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 چکیده

های اجتماعی در کتابخانه مرکززی سسزتان   افزار نرمبا استفاده از  رسانی اطالعهدف: این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه کتابداران در رابطه با خدمات 
 قدس رضوی انجام شده است.

نفزر از کتابزداران    09این پژوهش از نوع کاربردی و از منظر ماهیت و روش سن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه سماری پژوهش شزام  روش: 
ها توزیع گردید جامعه این پژوهش به روش سرشماری انتخاب شد و پرسشنامه پژوهش بین سنشاغ  در کتابخانه مرکزی سستان قدس رضوی است. 

 گردید. تأییدپایایی پرسشنامه نیز با استفاده از نظرات اساتید مربوطه %( برگشت داده شد. 17پرسشنامه ) 17که در نهایت 
باشد و بین  های اجتماعی مطلوب میافزار نرمبا  استفاده از  رسانی اطالعنشان داد که دیدگاه کتابداران در رابطه با خدمات  این پژوهش ها: نتایج  یافته

های اجتماعی رابطه معنزی داری وجزود دارد.   افزار نرم های قابلیتها از امکانات و  صیلی کتابداران و استفاده و سشنایی و استفاده سنجنسیت و سطح تح
هزا  توانزایی کتابزداران     طه وجود ندارد. طبز  میزاننین رتبزه   بهای اجتماعی راافزار نرم های قابلیتولی بین سن و سابقه کاری و استفاده از امکانات و 

و سپس وبالگ از همه بیشتر و در استفاده از شبکه همتا به همتا از همزه کمتزر اسزت. در     ویکی افزار نرمکتابخانه مرکزی سستان قدس در استفاده از 
از همزه کمتزر    پادکسزت  افزار نرمتر و ویکی و سپس وبالگ از همه بیش افزار نرم  رسانی اطالعهای اجتماعی برای افزار نرممورد بهترین امکان قابلیت 

 است. 
از مزواردی   2وب  هزای  قابلیزت سازی و ایجاد شرایط به منظور استفاده از امکانات و  و شبکه افزار نرمهای سموزشی و خرید  برگزاری دوره گیری: نتیجه

در جهزت خزدمات    2وب  های قابلیتاست که الزم است جهت سشنایی و استفاده بیشتر کتابداران کتابخانه مرکزی سستان قدس رضوی از امکانات و 
 .  به سن پرداخته شودرسانی اطالع

 

 رسانی اطالع  کتابدارانهای اجتماعی  کتابخانه مرکزی سستان قدس رضوی  افزار نرم  2وب  ها: کلید واژه

 
 
 

---------------------- 

 ها و مرکز اسناد سستان قدس رضوی ها  موزه نشریه الکترونیکی سازمانه کتابخانه

 .11-55صص.   7901یز و زمستان یپا  07 -09شماره   79دوره  شمسه 
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 لهئمقدمه و بیان مس

دهند تا به تعام  و همکاری با   کاربران اجازه می ی هستند که بهافزار نرمهای  افزارهای اجتماعی طیفی از سیستم نرم

شود.  ها استفاده میافزار نرمنیز به طور کلی برای توصیف این نوع  «2وب »ها بپردازند. از واژه  یکدینر و اشتراک داده

 «2کتابخانه »مفهوم  .هستند رسانی اطالعو مراکز ها  کتابخانهها بهره جست   توان از این فناوری یکی از بسترهایی که می

های اجتماعی افزار نرم(. استفاده از 7971)جمالی مهمویی   هاستافزار نرماز این طیف از ها  کتابخانهنیز مبتنی بر استفاده 

طی چند سال اخیر توجه روز افزونی پیدا کرده است. یکی از  رسانی اطالعبرای بهبود و تسهی  خدمات کتابداری و  2وب 

ها  روند فزاینده واسطه زدایی در خدمات اطالعاتی   ها در کتابخانه ها و کاربرد سن زافزون این فناوری  اهمیت رویدال

(. بدان معنا که امروز کتابداران نقش 7907)محمد اسماعی  و دینران   پذیرتر شدن اطالعات است تر و دسترس تعاملی

تر برای افزایش سواد اطالعاتی کاربر و تسهی  دسترسی وی کنند  بلکه بیش یک واسط میان کاربر و اطالعات را ایفا نمی

و خدمات سن در کتابخانه  پاسخنویی سریع به نیاز  2دارند. در واقع هدف عمده از به کارگیری وب  می به اطالعات گام بر

 اطالعاتی کاربر و جلب رضایتمندی وی است. 

به تقویت ارائه خدمات به کاربران و توسعه ها  کتابخانههای جدید   با افزایش منابع الکترونیک و فناوری

             های های ایجاد اشتراک و از سن جمله یافتن راهای  کتابخانهها و خدمات  واسطه به مجموعه پذیری سسان و بی دسترس

ام طول هفته و در هر ساعتی قادر خواهند بود تا در تمها  کتابخانه های اجتماعی افزار نرمعالقمند شدند. از طری    بر خط

ترین مزیت  جویی در زمان و هزینه  عمده صرفه باشند.ها در تعام  کام   و با سن باشندروز در خدمت کاربران   از شبانه

هاست  زیرا از این طری  هم در به کارگیری نیروهای متعدد جهت پاسخنویی  های اجتماعی در کتابخانهافزار نرمکاربرد 

جویی خواهد شد و هم کاربران زمان و هزینه بسیار کمتری را جهت رفت و سمد به  اطالعاتی مراجعان صرفهبه نیازهای 

 کنند. مین نیازهای اطالعاتی خود صرف میأو تها  کتابخانه

اجتماعی و  های شبکه  فناوری فشار  2ها   ویکی1ها های سن نظیر ارائه سر. اس. اس ها  پادکست و پتانسی  2وب  

بسزایی گذاشته است و خدمات کتابخانه بیشتر بر ابزارهای انتقال و  تأثیربر بهبود خدمات کتابداری و مرجع نیز  غیره 

توان دریافت که وب  نقش  شود تا کنترل فراهم سوری دسترسی به اطالعات. به این ترتیب می سواد اطالعاتی متمرکز می

 است. ای را برای کتابداران خل  نموده  تازه

شود  ها کمتر می در شرایطی که میزان مراجعه حضوری کاربران به سنها  کتابخانهبرای  2های وب  به فناوری توجه

را  2های اجتماعی وب افزار نرم های قابلیتباشد. این امر مستلزم سن است که ابتدا سعی شود امکانات و  امری ضروری می

ها سنجیده شود و در نهایت برای کاربرد این  و مفید بودن سن تأثیربه کتابداران و کاربران شناسانده و سپس میزان 

 
1 padcast 
2 wikis 
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های افزار نرم های قابلیتگیری کرد. این روند به سشنایی و سگاهی کتابداران با امکانات و  ها تصمیم امکانات و قابلیت

کیفیت خدمات ارائه شده نیاز دارد تا پس از سنجش میزان سشنایی سنان  میزان استفاده  کاربرگرا بودن و  2 اجتماعی وب

 (.7909از این طری  بررسی گردد. )اسفندیاری مقدم  حسینی شعار  

های عمومی و دارا بودن کتابدارانی  کتابخانه مرکزی سستان قدس رضوی به عنوان یکی از بزرگترین کتابخانه

مسئله اصلی این پژوهش  .کند عظیمی از کاربران عرضه می قشرهای مختلف  خدمات متنوعی را به  متخصص در حوزه

با توجه  و در نظر گرفتن نقش کتابخانه مرکزی سستان قدس رضوی در ارائه خدمات اطالعاتی به کاربرانبا که  این است

ها در ارائه  این فناوری تأثیرو  رسانی اطالعو مراکز ها  کتابخانهدر  2های وب  به اهمیت و ضرورت به کارگیری فناوری

در کتابخانه مرکزی سستان قدس رضوی از دیدگاه کتابداران به  رسانی اطالعوضعیت خدمات  ؛روزسمدتر و خدمات بیشتر

و های اجتماعی از دیدگاه کتابداران کدام است؟ افزار نرماست؟ شناسایی بهترین امکان و قابلیت استفاده از  صورتیچه 

 جتماعی بیشتر و در کدام یک کمتر است؟ های اافزار نرمتوانایی کتابداران در استفاده از کدام یک از 

 

 مبانی نظری

 27وب   

نامیده  2های تولید محتوا  وب  پذیر برای نظام باز و انعطاف های مشارکت جو  توسعه رویکرد نوین وب به سوی مدل

تمرکز زدایی سازی  سازماندهی و اشاعه اطالعات و  های تولید و پردازش  ذخیره تواند به کاهش هزینه شود که می می

به این معناست که با گسترش اینترنت و افزایش  2(. در واقع مفهوم وب 7971)نوروزی  منصوری  حسینی   منجر شود

کنند بلکه به نوشتن  تبادل اطالعات  تعام  و مشارکت با  کاربران  دینر کاربران تنها به خواندن اطالعات اکتفا نمی

ترین  شد که از مهم 2 های وب وجود سمدن سایته ارند که توجه به این امر باعث بهمکاران و کاربران دینر نیز عالقه د

غیرتجاری  و بودن  داشتن رابط کاربری قوی  داشتن ارتباط دو سویه میان کاربران تر توان به مردمی های سن می ویژگی

 (.7907کردن دانش وب اشاره کرد )بهرامی  

  

  2ویکی

دهد. این متون  جمعی متون مختلف را به خوانندگانش می هامکان ارائه و ویرایش دستویکی دانشنامه سزادی است که 

دهند که بدون  ها به کاربران این اجازه را می توانند توسط تمامی بازدیدکنندگان ویکی مشاهده و ویرایش شوند. ویکی می

 (.7971ات مختلف بکنند )ذراتی  نویسی برای وب  اقدام به ایجاد صفحات اینترنتی درباره موضوع داشتن برنامه
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2 WIKIS 



 اجتماعی افزارهای نرم از استفاده با رسانیاطالع خدمات با رابطه در کتابداران دیدگاه بررسی                                             65

 های اجتماعی شبکه

فراهم شده  2مجازی و به کمک ابزارهایی که در وب  توانند در یک محیط کامالً افراد می  اجتماعی های شبکهوسیله ه ب

است به اقسام گوناگون با یکدینر به تعام  و تبادل اطالعات بپردازند. یک شبکه اجتماعی  جمعیت سنالینی از افراد است 

)نجف لو و ها بر اساس تعهد ایجاد و حفظ روابط بنا شده اند.  واسطه موضوعاتی با یکدینر در تعاملند. این سایته که ب

 (.7902دینران  

 

  7وبالگ ها

گویند نوعی از صفحات اینترنتی است با محتوای  نوشت یا وبالگ که به سن تارنوشت یا تارننار یا بالگ هم می وب

ترین رخداد به قدیم ارائه  و به ترتیب از تازهشده بندی  شخصی که مطالب سن بر مبنای زمانی که ثبت شده است گروه

های مختلفی وجود دارند )ننهبان   ها به صورت نوشت  پست است. در حال حاضر وبالگ د مطالب در وبگردد. واح می

7907). 

 

2آر. اس. اس
 

های خورد فید در وب است که برای انتشار محتویاتی که در  ای از قالب نشری به راستی ساده یا سر.اس.اس خانواده هم

 زیادی تعداد اخبار و تحوالت سخرین از بخواهند کاربران گردند. اگر می شوند استفاده روز می های زمانی خاص به بازه

 سن به کهدهد  می قرار ها سن اختیار در را ابزاری 2 وب شوند  مطلع ها تک سن تک مرور بدون وبالگ سایت یا وب

 کاربر نظر مورد سایت وب یا وبالگ به جدیدی مطلب که هننامی ابزار  این استفاده از با .گویند می اس.اس.سر فناوری

 (. 7902شود )نجف لو  شامی زنجانی  سهرابی   می اطالع داده او به شود  اضافه

 

9پادکست
 

 اجازه به کاربران پادکست. صداست یا و ویدئو شک  در دیجیتال ای رسانه های فای  از ای پادکست یا پادپخش مجموعه

 همراه  های تلفن مانند های مختلف  دستناه طری  از تا دهند قرار وب روی را شان شده ضبط تصاویر یا و صدا تا دهد می

 این کسی هر به پادکست کنند. ایجاد دانلود حم  دینر قاب  وسای  سایر و ها دسکتاپ ها  تاپ لپ ها  بوک نت پدها  سی

 باز را سن خواهد می که جایی هر از و دهند قرار سایت وب یک روی بر را صدا یا و های ویدئو فای  تا دهد می را امکان

 . (7902 سهرابی  زنجانی  شامی لو  نجف) .کند
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 7شبکه نظیر به نظیر

همانند قدرت پردازش  پهنای باند و همچنین  ؛توان منابع موجود می 2سازی نظیر به نظیر یا همتا به همتا شبکه به کمک

اطالعات تعداد زیادی از کامپیوترها که در گستره جغرافیایی پهناوری وجود دارند و تنها از طری  شبکه و یا اینترنت به 

ای داشت که به کمک سن بتوان به  سیستم توزیع شده توان بدین ترتیب می .به اشتراک گذاشترا  ؛هم متص  هستند

 های مختلف دسترسی پیدا نمود.  پردازشی باالیی دست یافت و یا به حجم عظیمی از اطالعات توزیع شده در نظام قدرت

 

 9هوش جمعی

هوش جمعی هوشی است به اشتراک گذاشته و یا هوش گروهی است که از همکاری و رقابت بسیار از افراد به وجود 

دهند  جمعی را مورد توجه قرار می  هایی که مقوله هوش است. فناوریسید و به معنای دینر تعیین کمیت فعالیت جمعی  می

 عبارتند از انتشار گروهی و پایناه داده مشترک برای اشتراک گذاری دانش.

 

0فلیکر
 

گیرد.  کار میه را ب 2های وب نوع  فلیکر عبارت است از سایت اشتراک گذاری ویدئو و تصویر. فلیکر تمام مفاهیم سرویس

ها را به اشتراک بنذارند و در مورد  که تصاویر را تغییر داده و سازماندهی کنند  سندهد  میفلیکر به کاربران این امکان را 

 (.7907ها به بحث و گفتنو بپردازند. )ننهبان   سن

 

 5 2 کتابخانه

  اطالعات موجود در 2های وب  کاربرد فناوریمفهومی جدید است و به خدماتی در کتابخانه اشاره دارد که با  2کتابخانه  

 2گیرد. کتابخانه  تر در اختیار کاربران قرار می تر و نوین مطلوبای  به گونه  فراتر از مرزهای فیزیکی کتابخانه  کتابخانه

  2 کتابخانه باشد. از نظر اجتماعی  غنی و نوعی نوسوری جمعی میو ای   ای چند رسانه کاربر محور  با تجربهای  کتابخانه

است. ای  کتابخانههمواره مشوق همکاری و ایجاد بازخورد از سوی کاربران کتابخانه برای توسعه و ننهداری خدمات 

 (.7907)بهرامی  

 

 

 
1 Peer-to-Peer 
2 peer-to-peer 
3 Collective Intelligence 
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 پیشینه پژوهش

 خدمات این از سنجی امکان همچنین و 2 وب محیط در شده ارائه خدمات و 2 وب تاریخچه بررسی به( 7971) نوروزی

 کهدهد  می پیشنهاد و است شده انجامای  کتابخانه روش از استفاده با پژوهش این. است پرداختهها  کتابخانه در

 در را کاربران و رفته پیش 2 کتابخانه به موسومها  کتابخانه نوین نس  سوی به 2 وب خدمات کارگیری به باها  کتابخانه

 وب بر مبتنی دانش سازماندهی فرسیند در ویژه به و اطالعات ذخیره و سازماندهی کتاب  انتخاب مانند کتابخانه امور

 .دهند مشارکت

. دنپرداز می دانشناهی کتابخانه رد 2 کتابخانه و 2 وب مفاهیم جایناه و تشریح به( 7909) زاده سلیمان و انارکی زاهدی

 بررسی مورد لیکینگ دیوید پیشنهادی ای مرحله هفت طیف از استفاده با دانشناهی های کتابخانه جایناه بررسی این در

 به جهت مناسبی بستر از کشور دانشناهی های کتابخانه اکنون هم که داد نشان پژوهش این های یافته. گیرد می قرار

 و اخبار اشاعه. اند گرفته قرار لیکینیگ ای مرحله هفت طیف از پنجم و چهارم مرحله در و بوده برخوردار 2 وب کارگیری

 .باشد می سن بارز نمونه ها وبالگ طری  از کتابخانه به مربوط اطالعات

 سن بین ارتباط خاورمیانه  و ایران های کتابخانه در 2 وب ابزارهای از استفاده میزان بررسی به( 7909) دینران و مرادی

 فهرست خاورمیانه  از دانشناهی کتابخانه سایت وب 701 منظور بدین. پردازد می ابزارها این از استفاده میزان و سایتها وب

 و تجزیه محتوا تحلی  روش با و انتخاب -اسپانیا در سایبرسنجی سزمایشناه توسط شده ارائه -دنیا برتر های دانشناه

  هب ایران و خاورمیانه های کتابخانه در 2 وب ابزارهای از استفاده میزان کهدهد  می نشان ها یافته. است شده تحلی 

 خصوصه ب اطالعات اشتراک ابزارهای از بیشتری استقبال و است پایین اطالعات سازماندهی و اشاعه حیث از خصوص

 فردوسی و گیالن پزشکی علوم دانشناه دو کتابخانه تنها همچنین. دارد وجودها  کتابخانه این میان در فوری رسان پیام

 در همچنین. کنند می استفاده ابزار و اطالعات گردسوری شاخص از خاورمیانه در دانشناهی کتابخانه 701 میان از مشهد

 معناداری ارتباط  2 وب ابزارهای از استفاده امکان و وب سن میان خاورمیانه  کشورهای دانشناهی کتابخانه سایتهای وب

 .ندارد وجود

 و امکانات از همدان دانشناهی های کتابخانه استفاده و سشنایی میزان تعیین به( 7909) شعار حسینی مقدم  اسفندیاری 

 استفاده با و توصیفی رویکرد با و پیمایشی روش به و کاربردی نوع از حاضر پژوهش. است پرداخته 9/2 وب های قابلیت

 و ای دانشکده دانشناهی  های کتابخانه  کتابداران پژوهش این سماری جامعه. است شده انجام ساخته محق  پرسشنامه از

 و امکانات با کتابداران سشنایی میزان داد نشان پژوهش نتایج. باشد می( نفر 01) همدان عالی سموزش های موسسه

 پایین و متوسط سطح در 9/2 وب های قابلیت و امکانات از ها سن استفاده میزان و متوسط سطح در 9/2 وب های قابلیت

 در ها سن توانایی کمترین و است وبالگ و ایمی  از استفاده در کتابداران توانایی بیشترین شد مشخص همچنین. است

 .است مربوط فلیکر به 9/2 وب های قابلیت و امکانات از استفاده
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 به مرتبط منابع و متون بررسی وای  کتابخانه روش از استفاده با( 7907) سبادی زرین و موحدی اسماعی   محمد

 پرداخته رسانی اطالع مراکز و کتابخانه در 2 وب اجتماعی هایافزار نرم از بعضی استفاده های قابلیت و ها ویژگی معرفی

 را مخاطبان و کاربران گذشته از بیش اند توانسته اجتماعی هایافزار نرم کهدهد  می نشان پژوهش این های یافته. است

 ابزاری درسی  کالس در شده طرح مطالب مرور برای ابزاری به این بر عالوه. کنند سن به دستیابی و اطالعات چرخه وارد

 افزایش. اند شده تبدی  رسانی اطالع مراکز وها  کتابخانه مخاطبین جذب و سرگرمی و تفریح کتابخوانی  سموزش  برای

 از ارزش با اطالعات شناسایی برای وب پایه بر ابزارهایی اشتراکی تهیه و اشتراکی های مجموعه ایجاد در مهارت

 .داشت بیشتری عم  سرعت ابزارها این از استفاده و شناسایی در توان می ها سن از جویی بهره با که است کارکردهایی

 های قابلیت از عمومیهای  کتابخانه کتابداران استفاده و سشنایی ( به بررسی میزان7902زندیان )و  لطیفی  صیامیان

 کلیه شام سن  سماری جامعه واست  توصیفی - پیمایشی نوع از حاضر  کار پرداخته است. مطالعه محیط در 2 وب

ساخته  پرسشنامه محق  از ها داده گردسوری برای پژوهش این در. هستند (استان 92) عمومیهای  کتابخانه کتابداران

 2 وب های قابلیت و امکانات با عمومیهای  کتابخانه کتابداران سشنایی میزان که دهد می نشان استفاده شده است. نتایج

 مراجعین به رسانی خدمت جهت 2 وب های قابلیت و امکانات از کتابداران استفاده میزان نسبت همان به واست  کم حد در

 بوده و وبالگ و الکترونیکی پست از استفاده در عمومیهای  کتابخانه کتابداران توانایی بیشترین. است کم درحدنیز 

های  کتابخانه کتابداران استفاده و سشنایی به طور کلی میزان .است ویکی و فلیکر از استفاده زمینه در نیز توانایی کمترین

 .است پایینی سطح در کار محیط در 2 وب از عمومی

 مالزی اسالمی المللی بین دانشناه کتابداران بین در 2 کتابخانه کاربردهای بررسی به( 2979) ادریس و منصور

 .پردازد می بنذارد ثیرأت  2 کتابخانه سمیز موفقیت اجرای برتواند  می که عواملی بررسی به همچنین مقاله این. پرداختند

 تخصص باالی سطح از حاکی همچنین ها یافته. داشت 2 کتابخانه کاربردهای از کتابداران باالی درک از حاکی ها یافته

 این بر عالوه. داشت 2 وب کاربردی های برنامه بعضی از زیاد استفاده و جستجو موتورهای وب  مرورگرهای رایانه  در

 داشتند 2 کتابخانه کاربردهای درباره مثبتی دید ها سن. است بوده زیاد ها ویکی و ها وبالگ از کتابداران این استفاده میزان

 چنوننی درباره زیادی های ننرانی همچنین سنان. دادند می نشان تمای  2 ابزارهای درباره بیشتر اطالعات کسب برای و

 .داشتند 2 کتابخانه های برنامه اجرای و سازی پیاده

 دیدگاه اساس بر دانشجویان  و دانشناهی های کتابخانه در را 2ب و کارکردهای پژوهشی  انجام با (2979)کیم 

 در. است کرده انتخاب تصادفی طور به را کاربر 770 و دانشناهی کتابخانه 299 وی. است کرده بررسی دانش مدیریت

 به نیز گذاری برچسب کارکرد و پذیرفته کتابخانه توسط گسترده طور به وبالگ اس و.اس.سر شد  مشخص پژوهش این

 کنند می استفاده وبالگ اس و.اس.سر از بیشتر دانشناهی های کتابخانه یعنی. است شده پذیرفته کاربران توسط وسیع طور

 .دارند گذاری برچسب از استفاده به تمای  بیشتر دانشجویان و
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های دانشناهی بیشتر از  در کتابخانه 2سید که استفاده از ابزارهای وب  می های پیشین چنین بر بررسی پژوهشاز 

نسبت به سایر  2بوده است و این نشان از درک کتابداران دانشناهی از کاربردهای وسیع ابزارهای وب ها  کتابخانهسایر 

ها به صورت  که این بررسیدهد  میهای اجتماعی نشان افزار نرمو  2 ها در زمینه وب کتابداران دارد. همچنین بررسی

  ها  انجام شده است ها در کتابخانه هایی به طور خاص درباره یکی از ابزارها و نه کاربرد سن نظری بوده و تنها پژوهش

امر مستلزم سن است  های اجتماعی الزم و ضروری است. اینافزار نرمو  2بنابراین نیاز به تحقی  و بررسی در زمینه وب 

را به کاربران و کتابداران شناسانده و سپس میزان  2های اجتماعی وب افزار نرم های قابلیتکه ابتدا سعی شود امکانات و 

 ها تصمیم گیری کرد. ها سنجیده شود و در نهایت برای کاربرد این امکانات و قابلیت و مفید بودن سن تأثیر

 

 های پژوهش هدف

 اهداف کلی

با استفاده از  رسانی اطالعبررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه مرکزی سستان قدس رضوی در رابطه با خدمات  -7

 های اجتماعی.افزار نرم

 چنونه است؟ 2های وب  توانایی کتابداران در استفاده از فناوری -2

 اهداف فرعی

در کتابخانه مرکزی سستان قدس  های اجتماعی برای استفادهافزار نرم های قابلیتمعرفی بهترین امکانات و  -7

 رضوی از دیدگاه کتابداران.

کتابخانه مرکزی سستان قدس  رسانی اطالعدر خدمات  2های وب  ثر در استفاده از فناوریؤمعرفی عوام  م -2

 رضوی.

 

 های پژوهش پرسش

های افزار نرم با استفاده از رسانی اطالعدیدگاه کتابداران کتابخانه مرکزی سستان قدس در رابطه با خدمات  -7

 اجتماعی چنونه است ؟

های اجتماعی بیشتر و در افزار نرمتوانایی کتابداران کتابخانه مرکزی سستان قدس در استفاده از کدام یک از  -2

 کدام یک کمتر است؟

از دیدگاه کتابداران کتابخانه مرکزی سستان  رسانی اطالعهای اجتماعی برای افزار نرمبهترین امکان قابلیت  -9

 ام است؟ قدس کد

 های اجتماعی از دیدگاه کتابداران کتابخانه مرکزی سستان قدس کدامند؟افزار نرمثر بر استفاده از ؤعوام  م -0
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 ها فرضیه

ها از امکانات و  بین جنسیت  سن  سابقه کاری  رشته تحصیلی و سطح تحصیلی کتابداران و استفاده سن -7

 های اجتماعی رابطه وجود دارد.افزار نرم های قابلیت

 و ارائه خدمات از این طری  رابطه وجود دارد. 2وب  های قابلیتبین سشنایی کتابداران با امکانات و  -2

 

 روش پژوهش و جامعه آماری

توان این نوع پژوهش را از نوع کاربردی دانست و با توجه  توجه به ماهیت موضوع و جامعه سماری پژوهش حاضر  میبا 

ها و مرکز اسناد سستان قدس رضوی  این پژوهش موردی  ها  موزه سازمان کتابخانهبه بررسی موضوع مورد پژوهش در 

نفر از کتابداران شاغ  در کتابخانه مرکزی سازمان  09سید. جامعه مورد مطالعه این پژوهش متشک  از  نیز به شمار می

روش سرشماری انتخاب شد و  باشد. جامعه این پژوهش به ها و مرکز اسناد سستان قدس رضوی می ها  موزه کتابخانه

%( 17پرسشنامه ) 17توزیع گردید که در نهایت تعداد  کتابداران شاغ پرسشنامه پژوهش بین  .گیری صورت ننرفت نمونه

 برگشت داده شد. 

 ها ابزار گردآوری داده

جموع از دو قسمت از پرسشنامه محق  ساخته استفاده شد. این پرسشنامه در م این پژوهشهای  به منظور گردسوری داده

عوام    بخش دومو  های اجتماعیافزار نرماالت مربوط به میزان سشنایی و استفاده از ؤس  بخش اول .تشکی  شده است

ثر مربوط به کاربران و ؤثر مربوط به کتابداران  عوام  مؤسه بخش عوام  م بهکه ؛ های اجتماعیافزار نرمثر بر کاربرد ؤم

با توجه به طیف لیکرت )اصال: عدد صفر  خیلی کم  عدد   ها حد متوسط پاسخ .تقسیم شدندعوام  زیرساختی و فرهننی 

عدد سه است. بنابراین اگر میاننین از عدد  (یک  کم: عدد دو  تا اندازه ای  عدد سه  زیاد: عدد چهار  خیلی زیاد: عدد پنج

ین اگر از عدد سه کمتر باشد نشان دهنده این ست که در حد خوبی قرار دارد همچنا دهنده این سه بیشتر باشد  نشان

 است که نتایج در حد پایینی قرار دارد.

 

 ها  یافته 

 . فراوانی و درصد فراوانی کتابداران از نظر جنسیت7جدول

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 43/7 31 زن
 56/3 40 مرد

 100/0 71 مجموع 
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 از نظر سن. فراوانی و درصد فراوانی کتابداران 2جدول

 درصد  فراوانی سن

 8/5 6 سال 99کمتر از 

 11/3 8 سال 95تا  97

 66/2 47 سال 09تا  91

 11/3 8 سال 05تا  07
 1/4 1 سال 59تا  01
 1/4 1 سال و بیشتر  57

 100/0 71 مجموع
 

 سال است. 09تا  91درصد(  2/11سن بیشتر کتابداران )  2جدول  بر اساس

 

 تحصیالت درصد کتابداران از نظر میزان. تعداد و 9جدول

 

 

 بیشتر کتابداران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.  9 جدول بر اساس

 

 نظر سابقه کار . تعداد و درصد کتابداران از0جدول

 درصد فراوانی سابقه کاری

 12/7 9 سال 79تا  5بین 

 87/3 62 سال 79بیشتر از 

 100/0 71 ک  مجموع

 

 سال هستند. 79ش از یبیشتر کتابداران دارای سابقه ب  0جدول  بر اساس

 

 

 

 درصد فراوانی تحصیالت میزان

 4/2 3 کاردانی

 53/5 38 کارشناسی

 42/3 30 کارشناسی ارشد

 100/0 71 ک  مجموع
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 . تعداد و درصد کتابداران از نظر رشته تحصیلی5جدول

 درصد فراوانی تحصیلی رشته

عات و دانش الاطعلم 

 شناسی

57 80/3 

 19/7 14 سایر

 100/0 71 ک  مجموع

 

 

 پژوهشهای  پاسخ به پرسش

با  رسانی اطالعپرسش اول: دیدگاه کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس در رابطه با خدمات 

 های اجتماعی چگونه است؟ افزار نرماستفاده  از

 .ارائه شده است 1شود. نتایج در جدول  ای استفاده می تک نمونه T-Testاز  این پرسش پاسخ بهبرای 

 

 اجتماعی هایافزار نرم از استفاده با رسانی اطالع خدمات با رابطه در کتابداران استودنت برای دیدگاه -t. نتایج سزمون 1 جدول

 متغیر

 3مبنای مقایسه= عدد  

 tآماره 
درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معنی
 میانگین

 16اطمینان فاصله 

 درصد اختالف

کران 

 پایین

کران 

 باال
 1/151 0/736 3/944 0/000 70 9/072 وبالگ 

 1/232 0/853 4/042 0/000 70 10/969 ویکی )دایره المعارف ویکی پدیا( قاب  ویرایش در وب

 1/073 0/673 3/873 0/000 70 8/718 )سگاهی رسانی جاری( ( R.s.s)سر.اس.اس 

)مث  فیس بوک  تویتر  مای  اجتماعی های شبکه
 اسپیس و گوگ  پالس(

6/124 70 0/000 3/718 0/484 0/952 

های اشتراک ویدئو  صوت و عکس )مث   سایت
 یوتیوب  فلیکر(

5/936 70 0/000 3/690 0/458 0/922 

گذاری اجتماعی )مث   گذاری و نشانه های برچسب سایت
 ها( مارک ها  فلیکر  بوک فولکسونومی

5/015 70 0/000 3/592 0/356 0/827 

و  library thingنویسی اجتماعی )مث   فهرست
bibsonomy) 

3/628 70 0/001 3/493 0/222 0/764 

 0/632 0/100 3/366 0/008 70 2/745 های صوتی پادکست  پخش سنالین فای 

 0/813 0/342 3/577 0/000 70 4/889 شبکه نظیر به نظیر 

 3/818 70 0/000 3/465 0/222 0/708  (Mashups)  ها مشاپ
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 0/866 0/345 3/606 0/000 70 4/632   هوش جمعی

 رسانی اطالع خدمات با رابطه در کتابدارانکلی  دیدگاه
 اجتماعی هایافزار نرماز  استفاده با

8/034 70 0/000 3/670 0/503 0/836 

      

 بزا  رسزانی  اطزالع  خزدمات  بزا  رابطه در کتابداران دیدگاه مثبت است و میاننین Tچون مقدار سماره  1اساس جدول  بر    

 توان گفت دیزدگاه  درصد می 05بیشتر است  بنابراین با اطمینان  9وسط عدد  اجتماعی از حد هایافزار نرمهمه  از استفاده

 باشد. اجتماعی در حد مطلوب می هایافزار نرمهمه  از استفاده با رسانی اطالع خدمات با رابطه در کتابداران

 

های افزار نرمقدس در استفاده از کدام یک از  پرسش دوم: توانایی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان

 اجتماعی بیشتر و در کدام یک کمتر است؟ 

 .ارائه شده است 1شود. نتایج در جدول  ای فرید من استفاده می سوال فوق از سزمون رتبه جهت پاسخ به

 

 اجتماعی افزارهای نرم از استفاده در قدس سستان مرکزی کتابخانه کتابداران بندی توانایی . نتایج سزمون فرید من برای رتبه1 جدول          

 ها میانگین رتبه افزارها نرم
 7/51 ویکی  )دایره المعارف ویکی پدیا( قاب  ویرایش در وب

 7/15 وبالگ 

 6/87 سر.اس.اس )سگاهی رسانی جاری(

 6/08 نویسی اجتماعی  فهرست

 6/06 اجتماعی  )مث  فیس بوک  تویتر  مای اسپیس و گوگ  پالس( های شبکه

 6/05 هوش جمعی  

 5/42 های اشتراک ویدئو  صوت و عکس )مث  یوتیوب  فلیکر( سایت

 5/29 ها( ها  فلیکر  بوک مارک گذاری اجتماعی )مث  فولکسونومی گذاری و نشانه های برچسب سایت

 5/27 های صوتی پادکست  پخش سنالین فای 

 5/22 مشاپ ها  

 5/10 شبکه نظیر به نظیر 

 سطح معنی داری آماره کای دو
190/19 999/9 

 

کمتر است بنزابراین   95/9و مقدار سطح معنی داری از  190/19چون مقدار سماره کای دو برابر با  1اساس جدول  بر

اجتمزاعی   هزای افزار نرم از استفاده در قدس سستان مرکزی کتابخانه کتابداران توان گفت توانایی میدرصد  05با اطمینان 

 دایزره ) ویکزی  افززار  نرم از استفاده در قدس سستان مرکزی ها  توانایی کتابداران کتابخانه متفاوت است. طب  میاننین رتبه
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 قزدس  سستان مرکزی کتابخانه بیشتر و توانایی کتابداران از همه وب  سپس وبالگ در ویرایش قاب ( پدیا ویکی المعارف

 نظیر از همه کمتر است.  به نظیر شبکه افزار نرم از استفاده در

 

از دیدگاه کتابداران کتابخانه  رسانی اطالعهای اجتماعی برای افزار نرمپرسش سوم: بهترین امکان قابلیت 

 مرکزی آستان قدس کدام است؟ 

 .ارائه شده است( 7شود. نتایج در )جدول  ای فرید من استفاده می از سزمون رتبه ال فوقؤبرای بررسی س

 

 کتابداران دیدگاه از رسانی اطالع برای اجتماعی هایافزار نرم . نتایج سزمون فرید من برای رتبه بندی قابلیت 7 جدول

 میانگین رتبه ها هاافزار نرم
 7/29 ویرایش در وبویکی  )دایره المعارف ویکی پدیا( قاب  

 6/84 وبالگ 

 6/62 سر.اس.اس  )سگاهی رسانی جاری(

 6/20 اجتماعی )مث  فیس بوک  تویتر  مای اسپیس و گوگ  پالس( های شبکه

 6/01 های اشتراک ویدئو  صوت و عکس )مث  یوتیوب  فلیکر( سایت

 5/96  هوش جمعی

 5/63 نویسی اجتماعی  فهرست

 5/63  شبکه نظیر به نظیر

 5/59 ها( مارک گذاری اجتماعی )مث  فولکسونومی ها  فلیکر  بوک گذاری و نشانه های برچسب سایت

 5/25  ها مشاپ

 4/96 های صوتی پادکست پخش سنالین فای 

سطح معنی  آماره کای دو

 داری
511/00 999/9 

 

تزوان   درصزد  مزی   05با اطمینان کمتر است بنابراین  95/9چون مقدار سطح معنی داری از  7اساس جدول  بر

ها  قابلیت  کتابداران متفاوت است. طب  میاننین رتبه دیدگاه از رسانی اطالع برای اجتماعی هایافزار نرم گفت قابلیت

صزوتی   های فای  سنالین پخش از همه بیشتر و قابلیت پادکست  وب  سپس وبالگ در ویرایش قاب  ویکی افزار نرم

 از همه کمتر است.  

 



 اجتماعی افزارهای نرم از استفاده با رسانیاطالع خدمات با رابطه در کتابداران دیدگاه بررسی                                             55

های اجتماعی از دیدگاه کتابداران کتابخانه افزار نرمثر بر استفاده از ؤرسش چهارم: عوامل مپ

 مرکزی آستان قدس کدامند؟

 .ارائه شده است 0شود. نتایج در جدول  ای استفاده می تک نمونه T-Testبرای بررسی سوال فوق از 

  بنابراین حد وسط 5  .... خیلی زیاد : عدد 9اصال: عدد تغییر می کند.  5تا  9)قاب  ذکر است که نمره هر قسمت از 

 است.( 2.5عدد 

 

 کتابداران دیدگاه از اجتماعی هایافزار نرم از استفاده بر ثرؤم استودنت برای عوام  -t . نتایج سزمون0 جدول

 متغیر

 2.6مبنای مقایسه= عدد  

 tآماره 
درجه 

 آزادی

سطح 

معنی 

 داری

 میانگین

 16فاصله اطمینان 

 درصد اختالف

 کران باال کران پایین
 1/053 0/655 3/354 0/000 70 8/561 عوام  مربوط به کتابداران

 1/198 0/766 3/482 0/000 70 9/068 عوام  مربوط به کاربران

 1/048 0/684 3/366 0/000 70 9/501 عوام  زیرساختی و فرهننی

 

میززان   مثبت است و میزاننین  Tکمتر است و مقدار سماره  95/9داری از  چون مقدار سطح معنی  0اساس جدول  بر

 هزای افزار نزرم  از اسزتفاده  عوام  مربوط به کتابدارن  عوام  مربوط به کاربران و عوام  زیرسزاختی و فرهننزی بزر    تأثیر

  مربوط به کتابزدارن   توان گفت هر سه عام درصد می 05بیشتر است  بنابراین با اطمینان  2.5وسط عدد  از حد اجتماعی

داری دارنزد امزا    معنزی  تزأثیر اجتماعی  هایافزار نرم از استفاده عوام  مربوط به کاربران و عوام  زیرساختی و فرهننی بر

 بیشتری دارد. تأثیرعوام  مربوط به کاربران 
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 )عوام  مربوط به کتابداران( کتابداران دیدگاه از اجتماعی هایافزار نرم از استفاده بر مؤثر استودنت برای عوام  -t. نتایج سزمون 79 جدول

 متغیر

 2.6مبنای مقایسه= عدد  

 درجه آزادی tآماره 
سطح معنی 

 داری
 میانگین

 16فاصله اطمینان 

 درصد اختالف

 کران باال کران پایین
عدم سشنایی کتابداران در استفاده از 

 2های وب  فناوری
9/581 70 0/000 3/718 0/965 1/472 

در  2های وب  عدم توجه به فناوری
 سیستم سموزشی

10/418 70 0/000 3/775 1/031 1/519 

مشک  بودن مدیریت محتوا در 
 2های وب  فناوری

5/852 70 0/000 3/310 0/534 1/086 

 0/891 0/278 3/085 0/000 70 3/802 2پایین بودن کیفیت محتوا در وب 

های  ی فناورپایین بودن امنیت در 
 2وب 

5/224 70 0/000 3/338 0/518 1/158 

 1/372 0/839 3/606 0/000 70 8/264 عدم سشنایی با کار با این ابزارها

عدم نیاز به استفاده از این ابزارها در 
 در شرایط کنونیها  کتابخانه

3/167 70 0/002 2/986 0/180 0/792 

 1/211 0/549 3/380 0/000 70 5/307 عدم اطالع از وجود این ابزارها

 1/014 0/381 3/197 0/000 70 4/392 مشک  بودن کار با این ابزارها

 0/820 0/180 3/000 0/003 70 3/116 بر بودن کار با این ابزارها زمان

عدم داشتن مهارت و تخصص در 
 ها استفاده از این فناوری

7/839 70 0/000 3/493 0/740 1/246 

نسبت به این باور و ننرش منفی 
 ها ی فناور

4/780 70 0/000 3/239 0/431 1/048 

عدم حمایت کافی مدیران 
ها نسبت به  و سازمانها  کتابخانه

 ها ی کاربرد این فناور

6/430 70 0/000 3/437 0/646 1/227 

 0/949 0/277 3/113 0/001 70 3/636 احساس عدم وجود امنیت شغلی

 های سموزشی درباره نبود کارگاه
 2های وب  فناوری

8/312 70 0/000 3/634 0/862 1/406 

 

همزه عوامز     تزأثیر میززان   مثبت است و میاننین Tکمتر است و مقدار سماره  95/9داری از  چون مقدار سطح معنی

درصزد   05بیشتر است  بنابراین بزا اطمینزان    2.5وسط عدد  از حد اجتماعی هایافزار نرم از استفاده مربوط به کتابدارن بر

 توجزه  داری دارند. عام  عدم معنی تأثیراجتماعی  هایافزار نرم از استفاده عوام  مربوط به کتابدارن بر همهتوان گفت  می

 را دارد. تأثیرسموزشی بیشترین  سیستم در 2 وب های فناوری به
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 کاربران( به مربوط )عوام  کتابداران دیدگاه از اجتماعی هایافزار نرم از استفاده بر مؤثر استودنت برای عوام  -tنتایج سزمون  .77 جدول

 متغیر

 2.6مبنای مقایسه= عدد  

 tآماره 
درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 داری
 میانگین

درصد  16فاصله اطمینان 

 اختالف

 کران باال کران پایین

های  عدم سشنایی کاربران در استفاده از فناوری

 2وب 

8/937 70 0/000 3/718 0/946 1/490 

 1/354 0/801 3/577 0/000 70 7/780 عدم اطالع کاربران از وجود این ابزارها

 کاربردهای و ها قابلیت با کاربران سشنایی عدم

 ها ی فناور این

9/296 70 0/000 3/676 0/924 1/428 

عدم داشتن مهارت و تخصص در کاربران در 

 ها استفاده از این فناوری

8/292 70 0/000 3/549 0/797 1/302 

باور و ننرش منفی کاربران نسبت به این 

 ها فناوری

5/295 70 0/000 3/239 0/461 1/018 

 1/398 0/841 3/620 0/000 70 8/026 ها عدم سموزش کاربران در استفاده از این فناوری

مشارکت کم کاربران در استفاده از این 

 ها فناوری

7/560 70 0/000 3/493 0/731 1/255 

 0/896 0/301 3/099 0/000 70 4/018 زمان بر بودن کار با این ابزارها برای کاربران

عدم احساس نیاز کاربران به استفاده از این 

 ابزارها

6/123 70 0/000 3/380 0/594 1/167 

 بودن مفید و اهمیت بر اساتید کیدأت عدم

 درسی های کالس در 2 وب های فناوری

6/324 70 0/000 3/465 0/661 1/269 

 

 همزه عوامز    تزأثیر میززان   مثبت است و میاننین Tکمتر است و مقدار سماره  95/9داری از  چون مقدار سطح معنی

درصزد   05بیشتر است  بنزابراین بزا اطمینزان     2.5وسط عدد  از حد اجتماعی هایافزار نرم از استفاده کاربران بر به مربوط

 سشنایی داری دارند. عام  عدم معنی تأثیراجتماعی  هایافزار نرم از استفاده کاربران بر به مربوط عوام  همهتوان گفت  می

 را دارد. تأثیربیشترین  2 وب های فناوری از استفاده در کاربران
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 فرهننی( و زیرساختی )عوام  کتابداران دیدگاه از اجتماعی هایافزار نرم از استفاده بر مؤثر استودنت برای عوام  -tنتایج سزمون  .72 جدول

 متغیر

 2.6مبنای مقایسه= عدد  

 tآماره 
درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 داری
 میانگین

درصد  16فاصله اطمینان 

 اختالف

 کران باال کران پایین
سرعت کم اینترنت و پایین بودن پهنای باند 

 اینترنت در ایران
16/471 70 0/000 4/338 1/615 2/061 

در مقایسه با  2پایین برنامه های وب سرعت 
 سایر برنامه

9/373 70 0/000 3/732 0/970 1/495 

 0/954 0/328 3/141 0/000 70 4/080 کم بودن تعداد کامپیوترها

های مورد استفاده به ویژه افزار نرمقدیمی بودن 
 استفاده از مرورگرهای قدیمی

7/365 70 0/000 3/592 0/796 1/387 

در  2بودن استفاده از فناوریهای وب هزینه بر 
 کتابخانه ها

6/004 70 0/000 3/423 0/616 1/229 

مانند 2های وب فیلتربودن بعضی ازفناوری
 اجتماعی مث  فیسبوک  تویتر و ... های شبکه

8/546 70 0/000 3/662 0/891 1/433 

عوام  و مشکالت مربوط به ح  مولف در 
 2های وب  فناوری

4/703 70 0/000 3/197 0/401 0/993 

 2های وب  عدم اعتماد به محتوا در فناوری
 توسط جامعه

5/550 70 0/000 3/324 0/528 1/120 

عالقه مدیران به ثبات درسازمان وکتابخانه 
 وعدم عالقه به ایجادتغییردر کتابخانه

7/421 70 0/000 3/451 0/695 1/206 

نیازهای ها با  عدم تناسب کاربرد این فناوری
 سازمان

3/294 70 0/002 2/972 0/186 0/757 

 اهداف با ها فناوری این کاربرد تناسب عدم
 سازمان

1/844 70 0/069 2/789 -0/024 0/601 

ها در جامعه و  ننرش منفی نسبت به این فناوری
 ها  کتابخانهسازمان و 

3/908 70 0/000 3/127 0/307 0/947 

کاربردی کردن این نبود سازوکاری مناسب برای 
 فناوریها در سازمان وکتابخانه

4/743 70 0/000 3/254 0/437 1/070 

عدم اعتقاد به مفید بودن این ابزارها برای 
 کتابخانه

3/880 70 0/000 3/099 0/291 0/906 

های درست برای کاربرد  نبود برنامه ریزی
 ها در کتابخانه 2های وب  فناوری

5/596 70 0/000 3/394 0/576 1/213 

 

 همزه عوامز    تزأثیر میززان   مثبت است و میاننین Tکمتر است و مقدار سماره  95/9داری از  چون مقدار سطح معنی

درصزد   05بیشتر است  بنابراین با اطمینان  2.5وسط عدد  از حد اجتماعی هایافزار نرم از استفاده فرهننی بر و زیرساختی
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 داری دارند. عام  سزرعت  معنی تأثیراجتماعی  هایافزار نرم از استفاده فرهننی بر و زیرساختی عوام  همهتوان گفت  می

 را دارد. تأثیرایران بیشترین  در اینترنت باند پهنای بودن پایین و اینترنت کم

 ها فرضیه

ها از  فرضیه اول: بین جنسیت، سن، سابقه کاری، رشته تحصیلی و سطح تحصیلی کتابداران و استفاده آن

 های اجتماعی رابطه وجود دارد.  افزار نرم های قابلیتامکانات و 

 

 اجتماعی هایافزار نرم های قابلیت و امکانات از ویتنی برای رابطه جنسیت  مدرک تحصیلی و سابقه کاری و استفاده -. جدول سزمون من79 جدول

 سطح معنی داری آماره من ویتنی میانگین رتبه ها گروه متغیر
 24/74 زن جنسیت

271 0/000 
 44/73 مرد

 38/50 سال 79تا  5بین  سابقه کاری
256/500 0/695 

 35/64 سال 79بیشتر از 

 30/27 کاردانی و کارشناسی مدرک تحصیلی
380 0/006 

 43/83 کارشناسی ارشد

 

کمتزر   95/9اجتماعی از  هایافزار نرم های قابلیت و امکانات از استفاده و جنسیت داری برای رابطه مقدار سطح معنی

اجتمزاعی   هایافزار نرم های قابلیت و امکانات از توان گفت  بین جنسیت و استفاده درصد می 05است  بنابراین با اطمینان 

بزه زنزان   ها برای مردان بیشتر است  بنابراین میزان سشنایی مزردان نسزبت    رابطه وجود دارد. از طرفی چون میاننین رتبه

 بیشتر است.

اجتمزاعی از   هزای افزار نزرم  هزای  قابلیزت  و امکانات از استفاده و تحصیلی مدرک داری برای رابطه مقدار سطح معنی

 هزای  قابلیزت  و امکانزات  از تحصیلی و استفاده توان گفت  بین مدرک درصد می 05کمتر است  بنابراین با اطمینان  95/9

ها برای کتابداران با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشزد   وجود دارد. از طرفی چون میاننین رتبهاجتماعی رابطه  هایافزار نرم

 بیشتر است  بنابراین میزان سشنایی سنان بیشتر است.

اجتمزاعی برابزر بزا     هزای افزار نرم های قابلیت و امکانات از استفاده کاری و سابقه داری برای رابطه مقدار سطح معنی

 و امکانزات  از کزاری و اسزتفاده   توان گفزت  بزین سزابقه    درصد می 05شتر است  بنابراین با اطمینان بی 95/9و از  105/9

 اجتماعی رابطه وجود ندارد. هایافزار نرم های قابلیت
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 اجتماعی هایافزار نرم های قابلیت و امکانات از والیس برای رابطه سن  رشته تحصیلی و استفاده -. جدول سزمون کروسکال70 جدول

 داری سطح معنی آماره کای دو میانگین رتبه ها گروه متغیر

 40/25 سال 99کمتر از  سن

3/828 0/574 

 26/00 سال 95تا  97

 36/94 سال 09تا  91

 40/50 سال 05تا  07

 32/50 سال 59تا  01

 14/00 سال و بیشتر  57

 39/67 علم اطاالعات و دانش شناسی رشته تحصیلی

 33/58 کتابداری 0/512 1/339

 34/54 سایر

 

بیشزتر   95/9اجتمزاعی از   هزای افزار نزرم  های قابلیت و امکانات از استفاده و سن داری برای رابطه مقدار سطح معنی

اجتمزاعی   هزای افزار نزرم  هزای  قابلیت و امکانات از توان گفت  بین سن و استفاده درصد می 05است  بنابراین با اطمینان 

 رابطه وجود ندارد. 

 95/9اجتماعی از  هایافزار نرم های قابلیت و امکانات از استفاده و تحصیلی رشته داری برای رابطه مقدار سطح معنی

 هزای  قابلیزت  و امکانزات  از تحصزیلی و اسزتفاده   تزوان گفزت  بزین رشزته     درصد می 05بیشتر است  بنابراین با اطمینان 

 اجتماعی رابطه وجود ندارد.  هایافزار نرم

 

و ارائه خدمات از این طریق رابطه وجود  2وب  های قابلیتفرضیه دوم: بین آشنایی کتابداران با امکانات و 

 دارد.

 .شود   ارائه می79شود. نتایج در جدول  ال فوق از ضریب همبستنی پیرسن استفاده میؤبرای بررسی س

 

 طری  این از خدمات ارائه و 2 وب های قابلیت و امکانات با کتابداران بررسی رابطه بین سشنایی. ضریب همبستنی پیرسن برای 75 جدول

 داری سطح معنی ضریب همبستگی متغیرها

 997/9 900/9 طری  این از خدمات ارائه و 2 وب های قابلیت و امکانات با کتابداران سشنایی

 

 خدمات ارائه و 2 وب های قابلیت و امکانات با کتابداران سشنایی داری برای رابطه بین طب  جدول فوق  چون سطح معنی

درصد  05و مثبت است  بنابراین با اطمینان  900/9داری برابر با  کمتر است و مقدار سطح معنی 95/9طری  از  این از
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داری  رابطه مثبت و معنیو ارائه خدمات از این طری   2وب  های قابلیتتوان گفت  بین سشنایی کتابداران با امکانات و  می

 وجود دارد.

 

 گیری بحث و نتیجه

دهند تا به تعام  و همکاری با  ی هستند که به کاربران اجازه میافزار نرمهای  های اجتماعی طیفی از سیستمافزار نرم

شود. یکی  استفاده میها افزار نرمبه طور کلی نیز برای توصیف این نوع  2یکدینر و اشتراک داده ها بپردازند. از واژه وب 

هستند. هدف در این پژوهش  رسانی اطالعو مراکز ها  کتابخانهها بهره جست   توان از این فناوری از بسترهایی که می

های اجتماعی  همچنین بررسی میزان سشنایی و افزار نرمبا استفاده از  رسانی اطالعدیدگاه کتابداران در رابطه با خدمات 

ها و  ها  موزه ها در سازمان کتابخانهافزار نرمکارگیری این ه ثر در عدم بؤها و در نهایت موانع مافزار نرمن ها از ای استفاده سن

 باشد. مرکز اسناد سستان قدس رضوی می

( نشان 1های اجتماعی )جدول افزار نرمبا استفاده از  رسانی اطالعبررسی دیدگاه کتابداران در رابطه با خدمات 

توان نتیجه گرفت که  های اجتماعی از حد وسط عدد سه بیشتر است میافزار نرمکه میاننین همه  به اینبا توجه دهد  می

توان  باشد. بنابراین می های اجتماعی در حد مطلوب میافزار نرماز همه  رسانی اطالعدیدگاه کتابداران در رابطه با خدمات 

امکانات وب بیشتر باشد میزان استقبال و استفاده سنان بیشتر  گونه قضاوت کرد که هر اندازه سشنایی کتابداران با این

شود بر میزان  سن سشنایی کمی دارند و این امر سبب می های قابلیتو  2خواهد شد. تعداد زیادی از کتابداران با وب 

 بنذارد. تأثیرها  استفاده از این قابلیت

( و کمترین توانایی نیز 57/1ابداران در استفاده از ویکی )بیشترین میزان توانایی کت که دهد نشان می  1نتایج جدول 

که کتابداران جامعه هدف  با بسیاری از امکانات دهد  می( است. این نشان 79/5در استفاده از شبکه نظیر به نظیر )

ها  بر میزان توانایی سن دشو پایینی دارند و همین امر موجب می سشنایی نداشته یا سشنایی نسبتاً 2کاربردی موجود در وب 

این مورد با پژوهش  مستقیمی بنذارد. تأثیربه کاربران  رسانی اطالعها جهت انجام خدمات  در استفاده از این قابلیت

 اسفندیاری مقدم و حسینی شعار همخوانی دارد. 

اجتماعی برای  هایافزار نرمدهد  از نظر کتابداران بهترین امکان قابلیت  نشان می 7همچنین نتایج جدول 

. 9( 70/1. وبالگ )2( 20/1. ویکی )7در کتابخانه مرکزی سستان قدس به ترتیب اولویت عبارتند از:  رسانی اطالع

در کتابخانه مرکزی سستان  رسانی اطالعبرای  2توان گفت بهترین امکان و قابلیت وب  (. بنابراین می12/1) .اس.اس.سر

کتابداران از بین امکانات و  توان بیان کرد که معموالً باشد. می ترین پادکست میقدس از دیدگاه کتابداران ویکی و بد

دانند که توانایی استفاده از  و استفاده در کتابخانه مرکزی بهترین می رسانی اطالعابزارهایی را برای  2وب  های قابلیت

های اجتماعی در کتابخانه افزار نرمر کاربرد ثر بؤدر میان عوام  مدهد  مینشان  0ها را دارند. همچنین نتایج جدول  سن
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داری دارند اما عوام  مربوط به  معنی تأثیرمرکزی سستان قدس عوام  مربوط به کتابداران و عوام  زیرساختی و فرهننی 

 هایافزار نرمثر بر عدم استفاده از ؤکه در میان عوام  مدهد  مینشان   79بیشتری دارد. نتایج جدول  تأثیرکاربران 

در سیستم سموزشی و عام  عدم سشنایی  2های وب  اجتماعی )عوام  مربوط به کتابداران(  عام  عدم توجه به فناوری

های  عام  عدم سشنایی کاربران در استفاده از فناوری  در میان عوام  مربوط به کاربران .دارندرا  تأثیرکتابداران بیشترین 

از میان عوام  زیرساختی عام  سرعت کم اینترنت و پایین بودن پهنای باند  ورد را دا تأثیر( بیشترین 77)جدول  2وب 

 های اجتماعی دارند.افزار نرمرا مبنی بر عدم استفاده از  تأثیر( بیشترین 72اینترنت در ایران )جدول 

 (79-72ول ا)جدهای اجتماعی در سازمان افزار نرمرا در عدم استفاده از  تأثیرعاملی که بیشترین  72  به صورت کلی

در سیستم  2های وب  عدم توجه به فناوری ؛سرعت کم اینترنت و پایین بودن پهنای باند در ایران :عبارتند از داشته اند

عدم سشنایی کتابداران و کاربران در استفاده از  ؛ها در مقایسه با سایر برنامه 2های وب  سرعت پایین برنامه ؛سموزشی

 2ای وب ه فیلتر بودن بعضی از فناوری ؛ها ها و کاربردهای این فناوری سشنایی کاربران با قابلیتعدم ؛ 2های وب  فناوری

عدم سموزش  ؛2های وب  های سموزشی درباره فناوری نبود کارگاه ؛اجتماعی مث  فیسبوک  تویتر و غیره های شبکهمانند 

 ؛های مورد استفادهافزار نرمقدیمی بودن  ؛کار با این ابزارها عدم سشنایی کتابداران با ؛ها کاربران در استفاده از این فناوری

عدم داشتن مهارت و تخصص کتابداران و کاربران در استفاده از این و  ؛عدم اطالع کاربران از وجود این ابزارها

 ها.افزار نرم

گذاری در تأثیرنقش  سطح تحصیالت  و ویتنی نشان داد جنسیت-حاص  از سزمون من 79همچنین نتایج جدول 

ها  مردها نسبت به زندهد  میدارد. در واقع نتایج نشان  2های اجتماعی وب افزار نرم های قابلیتاستفاده از امکانات و 

کنند. نتایج  دارند  زنان نسبت به استفاده از تکنولوژی روز تا حدودی انفعالی عم  می 2تمای  بیشتری به استفاده از وب 

دار بیشتر از کارشناسی و کاردانی از امکانات و  ین با سطح تحصیلی کارشناسی ارشد به صورتی معنکتابدارادهد  مینشان 

ها با  توان اذعان نمود  دانش و میزان اطالعات علمی افراد و سشنایی سن د. میننک استفاده می 2وب  های قابلیت

در رابطه با  ؛ اماین امکانات در محیط کار باشدتر ا گیری بیشتر و گسترده ساز بهره تواند زمینه های جدید می فناوری

 وجود ندارد. 2های اجتماعی وب افزار نرم های قابلیتدر استفاده از امکانات و کاری رابطه معناداری  سابقه

گونه تفاوت معناداری در میزان استفاده از  (  نتایج پژوهش حاضر هیچ70در رابطه با سن و رشته تحصیلی )جدول 

 نشان نمی دهد. 2وب  های قابلیتامکانات و 

ها   تها از این امکانات و قابلی و استفاده سن 2وب  های قابلیتهمچنین بین میزان سشنایی کتابداران با امکانات و 

 ( رابطه معناداری وجود دارد.75)جدول 



 اجتماعی افزارهای نرم از استفاده با رسانیاطالع خدمات با رابطه در کتابداران دیدگاه بررسی                                             75

رود کتابداران با  می های جدید سشنا شوند. امید کتابداران باید برای حفظ جایناه خود تالش کنند تا با فناوری 

ها در  ثرتری از این امکانات و قابلیتؤبتوانند به طور م 2وب  های قابلیتتر نسبت به امکانات و  سشنایی بیشتر و عمی 

 گیری نمایند. جهت ارائه خدمات به کاربران بهره

 توان موارد زیر را پیشنهاد داد: های پژوهش حاضر  می بر اساس یافته

 شود برای سشنایی و شناخت کتابداران شاغ  در کتابخانه مرکزی سستان قدس رضوی با امکانات و  پیشنهاد می

 های سموزشی انجام گیرد. هایی مانند برگزاری کارگاه سموزشی و دوره ریزی برنامه 2وب  های قابلیت

  به مدیران و کتابداران. 2وب  های قابلیتتفهیم اهمیت استفاده از امکانات و 

  سازی جهت ایجاد بستر مناسب برای استفاده کتابخانه مرکزی سستان قدس رضوی از  و شبکه افزار نرمخرید

 .2وب  های قابلیتامکانات و 

 توسط کتابداران با توجه به شرایط  2وب  های قابلیتگیری از  های قاب  انعطاف و پویا برای بهره تنظیم برنامه

 موجود کتابخانه.

 گیری از ها و معلومات کتابداران در جهت افزایش بهره به منظور ارتقای سگاهی استفاده از فناوری اطالعات           

 2 وب

  برای ارائه خدمات بهتر به کاربران کتابخانه  2وب  های قابلیتایجاد شرایط به منظور استفاده از امکانات و

 مرکزی سستان قدس رضوی.

 2 جذب متخصصان در زمینه وب. 
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