازد و فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی را نه تنها چالشی در مقابل کتابخانهها
نمیپندارد بلکه آن را فرصتی برای بهرهمندی بیشتر مخاطبان میداند که میتوان از آن برای اثبات نقش بیبدیل
متخصصان علم اطالعات و دانششناسی بهره برد.
کلیدواژهها :کتابخانههای عمومی ،فناوری اطالعاتی و ارتباطی ،خدمات مجازی ،رسانههای اجتماعی

1دانشیار ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه شاهد
 2کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،کتابدار کتابخانه عمومی (نویسنده مسئول)
3کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
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مقدمه و بیان مسئله
از اهداف عمدهی کتابخانهی عمومی فراهمآوری ،تهیه منابع و ارائهی خدمات با استفاده از رسانههای
مختلف است به صورتی که نیازهای اطالعاتی افراد را برآورده سازد .استفادهکنندگان راضی ،بهترین
حامیان خدمات کتابخانه هستند (شکویی .)1386 ،به این منظور برای مخاطبانی که در دنیای متحول کنونی
بهسر میبرند ،نوآوری در جلب مخاطب میتواند ضامن کسب موفقیت در کتابخانههای عمومی باشد
(نوروزی چاکلی )1388 ،همچنین باید به این نکته توجه داشت که انجام اقدامات خالقانه الزاماً به معنی
صرف هزینه های هنگفت نیست .بلکه کافی است با نیازشناسی به موقع و توجه بیشتر به کاربران ،سطح
سودمندی خدمات را به نحو قابل توجهی ارتقاء بخشید (منصوریان.)1391 ،
ظهور فناوری رایانهای و تغییر ذائقهی اطالعاتی-ارتباطی مخاطبان
رفتن به کتابخانه با توجه به هزینه باالتر و نیاز به زمان و انرژی بیشتر برای بسیاری از مردم توجیهپذیر نیست
(زارع .)1389 ،روشهای جدید ارتباط علمی ،توسعهی فضای مجازی کتابخانه ،گسترش رسانههای
اجتماعی ،رشد دستگاههای الکترونیکی سیار ،تبلتها و نرمافزارهای کاربردی مرتبط ،نقش سنتی

کتابخانهها را تغییر داده است (راجو )12014 ،و باعث شده است که در سالهای اخیر تعداد فزایندهای از
مراجعهکنندگان کتابخانه ،از طریق دستگاههای الکترونیکی سیار ،خدمات و منابع کتابخانه را درخواست

کنند (هونگ و چان لین.)22015 ،

دسترسی به فناوری پیشرفته و اطالعات بیشتر ،به این معنا نیست که استفادهکنندگان مهارتهای تحقیقی
بهتری دارند (محمدی .)1386 ،به عبارت دیگر میتوان گفت در جامعه اینترنت محور ،فرد میتواند در
معرض اطالعات فراوانی باشد ،اما باز هم از نظر اطالعاتی فقیر محسوب شود (رحیمی و بیگدلی.)1389 ،
در این میان متخصصان اطالعرسانی در جامعهی دانایی محور ،قادرند اطالعات صحیح و باارزش برای
کاربران خود تهیه کنند (منصوری و پشوتنی زاده .)1385 ،آنها نقش مهمی در شکلگیری تفکر انتقادی
فراگیران دارند (مجیدی.)1390 ،

- Raju,j
- Hung & ChanLin
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درک کامل از عوامل انسانی ،فرهنگی و سازمانی به مدیران کتابخانه و متخصصان اطالع رسانی کمک
خواهد کرد تا به نحو ثمربخشی موارد رنجآور را درک کرده و خدمات الکترونیکی با کیفیتی ارائه دهند
و از این طریق ،موقعیت و وجهه خود را در مرکز جامعه اطالعاتی و عصر فراگیری جدید تثبیت نمایند
(گیلوری .)1382 ،تجربه کاربر ،اطالعات مناسب و مهارتهای الزم همراه با تمایل به برقراری ارتباط و
درک فرایند خدمات بر کیفیت خدمات دریافتی تأثیر میگذارد (ایناستو .)12014 ،سازگاری با تغییرات و
تقاضاها ،فقط از طریق تفکر دوباره و طراحی مجدد فرایندهای اطالعرسانی برای دستیابی به پیشرفتهای
اساسی در کاربردهایی مانند هزینه ،کیفیت ،خدماترسانی و سرعت امکانپذیر است (رستمیگومه،
 .)1382به این منظور ،اجرای طرح خدمات اطالعرسانی الکترونیکی ملی میتواند کتابخانههای عمومی را
در دستیابی به اهداف مدون یاری رساند.
انواع تعامالت الکترونیکی بین کتابخانه و کاربران در طرح خدمات اطالعرسانی الکترونیکی ملی به دو
دستهی کلی تعامل همزمان و تعامل غیرهمزمان تقسیمبندی میشود.
تعامل همزمان :شامل فناوری گفتگوی زنده اینترنتی ،میزگرد الکترونیکی ،خدمات مرجع پیام کوتاه،
خدمات مرجع دیجیتالی تعاونی ،روبات دیجیتال ،رسانههای اجتماعی و . ...
تعامل غیرهمزمان :شامل پست الکترونیکی ،فرمهای مبتنی بر وب ،از کتابدار بپرسید و پرسشهای
متداول (مجیدی .)1390،به دلیل اهمیت روز افزون و نقش پر رنگ رسانههای اجتماعی در زندگی افراد،
در ادامه ،این فناوری نوین و فراگیر بررسی میشود.
رسانههای اجتماعی
رسانههای اجتماعی عنوانی است که به مجموعه سایتها و ابزارهای ایجاد شده بر پایهی رسانههای نوین و
در فضای مجازی از قبیل شبکههای ارتباطی و اینترنت و تلفن همراه اطالق میشود .بیشتر کتابخانهها قویا
به پتانسیل رسانههای اجتماعی بهویژه شبکههای اجتماعی برای افزایش تعامل بین کاربران و کتابخانهها

اعتقاد دارند (اوسمن ،مک میالن و جودی .)22014 ،همچنین شواهد نشان میدهد که به رغم فیلتر بودن
برخی از مهمترین شبکههای اجتماعی در ایران ،اقبال کاربران به این شبکهها به شکلی تصاعدی رو به
افزایش است (امیری و نوری مرادآبادی.)1391 ،
- Einasto
- Oosman‚McMillan&Jodie
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اساس استفادهی کتابخانهها از رسانههای اجتماعی عبارتند از توسعهی منابع و خدمات اطالعاتی ،انگیزش
مخاطبان ،مراقبت اجتماعی ،ارزیابی ،مشارکت و(..مون و فیلیپس .)12015 ،رسانههای اجتماعی به سمت
ایفای نقشی مهم در بازاریابی اطالعات برای مشتریان کتابخانه و مطرح کردن کتابخانه به عنوان یک قطب
اجتماع پیش میروند .وقتی کتابخانه با یک «برند» در شبکههای اجتماعی حضور داشته باشد ،طرفدارانش
را پیدا خواهد کرد و احتمال برقراری ارتباطات گستردهتر بیشتر میشود (کشوری و عبدالهی.)1392 ،
دالیل استفاده از رسانههای اجتماعی عبارتند از:
دستیابی به هدف خودارزیابی ،مناظره و گروههای بحث و ایجاد فرصت پاسخگویی به کاربر ،دستیابی
کاربران از خانههایشان یا فضای مجازی به کتابخانههای نوین امروزی بدون نیاز به حضور فیزیکی ،انتشار
وقایع ،خدمات ،اخبار و  ،....تقویت همکاری از طریق توسعهی مجموعه و محتوای تخصصی برای
گروه های ویژه ،افزایش برخورداری از منابع ،از طریق ارتقای محتوای موجود ،ارتباط با دیگر متخصصان
اطالعرسانی ،برقراری ارتباط با انواع مختلف کاربران از کاربران صنعت تا کاربران مؤسسات
مزایای استفاده از رسانههای اجتماعی
از مزایای استفاده از رسانههای اجتماعی میتوان این موارد را برشمرد :هزینهی اندک ،آموزش آسان،
تقویت خدمات کتابخانه ،انتشار سریع اخبار و تحویل مستقیم اطالعات به کاربران ،افزایش تعامل با
کاربران کتابخانه ،دریافت واکنشهای بیشتر برای بهبود خدمات به کاربران ،افزایش استفاده از محتوا،
بهبود ارتباطات بین کتابخانه و سایر نهادها ،امکان توسعهی فعالیتها از طریق همکاری
چالشهای استفاده از رسانههای اجتماعی
استفاده از رسانههای اجتماعی با چالشهایی روبرو است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
نیاز به پایبندی مداوم کارمندان به استفاده از رسانههای اجتماعی ،نیاز به مهارتهای فنی ،چالش در استفاده
از لحن غیر رسمی اما موقرانه در یک محیط دو یا چند زبانه ،سطوح متفاوت عالقهمندی و مهارت
کارمندان در استفاده از رسانههای اجتماعی ،محدودیتهای بودجه برای حمایت بیشتر از رسانههای
اجتم اعی پیشرفته ،نیاز به تالش مستمر به منظور حفظ تعامل با کاربران و جذب محبوبیت ،مسایل بالقوهی

- Mon & PHillips
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حق مؤلف ،فاکتورهایی مانند دسترسی به اینترنت ،زیرساختهای فنی و  ...و در نهایت محدودیتهای

دولتی در دسترسی به رسانههای اجتماعی (اوسمن ،مک میالن و جودی)12014 ،
سایر خدمات طرح اطالعرسانی الکترونیکی ملی

از جمله خدمات طرح اطالعرسانی الکترونیکی ملی ،ایجاد صفحات وب و نیز سایت ارجاع الکترونیکی
است.
صفحات وب می توانند دربردارنده تقویم رخدادهای کتابخانه ،اطالعاتی در مورد نشانی ،خط مشیها،
مجموعهها و نیز خدمات اطالعاتی به کودکان و نوجوانان باشند.
خدمت دیگر ایجاد سایت ارجاع الکترونیکی است که به منظور دسترسپذیری کاربران به این موارد انجام
میشود :اتصال به فهرستهای پیوسته کتابخانههای دیگر ،پایگاههای اطالعاتی ( مانند نمایههای پایندها)،
شماره تلفنها ،نشانیها و نقشهها ،اطالعات سیاحتی ،اطالعات شهری ،ایالتی و کشوری ،اطالعات مالیاتی،
اتصال به فرهنگ لغات ،اصالحنامهها ،اطلسها ،دایرة المعارفها ،اطالعات هواشناسی و  ،)...اتصال به
مجالت و متون الکترونیکی ،فهرست موتورهای جستجو و خالصهای از روشهای جستجو ،اتصال به
کتابخانههای مجازی و دیجیتالی و انجمنهای تخصصی علم اطالعات و دانششناسی ،استقرار مراکز
اطالعات عمومی مجهز به رایانههای چندرسانهای و نرمافزار مرتبط برای افرادی فاقد سواد رایانهای و
استفاده از نماد تصویری.
ارائه خدمات اطالعرسانی الکترونیکی راه های متعددی دارد که در ادامه به برخی از آن اشاره میشود.
از طریق دسترسی پیوسته و قالب مجالت الکترونیکی زمان دسترسی به مجالت جدید کاهش می یابد.
کتابخانهها میتوانند پس از قرارگیری صفحه مندرجات برروی شبکهی محلی و انتخاب آن توسط محقق
از طریق پست الکترونیکی دسترسی محقق را به مقاالت مورد نظر فراهم نمایند .ارائه اطالعاتی راجع به
عنوان مجله ،شماره مجله و دوره ،تاریخ انتشار آن ،عنوان مقاله و اسامی نویسندگان خدمت دیگری از
کتابخانه است .خدمت دیگر میتواند شامل خدمات الکترونیکی کتابشناختی ،چکیدهنویسی یا ارسال
متن کامل مقاالت باشد .عالوه بر دادههای متنی ،اطالعات غیرمتنی (عکسها ،نقاشیها ،طرحها و آثار
هنری) ،دادههای عددی (اطالعات ماهوارهای و دادههای کیهانی) ،صدا و تصویر متحرک دیجیتالی شده
از طریق فناوری قابل دسترسی هستند .خدمات بازاریابی که بر اساس جستجوی تصویری هستند ،میتوانند
- Oosman‚McMillan&Jodie

1

همایش ملی کتابخانههای عمومی :عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب ،اهواز  5و  6اسفند 94
ارزش افزودهای را برای دسترسی به دادههای تصویری عرضه کنند .مصورسازی اطالعات به منظور انتقال
بهتر اطالعات و بهرهگیری مناسب از روشهای نمایش آن مورد استفاده قرار میگیرد و به میزان زیادی در
انتقال اطالعات به کاربر و درک اثربخش آن مؤثر است (درودی .)1387،میتوان سطح دسترسی به منابع
را ازطریق عضویت همزمان در چند کتابخانه و امکان بازگشت کتاب به هریک از شعب ارتقا داد
(حاجیعزیزی .)1387 ،ایجاد مراکز آزاد دسترسی به اینترنت ،ارسال لیست فراهمآوری ،راهاندازی
کتابخانه سیار ،برگزاری سمینارهای عمومی ،کارگاههای آموزشی و نمایشگاهها از طرف کتابخانه ،تشکیل
گروههای کتابخوانی ،برگزاری جلسات سخنرانی و دعوت از صاحبنظران حوزهی اطالعات و ارتباطات
برای ترغیب کاربران به استفاده از فناوریهای نوین ،توسعهی تعامل با نهادهای آموزش رسمی ( مدارس و
دانشگاهها) ،تهیه اسکن برخی صفحات برای ترغیب به مطالعه یا همکاری با ناشر کتاب برای دریافت فایل
مربوطه ،برگزاری کالسها و کارگاههای سواد اطالعاتی و آموزش مادامالعمر ،ارائه خدمات اطالع رسانی
و کتابخانهای در مراکز فعال اجتماعی ،اعطای پاداش وفاداری به مخاطبان همیشگی ،اطالعرسانی
الکترونیکی فعالیتها و برنامههای آموزشی کتابخانه از جمله اقداماتی است که ضمن غلبه بر
محدودیتهای زمانی و مکانی ،در حفظ مخاطبان فعلی کتابخانه و جذب مخاطبان جدید مؤثر خواهد بود.
مالحظات و چالشهای فراروی کتابخانهها
خدمات اطالع رسانی الکترونیکی باید مرتباً مورد ارزیابی قرار گیرد .مهمترین معیارهای برای ارزیابی
کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه عبارتند از :کاربرپسند بودن ،قابلیت اعتماد ،ضمانت ،سرعت و امنیت.
تبلیغات برای دریافت خدمات اطالرسانی الکترونیکی نباید تقاضایی بیش از ظرفیت خدمات ایجاد کند.
همچنین خدمات باید عالوه بر اطالعات مورد تقاضا ،دسترسی به اطالعات مرتبط را نیز تسهیل کند.
از جمله کاستی هایی که در مورد استفاده از پست الکترونیکی و همچنین گفتگوی اینترنتی به شیوهی
نوشتاری مطرح می شود این است که عدم استفاده از مهارتهای غیرکالمی باعث ایجاد مشکل در فرایند
درک صحیح نیاز اطالعاتی مصاحبه شونده ،می شود (محمدی .)1384 ،محدودیت تکنولوژیکی و مجهز
نبودن کتابخانه به ابزارها و فناوری پیشرفته میتواند به عنوان مانعی در مورد عنصر مکان عمل نماید.
(گوهری ،رحمتی تاش و تاجداران .)1388 ،حفظ ارتباط با مشتریان و به روز کردن خدمات و محصوالت
کتابخانه در فضای رسانههای اجتماعی حائز اهمیت است (کشوری و عبدالهی .)1392 ،هزینهی زیاد
راهاندازی و پشتیبانی ،عدم سازگاری سختافزار و لزوم در دسترس بودن رایانه و شبکهی ارتباطی و
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امکانات دسترسی به اطالعات الکترونیکی به عنوان پیشنیاز ،از دیگر چالشهای فراروی کتابخانههای
عمومی هستند.
نتیجهگیری
فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی یاریگر کتابخانهها برای غلبه بر موانع جغرافیایی و زمانی است.
اینترنت و نظام اطالعرسانی جهانی نیازمند تبادل دادههای تصویری و ویدئویی در محیطی فراگیر هستند.
وب جهانگستر انتقال چنین اطالعاتی را در شبکههای ملی و بینالمللی آسان ساخته است .متعاقب تمام این
تغییرات سازماندهی ،اداره ،استفاده و ایجاد دسترسی به اطالعات نیز دستخوش تحوالت زیادی شده است
و اینترنت تغییر اساسی در روش ارتباطی و مالکیت اطالعات ایجاد کرده است .دسترسی کارکنان نظام
اطالعرسانی کتابخانه به اینترنت ،آنها را در فراهمآوری خدمات بهتر بوسیلهی خدمات ارجاعی ،اشتراک
منابع ،خدمات آگاهیرسانی جاری ،سفارش کتاب و  ...یاری میکنند .مرجع مجازی چه به صورت مرجع
پست الکترونیکی ،چه مرجع از طریق گفتگوی زندهی اینترنتی و چه از طریق سیستمهای مسیریابی
خودکار و یا برخورداری از رسانههای اجتماعی ،به طور معناداری بر ارائهی خدمات باکیفیت در کتابخانه
تأثیر میگذارند .هر زمان که موانع این حرفه برطرف شود میتوان متخصصان علم اطالعات و
دانششناسی را در هزاره جدید به عنوان تهیهکننده اطالعات قلمداد کرده و از محدودههای سنتی کتابخانه
به سوی مرزهای پیشرفت گام برداشت.
منابع
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شکویی ،علی (مترجم) .)1386( .خدمات کتابخانههای عمومی (رهنمودهای ایفال/یونسکو برای توسعه) (نوشته
فیلیپ جیل) .تهران :چاپار.
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