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های خدمات برای جذب مخاطبان مجازی در کتابخانه سازیملزومات پویا

 عمومی: مسائل و راهکارها
 

 3، مسلم صفری2 مینا رضایی ،1 عبدالرضا نوروزی چاکلی

 

ی خدمات به طیف وسیعی  هدف از نگارش این مقاله، بررسی اَشکال متعدد و متنوع ارائه زمینه و هدف: :چکیده
تواند یاریگر کتابخانه در  ی خود می های نوین ارتباطی و اطالعاتی است که به نوبه ریق فناوریاز افراد جامعه از ط

 اجرای مأموریت محوله باشد.

های متعددی که فناوری اطالعاتی و ارتباطی برای  ای، فرصت در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه روش:
 گیرد. کارها، پیشنهادها و مالحظات مربوط به آن مورد مداقه قرار میها ایجاد کرده است، بررسی شده و راه کتابخانه

ها،  ی اینترنتی، وب سایت امکانات مختلف ارتباطی و اطالعاتی از قبیل پست الکترونیکی، گفتگوی زنده ها: یافته
محدودیت زمانی و  ها با غلبه بر های اجتماعی و... فرصتی را فراهم آورده است تا کتابخانههای مجازی، رسانه شبکه

های عمومی طیف وسیعی از  گونه خدمات در کتابخانه مکانی در ایفای نقش خود مؤثرتر عمل کنند. بسترسازی این
 مند خواهد کرد. کاربران بالقوه را از خدمات کتابخانه بهره

پیش روی  تواند راهکارهایی را برای جذب مخاطبان مجازی نتایج مقاله مینتایج و کاربردهای احتمالی: 
 های عمومی نهد. همچنین مالحظات مربوط به این امر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. کتابخانه

های مختلف ارتباطی برای برخورداری مخاطبان مجازی از  این مقاله سعی دارد به معرفی راه اصالت/ارزش:
ها  نه تنها چالشی در مقابل کتابخانه های اطالعاتی و ارتباطی را خدمات اطالعاتی کتابخانه بپردازد و فناوری

بدیل  توان از آن برای اثبات نقش بی داند که می مندی بیشتر مخاطبان می پندارد بلکه آن را فرصتی برای بهره نمی
 برد. شناسی بهره متخصصان علم اطالعات و دانش

 های اجتماعی ی، رسانهاطالعاتی و ارتباطی، خدمات مجاز  های عمومی، فناوری کتابخانه ها: کلیدواژه
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 دانشیار، گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد 
2
 )نویسنده مسئول( ش شناسی، کتابدار کتابخانه عمومیکارشناسی ارشد علم اطالعات و دان  

3
 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 
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 لهئمس انیمقدمه و ب

های  ی خدمات با استفاده از رسانه آوری، تهیه منابع و ارائه ی عمومی فراهم ی کتابخانه از اهداف عمده

کنندگان راضی، بهترین  استفاده برآورده سازد. راافراد  اطالعاتی های صورتی که نیاز  بهاست مختلف 

برای مخاطبانی که در دنیای متحول کنونی  به این منظور .(1386ند )شکویی، حامیان خدمات کتابخانه هست

های عمومی باشد  تواند ضامن کسب موفقیت در کتابخانه برند، نوآوری در جلب مخاطب می سر می به

الزاماً به معنی خالقانه اقدامات  انجام همچنین باید به این نکته توجه داشت که (1388)نوروزی چاکلی، 

های هنگفت نیست. بلکه کافی است با نیازشناسی به موقع و توجه بیشتر به کاربران، سطح  هزینهصرف 

 (. 1391سودمندی خدمات را به نحو قابل توجهی ارتقاء بخشید )منصوریان، 

 ارتباطی مخاطبان-ی اطالعاتی ای و تغییر ذائقه ظهور فناوری رایانه

پذیر نیست  توجیه و نیاز به زمان و انرژی بیشتر برای بسیاری از مردم با توجه به هزینه باالتررفتن به کتابخانه 

های  ی فضای مجازی کتابخانه، گسترش رسانه های جدید ارتباط علمی، توسعه روش .(1389)زارع، 

افزارهای کاربردی مرتبط، نقش سنتی  ها و نرم های الکترونیکی سیار، تبلت اجتماعی، رشد دستگاه

ای از  تعداد فزاینده های اخیر در سالباعث شده است که  ( و20141ییر داده است )راجو، ها را تغ کتابخانه

ات و منابع کتابخانه را درخواست های الکترونیکی سیار، خدم ، از طریق دستگاه کنندگان کتابخانه مراجعه

  .(20152)هونگ و چان لین،  کنند 

های تحقیقی  کنندگان مهارت ن معنا نیست که استفادهدسترسی به فناوری پیشرفته و اطالعات بیشتر، به ای

تواند در  توان گفت در جامعه اینترنت محور، فرد می (. به عبارت دیگر می1386بهتری دارند )محمدی، 

 (.1389شود )رحیمی و بیگدلی،  اما باز هم از نظر اطالعاتی فقیر محسوب  ،معرض اطالعات فراوانی باشد

ی دانایی محور، قادرند اطالعات صحیح و باارزش برای  رسانی در جامعه العمتخصصان اط در این میان

گیری تفکر انتقادی  ها نقش مهمی در شکل آن .(1385کاربران خود تهیه کنند )منصوری و پشوتنی زاده، 

 (.1390دارند )مجیدی،  گیران فرا
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2 - Hung & ChanLin 



 94اسفند  6و  5اهواز  ،های عمومی: عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطبهمایش ملی کتابخانه 

کمک تخصصان اطالع رسانی و مکتابخانه انی، فرهنگی و سازمانی به مدیران درک کامل از عوامل انس

 آور را درک کرده و خدمات الکترونیکی با کیفیتی ارائه دهند خواهد کرد تا به نحو ثمربخشی موارد رنج

موقعیت و وجهه خود را در مرکز جامعه اطالعاتی و عصر فراگیری جدید تثبیت نمایند و از این طریق، 

های الزم همراه با تمایل به برقراری ارتباط و  رتتجربه کاربر، اطالعات مناسب و مها (.1382)گیلوری، 

. سازگاری با تغییرات و (20141)ایناستو،  گذارد درک فرایند خدمات بر کیفیت خدمات دریافتی تأثیر می

های  رسانی برای دستیابی به پیشرفت تقاضاها، فقط از طریق تفکر دوباره و طراحی مجدد فرایندهای اطالع

گومه،  پذیر است )رستمی رسانی و سرعت امکان مانند هزینه، کیفیت، خدماتاساسی در کاربردهایی 

های عمومی را  تواند کتابخانه رسانی الکترونیکی ملی می اجرای طرح خدمات اطالعبه این منظور، (. 1382

 در دستیابی به اهداف مدون یاری رساند. 

دو رسانی الکترونیکی ملی به  دمات اطالعدر طرح خانواع تعامالت الکترونیکی بین کتابخانه و کاربران 

 شود. میبندی  ی کلی تعامل همزمان و تعامل غیرهمزمان تقسیم دسته

شامل فناوری گفتگوی زنده اینترنتی، میزگرد الکترونیکی، خدمات مرجع پیام کوتاه،  تعامل همزمان:

 .های اجتماعی و ...  خدمات مرجع دیجیتالی تعاونی، روبات دیجیتال، رسانه

های  های مبتنی بر وب، از کتابدار بپرسید و پرسش شامل پست الکترونیکی، فرم تعامل غیرهمزمان:

های اجتماعی در زندگی افراد،  به دلیل اهمیت روز افزون و نقش پر رنگ رسانه (.1390متداول )مجیدی،

 شود. در ادامه، این فناوری نوین و فراگیر بررسی می

 های اجتماعی رسانه

های نوین و  ی رسانه ها و ابزارهای ایجاد شده بر پایه های اجتماعی عنوانی است که به مجموعه سایت  رسانه

ها قویا  بیشتر کتابخانه شود. های ارتباطی و اینترنت و تلفن همراه اطالق می در فضای مجازی از قبیل شبکه

ها  تعامل بین کاربران و کتابخانه های اجتماعی برای افزایش ویژه شبکه های اجتماعی به به پتانسیل رسانه

دهد که به رغم فیلتر بودن  شواهد نشان میهمچنین  .(20142)اوسمن، مک میالن و جودی،  اعتقاد دارند

ها به شکلی تصاعدی رو به  ، اقبال کاربران به این شبکهدر ایران های اجتماعی ترین شبکه برخی از مهم

 (.1391)امیری و نوری مرادآبادی،  افزایش است 

                                                 
1 - Einasto 
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ی منابع و خدمات اطالعاتی، انگیزش  های اجتماعی عبارتند از توسعه ها از رسانه ی کتابخانه اساس استفاده

های اجتماعی به سمت  رسانه (.20151مخاطبان، مراقبت اجتماعی، ارزیابی، مشارکت و..)مون و فیلیپس، 

مطرح کردن کتابخانه به عنوان یک قطب  ایفای نقشی مهم در بازاریابی اطالعات برای مشتریان کتابخانه و

های اجتماعی حضور داشته باشد، طرفدارانش  در شبکه« برند»روند. وقتی کتابخانه با یک  اجتماع پیش می

  (.1392شود )کشوری و عبدالهی،  تر بیشتر می را پیدا خواهد کرد و احتمال برقراری ارتباطات گسترده

 عبارتند از: یهای اجتماع دالیل استفاده از رسانه

، دستیابی های بحث و ایجاد فرصت پاسخگویی به کاربر دستیابی به هدف خودارزیابی، مناظره و گروه

های نوین امروزی بدون نیاز به حضور فیزیکی، انتشار  هایشان یا فضای مجازی به کتابخانه کاربران از خانه

ی مجموعه و محتوای تخصصی برای  وقایع، خدمات، اخبار و ....، تقویت همکاری از طریق توسعه

های ویژه، افزایش برخورداری از منابع، از طریق ارتقای محتوای موجود، ارتباط با دیگر متخصصان  گروه

 رسانی، برقراری ارتباط با انواع مختلف کاربران از کاربران صنعت تا کاربران مؤسسات اطالع

 های اجتماعی مزایای استفاده از رسانه

ی اندک، آموزش آسان،  هزینه موارد را برشمرد:این توان  های اجتماعی می تفاده از رسانهاز مزایای اس

تقویت خدمات کتابخانه، انتشار سریع اخبار و تحویل مستقیم اطالعات به کاربران، افزایش تعامل با 

ه از محتوا، های بیشتر برای بهبود خدمات به کاربران، افزایش استفاد کاربران کتابخانه، دریافت واکنش

 ها از طریق همکاری ی فعالیت و سایر نهادها، امکان توسعه  بهبود ارتباطات بین کتابخانه

 های اجتماعی های استفاده از رسانه چالش

 شود. ها اشاره می هایی روبرو است که در ادامه به برخی از آن های اجتماعی با چالش استفاده از رسانه

های فنی، چالش در استفاده  ، نیاز به مهارتهای اجتماعی ان به استفاده از رسانهنیاز به پایبندی مداوم کارمند

مندی و مهارت  از لحن غیر رسمی اما موقرانه در یک محیط دو یا چند زبانه، سطوح متفاوت عالقه

های  های بودجه برای حمایت بیشتر از رسانه های اجتماعی، محدودیت کارمندان در استفاده از رسانه

ی  اعی پیشرفته، نیاز به تالش مستمر به منظور حفظ تعامل با کاربران و جذب محبوبیت، مسایل بالقوهاجتم

                                                 
1 - Mon & PHillips 
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های  محدودیت و در نهایت های فنی و ... حق مؤلف، فاکتورهایی مانند دسترسی به اینترنت، زیرساخت

 ( 20141)اوسمن، مک میالن و جودی، های اجتماعی  دولتی در دسترسی به رسانه

 رسانی الکترونیکی ملی اطالعطرح خدمات  سایر

رسانی الکترونیکی ملی، ایجاد صفحات وب و نیز سایت ارجاع الکترونیکی  اطالع طرح از جمله خدمات

 است.

ها،  در مورد نشانی، خط مشی اطالعاتیتقویم رخدادهای کتابخانه، صفحات وب می توانند دربردارنده 

 کودکان و نوجوانان باشند.ها و نیز خدمات اطالعاتی به  مجموعه

پذیری کاربران به این موارد انجام  خدمت دیگر ایجاد سایت ارجاع الکترونیکی است که به منظور دسترس

های پایندها(،  های اطالعاتی ) مانند نمایه های دیگر، پایگاه کتابخانه پیوستههای  اتصال به فهرستشود:  می

العات سیاحتی، اطالعات شهری، ایالتی و کشوری، اطالعات مالیاتی، ها، اط ها و نقشه ها، نشانی شماره تلفن

ها، اطالعات هواشناسی و ...(، اتصال به  ها، دایرة المعارف ها، اطلس اتصال به فرهنگ لغات، اصالحنامه

به  اتصالهای جستجو،  ای از روش مجالت و متون الکترونیکی، فهرست موتورهای جستجو و خالصه

شناسی، استقرار مراکز  های تخصصی علم اطالعات و دانش ازی و دیجیتالی و انجمنهای مج کتابخانه

ای و  افزار مرتبط برای افرادی فاقد سواد رایانه ای و نرم های چندرسانه اطالعات عمومی مجهز به رایانه

 استفاده از نماد تصویری.

 شود. در ادامه به برخی از آن اشاره می رسانی الکترونیکی راه های متعددی دارد که ارائه خدمات اطالع

 از طریق دسترسی پیوسته و  قالب مجالت الکترونیکی زمان دسترسی به مجالت جدید کاهش می یابد.

ی محلی و انتخاب آن توسط محقق  توانند پس از قرارگیری صفحه مندرجات برروی شبکه ها می کتابخانه

مقاالت مورد نظر فراهم نمایند. ارائه اطالعاتی راجع به از طریق پست الکترونیکی دسترسی محقق را به 

عنوان مجله، شماره مجله و دوره، تاریخ انتشار آن، عنوان مقاله و اسامی نویسندگان خدمت دیگری از 

نویسی یا ارسال  شناختی، چکیده تواند شامل خدمات الکترونیکی کتاب کتابخانه است. خدمت دیگر می

ها و آثار  ها، طرح ها، نقاشی های متنی، اطالعات غیرمتنی )عکس عالوه بر دادهمتن کامل مقاالت باشد. 

های کیهانی(، صدا و تصویر متحرک دیجیتالی شده  ای و داده های عددی )اطالعات ماهواره هنری(، داده

از طریق فناوری قابل دسترسی هستند. خدمات بازاریابی که بر اساس جستجوی تصویری هستند، میتوانند 
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های تصویری عرضه کنند. مصورسازی اطالعات به منظور انتقال  ای را برای دسترسی به داده ارزش افزوده

گیرد و به میزان زیادی در های نمایش آن مورد استفاده قرار میگیری مناسب از روش بهتر اطالعات و بهره

توان سطح دسترسی به منابع  (. می1387انتقال اطالعات به کاربر و درک اثربخش آن مؤثر است )درودی،

را ازطریق عضویت همزمان در چند کتابخانه و امکان بازگشت کتاب به هریک از شعب ارتقا داد 

اندازی  آوری، راه (. ایجاد مراکز آزاد دسترسی به اینترنت، ارسال لیست فراهم1387عزیزی،  )حاجی

از طرف کتابخانه، تشکیل  ها و نمایشگاه های آموزشی کارگاه ،کتابخانه سیار، برگزاری سمینارهای عمومی

ی اطالعات و ارتباطات  نظران حوزه برگزاری جلسات سخنرانی و دعوت از صاحب، های کتابخوانی گروه

ی تعامل با نهادهای آموزش رسمی ) مدارس و  های نوین، توسعه برای ترغیب کاربران به استفاده از فناوری

برای ترغیب به مطالعه یا همکاری با ناشر کتاب برای دریافت فایل  ها(، تهیه اسکن برخی صفحات دانشگاه

العمر، ارائه خدمات اطالع رسانی  های سواد اطالعاتی و آموزش مادام ها و کارگاه مربوطه، برگزاری کالس

 رسانی ای در مراکز فعال اجتماعی، اعطای پاداش وفاداری به مخاطبان همیشگی، اطالع و کتابخانه

از جمله اقداماتی است که ضمن غلبه بر های آموزشی کتابخانه  ها و برنامه فعالیت الکترونیکی

 مؤثر خواهد بود. و جذب مخاطبان جدید مخاطبان فعلی کتابخانهدر حفظ های زمانی و مکانی،  محدودیت

 ها های فراروی کتابخانه مالحظات و چالش

بی قرار گیرد. مهمترین معیارهای برای ارزیابی مرتباً مورد ارزیا خدمات اطالع رسانی الکترونیکی باید

 کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه عبارتند از: کاربرپسند بودن، قابلیت اعتماد، ضمانت، سرعت و امنیت.

رسانی الکترونیکی نباید تقاضایی بیش از ظرفیت خدمات ایجاد کند.  تبلیغات برای دریافت خدمات اطال

 بر اطالعات مورد تقاضا، دسترسی به اطالعات مرتبط را نیز تسهیل کند.همچنین خدمات باید عالوه 

ی  هایی که در مورد استفاده از پست الکترونیکی و همچنین گفتگوی اینترنتی به شیوه از جمله کاستی

در فرایند  ایجاد مشکلکالمی باعث  های غیر این است که عدم استفاده از مهارتمطرح می شود نوشتاری 

محدودیت تکنولوژیکی و مجهز  (.1384)محمدی،  می شودنیاز اطالعاتی مصاحبه شونده،  درک صحیح

 .تواند به عنوان مانعی در مورد عنصر مکان عمل نماید نبودن کتابخانه به ابزارها و فناوری پیشرفته می

صوالت حفظ ارتباط با مشتریان و به روز کردن خدمات و مح (.1388)گوهری، رحمتی تاش و تاجداران، 

ی زیاد  هزینه (.1392های اجتماعی حائز اهمیت است )کشوری و عبدالهی،  کتابخانه در فضای رسانه

ی ارتباطی و  افزار و لزوم در دسترس بودن رایانه و شبکه اندازی و پشتیبانی، عدم سازگاری سخت راه
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های  ای فراروی کتابخانهه نیاز، از دیگر چالش امکانات دسترسی به اطالعات الکترونیکی به عنوان پیش

 عمومی هستند.

 گیری نتیجه

ها برای غلبه بر موانع جغرافیایی و زمانی است.  های نوین ارتباطی و اطالعاتی یاریگر کتابخانه فناوری

های تصویری و ویدئویی در محیطی فراگیر هستند.  رسانی جهانی نیازمند تبادل داده اینترنت و نظام اطالع

المللی آسان ساخته است. متعاقب تمام این  های ملی و بین ال چنین اطالعاتی را در شبکهگستر انتق وب جهان

دهی، اداره، استفاده و ایجاد دسترسی به اطالعات نیز دستخوش تحوالت زیادی شده است  تغییرات سازمان

ان نظام و اینترنت تغییر اساسی در روش ارتباطی و مالکیت اطالعات ایجاد کرده است. دسترسی کارکن

ی خدمات ارجاعی، اشتراک  آوری خدمات بهتر بوسیله رسانی کتابخانه به اینترنت، آنها را در فراهم اطالع

کنند. مرجع مجازی چه به صورت مرجع  رسانی جاری، سفارش کتاب و ... یاری می منابع، خدمات آگاهی

های مسیریابی  طریق سیستمی اینترنتی و چه از  پست الکترونیکی، چه مرجع از طریق گفتگوی زنده

ی خدمات باکیفیت در کتابخانه  های اجتماعی، به طور معناداری بر ارائه خودکار و یا برخورداری از رسانه

توان متخصصان علم اطالعات و  هر زمان که موانع این حرفه برطرف شود می گذارند. تأثیر می

های سنتی کتابخانه  عات قلمداد کرده و از محدودهکننده اطال شناسی را در هزاره جدید به عنوان تهیه دانش

 به سوی مرزهای پیشرفت گام برداشت.

 منابع
(. بررسی رابطه میان نگرش سیاسی، اعتماد به رسانه ملی، مخاطبان 1391امیری، مجتبی و نوری مرادآبادی، یونس )

(، 2)2ای در رسانه و فرهنگ، رشتهمیان های مجازی. مطالعاتهای تهران به شبکهفعال و گرایش دانشجویان دانشگاه
39-63. 

(. بازاریابی خدمات کتابخانه برای جذب نسل نت )نوشته جیا مای و فردریک 1387حاجی عزیزی، نادیا )مترجم(. )
 .139-119(، 3) 23نستا(. علوم و فناوری اطالعات، 

(، 4)23عات. علوم و فناوری اطالعات، (. مبانی و راهبردهای ارائه و نمایش دیداری اطال1387درودی، فریبرز )
103-126. 

رسانی  (. فقر اطالعات: وجوه، ابعاد و راهکارهای مقابله با آن. تحقیقات اطالع1389رحیمی، صالح و بیگدلی، زاهد )
 .184-171(، 1) 16های عمومی،  و کتابخانه

الع رسانی الکترونیکی )نوشته کریشان های دیجیتالی در عصر اط(.کتابخانه1382گومه، علیرضا )مترجم(. )رستمی
 گوپال(. تهران: چاپار.

ی عمومی در هلند )نوشته فرانک هویسمنز و کارلین هیلبرینک(. ی کتابخانه(. آینده1389زارع، امین )مترجم(. )
 های عمومی کشور.تهران: نهاد کتابخانه
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های ایفال/یونسکو برای توسعه( )نوشته های عمومی )رهنمود(. خدمات کتابخانه1386شکویی، علی )مترجم(. )
 فیلیپ جیل(. تهران: چاپار.

های ها با استفاده از رسانه(. تقویت وفاداری مشتریان کتابخانه1392کشوری، مریم و عبدالهی، محمدصادق )
 .93-76(، 1)24اجتماعی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات، 

های عمومی شهر  (. بررسی میزان استفاده کتابخانه1388تاجداران، منصور ) گوهری، حمیده؛ رحمتی تاش، مریم و
 .146-125(، 4)15های عمومی،  رسانی و کتابخانه تهران از اصول بازاریابی. تحقیقات اطالع

ها )راهبردهایی برای عصر اطالعات( )نوشته ماریلین (. آینده دیجیتالی کتابخانه1382گیلوری، عباس )مترجم(. )
 ان و سیمون تانر(. تهران: دبیزش، چاپار.دیگ

های دیجیتالی در پشتیبانی از آموزش الکترونیکی. پژوهشگاه علوم و فناوری    (. نقش کتابخانه1390مجیدی، اکبر )
 .384-369(، 2)27اطالعات ایران، 
شگاه اطالعات و (. آموزش از راه دور و کتابداران مرجع در عصر فناوری اطالعات. پژوه1384محمدی، فائقه )

 .78-67(، 1) 21مدارک علمی ایران، 
داشت  برخواهد در آینده آنچهه و آموخت ما به گذشته آنچه: دیجیتالی مرجع (.1386محمدی، مهدی )مترجم(. )

   .209-186(، 1)23فناوری اطالعات،  و علوم )نوشته آلشیا زنین یوست(.
ها و رهنمودهایی برای طراحی  ت میز مرجع دیجیتالی در کتابخانه(. اهمی1385منصوری، علی و پشوتنی زاده، میترا )

 .18-1(، 4)21میز مرجع دیجیتالی با تأکید بر خدمات مرجع. علوم و فناوری اطالعات، 
های عمومی.  (. ترمیم شکاف دیجیتالی با گسترش خدمات آموزشی و فرهنگی در کتابخانه1391منصوریان، یزدان )

 .122-111(، 1)2و اطالع رسانی،  ی کتابداری نامه پژوهش
های عمومی. در رامین (. نقش نوآوری در افزایش اثربخشی خدمات در کتابخانه1388نوروزی چاکلی، عبدالرضا. )

های عمومی. مقاله منتشر شده در نشست پور )ویراستار(، مجموعه مقاالت خالقیت و نوآوری در کتابخانهعلی
(. تهران: 107-85های عمومی کشور )صص های عمومی، نهاد کتابخانهخانهتخصصی خالقیت و نوآوری در کتاب

 های عمومی کشور.نهاد کتابخانه
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