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هاي رسانه ران در استفاده علمی ازکتابدا هايچالش
 و راهکارهااجتماعی 

 1فائقه محمدي

چکیده 

هاي اجتماعی رسانه، در یک نگاه مشتركی گوناگون تعاریف متعددي دارند. هاي اجتماعی در منابع اطالعاتسانهر
دهند تـا در یـک تعامـل    اند که به کاربران اجازه میتوصیف شده 2,0به عنوان نرم افزارهاي کاربردي و سیار وب 

ها کـاربر محـور و چنـد منظـوره بـوده و      رسانهزمان، دانشی را خلق کرده و به اشتراك بگذارند. این اجتماعی هم
هـايها توجه خاصـی بـه اسـتفاده از رسـانه    رسانی و کتابخانهمراکز اطالع اًدود به زمان و مکان نیستند. اخیرمح

اند. مروري بر مطالعات قبلی  بیانگراین واقعیت است که با وجود اینکه کتابداران به استفاده از این اجتماعی داشته
مواجه یهایچالشدر استفاده واقعی از این ابزارها با  حال آنها عمالًها نگرشی مثبت دارند با ایندر کتابخانهرسانه 

 هشـد مطـرح  هـاي اجتمـاعی   ابتدا تعاریفی کلی از رسانه اي،کتابخانهبا استفاده از روش پژوهش  مقاله،این در ند.ا
هـايازجنبـه  رسانیها و مراکز اطالعاجتماعی در کتابخانههاي استفاده از رسانه هايچالشسپس مسائل و  است.

مشـی تـدوین خـط   ،ز قبیل ایجاد انگیزه درکتابدارانا راهکارهایی مقاله نیز خاتمه است. در گوناگون بررسی شده
ـ نیز تشویق پژوهشگران به انجام پژوهش استفاده و  موجـود  هـاي چـالش رفـع   منظـور ههاي بیشتر در این زمینه ب

 است.  شدهاد پیشنه

 ها و راهکارهاچالش ، استفاده علمی،کتابداران ،هاي اجتماعی: رسانهگانکلیدواژ

hehmohammadi@yahoo.comgfae؛ شناسی دانشگاه تبریز. استادیار گروه علم اطالعات و دانش1
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مقدمه 

رسـانی بـه اقشـار    رسانی از جمله مراکز علمی هستند کـه وظیفـه خـدمت   ها و مراکز اطالعکتابخانه
پژوهشگران،  آموزان،دانشتوانند اقشار دانشگاهی ،عهده دارند. مخاطبان آنها میهگوناگون جامعه را ب

معلولین و غیره باشند. با توجه به گستردگی ارائـه خـدمات بـه طیـف      نوسوادان، نوجوانان، کودکان و
توانـد نقشـی   هـاي نـوین مـی   فنـاوري در کتابخانه و مراکز اطالعاتی، استفاده از  سیعی از مخاطبانو

 .کندسازنده در جهت نیل به اهداف سازمانی ایفا 
رسـانی ضـروري   ها و مراکـز اطـالع  هاي اجتماعی در کتابخانهنقش و جایگاه رسانه منظور بررسیهب

 است تا ابتدا تعریف کلی از این ابزارهاي اطالعاتی و ارتباطی داشته باشیم.  
رسـانه  1نامه آکسـفورد اند. لغتهاي اجتماعی به چند روش توصیف شدههاي اخیر رسانهدر طی سال

کند کـه کـاربران را بـه ایجـاد و     گرهایی توصیف میها و عملوب سایتهاي اجتماعی را به عنوان 
سازد.هاي اجتماعی قادر میاشتراك محتوا و یا سهیم شدن در رسانه

وب براي تبدیل کردن  فناوريهاي اجتماعی را در ارتباط با استفاده از عبارت رسانه )2012( 2بردلی 
 کند.ارتباطات به مکالمات تعاملی توصیف می

هاي اجتماعی را به عنوان یک برنامه کاربردي اینترنتی کـه براسـاس   رسانه) 2010( ۳کاپلن و هنلین
بنا شده و اجازه ایجاد و معاوضه محتواي ایجـاد شـده    2,0و ایدئولوژیکی وب  انهفناورهاي زیرساخت

 اند.  دهد، توصیف کردهبه کاربران را می
هاي اجتمـاعی  هاي نوین، رسانهنویسندگان برجسته در زمینه رسانهیکی از  )2010( 4یان سولیسبرا 

کنـد کـه مـردم را از خواننـدگان مطالـب بـه       اي براي همگانی کردن اطالعات توصیف میرا وسیله
کند. نشردهندگان اطالعات تبدیل می

ردي و سیار وب توانند به عنوان نرم افزارهاي کاربهاي اجتماعی میرسانه الذکربر طبق تعاریف فوق 
زمـان، دانشـی را خلـق    دهند تا در یک تعامل اجتماعی همکه به کاربران اجازه می شوندتعریف  2,0

ها کاربر محور و چند منظوره بوده و محدود به زمـان و مکـان   کرده و به اشتراك بگذارند. این رسانه
نیستند.

ها، برقراري هاي اجتماعی در کتابخانهرسانهترین مزایاي استفاده از یکی از مهم بر طبق تعاریف فوق
هاي اجتماعی در یک جریان دو سویه باشد که از این طریق رسانهاربران و کتابداران میکتعامل بین 

د. ندهها را در ارتباط با همدیگر قرار میاي فعال کتابداران و کاربران کتابخانهشیوههمدیریت دانش، ب
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هاي خود را به نمـایش بگذارنـد.   آورند که کتابداران خالقیتاي فراهم میهمچنین این ابزارها زمینه
 ها و ویـدیوهایی را از محـیط کتابخانـه،   هاي اجتماعی کتابداران عکسبراي مثال با استفاده از شبکه

هاي اجتمـاعی قـرار   در دسترس کاربران شبکه و هکردمنابع، خدمات و کاربران واقعی کتابخانه تهیه 
هـاي. قـرار دادن چنـین تبلیغـاتی در شـبکه    کننددهند تا زمینه را براي بازاریابی کتابخانه فراهم می

هـا را  تواند دامنـه اسـتفاده از کتابخانـه   می 3تریو توی 2بوك، فیس1از قبیل یوتیوب اجتماعی پرطرفدار
پسـت شـده از    سودمندي گسترش دهد. همچنین کتابداران این توانایی را دارند تا مطالـب صورت هب

ها ، اهـداف و سیاسـت  طرف کاربران را تحت کنترل خود داشته باشند تا در صورت مغایرت با برنامه
 . 4) 2009(فرناندزهاي کتابخانه آنها را فیلتر کنند

هاي اجتماعی دارند مطالعات پیشین بیانگر این واقعیت است کـه در برخـی   مزایایی که رسانه باوجود
هـا و  از این ابزارهاي ارتباطی دوسویه مشـکالت و مـوانعی را نیـز بـراي کتابخانـه     موارد نیز استفاده 

 آورند.کتابداران فراهم می
 8500ها و منـابع علمـی بـیش از    اجتماعی در کتابخانه هاییاز پانزده سال گذشته در ارتباط با رسانه

بـه بررسـی     هـا پـژوهش  که از این تعداد درصد قابل توجهی از ایـن مقاله پژوهشی نمایه شده است 
هـا مـی  هـاي اجتمـاعی در کتابخانـه   مطرح شـده در زمینـه اسـتفاده از رسـانه     هايچالشمسائل و 

ـ  هـاي چـالش نتایج تحقیقات پیشین بیانگر این واقعیـت اسـت کـه     .5 )2015گاها و هال (پردازد -هب
عوامل گوناگون درون سازمانی و برون  تواند ریشه درها میهاي اجتماعی در کتابخانهکارگیري رسانه

هاي فـردي  قابلیت برگیرنده مسائلی از قبیل عالیق و رون سازمانی دردسازمانی داشته باشد. عوامل 
منـدي از  شفاف بودن نحـوه بهـره  ل درون سازمانی عواملی مانند غیرئکه مساکتابداران بوده در حالی

دهد که این خود ناشـی از فقـدان   کتابداران را هدف قرار میها و هاي اجتماعی توسط کتابخانهرسانه
درون سـازمان  هاي اجتماعی درمندي از رسانهکفایتی مدیریتی در بهرهنیز بی هاي مدون ومشیخط

 باشد.  ها میهایی مانند کتابخانه
هـا وکتابخانـه هـاي اجتمـاعی در   استفاده از رسانه هايچالشمسائل و  اي ازدر ادامه به بررسی پاره

پردازیم.  می رسانیمراکز اطالع
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 توسط کتابدارانهاي اجتماعی استفاده از رسانهمطرح در هايچالشبرخی از 
هاي اجتماعی درپیشـبرد  مزایاي فراوانی که رسانه باوجودبررسی پیشینه در این تحقیق نشان داد که 

بـا باشند کتابداران در استفاده از این ابزارها عمـالً توانند داشته ها در عصر کنونی میاهداف کتابخانه
هاي اجتمـاعی مـی  کارگیري رسانههب میلی کتابداران در ها باعث بیی مواجهند. این چالشهایچالش

 هـاي چـالش  :ها به سه دسته کلی الـف . در این مقاله با استناد به برخی منابع مرتبط، این چالششود
هاي کافی مـرتبط بـا موضـوع    فقدان پژوهش :ج ؛فناوريسازمانی و  يهاچالش :فردي کتابداران ب

 شود.اند که در زیر به آنها اشاره میبندي شدهتقسیم

 فردي کتابداران هايچالشالف. 
وارد کـردن   فراوانـی در  تأثیرهاي اجتماعی ز رسانهااستفاده  هاي کتابداران درها و نیز دیدگاهمهارت

 ها دارد. نوین به کتابخانه فناورياین 
هـايهاي اولیـه حضـور رسـانه   ) در تحقیق خود به این نتیجه دست یافته که در سال2008( 1سیکر

-مهـم انـد.  هاي اجتماعی نداشتهکتابداران تمایل چندانی به استفاده از رسانه ،هااجتماعی در کتابخانه
ها بوده عدم آشنایی کافی آنها با این رسانه ،ابزارهااین  ترین دلیل عدم تمایل کتابداران به استفاده از

عنوان ابزاري جهت سرگرمی تلقی کـرده و بـه جنبـه   ههاي اجتماعی را تنها برسانه ،است. کتابداران
گیري کـرده کـه   نیز نتیجه )2008( 2چاونردر این زمینه  .هاي استفاده علمی این ابزارها واقف نبودند

هـايکتابداران نیوزیلندي در میزان و نحوه اسـتفاده آنهـا از رسـانه    موقعیت شغلی و سطح تحصیلی
هـايدر زمینه عدم آشنایی خود بـا نحـوه اسـتفاده از رسـانه     کتابداراندارد. همچنین  تأثیراجتماعی 

عنوان عاملی جهـت از بـین بـردن حـریم     هدر عین حال این ابزارها را ب اجتماعی ابراز نگرانی کرده و
تـرین  را مهـم  فقدان سواد دیجیتالی کارکنان )2012( 3عارف و محمود اند.لقی کردهخصوصی افراد ت

 اند.  اي اجتماعی عنوان کردهمانع در استفاده کتابداران از رسانه
-افزارهاي متعددي قابل استفاده مـی با توجه به اینکه روز به روز نرم) 2014بنا بر اظهارات ظهوریان(

ـ   طریق خودآموزي، نرم شود الزم است کتابداران از کـار گیرنـد در   هافزارهاي مختلـف را شـناخته و ب
باشند.اي میکه اکثر کتابداران فاقد چنین مهارت و انگیزهحالی
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 فناوريسازمانی و  هايچالشب. 
هـاي اجتمـاعی بـراي انجـام امـور      ثر رسانهمؤ کارگیريهعالوه بر مسائل فردي کتابداران در زمینه ب

نیـز در رسـیدن    فناوريرسد که عوامل سازمانی و نظر میهها، چنین بدر کتابخانه تخصصی علمی و
 نیستند.   تأثیربه این هدف بی

 )2012(1هاي اجتماعی در امـور علمـی چـو و دو   ها در استفاده از رسانهدر مورد کشف موانع و چالش
ها نشان اند. یافتهدانشگاهی در آسیا، آمریکاي شمالی و اروپا انجام داده هايپیمایشی را بین کتابخانه

 ،هـا و مراکـز دانشـگاهی   هاي اجتماعی در کتابخانـه ها در پیاده سازي رسانهترین چالشداد که مهم
بوده است. بر این اساس خـدماتی   فناوريمسائل مربوط به تغییرات  مربوط به زمان، نیروي انسانی و

هـا مـی  استخدام نیروي انسانی و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در کتابخانه بندي،همچون بودجه
هاي دانشـکده ریزي انجمن کتابخانههاي نوین واقع شوند. کمیته برنامهفناورياین  تأثیرتوانند تحت 

 .)2010(2اي و پژوهشی
تـرین موانـع اسـتفاده    از مهـم  را اي وسـخت افـزاري  نبود امکانات رسانه) نیز 2012عارف و محمود (

 اند.دانستهها هاي اجتماعی در کتابخانهکتابداران پاکستانی از رسانه
ها در زمینه گردش کاري از قبیـل فقـدان زمـان کـافی بـراي      موانع و محدودیت )2014(3ظهوریان 

هاي اجتماعی در انجام روزرسانی رسانههو نگهداري و بریزي ، ایجاد کتابداران جهت یادگیري، برنامه
 کردهها مطرح هاي اجتماعی در کتابخانهکارگیري رسانههرا از جمله موانع باي انواع خدمات کتابخانه

ـ      اکثر کتابخانههمچنین بنا به اظهارات وي . است منظـور  هها فاقـد خـط مشـی مکتـوب و منسـجم ب
توانند از استراتژي مشخص و از پیش تعیین شـده کتابداران نمی ،بنابراینراهنمایی کتابداران هستند. 

ها تبعیت کنند. همچنین مشکل دیگر دراین هاي اجتماعی در کتابخانهاي در هنگام استفاده از رسانه
ها استفاده از ایـن ابزارهـا را بـه    هاي مدیریتی، برخی کتابخانهگیريست که بنا بر تصمیما زمینه این

-ها و ساعات خاصی در طی ساعات کاري کتابخانه و یا خارج ازساعات کاري آن محـدود مـی  زمان
 کنند. 

هاي اجتمـاعی  ج. چالش فقدان نتایج پژوهشی کافی در زمینه استفاده علمی از رسانه
 هادر کتابخانه

انجام به این نتیجه دست یافتند که تحقیقات توصیفی  )2014و ظهوریان ( )2011( 4دوشی و بودنر
ها ناکافی بوده و قادر به پاسـخگوئی بـه   هاي اجتماعی در کتابخانهیافته در ارتباط با استفاده از رسانه
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بسیاري از مسائل نیستند. براي مثال بر اساس یافته آنها تاکنون تحقیقی مشـخص نکـرده کـه هـر     
مطالب پست شـده چگونـه   هاي اجتماعی بهره ببرد و یا اینکه بخش از کتابخانه چگونه باید از رسانه

باید روزآمد سازي و مدیریت شوند. این نویسندگان با اشاره بـه وجـود چنـین شـکاف اطالعـاتی در      
هاي کیفی در موضـوع مـورد بحـث را بـا اسـتفاده      تحقیقات انجام یافته پیشین نیاز به انجام ارزیابی

کنند.انتقادي پیشنهاد می ازتفکر
-چـالش تا بتوان  کاربردهتوان بچه راهکارهایی می ست کها این شودسوالی که اینجا مطرح میحال 
تا کتابداران به استفاده از این ابزارها تمایل بیشتري را از میان برداشت مطرح شده در این مقاله  هاي

 ؟از خود نشان دهند

 هاي اجتماعی از رسانه کتابداراناستفاده  راهکارهاي افزایش
، بـا اسـتناد بـه تحقیقـات     هاي اجتماعیمربوط به استفاده از رسانه مسائل ادامه بحث حول محور در

:عبارتند ازاین راهکارها  .کندبرآنست تا سه راهکار را ارائه  این مقالهپیشین 

 ؛ایجاد انگیزه در کارکنان .1
  ؛هامشی استفاده از این ابزارها در کتابخانهکارگیري خطهبتدوین و  .2
اسـتادان  هـاي مـرتبط بـا موضـوع از طریـق      تشویق پژوهشگران و دانشجویان به انجام پژوهش .3

.هادانشگاه

 هاي اجتماعیدر راستاي استفاده از رسانهدر کتابداران ایجاد انگیزه  .1
بـه   "نظریه سلسله مراتبـی نیازهـا   "یکی از اندیشمندان برجسته مدیریت کالسیک در 1آبراهام مازلو

فـردي بیشـتر    اشاره دارد که هر چقدراعتماد به نفس و احساس پذیرش توسـط اجتمـاع در  این نکته 
. بنـابراین مـدیران   شـود باشد این امر باعث افزایش انگیزه وي جهت دستیابی به اهداف سازمان مـی 

یا تعامالت گروهـی توجـه    هاي فردي وبه ایجاد انگیزه در افراد چه از طریق آموزش بایدها کتابخانه
توانـد افـراد را بـه اسـتفاده از     اي است که میداشتن انگیزه مانند نیروي محرکه خاصی داشته باشند.

هاي اجتماعی منظور استفاده از رسانهه. ایجاد انگیزه در افراد بکندهاي نوین تشویق و ترغیب فناوري
  تواند گروهی یا فردي باشد.می

1.Abraham Maslow



29

 کتابدارانهاي فردي ایجاد انگیزه از طریق آموزش
. اسـت اعضاي سـازمان   یکی از وظایف مهم مدیریتی جهت تحقق اهداف سازمانی، ایجاد انگیزه در 

هاي نوین در یک سـازمان  فناوريکارگیري هدرطی پژوهشی دریافت که در زمینه ب )2006( ۱کمبل
هـا بیشـتر باشـد،    فناوريهر چه تمایل و انگیزه کارکنان آن سازمان به یادگیري نحوه استفاده از این 

مقاومت آنها در مقابل ایجاد تغییر کمتر بوده و آن سازمان آمادگی بیشتري براي پذیرش و استفاده از 
ـ  هایی مانند کتابخانهآنها را خواهد داشت. بنابراین سازمان منظـور اسـتفاده بهینـه از    هها موظفند تـا ب

هـايدرکارکنان بپردازند. برگزاري کارگـاه طور مستمر به آموزش و ایجاد انگیزه ههاي نوین بفناوري
هاي نـوین از  فناوريجهت پذیرش و استفاده از هاي انگیزش افراد سازمانی درآموزشی یکی از روش

. استهاي اجتماعی قبیل رسانه

  ایجاد انگیزه از طریق تعامالت گروهی
چالشـی مـدیریتی    ،هـا سـازمان در حال حاضر فقدان ارتباطات مفید و سازنده بین کارکنـان در اکثـر   

کـه کارکنـان    شـود ها این مشکل باعث میها نیز همانند همه سازمانشود. در کتابخانهمحسوب می
هاي سودمند هر کدام در انزوا به انجام وظـایف خـود بپردازنـد.    فکري و مساعدتکتابخانه بدون هم

تباطـات مفیـد و سـازنده در بـین     نیازهاي مـازلو برقـراري ار  اساس نظریه ست که برصورتی ااین در 
تواند باعث ایجاد حس پذیرش آنها توسط سایر افراد سازمان شـده و انگیـزه   اعضاي یک سازمان می

توانـد از طریـق بـه    افراد را در راستاي نیل به اهداف سازمان افزایش دهد. دستیابی به این هدف می
هـايبراین اسـتفاده از رسـانه  شـود. بنـا  محیط تعاملی فـراهم  در یک  اشتراك گذاشتن عقاید و افکار

 تواند بستري مناسب در برقراري ارتباط بین افراد درون سازمان مهیا سازد.اجتماعی می
هاي اجتمـاعی پتانسـیل خلـق دانـش جمعـی و      از دیدگاه ارتباطات و تعامالت درون سازمانی، رسانه

به اشـتراك گذاشـتن دانـش فـردي خـود،      توانند با ها میمدیریت آن را دارند. اعضاي این نوع رسانه
دانش جمعی را بوجود آورده و مدیریت کنند. در این زمینه الزم نیست که کارکنان عضو شبکه آنچه 
را مورد نیاز کاربران است حدس بزنند بلکه آنها باید آنچه را که بنظرشان با ارزش است بـه اشـتراك   

با بیان نظرات و دیـدگاه  نیازمند شده و در صورت هبگذارند تا اعضاي دیگر گروه نیز از آن دانش بهر
 هاي خود آن را بهبود بخشند.

ها را به صورت جـاري دریافـت   دهند تا دانش و ایدههاي اجتماعی به اعضاي سازمان اجازه میرسانه 
عنوان یک سیسـتم تعـاملی، کارکنـان    هب کنند و دانش جاري را به محض انتشار به اشتراك بگذارند.

گـروه   تـوان مـی  کنـد . وقتی نیاز جدیـدي بـروز مـی   کنندتوانند امور خود را سازماندهی خانه میکتاب
نسبت به رفع نیازها  ،با به اشتراك گذاشتن نظرات و عقاید و دادجدیدي براي بحث درباره آن شکل 
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ود خـدمات  اندازي خدمات نوین یا بهبـ منظور راهه. ارائه نظرات و پیشنهادات اعضاي گروه بکرداقدام 
 .شودتواند منجر به ارتقاي کیفیت ارائه خدمات در کتابخانه در حال ارائه در کتابخانه می

 هاي اجتماعیها از رسانهمشی در استفاده کتابخانهخط کارگیريهتدوین و ب .2
توانند در توسعه روابـط اجتمـاعی داشـته باشـند،     هاي اجتماعی میاي که رسانهعلیرغم نقش سازنده

هاي اجتماعی رسانه ها در استفاده ازمشیموضوع وضع قوانین و خط )2015(1طبق نظر گاها و هال 
ه است. بنابراین دور از انتظار نیست اگر چنـین تصـورکنیم کـه    شدتوجهی واقع تا حد زیادي مورد بی

تواند باعث ایجاد مقاومت کتابداران در مقابل هاي اجتماعی میها در استفاده از رسانهمشیفقدان خط
 د.  شوها تغییرات فناورانه شده ومانع ارائه خدمات مطلوب در کتابخانه

ها اغلب ابزارهـاي همـاهنگی محسـوب    مشیکنیم خطها را بررسی میزمانی که ما عملکرد سازمان
دهنـد تـا   ابزارهاي هماهنگی به اعضاي سازمانی اجازه می کندادعا می )2012( 2شوند. سوانسونمی

هستند. همچنین براي آنها این امکان را فراهم مـی  اي بزرگتراحساس کنند که متعلق به یک جامعه
ترین موانع بـر سـر راه موفقیـت    رسد یا نه؟ مهمسازند تا ارزیابی کنند که آیا سازمان به اهدافش می

کنـد؟  مفید است؟ چه کسی مشکالت را حل می فناوريکار است؟ چه  چیست؟ آیا مکان خوبی براي
کند؟ چه کسی اجازه صحبت کردن درباره مشکالت را دارد واز ایـن  چه کسی مشکالت را ایجاد می

 قبیل سواالت.  
هـاي اجتمـاعی بایـد    مشی استفاده از رسـانه توان گفت که خطبا این پیش فرض، در حالت کلی می

به صـورت هدفمنـد بسـط و توسـعه      فناوريبرداري از شرح اهداف بوده و براي بهره بیانگر مقاصد و
توانند براي هاي اجتماعی میهایی که رسانهها براي مثال در ارتباط با مزیتمشییابد. در تدوین خط

 د.تواند بخشی از اهداف کتابخانه باشنها داشته باشند اگراین مزایا به روشنی طرح شوند میکتابخانه
هـاي اجتمـاعی، بـا توجـه بـه نـوع       ها در ارتباط با اسـتفاده از رسـانه  مشیمزایاي مطرح شده در خط

ها فرصتی براي توانند متفاوت باشند. بیان مزیتهاي اجتماعی میرویکرد آنها به رسانه ها وکتابخانه
 " سـطح تعریـف   آورد.هـا فـراهم مـی   هاي اجتماعی و پیشبرد نـوآوري برجسته کردن پتانسیل رسانه

ها به سازمان و سطح آگاهی کارکنان آن بسـتگی دارد. فهرسـت   مشیدر خط 3"هاي اجتماعیرسانه
، به طوري که نویسندگان فقط به شوندتواند در طوالنی مدت به زبان ساده تبدیل ها میدستورالعمل

بیش از حد طوالنی و هایی که که ضروري هستند توجه کنند. فهرستیی هاآن دسته از دستورالعمل
ـ از هم گسیخته باشند کارکنان را ازخواندن دستورالعمل گیري ایـن  کـار هها و درك درست اهداف و ب

 دارند.هایشان باز میها در راستاي تغییر رویهدستورالعمل
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همچنین ممکن است نویسندگان، مجموعه قواعدي را که کمتر حالت رسمی دارند بـه دسـتورالعمل  
هـاي اجتمـاعی انتخـاب    عنوان بهترین قواعد براي کاربرد رسـانه هیح داده و آن را بهاي رسمی ترج

تواننـد تعیـین شـده و بنـا بـه شـرایطی در       ها بنا به موقعیت و وضعیت موجود میکنند. بهترین شیوه
 شوند.ها گنجانده و یا کنار گذاشته دستورالعمل

مشـی روش خـط  اي متفـاوت از بایستی به شیوه هاي اجتماعی در کتابخانهرسانه مشی استفاده ازخط
 .شودهاي اجتماعی تهیه و تدوین هاي رسانههاي ارسال اطالعات به سایت

مشی مشخص براي عموم و یـک  ها یک خطست که الزم است کتابخانها ها بیانگر اینبرخی توصیه
-هاي غیر شـفاف و جمـع  نامهآئین. 1)2012،سوانسون (مجزایی براي کارکنان داشته باشندمشی خط

و در ایـن حالـت کارکنـان تفسـیر      شودبندي نشده ممکن است موجب بروز وضعیت سردرگم کننده 
بـدون   صورت محرمانه وههایی که بمشیهاي داخلی و عمومی خواهند داشت. خطغلطی از سیاست

واهنـد شـد. بـا    توجهی واقـع خ مشارکت اعضاي سازمان تهیه شوند کارایی الزم را نداشته و مورد بی
ف، مشـارکت کلیـه اعضـاي    دلیل نیاز به انـرژي و زمـان مضـاع   هحال الزم به توضیح است که باین

مشـی مفیـد بـراي اسـتفاده     رسد . بنابراین اولین قدم در ایجاد یـک خـط  ممکن بنظر میسازمان غیر
م است تا گـروه  باشد. الزها مشارکت دادن گروهی از افراد متخصص و با تجربه سازمان میکتابخانه

ـ     منظـور  هنویسندگان قبل از شروع کار از نیازهاي کاربران و کارکنان کتابخانه آگـاه بـوده و سـپس ب
مشی کنونی، به بررسی آن پرداختـه و براسـاس آن بـه    ها و کمبودهاي موجود در خطکشف نارسایی

تمـام شـد نویسـندگان خـط     در نهایت وقتی کار باز بینی و باز نویسی  مشی جدید بپردازند.تهیه خط
 یید به مدیران ارشد سازمان ارسال کنند. أمشی باید آن را جهت ت

-هاي مکتوبی است که میمشی شامل دستورالعملبیانگر این نکته است که خط مباحث مطرح شده
در هماهنـگ کـردن و اسـتاندارد سـازي      فراینـد را تعریف و سازماندهی کنـد. ایـن    فرایندتواند یک 

هـايگیرد بسیار پراهمیت است. در دراز مدت این دستورالعملکه در میان مردم صورت می اقداماتی
ها اقدامات را بسزایی در ایجاد ثبات و وحدت رویه داشته باشد. این دستورالعمل تأثیرتواند مکتوب می

هـايالیـت توانند براي یادآوري و بخاطر سپردن مراحل انجام کار و فعکنند و میتحکیم و تثبیت می
هاي کامپیوتري یا مدیریت اطالعات شخصی کاربران مفید واقـع  سازي سیستمپیچیده همچون پیاده

یابنـد. بنـابراین الزم اسـت اسـناد     ها به طور طبیعی در طول زمان تغییر و تکامل میمشیشوند. خط
 .به روز شوندشوند با گذشت زمان مکتوبی که  منتشر می
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 هامشیسازي خطبازبینی و روزآمد 
ـ   مدیریت رسانه "در کتاب خود با عنوان  )2012( 1سوانسون کیـد  أت "هـا ههـاي اجتمـاعی در کتابخان

توانند مفید باشند کـه موجـب ارائـه    هاي اجتماعی زمانی میرسانه هاي استفاده ازمشیکرده که خط
-دالیل ضرورت بـازبینی خـط  . در این کتاب نویسنده روزآمد سازي شوند و مرتباً شودخدمات واقعی 

 ها را چنین عنوان کرده است: مشی

که یکـی از   شودمی هاي نوینفناوريها منجر به افزایش استفاده از مشی، بازبینی دقیق خطنخست 
.استها اهداف مهم کتابخانه

شناخت بهتـر  ه و به اعضاي سازمان در کردها را به عملکردها متصل ها ارزشمشی، بازبینی خطاًثانی
 کنند. هاي سازمانی کمک میارزش

 ،طلبنـد ، با توجه به این که  انواع گوناگون کتابخانه هر کدام قوانین حقوقی خـاص خـود را مـی   ثالثاً
مسـائل   مثالً کند.ها به کارکنان و مدیران کتابخانه درحل مسائل حقوقی کمک میمشیبازبینی خط

دهند با توجهات کتابدارانی س توجهات خود قرار میأر دکان درهاي کوحقوقی که کتابداران کتابخانه
 متفاوت است.  ،کنندهاي دانشگاهی فعالیت میکه در کتابخانه

 تـأثیر کننده توان گفت عواملی از قبیل کشور، منطقه، نوع کتابخانه و جامعه استفادهدر حالت کلی می
هاي اجتماعی خواهند داشـت. الزم اسـت   رسانه سزایی در رعایت قوانین حقوقی در رابطه با کاربردهب

بنـدي مسـائل حقـوقی    هاي قانونی، در زمینه جملهها بدون توجه به نیازمنديمشیتا نویسندگان خط
شود بسیار با دقت و محتاطانه عمل کنند.الزم اسـت کـه در مکتـوب    ها قید میمشیکه در متن خط

ح و بدون ابهام استفاده شـود. همچنـین اسـتفاده از    ها از زبانی گویا و جمالتی واضنمودن خط مشی
تواند کارکنان را از دست و پنجه نرم کردن بـا مشـکالت حقـوقی    هاي واضح میها و راهنماییمثال

 نجات دهد. 

ها را تعریف و یا باز تعریف کند. اینکـه آیـا   تواند مسئولیتمشی میمورد آخر اینکه بازبینی خط نهایتاً
شود یا یـک رسـانه اجتمـاعی واحـدي بـراي کـل       دهی میها سازماندر سطح بخشرسانه اجتماعی 

هایی از تک تک اعضاي کارکنان است؟ چه کسی کتابخانه حضور دارد؟ آیا رسانه اجتماعی مسئولیت
هـا در حـال حاضـر بـه ایـن      تواند ابزارهاي جدید رسانه اجتماعی را تصویب کند؟ بیشتر سـازمان می

هـا در خـط مشـی مـنعکس     دهند، اما ممکن است پاسـخ ایی ابزارها پاسخ میسواالت از طریق شناس
 نشده باشند.
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، پذیري دارندها اغلب نیاز به انعطافهاي کاري در سازمانسوانسون معتقد است با وجود اینکه جریان
 .تواند مشکل باشدها با توجه به مقتضیات گاهی میمشیتغییر خط

ي اجتماعی توسط مدیران و اعضاي یک سازمان بمنظور نیل به اهـداف  هاکارگیري رسانهههاي براه
توانـد در  هـا مـی  در همین راستا بازبینی خط مشیبنابر این تواند متفاوت باشد، سازمانی کتابخانه می

 آید.  شمارهب مؤثر یکپارچه کردن رویکردها و یا تغییر آنها عاملی

هاي مرتبط بـا موضـوع از   پژوهشتشویق پژوهشگران و دانشجویان به انجام  .3
 هادانشگاه تادانطریق اس

اي در تواند نقـش سـازنده  هاي اجتماعی میثر و منطبق با نیازهاي رسانهمؤبا توجه به اینکه استفاده 
حال در حال حاضر همانطور که بودنر  ، با اینکندهاي تخصصی کتابداران ایفا بهبود و تسریع فعالیت

اند نتایج پژوهشی کافی که بتواند راهنماي کتابداران ) بیان کرده2014ظهوریان () و 2011و دوشی (
هـا باشـد در دسـترس    هـاي گونـاگون کتابخانـه   در زمینه استفاده تخصصی آنها به تفکیک در بخش

هاي علـوم انسـانی و علـوم    رشته استادان ها مخصوصاًدانشگاه استادانالزم است تا بنابر این . نیست
اي، پژوهشـگران و  علوم رسانه استادانشناسی و نیز علم اطالعات و دانش استاداناز قبیل  ارتباطات

تا از این طریق نیازهـاي کنـونی کتابـداران     کنندهایی دانشجویان را تشویق به انجام چنین پژوهش
.شوددراین زمینه بیشتر مشخص 

گیرينتیجه

نوع جدیدي از ابزارهاي اطالعاتی و ارتباطی در سطح عنوان ههاي اجتماعی بهاي اخیر رسانهدر سال
انـد. ایـن ابزارهـاي    ها واقـع شـده  المللی مورد توجه بسیاري از مراکز علمی مانند کتابخانهملی و بین

هـا را داشـته و   کنندگان کتابخانهپرقدرت اجتماعی توان ایجاد تعامل بین مدیران، کارکنان و استفاده
تا در یک ارتباط گروهی به انتشـار افکـار، تبـادل آرا و ارتقـاي سـطح خـدمات       سازند آنها را قادر می

هاي اجتماعی در آموزشی و پژوهشی بپردازند. در مقایسه با خدمات سنتی کتابداري، استفاده از رسانه
تعامالت گروهی باعث دسترسی سریع و آسان به منابع و خدمات اطالعاتی گوناگون و ارتقا کیفیـت  

هـاي اجتمـاعی   . با توجه به اهمیت رسـانه شوندائه خدمات از طریق کارمشترك گروهی میمنابع و ار
هـا ومشـی کننـده از قبیـل خـط   در کتابخانه و مراکز علمی فقدان استانداردها و ابزارهاي هماهنـگ 

زمینـه  ، کاربران و کتابـداران را در  هاي اجتماعی، گاهی مدیرانراهنماها در راستاي استفاده از رسانه
اسـتفاده آنهـا از نظـر مسـائل اخالقـی و       گیري در مورد مسائلی از قبیل دسترسی کـاربران و تصمیم

ـ   مشیکند. بنابراین تدوین خطحقوقی دچار چالش می آنهـا در   رسـانی مسـتمر  روزههـا و اسـتفاده و ب
 .  استنیل به اهداف سازمانی ضروري  ها ورفع این چالش منظورهها بکتابخانه



۳٤

میلی کارکنان کتابخانه و مقاومت آنهـا در اسـتفاده از   طور که در ابتداي این مقاله بحث شده بیهمان
. ایـن عـدم   اسـت در راستاي نیل بـه اهـداف سـازمان کتابخانـه      يدیگر هاي اجتماعی چالشرسانه

نـوین يفناورنفس کارکنان و کتابداران در استفاده از ابزارهاي هتواند نتیجه عدم اعتماد بپذیرش می
هاي آموزشی، کتابداران را بـه  با استفاده از برنامه بایدها هت رفع این چالش مدیران کتابخانهباشد. ج

همچنـین انجـام   هاي اجتماعی جهت اداره امور کتابخانـه تشـویق و ترغیـب کننـد.     استفاده از رسانه
کتابداران در استفاده آگاهی بیشتر از نیازهاي تخصصی  هاي تخصصی بیشتر در این زمینه وپژوهش

ها توسط کتابـداران  ثرتر از این رسانهؤهاي گوناگون کتابخانه باعث استفاده متخصصی آنها در بخش
.  شودمی
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