کتابخانههایاجتامعی:نسلجدیدكتابخانههادرتعاملوتقارنباجنبش2/0
علی ساداتموسوی | اورانوس تاجالدینی

چڪیده
هدف :دراین مقاله ،برخی از مفاهیمی که زمینه ظهور نسل جدید وب را
فراهم كردهاند و چگونگی تأثیر آن بر کتابخانهها و حرفه کتابداری مورد
بحث قرار گرفته و در ادامه به كتابخانه  ،2/0بهعنوان كتابخانهای اجتامعی و
مشاركتی،وكتابدار 2/0پرداختهخواهدشد.
روش/رویکرد پژوهش :روش بهکار رفته در این مقاله ،روش كتابخانهای
است و اطالعات آن از مطالعه منابع و جستوجوی مقاالت در سایتها و
پایگاههایاطالعاتیمربوطبهموضوعفراهمگردیدهاست.
یافتهها :وب  2/0و کتابخانهها ،زوجهای مناسبی جهت برقراری پیوند با
یکدیگر میباشند و بسیاری از کتابداراناین مسئله را درک کردهاند .شاید
همزمانیزیادیبینکتابداریووب 2/0وجودداشتهباشد،امابادیدیکلیتر
درمییابیم که کتابخانه  2/0تغییراتی بنیادین دراین حرفه بهوجود آورده
است .کتابخانه  ، 2/0مؤیداین مطلب است که انسانها به عنوان یک فرد
به جستوجو و استفاده از اطالعات منیپردازند ،بلکه نظیر اجتامعات عمل
میکنند.
نتیجهگیری :از آنجاكه وابستگی ما به فناوری و اینرتنت روز به روز بیشرت
میشود ،كتابخانه  2/0رصفاً روشی است كه بهوسیله آن میتوان به جذابیت
كتابخانهها برای جامعه تداوم بخشید .وب  2/0و کتابخانهها ،زوجهای
مناسبی جهت برقراری پیوند با یکدیگر میباشند و بسیاری از کتابداران
این مسئله را درک کردهاند .شاید بین کتابداری و وب  2/0همزمانی زیادی
وجود داشته باشد ،اما با دیدی کلیتر در مییابیم که کتابخانه  2/0تغییراتی
بنیادین دراین حرفه بهوجود آورده است .کتابخانه  2/0مؤیداین مطلب
استکهانسانهافقطبهعنوانیکفردبهجستوجوواستفادهازاطالعات
منیپردازند،بلکهنظیراجتامعاتعملمیکنند.

ڪلیدواژهها
كتابخانههای اجتامعی ،وب  ،2/0كتابخانه  ،2/0فناوریهای وب  ،2/0وب تعاملی
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دریافت 1387/10/10 :پذیرش1388/2/1 :

مقدمه

اصطالح وب  ،2/0كه در حال حاضر ،بهصورت گستردهای مورد تشریح و تفسیر قرار گرفته
است ،با توجه به گزارشهاي موجود ،توسط تیم اریلی و دیلدائرتی از رسانه گروهی اوریلی،
در سال  ،2004ابداع شد (اوریلی .)2005 ،3عبارت وب  ،2/0با الهام از نحوه شمارهگذاری
نسخههای نرمافزار انتخاب شد و از ظهور فناوریهای جديد و متفاوتی درباره وب خبر ميداد.
اين اصطالح ،نه تعريف خاصی داشت و نه قرار بود مفهوم جديدی را معرفی كند؛ درواقع،
وب  2/0تنها عبارتی بود برای ناميدن يک کنفرانس و تبليغی بود برای جذب شرکتها و
گروههای سرمايهگذاری برای شرکت در آن کنفرانس (تاجالديني و ساداتموسوي.)1387 ،
ولی در سال  ،2004کنفرانس وب  ،2/0بهگونهاي ديگر برگزار شد .طی يکسال که از عمر
عبارت «وب  »2/0سپری شد ،اين عبارت از واژه صرف بودن به مفهومیمعنادار تبديل شد؛
هر چند هنوز هم تعريف روشن و واحدی از وب که ،بهعنوان يک توافق جهانی بر آن تأکيد
شود ،وجود ندارد (چاد و ميلر.)2005 ،4
توصیف ویژگیهای خاص و وضعیت کنونی وب گاهی مورد انتقاد قرار میگیرد،
بنابراین ،دراین مقاله توصیف نسبت ًا دقیق نسل اول و دوم وب بهصورت قراردادی مورد
پذیرش قرار گرفته است .باید پذیرفت که وب ،بهطور مداوم ،در حال رشد و توسعه فضايی
فناورانه و تعاملیتر میباشد که بهصورت چندرسانهاي اجرا میشود و این استنباطی است که
از اصطالح وب  2/0دراين مقاله وجود دارد.

 .1كارشناس ارشد كتابداری و رسپرست
کتابخانهمرکزتحقیقاتبیوشیمیو
بیوفیزیکدانشگاهتهران(نویسندهمسئول)
a.moosavi@ibb.ut.ac.ir
 .2دانشجوی دکرتی کتابداری و اطالعرسانی
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و
تحقیقاتتهران
Tajedini@yahoo.com
3. O'Reilly
4. Chad & Miller
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مباحث جهاني درباره وب ،2/0فرزندان جديدي را به همراه داشته است كه عبارتاند
از :قانون ،2/0تبليغات  ،2/0و مانند آن .همانند ديگر بخشها ،كتابخانه نيز تحت تأثير معرفي
وب 2/0قرار گرفته است (استنلي .)2006 ،5بروب 6فرايند تغيير كتابخانه بهوسيله فناوريهاي
وب 2/0را « كتابخانه  »2/0مينامد (ميلر .)2005 ،زماني كتابخانهها انبار و مخزن دانش بودند
و كتابداران نگهبانان و پاسداران دانش بهحساب میآمدند .با گذشت زمان ،كتابخانهها به
مكاني تبديل شدهاند كه جستوجوگران براي جستوجوي دانش جذب آن ميشوند .اما
امروزه با ظهور گوگل ،آمازون ،ويكيپديا ونظير آن ،همانگونه كه بارها اظهار شده است ،اين
امكان وجود دارد كه بسياري از كاربران ،مؤسساتی را كه همگام با فناوريهاي نوين رشد
نكنند ،بيمسئوليت باشند ،و خدمات خود را به شكلي نامطلوب ارائه دهند ،كنار نهاده و به
سمت مؤسساتي تمايل يابند كه خدمات را با رويكردهاي مستقيمتر و تعامليتر ارائه دهند؛
رويكردهايي كه ممكن است متناسب با نيازهاي آنان باشند (ميلر.)2005 ،
بيشتر نویسندگاني كه در مورد کتابخانه2/0مطالبي بيان كردهاند ،متفقالقولاند که
ِ
انقالب وب ،که در کتابخانهها مورد پذیرش قرار گرفتند،
بسياری از دستاوردهای نخستین
ايستا میباشند .برای مثال ،كاربران ،بايد در فهرستهای عمومیدسترسی درونخطی7به
جستوجوی اطالعات بپردازند ،ولي اين فهرستها -اگرچه بسیاری از آنها با جمعآوری
دادههای کاربر پسند ،تکنیکهای وب 2/0را در خود جای دادهاند -جوابگوی نیاز مشتریان
نيستند .به همین نحو ،اولین نسل مواد آموزش کتابخانه ِ
اي درونخطی -مواد آموزش مبتنی
بر متن -تهیه شدند کهايستا میباشند.اين مواد ،نه پاسخگوی نیاز کاربران هستند و نه امکان
تعامل کاربران با یکدیگر را فراهم میسازند .به هرحال ،اين مواد آموزشی ،رفتهرفته بهصورتي
تعاملیتر و غنی از رسانههای ارتباطی ظاهر ميشوند و از برنامههای انیمیشن و آزمونهای
پیچیدهتر پایگاههای اطالعاتی استفاده ميكنند .بهطوركلي ،ميتوان گفت كه کتابخانهها به
سوی وب 2/0حرکت کردهاند ،اما حرکت تازه آغاز شدهاست (مانيس.)2006 ،8

وب 2/0

5. Stanley
6. Berube
7. OPACs
8. Maness
9. Wikipedia
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به استناد برخی منابع ،اصطالح وب  2/0تقریب ًا از اکتبر 2004وجود داشتهاست .وب ،2/0در
ویکیپدیا ،)2008( 9دایرهالمعارف رایگان موجود بر روی وب ،اينگونه تعریف شدهاست:
«وب  2/0اصطالحی است که غالب ًا در ارتباط با تحول روزافزونی که در وب جهانگستر
مشاهده میشود بهکار میرود.اين تحول و انتقال ازمجموعهاي از وبسایتها به سمت
پایگاههای کامپیوتری تکاملیافتهاي صورت گرفته است که به کاربرا ِن نهاییِ برنامههای
کاربردی وب خدمترسانی میکنند .انتظار میرود که خدمات وب 2/0از جهات گوناگونی
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جانشین نرمافزارهای کامپیوتری روزمره شوند».
وب ،2/0بسیار فراتر ازاين حد و در واقع ورای تمرکز صرف بر یک برنامه کاربردی
حرکت کرده است .در حقیقت ،درونمایه وب 2/0درارتباط با ِ
وب «مهيج» میباشد كه
مصداق نظر مک لوهانسک 10در مورد جنبههای هيجانآور و کسلکننده و یا گرم و سرد
فناوری است .چه چیزی فناوری را گرمتر و یا مهيجتر میسازد؟ پاسخ یک کلمه است:
تعامل (جناي تيم.)2008 ،11
وب ،2/0مفهومیاست که براساس آن تعامل با محتوای وب بهمثابه تعامل با محتوای
موجود در کامپيوترهای شخصی است .وب ،2/0دنيايی است که در آن ،هر کنشی ،واکنشی
آنی در پی خواهد داشت .بهطورکلی ،در چرخه حيات وب جديد ،کاربر نقش مستقيم و
مؤثري ايفا میکند .به عبارتی ،اين نسل از وب کاربرساالر است.
وب  ،2/0از يکسو فاقد اصالت است و از سویی ديگر ،انواع و اقسام تحوالت دنيای
وب را به اين نام میخوانند .در آغاز ،وب  ،2/0فقط يک ادعا بود .ادعايی که میگفت اينترنت
بار ديگر بهپا خواهد خاست و انقالب پیوستهای را ايجاد خواهد کرد؛ انقالبی که شبکه جهانی
اينترنت را مردمیمیکرد و امکان همکاری و مشارکت برای همه مردم را فراهم میساخت
(اندرسون.)2007 ،12
مضمون وب  ،2/0بر ابعاد انسانیتر تعامالت تأکید دارد؛ مواردی از قبیل مناظرات،
شبکهسازی میان فردی ،شخصیسازی و فردگرایی را دربر میگیرد و تمرکز آن بر مضامين
موجود در زمينه افراد ،دفاتر کار ،بازارها ،جامعه ،و يادگيري است .در دنیای کتابخانهها ،اين
ی وب مد نظر قرار نمیگیرد ،بلکهاينترانتهای دفاتر کار
مسئله فقط درباره درگاههای عموم 
را نیز شامل میشود .درواقع ،براي برقراری روابط اجتماعی قویتر در گروههاي مجازی
و تعهدات مضامین جهانی ،وجود آن ضروری است .درست در قرن اخیر،اينترانتها و
ی تبدیل میشوند .کاربر نوینی که
وبسایتهای ساده بهسرعت به کاالهایی منسوخ و قدیم 
پدیدار میشود برای یادگیری و موفقیت نیاز به تجربه استفاده از وب دارد نه صرف ًا مضامین
(صابري ،ساداتموسوي ،و نادري.)1387 ،
در حال حاضر،شاهد برخي ابعاد نوظهوري هستيم که در محيط رقابتي كنوني ،جهت
جذب كاربران بيشتر ،بهوجود آمدهاند .اين ابعاد نوين را ميتوان در همگرايي ويژگيهاي
نوعيِ وب  2/0و کارکردهاي ظهور يافته آن در سايتهايي که رشد زيادي داشتهاند ،نظير:
ِس ِكند اليف ،13اكتيو ُوردز ،14فِيس بوك ،15نينگ ،16توييتر ،17ميبو ماي اسپيس ،18يو تيوب،19
و ساير موارد مشاهده کرد (رودكي .)1385 ،فناوریهایی که درادامه به آنها اشاره ميشود،
بهعنوان شالودههای وب  2/0ظهور کردهاند و بهکار میروند (ایبرام:)2006 ،20

10. MacLuhanesque
11. Gen I Team
12. Anderson
13. Second Life
14. Active Worlds
15. Face Book
16. Ning
17. Twitter
18. My Space Meebo
19. You Tube
20. Abram
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21. RSS= Really Simple Syndication
22. My profile
23. Tagging
24. Picasa, Flicker
25. del.icio.us
26. Notess
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• آر اس اس،21
• ویکیها،
• روشهای برنامهنویسی نوین و یا اصالح شده نظير AJAX، J2EE، Widgets، gadets،
 ،mashupsو ،APIs
• بالگها و بالگسازی،
• پورتالهاي پيشرفته و پورتلتها؛
• سودمندی تفاسیر و توضیحات؛
• شخصیسازی و طرحهای «ماي پروفايل »22؛
• رسانههاي خصوصي نظير پادکست و فايلهاي «اِم پي تري»؛
• قالبهای دیداری و شنیداری رسانههای جاری؛
• بازبینیها و طبقهبندیهای کاربرگرا؛
• آگاهيرسانيهاي شخصی شده؛
• خدمات وبی جهت بهسازي و دادهکاوي؛
• ارسال فوری پیام و خدمات مرجع مجازی مشتمل بر مرورگری مشترک؛
• فولکسونومی(طبقهبندی مردمی) ،برچسبزني ،23و تودههای برچسبها؛
• عکسها (برای مثال پيكاسا و فليكر)24؛
• نرمافزار شبکهسازی اجتماعی؛
• دسترسی آزاد ،منابع آزاد ،و مضامین آزاد؛
• مضامین اجتماعیگرا؛ و
• اشتراک پیوند سایتها بهصورت گروهی (نظير دليشز.)25
زیرساخت فناوری وب  2/0پیچیده و متغير است و در وضعیت نوزایی قرار دارد و
شامل نرمافزارهای سرویسدهنده ،اتحادیههای مضامین ،پروتکلهای ارسال پیام ،مرورگرهای
مبتنی بر استانداردها ،و برنامههای متنوع کاربردی پردازشگر ميباشد .از برخي لحاظ ،درحال
حاضر ،آجرهاي موزاييکي را در اختيار داريم و هماکنون بايد شروع به ساختن تصوير
بزرگتر کنيم (نوتس.)2006 ،26
وضعیت کنونی ،در مورد مرحله گذار از وبسایت و دنیای متمرکز بر پست الکترونیکی
است؛ گذار از دنیایی که درونمایه آن عمدت ًا اطالعات است  -و تا حد زیادی اطالعات متنی -به
دنیایی که در آن مضامین با کارآمدی ،سودمندی ،و برنامههای کاربردی هدفدار آمیخته شدهاند.
وب  2/0را میتوان وبی در نظر گرفت که برای باال بردن سطح خدمات برنامههای کاربردی
وب ،برای کاربر نهایی ،به پایگاهی کامپیوتری تبدیل شده است .اما به نظر ميرسد اين ديدگاه،
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دیدگاهی بیش از حد غریب و نامتجانس است .وب  2/0عمدت ًا در مورد سطح باالتری از تعامل
و تجربیات کاربردی است که زمینههای آن بهواسطه پیشرفتهای اخیر در نرمافزار وب فراهم
شده است؛ پیشرفتهایی که با شناخت نسبت به ابعاد متغیراينترنت آمیخته است .در نهایت،
وب  2/0پدیدهاي اجتماعی است ،پدیدهاي که صرف ًا در مورد تجربیات اجتماعی شبکهاي
نيست ،بلکه توزیع وايجاد خود مضامین را نیز دربرمیگیرد؛ مضامینی که بهواسطه ارتباطات
آزاد ،تمرکززدایی اختیارات ،آزادی تسهیم ،و استفاده مجدد مشخص شده است .اين مورد
تجربه ،وب را به جايي ميبرد که بيشتر به يک محيط مشارکت و يادگيري آکادميک شباهت
ن اين دنیای نوین ،شاهد
دارد تا تحويل اطالعات و ابزار تجارت الکترونيکي .جهت توانا ساخت 
وبی سازمانیافتهتر خواهیم بود که با ازدیاد ابعاد جدید در مضامین طبقهبندی شده و معماری
پیشرفتهتر همراه است و سرشار از پیوند و روشهای متنوعتر نمایش وب نظیر مجازيسازي
است.درنهایت،اينپدیدهمنجربهايجادتغییردرارزشاقتصادیوب،بهطوربالقوههمترازسازی
جهش اقتصادی دامنه دات کام 27و حتی احتماالًايجاد سطح باالتری از درهم ریختگی اجتماعی،
سیاسی ،سازمانی و اقتصادی میشود .بهتر است که کام ً
ال آماده باشيم (ایبرام.)2006 ،
ن است که وب 2/0صرف ًا عنوان یک گفتوگوست .هیچ
موضو ِع هیجانانگیز اي 
استانداردی -حتی یک مورد -براي آن وجود ندارد (ایبرام .)2005 ،همه ما میتوانیم در آن
مشارکت داشته و در توسعه نسل آتی وب تأثيرگذار باشیم .اگر بخواهیم بسیار دقیق بهاين
مسئله نگاه کنیماين مناظره بدون حضور نظریههای حقیقی و واقعی ،بیش از حد بلندپروازانه
خواهد بود و از لحاظ نظري نیز جهت اجرا و پیادهسازی عملی ،بیش از حد رؤیایی و خیالی
باقی خواهد ماند (كلن.)2003 ،28

کتابخانه  :2/0كتابخانهای اجتامعی

با توجه به اظهارات میلر ( ،)2005کتابخانه  2/0اصطالحی است که توسط مایکل کیسی
ابداع شده و اولین بار در وبالگ  Library Crunckبهکاررفته است .نوشتههای کیسی در مورد
کتابخانه 2/0مبتکرانه و از جهاتی معتبر میباشند ،اما وی تعریف بسیطی ازاين اصطالح دارد
و آن را ورای ابداعات و خدمات فناورانه توصیف و تشریح میکند (کیسی.)2006 ،29
کتابخانه  2/0را میتوان بهعنوان واکنشی از طرف کتابداران به پیشرفتهای روزافزون
مربوط به کتابخانه در آيسيتي  -وب  2/0و نرم افزارهای اجتماعی  -در نظر گرفت .اين
واکنش بهصورت آزادی و اعتماد روزافزون نسبت به کاربرا ن اينترنتی کتابخانه نمود پیدا کرده
است (برويك.)2006 ،30
کرن 31و همكاران ( ،)2007کتابخانه  2/0را به این صورت تعریف کردهاند:

27. Com
28. Cullen
29. Casey
30. Brevik
31. Curran
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«کتابخانه ،2/0کتابخانهای است که توسط کاربر اداره میشود و هدف آن صرفهجویی
زمان کاربر کتابخانه در امر بازیابی اطالعات است».

ویژگیهای كتابخانه 2/0

32. Tredinnick
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کتابخانه 2/0چهار ویژگی اساسی دارد (صابري ،ساداتموسوي و نادري ،)1387 ،اين چهار
ویژگی عبارتاند از:
 .1کتابخانه 2/0کاربرمحور است؛ کاربران کتابخانه 2/0در تولید محتوا و خدمات موجود
در سیمای وبی کتابخانه مشارکت دارند ،ازاين رو ،در کتابخانه 2/0تولید و مصرف محتوا
پویاست و بدین جهت نقش کتابدار و کاربر همیشه روشن و مشخص نیست.
 .2در کتابخانه 2/0تجربیات چندرسانهای بهدست میآيد؛اين ویژگی بدین معناست که
هم مجموعه و هم خدمات کتابخانه 2/0از سازههای صوتی و تصویری تشکیل شدهاند.
 .3کتابخانه 2/0از نظر اجتماعی غنی است؛ سیمای وبی کتابخانه 2/0مشمول حضور
کاربران میشود و دراين سیمای وبی ،روشهای ارتباطی همزمان  -نظیر ارسال فوری پیام-
و غیر همزمان  -نظیر ویکیها  -وجود دارد که کاربران میتوانند از طریق آنها با یکدیگر و
همچنین با کتابداران ارتباط برقرار سازند.
 .4کتابخانه 2/0نوعی نوآوری جمعی است؛ اين ویژگی شاید مهمترین بُعد کتابخانه2/0
باشد که براساس ویژگی خاص کتابخانه بهعنوان یک خدمت اجتماعی بهوجود آمده است.
بنابراین ،کتابخانه 2/0را میتوان بهطور خالصه چنین تعریف کرد:
« کتابخانه ،2/0کتابخانهاي کاربر محور ،تجربهاي چندرسانهاي ،از نظر اجتماعی غنی و
نوعی نوآوری جمعی میباشد» (مانيس.)2006 ،
بدیهی است که هر کدام از فناوریهایی که درباال برای وب  2/0ذکر شد ،یعنی آر.اس.
اس ،ویکیها ،بالگنویسی ،شخصیسازی ،پادکستینگ ،رسانههای جاری ،طبقهبندیها،
آگاهيرساني ،فولکسونومیها (طبقهبندیهای مردمی) ،نشانهگذاری ،نرمافزارهای شبکهسازی
اجتماعی ،و سایر موارد در محیطهای اجتماعي ،مؤسسات و سازمانها مفید فایده خواهد بود
و راهاندازی و یا معرفی آنها میتواند بهواسطه کتابخانه صورت گیرد .بسیاری ازاين موارد،
پیش ا ز اين بهصورت جداگانه در محیط اطراف مورد استفاده قرار گرفتهاند .زیبایی وب 2/0و
کتابخانه 2/0در سطح یکپارچهسازی و قابلیت تعمیم کارآیی آنهاست که در رابط پورتال و یا
اينترانت شما طراحی شده است (تريدنيك .)2006 ،32دراينجاست که قدرت واقعی در فراهم
آوردن زمینه برای تجربهورزی کاربران مشخص میشود .بهمنظور بهرهگيري از مفاهیمیکه در
ذات کتابخانه 2/0وجود دارند ،ضروری است که در افزودن مستقیم طرحها و عاملیتهای

فصلنامه كتاب | شامره 85

کتابخانههایاجتماعی:
نسل جدید کتابخانه ها در ...

پیشرفته به مضامین مضایقه نکنيم.اين کار بافت و ویژگیهای مبتنی بر گردش کار را ،که مورد
تقاضای کاربران خواهد بود و یا تقاضا شدهاند ،فراهم میآورد .کرانه اين تمايل را ميتوان در
خدماتي نظير سكند اليف ،کتابخانه  ،2/0و پايگاههاي توسعه ماي اسپيس و فيس بوك مشاهده
کرد (ایبرام.)2005 ،

تفاوت کتابخانه 1/0و کتابخانه 2/0

کتابخانههای امروزی را میتوان با اصطالح «کتابخانه  »1/0تعریف کرد،اين اصطالح مبیّن
روشی است که از طریق آن منابع در قفسهها یا در یک سیستم رایانهای نگهداری میشوند.
اين منابع توسط کتابدار ثبت میشوند ،از قفسهها برداشته شده ،و برای مدت معلومیبه
خانه برده شده و مورد استفاده قرار میگیرند ،سپس به کتابخانه عودت داده میشوند تا مورد
استفاده شخص دیگری قرار گیرند (كورن .)2007 ،درصورتیکه کتابخانه  ،2/0مجموعه و
خدمات را تعاملیتر و كاربرمحور ميسازد و براي مصرف كنندگان اطالعات امكان برقراري
ارتباط با توليد كنندگان اطالعات را فراهم ميكند و آنها ميتوانند نقش توليدكننده همكار را
داشته باشند .بدين معنا كه کتابخانه 2/0مرز ميان كتابدار و مشتري ،توليدكننده و مصرفكننده،
و نويسنده معتبر و نويسنده مبتدي را از ميان برميدارد (مانيس.)2006 ،
بنابراين ،تفاوت اصلي ميان کتابخانه  1/0و کتابخانه  2/0اين است كه در کتابخانه 1/0
جريـان يكسويهاي از اطالعات وجود دارد ،در حاليكه کتابخـانه  ، 2/0كتابخانهاي است
خواندني-تأليفيكهبهكاربرانقدرتميدهددرموردخدماتيكهدريافتميكنندتصميمگيري
نمايند .در جدول  1برخي تفاوتهاي ميان کتابخانه 1/0و کتابخانه 2/0ارائه شده است (كورن،
.)2007
كتابخانه 1/0

كتابخانه 2/0

خدمات مرجع ب هواسطه پست الکرتونیکی یا صفحات پرسش و پاسخ

خدمات مرجع گپ وگفتوگو

مواد آموزشی مبتنی بر منت

مواد آموزشی مبتنی بر رسانههای جاری یا پایگاههای اطالعاتی
تعاملی

فهرستهایپستالكرتونیكی

بالگها ،ویكیها ،ورودیهای آر اس اس

طرحهای طبق ه بندی كنرتل شده

نشان هگذاری همراه با طرحهای كنرتل شده

اپك

رابط شبكه اجتامعی شخصی

فهرستی از موجودیهای الكرتونیكی و چاپی معترب

صفحات وب ،وبگاهها ،ومانند آن

جدول 1

حركتكتابخانههاازکتابخانه
 1/0بهسوی کتابخانه 2/0
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بنابراين ،با توجه به جدول  1چنين ميتوان نتيجه گرفت كه کتابخانه 1/0مجموعهها و
خدمات پراكنده را در محيطي درونخطي وارد كرده است ،درصورتيكه کتابخانه 2/0سلسله
كامل خدمات كتابخانهاي را در اين رسانه الكترونيكي جاري ساخته و كاربران را نيز به آن
افزوده است .مانيس ( )2006نيز معتقد است كه سيماي وبي كتابخانه سالهاست كه وجود
دارد ،اما در کتابخانه 2/0مشتريان نيز به آن خواهند پيوست.

از کتابخانه  2/0تا کتابدار2/0

دستيابيبهتمامياينتغييرات،بدونبهبودبخشيدنبهبرخيقابليتها،تواناييها،شايستگيها،
و رفتارهاي کارکنان کتابخانهها ميسر نيست .فرصتي که جهت ساخت يک آينده جديد براي
کتابداران فراهم آمده فرصتي است که يکبار در يک نسل اتفاق ميافتد .سؤالي كه در اينجا مطرح
ميشود اين است كه بهعنوان افرادي حرفهاي و در چارچوب سازماني چگونه ميتوانيم نقش
ايجاد ارزش و سرمایه اجتماعی را بپذیریم؟ نوآوریها فرصتی برای ما  -کتابداران و مدیران
دانش  -فراهم آورده که نمیتوانیم از آن غافل شويم .فرصتی برای عرضه کردن برچسب
اجتماعی در فرایند کام ً
ال اجتماعی نوآوریها .ما ،درواقع ،با دگرگونیها و تبدیالت سر و کار
داریم ،اگرچه کارهاي یکنواخت روزمره و حجم کاری ما ممکن است گهگاه چشمانمان
را بر رویاين موضوع ببندد؛ دگرگونيهايي از قبيل تبدیل دانشآموزان به یادگیرندگانی
مستقل ،تبدیل کارگران ناآگاه به افرادی حرفهاي و مطلع ،و تبدیل سازمانها به سازمانهايي
یادگیرنده .مااين کار را از طریق فراشناخت خود از اطالعات واينکه چگونه میتوان آن را
بهدست آورده ،سازماندهی ،ذخیرهسازی ،و منتشر کنيم انجام ميدهيم .هنوز مانند هر حرفه
دیگری،باید زبان و مجموعه ارزشهای خاص خود را اتخاذ کنیم تا بتوانیم از عهده انجاماين
کارها برآييم .احتما الً اين ارزشها و زبان ويژه برای تأثيرگذاری بر سطح گستردهتر سازمانی،
توجه ما را از ظرفیتهای بالقوه موجود منحرف ميسازند (كلن .)2007 ،نگاهی اجمالی به
فرصتهای شغلی پیشنهاد شده برای مدیریت کتابخانهها و سازمانهاي اطالعرساني در
خارج كشور ،نشان از آن دارد که منصبهای سنتی کتابخانهاي ،پیوسته درجستوجوی
صالحیتها و قابلیتهای حرفهاي در کتابداری و تجربیات ضروری هستند که با کار کردن
در محیطی مشابه بهدست میآيد .اين نکته مؤيد ايناست که سازمانهای استخدام کننده
پیوسته در جستوجوی مهارتهایی هستند که حرفه مذکور طی سالهای عمر خو د ايجاد
کرده است .بههرحال ،در سطح مدیریت کتابخانه شاهد افزايش تعداد پستهای باالتری
هستيم که در پي نامزدهایی هستند که با حوزههایی نظیر توسعه راهبردی ،بازاریابی ،و بهبود
خدمات و افزایش بودجه آشنا هستند .قابل ذکر است که پستهای مدیریتی کتابخانه ،خارج
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از روال اصلی استخدام در کتابخانه – بهعنوان مثال کتابخانههای عمومیو دانشگاهی -تبلیغ
شده بودند و تمامیسازمانهایی بااين اندازه ،ظاهرا ً فعاالنه مدیراني را استخدام میکنند که
بتوانند بهصورت يك گروههمتراز با اهدافی مشترک کار کنند (ایبرام.)2007 ،
خارج از کارهای سنتی کتابخانه ،بعضي بخشها در صدد گماشتن افرادی هستند که
مجراهای ارتباطی قوی ،قدرت باالی تسهیم دانش ،و مهارتهای مدیریت و عرضه اطالعات را
دارند .اين پستها برای کتابداران تبلیغ نمیشود ،اما نقشهایی هستند که کتابداران صالحیت و
تجربه انجام آن را دارند .با بررسي حوزههای مربوط به دیگر مشاغلي که ارتباطات قوی ،مدیریت
اطالعات ،و تسهیم دانش را در بطن خود دارند؛ در چارچوب زمانی مشابهي که پيش از اين مد
نظر قرار گرفت (اکتبر  2005تا آوریل )2006به شغلهايي نظیر مدیر اطالعات قانونی ،دستيار
اطالعرساني ،مسئول اطالعرساني جهانگردي ،راهنمای آموزش فني و حرفهاي ،اطالعرسان،
نقشهای متعددی براي اطالعرساني در بخشهای عمومی ،بیمارستانها و رشتههای توسعه
اجتماعی ،مسئول آموزش اطالعرساني ،متخصص مدیریت دانش ،مدیر خدمات اطالعاتی،
رمزگذار دادهها ،نمایهساز ،مدیر اسناد پزشکی ،فهرستنویس فیلم و ویدئو ،و مسئول امور مربوط
بهمالکیتمعنویآثاربرميخوريم.بهنظرمیرسدبازاراستخدامبرایمدیریتاطالعاتنوظهور
و پستهای خدماتی رشد سریعی دارد (كلن2002 ،؛ كلن2000 ،؛ كنتر.)1982 ،33
این شغلها در عمل ،حامي نگرشهايي کام ً
ال متفاوت با نگرشهايي هستند که در
بخشهاي سنتي کتابخانه وجود دارند .نظر به اينکه تجربيات و مهارتهاي مرتبط مورد
طلب هستند ،اين موارد مانند کتابخانههاي عمومي و دانشگاهي تنها حوزههاي مورد اهميت
نيستند .عالوه بر آن ،افرادي قوي و محکم ،مهارتهاي ميان فردي ،قدرت شنوندگي خوب،
و جهتگيري مبتکرانه نسبت به خدمات مشتريان نيز طلبيده ميشود .از اينکه اين مهارتها
در بخش خدمات سنتي کتابخانه مورد نياز هستند حکايتها شنيدهايم و تبليغات استخدامي
براي هرکسي در بخش دولتي با محدوديتها و ملزومات خاصي همراه است .بههرحال ،اين
مسئله مهم است .اطالعات استخدامي در بخش دولتي براي شغلهاي مديريت کتابخانه و
اطالعات ،ما را از نيازمنديها و تقاضاي بازار مطلع نميسازند ،اما تبليغاتي که در ارتباط با اين
محدودهها نيستند اين کار را انجام داده و بهطور روزافزون به ما ميگويند که نيازمند کارکنان
خدمات کتابخانهاي و اطالعاتي هستند که بهطور حرفهاي صالحيت داشته و بهخوبي آموزش
ديدهاند و تمايل به برقراري ارتباطاتي قوي و گسترده نيز دارند .آنها بايد مؤلفههاي تکنيکی/
فني کار خود را بدانند و عالوهبراينبايد شنوندگان خوبي باشند (كلن .)2003 ،فکر کنيد که
چگونه يادگيرندگان جديد را به محيط خود معرفي ميکنيم .ما آنها را بهواسطه خدمات خود
به اين اميد راهنمايي ميکنيم که چگونگي کاري را که انجام ميدهيم ميآموزند .کتابدار2/0

33. Kanter
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34. Stephens
35. PDA
36. iPODH
37. OpenURL standard
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ميداند نظر به اينکه نسل آتي کاربران کتابخانهها بيش از آنکه دريافتکننده اطالعات و دادهها
باشد ،مشارکتکنندهاي فعال در فرايند يادگيري خود خواهد بود و هرگز خدمات ابتدايي را
نخواهند پذيرفت .کتابدار 2/0بيشتر از آنکه انرژي خود را صرف اين کند که کاربر خدمات،
نوع خدمات را بشناسد ،زمان خود را صرف شناخت کاربر ميکند .انتظار دخالت بيشتر در
مشارکت در شبکههاي يادگيري ،که نويد آن از زمان تجسم وب 1/0داده شده ،در نهايت
ثمرداده است .ميتوان ديد که برخي حرفهمندان قديميتر و جاافتادهتر بهتدريج احساس
کردهاند که چگونه برخي کاربران از اختيار و حق خود در مطالبه هر آنچه که براي خدمات
ويژه ميطلبند محروم شدهاند .حتي اگر قوانين استخدام افراد متخصص و حرفهاي تغييري
نکرده باشد ،نسل جديدي از مشتريان خدمات  -بيش از کاربران  -پديدار شدهاند که اختيار
و حق خود را بيچونوچرا نميپذيرند .فناوريهاي وب 2/0ظاهر جريان اصلي اين موضوع
هستند .اين مسئله بدان معنا نيست که مديران کتابخانهها و اطالعرسانيبايد استانداردها،
رويهها ،و مهارتهاي گذشته را ترک کنند .درواقع ،مدت زمان زيادي است که مدافع توسعه
خدمات کاربرمحور در اين رشته هستيم .فرصتي که اين الگو براي ما فراهم ميآورد در زمينه
آموزش ديگر حرفههاست که چگونه فعاالنه با مشتريان خدمات خود درگير شوند و آنها را
مجذوب سازند .کليد اين کار ايجاد يک گرايش دوستانه است ،گرايشي که کارهاي کليشهاي
قديمي کتابخانه را که بهصورتي ساکن ،انعکاسي ،و رويهاي بودند به کارهايي تبديل کند که بر
شنيدن ،مشارکت ،و باال بردن شناخت از موقعيت منحصربهفرد هر کدام از افراد تمرکز دارد.
کتابدار 2/0معلم عصر اطالعات است ،معلمي كه تالش ميكند قدرت فرصتهای وب2/0
را درک و در مورد ابزارهای اصلی وب 2/0و کتابخانه 2/0آگاهی کسب کند (ایبرام.)2006 ،
استفان ،)2006( 34كتابدار 2/0را راهنماي كاربران در يافتن اطالعات ،گردآوري دانش ،و خلق
مضامين ميداند؛ تالش کتابدار 2/0برآن است تا:
• قدرت فرصتهای وب  2/0را درک کند؛
• در مورد ابزارهای مهم وب 2/0و کتابخانه 2/0آگاهی کسب کند؛
• منابع الکترونیکی و قالبهای چاپی را با همترکیب کند؛
35
• مستقل از ابزار رفتار کند و از هر چیزی اعم از لبتاپ و «پي دي اِي »ها تا «آي پي ا ُ
دي اچ»36ها استفاده کرده و یا آنها راعرضه کند؛
• امکان جستوجوی یکپارچه و هدفدار را فراهم آورده و استاندارد ﻣﮑﺎﻥ ﻳﺎﺏ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آزاد 37را بپذیرد؛
• امکان ارتباط بين افراد ،فناوري ،و اطالعات را در موقعيت مناسب فراهم کند؛
• ازفهرستنویسیوطبقهبندیغیرسنتیدریغنورزدودرجاییکهالزماستازنشانهگذاری،
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تودهنشانهها،فولکسونومی،توصیفگرها،وطبقهبندیهایمضامینکاربرگرابهرهببرد؛
• اطالعات غیرمتنی و برتری عکسها ،تصاویر متحرک ،نور و صدا را با آغوش باز پذیرا
باشد؛
• مفهوم «دامنه بلند» را درک و قدرت مضامین جدید و قدیمیرا افزایش دهد؛
38
• از ظرفیت بالقوهاي که در استفاده از منابع مضامین نظیر گوگل ،اُپن كانتنت آليانس ،
گوگل پرينت ،39و اُپن ورد كت 40وجود دارد ،آگاه باشد؛
• زمینه ارتباط کاربران را در مباحثات حرفهاي ،سمینارها ،و انجمنهای آموزشی فراهم
آورد و خود نیز در آنها مشارکت جوید؛
41
• از آخرین ابزارهای ارتباطی ،نظیر اسكايپ  ،جهت برقراری پیوند میان مضامین،
مهارتهای عملی ،راهبری اطالعات و مردم استفاده کند؛
• از شبکههای اجتماعی جهت سرمایهگذاری برای کسب منافع استفاده کند و آنها را
گسترش دهد؛
ِ 42
• با هر کسی که به هر روشی با او تماس میگیرد اعم از تلفنی ،اسكايپ ،آي ام ،
اساماس (پيام كوتاه) ،ارسال متن ،پست الکترونیکی ،مرجع مجازی ،و مانند آن ارتباط برقرار
کند؛
• فــرادادههای کاربـرگرا و مضـامین و تفاسیری که توسط کاربـران خـلق میشود را
تقویت کند؛ و
• به کاوش دادههاي مورد استفاده کاربران ميپردازد تا از رفتار کاربران آگاهي کسب کند.
در وهله اول و پیش از هر چیزی ،کتابدار 2/0شناخت عمیقی از کاربران خود بهدست
میآورد و آنها را بهعنوان اشارهگر و یا کلیک کننده درنظر نمیگیرد .شناخت عمیق کتابدار 2/0از
کاربران نهایی بهواسطه اهداف و اشتیاق آنها ،گردش کار ،نیازهای اجتماعی و مضمونی ،و سایر
موارد صورت میگیرد .هرجا کاربر حضور دارد کتابدار 2/0نیز حضور مییابد .درواقع ،محیط
بسیار جاذبی بهوجود آمده که کتابداران جهت مشارکت در آن کفایت الزم را کسب کردهاند.
برخی از وجوه تأثيرگذار کتابداران بر برنامههای آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی که در
مؤسسهها و انجمنهای ما اجرا شدهاند اين امکان را به ما ميدهد که زمینه الزم را برای کاربران
خود در جهت کسب و توسعه مهارتها و شایستگیهایشان فراهم سازیم.
ضروری است که هماکنون برای تبدیل شدن به کتابدار 2/0حرکت خود را آغاز کنیم.
جنبش وب  2/0زمینه را برای رشد اقتصادی و تغییرات اساسی دیگر در راه و روش زندگی،
کار ،و تفریح کاربران ما فراهم آورده است .ما توانایی ،بصیرت ،و دانش الزم را جهت
تأثيرگذاری بر خلقاين حرفه پویای نوین و تضمين آينده اين حرفه داریم (ایبرام.)2006 ،

38. Open Content Alliance
39. Google Print
40. Open WorldCat
41. SKYP E
42. IM
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با نگاهي به گذشته و مقايسه كتابخانههاي اوليه با كتابخانههاي امروزي درمييابيم كه تغييرات
زيادي بهوجود آمده است .اين تغييرات تدريجي بوده ،اما همگی در نتيجه رويارويي با نيازها و
انتظارات متغیر جهان و جلوگيري از شكست در برابر آنها بهوجود آمدهاند .از آنجاكه وابستگي ما
به فناوري و اينترنت روزبهروز بيشتر ميشود ،كتابخانه 2/0روشي است كه بهوسيله آن ميتوان به
جذابيت كتابخانهها براي جامعه تداوم بخشيد .درمجموع ،استفاده ازاين فناوریها و برنامههای
کاربردی وب ،2/0همراه با فناوریهای دیگری که دراين مقاله به آنها اشاره نشده است و
دیگر فناوریهایی که هنوز ابداع نشدهاند تغییر و تحولی معنادار و حقیقی در تاریخ کتابخانهها
بهوجود خواهد آورد.اين تغییر ،مجموعه کتابخانه را تعاملیتر و دسترسپذيرتر خواهدكرد.
تغییر خدمات کتابخانه بیشتر بر پایه تسهیل انتقال اطالعات و تمرکز بر سواد اطالعاتی نمود پیدا
خواهد کرد تا فراهمآوری دسترسی کنترل شده به آن .فراهم كردن امکان دسترسی به اطالعات
در جامعه ،تسهیم اطالعات و بهكارگيري آن در جهت پیشرفت جامعه ،از جمله خدماتی است
که بهواسطهاين نوع کتابخانهها عرضه میشود.
وب 2/0و کتابخانهها ،زوجهای مناسبی جهت برقراری پیوند با یکدیگر میباشند و
بسیاری از کتابداراناين مسئله را درک کردهاند .باتوجه به تغییری که در مأموریت کتابخانهها
رخ داده است ،تغییر موضع رشته کتابداری نسبت به نحوه ارائه خدمات امري ضروري است؛ و
بايد خدمات خود را محدود به دسترسی به فهرستها و مجموعهها نکند ،بلکه امکان کنترل آنها
را نیز فراهم سازد .کتابخانه 2/0الزام ميدارد که بیشتر بر سیستمهای اکتشافی تعاونی و کمتر بر
سیستمهای سیاههاي حفاظت شده ،تأکید شود .شاید بین کتابداری و وب 2/0همزمانی زیادی
وجود داشته باشد ،اما با ديدي کلیتر درمییابیم که کتابخانه 2/0تغییراتي بنیادین دراين حرفه
بهوجودآورده است .کتابداران ،بیش از آنکه بهايجاد سیستمها و خدمات برای مشتریان خود
بپردازند بايد قدرت خلق آنها را برای خود کاربران بهوجود آورند .حرفهاي که در دهههایی
غرق در فرهنگ کنترل و پیشبینی پذیری بوده است ،اكنون نیازمند حرکت به سمت پذیرش
تسهیلسازی و رفع ابهامات میباشد.اين تغییر مطابق تحوالت مشابهی در تاریخ کتابخانهها
نظیر بازکردن مخزن کتابها و ورود انسانها و کتابهای جلد کاغذی به مخزن كتابخانه
در اوایل قرن بیستم میباشد .درونمایه کتابخانه  2/0نهتنها جستوجو ،بلکه یافتن؛ و نهتنها
دسترسی ،بلکه تسهیم میباشد .کتابخانه 2/0مؤیداين مطلب است که انسانها بهعنوان یک فرد
به جستوجو و استفاده از اطالعات نمیپردازند ،بلکه نظیر اجتماعات عمل میکنند.
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