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چکیده
نیروهای داوطلب از دیرباز ،یاور کتابخانه بودهاند و حتی خدمات بیشتر و ارزندهتری نسبت به کارکنان اصلی کتابخانه ارائه دادهاند که جا دارد از
این نقش ،قدردانی شود .وظایف این نیروها ،باید به آنها شرح داده شود و در این خصوص ،به آنها آموزش الزم داده شود .همچنین انجام
وظایف آنها باید تحت نظارت کتابداران کتابخانه شکل بگیرد .انجمن کتابداری و اطالعرسانی ،اصوالً با به کارگیری نیروهای داوطلب و
آموزش ندیده ،بهجای کتابداران متخصص حقوقبگیر به منظور صرفهجویی در هزینهها مخالف است ،چرا که به کارگیری این نیروها باعث ارائه
خدماتی ناپایدار و بیثبات میشود و به تبع آن ،کتابخانه در ارائه خدمات جامع به مراجعان ،پشتیبانی از نیازهای اطالعاتی و ایجاد فرصت برای
توسعه و یادگیری افراد ناتوان خواهد بود.
کلیدواژهها :نیروهای داوطلب ،نیروهای رسمی ،انجمن کتابداری و اطالعرسانی
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مقدمه

«نیروهای داوطلب از دیرباز ،یاور کتابخانه بودهاند و حتی خدمات بیشتر و ارزندهتری نسبت به کارکنان اصلی کتابخانه
ارائه دادهاند که جا دارد از این نقش ،قدردانی شود .وظایف این نیروها ،باید به آنها شرح داده شود و در این خصوص ،به
آنها آموزش الزم داده شود .همچنین انجام وظایف آنها باید تحت نظارت کتابداران کتابخانه شکل بگیرد .انجمن
کتابداری و اطالعرسانی ،اصوالً با به کارگیری نیروهای داوطلب و آموزش ندیده ،به جای کتابداران متخصص حقوقبگیر
به منظور صرفهجویی در هزینهها مخالف است ،چرا که به کارگیری این نیروها باعث ارائه خدماتی ناپایدار و بیثبات
میشود و به تبع آن ،کتابخانه در ارائه خدمات جامع به مراجعان ،پشتیبانی از نیازهای اطالعاتی و ایجاد فرصت برای
توسعه و یادگیری افراد ناتوان خواهد بود)1( ».1
مقاله حاضر ،در مورد اثرات و پیامدهای به کارگیری کتابدار داوطلب در کتابخانههای عمومی بحث میکند.
همچنین روی تجارب نیروهای متخصص و کتابداران داوطلب کتابخانه تمرکز میکند و به طور کلی اثرات به کارگیری
نیروی داوطلب در کتابخانههای عمومی را مورد بررسی قرار میدهد.
کتابخانههای عمومی یك منبع حیاتی هستند و طبق قانون کتابخانههای عمومی و موزهها ،)1691( 2وجودشان
یك الزام قانونی است ( .)2کتابخانههای عمومی مرکز اجتماعات هستند؛ مکانی برای یادگیری مادامالعمر و یك پناهگاه
برای افراد آسیبپذیر از جمله سالمندان ،معلوالن ذهنی و افراد بیخانمان .کتابخانهها دسترسی به اطالعات را بهبود
میبخشند و به پیشبرد سواد اطالعاتی کمك میکنند .کتابخانهها تشکیالتی برای توانمندسازی و تحرکات اجتماعی
هستند:
«پایه و اساس جامعهای باسواد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر دانش ،از خدمات قوی کتابخانه عمومی نشأت میگیرد»
(.)3
در نحوه اداره بسیاری از کتابخانههای عمومی ،تغییر ایجاد شده است .هزینههای مالی ،برخی از کتابخانهها را بر آن
داشته است تا کارمندان حقوقبگیر خود را کاهش دهند و از نیروهای داوطلب استفاده کنند .این امر از افزایش قابل توجه
نیروهای داوطلب در برخی مناطق حکایت دارد :کارمندان حقوقبگیر با کاهش  3.3درصد از 12021به  16091نفر و
نیروهای داوطلب با افزایش  6.3درصد به تعداد  11301نفر رسیدهاند)1( .
کتابداران به عنوان مدیران نیروهای داوطلب

مدیریت یك گروه قابل توجهی از نیروهای داوطلب کار پیچیدهای است و حواشی زیادی دارد که باید مورد توجه قرار
گیرد که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد :چالشهای آموزش نیروهای داوطلبِ کمتجربه و یا بیتجربه در

 .1پیروی از شیوه استناددهی مجله ممکن است به زیبایی متن آسیب بزند و موجب طوالنی شدن جمله ها شود ،لذا از شیوه استناددهی متن اصلی استفاده
شد (مترجم).
2. Public Libraries and Museums Act
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امور کتابخانه؛ تغییر وقت نیروهای داوطلب با کتابخانه (بعضی از آنها فقط میتوانند در هفته به مدت چند ساعت یا کمتر
با کتابخانه همکاری کنند و قادر نیستند به طور منظم در محل کار حاضر شوند) که این امر بر روحیه کارکنان ،تأثیر
میگذارد .مخصوصاً کارکنانی که می بینند همکار متخصصش برکنار شده و قرار است نیروهای داوطلب آموزش ندیده،
جایگزین نیروهای متخصص شوند.
طبق بررسی کتابخانههای عمومی انگلیس 1در سال  ، 2016مشکالت عمده به کارگیری نیروهای داوطلب به شرح
زیر است:
 .1برای مدیریت و پشتیبانی نیروهای داوطلب باید  22درصد از وقت خود را صرف کرد؛
 .2برای جذب نیروهای داوطلب باید  92درصد از وقت خود را صرف کرد؛
 92 .3درصد از صرف وقت به تعهدات نیروهای داوطلب بستگی دارد؛
 .1برای آموزش کاربران جدید با سیستمها ،باید  32درصد از وقت خود را صرف کرد)3( .
از طرفی ،دستورالعملهای دولتی ،تأکید مستمری بر مدیریت نیروهای داوطلب دارند:
 خط مشی برای حضور نیروهای داوطلب در کتابخانهها ،ضروری است. روی وظایف نیروهای داوطلب باید توافق شود. نیروهای داوطلب برای ایفای نقش خود به آموزش نیاز دارند. نیروهای داوطلب به طور مداوم نیاز به مشاوره تخصصی دارند. تدابیری برای نظارت بر حسن انجام وظایف نیروهای داوطلب نیاز است.پس از بحث و گفتگو با چند تن از کتابداران و مدیران کتابخانهها ،نمونههای بسیاری از مسئولیتهای نظارتی
نیروهای داوطلب مشخص شد .این موارد شامل ایجاد فرصت برای نیروهای داوطلب؛ نوشتن شرح وظایف؛ ایجاد و
نظارت بر تبلیغات؛ تهیه پیشنویس توافقنامه سطح خدمات؛ فراهمآوری منابع؛ بررسی سوابق و پیشینه برای سمتهای
ویژه2؛ حفظ و نگهداری سوابق؛ آموزش؛ برگزاری منظم جلسات؛ و تقدیر محترمانه از نیروهای داوطلب میشود)6( .
نقش مدیر داوطلب در بیشتر اوقات ،بیشتر از ایفای نقش یك کتابدار یا مدیر کتابخانه است .به عنوان مثال ماریا
برنال ،3که کتابدار پارهوقت و مدیر نیروهای داوطلبِ کتابخانه گردان وودبری داون (منطقه هاکنی لندن )1است و عالوه
بر آن ،کتابدارِ کتابخانه هومرتون 3نیز هست .مورد مشابه دیگری ،میتوان به سوفیا ریچاردز 9اشاره کرد که عالوه بر این
که کتابدار اجتماعی کودکان و خانواده است ،مدیر یادگیری و پیشبرد امور شورای سامرست شمالی 6نیز هست و وظایفی
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را به عنوان نیروی داوطلب در سامرست شمالی انجام میدهد ( .)2به ناچار ،کتابداران وظایف نظارت بر نیروهای داوطلب
را بر عهده میگیرند و با توجه به زیاد بودن تعداد نیروهای داوطلب ،اغلب اوقات کتابداران تحت فشار زیادی قرار
میگیرند :ما  36ساعت در هفته کار میکنیم .من  3نیروی پاره وقت داشتم ،اما در حال حاضر ،یك نیروی تمام وقت و
 102نیروی داوطلب دارم که اغلب آنها هفتهای دو ساعت حضور دارند .آموزش مستمر به سه نیروی جدید ،آن هم فقط
برای دو ساعت کار و در خط مقدم کتابخانه ،با حداقل مهارتهای فناوری اطالعات ،خیلی خستهکننده است .ساعاتی که
صرف آموزش نیروهای جدید میشود به صورت فوقالعاده انجام میشود (بدون دریافت حقوق و اضافهکار) ،فقط برای
این که بتوانیم موقعیت شغلیمان را با مسئولیتهای کسلکنندهای که داریم ،حفظ کنیم (.)6
در کتابخانه ای که به نیروهای داوطلب اتکا شود ،در دسترس بودن این نیروها و قابلیت اطمینان به آنان ،همواره
میتواند مسئلهساز باشد .همانطور که نیروهای داوطلب مانند کارگران روزمزد ،قرارداد کاری ندارند ،برای حضور در
کتابخانه هم وظیفهای ندارند ،و این مسئله میتواند به حضور گاه و بیگاه آنها و بینظمی منجر شود .این کار ،باعث
اختالل در نظم کتابخانه و وارد آمدن فشار به بقیه نیروها و همچنین گروه مفید جامعه منتهی شود .فعالیتهای کتابخانه
تعطیل میشود و کتابخانهها زودتر بسته میشوند و خدمات کتابخانهها آسیب میبیند .نیروهای داوطلب ،معموالً کمتر زیرِ
بار برنامههای منظم و کار طوالنیمدت میروند .برنامهریزی کوتاهمدت و نامنظم برای کارهایی که نیاز به توجه مکرر
دارند ،مناسب نیست (.)10
تأثیرات مثبت به کارگیری نیروهای داوطلب :توانمندسازی اجتماعی و تحرک اجتماعی

بسیاری از نیروهای داوطلب که در فعالیتهای توسعۀ اجتماعی و سرگرمی به کار گرفته میشوند ،از کارکنان متخصص و
ارتقا خدمات کتابخانه حمایت میکنند .نمونهای از این دسته وظایف نیروهای داوطلب عبارتند از :کمك به برنامههای
مطالعه تابستانی؛ جلسات فناوری اطالعات 1و سواد دیجیتال2؛ گروههای کتابخوان و مطالعه؛ خدمات برونکتابخانهای
برای کاربرانی که به دلیل ناتوانی یا بیماری قادر به مراجعه به کتابخانه نیستند ( )11و دالیل زیادی میتواند برای
نیروهای داوطلب داشته باشد .این موارد میتواند برای نیروهای داوطلب ،روشی برای باال بردن عزت نفس یا
جامعهپذیری و یا تجربهکاری قبل از استخدام؛ یا راهی برای تبدیل وضعیت به یك نیروی رسمی باشد .داوطلب شدن
میتواند روی نیروهایی که با مشکالت یادگیری مواجه هستند ،یا در موضوع بهداشت روان ،با افرادی که با تنهایی،
ترس ،انزوای اجتماعی و اضطراب مواجه هستند ،تأثیر مثبت داشته باشد .همچنین روی کسانی که با بیکاری و تالش
برای پیدا کردن کار یا بازگشت به کار ،دست و پنجه نرم میکنند و برای افرادی که مبتال به یك دوره طوالنی بیماری
بودهاند که باعث افت اعتماد به نفس و عزتنفس و انگیزه آنها شده است ،تأثیرگذار باشد.
مصاحبه گر« :آیا شما از کار کردن با نیروهای داوطلب بازخورد مثبتی دریافت کردهاید؟»
1. IT
2. Digital Literacy
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کتابدار اجتماعی :1من فکر میکنم اینها کسانی هستند که به امید استخدام اقدام کردهاند .یکی از نیروهای
داوطلب به اوتیسم مبتال بود و یك موقعیت یادگیری تخصصی 2تماموقت برایش فراهم شد و نتوانست به اندازه کافی
قدر فرصتی که برایش فراهم آوردیم را بداند و رزومه3و اطالعاتش را روزآمد کند .نیروی داوطلبی که متصدی خدمات
اجتماعی بوده است ،مدعی بود که افسردگی پس از زایمان دارد .او بیش از  12سال از کارش فاصله گرفته بود و عوارض
اضطراب قابل توجهی داشت .من با او کار کردم و آرام آرام دوباره محیط کتابخانه را برایش امن کردم .باالخره او یك
نیروی داوطلب شد و اعتماد به نفسش را برای حضور در یك دانشگاه باال برد ،او االن به طور پارهوقت در آن رشته کار
میکند (.)12

نیروهای داوطلب و انگیزه (آنها برای داوطلب شدن)

نیروهای داوطلب در مواجهه با فرصت حضور در کتابخانه ،از این میترسند که نتوانند در کتابخانه داوطلب شوند .مردم
در خصوص داوطلب شدن فکر میکنند .من میتوانم این موضوع را درک کنم ،اما آنها هرگز در این موقعیت نبودهاند
که بتوانند تصمیم بگیرند .نیروهای داوطلب نقش بسیار درخشانی در افزایش ظرفیت و توسعه دارند ،اما آنها نباید مجبور
به اداره این خدمات شوند.
نیروهای داوطلب با زمینههای مختلف حرفهای یا غیرحرفهای میآیند که تجربه کمی در اداره یك کتابخانه دارند و
یا هیچ تجربهای ندارند .نمای کتابخانه به عنوان یك قطب فرهنگی و یك مرکز اجتماعی ،به نیروهای داوطلب انگیزه
میدهد تا اغلب اوقات با منابع محدود ،ساعات کاری کوتاه و تعدادِ کم متخصص ،یا عدم وجود هیچ کارمندی برای
آموزش حرفهای ،خدمات را اجرا کنند .به دالیلی که قبال ذکر شد ،اتکا به نیروهای داوطلب میتواند به چند دلیل
مشکلساز باشد و انگیزش ،تأثیر بسیار قدرتمندی بر قابلیت اعتماد و حفظ آنها دارد .اول این که تصمیم به حفظ یك
کتابخانه میتواند یك انگیزه درونی باشد ،که روی یك میل قوی به باز نگه داشتن کتابخانه متمرکز شده باشد و این ایده
را یك عمل مثبت و مهم بداند .در ابتدا ،ممکن است نیروهای داوطلب احساس کنند ،کنترل را به دست گرفتهاند و به
طور مؤثر تحوالت را تحت نظر خود دارند .این اقدام ناشی از «انگیزۀ بیرونی» و «فشارهای خارجی» بر روی نیروی
داوطلب یا گروه داوطلبانه است که به دلیل بسته شدن احتمالی کتابخانه ،رخ داده است .فرد باید حق داشته باشد که در
انتخاب خود برای داوطلب شدن آزاد باشد .ارتباط بین داوطلب و سازمانی که با آن همکاری میکند ،باید سودمند باشد و
الزم است ،مشارکت داوطلبان به رسمیت شناخته شود (.)11
با آشکار شدن فشارهای خارجی ،انگیزه اولیه نیروهای داوطلب ،برای ایجاد تغییر و یا بهبود وضعیت ممکن است
کاهش یابد و انتخاب آزاد آنها به عنوان یك نیرو ،بیشتر به یك تعهد و یا اجبار اجتماعی تبدیل شود ( .)13ممکن است

1. Community Librarian
2. BT
3. CV

شمسه ،دوره  ،21شماره  ،84-84پاییز و زمستان 2944

22

فشار روی نیروهای داوطلب باشد که مجبورند عهدهدار کار بیشتری نسبت به روزهای اول ورودشان باشند .نیروهای
داوطلب آموزش ندیده ممکن است نتوانند از عهده افزایش انتظارات و حجم کاری برآیند ،در نتیجه بیانگیزگی به شرح
زیر رخ میدهد:
 .1کمبود نیروی متخصص کتابخانهای که میتوانند منجر به عدم آموزش نیروهای داوطلب شود.
 .2این محدودیت در آموزش و رشد نیروهای داوطلب میتواند منجر به احساس انزوا یا عدم توانایی در
کمك به کاربران شود.
 .3عدم آموزش و در نتیجه درک محدود از منابع اطالعاتی ،میتواند منتج به کاهش اعتماد به نفس
نیروهای داوطلب ،و منجر به سرخوردگی و ناامیدی آنان از توانایی ایفای نقش خود شود.
 .1سرخوردگی و بازخورد منفی از کاربران کتابخانه که قادر به دریافت اطالعات یا خدمات مورد نیاز
نیستند ،میتواند باعث شود که نیروهای داوطلب احساس کنند ،دیگر تحت کنترل نیستند.
 .3این فقدان کنترل ،میتواند باعث شود که نیروی داوطلب ،یك ارتباط منفی با سیستم ،محل کار و
نقش داوطلبانه خود برقرار کند .نیروهای داوطلب ممکن است احساس نگرانی ،نافرمانی و بی انگیزگی کنند که
در نهایت باعث از بین رفتن انگیزه و ترک محل خدمت شود (.)19
مهم است به نیروهای داوطلب آموزش و پشتیبانی مستمر و کامل و همچنین یك سری وظایف که با مهارت و
تجربه فردی آنها متناسب ارائه شود .من نیروهای داوطلب خودم را مدیریت میکنم .من کامال آگاهم که مردم ،با یك
فنجان چای ،و یك گفتگوی شاد و فرحبخش ،تحریك میشوند .همچنین اگر آنها مدت طوالنی با کتابخانه همکاری
دارند ،نیاز به افزایش اختیارات در کار دارند (این باید متناسب با سطح توانایی آنها باشد) ،و همچنین فرصتی برای اعمال
نظر ،تغییر دادن روال کاری داشته باشند ،مخصوصاً در زمانی که حوصلهشان سر میرود (یا احساس خستگی میکنند)
(.)16
کارکنان حقوق بگیر و داوطلب ،هر دو نیازمند ارتقای شغلی از جمله بازخورد سازنده و ارزیابی عملکرد سازمانی
هستند .اگر یك داوطلب بازخورد مداوم دریافت نکند و تشویق نشود ،ممکن است احساس کمبود کنند .همچنین ،اگر یك
محیط کار خصمانه باشد ،یك کارگر یا نیروی داوطلب ،احساس انزوا ،بیتفاوتی یا محرک نبودن میکند و هیچ انگیزهای
برای رسیدن به اهدافش وجود ندارد .همچنین مشکالت ممکن است زمانی رخ دهند که کارمند رسمی احساس کند به
دلیل افزایش به کارگیری نیروی داوطلب در کتابخانه ،موقعیت کاری او تهدید یا تضعیف شود .با افزایش داوطلبان در
کتابخانه بسیاری از نیروهای حقوق بگیر ،شغل خود را از دست میدهند و حس مبهمی از اضطراب به وجود میآید که
گاهی باعث بیاحترامی و عدم درک همدیگر میشود :بدونشك بسیاری از نیروهای داوطلب برای تجربه ما ارزش و
احترامی قائل نیستند .بدیهی است ،اکثر این نیروها واقعا نمیدانند که کتابخانه عمومی چیست ،چون کار اصلی را
کارکنان حرفهای انجام میدهند .نیروهای داوطلب قصد ندارند در کتابخانه به عنوان یك حرفهای کار کنند ،ای کاش به
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همان اندازهای که به داوطلب شدن فکر میکردند به این که قرار است یك پست خالی در کتابخانه را نیز پر کنند فکر
میکردند (.)12

تنوع :تأثیر بر خدمات

مصاحبهگر :آیا فکر میکنید برابری و تنوع در کتابخانههای که به نیروهای داوطلب اتکا کردهاند ،به صورت منصفانه
رعایت میشود؟ مدیر کتابخانه ،ویرال :1نه! اکثریت قریب به اتفاق داوطلبان ما افراد مسن ،سفیدپوست و از طبقه متوسط
جامعه هستند (.)16
کتابدار اجتماعی ،شورای شهر بورس کانوی" :2تجربهای که من دارم این است که من ندیدهام از اقلیتهای قومی،
افراد معلول یا افراد زیر شصت سال ،کسی متقاضی کار داوطلبانه باشد .بنابراین جواب ساده است! نه .با این حال ،من
فکر نمیکنم که کتابخانهها به اندازه کافی برای جذب این گروهها تالش کنند .به هر حال کاربران ما همچنان
بازنشستهها ،سفیدپوستان و کودکان خردسال هستند .اینها فقط بخش کوچکی از جمعیتی عظیمی هستند که به سراغ
آنها رفتهایم ( .)20مسئله دیگر در جذب نیروهای داوطلب ،عدم وجود برابری و تنوع در میان افراد به کار گرفته شده
است ،این عدم برابری و تنوع میتواند بر روابط بین نیروهای داوطلب و کتابخانه و کیفیت خدمات ارائه شده تأثیر بگذارد.
هر چه تنوع نیروی کار کمتر باشد ،تنوع دامنه دانش ،تجربه و درک فرهنگهای مختلف ،نگرشها ،اعتقادات و سبك
زندگی کمتر میشود .فقدان تنوع ،باعث کم یا زیاد شدن درک سواد اطالعاتی میشود و در نهایت ممکن است منجر به
یك اطالعات مغرضانه و محدود در ارائه خدمات بشود .نیروهای داوطلب ممکن است از قوانین مناسب برای حفاظت از
دادهها و مثالً حق مؤلف اطالعی نداشته باشند و از کارآمدترین ،دقیقترین و اخالقیترین روشهای یافتن اطالعات
مانند استفاده از جدیدترین بانكهای اطالعاتی برای جستجوی اطالعات پزشکی ،آگاه نباشند .همچنین ممکن است
نیروهای داوطلب ،در برآورده کردن نیازهای اطالعاتی کاربران که مبتال به بیماری کمتوانی ذهنی ،معلولیت یا بیماری
روانی است ،کم تجربه یا بیتجربه باشند .برای یك کتابخانه عمومی ،استخدام نیروی متخصص برای حفظ هرچه بیشتر
خدمات متعادل و منصفانه ،مهم است .کتابداران عمومی 3در قالب خدمات عمومی ،کمك و مشاوره تخصصی را بدون
تبعیض به کاربران ارائه میدهند و انگیزه پنهان کارمندان نباید در نتایج جستجوی آنها تأثیری داشته باشد .کتابداران
عمومی موظفند از حقوق هر فردی که دارای آزادی است ،محافظت کنند و موجبات رشد او را فراهم و دسترسی بدون
تبعیض به اطالعات را برای آنها تسهیل کنند (.)21

1. Wirral
2. Conwy County Borough Council

 .3کتابدار عمومی ،کتابداری است که به خدماتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به منظور عالقهمند کردن مردم به کتابخانه و کتابخوانی در داخل یا خارج
ازکتابخانه می پردازد.
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هویت کتابدار :محرومیتزدایی

نسبت به نیازهای حرفه ای باید هوشیار بود .چیزی که نسبت به آن باید حساس بود ،دادن عنوان «کتابدار» یا معادل آن
بدون صالحیت به نیروهای داوطلب است .صرفنظر از درستی یا نادرستی جذب نیروهای داوطلب ،مسئولیت همه ما در
این حرفه این است که از تمامیت پست کتابدار و حرفه کتابداری ،حمایت کنیم و از هر اقدامی که مفهوم «کتابداری» را
تضعیف کند ،خودداری کنیم ( .)22به عنوان مثال ،نقش نیروهای داوطلب کتابخانه ،بعضاً عناوینی حرفهای همچون
«دستیار بازاریابی»« ،1سفیر کتابخانه» 2و" «تسهیلکننده امور کتابخانه» ،3به خود میگیرد که یك موقعیت جدیتر ،با
مسئولیت بیشتر را نشان میدهد و ممکن است منجر به افزایش سطح تعهد آنها شود .عناوین مورد استفاده میتواند
برای نیروهای داوطلب دلگرمکننده باشد ،اما عناوین حرفهای مبهم برای آنها مشکلساز است .به عنوان مثال ،عناوین
شغلی مورد استفاده در وبگاه جذب نیروی افتخاری ولز« 1دستیار کتابدار» است .در نقش دستیار کتابدار ،داوطلب نیازمند
هیچ مهارت خاص یا آموزشی نیست .وظایف این نقش ،به صحبت کردن با مردم و استفاده از رایانه برای ثبت و استرداد
کتابها محدود میشود .بسیاری از افرادی که به عنوان کتابدار کار کردهاند یا در این حیطه کاری مشغول هستند،
کتابداران متخصصی هستند که تجربه عملی ،آموزش ،دانش و مهارتهای گستردهای دارند .نقش کتابدار به مراتب
پیچیدهتر و جامعتر از آن چیزی است که شغل کتابداری توصیف سادهای از آن را نشان میدهد .عدم تخصص بسیار
مشکلساز است و نیروهای داوطلبانه به ندرت قادر به کسب جایگاه یك متخصص اطالعات آموزش دیده هستند .تغییر
رویکرد کتابخانهها به سمت اداره شدن با نیروهای داوطلب ،موجب گسترش این تصور غلط میشود که «کتابدار بودن
یك حرفه نیست» .کار در یك کتابخانه ،فقط زدن مهر تاریخ و چیدن چند کتاب در قفسه نیست (.)21
برخی از کتابخانههای عمومی به اهمیت یا ضرورت وجود کارکنان متخصص در کتابخانه اعتقاد ندارند و روش
خدمات خرده فروشی به مشتری ،اغلب فراتر از دانش و تخصص یك کتابدار است .داشتن یك کتابدار واجد شرایط
(حرفهای) مطلوب است ،اما برای کارکنان خط مقدم ضروری نیست .همچنین ،اخیراً یك همکار به من گفت« :تحقیقات
خود انجمن کتابداری و اطالع رسانی نشان میدهد ،طبق نظرسنجی تنها  19درصد از نیروهای داوطلب فکر میکنند که
اطالعات موثق را ارائه میدهند .این باعث میشود ،حرفه کتابداران در سطح ملی در رده پنجم قرار بگیرد .البته خودِ این
گفته هم خیلی مورد تأیید نیست ( .)23شنیدن این نکته جالب بود که فروشگاه اینترنتی ایده ،از نیروهای داوطلب استفاده
نمیکند .به خاطر این که خدمات فروشگاه با وجود نیروهای داوطلب افت میکند و فقط از نیروهای حرفهای و متخصص
استفاده میکند .به نظر میرسد از وضعیت کنونی اطالع داشته باشید که در آن نیروهای داوطلب بارها جایگزین پرسنل

1. Marketing Assistant
2. Library Ambassador
3. Library Events Facilitator
4. Volunteering Wales'website
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حرفهای شدهاند؛ اما کسی نمیتواند کمك کند ،زیرا مدیران با عدم استفاده از تخصص و دانش کتابداران حرفهای،
پتانسیل توسعه خدمات را از دست دادهاند.
نتیجهگیری

ما به عنوان کتابدار کتابخانههای عمومی ،استحقاق بیشتری داریم .از نظر قانونی حق ماست که به ارائه خدماتی کتابخانه
بپردازیم ،نه این که فقط کتاب امانت بدهیم ،چرا که واسط دسترسی به اطالعات هستیم .ما افراد الیقی هستیم که در
حال حاضر توانایی ارائه و مدیریت دانش را داریم .کتابدار ،کسی است که میتواند بهترین خدمات کتابخانه را ارائه دهد و
کتابخانه واقعی یعنی همین .به نظر میرسد دیدگاه کلی متخصصان کتابخانه و بسیاری از کاربران نشان میدهد،
جایگزین کردن نیروهای داوطلب با نیروهای متخصص کتابخانه ،منجر به افت کیفیت ارائه خدمات در کتابخانه میشود.
نیروی داوطلب ،در صورت امکان ،فقط باید برای پشتیبانی از کارکنان مجرب و متخصص مورد استفاده قرار گیرد .تجربه
نشان میدهد ،مؤثرترین استفاده از نیروهای داوطلب ،پشتیبانی از کارکنان رسمی در ارایه فعالیتهای خاص( ،هنگام
اجرای برنامههای قصهگویی ،کلوپهای شغلی ،برنامههای کتابخوانی و غیره) است ،نه این که در انجام امور روزانه
کتابخانه از آنها استفاده شود ( .)22تجربه شخصی خودم در به کارگیری نیروی داوطلب در کتابخانه مسئلهساز و
ناامیدکننده بوده است ،زیرا کتابخانههایی که از نیروی داوطلب استفاده میکنند ،اغلب زود بسته میشوند ،یا در حال بسته
شدن هستند و یا پس از مدتی به دلیل عدم دسترسی به نیروی داوطلب ،امکان باز شدن آن وجود ندارد .این برای
کاربرانی که به منابع ،به ویژه دسترسی به منابع اینترنتی نیاز مبرم دارند ،بسیار ناامیدکننده و دلسردکننده است و این
تصور را ایجاد میشود که خدمات کتابخانه قابل اعتماد و کارآمد نیست .در نهایت ممکن است کاربر ،مجبور شود به دنبال
اطالعات و منابع دیگری باشد و به مرور اعتماد به خدمات کتابخانه کاهش مییابد .کاهش کارکنان حرفهای و حقوقبگیر
و اتکا به نیروی داوطلب ،بر دسترسی و بازیابی منابع اطالعاتی تخصصی نیز تأثیر منفی دارد و ممکن است مشکالتی در
رابطه با بیتجربگی افراد غیرمتخصص و اختالف فرهنگی به وجود آورد .از نیروهای داوطلب میتوان در موارد مثبت و
مؤثر استفاده کرد که میتواند روی آنها نیز تأثیر مثبت داشته باشد .با این حال ،نیروهای داوطلب نیاز به نظارت دقیق
دارند .در صورت امکان ،آنها باید دستیار نیروهای متخص و رسمی باشند و جایگاه کارکنان حقوقبگیر را تضعیف نکنند.
میبایست ،به طور مداوم آموزش ببینند ،پشتیبانی شوند و بازخورد کاری ارائه دهند .از آنها انتظار نمی رود بار مسئولیت
متخصصان آموزش دیده کتابخانه را برعهده گیرند .باید نقش نیروهای داوطلب در پشتیبانی از خدمات کتابخانه برجسته و
تبلیغ شود .شواهد نشان میدهند ،کتابخانههایی که فقط با نیروی داوطلب اداره میشوند پایدار نیستند و نمیتوانند به
شیوهای کارآمد و در دسترس و کامالً اخالقی اداره شوند .رهبری و مدیریت نیروهای متخصص و حقوقبگیر در حفظ
استاندارد خدمات یك کتابخانه عمومی ضروری است .بدون حضور متخصصان ،اطالعاتی به عنوان نمایندگان واقعی ارائه
خدمات ،درک واقعی کتابخانههای عمومی مخدوش خواهد شد و مردم ممکن است پایگاه مهمی را برای توانمندسازی و
بسیج افراد و جوامع از دست بدهند.
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