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Abstract 

Objective: The purpose of this study is to identify the role of the network society in the 

professional identity of librarians of Astan Quds Razavi. It is based on Castells's network 

society theory. 

Methodology: The present study was qualitative in terms of type of research and has an applied 

orientation. In this research, the method of thematic analysis has been used in order to discover 

the concepts related to the network society and the professional identity of Quds Razavi 

librarians. In order to provide the data needed to analyze and answer the research questions, 

semi-structured interview tools were used. The sampling method in the present study is non-

probability purposeful. The sample size of the present study consists of 14 librarians of Astan 

Quds libraries. The data obtained from this research have been analyzed through qualitative 

thematic analysis method. 

Findings: As a result of analyzing the interviews using thematic analysis method, 5 

comprehensive themes of professional roles and goals, how to interact with the global network, 

spheres of influence, the impact of professional identity from participation in global networks 

and the effects of librarians' interaction with a networked society on the librarianship profession 

has been extracted in connection with the role of a networked society in the professional identity 

of librarians of Astan Quds Razavi. Also, these 5 comprehensive themes include 15 organizing 

themes, which have been extracted from 135 basic themes. 
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Conclusion: According to the research findings, the development of society towards the global 

network has always been part of librarians' concern about the job threats posed by it. Challenges 

such as rapid technological change and the proliferation of information that is sometimes 

unscientific and undocumented, and the diminishing role of books, libraries, and librarians, have 

raised concerns for librarians. But what is important and plays a significant role in strengthening 

the sense of identity of librarians is the development of information services and countless 

service opportunities that will be achieved by improving the skills of librarians and highlighting 

the role of professional and experienced managers. In other words, with the advancement of 

technology and global networks, the main mission of libraries and consequently librarians do 

not change, but with the development of individual competencies of librarians and the 

development of libraries and library services, not only their professional identity it is not a 

threat, but only the way in which libraries and librarians operate in the context of digital 

development, evolving and evolving. Librarians can develop their social and personal 

communication network as the global network community develops, and by synchronizing 

information and transferring experiences and providing the necessary training to the audience to 

participate in these communication networks, librarians can. In this regard, the role of 

professional, experienced and motivating managers in the sense of identity of librarians is very 

important. Librarians can help maintain libraries in an ever-changing world of information by 

developing a social network and expanding voluntary activities in an interactive and 

collaborative manner nationally and globally. 
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 چكیده

 جهانی کاستلز است.  اي کتابداران آستان قدس رضوي بر پایه نظریه جامعه شبكهاي در هویت حرفههدف پژوهش حاضر، شناسایی نقش جامعه شبكه :هدف

 ي،ریگ روش نمونهرضوي و هاي آستان قدسجامعه پژوهش، کتابداران کتابخانه. استگیري کاربردي و داراي جهت کیفی پژوهش از نوع شناسی:روش

ها مصاحبه ابزار گردآوري داده. شده است یینها يحجم نمونه بر اساس اشباع نظر کتابدار تشكیل داده که 41حجم نمونه را . هدفمند است یاحتمالریغ
 قرارگرفته است. لیو تحل هیمضمون مورد تجز لیتحل یفیروش ک قیاز طرها و دادهاست ساختار یافته  نیمه

اي، نحوه تعامل با شبكه جهانی، قلمروهاي نفوذ، ها و اهداف حرفهمضمون فراگیر استخراج گردید که عبارتند از: نقش 5ها، از تحلیل مصاحبه :هايافته

مضمون  45شامل  ،مضامین فراگیر اي بر حرفه کتابدارياثرات تعامل کتابداران با جامعه شبكههاي جهانی و اي از مشارکت در شبكهتأثیرپذیري هویت حرفه
 است.  مضمون پایه استخراج شده 435دهنده است که از سازمان

هایی چون تغییرات سریع . چالشاستهاي شغلی ناشی از این امر توسعه شبكه جهانی همواره بخشی از دغدغه خاطر کتابداران به جهت تهدید :نتايج

هایی را براي کتابداران و مستند نیستند و کمرنگ شدن نقش کتاب، کتابخانه و کتابدار، نگرانیفناوري و انتشار حجم زیاد اطالعات که گاهی غیرعلمی بوده 
کند، تنها شیوه و ابزار فعالیت ها و به تبع آن کتابداران تغییر نمیهاي جهانی، رسالت اصلی کتابخانهاست. با پیشرفت فناوري و پیوستن به شبكه ایجاد کرده

پذیر کردن اطالعات و یابد. کتابداران شبكه ارتباطات اجتماعی و فردي خود را توسعه داده و با دسترسپذیرد و تكامل مین تغییر میها و کتابداراکتابخانه
مشوق تجربه و  کنند. در این میان نقش مدیران متخصص، بااي همگام میهاي الزم مخاطبان را جهت مشارکت در جامعه شبكهانتقال تجارب و ارائه آموزش

 در احساس هویت کتابداران بسیار حائز اهمیت است.

 

 .اي، کتابداران آستان قدس رضوياي، هویت حرفهجامعه شبكه ها:كلیدواژه
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 مقدمه

موجود غلبه کرده و  یهااست تا بر چالش دهیاست و بشر همواره کوش یدر حال دگرگون وستهیجهان پ

دست  ستن،یز تیفیاز ک تیاحساس رضا نیفراهم سازد که در آن به باالتر شیخو یزندگ یرا برا یطیمح

 و توسعه گذاری سرمایه اقتصاد، گسترش فناوری، توسعه شدن، صنعتی چون عواملی امروزی جامعه در. ابدی

 را ها آن نمادین هایبلکه چارچوب مردم، اقتصادی و مادی زندگی تنها نه آن فرهنگی هایفرآورده و ارتباطات

 امروزه هستند. هارسانه دارد نقش اجتماعی افراد هویت بر که عواملی از یکی ن،بنابرای؛ کنندمی دگرگون نیز

 سیاسى، جمله از مختلف هاىزمینه در را و مهمى حساس نقش کشورها تمامى در جمعى ارتباط وسایل

هاى هدر عصر فراصنعتى، قدرت در دست کسانى است که شبک د.کننمى ایفا فرهنگى و اجتماعی اقتصادی،

 .(1731، 1تافلر) خود دارند اریارتباطى و اطالعاتى را در اخت

است  افتهی شیافزا اریبس ریهای اخسال یط یجهان شبکه کیو رجوع به آن به عنوان  نترنتیاستفاده از ا

را  دییجد اییدن ،یهمان شبکه جهان ای نترنتیشود. ایکنندگان به آن افزوده مبر آمار مراجعه زیو هر روز ن

فضای مجازی به  نیو در ا میرو هست همجازی روب تیبا واقع تیاست و در آنجا به جای واقع برای ما ساخته

 .(1711)اخگری،  میرسیمجازی م تیهو

 تحت تأثیر بیش از هر چیز و فرهنگیهای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اخیر در عرصه تحوالت

تحوالت در قالب  این مختلفهای ارتباطی بوده است. از نگاه اندیشمندان فناوری اطالعات و شبکه پیشرفت

(، از ظهور 1711ها، کاستلز )ترین این دیدگاهاز مطرح است. در یکی ندی شدهبصورت گوناگونیهای نظریه

 (. 2111، 2است )آنتروایکو قدرت در عصر حاضر سخن به میان آورده ای و تغییر مناسباتشبکه جامعه

 یایزوا نمودن روشن یبرا را تالش نیبهتر« مانوئل کاستلز»جهان،  شمندانیظران و اندصاحبن نیر بد

 ندآیسه فر یبه وجود آمدن جهان نو را در تالق شهیر یو .است انجام داده یاشبکه جامعه دهیپوش و کیتار

 انقالب فناوری اطالعات؛ :کندیجستجو ممیالدی  1631 دهه مهیو نمیالدی  1611در اواخر دهه  یخیتار

 یاجتماع یهاجنبش ییشکوفا ساختار متعاقب آن؛ دیو تجد یو دولت ساالر یدارهیسرما یاقتصاد یهابحران

 انیتعامل م یو دهیبه عق .ستیز طیاز مح یو طرفدار سمینیحقوق بشر، فم ،یخواهیآزاد: همچون ،یفرهنگ

اقتصاد  یعنی ؛نینو اقتصاد کی ،یا شبکه جامعه یعنیمسلط؛  یاجتماع نیساختار نو کی، ندهایفرا نیا

است. منطق نهفته  را به عرصه وجود آورده یفرهنگ مجازِ واقع یعنی ن؛یفرهنگ نو کیو  یجهان -یاطالعات

 
1. Toffler 

2. Anttiroiko 
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خواهد بود  وستهیبه هم پ یدر سراسر جهان یاجتماع یکنش نهادها یبنا ریاقتصاد، جامعه و فرهنگ، ز نیدر ا

 (.1711، )کاستلز

 های ویژگی از ای پیوسته هم به مجموعه یا فرهنگی ویژگی یک اساس بر معناسازی یندآفر را هویت کاستلز

 بیشتر برای ای، شبکه جامعه در» کاستلز نظر  به. دارد اولویت دیگر معنایی منابع بر که داند می فرهنگی

 مکان، و زمان طول در اساسی هویت این. یابد می  سازمان بنیادی هویت یک حول معنا، اجتماعی، کنشگران

  (1711 کاستلز،) «.است ذات به قائم

هویت همان چیزی است که فرد، به آن آگاهی دارد. به »: سدنویشناسی می در کتاب جامعه 1گیدنز

 چیزی بلکه باشد، شده تفویض او به اجتماعی هایشکنعبارت دیگر هویت شخص چیزی نیست که در ادامه 

خویش مورد حفاظت  ازتابیهای ب در مقابل فعالیت و کند ایجاد روزمره و مداوم طور به را آن باید فرد که است

باشد  می فردیفردی و درونای متشکل از دو بعد میانهویت حرفه (.1736 دنز،گی) دهد و پشتیبانی قرار

و  ای از دو پارادایم اجتماعی و روانی تشکیل شده استهویت حرفه همچنین ،(2111، 2دیگرانگیبسون و )

(. 2112، 7کالرك کند )ویلتس وای را به صورت کامل ارائه نمیبدون دیگری مفهوم هویت حرفه ،یک پارادایم

دهند افراد به خود نسبت مینتیجه ارتباط بین معنایی که  در ای افرادتوان گفت هویت حرفهمی به این ترتیب

گیری هویت  (. در مسیر شکل2117 ،2هوره تن) شوددهند تعریف میو معنایی که سایر افراد به وی نسبت می

هایی که افراد در ارتباط با آلها و ایده توانند تأثیرگذار باشند. نگرشای، فاکتورهای متعددی میمناسب حرفه

ها )تئوری و عمل(، بهبود تعامالت، وزش مناسب، سازگاری بین آموزش دورههای اخالقی، آمحرفه دارند، ارزش

این دست  ای، داشتن استقالل در عمل، سیاستگذاری مناسب در حرفه و مواردی ازهای بین حرفهمشارکت

  (.1762 ها در حرفه اثرگذار باشد )ولیزاده و قربانی، تواند بر انگیزه آنان، انتخاب حرفه و ماندگار شدن آنمی

 هاکتابداری و کتابخانه نقش منابع اطالعاتی، گوناگون اشکال و اطالعات حجم روزافزون گسترش با

 در تحول مانند یمسائل. است رو هروب یگوناگون مسائل با یکتابدار امروزه. است اهمیت یافته گذشته از بیشتر

 نقش بر آن و تأثیر  هاکتابخانه به یاطالعات یهایاورفن ورود ها،آن نقش و ساختار در رییتغ و هانهکتابخا انواع

 به یدسترس بر آن تأثیر و نترنتیا رشته، نیا در دیجد موضوعات ورود ،یکتابدار خدمات و کتابداران

 جادیا حرفه نیا نقش و گاهیجا ف،یتعر در را یتحوالت یکتابدار یایدن در هاآن از کدام هر... که  و اطالعات

رسانی، کتابداران های اطالعدر عصر شبکه .است نموده ییهاچالش دچار را حرفه نیا مسلماً و است کرده
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رسانی محدود به مجموعه کتابخانه نیست )بقایی، های قبل دارند و خدمات اطالعای فراتر از دورهوظیفه

کنند تا نیازهای اطالعاتی کتابداران از طریق طراحی، اجرا و ارائه خدمات اطالعاتی به مردم، تالش می(. 1712

ها نه تنها درك خاصی از اطالعات و نیازهای اطالعاتی جامعه خود جوامع خود را برآورده کنند. با این کار، آن

 از عمومی برداشت حال، این با .کنندای خود را نیز بیان میکنند بلکه هویت و دیدگاه حرفهرا بیان می

 بین تنش ایجاد باعث مسئله این است. خوردهگره کتاب حافظ عنوان به کتابداران منسوخ درك با کتابداران

 ایجاد اطالعاتی خدمات مؤثر ارائه در موانعی تواندمی که شودمی کتابداران از عمومی برداشت و کتابداران کار

 .(2111، 1است )کمیس مهم کتابداران ایحرفه هویت درك که است دلیل همین به دقیقاً. کند

تعامل اعضای یک  ( که نحوه1766هویت است )دهقانی،  ای یکی از اجزای اصلی و سازندهحرفههویت 

ای خدمتگرا است، درك آگاهانه و از آنجا که کتابداری حرفه دهد.خود را شکل می حرفه با مشتری و جامعه

ی آن و اطالع از نحوه های تأثیرگذارتواند راهی جدید برای بررسی هویت و افشای روشگفتاری از هویت می

 ایحرفه هویت (. درك2121، 2ها فراهم کند )هیکستعامل کتابداران با مشتریان و جامعه وسیع آن

همچنین . کندهای کتابداران فراهم میکتابداری و نگرانی حرفه مشکالت ای برای رفعزمینه کتابداران،

 شود. منجر مربوط مشکالت برای ایحرفه مناسب های حل راه توسعه تواند به می

ثیر خود أی کتابداران را تحت تاهویت حرفهجهانی  شبکه که گسترش ارتباط با جامعه با عنایت به این

 یفناوراز  یریگبهره و رضوی قدس آستان یهاکتابخانهخدمات و وسعت  یبا توجه به گستردگو  دهدقرار می

 و هاشبکه توسعه نهیزم در یمتعدد یهاچالش ریدرگ زین سازمان نیا کتابداران ها،کتابخانه نیدر ا ایروز دن

ها و همچنین ارتباط و تعامل با مراجعان و نیازهای اطالعاتی متنوع آن یجهان یهاشبکه با ارتباط یبرقرار

نحوه تعامل و  ،یاحرفه اهدافاز  یآگاه ،یجهان جامعه با قدس آستان کتابداران شدن همگام یبرا. هستند

 دهد،میآنان را تحت تأثیر خود قرار  یاحرفه هویتکه  یفناور شرفتیو پ یاشبکه جامعه از هاآن یریپذتأثیر

 که است آمده یرضو قدس آستان اسناد مرکز و هاموزه ها،کتابخانه سازمان اندازچشم سند در .است یضرور

 آستان) شود یل تبد اسالم جهان و منطقه سطح در یاکتابخانه مرکز نیتریغن و نیترفعال به باید مرکز این

 یشبکه جهان جامعه هیاساس نظر بر دارد ینخست سع درجهپژوهش در  نیا بنابراین، .(1761 ،یرضو قدس

 و بپردازد قدس آستان کتابداران یاحرفه تیهو و هانقش و یااهداف حرفه فیتعر بازو  یی، به شناساکاستلز

 و هافرصت ییبه  شناسا ،یاشبکه جامعه در آن یریتأثیرپذ نحوه و تیهو موضوع به پرداختن با دوم درجه در

 .دینما فراهم را سازمان نیا کتابداران یهاییتوانا توسعه به کمک و صینقا رفع یهانهیزم موجود، یدهایتهد

 
1. Kemmis 

2. Hicks 
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 پیشینه پژوهش

تأثیر  یبررس» ( به2121) 1هایی صورت گرفته است. برای مثال هریسونتر نیز در این زمینه پژوهش پیش

 یاکتشاف یمورد مطالعه کی یط وی. است پرداخته «کتابداران صربستان یاحرفه تیبر هو یاشبکه جامعه

 شده فیتعر کاستلز توسط که یجهان شبکه جامعه در هاآن مشارکت و صربستان کتابداران تعامل یچگونگ

 کی عنوان به هاآن اتیتجرب مورد در پیاسکا قیطر از مطلع 17 با منظور، نیبد. بررسی نموده است را است

 در موجود موضوعات اتصال یبرا محتوا لیتحل و هیتجز از. است کرده مصاحبه صربستان در یعمل کتابدار

 یجهان یجستجو تیاهم به صربستان کتابداران از یاریبس .شد استفاده یشنهادیپ نیمضام و هامصاحبه

. دانستندعملکرد خود مؤثر  را در نحوه یاها جامعه شبکه آن اند،کرده اشاره خود یاحرفه شرفتیپ ادامه یبرا

 که نیا بر یمبن یشواهد وجود با. پرداختند «یاحرفه شبکه و تیهو یبررس» به( 2111) ندیگراو  2راج

 ساخت یبرا زهیانگ نظر از افراد دارند، اریاخت در را یشغل و یمال یایمزا از یانبوه ،یاحرفه بزرگ یهاشبکه

 تأثیر افراد افتهی توسعه یهاشبکه بر تیهو دهدیم نشان هاافتهی. هستند متفاوت ییهاشبکه نیچن

دانند، بیشتر از دیگران قصد ای را مطابق با هویت خود میهای حرفهواقع کسانی که شبکه در .گذارد یم

مشارکت در  یایافراد به در نظر گرفتن مزا قیکه تشو دهد ینشان م جینتا ن،یعالوه بر ا .دارندسازی را  شبکه

 زهیانگ یفقط به کسان کردیرو نیاما ا ؛مؤثر به نظر برسد یا زهیممکن است انگ یا حرفه یا شبکه یرفتارها

ای تحت  ( در مقاله2112)هیکس  د.دانن یخود م تیرا مطابق با هو یا حرفه یساز که از قبل شبکه دهد یم

 یکه کتابداران برا پردازد یم یریتفس یها مجموعهبه بررسی « ای کتابدارانساخت هویت حرفه»عنوان 

 خواستند یکتابداران مدهد که نتایج نشان می. کردند یها استفاده م خود از آن یا حرفه تیساختن هو

شناخت  نیکه همراه با ا یاجتماع یها به پاداش نیشناخته شود و همچن زشمندار گرانید یشان برا حرفه

توسط کتابداران و  یکتابدار یاحرفه یاهوهید که شنکن یرا برجسته م تیواقع نیاها یافتهببرند.  یاست، پ

از ابعاد  یانتقاد یخوانش»ای تحت عنوان ( در مقاله1761) دیگرانزحمتکش و شود. یها ساخته مکاربران آن

 یایپو تیاند که اصوالً ماه بیان نموده «مانوئل کاستلز یا شبکه شدن  یجامعه و جهان هیشده نظر یاسیس

است،  هاتفاق افتاد ریآنچه که در دو سه دهه اخ ،اما ؛شود یم یمستمر راتییهمواره منجر به تغ یدار هیسرما

              که دانست. ضمن آن دارانه هیسرما دیتول وهیش ییایپو جهیها را صرفاً نت تر از آن هستند که بتوان آن مهم

گرفتن  دهیو با ناد دارانه هیجدا از بستر سرما یدر بستر ندهایفرا نیدرباره ا یپرداز هینظر ای فیهرگونه توص

ای ( مقاله1762ان )دیگرو  هینخواهد داشت. عبدال الرا به دنب یدرست نییتب دارانه، هیسرما یروابط اجتماع

 
1. Harrison 

2. Raj 
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دانشگاه آزاد  انیدانشجو یاحرفه تیبوك( بر هو سی)ف یشبکه اجتماع یجامعه شناخت لیتحل»تحت عنوان 

که توسط  ستهالیپروفا یمحتوا لیمصاحبه و تحل یفیروش ک ق،یاند. روش تحقنگارش نموده «المیا

به دست آمده  جیاست. نتاشده  لیتکمبودند، ارشد  یو کارشناس یمقطع کارشناس یدانشجو 16کاربران که 

در  (1211) اندیگرو  نصیبی. ندارد یتأثیر چندان انیدانشجو یا حرفه تیبوك بر هو سیدهد که ف ینشان م

ای ید بر نقش منابع هویت ساز در جامعه شبکهأکبررسی هویت جوان ایرانی با ت»پژوهشی، تحت عنوان 

 ایهویتی جوان ایرانی در جامعه شبکهمختصات به بررسی « )مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران(

ای به بررسی  فضای مفهومی رویکرد کاستلز پیرامون جامعه شبکه بدین منظور با تکیه برپرداخته است. 

 روشطریق  از هادادهاست.  ه شدهساله دانشگاه تهران پرداخت 21تا  11در بین دانشجویان  موضوع مذکور

با توجه . ها تحلیل شدآوری داده حلیل تماتیک در طول فرایند جمعوسیله روش ت همصاحبه عمیق حاصل و ب

ها، شاهد ضعف تعلقات قومی و بازاندیشی در باورهای دینی و مناسکی و قوت تعلقات تمدنی و ایرانی به یافته

  .جوانان مورد مطالعه هستیم

هویت افراد تأثیر دارد. ای بر شبکه دهد که جامعههای انجام شده نشان میپژوهش بررسی پیشینه 

شناسی و ساختار اجتماعی جدید منجر اطالعات به عنوان یک پارادایم مسلط در جوامع امروزی به یک ریخت

توان است. در جهان معاصر همه جا می ای ظهور یافتهبه نام جامعه شبکه جدیدی نتیجه جامعه شده و در

ای اثرات مهمی بر ابعاد مختلف شبکه (. جامعه1761، دیگرانها را مشاهده کرد )زحمتکش و حضور شبکه

بوك بر اجتماعی فیس (. شبکه1761هویت )فردی، مذهبی، خانوادگی و قومی( جوانان خواهد داشت )عابدی، 

همچنین  ،(1762، دیگرانو  یعبدالهای دانشجویان )هویت شخصی و علمی( تأثیر چندانی ندارد )هویت حرفه

بین عوامل درونی، بیرونی و نگرش کتابداران نسبت به جایگاه آتی خود در عصر تحوالت داری  یارتباط معن

های نوین اطالع دارند و برای انطباق با خود با فناوری فناورانه وجود دارد و کتابداران از ارتباط تنگاتنگ رشته

 (.1762ان، دیگرکنند )زبردست و آن تالش می

حاکی از  ها برخی پژوهش)همسو نبوده ای بر هویت شبکه جامعهاره تأثیر های پیشین درب ز آنجا که یافتها

برخی نیز  .ها نیز حاکی از اثرات مثبت آن بر هویت است و برخی پژوهشای بر هویت شبکه جامعهاثرات منفی 

تری در  و دقیقتر  های بیشتر، عمیق انجام پژوهش؛ بنابراین، اند(تأثیر نشان دادهای را بر هویت بیجامعه شبکه

دهد که پژوهشگران  این زمینه ضرورت دارد. همچنین مروری بر سوابق تجربی داخلی و خارجی نشان می

هایی از آثار  نظری متفاوت به جنبه متناسب با موضوع و محور مورد مطالعه خود، هر یک با رویکرد و از نقطه

ای در نقش جامعه شبکه ها، به مطالعه از پیشینه یک اما هیچ ؛اند پرداختهای بر هویت شبکه جامعهگوناگون 

 .اند مبادرت نورزیدهای کتابداران آستان قدس رضوی هویت حرفه
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 شناسی پژوهشروش

پژوهش  نیحاصل از ا هایدادهباشد. گیری کاربردی میو دارای جهت کیفی پژوهش ،از نظر نوع پژوهشاین 

به  2اساس شبکه مضامین و برگرفته  قرار لیو تحل هیمورد تجز 1تحلیل مضمون یفیروش ک قیاز طر

و  7تحلیل مضمون آترید و استرلینگ روشبا استفاده از  هامصاحبهبندی مضامین پرداخته شده است.  طبقه

 . دانهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتافزارهای تحلیل کیفی بدون استفاده از نرم

های مرکزی و وابسته( آستان پژوهش کل کتابداران )کتابخانهمطالعه( در این  گروه هدف )جامعه مورد

 یریگ در نمونهباشد.  میهدفمند  یاحتمالریگیری غ. روش نمونهاستنفر  211رضوی به تعداد  قدس

حاصل  یو نمونه به مدد قضاوت انسان ردیگیاحتماالت صورت نم نیاساس قوان انتخاب نمونه بر یاحتمالریغ

های آستان قدس رضوی از کتابداران کتابخانهنفر  12حجم نمونه پژوهش حاضر را (. 1761)حبیبی،  شودیم

 نمونه بر اساس اشباع نظری نهایی شده است. تشکیل داده است که حجم 

پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختار  های پرسشهای مورد نیاز جهت تحلیل و پاسخ به به منظور تهیه داده

تأثیر  یبررس»به که در آن ( 2121) سونیهربا الگوگیری از پژوهش  فرم مصاحبهاست.  شدهیافته استفاده 

 است. ، تدوین شدهاست پرداخته «کتابداران صربستان یاحرفه تیبر هو یاشبکه جامعه

به جهت شرایط خاص دوره انجام پژوهش )شیوع ویروس کرونا( و همچنین بعد مسافت، امکان مالقات  

ها از طریق پیام مصاحبه های پرسشفایل حاوی  ؛ بنابراینحضوری با مصاحبه شوندگان وجود نداشت

از یکی  ،پژوهشگرهای واتساپ و بله در اختیار مصاحبه شوندگان قرارگرفت و همچنین از آنجا که  رسان

مصاحبه از طریق سیستم  های پرسش، بخشی از استهای وابسته به آستان قدس رضوی کتابداران کتابخانه

زمینه ذهنی و آشنایی با موضوع در اختیار اتوماسیون اداری آستان قدس، جهت مطالعه و ایجاد پیش

صورت تلفنی، برای مصاحبه  م بهپس از هماهنگی و ارائه توضیحات الز و گرفتشوندگان قرارمصاحبه

 ها در بستر پیام رسان واتساپ و بله و از طریق مکالمه صوتی انجام شد.شوندگان ارسال شد و مصاحبه

 هايافته

ها گرفتند و دادهگیری از سازوکارهای تحلیل مضمون، مورد مطالعه قرارآوری، با بهرهها پس از جمعمصاحبه

تحلیل شدند. در  ،دهنده و مضامین فراگیراولیه )مضامین پایه(، مضامین سازمان گذاریدر سه مرحله کد

 
1. Thematic analysis 

2. Thematic networks 

3. Attride & Stirling 
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 صورت دستی انجام شده افزاری استفاده نشد و تمام مراحل بهها از هیچ نرمکدگذاری و تجزیه و تحلیل داده

 است.

کد )مضمون  171ی صورت گرفته مورد بررسی دقیق قرار گرفت و ها مصاحبه، هیاول یکدگذاردر مرحله 

پایه( از آن استخراج شد. سپس مضامین پایه که وجه اشتراك زیادی با هم داشته یا حول یک موضوع و یا 

اند. حاصل این مرحله دهنده را شکل دادهیک ویژگی خاص بودند با هم ترکیب شده و یک مضمون سازمان

گر یذکر شده در مرحله قبل، با یکددهنده به همان منوال دهنده بود. مضامین سازمانمضمون سازمان 11

مضمون فراگیر شناسایی شدند. کلیه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر  1ها،  ترکیب شده و از ترکیب آن

 اند.بندی شدهدسته 1تا  1های های پژوهش در قالب جدولجهت تجزیه و تحلیل و پاسخ به پرسش

مربوط به این پرسش پژوهش که « ایا و اهداف حرفههنقش»نتایج حاصل از کدگذاری مضمون فراگیر 

ارائه  1در جدول  «کنند؟ می تعریف را شان ایحرفه اهداف و ها نقش رضوی چطور قدس آستان کتابداران»

، «یو ارتباط یتوسعه خدمات اطالعات»دهنده است. این مضمون فراگیر در برگیرنده مضامین سازمان شده

 .است« یتیریمد یهانقش»و « یاطالعات یهامهارت یارتقا»

 «ایها و اهداف حرفهنقش». كدگذاری مضمون فراگیر 0جدول 

 مضامین پايه مضامین سازمان دهنده مضمون فراگیر

ها و اهداف نقش
 ايحرفه

توسعه خدمات اطالعاتی و 
 ارتباطی

و  یکتاب صوت دیتولی، مقاالت و آثار علم شیافزا، و ترجمه فیلأت شیافزا
 توسعهي، فكر يهاو پاتوق یو آموزش یفرهنگ يهاگاهیبا پا ارتباطی، كیالكترون
شدن  زهیمختلف و مكان يافزارهااز نرم استفاده، فرهنگ مطالعه جیو ترو

کردن  عمل، مختلف يهاخدمات متنوع به گروه ارائه، و امانت یخدمات فن
 طبق استانداردها

 هاي اطالعاتیارتقاي مهارت

ي، با تجربه کار يتئور يهاآموخته قیتلف، مرتبط با شغل یتخصص التیتحص
ي، رکتابداریغ يهاتجربه و تخصص در حوزه کسبي، ااخالق حرفه تیرعا

 تیعملكرد با دقت و درا بهبود، اطالعات با مطالعه مستمر يروزآمدساز
 يهاتیمسئول تجربه، ضمن خدمت يهااز آموزش يریگبهره، کتابداران

 یپژوهش يهانهیزم گسترش، مختلف

 هاي مدیریتینقش

 يروین يریکارگه ب، هدف يبرا يزیربرنامه ،اهکتابخانه ياستانداردساز
 زهیانگ شیجهت افزا هیو تنب قیمناسب تشو ستمیسي، کارمندمدار، متخصص
 اتخاذ، کتابداران تیسازمان و رشد خالق ییایبستر مناسب پو جادیا، کتابداران

 اختصاص، مدون نامهنیآئ داشتن، رانیو به هنگام توسط مد حیصح ماتیتصم
 يشغل کتابدار يارتقا ياهنهیزم جادیا، بودجه مناسب

 

 شیو ترجمه، افزا فألیت شیافزاکه به مفاهیمی چون « توسعه خدمات اطالعاتی و ارتباطی»در زمینه 

 یهاو پاتوق یو آموزش یفرهنگ یهاگاهیارتباط با پا ،یکیو الکترون یکتاب صوت دیتول ،یمقاالت و آثار علم
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و امانت،  یشدن خدمات فن زهیمختلف و مکان یافزارهافرهنگ مطالعه، استفاده از نرم جیتوسعه و ترو ،یفکر

 6کند. مصاحبه شونده کد اشاره می عمل کردن طبق استانداردها تلف،مخ یهاارائه خدمات متنوع به گروه

در  شهیفکر و اند  و پاتوق یآموزش ،یفرهنگ  گاهیبه پابا توسعه ارتباطات  تواندمی  هر کتابخانه»بیان نمود که: 

جهت ترویج فرهنگ  هدف ما تالش در: »گفت 2کد  شونده مصاحبه همچنین« شود لیخود تبد همنطق

 .«مطالعه است

با تجربه  یتئور یهاآموخته قیمرتبط با شغل، تلف یتخصص التیتحصبا « یاطالعات یهامهارت یارتقا»

اطالعات با  یروزآمدساز ،یرکتابداریغ یهاکسب تجربه و تخصص در حوزه ،یااخالق حرفه تیرعا ،یکار

ضمن خدمت، تجربه  یهااز آموزش یریگکتابداران، بهره تیمطالعه مستمر، بهبود عملکرد با دقت و درا

 17کد  شونده مصاحبهگردد. در این زمینه پذیر مینی امکاپژوهش یهانهیگسترش زم ختلف،م یهاتیمسئول

است و  های نوین تغییرات بسیار زیادی در حرفه کتابداری رخ دادهبا گسترش فناوری: »اشاره کرد که

در : »بیان نمود که 1کد  شونده مصاحبهو « طلبدهماهنگی با این تغییرات، دقت و درایت کتابداران را می

بودند و  عهده گرفته ها را برهای دیگر مسئولیترشته کتابداری، کارشناسان رشتهالتحصیالن نبود فارغ

روز ها را بهتوانیم کتابخانهکتابخانه حالت سنتی داشت. با تلفیق تجربه تخصصی و تحصیالت مرتبط می

 .«کنیم

دهد که شامل ای کتابداران را تشکیل میبخش مهمی از اهداف حرفه« یتیریمد یهانقش»

 ستمیس ،یمتخصص، کارمندمدار یروین یریکارگه هدف، ب یبرا یزیرها، برنامهکتابخانه یاستانداردساز

 تیسازمان و رشد خالق ییایبستر مناسب پو جادیکتابداران، ا زهیانگ شیجهت افزا هیو تنب قیمناسب تشو

اختصاص بودجه مناسب،  ن،مدونامه نیداشتن آئ ران،یو به هنگام توسط مد حیصح ماتیکتابداران، اتخاذ تصم

نوع تصمیمات اتخاذ : »اشاره کرد که 12شونده کد  مصاحبهشود. ی میکتابدار شغل یارتقا یهانهیزم جادیا

  «.تواند تأثیرات مثبت یا منفی بر رفتار کتابداران داشته باشدشده از سوی مدیران می

پرسش پژوهش که  نیمربوط به ا« یشبکه جهاننحوه تعامل با »نتایج حاصل از کدگذاری مضمون فراگیر 

 2در جدول  «می کنند؟ فیچطور تعامل خود با جامعه شبکه جهانی را توص یکتابداران آستان قدس رضو»

توسعه شبکه »، «تعامل فردی»دهنده است. این مضمون فراگیر، دربرگیرنده مضامین سازمان ارائه شده

 .است« شدهپذیری دانش تولید دسترس»و « ارتباطات
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 «ینحوه تعامل با شبكه جهان». كدگذاری مضمون فراگیر 2جدول

 مضامین پايه مضامین سازمان دهنده مضمون فراگیر

 نحوه تعامل با شبكه جهانی

 

 تعامل فردي

 

 

، عمل کردن یفكر کردن و منطق یجهان، ریدست و پاگ نیزدن قوان دور
و کمک  ییاز راهنما استفاده، خود يبرا يشبكه ارتباطات فرد جادیا

در  تیعضو، روز کردن اطالعاتبه يها برا از کتاب استفاده، متخصصان
ی، آموزش ينارهایو سم نارهایدر وب شرکتي،  مجاز يها ها و کانال گروه

 یتخصص يهاشرکت در نشستي، اندوزو دانش يآموزمهارت

 توسعه شبكه ارتباطات

به علم و  یابیدست، داوطلبانه يهاتیفعال گسترشي، اریتوسعه شبكه خادم
 يهاتیفعالي، اریکتابداران در حوزه خادم ارتباطی، هنر روابط عموم

مدارس و انجمن  ي وبا کانون پرورش فكر یمشارکت يهاو برنامه یتعامل
، وجود شبكه ارتباطات لزوم، راتییتغ جادیا ينظر برا تبادلي، کتابدار

 یکارگروه تخصص لیتشك

پذیري دانش تولید دسترس
 شده

 ییبرپایی، افزاو هم یشینداهم يهاو دوره هاشیهما يبرگزار
 يزیربرنامه، مخاطب یازسنجین، دانش اشتراکي، احرفه يها کنفرانس

 هیروح تیتقو، جامعه یمطالعات يفضا گسترش، مخاطب ازیهمگام با ن
، هاتجارب و داشته انتقال، خالق يهادهیو توسعه ا پرورشي، پرسشگر

 به کاربران یاطالعات نینو يها يآموزش کاربرد فناور
 

و « توسعه شبکه ارتباطات»، «تعامل فردی»ی را با شبکه جهانخود  نحوه تعاملمصاحبه شوندگان 

 اند: اند که در قالب مفاهیم زیر به آن اشاره نمودهتعریف کرده« دسترس پذیری دانش تولید شده»

 یبرا یشبکه ارتباطات فرد جادیعمل کردن، ا یفکر کردن و منطق یجهان ر،یدست و پاگ نیقواندور زدن 

در  تیروز کردن اطالعات، عضوبه یها برا و کمک متخصصان، استفاده از کتاب ییخود، استفاده از راهنما

شرکت  ،یاندوزو دانش یزآمومهارت ،یآموزش ینارهایو سم نارهایشرکت در وب  ،یمجاز یها ها و کانال گروه

به علم و هنر  یابیداوطلبانه، دست یهاتیگسترش فعال ،یاریشبکه خادم توسعهی، تخصص یهادر نشست

با کانون  یمشارکت یهاو برنامه یتعامل یهاتیفعال ،یاریارتباط کتابداران در حوزه خادم ،یروابط عموم

لزوم وجود شبکه ارتباطات،  رات،ییتغ جادیا ینظر برا تبادل ،یو مدارس و انجمن کتابدار یپرورش فکر

 یهاکنفرانس ییبرپا ،ییافزاو هم یشیاندهم یهاو دوره هاشیهما یبرگزاری، کارگروه تخصص لیتشک

 یمطالعات یمخاطب، گسترش فضا ازیهمگام با ن یزیرمخاطب، برنامه یازسنجیشتراك دانش، نا ،یا حرفه

آموزش کاربرد  و ها،خالق، انتقال تجارب و داشته یهادهیپرورش و توسعه ا ،یپرسشگر هیروح تیجامعه، تقو

 .به کاربران یاطالعات نینو یها یفناور

تواند هر شخصی برای خودش می»معتقد است که:  1مصاحبه شونده کد « تعامل فردی»در زمینه 

ای از ارتباطات ایجاد کند و در این شبکه برای هر کاری از متخصصان آن جنبه از کار به عنوان مشاوران شبکه

ما نباید »نیز بیان کرد که:  1در همین زمینه مصاحبه شونده کد «. شبکه ارتباطی راهنمایی و کمک بگیرد
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د جهانی فکر کنیم و منطقی عمل واقع بای محدود فکر کنیم، نباید فقط به کتابخانه خودمان فکر کنیم. در

رسیم. بدون ارتباطات به هیچ جا نمی»گفت:  11مصاحبه شونده کد « توسعه شبکه ارتباطات»درباره  .«کنیم

روابط عمومی دو وجه دارد، هنر روابط عمومی و علم روابط عمومی که باید هر دو جنبه با هم وجود داشته 

ها های داوطلبانه فرصتی برای پویاسازی کتابخانهفعالیت»که: اظهار داشت  6و مصاحبه شونده کد « باشد

های مختلف از جمله است. برای مثال شبکه خادمیاری که متشکل از نیروهای داوطلب در زمینه تخصص

که بیشتر به جنبه کاربر و مخاطب محور « دسترس پذیری دانش تولید شده»در رابطه با  ،«باشد کتابداری می

ما باید به نیازسنجی مراجعان »اظهار داشت که:  7مصاحبه شونده کد  .نمایدن اشاره میتعامل کتابدارا

 «.ها پیش برویم بپردازیم و همگام با نیازهای آن

 کتابداران» پرسش پژوهش که نیمربوط به ا« نفوذ یقلمروها»نتایج حاصل از کدگذاری مضمون فراگیر 

 ارائه شده 7در جدول  «کنند؟یم فیتعر خود ایحرفه هویت در را نفوذ قلمروهای کدام یرضو قدس آستان

گسترش خدمات »، «مسئولیت اجتماعی»دهنده است. این مضمون فراگیر دربرگیرنده مضامین سازمان

 .است« قلمرو خدمات عمومی»و « اطالعاتی

 «نفوذ یقلمرو ها». كدگذاری مضمون فراگیر 1جدول 

 مضامین پايه مضامین سازمان دهنده مضمون فراگیر

 قلمروهاي نفوذ

 

 مسئولیت اجتماعی

، افتتراد جامعتته یزنتتدگ تیتتفیک يارتقتتا، داوطلتتب يروهتتایاستتتفاده از ن

زنتگ کتتاب در    ياجرا، انیروستائ آموزش، هامارستانیدر ب یدرمانقصه

عملكترد کتابتداران بتر     يتأثیرگذار، جامعه یسطح آگاه يارتقا، مدارس

 يرشته کتابدار جیترو، کتاب گاهیجا حفظ، سازمان

 گسترش خدمات اطالعاتی

حتول محتور    يزیت ربرنامته ، در امتور  استتدالل ي، عدم انجام کار تكرار

تحتول بتا نگتاه     جتاد یا، کار با تخصص و تجربه شبردیپی، علم تیمرجع

 تیت تقو، پتژوهش  هیت روح تیت تقو، ساختار و قواعد شغل رییتغ ي، احرفه

کار همگام بتا   تیفیک باالبردن، در امور ينگاه نو و جهاد، و نشاط زهیانگ

  فناوري شرفتیپ

 قلمرو خدمات عمومی
بته   ییپاستخگو ، و امانتت  یامور فن، آمارها هیتهی، تیریو مد ییامور اجرا

 يمواز يهابا بخش يهمكار، مخاطبان یاطالعات يازهاین

 

قلمرو »و « گسترش خدمات اطالعاتی»، «مسئولیت اجتماعی»قلمروهای نفوذ مصاحبه شوندگان، 

 .دانندمی ای مهمرا در تعریف خود از هویت حرفه« خدمات عمومی
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افراد جامعه،  یزندگ تیفیک یداوطلب، ارتقا یروهایاستفاده از ن« مسئولیت اجتماعی»در بعد  

جامعه،  یسطح آگاه یدر مدارس، ارتقازنگ کتاب  یاجرا ان،یآموزش روستائ ها،مارستانیدر ب یدرمان قصه

ی بسیار مهم هستند.  رشته کتابدار جیکتاب، ترو گاهیعملکرد کتابداران بر سازمان، حفظ جا یگذارتأثیر

تحول ایجاد  ،ای هزینه دارد ولی با پرداخت این هزینهنگاه حرفه»داشت که:  اظهار 1مصاحبه شونده کد 

باید بگوییم من کتابدار هستم و تخصص و تجربه دارم، پس »نمود که: بیان  6و مصاحبه شونده کد « شود می

 «باید کارها را پیش ببرم

کار با تخصص  شبردیپ ،یعلم تیحول محور مرجع یزیراستدالل در امور، برنامه ،یانجام کار تکرار عدم

و  زهیانگ تیپژوهش، تقو هیروح تیساختار و قواعد شغل، تقو رییتغ ،یاتحول با نگاه حرفه جادیو تجربه، ا

گسترش خدمات »به بعد  فناوری شرفتیکار همگام با پ تیفیدر امور، باالبردن ک ینشاط، نگاه نو و جهاد

همت کتابداران جهت حفظ جایگاه کتاب و »این بود که:  3اشاره دارند و نظر مصاحبه شونده کد « اطالعاتی

هدف من این است »گفت که:  11مصاحبه شونده کد «. تقیمت بسیار مؤثر اسمعرفی و ترویج این کاالی ذی

دهیم کیفیت زندگی خود که حتی یک نفر در یک گوشه از کشور بتواند با اطالعاتی که در اختیارش قرار می

 «.را ارتقاء دهد

 یازهایبه ن ییو امانت، پاسخگو یآمارها، امور فن هیته ،یتیریو مد ییاجرا امور« قلمرو خدمات عمومی»

 2شود که در این مورد مصاحبه شونده کد ی را شامل میمواز یها با بخش یهمکار و مخاطبان یاطالعات

شود و نیازهای  شود بازخورد به وضوح و سریعاً دیدهارتباط نزدیک با مخاطب باعث می»اظهار داشت: 

های همکاری و ارتباط با بخش»نیز بیان کرد:  12و مصاحبه شونده کد « شود اطالعاتی به آسانی پاسخ داده

 «.است رسانی عمومی، فنی و اجرایی کمک کنندهموازی در بسیاری از موارد در کار خدمات

« یجهان یهاهاز مشارکت در شبک یاحرفه تیهو یریتأثیرپذ»نتایج حاصل از کدگذاری مضمون فراگیر 

 ثیراتیأت چه جهانی هایشبکه در مشارکت رضوی با قدس آستان کتابداران» پرسش پژوهش که نیمربوط به ا

ارائه شده است. این مضمون فراگیر دربرگیرنده  2در جدول  «دهند؟ می گزارش خود ایحرفه هویت بر را

توسعه »و « ها و خدمات کتابداریتوسعه کتابخانه»، «هامواجهه با چالش»دهنده مضامین سازمان

 باشد.می« کتابداران های فردی شایستگی

 «یجهان یهااز مشاركت در شبكه یاحرفه تيهو یريتأثیرپذ». كدگذاری مضمون فراگیر 4جدول 

 مضامین پايه مضامین سازمان دهنده مضمون فراگیر

 تیهو يریتأثیرپذ

از مشارکت در  ياحرفه

 

 مواجهه با

بته   یكت یزیف یدسترست  تیمحدود، کتاب یكیزیکمرنگ شدن نقش ف

شتدن مراجعته بته     کتم ، نترنتت یا یو قطعت  نییپتا  سترعت ، اطالعات
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 رمستتند یو انتشار اطالعات غ دیتولي، فناور عیسر راتییتغ، اهکتابخانه هاچالش یجهان يهاشبكه

 و روزافزون اطالعات ادیحجم ز، نترنتیدر بستر ا

 توسعه

 ها و خدمات کتابداريکتابخانه

 يهتا توستعه شتبكه  ، نترنتت یاطالعتات در بستتر ا   يجستجو لیتسه

ارائه ، با ناشران ارتباط لیتسه، کتابخانه آگاهانه منابع انتخابی، اجتماع

 عیتستر ي، کتابتدار  يفزارهتا اتوستعه نترم  ، اطالعات جتامع و روزآمتد  

 يگاههتا یپا توستعه ، تتال یجیکتابخانته د  گستترش ، منابع یسازمانده

 اف منابع يد یپ لیبه فا یدسترسی، نترنتیا

 توسعه

 کتابدارانهاي فردي شایستگی

 قیتتاز طر يریادگیتتکمتتک بتته رونتتد اي، گستتترش اطالعتتات حرفتته

 ينارهتتایشترکت در وب  امكتتانی، كت یو الكترون يمجتتاز يهتا  آمتوزش 

 اهمهارت يارتقا، امر پژوهش لیتسهي، ا حرفه

 

مواجهه با »ی را با عوامل جهان یهااز مشارکت در شبکه یاحرفه تیهو یریپذتأثیرمصاحبه شوندگان 

مرتبط « کتابداران های فردیتوسعه شایستگی»و « ها و خدمات کتابداریتوسعه کتابخانه»، «ها چالش

 اند. دانسته

 یو قطع نییبه اطالعات، سرعت پا یکیزیف یدسترس تیکتاب، محدود یکیزیکمرنگ شدن نقش ف

در بستر  رمستندیو انتشار اطالعات غ دیتول ،یفناور عیسر راتییها، تغکم شدن مراجعه به کتابخانه نترنت،یا

شونده کد نظر مصاحبه .کنند اشاره می« هامواجهه با چالش»به مقوله  و روزافزون اطالعات ادیحجم ز نترنت،یا

های صوتی و الکترونیکی، طبعاً مراجعان کمتری به  با گسترش اینترنت و عالقه به کتاب»این بود که:  2

قطعی و سرعت پایین اینترنت، کار ما را دچار »گفت:  3شونده کد و مصاحبه« کردها مراجعه خواهندکتابخانه

باید بتوانیم تشخیص دهیم که این سایت »اظهار نمود که:  17همچنین مصاحبه شونده کد « کندچالش می

یکی از »گفت:  1شونده کد مصاحبه «اساس تخصص و مستند هستند شویم مطالبش صادقانه و برکه وارد می

 «.حال تغییر مداوم است های کتابداران، روزآمد شدن با گسترش فناوری نوین و درچالش

توسعه  نترنت،یاطالعات در بستر ا یجستجو لیتسهبا « ها و خدمات کتابداریتوسعه کتابخانه» 

ارتباط با ناشران، ارائه اطالعات جامع و روزآمد،  لیتسه انتخاب آگاهانه منابع کتابخانه، ،یاجتماع یها شبکه

 یهاگاهیتوسعه پا تال،یجید منابع، گسترش کتابخانه یسازمانده عیتسر ،یکتابدار یافزارها توسعه نرم

چالشی »گفت: می 11شونده کد است. مصاحبه همگام شده اف منابع ید یپ لیبه فا یدسترس ،ینترنتیا

« کندجهانی فرصت و امکانات در اختیار ما قرارداده و به روند یادگیری کمک می بینم، استفاده از شبکه نمی

 های مجازی و اینترنت، فضایی را ایجاد کردهشبکه»بیان نمود که:  1شونده کد مصاحبه ،یا به عنوان مثال

 « تر از دنیای ماستنظرم حقیقیه است که ب
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از  یریادگیکمک به روند  ،یااطالعات حرفه گسترششامل  «کتابداران های فردیتوسعه شایستگی»

 یارتقا و امر پژوهش لیتسه ،یاحرفه ینارهایامکان شرکت در وب ،یکیو الکترون یمجاز یهاآموزش قیطر

های مختلفی که در بستر ها و وبینارها و برنامه کارگاه»معتقد بود که:  2شونده کد مصاحبه .شودمی هامهارت

افزارهایی که جدیداً ایجاد شده، خیلی به روم و نرمهای اجتماعی، اسکایفضاهای مختلف، شبکهاینترنت در 

 «.کندیادگیری و ارتقای مهارت کتابداران کمک می

« یبر حرفه کتابدار یااثرات تعامل کتابداران با جامعه شبکه»نتایج حاصل از کدگذاری مضمون فراگیر 

جهانی از  مورد جامعه شبکه تواند درفه کتابداری چه چیزی میحر» پرسش پژوهش که نیمربوط به ا

ارائه شده است. این مضمون فراگیر دربرگیرنده  1در جدول  «بگیرد؟ کتابداران آستان قدس رضوی یاد

آشنایی با ابزارهای »و « یرسانخدماتی هافرصت»، «موجود یشغل صینقا ییشناسا»دهنده مضامین سازمان

 باشد.می« ارائه خدمات

 «ای بر حرفه كتابداریاثرات تعامل كتابداران با جامعه شبكه». كدگذاری مضمون فراگیر 5جدول 

 مضامین پايه مضامین سازمان دهنده مضمون فراگیر

اثرات تعامل کتابداران 

اي بر با جامعه شبكه

 حرفه کتابداري

 

 شناسایی نقایص شغلی موجود

ی، شتغل  تیت عتدم وجتود امن  ی، اسیس تیریمد، در سازمان ينگرجانبه کی

وجتود تفتاوت و   ي، انقتش حرفته   يفایعدم ا، و کتاب نترنتیا نیب رقابت

به رشتته   یعدم وجود نگاه تخصص، شدن مراجعه به کتابخانه کم، ضیتبع

ی، رتخصصت یغ تیریمتد ، شدن تخصص کتابتداران گرفته دهینادي، کتابدار

 اهکوچک شدن کتابخانه، بودن رسانه تیاولو

 هايفرصت

 رسانیخدمات

ی، فرصت خدمت فرهنگت ، مراجعان با منابع موجود ازین نیارتباط ب يبرقرا

 يهتا هیسترما ، کتالن  زانیت رکمک به برنامهی، از مجموعه غن يبرخوردار

کتابداران در کمک به حل مسائل و  نقش، مناسب زاتیتجهی، عال یانسان

ارائه خدمات مطلوب بتا  هاي خوب، ، ارزش دادن به ایدهجامعه يهابحران

نگتاه   يجاه نو ب نگاه، معتبر جهان يهااز کتابخانه دیبازد، امكانات محدود

 اداره کردن محض يجاه ب تیریدی، مسنت

 

آشنایی با ابزارهاي ارائه 

 خدمات

، محتور  داشتن ذهن مسئله، اساس تخصص اشاعه اطالعات صادقانه و بر

دادن بته امتر    بهتا ، منتابع ختوب   ییو شناستا  یمعرف، نقش کتابدار يایاح

روابط  تیتقوی، و پشتگرم زهیانگ، تعهد داشتني، ساالر ستهیشاي، ریادگی

 تر داشتنعینگاه عام و وس، شتریارتباطات ب، المللنیب

 

مقوله  7ای بر حرفه کتابداری را مصاحبه شوندگان اثرات تعامل کتابداران آستان قدس با جامعه شبکه

معرفی « آشنایی با ابزارهای ارائه خدمات»و « یرسانخدماتی هافرصت»، «موجود یشغل صینقا ییشناسا»
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و کتاب،  نترنتیا نیرقابت ب ،یشغل تیعدم وجود امن ،یاسیس تیریدر سازمان، مد ینگرجانبه کی .اندکرده

به  یکم شدن مراجعه به کتابخانه، عدم وجود نگاه تخصص ض،یوجود تفاوت و تبع ،یانقش حرفه یفایعدم ا

کوچک  رسانه،بودن  تیاولو ،یرتخصصیغ تیریشدن تخصص کتابداران، مد گرفته دهیناد ،یرشته کتابدار

 بندی شدهدسته« موجود یشغل صینقا ییشناسا»از نقایص شغلی موجود است که در مقوله  هاشدن کتابخانه

دارد این است که  مشکل بزرگی که وجود»اظهار داشت که:  1حبه شونده کد در این زمینه، مصا .است

یا مثالً مصاحبه « شوند و باید کتابداران عنان کار را در دست بگیرندها توسط متخصصین اداره نمیکتابخانه

گرفته حالت رقابت بین اینترنت و کتابخانه راه افتاده که اینترنت سبقت »اظهار داشت که:  17شونده کد 

 «.است

مراجعان با منابع موجود، فرصت خدمت  ازین نیارتباط ب یربرقراشامل « یرسانخدماتی هافرصت»

مناسب،  زاتیتجه ،یعال یانسان یهاهیکالن، سرما زانیرکمک به برنامه ،یاز مجموعه غن یبرخوردار ،یفرهنگ

خوب، ارائه خدمات  یهادهیجامعه، ارزش دادن به ا یهانقش کتابداران در کمک به حل مسائل و بحران

 یجاه ب تیریمد ،ینگاه سنت یجاه معتبر جهان، نگاه نو ب یهااز کتابخانه دیمحدود، بازد مکاناتمطلوب با ا

نظر من مهمترین کاری  به»گفت:  1مصاحبه شونده کد  ،است که در رابطه با این موضوع اداره کردن محض

 کننده و منابع موجود در کتابخانه یا در این است که بین نیاز مراجعه تواند انجام دهد که یک کتابدار می

مهمترین »عنوان کرد که:  2و مصاحبه شونده کد « صورت امکان منابع خارج از کتابخانه ارتباط برقرار کند

در زمینه «. هیمتوانیم بکنیم این است که با همین امکانات محدود خدمات خوبی را ارائه بد کاری که می

اساس تخصص، داشتن ذهن  اطالعات صادقانه و بر اشاعهتوان به می« آشنایی با ابزارهای ارائه خدمات»

 ،یساالر ستهیشا ،یریادگیمنابع خوب، بها دادن به امر  ییو شناسا ینقش کتابدار، معرف یایمحور، احمسئله

اشاره  داشتن ترعینگاه عام و وس و شتریارتباطات ب لملل،انیروابط ب تیتقو ،یو پشتگرم زهیتعهد داشتن، انگ

الملل قوی شود، چون با ارتباطات بیشتر ذهنیت  باید روابط بین»معتقد است که:  6کرد. مصاحبه شونده کد 

ها بدون داشتن شایستگی الزم رشد بعضی»گفت که:  1همچنین مصاحبه شونده کد « شودکهنه عوض می

 «.برای رسیدن به وضعیت شغلی مطلوب، شایسته ساالری حاکم شوداند و باید کرده

 گیری بحث و نتیجه

جهت هماهنگی با این  .است کتابداری رخ داده های نوین تغییرات بسیار زیادی در حرفهبا گسترش فناوری

های قای مهارتهای مداوم و مستمر به توسعه فردی و ارتتغییرات، الزم است که کتابداران با مطالعه و آموزش

خویش بپردازند. کتابداران جهت ارائه خدمات مطلوب و پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی متنوع مراجعان، باید 
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واقع کتابداران در  افزارهای کاربردی را فراهم نمایند. درهای دسترسی آنان به خدمات الکترونیکی و نرمزمینه

مراجعان و رفع نیاز اطالعاتی آنان  ،یابند. کتابداران آستان قدسمیای ، نقش و اهداف تازههای تازه هویتقالب

ای خود معرفی نمودند و اعالم نمودند که برای ارائه خدمات مطلوب را به عنوان اولویت مهمی در اهداف حرفه

ها و ههای خود دارند. در کنار این مورد، اشاره نمودند که شیوبه مراجعان همواره سعی در باال بردن مهارت

هایی هم برای این هدف ارائه دادند. عالوه بر ابزارهای ارائه خدمات هم نیاز به ارتقا دارند و پیشنهادات و ایده

تجربه و مشوق در پیشبرد این اهداف بسیار حائز اهمیت است.  مواردی که ذکر شد، نقش مدیران متخصص، با

یمات مدیران بستگی زیادی دارد. مدیران با استفاده واقع احساس هویت و تعیین اهداف کتابداران به تصم در

...  ریزی برای هدف وهای ارتقای شغلی، تشویق و تنبیه، برنامهاز ابزارهای مدیریتی الزم مانند سیستم

های آموزشی و نظر گرفتن دوره های کتابداران را بهبود بخشند و حتی با درتوانند انگیزه، خالقیت و مهارت می

بر نقش  یادیز دیکأشوندگان تمصاحبه های شغلی آنان کمک کنند.به توسعه مهارت ،من خدمتهای ض کالس

ها تالش در جهت ارائه خدمات مطلوب واقع، هدف آن خود دارند. در یابه اهداف حرفه یابیدر دست تیریمد

نقش  نهیزم نیکه در ا باشدیواسطه آموزش و پژوهش مه ب شیخو یهامهارت شیمختلف و افزا یهاوهیبه ش

 ( و1211) دیگرانو  نصیبینتایج پژوهش حاضر، در این زمینه با نتایج پژوهش  .دانندیثر مؤم اریرا بس رانیمد

ای را مرتبط با توسعه فردی و شغلی گیری هویت حرفهها نیز شکلهمخوانی دارد، زیرا آن  (2121) سونیهر

اند و نقش مؤثر منابع هویت ساز و هویت سازی را مطابق نظریه ای دانستههای توسعهو تغییر در شبکه

 اند.کاستلز، نشان داده

های گسترده ارتباطات روی واسطه ارتباط با جامعه شبکه جهانی، ناگزیر به ایجاد شبکهه کتابداران ب

پردازد و بیات میها به اشتراك دانش و تجریا متخصصان دیگر رشته دیگراناند که در آن هر کتابدار با آورده

نتیجه این تعامالت، هدف  نماید که درها میهمزمان اقدام به نیازسنجی کاربران و رفع نیاز اطالعاتی آن

گردد. کتابداران آستان قدس به این امر واقف بودند که اگر به اطالعات اندك ها محقق میپویاسازی کتابخانه

شود، ای دستخوش تغییر میصورت لحظه ساختار اطالعاتی آن بهخویش بسنده کنند به زودی در دنیایی که 

رشته و ارتباط  نیحاکم بر ا طیاز شرا یخوب  به آستان قدس کتابداراندچار سردرگمی و انزوا خواهند شد. 

های ها با ایجاد شبکه. آنکنند یانطباق با آن تالش م یو برا تهاطالع داش نینو یها یتنگاتنگ آن با فناور

ها و لزوم تعامل باط فردی یا اجتماعی سعی در اشتراك دانش دارند و همگی به نقش گسترده و مؤثر شبکهارت

کنند. زیرا پیشرفت خود را مرهون اشتراك دانش خویش و استفاده از دانش به با آن در زندگی امروز اشاره می

 دانند.ها میاشتراك گذاشته شده در این شبکه
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توانند بسیاری از خدمات را به کاربران های اجتماعی مجازی میلیت در شبکههمچنین با حضور و فعا

ها و افزایش اطالعات  ها، جهت توسعه مهارتارائه دهند و از اطالعات به اشتراك گذاشته شده در این شبکه

اطالعات پردازند، در مقابل ها به بررسی صحت اطالعات به اشتراك گذاشته شده می خویش کمک بگیرند. آن

دهند. نتایج مهم و آموزشی واکنش مثبت و در مقابل اطالعات نادرست یا مشکوك واکنش منفی نشان می

( و 1211، نارمنجی )(2111) دیگرانو  راج، (2113) 1وندوزپژوهش حاضر، در این زمینه با نتایج پژوهش گ

ها در زندگی و ه و تأثیر حضور شبکهها نیز به اهمیت فزایندهمراستاست. زیرا آن (1761) دیگرانزحمتکش و 

های اجتماعی بیشتر باشد میزان کنند که هرچه اعتماد به شبکهکنند و بیان مینحوه تعامل با آن اشاره می

 ها بیشتر است.  گذاری اطالعات توسط کتابداران با آن برقراری ارتباط و اشتراك

بر مسئولیت اجتماعی خویش در قبال جامعه  کید زیادیأای تکتابداران در تعریف خود از هویت حرفه

دانند. کتابداران جهت ارتقای سطح آگاهی و کیفیت زندگی افراد جامعه می دارند و هدف خود را تالش در

...(  پردازند )مثل خدمات مدیریتی، امانت وآستان قدس عالوه بر قلمرو عمومی که در آن به ارائه خدمت می

ها سعی اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه دارند. آن ئه خدمت در حیطهاای برای اربرنامه گسترده

واقع،  های گوناگون به رفع نیاز اطالعاتی مخاطبان و ایجاد تحول بپردازند. درکنند با استفاده از شیوه می

کنند. اشتراك در کتابداران آستان قدس قلمروهای نفوذ اجتماعی، اطالعاتی و عمومی را برای خود تعریف می

ای خود را تعریف کنند و ها و اهداف حرفهکند بهتر بتوانند نقشقلمروهای نفوذ، به کتابداران کمک می

 و تحوالت مدنظر خویش را ایجاد کنند. نتایج پژوهش حاضر، در این زمینه با نتایج پژوهش کسپریونینه

را در دو قلمرو شناختی و  ایحرفه نیز هویت هاهمخوانی دارد زیرا آن (2121) سونیهر و (2116) دیگران

ای کتابداران ها و اهداف حرفههای نفوذ مشترکی را برای نقشاند، همچنین حوزهاجتماعی دسته بندی کرده

 اند.شناسایی نموده

کمرنگ شدن نقش  هایی در زمینههای جهانی، درگیر نگرانیکتابداران آستان قدس با مشارکت در شبکه

ها در جامعه آگاه باشند، ولی از آنجا که به نقش بی بدیل کتابخانهکتاب، کتابخانه و اهمیت شغل کتابداری می

های مختلف حرفه کتابداری چه از لحاظ فردی و چه از لحاظ شغلی هستند سعی در تقویت و توسعه جنبه

اند. واقعیت این است که امروزه با حجم وسیع ذیرفتهدارند و این مشارکت را به عنوان یک فرصت برای رشد پ

است، احیای نقش فیزیکی ها و در حقیقت رقبایی که برای کتاب و کتابخانه پدید آمده از اطالعات و جایگزین

 بنابراین،است.  کتاب و ترغیب افراد جهت حضور فیزیکی در محیط کتابخانه، به امری ضروری تبدیل شده

ها بپردازند جانبه توان کتابخانهکل کتابداران آستان قدس اعتقاد دارند که باید به تقویت همهبرای رفع این مش

 
1. Gündüz 
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افزارهای  ها و نرمها، پایگاهبعد توسعه سیستم خویش و چه در و چه در بعد آموزشی و پژوهشی در حرفه

ها تاب بکوشند. آنکتابداری و همچنین در بعد ترویج مطالعه و ممانعت از کمرنگ شدن نقش فیزیکی ک

 دانند. ها میهای جهانی را فرصت و امکاناتی برای کمک به روند یادگیری و ارتقای مهارتمشارکت در شبکه

شود، اشاعه اطالعات غلط در فضای گسترده و نکته دیگری که باعث نگرانی کتابداران آستان قدس می

توانند با ایجاد ان قدس رضوی اعتقاد داشتند که میبا این وجود، کتابداران آست .خارج از کنترل مجازی است

های اطالعاتی اینترنتی و ارائه اطالعات جامع و مستند و همچنین از طریق توسعه  و گسترش پایگاه

ای دیجیتال، به رفع این مشکل کمک کنند. نتایج پژوهش حاضر، در این زمینه با نتایج پژوهش  کتابخانه

زیرا  ؛همراستا است( 2111) دیگرانو  راج و (2121) سونیهر(، 1211) دیگرانو  نصیبی، (1761عابدی )

ای کنند که جامعه شبکه واقع اشاره می در دانند. یمؤثر م کتابدارانعملکرد  را در نحوه یاجامعه شبکههمگی 

دارد شبکه می( که اذعان 1762) دیگرانو  هیعبدالولی با پژوهش  دارد. یت اثرات مثبت و منفیابعاد هو یرو

 ، همراستا نیست.ندارد یتأثیر چندانای اجتماعی بر هویت حرفه

ها خواهند نقایص شغلی و رفع آن ها قطعاً درگیر مقایسههای جهانی، آنبا مشارکت کتابداران در شبکه

 در را یتحوالت ایشبکه جامعهشد.  شد و زمینه ایجاد تغییرات زیادی در حرفه کتابداری ایجاد خواهد

 یهانهیزم یاجامعه شبکه نیهمچن .است کرده جادیا جهان سراسر در اقتصاد و استیس ،یفناور یهانهیزم

 در رییتغ و خدمات یهامدل اطالعات، تیریمد یبرا یمختلف یهاروش و داده قرار تأثیر تحت زین را یکتابدار

صورت گسترده در شبکه ه الزم است کتابداران ب .است داده ارائه را متفاوت خدمات به افراد یدسترس نحوه

ها و تهدیدهای شغلی خود آگاه شوند، بتوانند به رفع نقایص جهانی مشارکت داشته باشند تا از فرصت

کتابداری،  ای خود و سازمان استفاده کنند. چون در حرفههای حرفهاحتمالی بپردازند و آگاهانه از ظرفیت

های کتابداران آستان قدس قالب تالش .اطالعات مورد نیاز به مراجعان بسیار مهم استرسانی و ارائه  خدمات

 کتابداری برای پویایی و حیات خود الزم است با جامعه باشد و حرفهمعطوف به باال بردن کیفیت خدمات می

زمینه با نتایج  جهانی ارتباط فعال داشته باشد. نتایج پژوهش حاضر، در این پیوسته در حال تغییر شبکه

ها نیز به برخی خوانی دارد زیرا آنهم (1763) ریخج، (1762) دیگرانزبردست و و  (2121) سونیهرپژوهش 

های مختلف اثر این کنند و به بررسی جنبههای نوین در جامعه اشاره میارتباط با فناوری و از مزایا و معایب

به  یو جهان یامنطقه ،یکتابداران به صورت محلکنند که  می پردازند. همچنین اشارهها در جامعه میفناوری

 .کنندیارتباط برقرار م یصورت منفعل و فعال و با درجات مختلف همکار

 در، کتابدداران هسدتند  های مشابهحاضر و بسیاری از پژوهش  جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش ، 

رسانی هستند. مدیران سطوح مختلف سازمان و مدیران  های زنجیر اطالعواقع کتابداران یکی از حلقه
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هدا بده عندوان گدروه هددف و      همچنین کاربران کتابخانه .ها نقش مهمی در این زنجیره دارندکتابخانه

 توانند به عنوان جامعه آماری انتخاب شدوند و نقدش جامعده    نهایی اطالعات، هرکدام می کنندهمصرف

 ها به صورت مجزا مورد مطالعه قرارگیرد.جهانی بر ابعاد مختلف هویت هرکدام از گروه شبکه

 پذیری دانش تولید شده نشان داد های اطالعاتی و دسترسارتقای مهارت های پژوهش در زمینهیافته

و تولیدد محتدوا و    هدای مجدازی  راستای مددیریت و اسدتفاده از شدبکه   که کتابداران آستان قدس در 

وبینارهدای  آموزشدی و   هدای  تفاده از دانش تولید شده توسط سایر افراد، نیازمند برگدزاری کارگداه  اس

 بینی و اجرا شوند.پیش ،های تخصصی مرتبط با شغلای هستند. الزم است دورهحرفه

 هدای فدردی کتابدداران آسدتان قددس نشدان داد کده        شایسدتگی  های پژوهش در زمینه توسدعه یافته

ان قدس به هدف دسترسی به شبکه جهانی اطالعات و استفاده از منابع اطالعاتی رو به کتابداران آست

گسترش، تمایل به گسترش شبکه ارتباطات در سطح ملی و جهدانی دارندد. در ایدن زمینده پیشدنهاد      

 ای که سبب استفاده از ریز موضوعات وهای دسترسی به اطالعات جامعه شبکهشود که زیرساختمی

گردد،  ای کتابداران آستان قدس رضوی میها و تقویت هویت حرفهطالعاتی، کاهش هزینههای اسوژه

 فراهم گردد.

 سپاسگزاری

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه پیام نور، به خاطر حمایت معنوی در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری 

 شود.می

 فارسی منابع

 .21(، 21)2 ،ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت. مجازیهای  هویت انسانی در رسانه(. 1711اخگری، محمد )

 .1-2، 18، بهارستان امیپها و کتابداران. بر کتابخانه یاطالعات نینو يها ي(. تأثیر فناور4381) هیراض ،ییبقا

  .مرغیتهران: س ي.ترجمه محمدرضا جعفر .دیتمدن جد يبه سو (.4371تافلر، هایدي ) ؛، الوینتافلر

 . ریمد پارس کیالكترون نشر. یراحتمالیغ و یاحتمال يریگنمونه (. 4398حبیبی، آرش )

https://parsmodir.com/db/research/sampling-types.php 

در  یدر تحول جامعه مدن یلیرسان موباامیپ يافزارها و نرم یاجتماع يها شده: نقش شبكه ياجامعه شبكه(. 4397) وسفی ر،یخج

 .یارتباطات اجتماع شیرشته ارتباطات، گرا ،ينامه مقطع دکتر انی. پارانیا

: یخود در عرصه تحوالت فناورانه )موردپژوه یآت گاهینگرش کتابداران نسبت به جا(. 4391زیارتی عزیز، اکرم ) ؛زبردست، مریم

 .415-454(، 3)21، فصلنامه مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعاتي(. آستان قدس رضو يکتابداران کتابخانه مرکز

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/70/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-40-
https://parsmodir.com/db/research/sampling-types.php
https://parsmodir.com/db/research/sampling-types.php
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شدن (. خوانشی انتقادي از ابعاد سیاسی شده نظریه جامعه و جهانی 4395ستارزاده، احمد ) ؛زحمتكش، حسین؛ صوراناري، حسین

 .281-255(، 20)4، الملل دانشگاه عالمه طباطباییهاي روابط بینفصلنامه پژوهشاي مانوئل کاستلز. شبكه

هویت  تقویتبر  سازمانی بهسازيهاي  تأثیر برنامه .(4399) لهینسب، جم ياریزهرا؛  كوکار،ی، مهوش؛ ننمهر آورا ؛يکبر ،یدهقان

 . 211-259، 55 ،شناسی ن و روا یتیتربفصلنامه مطالعات علوم . اي معلمانحرفه

 نامه، پایانشهر اصفهان( يجوانان )مطالعه مورد یاجتماع تیهو يبه رو ايشبكه نقش جامعه یبررس(. 4390) میمر عابدي،

 حضوري.هاي نیمهریزي و رفاه اجتماعی، پردیس آموزشارشد رشته برنامهکارشناسی

 ايحرفه تیبوک( بر هو سی)ف یشبكه اجتماع شناختیجامعه لی(. تحل4391فاطمه ) ،یغالم ؛عارف ،یدعبدالهیس؛ زهرا ،یعبداله

 سنندج. ،ییدانشجو ستیپنهان ز يهابیآس يسراسر شیهما نیششم .المیدانشگاه آزاد ا انیدانشجو

  (13)44، پژوهش فصلنامه مجلس و، ینیمحمدرضا مع :ترجمه .دیجد تیواي و هجامعه شبكه. (4383) مانوئل کاستلز،

 تهران: طرح نو. .ترجمه حسن چاوشیان. عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ )قدرت هویت(. (4380) مانوئل کاستلز،

 تهران: طرح نو. ان،یقلیاحد عل :ترجمه. عصر اطالعات. (4380) مانوئل کاستلز،

  .طرح نو . تهران:خاکباز نیافش ان،یقلیاحمد علترجمه  .4 ي. جا شبكه  عصر اطالعات، ظهور جامعه (.4385) مانوئل ،کاستلز

 .طرح نوتهران:  .خاکباز نیافش ان،یقلیاحمد عل. ترجمه 2 . جتیعصر اطالعات، قدرت هو (.4385) مانوئل کاستلز،

 طرح نوتهران:  .خاکباز نیافش ان،یقلیاحمد عل. ترجمه هزاره پایان: فرهنگ و جامعه اقتصاد،: اطالعات عصر (.4385) مانوئل کاستلز،

 4 ،نامه فرهنگ دانش فصل ی.عباس يمهدترجمه  .یشدن و توده اجتماع یاطالعات، جهان يفناور(. 4385) مانوئل کاستلز، 

 تهران: انتشارات علم و ادب ي.دیسع اصغری. ترجمه علیجهان یكپارچگیدرباره  ییشدن، گفتارها یجهان. (4379ی )آنتون دنز،یگ

 يمجاز یاجتماع يها در شبكه یعموم يها اطالعات کتابداران کتابخانه يگذاررفتار اشتراک ی(. بررس4100) يدمهدیس ،ینارمنج

 ییدانش و نظام معنا یابیفصلنامه باز .49 دیکوو روسیو يها تیدر دوران محدود

https://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.55738.1374 
نشریه پژوهش . يگیري آن: یک مقاله مرورپرستاران و عوامل مرتبط با شكل ايحرفههویت . (4391) ، احمدلیال؛ قربانی ولیزاده،

 .97-88(، 1)40، پرستاري ایران

 مطالعه) ايشبكه جامعه در ساز هویت منابع نقش بر کیدأت با ایرانی جوان هویت بررسی(. 4100) مرجان نصیبی، سیدضیاء؛ هاشمی،

 .998-975 ،(1)40 ،ایران در اجتماعی تحقیقات و مطالعات(. تهران دانشگاه دانشجویان موردي

 

References 

Abedi, M. (2011). Investigating the role of network society on the social identity of youth (Case 

study of Isfahan), Master's thesis in the field of social planning and welfare, part-time 

education campus. (in Persain)  
Abdollahi, Z., Seyed Abdollahi, A. & Gholami, F. (2015). Sociological analysis of social 

network (Facebook) on the professional identity of students of Ilam Azad University. Sixth 

National Conference on Hidden Injuries of Student Biology, Sanandaj. (in Persain) 

Akhgari, M. (2009). Human identity in virtual media. Ettelaate Hekmat va Marefat, 4(40), 28. 

(in Persain) 

https://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.55738.1374
https://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.55738.1374


 27                                                                                                           0شماره  ،25دوره ، 0410 ،رسانی كتابداری و اطالع

 

Anttiroiko, A. (2015). Networks in Manuel Castells’ theory of the network society, See 

discussions, stats https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65617/ 

Baqaei, R. (2005). The impact of new information technologies on libraries and librarians. 

Baharestan Message, 48, 2-4. (in Persain) 

Castells, M. (2001). Information Age: Economy, Society and Culture (Power of Identity). 

Translated by Ahmad Aligholian, Hassan Chavoshian, and Afshin Khakbaz. Tehran: Tarhe 

No 

Castells, M. (2001). Information era. Translated by Ahad Aliqlian. Tehran: Tarhe No. 

Castells, M. (2004). Network community and new identity. Translated by Mohammad Reza 

Moeini. Quarterly Journal of Parliament and Research, 11(43). 

Castells, M. (2006). The information age, the emergence of a networked society. Volume 1. 

Translated by Ahmad Aligholian and Afshin Khakbaz. Tehran: Tarhe No. 

Castells, M. (2006). Information age, the power of identity. Volume 2. Translated by Ahmad 

Aligholian and Afshin Khakbaz. Tehran: Tarhe No. 

Castells, M. (2006). The information age, the end of the millennium. Volume 3. Translated by 

Ahmad Aligholian and Afshin Khakbaz. Tehran: Tarhe No. 

Castells, M. (2006). Information technology, globalization and social mass. Translated by 

Mehdi Abbasi, Culture of Knowledge Quarterly, 1 

Dehghani, K., Mehr Avaran, M., Nikokar, Z., & Yari Nasab, J. (2020). The effect of 

organizational improvement programs on strengthening the professional identity of 

teachers. Journal of Educational Sciences and Psychology, 55, 259-266. (in Persain) 

Gibson, D. M., Dollarhide, C. T., & Moss, J. M. (2010). Professional identity development: A 

grounded theory of transformational tasks of new counselors. Counselor Education and 

Supervision, 50, 21–37. 

Giddens, A. (2000). Globalization, speeches about global integration. Translated by Ali Asghar 

Saeedi. Tehran: Science and Literature Publications. (in Persain) 
Gündüz, U. (2017). The Effect of Social Media on Identity Construction. Mediterranean 

Journal of Social Sciences, 8(5), 85-92. 
Habibi, A. (2019). Random and non-probabilistic sampling. Pars Electronic Publishing 

Manager. https://parsmodir.com/db/research/sampling-types.php. (in Persain) 

Harrison, A. (2020). The Impact of the Network Society on the Professional Identity of Serbian 
Librarians. Doctoral dissertation, Emporia State University. 

Hashemi, S., & Nassibi, M. (2021). Study of Iranian youth’s identity in network society (Case 

study of Tehran University students). Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 

10(4), 975-998. (in Persain)   
Hicks, D. (2020). The Construction of Librarians' Professional Identities: A Discourse Analysis. 

Canadian Journal of Information and Library Science, 38(4), 251-270. 

Kemmis, S. (2017). What Is Professional Practice? Recognising and Respecting Diversity in 

Understandings of Practice. In Elaborating Professionalism: Studies in Practice and Theory, 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65617/
https://parsmodir.com/db/research/sampling-types.php


 ای كتابداران آستان قدس رضویای در هويت حرفهنقش جامعه شبكه                                                                                 28

 

ed. Clive Kanes, 65-139. London: Springer. http://dx.doi. org/10.1007/978-90-481-2605-

7_8. 

Khojir, Y. (2018). Networked community: The role of social networks and mobile messaging 

software in the evolution of civil society in Iran. Doctoral dissertation, field of 

communication, social communication orientation. 
Narmanji, S. M. (2021). Investigating the Behavior Sharing Information of Public Library 

Librarians in Virtual Social Networks during the Constraints of the Covid 19 Virus, 

Quarterly Journal of Knowledge Recovery and the Semantic System 

https://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.55738.1374 
Raj, M., Fast, N., & Fisher, O. (2018). Identity and Professional Networking. Personality and 

Social Psychology Bulletin, 43(6), 722-784. 
Ten Hoeve, Y., Jansen, G., & Roodbol, P. (2013). The nursing profession: public image, self-

concept and professional identity. A discussion paper. Journal of Advanced Nursing, 70(2), 

295-309. 

Toffler, A., & Toffler, H. (1997). Towards a new civilization. Translated by Mohammad Reza 

Jafari. Tehran: Simorgh. 
Valizadeh L. & Ghorbani F. (2016). Nurses’ professional identity and Related Factors in 

formation it: A review article. Iranian Journal of Nursing Research, 10(4), 88-97. (in 

Persain) 
Willett, G., & Clarke, D. (2014). Constructing nurses' professional identity through social 

identity theory. International Journal of Nursing Practice, 20(2), 164-169 
Zahmatkesh, H., Sooranari, H., & Sattarzadeh, A. (2016). A critical reading of the politicized 

dimensions of society theory and the globalization of Manuel Castells networks. Quarterly 

Journal of International Relations Research, 1(20), 255-284. (in Persain) 
Zebardast, M., & Ziarati Aziz, A. (2015). Recognising the Viewpoints of Librarians of Central 

Library of Astan Quds Razavi about Their Professional Position in Future (with Emphasis 

on Information Technology Role). National Studies on Librarianship and Information 

Organization, 26(3), 151-165. (in Persain) 

https://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.55738.1374

