
  
 

  هاي دانشگاهيدركتابخانهروابط عمومي آنالين 

  
  ٣دكتر ابراهيم افشار زنجاني، ٢دكتر مظفر چشمه سهرابي، 1زهرا رجايي

    18/2/92تاريخ پذيرش:        9/10/91 تاريخ دريافت:

  

  چكيده

براي هاي برتر جهان به منظور ارائه الگويي ملي هاي دانشگاههاي روابط عمومي آنالين در كتابخانه: ارزيابي فعاليتهدف

 هاي دانشگاهي ايران. كتابخانه

بندي علمي دانشگاه برتر جهان بر اساس رتبه 300هاي كتابخانه جامعه آمارياست.  تحليلي-روش انجام پژوهش توصيفيروش:

  ها چك ليستي محقق ساخته است.وري دادهآابزار گرددانشگاه انتخاب گرديد.  78تعداد  كه است 2010هاي درسال شانگ

هاي روابط عمومي هاي روابط عمومي آنالين در چهار شاخص ارتباطات، تبليغات، انتشارات، و تحقيقات واحدفعاليت ها:يافته

هاي مورد مطالعه، در زمينه ارتباطات، ترين تعداد كتابخانههاي برتر جهان سنجيده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه در بيشدانشگاه

ها، از كتابدار بپرس، ارتباط با مدير كتابخانه، سؤاالت متداول پرسيده سفارشات و درخواست لينك ارسال نظرات و پيشنهادات،

هاي شده، لينك هدايا، اطالعات تماس كتابخانه، چت و آر. اس. اس؛ در زمينه تبليغات، موارد معرفي كتابخانه، كتابخانه

هاي كتاب، نمودار ساعات كار، رزومه كاركنان، تازه اقماري، و خدمات كتابخانه، اطالعات مربوط به مراسم و رويدادها،

افزار كتابخانه، هاي اطالعاتي، دسترسي به نرمافزار كتابخانه، دسترسي به بانكهاي كتابخانه، معرفي نرمنامهسازماني، شيوه

نك اخبار و دسترسي به اخبار هاي موضوعي؛ و در زمينه انتشارات ليها، راهنمايي مراجعان، و راهنماييفهرست پيوسته كتابخانه

هاي دانشگاهي ايران در دو مدل مفهومي و الگوي روابط عمومي آنالين كتابخانهگذشته وجود دارد. بر اساس نتايج تحقيق، 

  ساختاري تدوين گرديد.

  وميهاي برتر جهان؛ مدل ساختاري؛ مدل مفههاي دانشگاهي؛ دانشگاهروابط عمومي آنالين؛كتابخانه: هاكليدواژه
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 همسئل انيمقدمه و ب

 جذببايستي به صورت خودكار  گانكنندباور بودند كه مراجعه اينبر  هاز اين كتابخانها پيش

را مورد استفاده قرار دهند؛ تفكري كه امروزه و به باور برخي  شانشده و محصوالت و خدمات هانآ

  . )Wengand, 1999(آيدمنسوخ شده به حساب مي

 هاكتابو دسترسي به  آوريمحل جمع ها تنهادر حالي است كه امروزه كتابخانه ينا

كنندگان خود عهو متناسب با مراج تربراي حفظ موجوديت خود بايد خدمات با كيفيت هاكتابخانهنيستند.

روابط  هاييتميان استفاده از فنون و فعال نيدر اكنندگان بشناسانند. ارائه دهند و خدمات خود را به مراجعه

  مناسبي است.  هعمومي گزين

را  هاآندارد و  ياساس نقش ها و افرادها، گروه، سازماناتسسؤكه در سرنوشت م يعواملجمله از 

ها سر و كار دارند. است كه با آن مؤسساتيت رابطه با افراد و يفيدهد، كمي ياريل به اهدافشان يدر ن

ت جامعه، براي بقا و حفظ حيثيت فرد و سازمان از ديد يدريافت حمارفته شدن و ياهميت شناخته و پذ

  )Mir Saeed Ghazi, 2006(كمتر كسي پوشيده است 

) و يرانتفاعيغميان سازمان (اعم از انتفاعي و  مؤثراصلي روابط عمومي برقراري ارتباطي  وظيفه

به اهداف  ترتيفيباكو ارائه خدمات  هاآن هاياز نظرات و خواسته گيريمخاطبان آن است تا بتوان با بهره

با برقراري ارتباطي صحيح و  توانندمي هانيز همچون ساير سازمان هامتعالي سازمان دست يافت. كتابخانه

كنندگان خود و همچنين با معرفي كتابخانه و خدمات خود موجب ايجاد نگرشي مثبت مثبت با مراجعه

  رساني و ارائه خدمات اطالعاتي است دست يابند. خود كه اطالع يينهانسبت به كتابخانه شوند و به هدف 

تا با است  ها قرار دادههاي بيشماري پيش روي كتابخانههاي ارتباطي و اطالعاتي، فرصتفناوري

ها جهت ترويج و ترفيع خود استفاده كنند. گيري از آن عالوه بر ارائه هرچه بهتر خدمات خود، از آنبهره

ها مفهوم جديدي از روابط عمومي به نام روابط عمومي آنالين را به وجود آورده گيري از اين فناوريبهره

هاي هاي روابط عمومي آنالين كتابخانهژوهش درصدد است تا فعاليتپبه همين منظور اين است.

و تحقيقات  رساني و تبليغات، انتشارات،هاي برتر جهان را در چهار شاخص ارتباطات، اطالعدانشگاه

  هاي ايران ارائه دهد.هاي دانشگاههاي آن الگويي ملي براي كتابخانهبررسي نموده و بر اساس يافته

  :هاي زير استرسشپژوهش درصدد يافتن پاسخي براي پاين 

 يهاي دانشگاهدر كتابخانه قاتيتحقنه يدر زم ينيآنال يهاي روابط عمومچه اقدامات و فعاليت .١

 رد؟يگجهان صورت مي
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در  و ارتباطات يرساناطالعنه يدر زم ينيآنال يهاي روابط عمومچه اقدامات و فعاليت .٢

 رد؟يگجهان صورت مي يهاي دانشگاهكتابخانه

 يهاي دانشگاهدر كتابخانه غاتيتبلنه يدر زم ينيآنال يروابط عموم هايچه اقدامات و فعاليت .٣

 رد؟يگجهان صورت مي

 يهاي دانشگاهدر كتابخانه انتشاراتنه يدر زم ينيآنال يروابط عموم هايچه اقدامات و فعاليت .٤

 رد؟يگجهان صورت مي

ايران  هاي دانشگاهيآيا امكان ارائه يك الگوي ملي براي روابط عمومي آنالين در كتابخانه .٥

 وجود دارد؟

 
  چارچوب نظري پژوهش

هاي روابط عمومي و با برقراري ارتباطي ها و تكنيكگيري از فعاليتتوانند با بهرهها ميكتابخانه

ها، و ها، از جمله تمايالت، نگرشو كارا با جامعه بالقوه و بالفعل خود، به اطالعات در مورد آن مؤثر

هاي مورد نظر، و ارائه خدمات ها دست يابند و با اقداماتي مناسب، به تهيه مجموعههاي آنخواسته

ها گردد. از طرفي ديگر، با شناساندن يجاد نگرش مثبت و جلب رضايت آنا بپردازند تا منجر به ترتيفيباك

ها و حتي نقاط قوت و ضعف خود و نشان دادن تالش ها، برنامهخود به جامعه، با معرفي خدمات، مجموعه

مندي، همراهي، و پشتيباني جامعه از كتابخانه گردد كه براي ادامه اين نواقص، منجر به عالقهع در جهت رف

  اطالعات امروز الزامي است.فناوري و حيات كتابخانه در دنياي 

  : از اندعبارتكه  كندها ذكر ميده علت براي انجام روابط عمومي در كتابخانه ١ساسدر اين راستا 

  آوردن مراجعان به دسترقابت براي  .١

 بدست آوردن منابعرقابت براي  .٢

 حفظ ارتباط تأثيرگذار با مراجعان .٣

 بازتاب نقش منحصر به فرد كتابخانه در اشاعه اطالعات .۴

هاي ها و ارزشها، مرئي شدن نقش كتابخانهايجاد تصويري واقعي از سطح تخصص در كتابخانه .۵

 كتابداران براي بسياري از عموم افراد؛

 هاي اطالعات؛هاي آن در مقايسه با ساير كانالارزشآگاه شدن از منابع و خدمات كتابخانه و  .۶

                                                 
1Sass 
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 هاي متغير كاربران؛ايجاد نقش پويا براي همگام شدن با نياز .٧

 ها؛ايجاد امكان ادامه حيات كتابخانه .٨

افزايش بودجه، افزايش استفاده از خدمات، آگاهي دادن به كاربران و غير كاربران، تغيير  .٩

 ها؛دريافت

 ).Sass, 2002, p.45ها و كتابداران (كتابخانهافزايش شهرت و اعتبار  .١٠

بر وظايف چهارگانه روابط  حاضر تحقيقو چارچوب نظري  بنيانبا توجه به آنچه اشاره شد، 

  : از اندعبارتاست كه استوار اي عمومي يحيايي ايله

هاي ارتباطي و تبليغاتي، و پشتيباني نظرسنجي از اقدامات، تحليل محتواي پيامتحقيقات:  .١

  بنيادي در سازمان؛ هايبررسي

ها و هاي مورد نظر سازمان، در قالب نشريات (معرفي ديدگاهتكثير و توزيع پيام انتشارات: .٢

 ها) و بروشورها (معرفي محصوالت و خدمات)؛پيام

ري گردهمايي و ها و مراسم براي كاركنان داخل سازمان و برگزابرگزاري جشن تبليغات: .٣

 ها، خدمات، و محصوالت سازمان؛ها، فعاليتنمايشگاه براي اطالع مشتريان از آخرين تالش

كند. وظيفه روابط عمومي يعني ارتباطات را پشتيباني مي نيترمهمسه وظيفه پيشين  ارتباطات: .٤

ايجاد حفظ و تداوم به اين معنا كه هدف اصلي از تحقيقات، انتشارت، و تبليغات در روابط عمومي 

). چهار وظيفه مذكور، به عنوان محور اصلي Yahyaei Ileie, 2008, p.64ارتباطات سازماني است (

 مدنظر قرار گرفت. تحقيق پژوهش و چارچوب اصلي يهاسؤال

   
  هاي دانشگاهيروابط عمومي در كتابخانه

هاي پژوهشي دانشگاه، آنچه كه هاي دانشگاهي در رشد و توسعه برنامهبا توجه به اهميت كتابخانه

ها در درجه اول اهميت قرار دارد برقراري ارتباط صحيح با مخاطبان ها براي كتابخانههمچون ساير سازمان

هاي دانشگاهي مخاطبان شامل دانشجويان (اعم از دانشجويان داخلي و دانشجويان خود است. در كتابخانه

اي دانشگاه هستند كه كتابخانه بايد بتواند عالوه بر برقراري رابطهها)، اساتيد، و كارمندان ساير دانشگاه

اي كه بهترين خدمات را را در اختيارشان قرار دهد. كتابخانه هاآن، اطالعات مورد نياز هاآنبا  مناسب

  ماند.مي بدون استفادهها اطالعي نداشته باشند فراهم كرده است در صورتي كه هيچ كس از آن
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  ومي آنالينروابط عم

با آنالين شدن در روابط عمومي، روابط عمومي آنالين است.  بحثقابليكي از رويكردهاي 

هاي مبتني بر گيرد و براي رسانهروزي در اختيار مخاطب قرار ميخدمات به صورت شبانه ،روابط عمومي

  شد. دهي مبتني بر فضاي وب مرسوم خواهد يابي و خبرشود و خبروب اعتبار قائل مي

هاي صوتي و هاي مكتوب و رسانهدر روابط عمومي آنالين اخبار روابط عمومي عالوه بر رسانه

هاي خبري آنالين برگزار و شود. همچنين همايشهاي آنالين و اينترنتي نيز ارسال ميتصويري، براي رسانه

 ,Izadpanah, Pakdelود (شهاي زنده روي اينترنت فراهم ميها و گفتگويامكان انتشار همزمان مصاحبه

2004, p.30 .(  

روابط عمومي آنالين به صورت انفعالي است. اين بدان معنا است كه روابط عمومي بايد بر تعامل 

جو و وبا خوانندگان آنالين خود از طريق ارتباطات دو طرفه تكيه كند. روابط عمومي آنالين به جست

هاي آنالين و همه انواع انتشارات شركت از طريق روزنامهآوري اطالعات به همراه ارائه تصوير جمع

منبع مهمي براي  تيساوبكنندگان در كند. صندوق پيشنهادات و نظرات استفادهالكترونيك كمك مي

  )Kirat, 2007, p.168(ها و اتخاذ تصميم استآوري اطالعات و بازخورد فعاليتجمع

براي  هاآنها از هستند كه بسياري از كتابخانه ها از جمله امكانات شبكه جهاني وبوب سايت

، چك كردن موجودي، رزرو، و ١اند. عالوه بر دسترسي به فهرست كتابخانهارائه خدمات خود بهره گرفته

بسياري از اطالعات ديگر و يا تمديد كتاب، و دسترسي به منابع و اطالعات ديجيتال و الكترونيك، 

كتابخانه  تيساوبتواند از طريق امكان تبادل و تعامل با مخاطبان ميهمچون آخرين اخبار و اطالعات، 

  ارائه شود. 

هاي مختلف انجام روابط عمومي، فقط به ما تكنولوژي به جاي ارائه روش"در واقع به گفته ولف: 

دهد و كارآمدتر ارائه مي مؤثرترهاي ارتباطات سنتي به صورت يك ابزار جديد براي اجراي فعاليت

)Wolfe,2005, p.145( ارتباطات، تبليغات، انتشارت، و) بنابراين چهار وظيفه اصلي روابط عمومي .

  كتابخانه ارائه شود. تيساوبتواند از طريق تحقيقات) مي

هاي در حال اجراي تماس بين هدف روابط عمومي توسعه برنامه"كند كه باچانان بيان مي

هاي تماس . اين برنامه"دهدخدمات ارائه مي هاآنابخانه به هاي جمعيتي است كه كتكتابداران و گروه

شامل پنج وظيفه اصلي: آگاهي رساني، دسترسي، توسعه، شناخت، و نمايش دادن است. وب مجراي 

                                                 
1 OPAC  
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كنندگان مجازي ها را به بازديدجديدي، يا يك ابزار جديدي براي توسعه اين پنج وظيفه اصلي است و آن

). Karp, 2002,p.26بود ( ريپذامكانزماني تنها از طريق مراجعه شخص به كتابخانه  دهد كهبالقوه ارائه مي

 تيساوبهاي اطالعاتي از طريق كتابخانه و پايگاه افزارنرمبنابراين طبق نظر باچانان دسترسي آنالين به 

  كتابخانه جزئي از وظايف روابط عمومي است.

  

  پيشينه پژوهش

در . دانشگاهي پژوهش مشابهي در ايران يافت نشد يهادر كتابخانهدر زمينه روابط عمومي آنالين 

سلطاني ها محور اصلي است. هاي داخل كشور اهميت روابط عمومي و بازاريابي در كتابخانهپژوهش

)Soltani, 1975 هاي روابط عمومي در خدمت كتابخانه«كارشناسي ارشد خود با عنوان  نامهانيپا) در

-هاي عمومي و تشريح روابط عمومي، به نقش آن در كتابخانهبا معرفي وظايف و ماهيت كتابخانه» عمومي

اي به صورت كلي به بيان اهميت روابط ) نيز در مقالهGhafari, 2006هاي عمومي پرداخته است. غفاري (

  ها پرداخته است. نهكتابخاعمومي در 

معيارهاي مارشال  يريكارگبه يسنجامكان"خود با عنوان  نامهانيپا) در Moslemi, 2010مسلمي (

، ميزان به "هاي علوم پزشكي شهرهاي اراك و اصفهاندر روابط عمومي توسط كتابداران كتابخانه

  ي اراك و اصفهان را سنجيد. هاي علوم پزشكي شهرهاكارگيري معيارهاي مارشال در كتابخانه

هايي صورت نيز در مورد استفاده از وب و اينترنت در روابط عمومي، پژوهش از كشوردر خارج 

اي و روابط رسانه" باعنوان) Callison, 2003(توان تحقيقات كاليزونمي هاآناز جمله  .گرفته است

؛  "كندآوري اخبار كمك ميبراي جمع نگارانموفق، به روزنامه شركت 500 سايتچطور وب: اينترنت

هاي دانشگاهي به عنوان يك ابزار براي روابط عمومي سايت كتابخانهوب "با عنوان) Welch, 2005ولچ (

اي آنالين، استفاده بخش روابط روابط رسانه ترويج" با عنوان) Kirat, 2007( كايرات ؛"و بازاريابي

بازاريابي در  ") با عنوان Kaur, 2009كوآر (؛ و  "اينترنتشركت كليدي در امارت از  24 عمومي

 را نام برد. "هاي دانشگاهي بر روي وبكتابخانه

هاي روابط عمومي فعاليت بر آن است تادر اين پژوهش سعي  ،شد تر اشارهپيشبا توجه به آنچه 

-ن كه به رتبهيچ ائوتنگيشگاه ژبندي علمي دانهاي برتر جهان، مطابق رتبههاي دانشگاهآنالين در كتابخانه

ايران به ارائه  ياي دانشگاههكتابخانه يطيط محيبندي علمي معروف است، بررسي شود و با توجه به شرا

  مناسب بپردازد. يك الگوي
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  پژوهششناسي روش

تحليلي است. جامعه  -اين پژوهش از نوع توصيفي شدهانيبهاي با توجه به ماهيت موضوع و هدف

هاي بندي دانشگاه ژيائوتنگ شانگدانشگاه برتر جهان بر اساس رتبه 300هاي آماري اين پژوهش كتابخانه

. )1(جدول انتخاب گرديد دانشگاه 78گيري كوكران است كه با استفاده از فرمول نمونه 2010در سال 

شامل چهار بخش كلي ارتباطات، اي است كه ست محقق ساختهها چك ليگردآوري داده ابزار

هاي مورد كه بر اساس مشاهده وب سايت كتابخانه باشدرساني و تبليغات، انتشارات، و تحقيقات مياطالع

  نظر تكميل گرديد.

در صورت وجود هر يك از اقالم مربوطه به منظور سنجش آن، از معيارهاي متفاوتي استفاده 

  مله:گرديد. از ج

ها: شامل مستقيم (قرار گرفتن لينك يا اطالعات مربوطه در صفحه اصلي وب سايت) و لينك -

 (قرار گرفتن لينك يا اطالعات مربوطه در صفحات بعدي)  يرمستقيمغ

 ): امكان ارتباط وجود دارد يا خير؟يرفعالغشامل فعال يا ( وضعيت -

؛ طبق اصول طراحي )سايتيستا وبا هاي پويا ياشامل قرار گرفتن در قسمت(محل استقرار  -

هاي بندي شد. قسمت پويا شامل ستونها به دو قسمت كلي پويا و ايستا تقسيمسايت، وبسايتوب

ذاري شد و گهاي مختلف از راست به چپ به ترتيب شمارهبه همين منظور ستونشود. مختلف مي

. اگر شاخصي است) 1ستون شماره به معناي  1(س  شماره ستون مربوطه در چك ليست وارد گرديد

 ايستا هاي مختلفرفت. قسمتگايستا قرار مي هايدر يكي از قسمت ،در قسمت پويا قرار نداشت

، در كنار )2(شماره  ترين قسمت صفحه، پاييندر چك ليست) 1(شماره  باالترين قسمت صفحه شامل

در نظر گرفته شد كه به ترتيب ) 4اره (شمشده  يبنددسته، و قسمت اطالعات )3(شماره  آرم كتابخانه

گذاري گرديد و شماره قسمت مربوطه در چك ليست وارد شد. بايد توجه داشت كه مطالب در شماره

در زبان فارسي از راست به  كهيدرحالشود هاي به زبان التين از چپ به راست نوشته ميسايتوب

 شود. چپ نوشته مي

 آخرين تاريخ ورود اطالعات مدنظر قرار گرفت. ا نبودن: يروزآمد بودن  -

الزم به ذكر است كه با توجه به نوع و ماهيت اقالم مربوطه، معيارهاي متفاوتي براي آن در نظر 

ها تنها يك معيار را در بر شوند و بعضي از آنگرفته شد. بعضي از اقالم شامل تمامي معيارهاي مربوطه مي

براي تجزيه  بدر در جداول به معناي عدم تطابق معيار با اقالم مربوطه است.. بنابراين عالمت ضرگيرندمي
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داده با توجه به اهداف تحقيق از آمار توصيفي شامل فراواني و درصد در قالب جدول و نمودار  ليتحلو

  استفاده شد. 

  مورد مطالعه هايدانشگاه. 1 جدول

ف
دي
ر

  

 كشور  نام دانشگاه

ف
دي
ر

  

  كشور  دانشگاه نام

1 Purdue University 40 آمريكا  University of Florida آمريكا 

2 Nagoya University 41  ژاپن  University of Chicago آمريكا  

3 Cornell University 42 آمريكا  
Swiss Federal Institute of 

Technology Zurich 
 سوئيس

4 
North Carolina State 
University 

  43 آمريكا
University of California, San 

Diego 
 آمريكا

5 Dartmouth College 44 هلند  Rockefeller University آمريكا 

6 University of Amsterdam 45 هلند  University of Rochester آمريكا 

7 Erasmus University 46 هلند  National Taiwan University تايوان 

8 Uppsala University 47 سوئد  University of Bristol انگليس 

9 Brown University 48 آمريكا  The Johns Hopkins University آمريكا 

10 
California Institute of 
Technology 

 انگليس The University of Manchester  49 آمريكا

11 
The University of 
Edinburgh 

 ژاپن The University of Tokyo  50 انگليس

12 University of Oxford 51 آمريكا  
The Ohio State University - 
Columbus 

 آمريكا

13 Princeton University 52 آمريكا  
Indiana University 

Bloomington 
 آمريكا

14 Oregon State University 53 آمريكا  University of Melbourne انگليس 

15 Texas A&M University 54  آمريكا  
University of Illinois at Urbana-
Champaign 

 انگليس

16 University of Alberta 55 كانادا  Stanford University آمريكا 

17 The University of Georgia 56 آمريكا  
Arizona State University - 

Tempe 
 آمريكا

18 University of Goettingen 57 آلمان  
The Australian National 

University 
 استراليا

19 
University of Hawaii at 
Manoa 

 آمريكا University of California, Irvine  58 آمريكا

20 Osaka University 59 ژاپن  Northwestern University آمريكا 

21 Stockholm University 60 سوئد  University of Pennsylvania آمريكا 

22 Utrecht University 61  سوئد  
University of California, 

Berkeley 
 آمريكا

23 
Case Western Reserve 
University 

 آمريكا University of Washington  62 آمريكا

24 University of Helsinki 63 فنالند  University College London انگليس 

25 New York University 64 آمريكا  
University of Southern 

California 
 آمريكا
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26 
University of Michigan - 
Ann Arbor 

 كانادا The University of Calgary  65 آمريكا

27 University of Miami 66 آمريكا  University of Ottawa كانادا 

28  

The Imperial College of 
Science, Technology and 
Medicine 

  67 استراليا
The University of Texas Health 

Science Center at Houston 
 آمريكا

29  
University of 
Massachusetts Amherst 

 اتريش University of Vienna  68 آمريكا

30  
University of Maryland, 

College Park 
  69 آمريكا

University of Tennessee - 
Knoxville 

 آمريكا

31  University of Groningen 70  هلند  University of Durham انگليس 

32  King's College London 71 انگليس  Weizmann Institute of Science اسرائيل 

33  University of Cambridge 72 سيانگل  
Virginia Commonwealth 

University 
 آمريكا

34  University of Melbourne 73 استراليا  Monash University استراليا 

35  Columbia University 74 آمريكا  Umea University سوئد 

36  
University of California, 
Los Angeles 

  75 آمريكا
Technical University of 

Denmark 
 دانمارك

37  
University of California, 
Santa Cruz 

 چين Peking University  76 آمريكا

38  
Catholic University of 
Leuven 

  77 بلژيك
The University of Alabama at 

Birmingham 
 آمريكا

39  
The University of 
Queensland 

 استراليا University of New South Wales  78 استراليا

  

  هاي پژوهشيافته

هاي در كتابخانه قاتيتحقنه يدر زم ينيآنال يهاي روابط عمومچه اقدامات و فعاليت. پرسش اول

  رد؟يگجهان صورت مي يدانشگاه

  

 78 هايآنالين دركتابخانه) ارتباطات( ها و اقدامات روابط عموميتوزيع فراواني فعاليت. 2جدول

  دانشگاه جهان
  

 و اقدامات هاتيفعالاطالعات،

رد  ارتباطات
دا
ن

  

  دارد

  كل

  بروزبودن  ١محل استقرار  وضعيت  هالينك

  مستقيم
  غير

  مستقيم
  فعال

  غير

  فعال

  س

1  

  س

2  

  س

3  

  س

4  
  خير  بله  4  3  2  1

  78  ×  ×  1  0  5  0  2  1  4  2  3  53  41  15  22  لينك ارسال نظرات و پيشنهادات

                                                 
  سايت است.قسمت دوم مربوط به قسمت ايستاي صفحه اصلي وب . 1
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و لينك ارسال سفارشات 

  هادرخواست
18  21  39  60  0  3  5  5  3  0  0  0  5  ×  ×  78  

  78  ×  ×  9  6  0  7  3  10  13  12 1 76  18  59  1  لينك از كتابدار بپرس

  78  ×  ×  4  0  1  0  1  1  1  2  ×  ×  45  10  23  كتابخانه ريمدلينك ارتباط با 

  78  ×  ×  2  0  0  0  2  3  2  7  ×  ×  13  16  49  لينك انجمن دوستان كتابخانه

  78  ×  ×  2  1  0  5  2  5  4  5  ×  ×  36  25  17 ١لينك سؤاالت متداول پرسيده شده

  78  ×  × 7 1 4 0  3  4  4  8  ×  ×  10  31  37  لينك براي هدايا

اطالعات درج 

تماس 

  و) ها(كتابخانه

  هاراهنمايي

  78  ×  ×  13  3  9  6  5  6  3  7  ×  ×  24  51  3  تلفن

  78  ×  ×  7  3  5  4  4  4  1  2  ×  ×  12  30  36  فكس

  78  ×  ×  12  2  8  5  5  6  2  4  ×  ×  26  44  8  آدرس

  78  ×  ×  3  1    1  1  0  0  3  ×  ×  13  8  57  پيامك

  78  ×  ×  10  3  7  6  5  6  4  4  ×  ×  29  45  4  ايميل

  78  ×  × 9 0 2 1  3  8  6  5  ×  ×  35  35  8  نقشه كتابخانه

  78  ×  ×  3  0  0  0  1  6  1  0  ×  ×  9  11  58  لينك پيوندهاي مهم

  78  ×  ×  2  1  0 2 0 1 3  6  2  37 25 16  36  چت

  78  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  0  56  41  15  22  ٢آر. اس. اس

 78  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  0 2  0  2 76  ٣خبرخوان اتم
  

  

  

هاي لينك انجمن دوستان كتابخانه، درج اطالعات پيامك، نشان داد كه شاخص 2جدولهاي يافته

  . هاي مورد بررسي وجود ندارددراكثركتابخانه خبرخوان اتم لينك پيوندهاي مهم، و

هاي در كتابخانه ارتباطاتنه يدر زم ينيآنال يهاي روابط عمومچه اقدامات و فعاليت. پرسش دوم

  رد؟يگجهان صورت مي يدانشگاه

  

  

  

  

  

                                                 
1 FAQ 
2  Really Symple syndication 

3 .Feeds ATOM :هانسل جديد خبرخوان  
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در آنالين ) رساني و تبليغاتاطالع( روابط عمومي و اقداماتها توزيع فراواني فعاليت. 3 جدول

  دانشگاه جهان 78 يهاكتابخانه

ها اطالعات،فعاليت

 و اقدامات

و رساني اطالع

  غاتيتبل

رد
دا
ن

  

  دارد

  كل

  محل استقرار  وضعيت  هالينك
بروز 

  بودن

يم
سق
م

يم  
ستق
رم
غي

  

ال
فع

ال  
رفع
غي

  

  س
1  

  س
2  

  س
3  

  س
4  

  خير  بله  4  3  2  1

ي هااز بخشعكس 

 مختلف كتابخانه

5

2  
0  26  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × × × × × × 78  

لم
في

 

 ويزيت كتابخانه
7

0  
2  6  ×  ×  1  1  0  0  × × × × ×  ×  78  

و  مراسم

  رويدادها
7

7  
0  1  ×  ×  0  0  0  0  × × × × ×  ×  78  

  خدمات
5

8  
8  12  ×  ×  2  3  1  0  0  0  0  2  ×  ×  78 

معرفي كتابخانه 

  مركزي
0  77  1  ×  ×  9  7  13  5  1  2  1  38  ×  ×  78  

هاي معرفي كتابخانه

  اقماري
2  68  8  ×  ×  5  8  14  5  2  3  1  31  ×  ×  78  

معرفي خدمات 

  كتابخانه
9  63  6  ×  ×  4  9  11  7  0  1  0  29  ×  ×  78  

اطالعات مربوط به 

مراسم، رويدادها، 

 ها،نمايشگاه

  ...هاوكنفرانس

  )ها(كتابخانه

1

7  
44  17  ×  ×  23  6  8  3  0  0  1  3  60  1  78 

اطالعات ساعات كار 

  و تعطيالت كتابخانه
0  67  11  ×  ×  18  17  9  7  4  2  2  8  ×  ×  78  

اطالعات 

مربوط 

به 

كاركنان 

  كتابخانه

  هومرز
1

4  
29  35  ×  ×  3  4  8  2  2  3  0  7  ×  ×  78 

  عكس
5

7  
7  14  ×  ×  0  1  2  0  1  0  0  3  ×  ×  78  
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هاي تازه اطالعات

 كتاب

3

4  
17  27  ×  ×  3  5  4  2  0  1  0  1  ×  ×  78  

 ينمودار سازمان
3

8  
5  35  ×  ×  2  0  0  1  0  0 0 1 ×  ×  78  

 نمودارگردشكار
7

8  
0  0  ×  ×  0  0  0  0  × × × × ×  ×  78  

-نامهو شيوه نامهنييآ

 هاي كتابخانه

1

1  
18  49  ×  ×  0  3  3  1  0  1  0  10  ×  ×  78  

افزار نرم معرفي

 كتابخانه
2  17  59  ×  ×  0  8  4  1  0  0  0  1  ×  ×  78  

هاي دسترسي به بانك

 اطالعاتي
0  76  2  ×  ×  6  19  16  12  0  0  0  5  ×  ×  78  

افزار نرمبه  دسترسي

 كتابخانه
1  77  0  ×  ×  4  17  21  5  0  0  0  1 ×  ×  78  

فهرست پيوسته 

 ١هاكتابخانه

2

7  
25  26  ×  ×  2  9  7  2  0 0 0 0 ×  ×  78  

 ٢راهنماي مراجعان
2

0  
50  8  ×  ×  6  6  11  5  0  1  0  21  ×  ×  78  

هاي راهنمايي

 موضوعي

1

1  
52  15  ×  ×  11  13  12  6  0  1  0  8  ×  ×  78  

 هاي آناليننمايشگاه
4

7 
13 18 ×  ×  6 1 2 1 0 0  1  2 ×  ×  78 

  

هاي عكس از هاي مورد بررسي شاخصترين تعداد كتابخانهژوهش نشان داد كه در بيشپهاي يافته

هايي هايي در مورد مراسم و رويدادها، فيلمهايي از مشاهده كتابخانه، فيلمفيلمهاي مختلف كتابخانه، بخش

  . هاي آنالين وجود نداردكار، و نمايشگاه از معرفي خدمات، ارائه عكس كاركنان كتابخانه، نمودارگردش

هاي در كتابخانه انتشاراتنه يدر زم ينيآنال يهاي روابط عمومچه اقدامات و فعاليت. پرسش سوم

  رد؟يگجهان صورت مي يدانشگاه
  

  

  

  

                                                 
1
 World cat  

2help 



 147 ...عمومي آنالين دركتابخانهروابط                                                                  1393بهار و تابستان ، 1، شماره 4سال 

 
 78 يهادر كتابخانهآنالين ) انتشارات( ها و اقدامات روابط عموميتوزيع فراواني فعاليت. 4جدول

  دانشگاه جهان

اطالعات، 

و  هاتيفعال

اقدامات 

 انتشارات

  ندارد

  دارد

  كل
  محل استقرار  وضعيت  هالينك

روزآمد 

  بودن

  مستقيم
  غير
  مستقيم

  فعال
  غير
  فعال

  س
1  

  س
2  

  س
3  

  س
4  

  خير  بله  4  3  2  1

  78  2  20 0 0 0 0  0  1  1  1  ×  ×  22  3  53  خبرنامه

  78  0  2 0 0 0 0  0  0  0  0  ×  ×  4  0  74  بروشور

  78  0  13 0 0 0 0  0  1  2  0  ×  ×  10  3  65  اطالعيه خبري

  78  0 75  1  0  1  1  5  8  18  34  ×  ×  6  69  3  لينك اخبار

  78  ×  ×  0  1  0  0  3  8  10  23  ×  ×  28  43  6  اخبارگذشته

هاي گزارش

 ساليانه
45  1  32  ×  ×  0  0  0  0  0  0  0  1  24  9  78  

  78  ×  1 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  1  0  77  عملكرد ماهيانه

ها و اطالعيه

  هابخشنامه
70 4 4 ×  ×  3 0 1 0 0  0  0  0  8  0  78 

  

بررسي خبرنامه، بروشور، هاي مورد ترين تعداد كتابخانهنشان داد كه در بيش ژوهشپنتايج 

ها وجود سايت آنها در وبها و بخشنامههاي ساليانه، عملكرد ماهيانه، اطالعيهاطالعيه خبري، گزارش

  ندارد. 

هاي در كتابخانه تحقيقاتنه يدر زم ينيآنال يروابط عموم يهاتيفعالچه اقدامات و . چهارم پرسش

  رد؟يگجهان صورت مي يدانشگاه
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 78 يهادر كتابخانهآنالين ) تحقيقات( ها و اقدامات روابط عموميتوزيع فراواني فعاليت. 5جدول

  دانشگاه جهان

اطالعات،

 هاتيفعال

  و اقدامات
  تحقيقات

  ندارد

  دارد

  كل

  محل استقرار  وضعيت  هالينك
روزآمد 

  بودن

  مستقيم
  غير

  مستقيم
  فعال

  غير
  فعال

س

1  
س

2  
س

3  
س

4  
  خير  بله  4  3  2  1

 نظرسنجي

  اينترنتي
70  1  7  2  6  0  1  0  0  0  0  0  0  ×  ×  78  

تحليل 

  محتوا
78 0  0  ×  ×  0  0  0  0  0  0  0  0  ×  ×  78 

  

نشان  ژوهشپ، و اقدامات تحقيقات در روابط عمومي آنالين نتايج هاتيفعالاطالعات،  مورد در

سايت امكان نظرسنجي اينترنتي و تحليل محتوا را در وب مورد بررسي يهاتعداد كتابخانهترين بيش داد كه

  اند.خود قرار نداده

هاي دانشگاهيآيا امكان ارائه يك الگوي ملي براي روابط عمومي آنالين در كتابخانهپرسش پنجم. 

 ايران وجود دارد؟

در دو مدل هاي دانشگاهي ايران هاي پژوهش الگوي روابط عمومي آنالين در كتابخانهبا توجه به يافته

  شود. توصيه ميمفهومي و ساختاري 

وظايف چهارگانه روابط بر شود اين مدل . مشاهده مي1همانطور كه در شكل  الف. مدل مفهومي:

  .استاستوار اي عمومي يحيايي ايله

-بيش هاي روابط عمومي آنالين مربوط به هر قسمت كه دارايهاي پژوهش شاخصبر اساس يافته 

 ترين تعداد مورد بررسي بود ذكر شده است.  
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  هاي دانشگاهي ايران. مدل مفهومي روابط عمومي آنالين كتابخانه1شكل 

  

هاي سايت كتابخانه: اين مدل الگوي روابط عمومي آنالين صفحه اصلي وبب. مدل ساختاري

هاي دانشگاهي به سايت كتابخانهوبهمانطور كه اشاره شد صفحه اصلي دهد. دانشگاهي ايران را ارائه مي

  . بندي شددو قسمت پويا و ايستا تقسيم

هاي مختلف سايت، در ستونطراحي وب ، طبق اصولاستكه در قسمت پوياي صفحه اصلي اطالعاتي 

هاي اند. قسمتگذاري شدهرسم الخط فارسي) شمارهمطابق با گيرند كه از سمت چپ به راست (قرار مي

ترين قسمت صفحه، در كنار آرم كتابخانه، و قسمت اطالعات باالترين قسمت صفحه، پايين ايستا، مختلف

  .شده در نظر گرفته شد يبنددسته

ترين تعداد مورد هاي روابط عمومي آنالين كه داراي بيشهاي پژوهش هر يك از شاخصبا توجه به يافته 

 هاي مربوط به آن در نظر گرفته شده استسايت قرار داشت در قسمتاصلي وب در صفحهبررسي بود و 

  )2(شكل 

  

  باالترين قسمت صفحه
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  دانشگاه......

  كتابخانه.......

درباره 

  ما
  معرفي خدمات  هاي اقماريكتابخانه

راهنمايي 

  مراجعان
  ارتباط با ما

نقشه و 

  راهنما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ترين قسمت صفحهپايين

  هاي دانشگاهي ايرانروابط عمومي آنالين كتابخانه مدل ساختاري. 2لشك

  

  گيرينتيجهبحث و 

مختلف كه  هايحرفههاي ارتباطات و اطالعات و تأثير آن در با توجه به رشد روز افزون فناوري

مباحث جديدي همچون روابط عمومي آنالين، به نظر  شدنمطرحنيز از آن مستثني نيستند، و  هاكتابخانه

هاي روابط عمومي مطرح گرديده است كه به عنوان بخش مهمي از فعاليت روابط عمومي آنالينرسد مي

با توجه به هاي روابط عمومي سنتي صورت گيرد. هاي ايران همگام با انجام فعاليتكتابخانهتواند در مي

و تبليغات،  يرساناطالعهاي روابط عمومي آنالين در چهار زمينه (ارتباطات، نتايج تحقيق در مورد فعاليت

هاي ارسال اطات لينكاي دانشگاهي ايران در زمينه ارتبهشود كتابخانهانتشارات و تحقيقات) توصيه مي

، با مديركتابخانه ارتباطها، از كتابدار بپرس، نظرات و پيشنهادات، ارسال سفارشات و درخواست

) اطالعات تماس (تلفن، آدرس، ايميل و نقشه كتابخانه، همچنين هدايا، پرسيده شده متداول هايرسشپ

در زمينه . سايت خود قرار دهندبآر. اس. اس را در و و امكانامكان چت ، تحت نام ارتباط با ما

هاي اقماري و معرفي كتابخانه، معرفي كتابخانه معرفيقرار دادن اطالعاتي از  ،و تبليغات رسانياطالع

  1ستون 

هاي بانك -

 اطالعاتي

هاي راهنمايي -

 موضوعي

  2ستون

 از كتابدار بپرس -

 چت  -

 نرم افزار كتابخانه - 

  3ستون 

 اخبار -

 هدايا  -

رويدادها و   -

 نمايشگاه ها

ساعات كار و  -

 تعطيالت
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اطالعات مربوط به ها، ها و كنفرانسخدمات كتابخانه، اطالعات مربوط به مراسم، رويدادها، نمايشگاه

هاي كتاب، نمودار سازماني، كتابخانه، اطالعات مربوط به تازهرزومه كاركنان ، ساعات كار و تعطيالت

هاي كتابخانه، دسترسي به نامهها و شيوهنامهآيينها، ، فهرست پيوسته كتابخانهافزار كتابخانهنرمراهنماي 

هاي موضوعي كمك به سزايي به راهنماي مراجعان و راهنمايي، افزار كتابخانههاي اطالعاتي و نرمبانك

نيز لينك به اخبار و دسترسي به اخبار  در زمينه انتشارات. كندها براي رسيدن به اهداف خود ميكتابخانه

هاي روابط آنالين كمك توجه به چهار وظيفه اصلي روابط عمومي و فعاليتاست.  مؤثرنيز  گذشته

ها در جهت ين تالشكند. تمامي ااي به كتابخانه جهت ارتقاي تصوير و ترويج خدمات خود ميشايسته

نسبت به كتابخانه و كتابداران و در نهايت  هاآنو به موجب آن تغيير نگرش  كنندهاستفادهافزايش رضايت 

  است. يرساناطالعارتقاي حرفه كتابداري و 

  

  كتابنامه
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