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اه ميان علوم مختلف، كتابوداری   ها:يافته نگريسته شود.شناسی علم ااالعات و دانشحوهه ارتبااات به مسائل 
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نظريه كاربری و اقناع، نظريه بينامتنيت، نظريه اجتمواعی شودن، نظريوه يواد يری اجتمواعی، نظريوه شوناخت        

سواهی قابليوت كواربرد در بافوت علوم      بانی، نظريوه اشواعه نوویوری و نظريوه برجسوته     اجتماعی، نظريه درواهه
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 مقدمه

پيوندهای بسيار ميان ااالعات و ارتبااات سبب شده است ميان دو حووهه ارتبااوات و علوم    

ايون دو   نظوران صواحب د شوود.  ای ايجوا فزاينوده  ایرشوته بينشناسی پيوند ااالعات و دانش

منودی بيشوتر اه دانوش يکوديگر هسوتند.      مند به ايجاد ارتباط بيشتر برای بهرهحوهه نيز عالقه

هايی كه بتواند پيوندهای نظری ميان اين دو حووهه را یشوکار كنود    ايجاد چارچوب رواهاين

چگونگی كواربرد  ها و ها، تفاوترسد. اين امر اه اريق شناسايی شباهتمی به نظرضروری 

چيسوتی رابطوه ميوان     دربواره اسوت. پرسوش    پوذير امکوان مفاهيم يك حوهه در حوهه ديگور  

هوايی  شناسی جديد نيست هيرا هر دو رشته در ير فعاليتارتبااات و علم ااالعات و دانش

تفسوير و اسوتفاده اه عالئوم     موديريت،  ذخيوره، انتقوال،   ،دهوی سواهمان مشتركی مانند ايجاد، 

كوه كوار    تأكيددارنود حوهه ارتبااات جمعی بر نهادهايی  نظرانصاحباور مثال، . بههستند

و توهيع ااالعات برای مخاابوان جمعوی اسوتم امووری كوه در       دهیساهمان انتخاب، هاین

 ها نيز مناسب است.اغلب موارد برای توصيف ماهيت كتابخانه

شناسوی  علوم ااالعوات و دانوش   سوائل  علم ارتبااات بوه م  هایيهنظرمنظر در مقاله حاضر اه 

هوا و چگوونگی كواربرد ايون     هوا، تفواوت  اه اريوق شناسوايی شوباهت   شود تا بتوان نگريسته می

 منظوور بوه  شناسی پرداخت.مفاهيم به  سترش حوهه مفهومی و عملی علم ااالعات و دانش

 :قرارداد موردتوجهتوان هايی را میبررسی رابطه ميان اين دو رشته رهيافت

 های موضوعات و منابع اين دو حوههها و تفاوتشناسايی شباهت -

 شناسايی الگوهای استناددهی نويسند ان اين دو حوهه -

 های اين دو حوهههای نظريهها و تفاوتشباهت شناسايی -

م يوا  كننود موی های اين دو حوهه يکديگر را تکميل هايی كه در ین، نظريهبررسی همينه -

 (.0440، 0حوهه قابليت كاربرد در حوهه ديگر را دارند )رابن های يكمواردی كه نظريه

                                                           
1.Ruben 
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 (0499) 9و ای. كتز 0. بلومرجی جی.، 1نظريه کاربری و اقناع

هوای  هننود و در كواربری  ها فعاالنه دست بوه انتخواب موی   بر اساس اين نظريه، كاربران رسانه

 تورين بخوش رضايتخاب بنابراين امکانات متعددی برای انت مكنندای هدفمند عمل میرسانه

ای را  يرند كوه چوه برناموه   (م افراد خود تصميم می043، ص 0934رسانه دارند )شکرخواه، 

هوای  ارهش اه عاليق شخصی، یرهوها، هایناه كدام وسيله ارتباای انتخاب كنند و تصميم 

هوای جسوتجوی رضوايت و شوادی و ارضوای نياههوای مختلوف سرچشومه         عوادت  اعتقادی،

اين نظريوه بوه مطالعوه انگيوزه كواربران در       به عبارتی(. 990ص ، 0949، احمدهاده)  يردمی

پورداهد و چگوونگی اسوتفاده اه رسوانه بورای اقنواع       استفاده اه رسوانه و دسترسوی بوه ین موی    

 دهد. بر پايه اصول اين نظريه:نياههای ینان را توضيح می

 كنند.می ها برای رفع نياههای شخصی جستجومخاابان در رسانه .0

 های مخاابان هدفمند است.انتخاب .0

 (.9،2011)چو،  وه و لی های خود در استفاده اه رسانه ی اه هستندمخاابان اه انگيزه .9

شناسووی، در همينووه باهيووابی ااالعووات در م ووي  ايوون نظريووه در علووم ااالعووات و دانووش

 ويوژه بوه بع ااالعواتی  كتابخانه كاربرد دارد و در بررسوی انگيوزه كواربران در اسوتفاده اه منوا     

 است. ارحقابلاينترنت 

منودی شناسوايی   هايی كه در اين همينه انجام شده است، سه نوع اقناع يا رضوايت در پژوهش

 شده است:

 مندی اه م توا )ااالعات موجود در اينترنت(رضايت .0

 مندی اه فرايند )روش استفاده اه اينترنت(رضايت .0

 يك ابزار ارتباط بين فردی عنوانبهرنت مندی اجتماعی يعنی نقش اينترضايت .9

های كاربران كتابخانوه را  مندی و انگيزهتوان عوامل مؤثر در رضايتبر پايه اين نظريه می

كواربران اه باهيوابی ااالعوات، يکوی      هوای ايون همينوه دو انگيوزه    شناسايی كرد. در پژوهش

                                                           
1. uses and gratification theory 

2. J.G. Bulmer 

3. E. Katz 

4.Chua, Goh, Lee 
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(. 2011 ووه و لوی،    سر رمی است و ديگری برای تعامل و برقراری ارتبواط اسوت )چوو،   

يوابی كواربران در كتابخانوه را    بدين ترتيب با استفاده اه ايون نظريوه كتابوداران رفتوار ااوالع     

های جسوتجوی ینوان را توجيوه    مشاهده و چگونگی تأثير عوامل  ونا ون بر انتخاب راهبرد

بينوی و عوامول   يابی كاربران را پويش توان رفتار ااالعهای افراد میكنند. با بررسی انگيزهمی

 (.0440، 0كرد )چاتمن تبيينمؤثر بر ین را 

 (0499)دهه  9جوليا كريستوا، 2نظريه بینامتنیت

ديوده   9كند كه متون جدا و مستقل نيستند و هر متن بايد درون يك بافوت اين نظريه بيان می

 (. در علوم 0940شود. به عبارتی هر متن يك واقعيت در درون متن ديگر است )شوکرخواه،  

ها كوه  ويژه در داستانبندی متون، بهساهی و ردهشناسی اين نظريه در نمايهااالعات و دانش

جنبه سر رمی و پژوهشی دارند، قابليت استفاده دارد. همواره پژوهشگران حوهه ادبيوات در  

هوای داسوتان   شووندم هيورا اغلوب كتواب    ها در كتابخانه با مشوکل روبورو موی   باهيابی داستان

وجوود نودارد. بوه     هوا ینبنودی مناسوبی بورای باهيوابی     هوای رده شوند و نظامهی نمیسانمايه

 موردتوجوه هوا كوه   هوا، م تووای داسوتان   بنودی رايود در كتابخانوه   هوای رده عبارتی در ارح

يوك   عنوانبهبندی كه داستان را های ردهشوند. ارحباهيابی نمی پژوهشگران ادبيات است،

-ها را با هدف سر رمی مطالعه موی ، برای افرادی كه داستانكنندمدرك مجزا توصيف می

پژوهشگران نياهمنود برقوراری پيونود ميوان یثوار ادبوی        كهدرحالیكنند قابليت كاربرد دارد. 

های مشابه هستند. بر اين اسواس ايجواد   بوده و اغلب نياهمند شناسايی یثار داستانی با ويژ ی

روابو  بينوامتنی ميوان متوون باشود بسويار سوودمند        رهگيری  به دنبالبندی كه يك ارح رده

 است.

                                                           
1.Chatman 

2. intertextuality theory 

3. Julia Kristeva 

4. Context 
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 3يا شناخت اجتماعي 2و نظريه يادگیری اجتماعي 1نظريه اجتماعي شدن

و  انود پيوسوته هوم بهحاالت وجدان جمعی، نتيجه شيوه برخورد افرادی است كه  بخش عمده

ان ايون وجودان حاصول هنود ی  روهوی و جريو       اهینجاكوه  ذارنود.  بر يکديگر توأثير موی  

مرجوع   درواقوع كنود.  است، تنهوا ماهيوت  وروه اسوت كوه ین را توجيوه موی        اجتماعی شدن

ای كوه هور فوردی كوه نقشوی ايفوا        ونوه به ها است،ها و مهارتالقای ارهش اجتماعی شدن،

كند بايد به چگونگی رفتار خود و انتظواری كوه اه ديگوران دارد، ی واهی كوافی داشوته       می

هوا و هنجارهوای اجتمواعی و    توانود القوای ارهش  موی  تمواعی شودن  اجباشد. بنوابراين نظريوه   

اايفوه و    رايش افراد به انتخواب الگوهوای رفتواری مناسوب را توجيوه كنود )پوور يوسوفی،        

(. همچنين اجتماعی شدن به مفهوم تعامل فعاالنه ميوان فورد و م وي     0933یقاپور فركوش، 

 (.0940اوست )شکرخواه، 

مطرح شده است در همينوه چگوونگی    9كه توس  یلبرت بندورانظريه ياد يری اجتماعی 

كوه   تأكيددارنود بور ايون نکتوه     (. اين نظريوه 0940 ياد يری افراد اه م ي  است )شکرخواه،

تووانيم بسوياری اه رفتارهوا را    بلکوه موی   برای تقويت رفتارهای ما هميشه نياه به تکرار نيست،

نقوش مشواهده و    در اين نظريوه  رواهاين. فرا يريمو فق  با مشاهده رفتار ديگران  ساد یبه

در رشوته   هوا، (. كاربرد ايون نظريوه  99، ص 0933فرهنگی، اثر ديگران اهميت فراوان دارد )

 است. ارحقابلشناسی در بخش مديريت منابع انسانی علم ااالعات و دانش

ین افوراد دانوش،   بر فرايندی داللوت دارد كوه در    اجتماعی شدناور كه اشاره شد همان

ی هماهنگ شودن بوا   ها و الگوهای شناختی مؤثری براانگيزه ها،ارهشها، نگرش ها،مهارت

قورار   موردتوجوه شوللی،   اجتمواعی شودن  های اخير . در سال يرندفرامی م ي  اجتماعی را

 هوای الهم بورای  به يك حرفه، بايد دانش و مهوارت  واردتاهه رفته است. بدين معنا كه فرد 

اور كامول بوا م وي  كوار خوود هماهنوگ شوود و        انجام وظايف شللی خود را فرا  يرد، به

                                                           
1. socialization theory 

2. social learning theory 

3. social cognitive 

4. Albert Bandura 
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، 0هوای سواير كاركنوان ین حرفوه را داشوته باشود )كوالرك و  اقوان        همان عقايد و انديشوه 

(. بنووابراين موودير كتابخانووه در برنامووه تووأمين نيووروی انسووانی بايوود بووا در نظوور  وورفتن   0494

توانود در  هوا موی  ان حرفه یموهش دهود. ايون یمووهش   واردتاهه به اجتماعی شدنفرايندهای 

هنجارهووا،  هووای فنووی كتابووداری و همچنووين در مووورد انتظووارات سوواهمان،   همينووه فعاليووت 

و رفتارهووای اجتموواعی در كتابخانووه باشوود. بوودين ترتيووب اه    ورسووومیدابهووا، مشوویخوو 

 غيرمسوتقيم مسوتقيم يوا    هوای كتابوداران در كتابخانوه، یمووهش    اجتماعی شدن ساهوكارهای

ای و هوای حرفوه  است كه اه اريق بر زاری جلسوات سوخنرانی و سومينارها توسو  انجمون     

  يرد.تعامل با افراد موفق در حرفه صورت می

شوويوه ديگوور، برقووراری ارتبااووات بووين فووردی اسووت كووه در ین موودير كتابخانووه يکووی اه 

كنود توا   تعيوين موی   واردتواهه ابودار  را برای راهنمايی و حمايوت اه يوك كت   باتجربهكاركنان 

توانند واردان میهای خود را با او به اشتراك بگذارد. همچنين تاههو ديد اه دانش، ی اهی

خود به مشواهده الگوهوای ااوراف خوود و بوه عبوارتی بوه يواد يری اجتمواعی يوا شوناخت            

اعی صوورت  و يواد يری اجتمو   اجتماعی شودن (. چنانچه 0994، 0اجتماعی بپرداهند )چاپمن

ها و اهوداف كتابخانوه  وامی    شوند و در راستای ارهشوارد منزوی مینگيرد، كاركنان تاهه

 دارندم نتيجه اين امر، ايجاد نارضايتی شللی در ینان خواهد بود.برنمی

 نظريه دروازهباني3

 ابوزاری  عنووان بوه مطرح شد. نظريوه او   5«كورت لوين»نخستين بار توس   9بانمفهوم درواهه

برای درك چگونگی ايجاد تلييورات اجتمواعی  سوترده در جواموع مطورح شود. اساسوا  بوه         

يك فرايند انتخاب اشاره شده است. اين فرايند، چارچوبی برای ت ليول   عنوانبه بانیدرواهه

پوذيرد  و درك اين مسئله ايجاد كرده است كه چگونه انتخاب خبر يا ارتبااات صورت موی 

ای بوان فرسوتنده  شوند. در ايون نظريوه، درواهه  و چرا برخی موارد انتخاب، اما برخی ارد می

                                                           
1. Clark, Gaughan 

2. Chapman 

3. gate keeping theory 

4. gatekeeper 

5. Kurt Lewin 
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بان مسئول ويرايش، توليد و توهيوع  رنده( است. درواههبانی شده،  يدارای مخااب )درواهه

بوانی شوده، دريافوت شوود. او دارای قودرت و      ااالعاتی است كه قرار اسوت توسو  درواهه  

(. وی 043-045، ص 0939امکووان كنتوورل مخاابووان اسووت )فيشوور، اردلووز و مووك كچنووی،  

، 0اده كنود )اوليواری  كند كه مخااب چگونه اه ین استفااالعات را كنترل كرده و تعيين می

0900.) 

منوابع   فوراهم سواهی و  شناسوی در بخوش مجموعوه   اين نظريه در علوم ااالعوات و دانوش   

تعيوين   هاینبانان ااالعات هستند. های بسياری است كه درواههكاربرد دارد. كتابداران سال

تمهيوداتی،  هايی و چه منابعی فراهم شود و سپس با ايجاد هايی، چه رسانهكنند چه كتابمی

كننده اجواهه دسترسوی بوه بخشوی اه منوابع و      به جامعه استفاده سايت،انداهی وبراه اهجمله

 يوورد، چووه بووان تصووميم موویيووك درواهه عنوووانبووهكتابوودار  درواقووعدهنوود. خوودمات را مووی

 (.0994، 0سايت نمايش داده شود )بلااالعاتی، كجا و چگونه در وب

شايش اين درواهه و چگونگی ارائه ااالعات را بر عهوده  كتابداران وظيفه كنترل ميزان  

تور اسوت. عوامول    بوان پررنوگ  ويژه در حوهه منابع الکترونيکوی، نقوش ايون درواهه   دارند. به

هوای  عوامول اقتصوادی ماننود هزينوه     اهجملهاين درواهه تأثير دارندم  كنترل بر ونا ونی نيز 

اوور مثوال بوا افوزايش     و صونعت نشور. بوه    ااالعات، بودجه كتابخانه، قدرت خريد كتابخانه

(. در 0440، 9دهود )چوامپرلين  قيمت منابع، كتابدار اجاهه عبور نووع خاصوی اه منوابع را موی    

كند چوه منوابعی خريوداری شووند و بوا عملکردهوايی       همينه منابع چاپی نيز كتابدار تعيين می

 كند.ترل مینظير سانسور يا وجين منابع، ميزان دسترسی به منابع چاپی را كن

 (0499) 5اورت ام. راجره، 4نظريه اشاعه نوآوری

، 0935نظريه اشاعه نویوری به مسئله چگونگی پذيرش يا ارد نویوری توجه دارد )رهاقوی،  

ین يك نویوری اه اريق مجراهايی در اوول   وسيلهبهبنابراين فرايندی است كه  م(095 ص

                                                           
1.O'Leary 

2.Bell 

3.Chamberlain 

4. diffusion of innovations theory 

5. Everett M. Rogers 
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، 0939يابد )فيشر، اردلز و مك كچنوی،  همان در ميان اعضای يك نظام اجتماعی جريان می

های ارتباای موجود در سواختارهای اجتمواعی و ت وت    (. اشاعه با استفاده اه كانال094ص 

 يرد. ميزان پذيرش نویوری نيز بوا توجوه بوه    های فرهنگی فرد يا  روه انجام میتأثير ارهش

ی اجتماعی موجود های شخصيتی، فضای فرهنگی جامعه و فشارهاماهيت نویوری، ويژ ی

 (.0999، 0شود )وينردر م ي  كار تعيين می

های مختلف روبرو هسوتيم، كواربرد ايون    در م ي  كتابخانه همواره با نویوری اهینجاكه

شناسوی یشوکار اسوت. تواكنون اه ايون نظريوه بورای        نظريه در حوهه علم ااالعوات و دانوش  

، 0سوتفاده شوده اسوت )دورنور و رول    های متنوع در ميان كتابداران ابررسی پذيرش نویوری

ای و خودماتی ماننود   افزارهوای كتابخانوه  هوايی ماننود انوواع نورم    اور مثال فنواوری (. به0900

 هوا ینهوايی هسوتند كوه ميوزان پوذيرش      نوویوری  اهجملوه جز ین  خدمات مرجع ديجيتال و

 قرار  رفته است. موردبررسیتاكنون 

 3سازینظريه برجسته

هوا  كنود و بور اسواس ین، رسوانه    را در حووهه رفتوار م ودود موی     رسوانه  اين نظريه تأثيرهای

برخی موضوعات، بر ااالعات افراد توأثير   قرار دادنساهی و در اولويت توانند با برجستهمی

اين نظريه، چنانچه موضووعی در هموان و مکوان و     پايه(. بر 40، ص 0935بگذارند )رهاقی، 

ای خواهود  برای افکار عمومی خبرهای مهوم و برجسوته  ای نشان داده شود، موقعيت برجسته

-دهی به افکار ینان با رسانهكند اما مسئوليت جهتشد. مخااب در اين نظريه پويا عمل می

 (.999-990، ص 0949كرمانی،  احمدهادههاست )

كننود. بوه عبوارتی    سواهی موی  رسانی نيوز كتابوداران، برجسوته   در حوهه كتابداری و ااالع

كنودم  جذب موی  هاینای اه منابع، افکار عمومی را به سمت دسته جلوه دادنمهم  كتابدار با

های خاص در ويترين كتابخانه، بر زاری جلسوات معرفوی كتواب    اور مثال نمايش كتاببه

سوايت كتابخانوه.   صوف ه اصولی وب   منوابعی در  قورار دادن و يوا   برناموه فوو  هوای  در فعاليت

                                                           
1.Weiner 

2.Dorner, Revell 

3. agenda setting theory 
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ساهی، بوا تعيوين مجوالت    ابداری مربوط به بخش مجموعههای حوهه كتدر پژوهشعالوه به

توان اولويت مجالت را تعيين كرد و افکار عموومی را بوه اسوتفاده اه ايون     ، می0يا منابع هسته

 منابع جلب نمود.

 گیریبحث و نتیجه

همنود بسوتری اه تعوامالت ميوان     دهودم بلکوه نيا  های علموی در خور رن نموی   علم و پيشرفت

 تنهوايی بوه رسد در عصر حاضر، هوي  رشوته علموی    می به نظرمختلف است.  های علمیرشته

عوالوه همکواری ميوان متخصصوان علووم مختلوف       قادر به حل همه مسوائل خوود نباشود. بوه    

شناسوی نيوز ماننود    راهگشای بسياری اه مشکالت جامعه بشری است. علم ااالعات و دانوش 

همينه تعامل  ديرباهاست و اين ويژ ی اه  ایرشتهميان، علمی 00بسياری اه علوم جديد قرن 

سووت. بووه عبووارتی، كتابووداری و  هووای مختلووف علوووم ديگوور باعوو  شووده ا ین را بووا حوووهه

ها تعامل داشته و در جريان تأثير و تأثرهوا، در عوين حفوو هويوت     رسانی با ديگر رشتهااالع

در رشوته علوم    خود، رشد كرده است. با نگاهی به م توای علوم ارتبااوات و انودكی تأمول   

های  روهی چاپی و الکترونيکی، ديداری و شونيداری  شناسی كه با رسانهااالعات و دانش

توان پيوند نزديوك ميوان   دارد، می سروكارصورت ااالعات مضبوط ها بهو انتقال انواع پيام

 های يکی را در ديگریاين دو رشته را مشاهده كرد و بديهی است كه بتوان مفاهيم و نظريه

 به كار بست.

نظريه كواربری   اهجملههای حوهه ارتبااات كه مشاهده شد، تعدادی اه نظريه  ونههمان

، نظريوه يواد يری اجتمواعی، نظريوه شوناخت      اجتماعی شدنو اقناع، نظريه بينامتنيت، نظريه 

ساهی در بافت كتابداری بانی، نظريه اشاعه نویوری و نظريه برجستهاجتماعی، نظريه درواهه

، اشواعه  دهوی سواهمان سواهی،  ويوژه در اركوان چهار انوه ین )مجموعوه    رسانی و بوه ااالع و

تووان  تر، موی های مفصلرسد با انجام پژوهشمی به نظرااالعات و مديريت( كاربرد دارند. 

                                                           

 باشندمیموضوعی  یحيطهم ققان در يك  موردنياهمجالت هسته، مجالتی هستند كه حاوی بيشترين مقاالت . 8

 (.099 ص، 0930)م سنی،
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 موردبررسوی شناسوی  های حوهه ارتبااات را در علوم ااالعوات و دانوش   كاربرد ساير نظريه

 .قرارداد
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