
و منزلت اجتماعي رابطة رويت  پذيري

و از فرمـول هـاي خـاص رؤيت و مربوط به امور مهندسـي اسـت پذيري در وب، امري فني است

و نقـش گيرد. اما منزلت اجتماعي از نقش اجتماعي بر مـي براي افزايش ديده شدن بهره مي خيـزد

درگ اجتماعي هم از نيـاز اجتمـاعي نشـئت مـي  يـرد. توضـيح اينكـه بشـر داراي نيازهـاي متفـاوت

و چون خود به تنهايي نمي و تواند همة آنها را برآورده كند لذا بـا تشـكيل گـروه زندگي است هـا

و يا گروهي به كاري مشـغول مـي زندگي اجتماعي به تقسيم كار مي و هر فرد شـود. بسـته پردازد

و نيز با توجه به نوع خـدماتي كـه صـاحبان آن مشـاغل به نيازي كه مردم به آن واحد شغلي دارند 

مي ارائه مي و منزلت اجتماعي آنها شكل  گيرد. كنند حرمت
و نيز امنيت توجه عميق دارند كه يكي جنبه فـردي آن قـوي به تـر طور مثال مردم به سالمت

كسـي تر است. بديهي است تا وقتي همـه چيـز برقـرار اسـتو ديگري جنبة اجتماعي آن پررنگ

و اهميـت آنهـا بـراي  ممكن است به اهميت آنها توجه نكند؛ اما در صورت زوال هر يك، ارزش

و حاضـرند هرگونـه عموم ملموس مي شود. در ايـن حـال مـردم قـدر ايـن دو را بيشـتر مـي  داننـد

و ايثار را انجام دهند تا خدمات آنها به نحـو احسـن صـورت گيـرد.  مشاركت، از خود گذشتگي

و منزلت اجتماعي اين دو حرفه دارد. اگر بر عكس آنها به وظـائف خـود توجـه اين نشان  از نقش

و مرتكب خطا شوند به همان اندازه حساسيت جامعـه را بـر مـي  و نظـر بـه داشـتن نكنند انگيزاننـد

مي منزلت اجتماعي اين مشاغل، افراد ناكارآمد مسئول را تقبيح مي و خواهند كـه آنهـا جـاي كنند

ب ه ديگران بدهند.خود را

و آرام در اينجــا نيــاز فطــري انســان آرام منزلــت هــا، نقــش اجتمــاعي افــراد شــاغل را معــين

و منزلـت اجتمـاعي دهـد. بـراي بيـان رابطـه ميـان رويـت اجتماعي اين مشاغل را ارتقا مي پـذيري

 توان چنين نموداري را ترسيم كرد: مي

و وقتي جمعي نتوانند نقش اجتماعي خود ً را به نمايش بگذارند طبعا منزلـت اجتمـاعي آنـان

و نقـشً نه لزوما آن شغل تضعيف مي آفرينـي افـراد تجديـدنظر كـرد. شود. در اينجا بايد در نقش

و مردم بـه خـوبي دهند اما رؤيت چه بسا آنها كار خود را خوب انجام مي پذيري آنها مشكل دارد

پـذير كـردن خـدمات . در اينجا فناوران بايـد در رؤيـت آفريني آنها مطلع نيستندو درستي از نقش

تأثيرات فرهنگيپذيريرؤيتمنزلت اجتماعينقش اجتماعينياز فطري

 سخن سردبير
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و يـا قبـل از و نسبت به نقشي كه آنها دارند مـردم را آگـاه سـازند. البتـه همزمـان آنان اقدام كنند

پذيري بايد باورپذيري را هم تقويـت كـرد. در واقـع، بـاور مـردم نسـبت بـه نيـاز خودشـان رؤيت

و طبقه  و توانمندند ممكـن اسـت دچـار اشـكال معلوم است اما اينكه فالن قشر به انجام آن واقف

اي اسـت كـه بـه درسـت ايفـا كـردن نقـش اجتمـاعي افـراد شـاغل شده باشد. باورپـذيري مولفـه 

گردد. بنابراين اگر نقش اجتماعي بر اساس نياز واقعي درست تبيـين شـود منزلـت اجتمـاعي برمي

شا خود به خود پديد مي و مردم نسبت به افراد ميآيد  كنند. غل در آن موقعيت ابراز احترام

انـد ولـي بـا تـالش عكس آن هم ممكن است يعني مردمي از اهميت موضوعي غافـل بـوده

و عالقه مندان به يك واقعيت، آنچنان افكار مـردم تحـت تـأثير قـرار گرفتـه اسـت كـه تالشگران

في مردم به اهميت آن واقف گرديده م اند. و مـورد المثل محيط زيست از مسائل بتالبه همـه مـردم

در نياز است اما ممكن است به و عدم آشـنائي بـا ضـوابط علمـي، مسـئله ِ خاطر سودجوئي بسياري

و رويـت بوته فراموشي قرار گيرد. محققان مـي پـذير كـردن بسـياري از تحقيقـات تواننـد بـا تبليـغ

و علمي، خطر عدم توجه را به مردم گوشـزد كننـد تـا بلكـه نقـش اجتمـاعي افـرا  د متـولي معلـوم

از منزلت اجتماعي هم كسب شود. هم و افـراط در اسـتفادة نادرسـت اينك بحث محـيط مجـازي

 آن يكي از وظائف محققان است كه بـا تشـريح درسـت نقـش آن توسـط متخصصـان مـي توانـد 

 منزلت اجتماعي اين حوزه ارتقاء يابد.

و هرگاه جامعه از تعاد درل خـارج شـود معلـوم مـي اين مربوط به جامعه متعادل است شـود

جائي نقصي به وجود آمده است. به نظر من اين نقص بيشتر به خاطر شكافي است كـه بـين نقـش 

و منزلت اجتماعي پديد مي هـا بـه امـور مـورد توجـه آنهـا آيد. زيرا كه نياز ذاتـي انسـان اجتماعي

و مصـرف تغييـر كـرده باشـد  كـه البتـه ايـن تغييـراتً تقريبا ثابت است مگر آنكه الگوي زنـدگي

و به محتوا ضرري نمي  زند.ً عمدتا صوري است

و يـا در مورد رشتة ما علت اين شكاف چيست؟ چرا مردم اين حوزة علمـي را نمـي شناسـند

و متخصصان رشته آن دهند؟ آيا ايـن هماننـد طور كه شايسته است نمي چرا بهاي الزم به كاركنان

و شكاف نسلي است كه به خاطر فاصله و يـا اسـتفاده از فنـاوري بـين اوليـاء اي كه از نظـر علمـي

و تجـدد اسـت كـه  و يا مانند تفـاوت سـنت و سال پديد آمده است و افراد كم سن دانش آموزان

مي با هم جمع نمي و يا به سختي جمع و يا نمي خواهيم آنها را جمـع كنـيم؟ آيـا ايـن شوند شوند

يا شكاف به ماهيت رشته برمي و و يا اينكه ما نمـي گردد تـوانيم به نقش اجتماعي آن متوجه است

 نقش خود را درست اجرا كنيم؟
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مي اطالع و بـه اهميـت آن هـم واقفنـد ولـي چـرا رساني را همه و آن را قبول دارنـد شناسند

و دانش و يا نمي شناسي درنمي ربط آن را با حوزة علم اطالعات توانند برقرار كنند، خـود بـه يابند

 دي بستگي دارد كه عبارتند از:موار

و اطـالع.1 انـد ولـي معتقدنـد كـه حـوزة علـم رسـاني واقـف مردم گر چه به اهميت اطـالع

و دانش ً دهـد. قـبال كـه نـام آن كتابـداري شناسي كاري در اين زمينه انجام نمـي اطالعات

و آن را فعـاليتي نـازل در درون كتابخانـه هـا تصـور بود مردم رابطة خوشي با آن نداشتند

كردند. اينك كه نام آن عوض شده است با ابهـام بيشـتري مواجهنـد كـه حتـي همـان مي

داننـد كـه شـاغالن ايـن حـوزه چـه اند. بنابراين آنها نمي تصوير كتابخانه را هم از ياد برده

مي كار مثبتي را انجام مي و يا فكر  دهند. كنند كه كاري انجام نمي دهند.

وظ.2 ر انجام دهد ولي جامعه آن را نداند. به اين معنـا كـه گاهي ممكن است كتابدار يفة خود

و مسـئوالن هـم كـه خـود برگرفتـه از ملـت  و تبليغات درست انجـام نگيـرد انـد بـه اهميـت

و اگر هـر از گـاهي در برنامـه  هـاي تشـريفاتي كارايي اين قشر وقوف چنداني نداشته باشند

و يك امر معمولي به نظر برسد. ذكري از آنها به ميان بيايد همانند همة اقشار  ديگر باشد

و دانش پيوند بين اطالع.3 و حوزه علم اطالعات شناسي قوي نيست. گاه ممكـن اسـت رساني

اي است كـه بـين خـدمات كتابـداري بـه معنـاي آنچـه در درون خاطر فاصله اين شكاف به

و فراگير اطالع كتابخانه انجام مي و بحث داغ به گيرد و رساني علمـي كـه اطالعويژه رساني

و يـا اطـالع در جامعه مطرح است. مردم نمي و از ايـن دانند كه كار كتابـدار رسـان چيسـت

 منظر به خاطر نامشخص بودن نقش اجتماعي منزلت اجتماعي آنها هم نامعين است.

مي.4 و منزلـت ايـن با آنكه شاغالن اين حرفه وظائف خود را خوب انجام دهنـد، مـردم قـدر

خ و به نقش كتابداران واقف نيستند. پس بايـد رؤيـت وب نميحوزه را پـذيري انجـام دانند

مي پذيري هم ممكن است توسط خودشان با كارهاي شايسته شود. رؤيت دهند اي كه انجام

و يا با مسئوليت هـاً هاي خطيري كه بعضا ممكن اسـت نصـيب بعضـيو يا با تبليغات درست

و گـاهي هـم ممكـن شود انجام مي سـازي اسـت نيـاز بـه افـراد واسـطي بـراي نمايـان شـود

به فعاليت و يا بايد با استفاده از هنر هنرمندان آن ها الزم باشد و امثـال ويـژه بـا سـاختن فـيلم

ها نمايانده شود تا مردم به نقش آنان واقف گردند. كتابداران در محيطي كـه كـار اين نقش

وظ مي و مـردم يفـه كنند اگر واجد شرط، خوش اخالق، مبتكر، دار باشـند بـه خـوبي شـناس

و اهميت كار خود را به جامعه نشان دهند. مي  توانند در دل جامعه نفوذ كنند
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ً رساني علمي نيسـتند لـذا بـه ايـن حـوزه توجـه ندارنـد. مـردم اصـوال بـا مردم دنبال اطالع.5

و سادة زندگي و به دنبال مسائل روزمره و علم بيگانه، ر پژوهش و از اين و تـوجهي بـه اند

و يـا اطـالع و بالطبع منزلتي هم براي كتابـدار در نقش كتابدار ندارند رسـان قائـل نيسـتند.

و بـر ايـن جامعـه  و محققان علمي مهجور باشـند و عالمان ِ اين جامعه طبيعي است كه علم

 بايد افسوس خورد.

م رسـاني علمـي هسـتند ولـي آن را از اينترنـت مـي مردم دنبال اطالع.6 و شكالتشـان گيرنـد

و محققـان بـا ديـدن دوره توسط گروه علوم رايانـه حـل مـي  هـاي شـود. از ايـن رو مـردم

و  و نيازي بـه مراجعـه بـه كتابـداران آموزشي به استفاده از امكانات فضاي مجازي واقفند

 بينند. رسانان در خود نمي اطالع

و نمــي.7 و كــامپيوتر زيــاد اســت د تــداخل بــين حــوزه علــم اطالعــات و را از هــم تــوان آن

و تفكيك كرد. لذا با توجه به قدرت فناوري باال در حـوزه علـوم رايانـه نقـش كتابـداران

مي اطالع مي رسانان تحت الشعاع قرار و هر گونه تبليغي مĤال به نفع رقيب تمام شـودً گيرد

و شايد هم بيشتر شود.و اين شكاف همچنان باقي مي  ماند

و بيشـتر اطالعاتشـان را از حـوزة كتابداران به مسائل دنياي مجازي.8 اشراف كامـل ندارنـد

و آسيب علوم رايانه مي هـاي روانـي بايـد بيشـر گيرند. به عالوه نسبت به مسائل اجتماعي

و روانشناختي اشـراف كامـل ندارنـد وظيفـة آنـان  و چون به مسائل اجتماعي واقف باشند

و منزلـي شود. از ايـن رو شـكاف بـين نقـ در بين ساير وظائف گم مي ش اجتمـاعي آنـان

در شود. علت اين شكاف گاه به خـاطر كـم بـودن آمـوزش اجتماعي بيشتر مي هـاي الزم

و آسـيب حوزه علم اطالع و رساني، عدم اشراف به مسائل فني دنياي مجازي هـاي فـردي

و تابع شرائط اجتماعي فضاي مجازي است. در واقع آنها دنباله اند تا اينكه خـود رو هستند

و حرمتـي هـم از خال و لـذا نبايـد منزلـت و از اين رونقش آفرين نيستند و مبتكر باشند ق

 جامعه انتظار داشته باشند.

پذيراسـت ولـي چـه بسـا بنابراين هر چه داراي منزلت اجتمـاعي باشـد خـواه نـاخواه رؤيـت

و اين به خاطر تخصيص جايگاه ناويژه مطالب رؤيت ا پذيركه منزلت اجتماعي ندارند سـت كـه اي

و يا صاحبان آن نتوانسته به حرفه  اند نقش اجتماعي خود را به خوبي ايفا كنند. اي داده شده

و نقش اجتماعي مان در ايفاي وظائف. بايد از هر راهي كه بتواند نقـش ايـن اكنون ما هستيم

و معتقدانه بزرگ بيـت ترين وسيلة ايجـاد محبو رشته را پررنگ كند استفاده شود. خدمت صادقانه
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و مشـخصو رغبت است ولي اين يك امر فردي اسـت. در صـحنة اجتمـاعي نيازهـا فـزون تـر تـر

و مراكـز اطـالع كاركردهايي جديد براي كتابخانه«است. من در مقالة  از بـه گوشـه» رسـاني ها اي

 ام. اين موارد اشاره كرده

ن و تبليغات گسترده هر رشته به و بـا ظهـور در دنياي امروز با وجود كثرت مشاغل فـع خـود

و تداخل وظائف، به قول معروف رشته علوم به اصطالح ميان در دل دوست به هر حيلـه رهـي«اي

و راه امروزه بايد نقش». بايد كرد در هاي اين حوزه بازتعريف شوند و و جـذاب ابـداع هـاي مفيـد

مي معرفي آن كوشش شود. بايد ديد آيا اين حوزه به ر وظـائفي شـوددا توانـد عهـده طور مشخص

و ديگران نمي ً توانند مدعي انجام آن، حتي بهتر از آنان باشند. قطعـا اگـر تنهـا كه خاص آن است

و يا گروه و مـا نمـي به فناوري فكر كنيم گروه تـوانيم مـدعي هاي رقيب قدري در مقابـل ماسـت

ي بهينـه از امكانـات بـردار توانمندي بيشتر در مقابل آنان باشيم. اما اگر نقطة عزيمت خود را بهـره 

و هوشمندانه عمل كنيم مـي و پر آسيب كنوني قرار دهيم تـوانيم بـه نقـش فناوري در دنياي شلوغ

و آن را به جامعه تبليغ كنيم تا منزلت اجتماعي خود را هم ارتقاء دهيم.  خود پايبند باشيم

و منزلـت اجتمـ مقاالت اين شمارة مجله كه بيشتر حول دو موضوع رؤيت اعي حـوزة پذيري

و دانش مي علم اطالعات .تواند مدخلي براي تحقيقات بيشتر در اين زمينه باشد شناسي است




