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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to identify the opportunities and
threats of using social networking sites to create interaction in public
libraries.
Method: This is an applied research that was conducted with a qualitative
approach using thematic analysis method. The study population included
librarians and officials of institutional public libraries affiliated to the
General Directorate of Public Libraries of South Khorasan. A nonprobability (non-random), and a snowball sampling procedure was used and
25 persons were interviewed by telephone. The semi-structured type of
interview was incorporated.
Findings: Excessive use of social networking sites to create interaction
between librarians and users was made on Instagram, Telegram and
WhatsApp, respectively. Types of requests from public library users on
social networking sites are divided into two main categories: information
requests and promoting requests. For the main category of information
requests, 36 codes were obtained, 26 of which were related to the
subcategory of ‘sourcing’ and 10 of which were related to the subcategory of
‘loaning and membership’. In the main category of promoting requests, the
subcategory of ‘educational-consulting’ with 28 primary codes was higher
than the subcategory of ‘informing’ with 19 primary codes. Opportunities for
interaction through social networking sites in public libraries were grouped
into three categories: social, communication, and advertising, with
promotional opportunities having the highest frequency with the first 30
codes. Threats for interaction through these networks were also grouped into
three categories: functional, cultural, and content, with the most initial code
being related to the category of cultural threats. Barriers to interaction
through social networking sites were also categorized into two categories:
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human barriers and infrastructural barriers. Human barriers have two
subcategories: the category of ‘socio-economic barriers’ with 24 primary
codes is more abundant than the category of ‘individual barriers’.
‘Infrastructural barriers’ were also categorized into two subcategories:
‘functional’ and ‘technological’, with more initial codes devoted to
technological barriers.
Originality/value: Use of social networking sites can help improve public
libraries services, especially reference services. Social networking sites also
seem to provide good opportunities for public libraries to interact, which can
even lead to improvement of the position of public libraries in society.
Although the threats in this area are less than the opportunities, the existing
concerns about them are sometimes significant, and it is necessary to plan
properly in order to reduce them.
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چكيده
هدف :هدف از پژوهش حاضر شناسايي فرصتها و تهديدهای اساتفاده از شابکههاای اجتمااعي مجاازی
بهمنظور ايجاد تعامل در كتابخانههای عمومي است.
روش :اين پژوهش مطالعهای از نوع كاربردی است كه با رويکرد كيفي بهروش تحليل مضمون انجام شاد.
جامعة پژوهش شامل كتابداران و مسئوالن كتابخانههای عمومي نهادی زير پوشش ادارة كال كتابخاناههاای
عمومي خراسان جنوبي بود .در اين پاژوهش ،از روش نموناهگياری غيراحتمااالتي (غيرتصاادفي) و از ناوع
نوع نيمهساختاريافته بود.
يافتهها :بيشترين ميزان استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی برای ايجاد تعامل مياان كتاباداران و كااربران
بهترتيب در اينستاگرام ،تلگرام و واتساپ صورت گرفته بود .انواع درخواساتهاای كااربران كتابخاناههاای
عمومي در شبکههای اجتماعي مجازی در دو مقولة اصلي درخواستهای اطالعااتي (امانات و عضاويت ،و
منبااعيااابي) و درخواسااتهااای ساارگرمكننااده (آموزشااي-مشاااورهای و اطااالعرساااني) دسااتهبناادی شاادند.
فرصت های ايجاد تعامال از طرياق شابکههاای اجتمااعي مجاازی در كتابخاناههاای عماومي در ساه مقولاة
اجتماعي ،ارتباطي و تبليغي و تهديدهای ايجاد تعامل از طريق ايان شابکههاا نياز در ساه مقولاة عملکاردی،
فرهنگي و محتوايي گروهبندی شد .موانع ايجاد تعامل از طريق شبکههای اجتماعي مجازی نيز در دو مقولاة
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نمونهگيری گلوله برفي استفاده شد ،و در مجموع با  55نفر مصاحبه انجام گرفت .روش اجارای مصااحبه از

موانع انساني (اجتماعي-اقتصادی و فردی) و موانع زيرساختي (كاركردی و فناورانه) دستهبندی شد.
اصالت/ارزش :ارزش اين مقاله در اين نکته است كه استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی مايتواناد باه
بهبود خدمات كتابخانههای عمومي به ويژه خدمات مرجع كمک كند .همچنين به نظر ميرساد شابکههاای
استفاده از اين فرصتها حتي ميتواند منجر به ارتقای جايگاه كتابخانههای عماومي در ساطح جامعاه شاود.
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اجتماعي مجازی فرصتهای مناسبي برای كتابخانه هاای عماومي جهات ايجااد تعامال فاراهم مايكناد كاه
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تهديدهای موجود در اين زمينه اگرچه نسبت به فرصتها كمتر هستند اما بعضاً دغدغههای موجاود دربااره
آنها قابل توجه است و برای كاهش آنها الزم است به نحو مناسبي برنامهريزی نمود.
كليدواژهها :شبکههای اجتماعي مجازی ،كتابخانههای عمومي ،فرصتها ،تهديدها ،خراسان جنوبي
تعارض منافع :گزارش نشده است.
منبع حمايتكننده :حامي مالي نداشته است.
استناد :نارمنجي ،مهدی ( .)0011شناسايي فرصتها و تهديدهای استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی بهمنظور ايجاد تعامل
در كتابخانههای عمومي .تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي.559-553 ،)5(53 .
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مقدمه
در دنيای امروز ،اگرچه تماسهای چهرهباه چهاره و تلفناي در جواماع بشاری تاداوم پيادا خواهاد
كرد ،ولي به نظر ميرسد اين تمااس هاا در نتيجاة نقاش اينترنات در پيوناد مياان افاراد حاضار در
موقعيتهای جغرافيايي مختلف تکميل خواهد شد (جواهری و بااقری .)0714 ،باهعباارت ديگار،
نهتنها هيچ مبنايي واقعي برای ناسازگاری تعامالت اينترنتي با روابش چهرهباهچهاره وجاود نادارد،
بلکه اينترنت تکميل كنندة اين روابش است و افراد را قادر ميسازد تا شبکههای اجتماعي خاود را
به شيوهای گسترش دهند كه روابش چهرهبهچهرة آنها غنيتر و مستحکمتر شود (فيلد.)0714 ،
در همين راستا ،بسياری از سازمانها بهمنظور ارائة خدمات خود ،فناوریهای ناوين باهوياژه
فناوریهای مبتني بر وب  5را جايگزين روشهای سنتي كردهاند تا عاالوه بار كااهش هزيناههاا،
ارتباط با مشتريانشان را بهبود بخشند .از آنجا كه كتابخانهها هام از ايان موضاوع مساتثني نيساتند،
استفاده از فناوریهای وب  5در مواجهه با افزايش روزافزون حجم اطالعاات ،نيازهاا و انتظاارات
متنوع كاربران ماورد توجاه آن هاا نياز قارار گرفتاه اسات؛ زيارا فنااوریهاای وب  5باا توجاه باه
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ويژگيهای تعاملي و رايگان بودن ،بهطور گسترده در كتابخانهها قابلاساتفادهاناد و امکاان ايجااد
ارتباط دائم در هر زمان و مکان را فراهم ميآورند (ياری ،0795 ،ص .)11
با وجود اينکه ظهور وب  5امکاان برقاراری ارتباطاات دوساويه مياان افاراد را امکاانپاذير
كرد ،شبکههای اجتماعي مجازی نيز با داشتن انواع قابليتهاای فناي و زيبااييشاناختي ،جلاوهای
كامل از ارتباطات تعاملي را در سطحي بسيار متفااوت و فراتار از كانشهاای صاورتپذيرفتاه در
فضای وبالگها و اتاقهای گفاتوگاو فاراهم سااختند (بياات و حبيباي فهايم .)0795 ،بناابراين،
امروزه شبکههای اجتماعي مجازی ابزاری برای افزايش تعاملهای اجتمااعي محساوب مايشاوند
كه فرصت ايجاد تعامل اجتماعي را برای افراد بدون توجه باه فرهناگ ،تااريخ ،زباان ،جنسايت و
مرزهای جغرافيايي و سياساي ايجااد مايكنناد (پمپاک ،يرموالياوا و كاالورت .)5119 ،0باهبيااني
ديگر ،شبکههای اجتماعي مجازی باد يل ياا جاايگزيني بارای رواباش در دنياای واقعاي باهمنظاور
تعامل در بين افراد هستند (وليزاده ،رضاييشريفآبادی و دوالبي.)0794 ،
با توجه به اينکه امروزه در شبکههای اجتماعي مجازی افراد زيادی حضور دارند ،بهطاوری
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كه برای نمونه نتايج نظرسنجي انجامشده توسش مركز افکارسنجي دانشاجويان اياران («ايساپا) در
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بهمن ماه سال  0799نشان داد كه  37/4درصد ايرانيان حداقل عضو يکي از شابکههاای اجتمااعي
مجازی هستند (ايسپا ،)0799 ،به نظر ميرسد كتابخانهها ميتوانند از طرياق ايان شابکههاا ارتبااط
مؤثری با كااربران (باالقوه و بالفعال) برقارار كنناد؛ زيارا پايش از ايان ،محادوديتهاايي كاه در
كتابخانههای سنتي وجود داشت ،از جمله عدم ارائة بهموقع منابع جديد و نبود تعاامالت هامزماان
بين كاربران و كتابداران ،سبب استفاده نکردن از اطالعات و كمارزش شادن اطالعاات مايشاد.
اما امروزه استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی اين امکان را برای كتابداران فراهم ساخته اسات
تا با همة كاربران اعم از بالفعل و بالقوه بهمنظور تحقاق اهاداف كتابخاناههاا ارتبااط برقارار كنناد
(وليزاده ،رضايي شريفآبادی و دوالناي ،0794 ،ص  )50همچناين ،باا اطاالعرسااني برناماههاا و
فعاليتهای كتابخانهها در اين شبکهها سبب تسهيل همکاری بين كتابخانه و جامعة اساتفادهكنناده
شوند.
شيوع وياروس كووياد ( 09كروناا) در اوايال ساال  5151و باه تباع آن تعطيلاي بساياری از
مراكز فرهنگي و آموزشي و محدوديت های باه وجاود آماده جهات ارائاه خادمات موجاب شاد
در اين ميان با توجه به لزوم پرداختن به دوركاری در كتابخانهها ،شبکههای اجتمااعي مجاازی باا
داشتن ويژگي هايي از جمله محبوبيات در مياان كااربران ،رايگاان باودن و ساهولت دسترساي باه
يکي از گزينههای اصلي جهت ارائه خدمات در فضای مجازی تبديل شدند.
در خصااوص اسااتفاده از شاابکههااای اجتماااعي مجااازی در كتابخانااههااا ،پاايش از اياان نيااز
پژوهشهايي صورت گرفته بود كاه در آنهاا ماواردی نظياری نقاش ايان شابکههاا در خادمات
كتابخانههای دانشگاهي (وليزاده ،رضايي شريفآبادی و دوالني0794 ،؛ خاو ،كاناگ ،ساانگ و
كالرک ،)5105 ،5استفاده از آنها توسش كاربران كتابخاناههاای عماومي (چان ،چاو و ايساکو،7
5105؛ سااعادتنسااب ،تاااجالااديني ،و سااليمانينااژاد0795 ،؛ قاضاايزاده و جهانشاااهي،)0793 ،
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كتابخانهها در سراسر جهان به استفاده از ابزارهای برخش متمايل شوند (تمياز و سااللکار.)5151 ،0

جايگاهها آنها در تبادالت علمي و اشاتراکگاذاری داناش مياان كتاباداران (انااری ،عاصامي و
رياحينيا0795 ،؛ بزرگي و اميني ،)0790 ،بازاريابي كتابخانهای از طريق ايان شابکههاا (نريمااني،
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زرهساز و صرافزاده0799 ،؛ چوئي و جو ،)5150 ،0ت ثير شبکههای اجتمااعي مجاازی در بهباود
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اطااالعرساااني و جااذب مخاطااب در كتابخانااههااای عمااومي (مردانااي و جنااوی ،)0011 ،رفتااار
برچسبزني كااربران كتابخاناههاای عماومي در اينساتاگرام (يااری و ناخادا ،)0791 ،و محتاوای
پستهای كتابخانهها در ايان شابکههاا (جاو و لياو5103 ،0؛ پناافلر5101 ،5؛ جاو ،چاوی ،بياک،7
5101؛ جو ،لو و لي )5151 ،0بررسي شده بود.
همان طور كه اشاره شد با توجه به محدوديتهای ايجاد شده به منظور جلاوگيری از شايوع
ويروس كوويد  09به نظر ميرسد اين شبکهها بيش از گذشته در كاانون توجاه كتابخاناههاا قارار
گرفته باشند .نتايج پژوهش لاي و ديگاران )5151( 5نشاان داد كاه افاراد در طاول شايوع وياروس
كوويد  09به ميازان قابال مالحظاهای از ايان شابکههاا بارای جساتوجاو و باه اشاتراکگاذاری
اطالعات استفاده كردهاند .بنابراين انتظار ميرفت امکان ارتباط باا كااربران كتابخاناههاا از طرياق
ايان شاابکههااا نياز باايش از پاايش مهيااا شاده باشااد .يافتااههاای پااژوهش كولااوريس ،ورايماااكي و
كلونياری )5150( 4پيرامون حضور كتابخانههای يوناني در رسانههای اجتماعي در دوران قرنطيناه
ناشي از شيوع ويروس كوويد  09حاكي از اين بود كه كتابخانهها در اين ايام تاالش كاردهاناد باا
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

استفاده از قابليتهای رسانههای اجتماعي به ويژه شابکههاای اجتمااعي مجاازی و ارائاه خادمات
برخش در اين فضا به سرعت به شرايش جديد واكنش نشان دهند و از اين طريق ارتباط خاود را باا
كاربران كتابخانه حفو نمايند .نتايج پژوهش گميترک )5150( 3نيز در خصاوص اساتفاده از ايان
شبکهها توسش كتابخانههای دانشگاهي لهستان در تعطيليهای ناشي از همهگياری وياروس كروناا
نشان داد كه كتابخانههای دانشگاهي لهستان در اين دوران بيشتر از فيسبوک ،اينساتاگرام و تاوييتر
جهت ارتباط با كاربران استفاده كردهاند.
لذا ،با توجه به جايگاه كتابخانه های عمومي در ت مين منابع اطالعاتي اقشاار مختلاف جامعاه،
ضروری به نظر ميرسيد كه نوع درخواست های كاربران از كتابداران در اين شبکهها بررسي شود.
همچنين ،با توجه به اينکه كتابداران حلقة واسش مياان مناابع اطالعااتي و كااربران هساتند بررساي
ديدگاههای ايشان در خصوص فرصت ها ،تهديدها و موانع استفاده از اين شبکهها باهمنظاور ايجااد
تعامل در كتابخانه های عمومي حائز اهميت بود؛ زيرا از اين طريق ميتوان امکان استفادة مناسب از
ظرفيتهای اين شبکهه ا در اين شرايش و حتي در دوران پساكرونا را فراهم كرد و تعامل با كاربران
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را بهبود بخشيد .ازاينرو ،در همين راستا ،در پژوهش حاضر سؤالهای زير مطرح شد:
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 .0كاربران كتابخانههای عمومي بيشتر چه درخواستهايي را از طريق شابکههاای اجتمااعي
مجازی مطرح ميكنند؟
 .5از ديدگاه كتابداران ،فرصتها و تهديدهای ايجاد تعامال از طرياق شابکههاای اجتمااعي
مجازی در كتابخانههای عمومي كداماند؟
 .7از دياادگاه كتابااداران ،موانااع ايجاااد تعاماال از طريااق شاابکههااای اجتماااعي مجااازی در
كتابخانههای عمومي كداماند؟
روششناسی پژوهش
اين پژوهش مطالعهای از نوع كاربردی است كه با رويکرد كيفي بهروش تحليل مضامون  0انجاام
شد .تحليل مضمون يکي از روشهای رايج و كارآمد در تحليل محتوای كيفاي اسات كاه بارای
شناخت ،تحليل و گزارش الگوهای موجود در دادههای كيفي استفاده ميشود (عابادی جعفاری،
تسليمي ،فقيهي و شيخزاده.)0791 ،
جامعة پژوهش شامل كتابداران و مسئوالن كتابخانههای عماومي نهاادیِ زيار پوشاش ادارة
نفر بود .در اين پژوهش ،از رويکرد نمونهگيری غيراحتماالتي (غيرتصادفي) از ناوع نموناهگياری
گلوله برفي استفاده شد .ازاينرو ،ابتدا از هر جنسيت ،يک نفر از جامعه كه عالقهمناد باه شاركت
در مصاحبه بود انتخاب و با وی مصاحبه شد ،و سپس از وی خواسته شد يک كتابادار ديگار كاه
سابقة استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی برای تعامل با كااربران را داشاته اسات معرفاي كناد.
بدين ترتيب ،كار انتخاب آزمودنيها تا رسايدن باه اشاباع دادههاا اداماه يافات .در ايان انتخااب،
تالش شد تا تقريباً نسبت افراد نمونه از نظرِ متغيرهای جنسايت و ساطح تحصايالت در مقايساه باا
كل جامعه رعايت شود .بدين ترتيب ،در مجموع با  55نفر مصاحبه انجام شد.
برای گردآوری دادههای موردنياز ،مصاحبه باه عمال آماد .روش اجارای مصااحبه از ناوع
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كل كتابخانه های عمومي استان خراسان جنوبي بود كه در زمان اجرای پژوهش تعداد آنهاا 010

نيمهساختاريافته بود .هنگام اجرای اين مصاحبهها ،نخست به كتابداران مصاحبهشاونده توضايحات
كوتاهي درمورد هادف از انجاام مصااحبه توساش پژوهشاگر ارائاه و باه آنهاا گفتاه شاد هنگاام
پاسخگويي در صورت مفهوم نبودن سؤالها ميتوانناد از پژوهشاگر درماورد پرساشهاا توضايح

1. thematic analysis

122

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.2.6.4

بخواهند .مصاحبهها بهصورت تلفني انجام شد و مدت زمان انجام آنها بين  55تا  01دقيقاه متغيار

شناسايی فرصتها و تهديدهای استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بهمنظور ...

بود .در اين مصااحبههاا ،از مصااحبهشاوندگان ساؤالهاايي درباارة ميازان اساتفاده از شابکههاای
اجتماعي مجازی مختلاف بارای تعامال باا كااربران ،ناوع درخواساتهاای مطارحشاده از ساوی
كاربران در اين شبکهها ،و فرصتها ،تهديادها و مواناع اساتفاده از ايان شابکههاا بارای تعامال باا
كاربران پرسيده شد.
باارای ساانجش روايااي اباازار گااردآوری دادههااا در بخااش كيفااي ،راهنمااايي باارای مصاااحبة
نيمااهساااختاريافته تهيااه شااد و در اختيااار تعاادادی از اسااتادان و صاااحبنظااران حااوزة علاام اطالعااات و
دانششناسي قرار گرفت و بعد از دريافت نظرات آنها ،اصالحات الزم در اين راهنما صورت گرفت.
در پژوهشهاای كيفاي ،باا توجاه باه ای كاه پژوهشاگر خاود ابازار اصالي پاژوهش اسات،
پژوهش هرگز نميتواند عيناً تکرار شود و همان نتايج را به دست دهد .اگرچه پژوهش مايتواناد
توسش پژوهشگران ديگر تکرار شود ،ولي تکرار دقيق نتايج و يافتهها تقريبااً غيارممکن اسات .بار
اين اساس ،در پژوهشهای كيفي به جای توجاه باه پاياايي ،بار كيفيات پاژوهش ت كياد مايشاود
(هومن .)0715 ،يکي از راهبردهايي كه برای اطمينان از كيفيت پژوهش در روش كيفاي اساتفاده
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ميشود روش «بررسي فردی بهوسيلة اعضا» اسات (هاومن .)0715 ،مطاابق ايان روش ،يافتاههاای
مصاحبههای انجامشده بعد از پيادهسازی در اختياار خاودِ شاركتكننادگان (مصااحبهشاوندگان)
قرار گرفت تا نظرات خود را دربارة صحت و دقت آنها بيان كنناد .ازايانرو ،بار اسااس نظارات
مطرحشده از سوی مصاحبهشوندگان ،اصالحات الزم در يافتهها انجام شد.
در اين پاژوهش ،مصااحبه هاا باا اساتفاده از برناماة ضابش صادا ضابش شادند .صاحبتهاای
ضبششده بالفاصله بعد از انجام هر مصاحبه ابتدا بر روی كاغذ پيااده و ساپس در قالاب نارمافازار
وُرد تايپ و ذخيره شدند .سپس ،متن مصاحبهها چندين بار خوانده و مارور شادند باهطاوری كاه
نسبت به دادههای جمعآوریشده درک كلاي حاصال شاد .پاس از آن ،در خصاوص هرياک از
موضوعات موردبررسي — انواع درخواساتهاای مطارحشاده از ساوی كااربران در شابکههاای
اجتماعي مجازی ،فرصت ها و تهديدهای ايجاد تعامل از طرياق شابکههاای اجتمااعي مجاازی ،و
موانع ايجاد تعامل از طرياق شابکههاای اجتمااعي مجاازی در كتابخاناههاای عماومي — دادههاا
به طور جداگانه به واحدهای معنايي (كد) در قالب جمالت مرتبش با معنای اصلي شکساته شادند.
فرعي) نوشته شدند .مقولههای فرعي نيز در زيرمقولههای كلايتار طبقاهبنادی شادند .در نهايات،
مقولههای اصلي ،مقوله های فرعي و كدهای اولياه ماورد باازبيني نهاايي قارار گرفتناد .همچناين،
122
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واحدهای معنايي نيز چندين باار مارور و ساپس كادهای مناساب هار واحاد معناايي (مقولاههاای
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برای افزايش سرعت و دقت كار ،كل ياة مراحال كدگاذاری بااز و محاوری و تحليال مقولاههاا از
نرمافزار مکسكيودا( 0نسخة  )5151استفاده شد.
يافتهها
هماان طاور كاه پايشتار اشااره شاد ،در ايان پاژوهش باا  55نفار مصااحبه باه عمال آماد كاه  4نفار از
مصاحبهشوندگان مارد و  09نفار زن بودناد .باهلحااظ ساطح تحصايالت ،ياک كتابادار دارای مادرک
كارداني 05 ،كتابدار دارای مدرک تحصيلي كارشناسي ،و  9نفر دارای مدرک كارشناسيارشد بودند.
بيشترين ميزان استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی بارای ايجااد تعامال مياان كتاباداران و
كاربران در اينستاگرام صورت گرفته بود ،بهطوری كه  57نفر از مصاحبهشاوندگان از ايان شابکة
اجتماعي مجازی برای تعامل باا كااربران اساتفاده كاردهاناد .پاس از اينساتاگرام ،بيشاترين ميازان
استفاده برای برقراری تعامل بهترتيب به شبکههای اجتمااعي مجاازی تلگارام ( 00نفار) ،واتسااپ
( 07نفر) ،بله ( 1نفر) ،سروش و ايتا (هركدام  4نفار) و شااد ( 0نفار) اختصااص داشات .در واقاع،
ميتوان گفت كتابداران و كاربران كتابخانههای عماومي بيشاتر از شابکههاای اجتمااعي مجاازی
آنها از شبکههای اجتماعي مجازی داخلي در اين زمينه اندک است.
پاسخ سؤال اول پژوهش :كاربران كتابخانههاای عماومي بيشاتر چاه درخواساتهاايي را از
طريق شبکههای اجتماعي مجازی مطرح ميكنند؟
برای انواع درخواستهای كاربران كتابخانههای عمومي در شابکههاای اجتمااعي مجاازی،
 17كد اوليه به دست آمد كه بعد از ادغام موارد تکراری و مشابه كدهای اوليه به  50عدد رسايد.
شايان ذكر است منظور از كدهای تکراری مواردی است كه بيش از يک مصااحبهشاونده باه آن
اشاره كرده است ،نه اينکه پژوهشگر چند بار آن را تکرار كرده باشد .سپس ،اين كادها برحساب
ميزان شباهت موضوعي و مفهومي در قالاب  0مقولاة فرعاي دساتهبنادی شاد .مقولاههاای فرعاي
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خارجي بهويژه اينستاگرام ،تلگرام و واتساپ برای ايجاد تعامل استفاده كردهاناد و ميازان اساتفادة

بهدست آمده برای ارائة مطلوبتر در ذيل دو مقولة اصلي با عناوين «درخواستهاای اطالعااتي»،
5

و «درخواستهای سرگرمكننده» قرار گرفت.

 .5در جدولهای  5 ،0و  7عدد داخل پرانتز در كنار مقولههای اصلي و فرعي نشاندهندة فراواني هريک از آنها است.
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1. MAXQDA
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جدول  .0كدها و مقولههای بهدستآمده برای انواع درخواستهای كاربران در شبکههای اجتماعي مجازی
مقوله ه اي اصلي

مقوله هاي فرعي

ارسال كتاب

0

ثبت نام در كتابخانه

5

تمديد عضويت

0

تمديد منابع

5

درخواست های اطالعاتي

رزرو منابع

0

() 74

اطالع از وجود كتابي خاص

07

تهية فهرست های موضوعي

0

تهية مقاالت

5

معرفي پايگاه های اطالعاتي

7

يافتن كتابخانة نگهدارندة منابع

0

آموزش جست وجو در سامان

01

كمک به انتخاب كتاب

05

آموزشي -مشاوره ای

كمک به انجام پايان نامه

0

() 51

راهنمايي در خصوص اينستاگرام

0

امانت و عضويت ( ) 01

منبع يابي () 54

راهنمايي در خصوص تکاليف
كالسي
درخواست های ترويجي

زمان اعالم نتايج مسابقات

() 03

كتاب خواني
زمان برگزاری برنامه های جنبي
كتابخانه
اطالع رساني ( ) 09
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كدهاي اوليه

فراواني كدها

0
0
7

مدت زمان امانت كتاب

0

زمان فعاليت كتابخانه

00

نحوة پذيرش كتاب های اهدايي

0
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زمان دريافت منابع جديد

5
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در مجموع ،برای مقولة اصلي درخواستهای اطالعاتي  74كد باه دسات آماد كاه  54ماورد آن
مربوط به مقولة فرعي «منبعيابي» و  01كد آن مربوط به مقولة فرعي «امانت و عضويت» باود .بااال
بودن ميزان كدهای اوليه مربوط به مقولة منبعيابي بيانگر اين است كه كاربران باهدنباال تعامال باا
كتابداران در اين شبکه ها برای يافتن منابع مور نياز خويش بودهاند .در ايان خصاوص« ،اطاالع از
وجود كتابي خاص در كتابخانه» دارای باالترين كد اوليه ( 07مورد) باوده اسات .افازون بار ايان،
«تهية فهرستهای موضوعي»« ،كتابخانة نگهدارندة منابع»« ،تهياة مقااالت» و «معرفاي پايگااههاای
اطالعاااتي» از ديگاار مااواردی اساات كااه كتابااداران مصاااحبهشااونده بااهعنااوان درخواسااتهااای
مطرحشده از سوی كاربران در اين شبکهها به آن اشاره كردهاند .نموناههاايي از درخواساتهاای
كاربران در اين زمينه كه طي مصاحبه از سوی كتابداران مطرح شدهاند باه شارح ذيال اسات« :در
يااک موضااوع خاااص ليساات كتااابهااای موجااود در كتابخانااه را باارايم ارسااال كنيااد»« ،كتاااب
موردنظرم در كدام كتابخانه هست»« ،برای پاياننامه ام چگوناه مقااالت موردنيااز را پيادا كانم» و
«برای يافتن مقاالت موردنيازم در كدام پايگاههای اطالعاتي جستوجو كنم».
موارد مختلفاي نظيار «تمدياد مناابع»« ،ثباتناام در كتابخاناه» «تمدياد عضاويت»« ،رزرو مناابع» و
«ارسال كتاب» اشاره كرده بودند كه بيشترين فراواني مرباوط باه درخواسات «تمدياد مناابع» باا 5
كد اوليه بود .به نظر ميرساد عادم آشانايي باا امکاناات ساامانة ماديريت كتابخاناههاای عماومي
(سامان) در طرح چنين درخواستهايي بيث ثير نبوده است.
مقولة اصلي «درخواست های ترويجي» شاامل مقولاههاای فرعاي «آموزشاي-مشااورهای» و
«اطالعرساني» بود .در مجموع ،برای مقولة اصالي «درخواساتهاای ترويجاي»  03كاد باه دسات
آمد كه نشان ميدهد اين نوع درخواستها نسبت به درخواساتهاای اطالعااتي ساهم بيشاتری از
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در خصوص درخواستهای مربوط به امانت و عضويت نياز كتاباداران مصااحبهشاونده باه

درخواستهای مطرحشده توساش كااربران كتابخاناههاای عماومي در ايان شابکههاا را باه خاود
اختصاص داده است.
 09كد اوليه د ر جايگااه بااالتری قارار داشات .در خصاوص مقولاة فرعاي آموزشاي-مشااورهای
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مقولة فرعي «آموزشي-مشاورهای» با  51كد اوليه نسبت به مقولاة فرعاي «اطاالعرسااني» باا
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بيشترين كد اوليه مربوط به «كمک به انتخاب كتاب» بود كه در باين كلياة كادهای اولياه هار دو
مقولة اصلي (درخواساتهاای اطالعااتي و درخواساتهاای ترويجاي») دارای بااالترين فراواناي
است .در واقع ،به نظر ميرسد كااربران كتابخاناههاای عماومي نيازمناد مشااوره باا كتاباداران در
خصوص انتخاب كتابهای موردنياز خود هستند .برای نمونه ،كتاباداران مصااحبهشاونده در ايان
خصوص به موارد زير اشاره كردهاند:
«اعضا ميگن اسامي رمانهای جديد را به ما بگيد»« ،دربارة يک موضوع خاص ماثالً درباارة
تربيت فرزند كتابي را معرفي كنيد».
در اين مقولة فرعي ،درخواست آموزش جستوجو در سامانههای ماديريت كتابخاناههاای
عمومي كشور (سامان) از ديگار درخواساتهاای قابالتوجاه كااربران باوده اسات .بارای نموناه،
كتابداری در اين خصوص اظهار داشته است« :خيلي از اعضا ميپرسند كاه چاهجاوری كتااب را
در سامان جستوجو كنم؟».
از ديگر درخواست های كاربران در اين مقولة فرعي كاه كتاباداران مصااحبهشاونده باه آن
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اشاره كردهاند ميتوان به اين موارد اشاره كرد« :درمورد خاود اينساتاگرام ساؤال كاردهاناد بارای
مثال چگونه يک عکس را حذف كنايم»« ،بارای انجاام تکليفاي كاه معلمماان داده اسات باه مان
كمک كنيد» ،و «برای پاياننامهام چگونه رفرنسها را پيدا كنيم؟».
در مقولة فرعي اطالعرساني ،بيشترين درخواستهای كاربران به زماان فعاليات كتابخاناه باا
 00كد اوليه اختصاص داشت« .ساعت كار كتابخانه چگوناه اسات؟»« ،آياا كتابخاناه بااز اسات؟»
«كي كتابخانه باز ميشود؟» نمونههايي از درخواستهای كاربران در اين زمينه است كه از ساوی
كتابداران طي مصاحبهها اظهار شدهاند .زمان برگزاری فعالياتهاای جنباي كتابخاناه نياز بعضااً از
سوی كاربران مورد سؤال واقع شده اسات؛ بارای نموناه ،كتاباداری اظهاار داشاته اسات« :برخاي
مواقع كاربران مايپرسان كاه نشسات كتاابخاوان بعادی كتابخاناه در اساکایروم كاي برگازار
خواهد شد»« .زمان دريافت منابع جديد»« ،نحوة پذيرش كتابهای اهدايي» و «زماان اعاالم نتاايج
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مسابقات كتابخواني» از ديگر درخواست های كاربران بود كه در اين مقولة فرعي قرار گرفت.
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نمايي از كدگذاری انواع درخواساتهاای كااربران در شابکههاای اجتمااعي مجاازی بار اسااس
نرمافزار مکسكيودا در شکل  0و نقشة مفهومي آن در شکل  5ارائه شده است.
پاسخ سؤال دوم پژوهش :از ديادگاه كتاباداران ،فرصاتهاا و تهديادهای ايجااد تعامال از طرياق
شبکههای اجتماعي مجازی در كتابخانههای عمومي كداماند؟
برای شناسايي فرصتها و تهديدهای ايجاد تعامل از طريق شبکههای اجتمااعي مجاازی در
كتابخانههای عمومي در كدگذاری اوليه تعداد  30كد به دست آمد كه بعد از اصالح ايان كادها
و حذف ماوارد تکاراری و مشاابه كادهای اولياه باه  01عادد رسايد .در مرحلاة بعاد ،ايان كادها
برحسب ميزان شباهت موضوعي و مفهومي در كناار يکاديگر قارار گرفتناد و در قالاب  4مقولاة
فرعي دستهبندی شدند .مقولههای فرعي بهدستآمده نيز برای ارائة مطلوبتار در ذيال دو مقولاة
اصلي با عنوان «فرصتها» و «تهديدها» قرار گرفتند .در ادامه و در جدول  ،5مقولاهبنادی يادشاده
بهتفکيک ارائه شده است.
جدول  .5كدها و مقولههای بدست آمده برای فرصتها و تهديدهای ايجاد تعامل از طريق شبکههای اجتماعي مجازی

مقوله هاي اصلي

مقوله هاي
فرعي

اجتماعي ( ) 0

ارتباطي () 51
فرصت ها () 50

تبليغي () 71

كدها

جذب كاربران جديد

7

جلب مشاركت اعضا در برنامه ها

0

افزايش دسترس پذيری كتابخانه

5

سهولت دريافت نظرات كاربران

7

امکان برقراری ارتباط با كتابخانه از راه دور

9

امکان برقراری ارتباط با غيركاربران

4

اطالع رساني خدمات

00

كمک به رؤيت پذيری كتابخانه

1

معرفي منابع كتابخانه

00
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در كتابخانههای عمومي
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مقوله هاي اصلي

مقوله هاي
فرعي

عملکردی ( ) 5

فرهنگي () 1

كدهاي اوليه

كدها

رؤيت پذيری كوتاه مدت مطالب

0

عدم توجه كامل به برنامه ها

0

كاهش كتاب خواني

5

كاهش حضور در كتابخانه

0

نامناسب بودن فضای اينستاگرام برای
تهديدها () 03

فراواني

كاربران نوجوان

5

درج واژه های نامناسب در كامنت ها

0

سوگيری در معرفي منابع

0

عدم توجه به كيفيت محتوا در اين فضا

0

وجود محتوای تکراری

0

محتوايي ( ) 3
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فرصتهای ايجاد تعامل از طريق شبکههای اجتمااعي مجاازی در ساه مقولاة فرعاي «اجتمااعي»،
«ارتباطي» و «تبليغي» دستهبندی شدند كه مقولة فرصتهای تبليغي با  71كد اولياه دارای بيشاترين
فراواني بود .ازاين رو ،شايد بتوان گفت كه از نظرِ كتاباداران كتابخاناههاای عماومي ،شابکههاای
اجتماعي مجازی فرصات هاای مناسابي بارای تبليام خادمات و مناابع كتابخاناه را در اختياار قارار
ميهند و اين مسئله تقريباً باعث افزايش رؤيتپذيری كتابخانه نيز شده اسات .بارای نموناه ،يکاي
از كتابداران در اين خصوص اظهار داشت« :خيلاي افاراد از طرياق ايان شابکههاا از فعالياتهاای
كتابخانه باخبر ميشوند .برای مثال ،برخي از اين طريق متوجه شدهاند كه كتابخاناه جلساة معرفاي
كتاب دارد .حتي مسئوالن نيز از ايان طرياق در جرياان برناماههاای كتابخاناه قارار گرفتاهاناد» ياا
بيشتر از قبل ديده شود».
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كتابداری گفته است كه «ايجاد تعامل از اين طريق باعث شده كه فعاليتهاا و خادمات كتابخاناه

تابستان  0011دوره  72شماره 7

فرصتهای ارتباطي ايجادشده در اين بستر بهوياژه «امکاان برقاراری ارتبااط باا كتابخاناه از
راه دور» و نيز «امکان برقراری ارتباط با غيركاربران» قابلتوجه بود .بارای مثاال ،كتاباداری گفتاه
است « :از مشهد فاردی در خصاوص اساتفاده از كتابخاناه و شارايش آن از طرياق واتسااپ ساؤال
كرده است» يا فرد ديگری اظهار داشته است« :فردی از استان چهارمحال و بختيااری در مساابقات
كتابخانه كه در اينساتاگرام معرفاي شاده باود شاركت كارد» .دريافات نظارات كااربران درماورد
برنامه ها و خدمات كتابخانه از ديگر ماواردی اسات كاه در ايان مقولاه قارار گرفتاه اسات .بارای
نمونه ،كتابداری گفته است« :بعضاً اعضا نظرشان در خصوص برنامههاا و خادمات كتابخاناه را باا
نوشتن كامنت در پِيج كتابخانه بيان ميكنند» .كتابداری هم معتقاد باوده اسات كاه ايان شابکههاا
«امکان ارتباط 50ساعته با كتابخانهها را فراهم ساخته كاه ايان منجار باه افازايش دساترسپاذيری
كتابخانهها ميشود».
احتماالً در نتيجة معرفي خدمات و برنامههای كتابخانه در اين فضا ،افراد جديادی در شامار
كاربران جديد» فرصتي است كه در نتيجة تعاامالت ايجادشاده در ايان فضاا بارای كتابخاناههاای
عمااومي مهيااا شااده اساات .در اياان زمينااه ،كتابااداری اظهااار داشااته اساات« :قاابال ًحتااي خيلاايهااا
نميدانستند كه كتابخانه ای در شهر وجود داشاته و اولاين باار از طرياق اينساتاگرام متوجاه وجاود
كتابخانه عمومي شدند و اقدام به عضويت كردند» .كتابداری هام اظهاار داشاته اسات« :از طرياق
اين شبکهها برخي از اعضای توانمند را شناسايي كردهايم و از آنها بارای ارائاة خادمات كماک
گرفتهايم .برای مثال ،از طريق اينستاگرام با فردی ارتباط برقرار كردهايم كه پوساترهای موردنيااز
كتابخانه را رايگان طراحي ميكند» .بهعبارت ديگار ،ايان شابکههاا ممکان اسات زميناه را بارای
استفاده از توامندیهای اعضا در برنامههای كتابخانه را فراهم كند.
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كاااربران كتابخانااههااای عمااومي قاارار گرفتااهانااد و از ديگاااه برخااي مصاااحبهشااوندگان« ،جااذب

تهدياادهااای ايجاااد تعاماال از طريااق شاابکههااای اجتماااعي مجااازی از دياادگاه كتابااداران
كتابخانه های عمومي در سه مقولة فرعي «عملکردی»« ،فرهنگي» و «محتوايي» دستهبنادی شاد .از
فرهنگي استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی برای ايجاد تعامل با كاربران و غيركااربران اسات،
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ديدگاه كتابداران« ،كااهش حضاور در كتابخاناه» و «كااهش كتاابخاواني» از جملاه تهديادات
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بهطوری كه يکي از مصاحبهشوندگان در اين خصوص گفته اسات« :اساتفاده از ايان شابکههاا در
كتابخانه موجب تشويق به حضور بيشتر در فضای مجازی و بهتباع آن اساتفاده بيشاتر از اطالعاات
اينترنتي ميشود و اين خاود موجاب كااهش مراجعاه باه كتابخاناه خواهاد شاد» .مصااحبهشاوندة
ديگری نيز بيان داشته است« :با ايجاد تعامال از طرياق ايان شابکههاا كتاابخاواني را زيار ساؤال
ميبريم ،چون اين شبکهها باعث ميشوند افاراد از كتاابهاای چااپي دور شاوند و غارق فضاای
مجازی شوند؛ در نتيجه ،ميزان كتابخواني كاهش پيدا ميكند»« .نامناسب بودن فضااهای برخاي
از اين شبکهها بهخصوص اينستاگرام برای نوجوانان» نيز به عنوان ياک تهدياد فرهنگاي جادی از
سوی برخي از مصاحبهشوندگان در اين زمينه مطرح شده است.
استفاده از اين شابکههاا همچناين باهلحااظ محتاوايي كتابخاناههاا را باا تهديادهايي مواجاه
ميسازد .برای مثال ،كتابداری به اين موضوع اشاره كرده است« :كيفيت محتاوا در ايان شابکههاا
چندان مورد توجه قرار نميگيارد و برخاي مطالاب ارائاهشاده در كاناالهاای كتابخاناههاا اساتناد
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ندارد»« .درج واژههای نامناسب در كامناتهاا»« ،ساوگيری در معرفاي مناابع» و «وجاود محتاوای
تکراری» از ديگر تهديدهای محتوايي مطرحشده در اين زمينه است.
در مقولة فرعي تهديدات عملکردی ،كتابداری «نگاه نکردن كامل برنامههاای كتابخاناه در
فضای اين شبکهها» را نوعي تهديد قلمداد كرده است كه احتماالً موجب سطحينگری مايشاود،
در حالي كه به نظر ميرسد در تعامالت حضوری اين موضوع كمتر رخ ميدهاد .كتاباداری هام
به اين موضوع اشاره كرده است« :پساتهاای اينساتاگرامي بعاد از چناد روز ديگار بازديدكننادة
چنداني نداره .بهعالوه ،پستها بعد از يک بار رؤيت از ديد كاربران خارج ميشه» .ايان در حاالي
است كه پيامهای مطرحشده در اين پستها ممکن است در بلندمدت كاربرد داشته باشند.
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پاسخ سؤال سوم پژوهش :از ديدگاه كتابداران ،موانع ايجاد تعامل از طرياق شابکههاای اجتمااعي
مجازی دركتابخانههای عمومي كداماند؟
برای شناسايي موانع ايجاد تعامل از طرياق شابکههاای اجتمااعي مجاازی در كتابخاناههاای
عمومي ،در كدگذاری اوليه تعداد  09كد به دست آمد كاه بعاد از اصاالح ايان كادها و حاذف
موارد تکراری و مشابه كدهای اوليه به  05عدد رسيد .در مرحلة بعد ،ايان كادها برحساب ميازان
شباهت موضوعي و مفهومي در قالب  0مقولة فرعي دستهبندی شدند .در اين مورد نيز مقولههاای
فرعي بهدستآمده بهمنظور ارائة بهتر در ذيل دو مقولة اصلي با عناوين «مواناع انسااني» ،و «مواناع
زيرساختي» دستهبندی شدند .در جدول  ،7مقولهبندی يادشده بهتفکيک ارائه شده است.
جدول  .7كدها و مقولههای بهدستآمده برای موانع ايجاد تعامل از طريق شبکههای اجتماعي مجازی
در كتابخانههای عمومي
مقوله اصلي

مقوله هاي فرعي

موانع انساني ( ) 75

اقتصادی ( ) 50

فردی ( ) 00
كاركردی ( ) 0
موانع زيرساختي
() 00

فناورانه ( ) 01

استفاده از شبکه ها برای سرگرمي

5

عدم اعتماد به شبکه ها

7

عدم امکان استفادة كودكان و نوجوانان از
شبکه ها

01

هزينه باالی استفاده از اينترنت

9

عد م آشنايي با شبکه ها

0

عدم عالقه مندی به فضای مجازی

3

ت خير زماني در پاسخ گويي

0

وقت گير بودن

7

اختالالت اينترنتي

0

فيلتر بودن برخي شبکه ها

0

نبود شبکة يکپارچه

7

عدم دسترسي به اينترنت

5
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اجتماعي -

كدهاي اوليه

فراواني كدها

موانع انساني دارای دو مقولة فرعي است كه مقولة «مواناع اجتمااعي -اقتصاادی» باا  50كاد اولياه
امکان استفاده از كودكان و نوجوانان از شبکه هاای اجتمااعي مجاازی كاه جازء مخاطباان اصالي
121
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دارای فراواني بيشتری نسبت به مقولة «مواناع فاردی» اسات .از ديادگاه مصااحبهشاوندگان ،عادم
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كتابخانههای عمومي هستند از مهمترين موانع استفاده از اين شبکههاا بارای ايجااد تعامال در ايان
گروه از كتابخانه هاست .اين موضوع دارای بااالترين فراواناي در مياان كادهای اولياة ايان مقولاة
فرعي و همچنين كلية كدهای اولية مقولة اصلي موانع «اجتمااعي-اقتصاادی» اسات .بارای نموناه،
كتابداری در اين خصوص گفته است كه «خيلي از پدرها و مادرهاا اجاازة اساتفادة فرزندشاان را
از اين شبکهها نميدهند و معتقدند كه فرزندانشان بايد بيشتر در برنامههاای آموزشاي محايش شااد
وقت بگذارند» يا كتابداری با بيان اين مطلب كه «برخي از دانشآموزان تلفان هماراه ندارناد» باه
عدم امکان استفادة اين گروه از كاربران كتابخانه از اين شبکهها اشاره كرده است« .هزيناة بااالی
استفاده از اينترنت» و «عادم اعتمااد باه ايان شابکههاا» نياز ديگار از دغدغاههاای مهام كتاباداران
مصاحبهشونده در اين زمينه بوده است كه از آنها بهعنوان مانع ياد كردهاند.
در مقولة موانع فردی ،عدم عالقه به فضای مجازی از سوی برخي مصاحبهشوندگان مطارح
شده است .برای مثال ،يکي از كتابداران كاه در كتابخاناهای روساتايي خادمت مايكارده اظهاار
داشته است« :فرهنگ روستا به گونه ای است كاه ماردم تماايلي باه ارتبااط مجاازی ندارناد» .فارد
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ديگری نيز بيان كرده است كه «افراد مسنتر تمايل چنداني باه ايان فضاا ندارناد» .در ايان مقولاه،
كتابداری هم «ندانستن طرز كار با اين شبکهها» را بهعنوان مانع مطرح كرده است.
«موانع زيرساختي» نيز در دو مقولة فرعاي «كااركردی» و «فناوراناه» دساتهبنادی شادند كاه
كدهای اولية بيشتری به موانع فناوراناه اختصااص داشات .در مواناع فناوراناه« ،عادم دسترساي باه
اينترنت» با  5كد اوليه بهعنوان مانعي مهم در اين زمينه مطرح است« .وجود شابکههاای اجتمااعي
مجازی مختلف برای تعامل با اعضا»« ،دشواری دسترسي به تلگرام علايرغام محبوبيات باهخااطر
فيلتاار بااودن» و «وجااود اخااتالالت اينترنتااي» از ديگاار موانااع فناورانااه مطاارحشااده از سااوی
مصاحبهشوندگان است.
در مقولة موانع كاركردی ،وقتگير بودن اين نوع ارتباط باهعناوان ياک ماانع مطارح شاده
است .كتابداری در اين زمينه بيان داشاته اسات كاه «ايان ناوع ارتبااط وقاتگيار اسات و در ايان
صورت كسب رضايت همة افراد خيلي سخت خواهد بود» .افزون بر اين ،تا خير در پاساخگاويي
برای ايجاد تعامل در اين بستر مطرح شده است.
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بحث و نتیجهگیری
در اين پژوهش ،مصاحبهشوندگان اظهار داشته بودند كاه بيشاتر از شابکههاای اجتمااعي مجاازی
اينستاگرام ،تلگرام و واتساپ برای تعامل با كاربران استفاده كردهاناد .ايان موضاوع باا يافتاههاای
پژوهش مرداني و جنوی ( )0011تقريباً مطابقت داشت كه احتماالً باهدليال محبوبيات شابکههاای
مذكور در مياان كااربران ايراناي اسات .يافتاههاای گميتارک ( )5150نياز حااكي از آن باود كاه
كتابخانههای دانشگاهي لهستان در دوران تعطيلي كتابخانهها بهواسطة هماهگياری وياروس كروناا
بيشتر از فيسبوک ،اينستاگرام و توييتر اساتفاده كاردهاناد .در پاژوهش كولاوريس ،ورايمااكي و
كلونياری ( )5150نيز بيشترين حضور كتابخانههای يونااني در دوران قرنطيناه مرباوط باه وياروس
كوويد  09در فيسبوک بود .بديهي است كه عدم استفاده از فيسبوک و توييتر در كتابخاناههاای
عمومي ايران ناشي از فيلتر بودن آنها طي سالهای متمادی است.
يافتههای پژوهش نشان داد كه درخواستهای مطرحشده از سوی كاربران در اين شابکههاا
بيشتر از نوع ترويجي بوده است .با توجه به اينکه در اين مقولة اصلي «كماک باه انتخااب كتااب»
اطالعاتي نيز بيشتر درخواستها از نوع «منبعيابي» بوده است ،شايد بتوان گفت اين ماوارد بياانگر
قابليتهای اين شابکه هاا در ارائاة خادمات مرجاع باه كااربران كتابخاناههاای عماومي باشاد .در
پژوهش خو ،كانگ ،سانگ و كالرک ( )5105نيز يافتاههاا نشااندهنادة اساتفاده از ویچات در
ارائااة خاادمات مرجااع در كتابخانااههااای دانشااگاهي چااين بااود .در پااژوهش ولياازاده ،رضااايي
شااريفآبااادی ،و دوالنااي ( )0794نيااز دياادگاه مااديران و كتابااداران كتابخانااه نساابت بااه مياازان
ت ثيرگذاری تلگرام در خدمات مرجع در حاد متوساش گازارش شاده باود .بناابراين ،در صاورت
برنامهيزی مناسب مي تاوان از ايان بساتر رايگاان بارای ارتقاای خادمات مرجاع در كتابخاناههاای
عمومي بهره جست و خألهای ناشي از كمبود نيروی انساني متخصص در اين نوع از كتابخاناههاا
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و «آموزش جستوجو در سامان» دارای كدهای اولية باالتری بودند و در مقولاة درخواساتهاای

را كه بعضاً موجب كم توجهي به ارائة خدمات مرجع ميشود جبران كرد.
كتابداران مصاحبهشونده اظهار داشته بودند كه كاربران در شبکههاای اجتمااعي مجاازی از
سؤال كردهاند .نتايج پاژوهش جاو ،چاوی و بياک ( )5101بياانگر ايان باود كاه شاايعتارين ناوع
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پستهاای منتشرشاده در صافحات فايسباوک كتابخاناههاای عماومي امريکاا مرباوط باه اعاالم
برنامههای آيندة كتابخانههاست .در پژوهشهای جو و لياو ( )5103و پناافلر ( )5101نياز يافتاههاا
حاكي از اين باود كاه رويادادهای كتابخاناه از جملاه ماوارد ذكرشاده در صافحات فايسباوک
كتابخانههاست.
نتايج پاژوهش وليازاده ،رضاايي شاريفآباادی ،و دوالناي ( )0794بياانگر ايان باود كاه از
ديدگاه مديران و كتابداران ،تلگرام ميتواند سبب توسعة خدمات اماناتدهاي شاود .باا توجاه باه
اينکه يافتههای پژوهش حاضر نشان داد كه بخشي از درخواساتهاای كااربران در ايان شابکههاا
مربوط به امانت و عضويت است ،باه نظار مايرساد پاساخگاويي مناساب در ايان زميناه باياد در
دستوركار كتابخانههای عمومي قرار گيرد و تمهيدات الزم در اين خصوص اتخاذ شود.
كتابداران شركت كنناده در ايان پاژوهش معتقاد بودناد كاه شابکههاای اجتمااعي مجاازی
فرصتهای تبليغي و ارتبااطي قابالتاوجهي را در اختياار كتابخاناههاای عماومي قارار مايدهناد.
«اطااالعرساااني خاادمات» و «معرفااي منااابع كتابخانااه» از جملااه مااواردی اساات كااه بيشااتر در طااي
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مصاحبهها مطرح شده بود .يافتههای پاژوهش نريمااني ،زرهسااز و صارافزاده ( )0799نشاان داد
كه دريافت اطالعات مربوط به رويدادهای كتابخانه ،اطالع از اخبار كتابخاناه و آشانايي باا مناابع
كتابخانه مهمترين انگيزههای پاسخگويان برای دنباال كاردن صافحات اينساتاگرام كتابخاناههاای
عمومي ايران است .نتايج پژوهش مرداني و جنوی ( )0011نيز حاكي از اين باود كاه شابکههاای
اجتماعي مجازی در بهبود اطالعرساني در كتابخانههای عماومي ماؤثر هساتند ،باهطاوری كاه در
اين پژوهش  90/5درصد پاساخ گوياان معتقاد بودناد كاه تبليام و معرفاي مناابع در ايان شابکههاا
موجاب افاازايش درخواسات آنهااا از سااوی كااربران شااده اساات .چاوئي و جااو ( )5150نيااز در
پژوهش خود نشان دادند كه رسانههای اجتماعي در كتابخانههای عماومي باهعناوان ابازاری مهام
باارای بازارياابي كتابخانااهای تلقااي شاادهانااد .ازاياانرو ،بااه نظاار ماايرسااد از دياادگاه كتابااداران،
شبکه های اجتماعي مجازی ابازار تبليغاي ماؤثر و در دسترساي اسات كاه مايتواناد در بازارياابي
كتابخانههای عمومي استفاده شود.
غيركاربران (يا بهتعبيری كااربران باالقوة كتابخاناههاا) از جملاه فرصاتهاايي اسات كاه در پرتاو
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يافته های پژوهش حاضر نشان داد كاه ارتبااط از راه دور باا كااربران و همچناين ارتبااط باا
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استفاده از اين شبکهها در كتابخاناه هاای عماومي ايجااد شاده اسات .نتاايج پاژوهش چان ،چاو و
ايسکو ( )5105نيز نشان داد كه از شبکههای اجتماعي مجازی ميتوان باهعناوان ابازاری كارآماد
باارای ايجاااد ارتباااط بااا كاااربران اسااتفاده كاارد .در پااژوهش مردانااي و جنااوی ( )0011نيااز اكثاار
كتابداران شركتكننده در پژوهش معتقد بودند كه شبکههای اجتمااعي مجاازی در كتابخاناههاا
نسبت به روشهای سنتي موجب جذب مخاطبان مايشاوند .ازايانرو ،باه نظار مايرساد اساتفادة
مناسب از اين شبکهها ميتواند منجر به افزايش كااربران كتابخاناههاای عماومي و ارائاة خادمات
مداوم به آنهاا شاود .افازون بار ايان ،يافتاههاای پاژوهش حاضار در خصاوص جلاب مشااركت
كاربران در برنامههای كتابخانههای عمومي از طريق ايان رساانه باا نتاايج پاژوهش يااری ()0795
همخواني داشت.
در ميان موارد مطرحشده بهعنوان تهديادهای اساتفاده از شابکههاای اجتمااعي مجاازی در
كتابخانههای عمومي ،كااهش حضاور در كتابخاناه هاا و عادم توجاه باه كيفيات محتاوا از ساوی
مصاحبهشوندگان بيشتری مطرح شده بودند .در واقع ،مصاحبهشوندگان اساتفاده از ايان شابکههاا
كتابخانهها و ت ثيرگذاری منفي بار فرهناگ مطالعاة مناابع مکتاوب شاود .افازون بار ايان ،چاالش
صحت و كيفيت محتوا در اين فضا هم از دغدغههای مهمي است كه از ديرباز در خصاوص ايان
فضا مطرح بوده است .اين امر با يافتاههاای پاژوهش يااری ( )0795كاه حااكي از ديادگاه منفاي
كتابداران كتابخانههای عمومي نسبت به رسانههای اجتماعي بود تقريباً مطابقت داشت.
يافتههای پژوهش حاكي از اين بود كه موانع استفاده از شبکههاای اجتمااعي مجاازی بارای
تعاماال در كتابخانااههااای عمااومي بيشااتر از نااوع اجتماااعي-اقتصااادی اساات .اگرچااه كودكااان و
نوجوانان از مخاطبان اصلي كتابخانههای عمومي به حساب ميآيناد ،اماا باهدليال نامناساب باودن
فض ای مجازی بسياری از والادين چنادان موافاق حضاور فرزندانشاان در ايان شابکههاا نيساتند ،و
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را ناوعي تبلياام باارای فضااای مجاازی دانسااتهانااد كااه ممکاان اسات منجاار بااه كاااهش حضااور در

بنابراين امکان استفاده از اين شبکه ها بارای ايجااد تعامال باا كااربران كاودک و نوجاوان چنادان
ميسر نيست و الزم است در اين خصوص راهکارهای ديگر اتخاذ شود.
اطالعات است و معموالً اقشار متوسش جامعه بيشتر از اين كتابخاناههاا اساتفاده مايكنناد ،مطارح
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با توجه باه اينکاه يکاي از اهاداف كتابخاناههاای تحقاق عادالت اجتمااعي در دساترس باه
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شدن هزينة باالی اينترنت و عدم دسترسي به اينترنت بهوياژه در منااطق روساتايي باهعناوان مواناع
استفاده از اين شبکهها بيانگر اين است كه بايد به اين مسئله توجه بيشتری شود؛ زيارا در غيار ايان
صورت نهتنها كتابخانههای عمومي با استفاده از اين شبکهها قادر به پار كاردن شاکاف اطالعااتي
در سطح جامعاه نخواهاد شاد بلکاه در اثار ايان موضاوع ممکان اسات حتاي شاکاف اطالعااتي
گسترش يابد.
وجود شبکههای اجتماعي مجازی متعدد داخلي و خارجي موجب شده است افراد با توجاه
به ساليقه و نيازمنادیهاای خاويش در شابکه هاای مختلاف حضاور داشاته باشاند كاه ايان خاود
بهرهگيری از آنها در كتابخانههای عمومي را دشوار ميسازد؛ زيرا كتابداران نيز بايد بارای ارائاة
خدمات حداكثری به كاربران در چندين شبکة اجتماعي مجازی حضور داشاته باشاند .يافتاههاای
پااژوهش جانساان ،سااوبل و كااوک )5100( 0نيااز نشااان داد كااه اكثاار كاااربران در چناادين شاابکة
اجتماعي مجازی دارای حساب كاربری بودند .به نظار مايرساد عضاويت هامزماان كااربران در
چند شبکة اجتماعي مجزا احتماالً بهدليل امکانات و قابليتهای متفاوت اين شبکههاا باوده اسات.
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شااايد مساائلة زمااانباار بااودن اسااتفاده از اياان شاابکههااا كااه بااهعنااوان يااک مااانع از سااوی برخااي
مصاحبهشوندگان اين پژوهش و نيز يافتههای پژوهش يااری ( )0795مطارح شاده اسات ناشاي از
همين موضوع باشد .نتايج پژوهش جو ،لو و لي ( )5151حاكي از اين بود كاه حضاور كتاباداران
بيشتر در كتابخانه ت ثيرات مثبتي بر تعامل باا كااربران در ايان شابکههاا دارد .بناابراين ،اساتفاده از
كتابداران متخصص بيشتر برای تعامل با كاربران از طريق اين شبکههاا ممکان اسات در رفاع ايان
مشکل مؤثر باشد.
در مجمااوع ،بااه نظاار ماايرسااد شاابکههااای اجتماااعي مجااازی فرصااتهااای مناساابي باارای
كتابخانههای عمومي بهمنظور ايجاد تعامل فراهم ميكند .استفاده از ايان فرصاتهاا مايتواناد باه
بهبود خدمات كتابخانههای عمومي بهويژه خدمات مرجع كماک كناد و حتاي منجار باه ارتقاای
جايگاه كتابخانه های عمومي در سطح جامعه شود .تهديدهای موجود در اين زمينه گرچاه نسابت
به فرصتها كمتر هستند ،اما بعضااً دغدغاههاای موجاود درباارة آنهاا قابالتوجاه اسات و بارای
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كاهش آنها الزم است بهنحاوِ مناسابي برناماه ريازی كارد .بارای كااهش ايان تهديادها پيشانهاد

تابستان  0011دوره  72شماره 7

ميشود برای ارتقای سطح سواد اطالعاتي و همچناين ساواد رساانهای اقشاار مختلاف جامعاه كاه
همة آنها مراجعهكنندة بالقوة كتابخانههای عمومي محسوب ميشوند برناماهريازی الزم از ساوی
نهاد كتابخانههای عمومي كشور بهعنوان دستگاه متولي صورت گيارد .افازون بار ايان ،برگازاری
دورههای آموزشي ضمنخادمت در خصاوص ارتقاای نقاشهاای اينترناتمحاور كتاباداران نياز
توصيه ميشود .طراحي يک شبکة اجتمااعي مجاازی كتاابمحاور از ساوی نهااد كتابخاناههاای
عمومي كشور و استفاده از آن بهمنظور ايجاد تعامل با كااربران كتابخاناههاا شاايد بتواناد باه رفاع
برخي از موانع وجود در اين زمينه كمک كند .فراهم كاردن دسترساي باه اينترنات رايگاان بارای
ال در رفاع برخاي از مواناع
كاربران كتابخانه های عماومي از ديگار راهکارهاايي اسات كاه احتماا ً
موجود در اين زمينه مؤثر باشد.
منابع
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اناری ،فاطمه؛ عاصمي ،عاطفه؛ و رياحينيا ،نصرت ( .)0795بررسي ميزان استفاده از ابزارهای شبکههاای
اجتماعي در بهاشتراکگذاری دانش بين كتابداران دانشگاه اصفهان .فصلنامة دانششناسي،)51(4 ،
.50-9
ايسپا ( 37/4 .)0799درصد افراد باالی  01سال كشاور در حاال حاضار از رساانههاای اجتمااعي اساتفاده
ميكنند .بازيابيشده در  0تير  ،0011از .http://ispa.ir/Default/Details/fa
بزرگي ،اشرفالسادات؛ و اميني ،طاهره ( .)0790بررسي نقش شبکه های اجتمااعي مجاازی در تباادالت
علمي :مطالعة كتابداران دانشگاههای دولتي شهر تهران .تعامل انسان و اطالعات.57-07 ،)7(5 ،
بيات ،قدسي؛ و حبيبي فهيم ،حبيباهلل ( .)0795پيشينه ،پيادايش و چشاماناداز رساانههاای اجتمااعي .در
حسين بصيريان جهرمي (گردآورنده) ،رسانههای اجتماعي :ابعاد و ظرفيتهاا ( .)090-045تهاران:
دفتر مطالعات و برنامهريزی رسانهها.
جواهری ،فاطمه؛ و باقری ،ليال ( .) 0714ت ثير استفاده از اينترنات بار سارماية اجتمااعي و انسااني (مطالعاة
موردی دانشجويان دانشگاه تهران) .مسائل اجتماعي ايران.44-77 ،)0(0714 ،
سعادتنسب ،راضيه؛ تاجالديني ،اورانوس؛ و ساليمانيناژاد ،عاادل ( .)0795آياا كااربران كتابخاناههاای
عمومي از شبکه های اجتماعي برای اشتراک دانش استفاده ميكنند؟ :يک مطالعاة كيفاي .علاوم و
فنون مديريت اطالعات.015-10 ،)7(5 ،
عابدی جعفری ،حسن؛ تساليمي ،محمدساعيد؛ فقيهاي ،ابوالحسان؛ و شايخ زاده ،محماد ( .)0791تحليال
مضمون و شبکة مضامين :روشي ساده و كارآمد برای تبيين الگوهای موجاود در دادههاای كيفاي.
انديشة مديريت راهبردی.091-050 ،)5(5 ،
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فيلد ،جان ( .)0714سرماية اجتماعي (غالمرضا غفاری ،مترجم) .تهران :كوير( .نشر اثر اصلي )5111
قاضيزاده ،حمياد؛ و جهانشااهي ،زليخاا ( .)0793بهارهگياری از شابکههاای اجتمااعي توساش كااربران
كتابخانههای عمومي مطالعة موردی :كتابخانههای عمومي شهرستان تنکابن .تحقيقات اطالعرساني
و كتابخانههای عمومي.043-009 ،)0(50 ،
مرداني ،فريبا؛ و جنوی ،الميرا ( .)0011ت ثير شبکه های اجتماعي در بهبود وضعيت اطالعرساني و جاذب
مخاطبين كتابخانه های عمومي شهر تهران از ديد كتابداران .علوم و فنون مديريت اطالعات،)0(3 ،
.57-34
نريماني ،ايمان؛ زرهساز ،محمد؛ و صراف،زاده ،مريم ( .)0799بررسي ديدگاه دنبالكنندگان صفحههاای
اينستاگرام كتابخاناه هاای عماومي اياران در رابطاه باا نحاوة مشااركت و ويژگايهاای محتواهاای
ارائهشده .كتابداری و اطالعرساني.059-014 ،)0(57 ،
وليزاده ،بهناز؛ رضائيشاريفآباادی ،ساعيد؛ و دوالناي ،عبااس ( .)0794بررساي نقاش شابکة اجتمااعي
موبايلي تلگرام در توسعة خدمات كتابخانههای دانشاگاهي (مطالعاة ماوردی :ماديران و كتاباداران
كتابخانه مركزی دانشگاههای وزارت علوم) .كتابداری و اطالعرساني.50-50 ،)0(51 ،
هومن ،حيدرعلي ( .)0715راهنمای عملي پژوهش كيفي .تهاران :ساازمان مطالعاه و تادوين كتاب علاوم
انساني دانشگاهها (سمت).
ياری ،شيوا ( .)0795رسانههای اجتماعي در كتابخانههای عمومي :شناخت كاربردها و موانع و مشاکالت
استفاده .تعامل انسان و اطالعات.95-39 ،)0(7 ،
ياری ،شيوا؛ و ناخدا ،ماريم ( .)0791شاناخت رفتاار برچسابزناي اعضاای كتابخاناههاای عماومي شاهر
كرمانشاه در شبکههای اجتماعي :تحليل محتوای كيفي .پژوهشنامة كتابداری واطالعرساني،)0(9 ،
.511-545
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