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Abstract 

Objective: Today, social networks play a significant role in providing services in the libraries 

because of their capabilities, due to the benefits of using social networks in libraries, examining 

the factors that increase the use of social networks among librarians can help to provide better 

services in the library. In various studies, many variables have been identified as factors 

affecting the adoption and application of social networks, one of these factors is the technical 

variable. Therefore the present study attempts to investigate the effect of technical components 

on the application of social networks in the Iran’s academic libraries in both current and ideal 

condition 

Methodology: This research was an applied one in term of target, and methodologically was an 

analytical survey research. The research sample consisted of 146 librarians who are working at 

central libraries of 40 state universities in the capital of province subordinated to ministry of 

science, research and technology. Data collection instrument was a researcher- made .10 items 

were included in questionnaire such as accessibility, ease of use, fresh and up to date, 

multimedia capability, structure and presentation of content tailored to the needs of the 

audience, accuracy, ability to understand the content, appropriate graphical and visual structure, 

subject coverage (comprehensiveness), communication and interaction (interactivity) which 

were designed by likerts' five-choice scale. Out of 180 questionnaires, 146 questionnaires were 

completed and returned, and returned questionnaires were analyzed by using SPSS 22 software 

package in two levels of descriptive and inferential statistics. To analyze the data, descriptive 

(frequency, percentile of frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics 

(paired t-tests) were used. To assess the validity of the research questionnaire, the content 

validity method was used and after designing the questionnaire, some corrective actions were 
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taken with the help of specialists. Also Cronbach's alpha coefficient was used to measure the 

reliability of the questionnaire.In this method, questionnaires were distributed among 15 

librarians to determine the coherence of the questions and to ensure the possibility of 

repeatability of the test under the same conditions. The reliability coefficient of the test was 

calculated separately from each component of the questionnaire. Cronbach's alpha coefficient 

for the whole questionnaire was 0,94, which indicates that the questionnaire is suitable for 

internal consistency. 

Findings: Based on the findings of the research, about the current status of the impact of 

technical components influencing the use of social networking in the academic libraries, the two 

items of the ease of use with average 3,47 and accessibility with average 3،38 had the greatest 

effect. In fact, the ease of use of technological tools will make this tool much better.On the 

other hand, the two items of communication and interaction (interactivity) with average 3,18 

and structure and presentation of content tailored to the needs of the audience with average 3,19 

had the least impact on the use of social networks.Also about the ideal status of the impact of 

technical components, the two items of ease of use and fresh and up to date with average 4،56 

had the highest effect on using the social networking in the academic libraries. And two items 

of the ability to understand the contents with average 4,34 and accuracy with average 4,37 had 

the least effect on the use of social networks. Therefore, as much as the use of technological 

tools is facilitated and the up-to-date information is exploited, the positive impact on the use of 

social networks in libraries is strengthened. Findings showed that the average total impact of 

technical components on using social networks in the current condition is 3,28 at moderate level 

and in the ideal condition it is 4,44 which indicates high level of effectiveness.  

Conclusion: The results showed that there is a significant difference between the effect of 

technical factors on the application of social networks in academic libraries in the current and 

ideal status. This situation shows that there is a very good capacity to use social networks in 

libraries, and in the current situation this capacity is not exploited. Upgrading the status quo can 

ultimately improve the effectiveness of academic libraries. and managers and librarians can 

play essential role to reduce the gap between exciting and desired situatin by doing several 

activities such as: Providing required hardware and software, as well as high-speed Internet and 

amplifiers in the library, upgrading the technical infrastructure of the library, including the 

Internet, hardware, software, and library generators to provide better services and determining 

the budget for building the appropriate technical infrastructure for the library. applying the most 

important, user-friendly, and best social media to improve services in library, determining the 

budgeting for building the appropriate technical infrastructure for the library, organizing 

appropriate training courses for better understanding of librarians with social networking tools, 

receive feedback from users in order to increase the effectiveness of these networks in the 

library, participate librarians in conferences related to social networking and Analyzing various 

social networks with their facilities for library activities 
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 چکیده
از این رو،  کنندها ایفا میسزایی را در ارائه خدمات درکتابخانه هنقش ب گوناگون، هایقابلیت از برخورداری دلیل به اجتماعی هایشبکهامروزه  هدف:

در دو وضعیت موجود های دولتی ایران  های مرکزی دانشگاه های اجتماعی درکتابخانه های فنی بر استفاده از شبکهمؤلفه تأثیرپژوهش حاضر به بررسی میزان 
 و آرمانی پرداخته است.

 44 مرکزی هایانهکتابخکتابدار شاغل در  641. باشد      می تحلیلی -پیمایشی و از نظر روش کاربردی هدف حسب برپژوهش حاضر  روش پژوهش:

 گردآوری ابزار جامعه و نمونه تحقیق بودند. دکننمی فعالیت فناوری و تحقیقات علوم، وزارت پوشش زیر که کشور یها نااست مراکز در دولتی دانشگاه

 ارائه و ساختار ،بودن یا هنارس چند قابلیت ،استفاده سهولت ،دسترسی قابلیتفنی از جمله   مؤلفه 64برگیرنده  که در باشد      می ساخته محقق پرسشنامه ها داده

 موضوعی پوشش ،مناسب دیداری و گرافیکی ساختار، مطالب  فهم و درک قابلیت، دقت و صحت ،بودند روزآم و تازگی ،مخاطبان نیاز با متناسب محتوای
 توصیفی آمار ازنیز  هاداده تحلیل برایشد. طراحی  لیکرت ای پنج گزینه طیف اساس بر که بود (پذیریعامل)ت متقابل کنش و ارتباط برقراری (،جامعیت)

 .شد استفاده( یجفت تی)آزمون  استنباطی آمار از ها تفاوت معناداری بررسی برای و (ارداستاند انحراف و میانگین فراوانی، درصد )فراوانی،

های دانشگاهی، دو متغیر های اجتماعی در کتابخانههای فنی  بر استفاده از شبکه مؤلفه تأثیرهای پژوهش در رابطه با وضع موجود  بر اساس یافته ها: یافته

های اجتماعی داشتند. همچنین در مورد وضع آرمانی را بر استفاده از شبکه تأثیربیشترین  33/3قابلیت دسترسی با میانگین و  44/3سهولت استفاده با میانگین 
 به طور های اجتماعی داشتند.را بر استفاده از شبکه تأثیربیشترین  61/4های فنی، دو متغیر سهولت استفاده و تازگی و روزآمد بودن با میانگین مؤلفه تأثیر

 44/4در حد متوسط و در وضع آرمانی  83/3های اجتماعی در وضع موجود  های فنی بر استفاده از شبکهمؤلفه تأثیرکه میانگین کل  ها نشان داد کهکلی یافته
 در حد باال قرار دارد.

های دانشگاهی در وضع  های اجتماعی در کتابخانه بکهعوامل فنی بر استفاده از ش تأثیرنتایج پژوهش حاکی از آن بود که تفاوت معناداری بین  گیری: نتیجه

 تیوضع در و دارد وجود هاکتابخانه در یاجتماع یهاشبکه از استفاده یبرا یمناسب اریبس تیظرف که دهدیم نشان تیوضع نیاموجود و آرمانی وجود دارد. 
 .انجامدیب یدانشگاه یهاکتابخانه یاثربخش یارتقا به تواندیم تینها در موجود تیوضع یارتقا. شودینمی بردار بهره تیظرف نیا از یکنون

 

 های دولتی ایران های مرکزی، دانشگاه های اجتماعی، کتابخانه های فنی، شبکهمؤلفه ها:کلیدواژه

----------------------- 
 مرکزی آستان قدس رضوی  کتابخانه

 .688-644، صص. 6333ار ، به6، شماره 88رسانی، دوره  فصلنامه کتابداری و اطالع
   66/3/34پذیرش:  تاریخ    -    86/4/34ارسال:  تاریخ
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 لهئمقدمه و بیان مس

 یا ها سازمان یا حتی افراد بین ارتباطات در تحوالتی باعث غیرعلمی یا علمی محافل اکثر در امروزه آنچه

1اجتماعی های رسانه شده مختلف نهادهای
2اجتماعی های شبکه یا 

 مبتنی ابزارهای های اجتماعی انهرس .است 

 استفاده افراد میان تعامل و تبادل اطالعات، و بحث ذاری،گ كاشترا به برای که هستند  2،2وب و اینترنت بر

 پیدایش که بااست هایی  های اجتماعی در دنیای اینترنت از پدیده ظهور شبکه(. 3،2222)روجرز شوند می

 اعم را اینترنت فضای در مختلف هایفرصت از استفاده ها امکان سایت وب این باشد. میهمراه  2،2فناوری وب 

 های گروه در عضویت و هایادداشت نوشتن فیلم، و عکس آپلود اخبار، گذاری اشتراك به خواندن و جستجو، از

  .(1322)رحمانزاده، است شده اجتماعیهای شبکه به اینترنتی کاربران اقبال باعث ایجاد کرده است که مختلف

 عملکردی افزایش دستاوردهای و وری بهره بهبود به ها سازمان در فناوری اطالعات این ابزار کارگیری به

 وظایف تر ساده بهتر و انجام توانایی اطالعات فناوری سازی پیاده و کارگیری با به ها سازمان انجامد. می سازمان

 در فناوری اطالعات که مزایایی بخشند. بهبود را خود کار روش طریق قادرند این از و دهند می افزایش را خود

 کارایی و بهبود افزایش انسانی، خطاهای از جلوگیری ها، جویی هزینه صرفه در جمله از کند می ایجاد ها سازمان

ها نیز های اجتماعی در کتابخانه شبکهکارگیری ه ب(. 1321)بهرامی، است تأمل قابل بسیار سازمانی اثربخشی

هایی از مشتریان، تشکیل گروه و کتابخانه بین دوسویه ارتباطمزایای بسیاری است از جمله ایجاد دارای 

 ها و خدمات کتابخانه، دریافترسانی به کاربران کتابخانه درباره فعالیتآگاهی ها،کاربران آنالین در این شبکه

، امکان همکاری و ای انهکتابخ کاربران درباره محصوالت و خدمات مشتریان و اظهارنظرهای و بازخورد

 (. 1321)جلیل پور، مشارکت کتابداران در تبادل اطالعات

 از نوین فناورانه امکانات گیری ازبهره به کاربران، نیازمند مطلوب خدمات ارائه راستای ها در کتابخانه 

 کاربران با تعامل بیشتر و کاربرپسندتر و تر جذاب خدمات ارائه با بتوانند هستند تا اجتماعی یها هرسان جمله

 در گسترده طور به بودن، و رایگان تعاملی ویژگی به توجه با 2،2 وب ابزارهای .آیند نائل خود اهداف به

 اند  کرده ثابت دانشگاهی های کتابخانه محیط در را خود برجسته کارایی اند و  استفاده قابل ها کتابخانه

 و ها پروفایل با پیگیری توانند می کتابخانه یک کاربران و کتابداران ابزار این از با استفاده. (1،2212)کری

 خود نظر مورد های کتابخانه توسط شده ارائه مطالب و ها، فعالیت برنامه از ها کتابخانه سایر شخصی صفحات

 هی ازآگا بپردازند. شده مطالب ارائه خصوص در خود نظرات و ها دیدگاه ارائه به آن کنار در و مطلع گردند

 است رسانی اطالع و کتابداری حرفه دیگر الزامات از نیز اطالعاتی منابع در موجود جدید دانش و نشر های تازه

 (.1321)اناری، عاصمی و ریاحی نیا، بود خواهند آن انجام به قادر های اجتماعی شبکه که

 
1. Social media 

2. Social network 

3. Rogers 
4. Currie 
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 مثل جستجو موتورهای و یا یاهو مثل بزرگی هایپرتال از بعد اجتماعی، هایهای شبکهسایت اکنون هم

و  1بوكقبیل فیس از اجتماعی هایشبکه واند  شده اینترنتی خدمت ترین به پراستفاده تبدیل گوگل،

2اسپیس مای
 طور به اجتماعی هایشبکه مفهوم. اند کرده کسب بسیاری دنیا محبوبیت در جوان نسل بین در 

3اورکات حضور با گسترده
 کرد رشد سریع قدر آن کوتاهی مدت در و کرد پیدا اجایرانی رو کاربران میان در 

 (.1323،)مجردی، اسالمی و جمال شد اورکات حاضردر کشور سومین ایران آمریکا، و برزیل از پس که

 در د.دا قرار خاص و عمومی گروه دو در توانمی بندی تقسیم ترینساده در را اجتماعی هایشبکه

 سازی شبکه و دارند حضور مختلف اهداف و هاانگیزه با ینترنتیا کاربران عمومی اجتماعی های شبکه

 ویژه موضوعی حول خاص اجتماعی هایشبکه ولی کنند،می دنبال هاسایت این وب طریق از را شان مجازی

 هایشبکه ترینمهم اسپیس یما و اورکات بوك، فیس . است کمتر شان نیزنکاربرا تعداد و اند گرفته شکل

 موضوعی محوریت بر که نیز خاصی اجتماعی هایشبکه ازهستند.  اینترنت دنیای در عمومی اجتماعی

 و یا است کتاب به مندانعالقه مخصوص اجتماعی شبکه که 1گودریدز به توانمی کنندمی فعالیت مشخص

 فلیکر
( نیز با 1325اصنافی ) (.1322)اسالمی،  است اشاره کرد عکاسی به مندان برای عالقه ایتی  وب که5

، 7، یوتیوب6بوك، توییترهای اجتماعی عمومی مانند  فیسمطالعه و بررسی متون به این نتیجه رسید که شبکه

ترین  از مهم 12و مندلی 11گیت، ریسرچ12، آکادمیا2های اجتماعی آکادمیک مانند لینکدینو شبکه 8اینستاگرام

  د.ها هستنهای اجتماعی درکتابخانهو پرکاربردترین شبکه

 از استفاده شیافزا باعث که یعوامل یبررس ها کتابخانه در یاجتماع یها شبکه از استفاده دیفوا لیدل به

 کتابخانه در بهتر خدمات ارائه به یادیز کمک شود یم ها کتابخانه کتابداران نیب در یاجتماع یها شبکه

 .(1321 ،ییابوالعال) دکن یم

کارگیری ه در پذیرش و ب مؤثری زیادی را به عنوان عوامل پژوهشگران در مطالعات مختلف متغیرها

چهار ( 1386و حری ) ناخدااند برای مثال  های اجتماعی و به طور کلی فناوری اطالعات مطرح کرده شبکه

اند  را معرفی کرده و عوامل فردی عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل فنی )تکنولوژیکی(بندی شامل دسته

نیز شامل ( 1323) علیزادهبندی . دستهدارند تأثیرهای دانشگاهی در کتابخانه آوری اطالعات رد فنکارب که بر

 
1. Facebook 

2. Myspace 

3. Orkut 

4. Goodread 
5. Flickr 

6. Twitter 
7. Youtube 
8. Instagram 
9. Linkedin 
10. Academia 
11. Researchgate 
12. Mendeley 
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بر نگرش  مؤثربه عنوان متغیرهای ، فردی و اقتصادی سازمانیروانی، فرهنگی،  -عوامل مدیریتی، اجتماعی

 و همکارانش 1طاهیرجانباشد. می های دانشگاهی در پذیرش تغییرات فناوری اطالعاتخانهکتابداران کتاب

 مؤثر( عوامل متعددی از جمله عومل اجتماعی، فنی، اطالعاتی و همچنین تحصیلی را به عنوان عوامل 2215)

 های اجتماعی در بین کاربران مسلمان مالزی برشمردند.در به کارگیری شبکه

بر پذیرش فناوری اطالعات را به عوامل فنی، سازمانی، فردی،  مؤثرعوامل  (2213) نیز 2االکاندا و اوگ

 اند. بندی کردهمحیط خارجی دسته

 به ویژه اطالعات فناوری کارگیریه ب در مؤثریکی از متغیرهای  طبق تحقیقات ذکر شده، عوامل فنی

به عنوان  مؤلفهعه و مرور متون تخصصی مرتبط ده و پس از مطالباشد می هاکتابخانه در های اجتماعی شبکه

 ،بودن ای انهرس چند قابلیت ،استفاده سهولت ،دسترسی قابلیتهای فنی، بازیابی شدند که عبارتند از: مؤلفه

 فهم و درك قابلیت ،دقت و صحت ،بودن دروزآم و یتازگ ،مخاطبان نیاز با متناسب محتوای ارائه و ساختار

 متقابل کنش و ارتباط برقراری (،جامعیت) موضوعی پوشش ،مناسب دیداری و فیکیگرا ساختار، مطالب

 .(پذیریعامل)ت

  «قابلیت دسترسی »

بیشینه میزانی که یک سامانه یا یک ابزار، برای بیشترین شمار  ( قابلیت دسترسی را2217) ویکی پدیا

 کند.تعریف می پذیر باشد  کنندگان، دسترس استفاده

 «دهسهولت استفا»

به عنوان اولین دریچه تعامل با مصرف کننده یا کاربر  ( سهولت استفاده را2227) 3فلوه و تریبلمایر 

شود عدی از رضایت کاربر تلقی میبسهولت استفاده به عنوان  (2221) 1لی و توربان نظر . ازمعرفی کرده اند

      بازتاب نمایش اطالعات و ساختاربندی قالب شبکه اجتماعی، ( نیز معتقدند از آنجا که 2221)5و لیکرال مو

 ها آنسایت شبکه اجتماعی است لذا ارائه اطالعات در قالب مناسب برای سهولت در پیگیری و جستجوی  وب

 .اهمیت دارد

  «ی بودنا انهچندرس قابلیت»

ن، گرافیک، صدا استفاده از رایانه برای ارائه و ترکیب مت که به معنی باشد های فنی میمؤلفهیکی دیگر از 

واقع  در دهد حرکت، تعامل، و ارتباط ایجاد کندو ویدئو با پیوندها و ابزارهایی است که به کاربر اجازه می
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متن، صدا، تصویر، گرافیک و غیره با هم و در راستای آموزش و تبادل  های متعدد نظیر از رسانه گیری بهره

 (.2217، 1ای هناچندرسشود )معنای  می یا انهچندرساطالعات سبب ایجاد 

  «ساختار و ارائه محتوای متناسب با نیاز مخاطبان»

 انجام نیاز مخاطبانباید با توجه به  تولید محتواکید دارد أت (1326) مهدی زاده مؤلفهدر رابطه با این 

ابتدا باید معیارهای مربوط به همین دلیل  ها هدفی نخواهد داشت بدون توجه به داده بازاریابی محتوا و گیرد

 .به مخاطب، نحوه مشارکت او در موضوع و همچنین نحوه تبدیل او به کاربر تعریف شود

 «تازگی و روزآمد بودن»

معنای جدید، تازه، نو، مدرن و منطبق با آخرین  به تازگی و روزآمد بودن (2228 )2نامه کمبریجواژهر د

 تعریف شده است.اطالعات و وضعیت 

  «صحت و دقت»

گیری شده به مقدار واقعی  معنای نزدیکی مقادیر اندازه( صحت و دقت را به 1321) آبادیفکوری حسن

 تعریف کرده اند. 

 «و فهم مطالب قابلیت درك»

خواننده بتواند متن را به سادگی درك یعنی میزان وضوح و روشنی اطالعات  (1322) پوراز نظرسلیمانی 

 .این موضوع، مستلزم ساختار مناسب و خوانایی محتواست که کند

 «ساختار گرافیکی و دیداری مناسب»

رای ارائه مطالب در قالب ب ایرویه ساختار گرافیکی و دیداری مناسب( معتقدست 1325) یرودد

وی به این گیرد. های عددی و حرفی قرار می گیری از نویسه ها با بهره ، که در روش ارائه دادهاست تصویری

های ارائه شده در  گیری از دادهافزارها و بهرهای مربوط به بخش نرمهای حرفهفعالیتنکته اشاره دارد که 

 .ارائه تصویری و گرافیکی از اطالعات، دارای کاربرد بیشتر هستندهای  محیط رقمی، با استفاده از شیوه

 «پوشش موضوعی»

دربرگرفتن موضوع بر اساس کلیدواژه یا اصطالح ( در مقاله خود پوشش موضوعی را 1322) پورسلیمانی 

 .تعریف کرده است اختصاص یافته و پرداختن به  تمامی ابعاد و جوانب مفهومی که مورد نظر بوده است

  «برقراری ارتباط و کنش متقابل )تعامل پذیری(»

           های اجتماعی به عنوان یک موتور  شبکه کارگیریه همان ب پذیری تعامل (2228)1اسکیلاز نظر 

اطالعات محصوالت جدید را کسب و تجربیات توانند میکاربران از طریق آن و  باشد می جست وجوی اجتماعی

  .کنند خود را به یکدیگر منتقل
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های مرکزی  های اجتماعی در کتابخانه برده شده در حوزه کاری شبکه های فنی نام مؤلفهبررسی نقش  

ها نقش داشته باشد زیرا عوامل فنی  گیری از این شبکه بهره مؤثرریزی بهتر و  تواند در برنامه دانشگاهی می

ها  ای و تخصصی کتابخانه ر فعالیت حرفههای اجتماعی است و در ساختا یکی از اجزای اصلی کاربردی شبکه

های اجتماعی در خدمات  تواند برای کاربردهای بهتر شبکه لذا سنجش این امر می کننده است.  تعیین

های اجتماعی  آنجا که تاکنون در مورد بررسی عوامل فنی در استفاده از شبکه رسانی سودمند باشد. از اطالع

           تواند نقش  ی و آرمانی پژوهشی یافت نشده است نتایج این پژوهش میها در دو وضعیت کنون در کتابخانه

ها داشته باشد. های اجتماعی توسط کتابداران درکتابخانه کارگیری بهتر و کارآمدتر شبکهه سزایی در به ب

دانشگاهی  های در کتابخانههای اجتماعی  شبکههای فنی مؤلفه تأثیرپژوهش حاضر به منظور آگاهی از میزان 

 مهم است: سؤالو هدف این پژوهش پاسخگویی به سه  انجام شده است مطلوب و کنونی در وضعیت

های دانشگاهی در وضع موجود چه  های اجتماعی کتابخانه های فنی بر استفاده از شبکهمؤلفه تأثیر. 1

 میزان است؟ 

های دانشگاهی در وضع آرمانی چه  نههای اجتماعی کتابخا های فنی بر استفاده از شبکهمؤلفه تأثیر. 2

 ؟میزان است

های های اجتماعی در کتابخانه های فنی بر استفاده از شبکهمؤلفه تأثیر. آیا تفاوت معناداری بین 3

  دانشگاهی در وضع موجود و آرمانی وجود دارد؟

این دو  بر همین اساس وضعیت موجود در کنار وضع آرمانی مورد سنجش قرار گرفت تا با مطابقت

 های اجتماعی به دست آید. اطالعات مناسبی برای تحلیل وضعیت شبکه

 مانند اطالعاتی هایپایگاه در جو و جست و مختلف متون در آمده عمل به بررسی با راستا، همین در

یافت  اندکی هایهشپژو ،های اجتماعیشبکه زمینه در 3و امرالد 2اسکوپوس و ، نورمگز، سیویلیکاایرانداك

 تقریباً های دانشگاهی را کهسایت کتابخانهتر بیشتر وبدیدگاه کلی باد. به همین دلیل پژوهش حاضر ش

 در زمینه این در شده منتشر آثار از بعضی به ،باشد مورد بررسی قرار داده استمی تحقیق موضوع با مرتبط

 .شودمی اشاره کشور از خارج و داخل

 

 پیشینه پژوهش

 طراحی در مطرح محتوایی و ساختاری های ویژگی بررسی ( در پژوهش خود به1387) صابری و پهلو فرج

 نشاننتایج  پردازند. می ایرانی و متخصصان کاربران دیدگاه از ایران دانشگاهی یها نهکتابخا های تسای بو

 سایر به نسبت متخصصان دیدگاه از سایت وب ویژگی طراح ،ساختاری های یویژگ میان در که دهد یم
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 بر بیشتر ویژگی این که آنجا از .برخوردارند بیشتری اهمیت ،یدسترس سرعت و بارگذاری سرعت از ها ویژگی

 .است کاربرمدار ویژگی یک کند، می تأکید سایت بو اطالعات و محتویات به کاربران دسترسی امکان روی

 از ها آن به توجه یا کتابخانه سایت بو  یک طراحی هنگام در سایت، وب طراح متخصصان دیدگاه از بنابراین

 .است برخوردار فراوانی اهمیت

سایت  های ساختاری در وب مؤلفه( در پژوهش خود به ارزیابی ابعاد و 1322نوکاریزی و پاکزاد سرداری )

ساخته  ها در پژوهش آنان پرسشنامه محقق ملی ایران از دیدگاه کاربران پرداختند. ابزار گردآوری داده کتابخانه

سازی(  ، شخصیتأثیر)زیبایی شناختی، اصالت، اهمیت، تعامل، تغییرپذیری،کارکرد،  بعد کلی 8که در  است

گی فنی با کسب ژهای وی مؤلفهکارگیری ابعاد و ه سایت کتابخانه ملی ایران به لحاظ ب بود. نتایج نشان داد وب

 درصد( در وضعیت متوسط قرار داشت. 52)معادل  66/3میانگین نمره

های دیجیتالی از  سنجش کیفیت کتابخانه برای ابزاری را  تحقیق خود (1321) حمیدی، نوروزی و ناییج

دهد که  دیدگاه کاربران در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان می

در درجه باالتر از حد  های میزان اطمینان، سودمندی، قابلیت انجام، اعتبار، دقت و صحت کتابخانه در حوزه

گیرد و عملکرد بهتری داشته است. این در حالی بود که حوزه رضایت فردی و پوشش  متوسط قرار می

پذیری و جست و جو پذیری با وضعیتی کمتر از  موضوعی عملکردی در حد متوسط داشت و میزان دسترس

 تر از بقیه موارد بود. حد متوسط ضعیف

 تهران دانشگاه گلستان سیستم کارکردهای بررسی خود به تحقیق ( در1322) سید محمودی و همکاران

 هدف، نظر از پرداختند. نوع تحقیق تهران دانشگاه های دانشکده و ها پردیس آموزش دیدگاه کارشناسان از

 و معیارها شناسایی از پس تحقیق این است. در پیمایشی -توصیفی داده ها، گردآوری روش نظر از و کاربردی

 و معیارها این اساس بر را تهران دانشگاه گلستان سیستم آموزشی، جامع سیستم های ارزیابی های خصشا

 ساختار پذیری،انعطاف محتوا، از عبارتند شده شناسایی شد. ابعاد تحلیل و تجزیه و ارزیابی هاشاخص

 و تشکیالتی ساختار ابعاد که داد نشان ظاهری. نتایج شکل و کاربری خدمات کاربری، سهولت تشکیالتی،

 است، نامطلوب ظاهری شکل و کاربری خدمات پذیری، انعطاف دارند، وضعیت متوسط وضعیت کاربری سهولت

 .دارد مطلوب وضعیت محتوا و

 الگوی دیجی اساس بر دیجیتال های کتابخانه خدمات کیفیت ارزیابیبه  (1323)جعفربگلو و همکاران 

پرداختند. شکاف کیفیت خدمات بین وضعیت موجود و ( تهران دانشگاه تالدیجی هکتابخان: مطالعه مورد) کوال

 پذیری (، دسترس27/1) (، پوشش موضوعی و قابلیت استفاده75/2) های قابلیت کاوشمؤلفهمطلوب در 

(، 17/1(، قابلیت اعتبار)35/1) ، سازمان یافتگی(22/1) صحت دقت و(، 17/1) (، قابلیت اطمینان12/1)

های  مؤلفهدهد. نتایج نشان داد در  ( به ترتیب افزایش را نشان می12/2) (، رضایتمندی8/1) قابلیت مرور
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قابلیت  قابلیت کاوش، پوشش موضوعی و قابلیت استفاده کمترین شکاف و در رضایتمندی، قابلیت مرور و

 اعتبار بیشترین شکاف بین دو وضعیت موجود و مطلوب وجود دارد.

یک  ظاهری و ساختاری هایویژگی (1321) اسماعیلی و همکاران در پژوهش انجام شده توسط

 و بودن دسترس در تعامل، و عامل کاربرمحوری شش در اهمیت ترتیب به کشاورزی خدمات سایت وب

 بودن فرد به منحصر صحت محتوا، و روزآمدی مخاطب، نیاز به توجه با ساختار تغییر قابلیت محتوا، شفافیت

 اولویت نخست، در تعامل و محوری کاربر عامل گرفتن قرار به توجه با .دارند قرار محتوا جامعیت و محتوا

 ساختاری های ویژگی به توجه کشور در کشاورزی ترویجی -خدماتی سایت وب یک طراحی در شود می توصیه

 قابلیت ن،کاربرا زبان به توجه با زبان امکان تغییر کاربران، با تعامل مختلف خدمات ارائه چون آن و ظاهری

 مطالب، فهم و قابلیت درك مطلوب، دیداری و گرافیکی طراحی مرورگرها، با انواع سایت وب مشاهده

 هرچه ارتباط امکان تا گیرد قرار جدی توجه مورد معتبر منابع ارائه و دیگر منابع به پیوند بودن، ای انهچندرس

 .شود فراهم آنان توسط اثربخش یا گونه به اطالعات اخذ و سایت وب با کاربران بیشتر و بهتر

 سایت وب از ادامه استفاده به تمایل بر گذارتأثیر عوامل بررسی ( به1325) جعفری و همکاران   

 دسترس در تصادفی روش با عضو لینکداین ایرانی کاربران 253 تعداد اطالعات. پرداختند اجتماعی های شبکه

 بر هریک تأثیر و ها آن بین روابط متغیرها، عاملی تحلیل از پس. شد گردآوری پرسشنامه از استفاده با و

 سهولت ارزش، ها، قابلیت محتوا، اثرات اجتماعی،. گرفت قرار مسیر مورد بررسی تحلیل طریق از یکدیگر

 عوامل اجتماعی از های شبکه از کاربران رضایت و همبستگی میزان زمان، قالب، شده، درك استفاده، امنیت

 رضایت میان این از که شد اجتماعی شناسایی های شبکه های سایت وب از استفاده ادامه به مایلت بر گذارتأثیر

 .دارد تری قوی مثبت تأثیر عوامل سایر به نسبت باالتر، مسیر ضریب با

 1 براساس ها آن مقایسه و ایران دانشگاهی سایت  وب 31 محتوایی تحلیل و تجزیه به (2221) پهلو فرج

 نظرات به توجه با محتوا کیفیت با وب ارزیاب نمایهو  صفحات در راهبری دسترسی، ابلیتق سرعت، ویژگی

 ارزیاب نمایه با مطابق پژوهش، زمان صددر 61 راکث که داد نشان تحقیق های یافته. پرداخت ایرانی کاربران

 .اند  ه شد تدوین و طراحی کاربران و مراجعان دانشگاهی های سایت وب انتظارات و وب

 منابع از زیادی سازی مقدار به منظور دیجیتال دانشگاه های ( در بررسی وب سایت کتابخانه2211) 1کیم

سایت مورد توجه قرار   وب طراحی انداز چشم پژوهش پردازد. در این به تحلیل برخی  از معیارهای این امر می

بع دیجیتالی به بحث گذاشته شده و سازی منا گرفته و عواملی چون نقش رابط کاربر و الگوهای طراحی ذخیره

 خدمات کیفیت انداز نفر از متخصصان مورد تحلیل قرار گرفته است. در نتیجه چشم 315از نظر  مؤثرعوامل 

های فنی در ارتباط  مؤلفهاطالعات بررسی شده است. تحلیل  علم سایت براساس کارکرد کتابخانه در محیط وب
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دهد که این عوامل  سایت کتابخانه نشان می نظر ساختار رابط کاربر وببا طراحی و کارایی ارائه خدمات از 

  نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات کتابخانه دارد. 

های دیجی کوال در بازسازی محیط  ( در پژوهش خود به تجزیه و تحلیل داده2211و همکاران ) 1کریلد

های دیجی کوال را در آن  مؤلفهرا انتخاب و یند تحقیق تعدادی سایت آکتابخانه دیجیتال پرداختند و در فر

در زمینه محتوایی که  ترین موارد انتخاب شدند. گزاره به عنوان مهم 21پیاده کردند و سپس طی نظرسنجی 

بر نیاز اطالعاتی کاربران منطبق است، جامعیت داشتن محتوای سایت، سهولت در دسترسی و ساختار 

 اهمیت قرار داشتند.گرافیکی مناسب در درجه باالتری از 

 شناسایی و سایت وب کیفیت مورد در کاربران ادراك شناسایی هدف با پژوهشی نیز (2012) 2کوتایشات

 این در .انجام داد اردن کشور در الکترونیک دولت خدمات از استفاده ادامه در ها آن تمایل بر این ادراك تأثیر

 معرفی اردنی شهروندان کلیه این تحقیق آماری امعهج است. شده استفاده لین مک و دلون مدل از پژوهش

 آن از حاکی داشتند. نتایج کار تجربه و آشنایی اردن در دولت الکترونیک خدمات با بالفعل یا بالقوه که شدند

از  استفاده در شهروندان تمایل بر مثبتی تأثیر اطالعات کیفیت و خدمات کیفیت کیفیت سیستم، که است

 سایت، وب با و تعامل طراحی با مرتبط موارد منظور سیستم کیفیت. است داشته ونیکالکتر دولت خدمات

 اعتماد، با مرتبط موارد خدمات و کیفیت اطالعات بودن مفید و امنیت با مرتبط موارد اطالعات کیفیت

 است. شده معرفی یکدلی و پاسخگویی

 های رسانه از استفاده تناوب و ر، اتخاذب گذارتأثیر عوامل شناسایی در تحقیق خود به نیز (2213)3ساگو

 عوامل پرداخت. نتایج 5و گوگل پالس1بوك، توییتر، پینترست  فیس اجتماعی های شبکه بر تمرکز با اجتماعی

 شد. اعالم شده درك سودمندی و )لذت( تفریح استفاده، سهولت

با عنوان و در مقاله خود  پرداختند اجتماعی های رسانه روی بر مطالعه به (2213) 6رانیر و همکاران

 از کاربران رضایت برای مدلی «های تحقیق رضایتمندی کاربر شبکه اجتماعی: گسترش تئوری و یافته»

 زمان، سهولت امنیت، قابلیت، محتوا،( گذارتأثیر متغیر 8 شامل که پیشنهاد کردند اجتماعی های رسانه

 نشان داد ها آننتیجه پژوهش  اجتماعی است رسانه از رکارب رضایت بر ارزش و اجتماعی اثرات قالب، استفاده،

سایت و قالب نمایش  وب رضایت الکترونیکی، سرعت عبارتی به و آنالین خدمات از مشتری رضایت درخصوص

 کند. می ایفا مهمی نقش سایت و محتوای اطالعات مناسب و ساختاربندی وب
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 اجتماعی های شبکه فناوری  اطالعاتی سیستم ( در پژوهش خود با عنوان نقش2215)1لئونگ و ابراهیم 

های اجتماعی در  به بحث در باره نقش شبکه  مالزی های دانشگاه مورد: تحصیلی نتایج بهبود برای 2.2 وب و

 دهه در پرورش و آموزش در ارتباط با تحصیل دانشجویان پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که فناوری

 تا سنتی های روش از سطح مناسبی به اطالعات فناوری از استفاده همچنین .است داشته حیاتی نقش گذشته

ها در این مطالعه  یافته. است یافته تکامل عالی آموزش مختلف سساتؤم در ترکیبی یکپارچه های روش بهبود

 حاکی از آن است که  2.2 وب و  اجتماعی های شبکه های فناوری اطالعاتی های سیستم عوامل بررسی هدف با

 دانش، عالقه، های اجتماعی افزایش یافته و بر آگاهی، های شبکه فناوری با استفاده از دانشجویان یادگیری

 .گذارد می تأثیر ها آناعتماد  و تجربه،

 از یکی عنوان به استفاده های پنجاب نشان داد که قابلیت ( در دانشگاه2216)2نتایج پژوهش کائورها 

 زمونآ ابزارهای به بستگی سایت وب یک کیفیت ارای اهمیت است. تضمیند سایت وب هر کلیدی های جنبه

 عامل تواند می سایت وب یک دهد. عملکرد می افزایش را کارایی و کاهش را هزینه که دارد نآخودکارسازی 

 عملکرد باشد، سریع سایت وب سرعت اگر. دارد عامل اصلی سرعت به بستگی این. باشد آن موفقیت در مهمی

 اجزای و منابع به مربوط اطالعات که ابزارهایی از استفاده با توان می را عملکرد. یابد می افزایش خودکار رطو به

 خودکار زمونآ ابزارهای مقایسه و در این پژوهش بررسی. کرد ارزیابی دهد می نشان سایت وب آن در را آن

 صفحه، اندازه بارگذاری، زمان ها،درخواست تعداد سرعت، عملکرد در مسائل فنی از جمله: تعیین برای

امنیت دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته  و همراه استفاده از تلفن ،(جستجو موتور سازی بهینه) جستجوگرها

کاربردی نشان داد  خودکار آزمون ابزارهای از استفاده با پنجاب مختلف های سایت دانشگاه وب عملکرد. است

  مه ها از کیفیت بهتری برخودار شده است. فنی با تقویت این برنا که قابلیت

 کاربران های دیدگاه مبنای بر اغلب هاپژوهش که دهد می نشان شده، ارائه یها ینهپیش و متون در تأمل

 از جمله: محتوا،  یا کتابخانه های سایت وبهای ساختاری و محتوایی  و مقایسه ویژگی ارزیابی بهبیشتر 

یا در مواردی کیفیت  ؛دان پرداخته، جامعیت و کاربرمداری ظاهری شکل و کاربری، پذیری، سهولتانعطاف

روزآمدی مورد  و امنیت ی با توجه به معیارهایی از قبیل صحت،ا انههای کتابخخدمات و اطالعات وب سایت

ده گذار در استفاده کاربران از فناوری اطالعات بررسی شتأثیردر مواردی نیز عوامل  .سنجش قرار گرفته است

های اجتماعی در  ها و ابعاد فنی ابزار شبکه مؤلفهاست و به ندرت در تحقیقات صورت گرفته به بررسی 

ن وضعیت موجود و آرمانی یای باز سوی دیگر در مطالعات پیشین کمتر مقایسه. ها اشاره شده استکتابخانه

ها انجام گرفته است. به عی در کتابخانههای اجتماهای فنی در استفاده از شبکهمؤلفه به ویژهها مؤلفه تأثیر

 
5. Leong & Ibrahim 
6. Kaur 



 های دانشگاهی ایران در کتابخانه های اجتماعی های فنی بر کاربست شبکه بررسی وضعیت موجود و آرمانی تأثیر مؤلفه         191

 

 

های های فنی بر کاربست شبکهمؤلفه تأثیرهمین دلیل پژوهش حاضر به منظور رفع این خالء و به منظور فهم 

  در وضع موجود و آرمانی صورت گرفته است.  های دانشگاهی ایراناجتماعی درکتابخانه

 

 شناسی پژوهشروش

 از است عبارت تحقیقتحلیلی انجام شده  است. جامعه  -و با روش پیمایشیپژوهش حاضر از نوع کاربردی 

 پوشش زیر که کشور یها نااست مراکز در دولتی های دانشگاه مرکزی های انهکتابخ کتابدار شاغل در116

 12 تعداد که شد مشخص آماری جامعه بررسی از پس. کنندمی فعالیت فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 های هادانشگ عنوان به دانشگاه 12 مجموع در کشور یها نااست مراکز در دانشگاه 32 و تهران رد دانشگاه

 در توانمی را دارد وجود آنان بارهرد پژوهش انجام امکان که فناوری و تحقیقات علوم، وزارت زیرمجموعه

 برای تحقیق جامعه لک آماری، جامعه کل با نمونه تعداد برابری علت . بهداد قرار پژوهش آماری جامعه

 شد. انتخاب

های  گویه است که همان مؤلفه 12ساخته است که متشکل از  ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه محقق  

 مؤلفه 12شده است. این ( طراحی بسیار زیادتا  بسیار کم) لیکرت گزینه ایپنج  طیف اساس و برفنی هستند 

 ،بودن یا انهرس چند قابلیت ،استفاده سهولت ،دسترسی قابلیت که از مرور متون استخراج شده عبارتند از:

 فهم و درك قابلیت ،دقت و صحت ،بودن دروزآم و تازگی ،مخاطبان نیاز با متناسب محتوای ارائه و ساختار

 متقابل کنش و ارتباط برقراری (،جامعیت) موضوعی پوشش ،مناسب دیداری و گرافیکی ساختار ،مطالب

های  های اجتماعی در کتابخانه گذار فنی بر کاربست شبکهتأثیرهای  مؤلفهبه عنوان  که (پذیریعامل)ت

دانشگاهی ایران: از وضع موجود تا آرمانی مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه از طریق پست الکترونیک به 

 به الکترونیکی هاینامه ارسال و تلفنی تماس طریق از متعدد موارد در آن بر عالوه ها ارسال شد.کتابخانه

 182از . آمد دست به شیوه این با مکمل اطالعات و ضروری های حتوضی و شد پرداخته نواقص رفع

با  های عودت داده شده دادند و پرسشنامه عودت تکمیل و را پرسشنامه نفر 116پرسشنامه ارسال شده 

 .شداستنباطی تجزیه و تحلیل  در دو سطح توصیفی و 22اس پی اس اس افزار آماری  استفاده از بستۀ نرم

 معناداری برای و استاندارد( انحراف و میانگین فراوانی، درصد )فراوانی، توصیفی آمار از هاداده برای تحلیل

 شده است. جفتی( استفاده )آزمون تی استنباطی آمار از ها تفاوت

 از است عبارت روش این د.ش گرفته بهره1 محتوا اعتبار روش از پژوهش پرسشنامه روایی سنجش برای

 محتوای اعتبار .گیرد می قرار استفاده مورد گیریاندازه ابزار سازنده عناصر بررسی و سنجش برای که اعتباری

 چنانچه. شود می مربوط است شده مطرح و طراحی آن در که هایی و گویه ها پرسش به پرسشنامه یک

 
1. Content Validity 
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 گیریزهاندا را آن خواهد می پژوهشگر که بوده اصیخ های مهارت و خصوصیات حاوی پرسشنامه های پرسش

 از پس اعتبار، سنجش برای منظور، همین به. دباش  می محتوا اعتبار دارای سنجش که کرد بیان باید کند،

            حوزه علم اطالعات و در دانشگاه استادان و صاحبنظران از تعدادی تخصصی نظر از پرسشنامه طراحی

 انجام آن خصوص در اصالحی امور برخی مربوط متخصصان ارشاد با سپس د.ش گرفته کمکشناسی   دانش

 اضافه ها پرسش مجموعه به سؤال دادی. تعشد حذف پرسشنامه از ها پرسش از ای رهپا میان این در .پذیرفت

 گویانپاسخ برای مناسب درك و فهم قابل ها شپرس تا شد تالش کلی ویرایش یک انجام با نهایت در. شد

 .باشد

 1 که نتایج آن در جدول شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب محاسبه از پرسشنامه پایایی سنجش برای

 پذیری تکرار امکان از اطمینان و ها  شسپر انسجام ساختن مشخص برای روش این در .نشان داده شده است

 کشور، های دانشگاه مرکزی های ابخانهکت سوی از شده ارائه های پاسخ با ارتباط در یکسان شرایط با آزمون

های پرسشنامه برای هر  مؤلفهو ضریب پایایی آزمون به تفکیک  شد توزیعکتابدارن  از رنف 15 میان پرسشنامه

 معادل را آلفا ضریبکل پرسشنامه،  شده ارائه های پاسخ محاسبه نتیجهبخش به طور جداگانه محاسبه شد. 

 باشد تر نزدیک یک به هرچه و است متغیر یک و صفر بین آلفا ضریب اینکه به توجه با که داد نشان 21/2

 از پرسشنامه محاسبه، از حاصل نتیجه به عنایت با لذا باشد، می برخوردار بیشتری وصحت اطمینان درجه از

 .شد ییدأت نیز اعتماد قابلیت نظر

 

 ها به تفکیک مؤلفه  نامه های پایایی پرسش . ضریب1دولج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده (1386) همکاران و بازرگان ارزیابی استاندارد طیف از سؤاالت، از یک هر میانگین محاسبه جهت

 نظر مورد مؤلفه میانگین چنانچه باشد، ایگزینه پنج لیکرت طیف براساس پرسشنامه اگر طیف، این در شد.

 پایایی ؤلفهم متغیر
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  344/4 دسترسی قابلیت
 
 
 
 

344/4 

 344/4 استفاده سهولت

 344/4 بودن ای انهرس چند قابلیت

 336/4 مخاطبان نیاز با متناسب محتوای ارائه و ساختار

 343/4 بودن دروزآم و تازگی

 346/4 دقت و صحت

 333/4 طالبم فهم و درک قابلیت

 331/4 مناسب دیداری و گرافیکی ساختار

 346/4 (جامعیت) موضوعی پوشش

 344/4 (پذیریعامل)ت متقابل کنش و ارتباط برقراری
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 نسبتاً آن وضعیت آید دست هب 66/3 تا2/ 33 بین چنانچه ،()پایین نامطلوب وضعیت باشد 33/2 تا 1 بین

 .باشد می( باال) مطلوب آن وضعیت آید دست به 5 تا 66/3 بین چنانچه و (متوسط) مطلوب

 

 ای پژوهشه یافته

 های پژوهش پاسخگویی به سؤال

های دانشگاهی در وضع موجود  های اجتماعی کتابخانه های فنی بر استفاده از شبکهتأثیر مؤلفه سؤال اول:

 چه میزان است؟ 

های اجتماعی های فناوری بر استفاده از شبکهویژگی تأثیرهای توصیفی وضع موجود برای داده 2جدول 

و قابلیت دسترسی  17/3های فناوری، دو گویه سهولت استفاده با میانگین رای مؤلفه ویژگیدهد. برا نشان می

 کنش و ارتباط های اجتماعی دارد و دو گویه برقراریرا بر استفاده از شبکه تأثیربیشترین  38/3با میانگین 

 12/3مخاطبان با میانگین  زنیا با متناسب محتوای ارائه و و ساختار 18/3با میانگین  (پذیریتعامل) متقابل

های فناوری بر استفاده از  ویژگی تأثیرهای اجتماعی دارد. میانگین کل را بر استفاده از شبکه تأثیرکمترین 

 است. 28/3های اجتماعی در وضع موجود  شبکه

 

 های اجتماعی )وضع موجود(های فنی بر استفاده از شبکههای توصیفی تأثیر مؤلفه. داده2جدول 

 گویه توزیع کم بسیار کم متوسط زیاد زیاد بسیار میانگین نحراف معیارا

344/ 33/3 
 فراوانی 3 64 48 33 63

 دسترسی قابلیت
 درصد 6/8 1/3 3/43 81 63

318/ 44/3 
 فراوانی 3 66 18 46 86

 استفاده سهولت
 درصد 6/8 3/64 6/48 6/83 6/64

336/ 34/3 
 ایرسانه چند لیتقاب فراوانی 3 84 16 48 64

 درصد 6/4 4/63 3/46 3/83 1/66 بودن

444/6 63/3 

 ارائه و ساختار فراوانی 3 84 18 34 64

 با متناسب محتوای

 درصد 6/4 6/63 6/48 3/83 1/66 مخاطبان نیاز

313/ 81/3 
 فراوانی 6 83 16 48 66

 بودن دروزآم و تازگی
 درصد 4/3 3/66 3/46 3/83 3/64

 دقت و صحت فراوانی 64 83 63 38 83 83/3 643/6
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 گویه توزیع کم بسیار کم متوسط زیاد زیاد بسیار میانگین نحراف معیارا

 درصد 3/1 3/66 4/33 3/86 3/66

388/ 3/36 
 فهم و درک قابلیت فراوانی 3 84 13 33 64

 درصد 6/8 4/63 1/41 81 1/66 مطالب

438/6 83/3 
 و گرافیکی ساختار فراوانی 1 84 63 31 63

 درصد 6/4 6/63 4/33 4/84 63 مناسب دیداری

343/ 

 

86/3 

 

 موضوعی پوشش فراوانی 8 38 14 34 66

 درصد 4/6 3/86 6/46 3/86 3/64 (جامعیت)

434/6 63/3 

 و ارتباط برقراری فراوانی 4 84 18 38 63

-عامل)ت متقابل کنش

 درصد 3/4 6/63 6/48 3/86 3/68 (پذیری

 میانگین کل  83/3 /346

 

 ابعاد و هامؤلفه تأثیر موجود، سطح در کل در که گرفت نتیجه نچنی توانمی 2 شماره جدول اساس بر

 این است. (مطلوب نسبتاً)متوسط  حد دانشگاهی در هایکتابخانه در اجتماعی هایشبکه کارگیریه ب در فنی

 شود ها سازمان بقای باعث تواندمی که مهمی عوامل از یکی کارشناسان اغلب اعتقاد به که است درحالی

 شرایط و خدمات تعریف با هاکتابخانه به ویژه و ها انسازم .است سازمان آن استفاده مورد اطالعات فناوری

 توسط ابزار این از استفاده سطح ارتقای به توانندمی اجتماعی هایشبکه بستر بر مناسب زیرساختی فنی

 کنند. کمک کارکنان

های دانشگاهی در وضع آرمانی  اجتماعی کتابخانههای  های فنی بر استفاده از شبکهمؤلفه تأثیردوم:  سؤال

 ؟چه میزان است

های فناوری بر استفاده ویژگی مؤلفه تأثیرهای توصیفی را به منظور داده 3در بررسی وضع آرمانی جدول 

های فناوری دو گویه سهولت استفاده و تازگی و روزآمد که برای ویژگی دهدهای اجتماعی نشان میاز شبکه

های اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی دارند و دو را بر استفاده از شبکه تأثیربیشترین  56/1میانگین  بودن با

را بر  تأثیرکمترین  37/1و صحت و دقت با میانگین  31/1گویه قابلیت درك و فهم مطالب با میانگین 

 است. 11/1های اجتماعی دارد. و میانگین کل برابر استفاده از شبکه
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 های اجتماعی )وضع آرمانی(های فنی بر استفاده از شبکههای توصیفی تأثیر مؤلفه. داده9دولج

 هاگویه توزیع کم بسیار کم متوسط زیاد زیاد بسیار میانگین انحراف معیار

138/ 44/4 
 فراوانی 4 4 66 63 41

 دسترسی قابلیت
 درصد 4 4 6/4 4/44 6/68

136/ 61/4 
 نیفراوا 4 6 3 44 33

 استفاده سهولت
 درصد 4 /4 6/6 6/34 4/13

136/ 46/4 
 ایچندرسانه قابلیت فراوانی 6 6 4 63 43

 درصد /4 /4 3/4 4/44 4/63 بودن

118/ 48/4 
 محتوای ارائه و ساختار فراوانی 4 4 64 61 41

 درصد 4 4 1/3 4/33 6/68 مخاطبان نیاز با متناسب

631/ 61/4 
 فراوانی 4 6 4 63 33

 بودندروزآم و تازگی
 درصد 4 /4 4/8 3/31 3/14

433/ 34/4 
 فراوانی 4 8 61 64 44

 دقت و صحت
 درصد 4 4/6 4/66 4/34 4/64

463/ 34/4 
 فهم و درک قابلیت فراوانی 6 6 68 16 14

 درصد /4 /4 8/3 6/44 3/46 مطالب

144/ 44/4 
 و یگرافیک ساختار فراوانی 4 4 66 64 44

 درصد 4 4 3/64 4/33 4/64 مناسب دیداری

146/ 46/4 
ی موضوع پوشش فراوانی 4 4 66 61 46

 درصد 4 4 3/64 4/33 4/66 (جامعیت)

466/ 46/4 
 کنش و ارتباط برقراری فراوانی 4 8 63 64 44

 درصد 4 4/6 3/3 4/34 4/68 (پذیری تعامل) متقابل

 میانگین کل  44/4 638/6

 

 کارگیریه ب در فنی ابعاد و ها مؤلفه تأثیر آرمانی، سطح در کل در دهد یم نشان 3 جدول ارقام و مارآ

 دگاهید ازکرد که  انیتوان بیو م است( مطلوب) باال حد در دانشگاهی های کتابخانه در اجتماعی های شبکه

استفاده از  یبه طور اخص اثربخشعملکرد کتابخانه و  یدر اثربخش ییسزا هب نقش فنی یهامؤلفه کتابداران

با انجام  دیها باکتابخانهر منظو نیکند و به همیم فایا یدانشگاه یهادر کتابخانه یاجتماع یهاشبکه

 .ابزار توسط کتابداران شوند نیاستفاده از ا یکتابخانه باعث ارتقا طیدر مح ییراهکارها

های اجتماعی در  فنی بر استفاده از شبکه هایمؤلفه تأثیرسوم: آیا تفاوت معناداری بین  سؤال

  های دانشگاهی در وضع موجود و آرمانی وجود دارد؟ کتابخانه

 1از آزمون تی جفتی استفاده شد و نتایج این آزمون در جدول  شماره  پژوهش  سؤالپاسخ به این برای 

 ارائه شده است.
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های های اجتماعی در کتابخانه ر استفاده از شبکههای فنی بمؤلفه. نتایج آزمون تی جفتی برای تأثیر 1جدول

 دانشگاهی در وضع موجود و آرمانی

 

صدم  5باشد که کمتر از  می 2/ 222سطح معناداری آزمون نتایج به دست آمده حاکی از این است که 

های  کتابخانه های اجتماعی در عوامل سازمانی بر استفاده از شبکه تأثیربین است در نتیجه تفاوت معناداری 

 وجود دارد.دانشگاهی در وضع موجود و آرمانی 

 

 گیری  نتیجه

های مرکزی  های اجتماعی درکتابخانه های فنی بر استفاده از شبکهمؤلفه تأثیرمیزان در پژوهش حاضر 

جود های توصیفی وضع موداده های دولتی ایران در دو وضعیت موجود و آرمانی مورد بررسی قرار گرفت. دانشگاه

دهد دو گویه سهولت استفاده با میانگین های اجتماعی نشان میهای فنی بر استفاده از شبکهمؤلفه تأثیربرای 

های اجتماعی دارد. در واقع را بر استفاده از شبکه تأثیربیشترین  38/3و قابلیت دسترسی با میانگین  17/3

های تحقیق با  نتایج تحقیق  یافته. خواهد شد ها آنر از گیری بهت سادگی استفاده از ابزارهای فناورانه سبب بهره

کارگیری همخوانی دارد. وی معتقد است به هر میزان که ه سهولت استفاده در ب تأثیر( در رابطه با 2213ساگو )

 و پهلو فرجشود. نتایج پژوهش  برداری قرار گیرد، رغبت به استفاده از آن بیشتر می تر مورد بهره فناوری راحت

دهد  گیری از وبگاه به عنوان یکی از ابزارهای فناورانه در کتابخانه نشان می ( نیز در خصوص بهره1387) ابریص

پذیری و قابلیت  در استفاده از آن است. همچنین دسترس مؤثرکه کاربرمداری و استفاده راحت از جمله عوامل 

در ( 1321) ناییج، نوروزی و حمیدیایج مطالعه های قابل اعتنا در این عرصه است. نت مؤلفهمناسب آن از دیگر 

( در کنار نتایج 2221) پهلو فرجگیری از فناوری و نتایج پژوهش   پذیری در بهره ارتباط با نقش مثبت دسترس

 

 

 اختالفات جفتی

 آماره

درجه 

 سطح معناداری آزادی

میانگین 

 زوج 

انحراف 

 معیار زوج

خطای 

استاندارد 

 میانگین

اختالف دو وزن  95% 

 فاصله اطمینان

کران 

 کران باال پایین

P

air 

1 

ایده آل وضعیت  – 

 000/ 145 18/951 16/98800 13/77912 81177/ 9/80869 15/38356 وضعیت فعلی 
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های این  ید این یافته است. همچنین یافتهؤم در ارتباط با وضعیت دسترسی (2211کریلد و همکاران )پژوهش 

 که (2216وکائورها ) (2213) ، رانیر و همکاران(1325) جعفری و همکارانایج تحقیق وهش با نتژبخش از پ

گذار بر استفاده تأثیررا عوامل  سایت و محتوای اطالعات عوامل دیگری از جمله رضایت، سرعت، ساختاربندی وب

 دانند مطابقت ندارد. سایت می از وب

 ارائه و و ساختار 18/3با میانگین  (پذیریتعامل) لمتقاب کنش و ارتباط از سوی دیگر، دو گویه برقراری

های اجتماعی دارد. را بر استفاده از شبکه تأثیرکمترین  12/3مخاطبان با میانگین  نیاز با متناسب محتوای

است  28/3های اجتماعی در وضع موجود  های فناوری بر استفاده از شبکه ویژگی تأثیرهمچنین میانگین کل 

( مطابقت 1322که با نتایج تحقیق نوکاریزی و پاکزاد سرداری ) مطلوب قرار دارد. ط( نسبتاً)متوس که در حد

( نیز در ارتباط با خدمات کاربری که از درجه 1322) دارد. نتایج پژوهش سید محمودی و همکاران

اسماعیلی و هش سویی دارد و با نتایج پژو ثیرگذاری کمتر برخوردار بوده تا حدودی با نتایج این پژوهش همأت

 نیز مطابقت دارد.  (1321) همکاران

دهد های اجتماعی نشان میهای فنی بر استفاده از شبکهمؤلفه تأثیرهای توصیفی وضع آرمانی برای داده

 تأثیربیشترین  56/1های فناوری دو گویه سهولت استفاده، و تازگی و روزآمد بودن با میانگین که برای ویژگی

های اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی دارند و دو گویه قابلیت درك و فهم مطالب با از شبکهرا بر استفاده 

های اجتماعی دارد و را بر استفاده از شبکه تأثیرکمترین  37/1و صحت و دقت با میانگین  31/1میانگین 

ورانه تسهیل شود و اطالعات است. بنابراین به هر میزان که استفاده از ابزارهای فنا 11/1میانگین کل برابر 

مثبت در کاربرد فناوری در کتابخانه و در بخش  تأثیربرداری قرار گیرد، به همان میزان  روزآمد مورد بهره

 شود.  های اجتماعی تقویت می استفاده از شبکه

گیری در کتابخانه دارای  های اجتماعی مناسب برای بهره به همین دلیل در وهله اول شناسایی شبکه

های اجتماعی وجود دارد که هر یک دارای امکانات خاصی هستند. هر  سزایی است زیرا انواع شبکه هاهمیت ب

یک از این امکانات با توجه به نیاز کتابخانه و کاربردهای تخصصی از درجه قوت خاص خود برخوردار است. از 

نیز دارای اهمیت باالیی است های اجتماعی  سوی دیگر بررسی و مشخص ساختن ابزارهای مختلف در شبکه

باالیی برخوردار است و لذا توجه  تأثیرشود، سهولت استفاده از  گونه در وضعیت آرمانی مشاهده می زیرا همان

تواند در کتابخانه سودمند باشد. همچنین بر این اساس باید  های اجتماعی می به ابزارهای کارآمد در شبکه

رسانی با ابزار مورد نظر همگون باشد، اثربخشی آن نیز افزایش  خدمت اطالعاظهار کرد که به هر میزان که نوع 

های مهم  نیز از اولویت ها آنها و به کارگیری  های روزآمد این شبکه خواهد یافت. از سوی دیگر شناسایی نسخه

بود ارائه خدمات به به ها آنگیری از  ها و بهره شود. ضرورت دارد تا با شناسایی این نسخه کتابخانه محسوب می

 مبادرت ورزید.  ای انهکتابخ
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اطالعات مدیر نسبت به آمدی روز در کاربرد فناوری باید به  مؤثربراین اساس باید اظهار کرد که از عوامل 

ی در این عرصه دارد. این امر مؤثرنقش  حسن روابط مدیر و کتابداران،یاد کرد. در کنار آن  های جدید فناوری

های جدید در کتابخانه،  فراهم بودن زمینه استفاده از فناوریبا حوزه فناورانه مرتبط است و به صورت مستقیم 

 است.  مؤثردر پذیرش فناوری 

قابل توجهی افزایش یافته  طوربه  های پیشین سالوری اطالعات از افن ها در عرصه کتابخانهگذاری  سرمایه

به جهت دهی  تواند ها از زمره مسائلی است که می کتابخانهنظارت بهینه بر فناوری در ریزی برای  است. برنامه

 ها در این زمینه کمک کند. گذاری مناسب سرمایه

های اجتماعی باید مورد توجه  گیری از شبکه از زمره مواردی است که در بهره مطالب فهم و درك قابلیت

های  ناسب پیوند دارد. در شبکهبیشتر قرار گیرد. این امر از طرف دیگر با ساختار گرافیکی و دیداری م

است. در این زمینه  مؤثرگیری از ساختارهای گرافیکی برای درك بهتر و نیز اثربخشی باالتر  اجتماعی بهره

ای است. لذا  دارای اهمیت قابل مالحظه ابعاد متعددی چون رنگ، شکل، بُعد، حجم، تقارن، توازن، بافت و ...

 ثیرگذار است. أکننده ت طراحی و رابط کاربر بر میزان درك و شناخت استفادههای اجتماعی  در استفاده از شبکه

های  عوامل فنی بر استفاده از شبکه تأثیرهای پژوهش نشان داد میانگین کل میزان  در مجموع نتایج داده

و در سطح مطلوب قرار دارد  11/1مطلوب و در وضع آرمانی سطح نسبتاً در 28/3 اجتماعی در وضع موجود

راهکارهایی برای افزایش میزان نقش  ارائهشود کتابخانه به  موجب می تفاوت در وضع موجود و آرمانیاین 

 های فناوری تا رسیدن به سطح مطلوب بپردازد.  ویژگی

یند آهای اجتماعی در کتابخانه فر شبکه به ویژهگیری از فناوری اطالعات  باید توجه کرد که بهره

از عوامل فنی و غیر فنی به هم پیوسته که برخی به وضعیت کارکنان کتابخانه و  ای است که بسیاری پیچیده

گیرد. برای استفاده شود، را در بر می رفته درکتابخانه مربوط می کاره برخی دیگر به خود فناوری اطالعات ب

هایی که به  ها و اولویت بهینه از فناوری اطالعات در کتابخانه به سیاستی یکدست و منسجم و به گزینش

 روشنی تعریف شده، نیاز است. 

های  مسئوالن کتابخانهعدم همکاری برخی از کتابداران و های پژوهش حاضر می توان به  از محدودیت

و همچنین عدم دقت در پاسخگویی کامل به های ارسالی   ارسال به موقع پرسشنامهدر تکمیل و دانشگاهی 

 رف برخی از کتابدارن اشاره کرد.ت پرسشنامه و ارسال ناقص آن از طسؤاال

 متوسط حد در کلی طور به اجتماعی هایشبکه کاربست بر فنی هایمؤلفه تأثیر هاییافته که آنجایی از

           مطلوب و وضع به ها آن کردن ترنزدیک و موجود فنی هایمؤلفه بهبود و اصالح لزوم توجه به شد ارزیابی

مدیران و دست اندرکاران شود به همین دلیل  امری ضروری محسوب می ها آن بین فاصله و شکاف کردن کم

های  زیرساخت تقایارو با  دنها شناخت کافی داشته باش از شرایط موجود در کتابخانهباید ها  کتابخانه

 .های اجتماعی شوند کارگیری شبکهه باعث افزایش تمایل و انگیزه کتابدارن در ب، تکنولوژی کتابخانه
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 پیشنهاد دانشگاهی هایکتابخانه در زیر اقداماتهای این پژوهش،  ه به کاربردی بودن یافتهبا توج

 :شود می

کننده در های تقویتافزارهای الزم و نیز اینترنت پرسرعت و دستگاهافزارها و نرم. فراهم ساختن سخت1

 کتابخانه.

های تولید برق دستگاه افزار،نرم زار،سخت اف های فنی کتابخانه از جمله اینترنت،ارتقای زیرساخت .2

  .کتابخانه برای ارائه بهتر خدمات

 بندی مربوط به ایجاد زیرساخت فنی مناسب برای کتابخانه.تعیین بودجه .3

 دانشگاهی برای هایکتابخانه اند،توسعه و پیشرفت حال در اجتماعی هایرسانه اینکه به توجه با .1

 کاربرپسندترین، ترین، مهم کنند سعی باید خود کاربران با بیشتر ارتباط و مات،خد بهتر هارائ خدمات، هتوسع

 .بگیرند کار به را اجتماعی های رسانه بهترین و

 شود از جمله طراحی امانج اجتماعی هایشبکه جذابیت میزان افزایش جهت مناسبی اقدامات. 5

 توسط کتابداران. ها آنیشتر کارگیری به ساده جهت ب و مفید و جالب کاربردی های برنامه

 های اجتماعی. های آموزشی مناسب برای شناخت بهتر کتابداران با ابزارهای شبکه . برگزاری دوره6

 ها در کتابخانه. . دریافت بازخورد از کاربران در راستای افزایش اثربخشی این شبکه7

  .جتماعیهای ا  های مرتبط با حوزه شبکه کردن کتابداران در همایششرکت . 8

 برای فعالیت کاری کتابخانه. ها آنهای اجتماعی مختلف  به همراه امکانات  بررسی و تحلیل شبکه .2

 

 آتی های پژوهش برای پیشنهادهایی

 در اجتماعی های شبکه کاربست بر فنیهای  مؤلفه تأثیر با رابطه در کتابداران دیدگاه تحقیق این در

 افراد سایر دیدگاه و نقش توانمی که  حالی در است، گرفته قرار بررسی مورد دانشگاهی های کتابخانه

 در مؤثر هایمؤلفه و ابعاد سایر تأثیر یا و رابطه این در را دانشجوان و اساتید مدیران، جمله از صاحبنظر

 هایشپژوه برای زیر پیشنهادات بنابراین. داد قرار بررسی مورد را هاکتابخانه اجتماعی های شبکه از اسفاده

 :شود می ارائه آتی

 های غیر دانشگاهی در کتابخانههای اجتماعی های فنی بر کاربست شبکه مؤلفه تأثیر.1

های  کتابخانه های اجتماعیکارگیری شبکهه ب در فنیها در ارتقای عوامل  نقش مدیران کتابخانه.بررسی 2

 دانشگاهی 

های دانشگاه ساتید و دانشجویانماعی از دیدگاه اهای اجتبر استفاده از شبکه های فنیمؤلفه تأثیر. 3

 ن.دولتی ایرا
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 های دانشگاهی.های اجتماعی توسط کتابداران در کتابخانه های فردی بر کاربست شبکه مؤلفه تأثیر. 1

 های دانشگاهی.های اجتماعی در کتابخانه های سازمانی بر کاربست شبکه مؤلفه تأثیر. 5

 

 منابع

 مدیریت سازمان :تهران. کارکنان عملکرد بهبود و ارزیابی برای مدیران عملکرد: راهنمای مدیریت (.6334) بهزاد ابوالعالیی،

 .صنعتی

 . 6331اردیبهشت  34بازیابی شده در  .ها بر ابعاد مختلف زندگی های اجتماعی و تأثیرات آنبررسی شبکه(. 6338اسالمی، مروارید )

 http://nopadid.mcls.gov.ir/Maghalat:قابل دسترسی در

های ساختاری و  تحلیل ویژگی .(6334) دهکردی، اسماعیل کرمی ؛، اسماعیلشهبازی ؛محمدرضا ،محبوبی ؛اسماعیلی، محمد

،  (8)8 .تعامل انسان و اطالعات. ترویجی کشاورزی در ایران -های مورد انتظار از یک وب سایت خدماتی ظاهری و فعالیت

34-63. 

 .های علمی پژوهشگران های اجتماعی تحقیقاتی در توسعه فعالیت تأملی بر نقش شبکه(. 6336) مریم، رحمانی ؛امیررضا، اصنافی

 .863-848(،66) 3،رسانی و ارتباطات فصلنامه نقد کتاب اطالع

اشتراک به اجتماعی در های شبکه ابزارهای از استفاده میزان (.  بررسی6338) نیا، نصرت ریاحی ؛عاصفه عاصمی، ؛فاطمه اناری،

              ،اطالعات فناوری و رسانی اطالع و کتابداری ی، علومسشنا دانش فصلنامه .اصفهان دانشگاه کتابداران بین دانش گذاری

1(84). 

شناسایی عوامل  و 8.4ب های و های دانشگاهی از فناوری میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه .(6336) بهرامی، واحد

، مشهد نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی پایان. ها دانشگاهی ها در خدمت کتابخانه بازدارنده بر استفاده از این فناوری

 شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روان

  های کتابخانه ارزیابی کیفیت خدمات  (.6333) فامیل روحانی، سید علی اکبر؛ انوری، شاپور ؛حمیدی، محسن ؛و، مریمجعفربگل

نشریه تحقیقات کتابداری و اطالع . دیجیتال دانشگاه تهران(  کوال )مورد مطالعه: کتابخانۀ دیجیتال بر اساس الگوی دیجی

 .343-384 (،8)3 ،رسانی

سایت  وب از استفاده ادامه به تمایل بر تأثیرگذار عوامل .(6336) ابرقوی زاده، زاهد؛ آصف کریمی، ؛قرسید محمدبا ،جعفری

 .446-436، (46)6. اطالعات فناوری مدیریت مطالعات فصلنامه .اجتماعی های شبکه

کتاب  فصلنامهها. مزایا و چالش عی:های اجتماها از طریق رسانه(. بازاریابی در کتابخانه6334) رباب عزیزخانی، ؛پیمان جلیل پور،

 .81-43 ،63-64شماره ،مهر

 . تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایرانمصورسازی اطالعات: مبانی و کاربردها .(6336) درودی، فریبرز 

های  های اجتماعی مجازی در سازمان عوامل مؤثر در افزایش اثربخشی شبکه. (6338) ضامحمدر حقیقی، ؛سید علی رحمان زاده،

 .633-644 ،86، شماره ای رسانه مطالعات همجل (.نای؛ )مورد مطالعه: انجمن مدیران روابط عمومی ایرا رسانه

 دانشگاه گلستان مسیست کارکردهای بررسی. (6338) اصل، زهرا کریمی؛ زلفا، گویانحق ؛غالمرضا جندقی،؛ محمودی، محمد سید 

 -34 (،3)66 ،جله: مدیریت فرهنگ سازمانیم .تهران دانشگاه های دانشکده و ها پردیس آموزش دیدگاه کارشناسان از تهران

44. 

http://nopadid.mcls.gov.ir/Maghalat
https://system.khu.ac.ir/hii/article-1-2487-fa.pdf
https://system.khu.ac.ir/hii/article-1-2487-fa.pdf
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/258884/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/101769/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1067596/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%9b-%28%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87--%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1067596/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%9b-%28%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87--%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1410/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1410/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c
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 فناوری کارگیریه ب در مؤثر انسانی عوامل بررسی .(6334) کار، حسین برزه؛ اشراقیان، محمدرضا ؛حسین درگاهی، ؛صفدری، رضا 

 (،6)6، تهران پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده مجله تهران. پزشکی علوم دانشگاه میانی مدیران توسط اطالعات

36-84. 

 48-43 ،46شماره  ،آورد نورمجله ره .هامبانی و روش؛ هاوب سایت (.6338روح اهلل )پور، سلیمانی 

، های دانشگاهی در پذیرش تغییرات فناوری اطالعاتشناسایی عوامل مؤثر بر نگرش کتابداران کتابخانه(. 6333) طاهره علیزاده، 

 بیتی، تهران.دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی و علوم تر نامه کارشناسی ارشد، پایان

اولین کنفراس فناوری اطالعات و های علمی و تحقیقاتی ایرانی،  سایت تحلیل محتوایی وب (.6336) فرج پهلو، عبدالحسین 

 . شیرازاروپایی -ارتباطات آسیایی

ی ایران در های دانشگاه های ساختاری و محتوایی صفحات خانگی کتابخانه ویژگی .(6334صابری، مریم ) ؛پهلو، عبدالحسین فرج 

 .6- 33(، 8) .علوم و فناوری اطالعاتهای دانشگاهی کشورهای امریکا، کانادا و استرالیا،  مقایسه با صفحات خانگی کتابخانه

 قابل دسترس در:  .6336اسفند  68بازیابی شده در  دقت و صحت. .(6334) فکوری حسن آبادی، مسعود

http://www.sharifplus.ir/advanced-welding-lab-9401 

های اجتماعی مجازی بین دانشجویان استان  بررسی وضعیت استفاده از شبکه .(6333) جمال، سعید ؛اسالمی، علی ؛مجردی، وحید

 (.4)6. فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالیخراسان شمالی، 

 مجله. ای کتابخانهخدمات الکترونیک و محصوالت  توسعه کارآفرینی دیجیتالی و ایجاد جذابیت در بازاریابی .(6336) مردمی، سمیه

 .(6)8 ،ای بازاریابی کتابخانه ،8.4کتابدار

قابل . 6331فروردین  86بازیابی شده در  (. چگونه تولید محتوا کنیم؟ آموزش تولید محتوای مناسب.6331) زاده، حامدمهدی

  https://seorooz.net/how-we-generated-contentسترس در: د

های دانشگاهی: پژوهشی در متون، کید بر کتابخانهأآوری اطالعات با تامل مؤثر بر کاربرد فنعو (.6331حری، عباس )؛ مریم ناخدا،

 (.43)33 .رسانییقات کتابداری و اطالعقنشریه تح

های دیجیتالی: مطالعه  دیجی کوال ابزاری برای سنجش کیفیت کتابخانه .(6336محسن ) حمیدی، ؛یعقوب الهام؛ نوروزی، نائیج،

 .644-36 (.64)6. دانش شناسیموردی درکتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد از دیدگاه کاربران. 

سایت کتابخانه ملی ایران از دیدگاه  در وب های خالقیت ارزیابی ابعاد و مؤلفه .(6334پاکزاد سرداری، حسن ) ؛نوکاریزی، محسن

 .664 – 643(، 8، )رسانی پژوهشنامه کتابداری و اطالعکاربران، 

  قابل دسترس در: . 6336آبان 66بازیابی شده در (. دسترس پذیری. 8464) ویکی پدیا

https://fa.wikipedia.org/wiki-Cambridge advanced learner's dictionary (2008). Cambridge: 

Cambridge University press 
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