
 
 

 در  2وب های کاربرد فناوریبررسی عوامل بازدارنده بر 

 1ایران های دانشگاهی کتابخانه

 

  3، دکتر اعظم صنعت جو2واحد بهرامی

 1/2/1929:رشیپذ خیتار      22/2/1921: افتیدر خیتار
 

 چکیده

و شناسایی  2از فناوریهای وب های دانشگاهی ایران هدف پژوهش، شناسایی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه: هدف

 های دانشگاهی ایران است. در کتابخانه 2مهمترین عوامل بازدارنده بر بکارگیری فناوریهای وب

پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی و ارزیابانه انجام شد.  ابزار گردآوری  روش:
استفاده از روش کتابخانه به بررسی این عوامل  در قالب سه دسته کلی )عوامل مربوط اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود که با 

به کتابداران، کاربران و عوامل زیرساختی و فرهنگی( پرداخت. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار محتوا و 

 مرکزی دانشگاههای کشور بودند.های  %( تأیید شد. جامعه پژوهش کتابداران کتابخانه88آلفای کرونباخ )

 2کم است. بیشتترین میتزان آشتنایی کتابتداران از فناوریهتای وب      2میزان آشنایی و استفاده کتابداران از فناوریهای وب: ها یافته
هتای   ستایت  و ابتزار ویکتی   اجتمتاعی بتود.    مربوط به فناوری وبالگ و کمترین میزان آشتنایی مربتوط بته فنتاوری فهرستنوی تی     

از میتان عوامتل متورد    بتود متورد استتفاده    2به ترتیب بیشتترین و کمتترین فنتاوری وب   ب گذاری و نشانه گذاری اجتماعی برچ 

استتفاده از   . بیشترین تأثیر مربوط به عوامل مرتبط با کاربران و کمترین تتأثیر مربتوط بته عوامتل مترتبط بتا کتابتدارن بتود         بررسی
مربوط بته فنتاوری آر.اا.اا بتا میتانگین     رت زیادی دارد و بیشترین ضرورت ی ضرودر کتابخانه های دانشگاه 2فناوریهای وب

 است.   29/1

عوامتل   ،عوامتل بازدارنتده   ،کتابخانه های دانشگاهی ،کتابخانه های مرکزی  ،دانشگاههای ایران ،2فناوریهای وبها:  ژه  کلیدوا
 زیرساختها ،موثر

 

                                                 
  . این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد. 1

   bahrami.vahed@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد . 2
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در  2های وب بررسی عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوری (.1929)اعظم  ،صنعت جو ؛ واحد ،یبهرام

 . 71 -22(،2) 4، رسانی عنامه کتابداری واطالپژوهش. ایرانهای دانشگاهیکتابخانه
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 مقدمه 

هتا قترار    ایتن فنتاوری   هتا تحتت تتأثیر    ها از جمله کتابخانته سازمان تمامیهای نوین، با ظهور فناوری

کتابخانته    خدمات بهتر و بیشتتر بترای جامعته     ها با هدف ارائه ها در کتابخانه اند. استفاده ازاین فناوری گرفته

ها  خانهبنابراین اگر کتابصورت گرفته است. اساا ظهور فناوری برای ت هیل ارائه خدمات به جامعه است،

ی ختود را بهتتر    ها ارائه خدمات اطالعاتی به جامعه و کاربران است بخواهنتد وظیفته   ی اصلی آن که وظیفه

هتا و حتتی    بایتد بته متوازات ستایر ستازمان     انجام دهند و خدمات بهتری را به کاربران بیشتری ارائه دهنتد، 

سبب رضایت بیشتر کاربران شتوند؛ چترا کته    ها استفاده کنند و بدین ترتیب  این فناوری عنوان پیشگام، از به

کننتده آن از ختدمات ارائته شتده توستط آن       بقای هر سازمان  به میزان رضایت کتاربران و جامعته استتفاده   

سازمان ب تگی دارد.

ای و  های کتابخانه گذار در فعالیت ای و تأثیر رسانه میالدی به ابزاری چند 1221ی  وب از دهه

یل شده و نظام اطالع رسانی جهان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ به خدمات اطالع رسانی تبد

 (.Norouzi, 2009)اند ای اکنون فقط از طریق وب، قابل اجرا و دسترسی طوری که ب یاری از امور کتابخانه

ها در جهت ارائه خدمات بیشتر و روزآمدتر به  ها از این فناوری ، کتابخانه2های وب با ظهور فناوری

 2های کتابخانه ترین ویژگی شود. از مهم یاد می 2ها به عنوان کتابخانه اند که از آن کاربران استفاده کرده

اجتماعی و نوآوری جمعی داشتن اشاره ای بودن، غنی بودن از نظر  رسانه توان به کاربر محور بودن، چند می

قادر  2های پیشتر گفته شده، کتابخانه (. به دلیل ویژگیSadat Moosavi and Tajeddini, 2008)کرد 

، ویدئو 4، پادک ت3، آر.اا.اا2ویکی 1وبالگهای خود شامل  ها و فناوریکارگیری قابلیت است با به

نیازهای کاربران را بهتر و یدئو، صوت و تصویر و ... های اشتراک و های اجتماعی، سایت و شبکه 5ک ت

توانند داشته باشند. برای تر رفع کند. هر کدام از این ابزارها کارکرد خاص خود را در کتابخانه میسریع

رود و استفاده از آن هزینه و زمان زیادی سایت به کار می نمونه آر.اا. اا برای انتشار مطالب جدید وب

رسانی جاری، توان به خدمات اطالعترین کاربردهای این فناوری در کتابخانه می از مهمنیاز ندارد. 

های جدید، اهداف آموزشی و خدمات مرجع اشاره کرد  بازاریابی، روابط عمومی، فهرست کتاب

(Mohammad Esmaeil & Nikkhah, 2008)توان به ها نیز میها در کتابخانه نوشت . از کاربردهای وب

                                                 
1.Weblog 
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3.R.S.S 

4.Podcast 

5.Videocast
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رسانی در خصوص اخبار روزمره، سایت کتابخانه، تبلیغ خدمات کتابخانه، اطالع بوداشتن  د نگهروزآم

معرفی منابع جدید، همکاری و مشارکت در بین کتابداران، کمک به خدمات مرجع مجازی، تشکیل 

ای جویی در زمان و توسعه جایگاه حرفههای بحث، شناسایی موضوعات موردعالقه کاربران، صرفهگروه

توانند در حوزه ها میها نیز در کتابخانه. ویکی(Adelaide, 2003)ها و کتابداران اشاره کرد کتابخانه

آموزش، فرایندهای پژوهشی و همچنین در درون سازمان برای اشتراک دانش سازمانی مثمر ثمر باشند. 

مندان و ز میان متخصصان و حرفههای اجتماعی نیز با برقراری ارتباط بین کتابداران و کاربران و نی شبکه

ها نمایند. بنابراین ضروری است کهتوانند کمک ب یاری به کتابخانههمچنین کارکردهای تبلیغاتی می

، اینگارد و ها در ارائه خدمات خود به کاربران استفاده کنند. رتلف ن ها از این فناوری کتابخانه

ها بخواهند در  که اگر کتابخانهاند که بر این باور ((Rethlefsen, Engard, Chang &Aytko, 2006ایتکو

هایی استفاده کنند که کاربران  عصر رقومی دوام داشته باشند، کتابداران باید از همان ابزارها و فناوری

روز ساخته و  ها خود را به . بدین ترتیب کتابخانه(Norouzi, 2009)اند  هاگردآمده ها به دور آن کتابخانه

تری را به کاربران کنند و خدمات مفیدتر و مناسبدر سازماندهی و اشاعه اطالعات ایفا می نقش اساسی

دهند. بیشتری ارائه می

 

 بیان مسئله:

ها قرار  توجه ب یاری از کتابخانه ای که دارد، مورد به دلیل کارکردها و کاربردهای ویژه 2وب

توان به سادگی و انعطاف بیشتر در طراحی و  میها  در کتابخانه 2های وب ترین مزیت از مهمگرفته است.

-رسانی اطالعات، به اشتراک جذابیت بیشتر، ارتباط دوسویه و تعاملی با کاربران، محتوای پویا و به روز

سازی خلق وایجاد محتوا به صورت گروهی، حمایت و پشتیبانی و امکان  گذاری محتوا میان کاربران، آسان

دهد، ب یاری از  همچنین مطالعات نشان می .(Zarati, 2008)داشاره کر استفاده از هوش و خرد جمعی

آمدتر،  در جهت ارائه خدمات بیشتر و روز 2های وب یافته از فناوری ها در کشورهای توسعه کتابخانه

. مشکل اساسی که (Tripathi, 2010)اند آگاهی از نیازهای مراجعان وخدمات مرجع مجازی استفاده کرده

میگذرد  2های وب اینکه نزدیک به یک دهه از ظهور فناوری این است که با وجود  ن وجود دارد این میا در

ها  در کتابخانه 2های وب های مختلفی بر اهمیت و ضرورت بکارگیری فناوری و در منابع متعدد به روش

 Chua and) چوا و گوتوان به پژوهشی که توسط  این منابع در خارج کشور می تأکید شده است)از جمله 

Goh, 2008) کی ى و ساواستینوک و(Casey and Savastenic, 2007)هایی  ، و در داخل کشور به مقاله

نوشته  (Moradi, 2012)و مرادی (Tajodini, 2009)الدینی  ،  تاج(Norouzi, 2008)که توسط نوروزی
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دهد که  های دانشگاهی نشان می کتابخانهها و به ویژه  سایت کتابخانهشده است، اشاره کرد،  بررسی وب

. با توجه به اهمیت و 1اند ها در ارائه خدمات به کاربران استفاده چندانی نبرده این فناوری  ها از این کتابخانه 

ها  این فناوری و با توجه به تأثیر  رسانی ها و مراکز اطالع در کتابخانه 2های وب کارگیری فناوری ضرورت به

های دانشگاهی در  مات بیشتر، روزآمدتر و متعدد به کاربران و با در نظرگرفتن نقش کتابخانهدر ارائه خد

نع و عوامل بازدارنده در ترین موا ارائه خدمات اطالعاتی به کاربران و دانشجویان، هنوز مشخص نی ت مهم

این م ئله   بهایران چی ت؟ پژوهش حاضر   های دانشگاهی در کتابخانه 2های وب از فناوریاستفاده 

در 2های وب گذار، در استفاده از فناوری پردازد و سعی دارد به شناسایی و بررسی عوامل بازدارنده تأثیر می

 توان به موارد زیر اشاره کرد: این پژوهش می  ایران بپردازد. از اهداف دیگر های دانشگاهی  کتابخانه

 2های وب شناسایی میزان آشنایی و استفاده کتابداران از فناوری ، 

 ایران،  های دانشگاهی در کتابخانه 2های وب بررسی میزان ضرورت استفاده از فناوری 

 های دانشگاهی برای استفاده در خدمات کتابخانه 2های وب ترین فناوری شناسایی مهم 

ر دستیابی به اهداف پژوهش و در نهایت ارائه شود به منظو این مقاله سعی می بدین منظور در

رسانی به  ها و مراکز اطالع در کتابخانه 2های وب راهکارهایی در جهت بهبود و ارتقای کاربرد فناوری

 های زیر پاسخ داده شود و دو فرضیه را به شرح ذیل مورد آزمون قرار دهد: پرسش

 

 های پژوهش: پرسش

آشنا ه تند و از آن استفاده  2های وب یک از فناوری  با کدام های دانشگاهی کتابداران کتابخانه .1

 نند؟کمی

های دانشگاهی چقدر  در کتابخانه 2های وب از دیدگاه کتابداران، ضرورت استفاده از فناوری .2

است؟

سایت  در وب 2های وب ترین عوامل بازدارنده مؤثر در استفاده از فناوری از دیدگاه کتابداران، مهم .9

های دانشگاهی کدامند؟ کتابخانه

 

 

                                                 
میزان بهره گیری »توان به پژوهش شیما مردای، امید علی پور، مریم صابری و آمنه فالحتی با عنوان  هامی بررسیاین  . از جمله4

اشاره کرد.« های دانشگاهی خاورمیانه درکتابخانه 2های وباز فناوری
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های پژوهش: فرضیه

 رابطته مثبتت وجتود     2هتای وب  ها و میزان آشنایی کتابداران بتا فنتاوری   بین سابقه کار در کتابخانه

 دارد. 

 رابطه وجود دارد. 2های وب بین مدرک تحصیلی کتابداران و میزان آشنایی آنان با فناوری

 

 پیشینه پژوهش:

-هتا و مراکتز اطتالع    توانند در ب یاری از کتابخانته  می  به دلیل کارکردهای ویژه2های وب  فناوری

دهد کته   رسانی برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر برای مراجعان بکار رود. مروری بر پیشینه پژوهش نشان می

نچته در  انجام گرفته است. آ 2های وب کارگیری فناوری ها از حیث به های زیادی بر روی کتابخانه پژوهش

 این زمینه انجام شده است. هایی که در ترین پژوهشآید مروری است بر مرتبطادامه می

در  2هتای وب  به بررسی میتزان کتاربرد و استتفاده از فنتاوری     (Linh, 2008)ایران لین در خارج از 

های مورد  کتابخانهاز های دانشگاهی استرالیا پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد حداقل دو سوم  کتابخانه

گیرد که میزان استفاده  اند. وی چنین نتیجه می را بکار گرفته 2های وب یا چند مورد از فناوری  یک بررسی، 

های دانشگاهی استرالیا هنوز پایین است؛ به طتوری کته بتایترین میتانگین      در کتابخانه 2های وب از فناوری

این پتژوهش   ( است. همچنین نتایج111)از  12میزان استفاده  و پایین ترین 97، 2های وب استفاده از فناوری

تترین میتزان استتفاده     ها، مربوط به فناوری آر.اا.اا و پتایین  این فناوری نشان داد بیشترین میزان استفاده از

 است. (IM)ای های لحظه مربوط به پیام

هتای   کتاربرد فنتاوری  ای در  مطالعته » در پژوهشتی بتا عنتوان     ،Chua and Goh, 2010))چوا و گو 

ها پرداختند. نتایج پژوهش نشان  در کتابخانه 2به بررسی میزان استفاده از ابزارهای وب« ها در کتابخانه 2وب

استت.   هتای عمتومی   های دانشگاهی بیشتر از کتابخانه در کتابخانه 2های وب داد که میزان استفاده از فناوری

ستایت  تأثیر مثبتی بر افزایش کیفیت وب 2اده از ابزارهای وباین پژوهش همچنین نشان داد که استف  نتایج

هتای   توان به پژوهش میگرفته در این مورد در خارج از کشور های انجام ها دارد. از دیگر پژوهش کتابخانه

هان و یانگ ، (Burhanna, Seeholzer, Salem, 2009)هلز و سالم بورهانا، سی، (virkus, 2008)ویرکوا 

منصتور و  (، Tripathi and Kumar, 2010)پیتاتی و کومتار    تتری ، (Han and YanQuan, 2010)گتوآن  

 ,Abdol Aziz and Arif) عبدوالعزیز و عتارف (، Kim, 2010کیم) ،(Mansor and Idris, 2010) ادریس

 اشاره کرد. (2011

هتای   در کتابخانته  2هتای وب  های ب یار کمی در مورد  استتفاده از فنتاوری   در داخل ایران پژوهش
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( 1921توان به پژوهش اسفندیاری مقتدم و ح تینی)   ها می دانشگاهی انجام شده است. از جمله این پژوهش

اهی همتدان از  هتای دانشتگ  اشاره کرد. نتایج این پژوهش که به بررسی میتزان آشتنایی و استتفاده کتابخانته    

دهتد کته میتزان    ای محقق ساخته پرداخته استت، نشتان متی   بر اساا پرسشنامه 2های وبامکانات و قابلیت

هتا از امکانتات و   در  ستط  متوستط و میتزان استتفاده آن     2های وبآشنایی کتابداران با امکانات و قابلیت

 در سط  متوسط و پایین قرار دارد. 2های وبقابلیت

گیری از میزان بهره (Moradi, Alipour and Falahati, 2011) پور و فالحتی ، علیهمچنین مرادی

ها کاربرد اند. آنهای دانشگاهی خاورمیانه را موضوع پژوهش خود قرار دادهدر کتابخانه 2های وب فناوری

شتتراک  را از چهار جنبه گردآوری اطالعات، اشاعه اطالعات، سازماندهی اطالعات و ا 2های وب فناوری

-در کتابخانته  2های این پژوهش نشان داد که میزان استفاده از ابزارهتای وب اطالعات بررسی کردند. یافته

های دانشگاهی خاورمیانه و ایران از لحاظ سازماندهی اطالعات و اشاعه اطالعات پایین استت و در مقابتل   

ها وجود داشته استت. همچنتین   تابخانهاستقبال به ن بت خوبی از ابزارهای اشتراک اطالعات در میان این ک

هتای گتردآوری اطالعتات    های علوم پزشکی گیالن و فردوسی مشهد از شتاخص تنها دو کتابخانه دانشگاه

 کنند.استفاده می

-انتد متی  را مورد بررسی قرار داده 2های وب  های معدودی که استفاده از فناوریاز دیگر پژوهش

اشتاره کترد.    Sarafzadeh, Hazeri and Alavi (2012))و علتوی  زاده، حضترتی   توان به پتژوهش صتراف  

رستانی ایتران از   پژوهشگران در ایتن پتژوهش بته مطالعته آگتاهی و استتفاده مدرستان کتابتداری و اطتالع         

رسانی شاید ختود در کتابخانته   پرداختند. از آنجایی که مدرسان رشته کتابداری و اطالع 2های وب فناوری

کننتد،  مندان آینتده را تربیتت متی   شند و همچنین از این دیدگاه که مدرسان رشته حرفهنیز مشغول به کار با

پژوهش نشان داد که حائز اهمیت خواهد بود. نتایج این 2های وب  میزان آگاهی و استفاده آنان از فناوری

بته ختوبی   بوک از قبیل وبالگ ، ویکی، یوتیوب و فیس 2های وب دهنده با برخی از فناوری مدرسان پاسخ

ها همچون آر.اا.اا، توئیتر، فلیکر و پادک تت   ها با برخی دیگر از این فناوریآشنا بودند، اما آشنایی آن

 هتا بتود. نبتود    ترین مانع استفاده از این فنتاوری  ها فیلترینگ اینترنت، بزرگمحدود بود. همچنین از نظر آن

 دهندگان بود. شده توسط پاسخ ع بیاندسترسی به اینترنت پرسرعت و فقدان آموزش از دیگر موان

های زیادی در خصوص توان گفت به طور ن بی پژوهشبا مروری بر پیشینه پژوهش می

است  ها حاکی از آنها صورت گرفته است. نتایج این پژوهشدر کتابخانه 2های وب کارگیری فناوری به

نند. این در حالی است که برای هر کدام از این کها به میزان اندک استفاده می ریها از این فناوکه کتابخانه
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ها مورد ها در کتابخانه ها از سوی متخصصان کاربردهایی تعریف شده و ضرورت استفاده از آن فناوری

های کدام از پژوهش توجه دیگر این است که هیچ تأکید قرار گرفته است. افزون بر این مورد، نکته قابل

اند. در واقع آنچه نپرداخته 2های وب اسایی عوامل بازدارنده در کاربرد فناوریشده در این حوزه به شن انجام

ها است. لذا ها در کتابخانهها و اهمیت استفاده از آن انجام شده است بیشتر بحث نظری درباره این فناوری

شهود کامالً م 2های وب هایی در خصوص بررسی عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوریجای خالی پژوهش

ها بخواهند در این عصر فناوری به بقای خود ادامه دهند به چنین ابزارهایی در است؛ چرا که اگر کتابخانه

ارائه خدمات خود نیاز دارند و شاید نخ تین قدم در این راه، شناسایی عوامل بازدارنده در استفاده از این 

رفع این موانع باشد. بدین ترتیب به جهت خأل ها از دیدگاه کتابداران و در گام بعدی تالش برای  فناوری

پژوهشی موجود و ضرورت پرداختن به این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی این عوامل 

 پردازد.بازدارنده می

 

 شناسی انجام پژوهش: روش

 های سایت تواند برای ارتقاء وب های آن می یافته پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است؛ زیرا

متورد استتفاده قترار گیترد.روش پتژوهش        2هتای وب  های دانشگاهی در جهت استفاده از فناوری کتابخانه

 حاضر پیمایشی است که با رویکرد توصیفی و ارزیابانه انجام شد.

بتا توجتته بتته موضتتوع و هتدف پتتژوهش در جهتتت شناستتایی میتزان آشتتنایی و استتتفاده کتابتتداران    

 2هتای وب  و شناسایی عوامل بازدارنده بر کتاربرد فنتاوری   2های وب فناوریهای دانشگاه ایران از  کتابخانه

هتای   هتای مرکتزی دانشتگاه    کتابداران کتابخانته  های دانشگاهی، جامعه آماری پژوهش حاضر، در کتابخانه

هتا در ستط  کشتور، در    های مرکزی دانشگاه با توجه به گ تردگی کتابخانهبودند. نفر 991ایران مشتمل بر 

های غیراحتمالی است، استتفاده   گیری گیری هدفمند که از انواع نمونهنخ ت این پژوهش،  از نمونه مرحله

هتای برتتر   بنتدی دانشتگاه   های کشور در این پتژوهش از نتتایج رتبته   شد. برای انتخاب نمونه از بین دانشگاه

شد. در مرحله دوم بترای  شود، استفاده  تحقیقات و فناوری انجام می کشور که هرساله توسط وزارت علوم،

ای  گیری تصادفی طبقههای مرکزی ده دانشگاه برتر، از روش نمونه انتخاب نمونه از بین کتابداران کتابخانه

بترای انتختاب نمونته یزم از بتین کتابتداران ایتن       هتای احتمتالی استت.     گیری استفاده شد که از انواع نمونه

نفتر بته عنتوان نمونته      111( استفاده شد و که تعداد 188، 1921 )سرمد، ها، از فرمول دانشگاه

 انتخاب شد.
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های پژوهشی از پرسشتنامه   ها در این پژوهش و با هدف پاسخگویی به پرسش برای گردآوری داده

های پرسشنامه، توسط پژوهشگر و بر اساا مطالعه منابع و مرور متتون مربوطته استتخراج     استفاده شد. گویه

پرسشتنامه برگشتت داده شتد کته      87نفر از کتابداران پخش شد که از این تعداد  111نامه بینگردید. پرسش

 پرسشنامه است. 87تجزیه و تحلیل بر اساا این

بتدین ترتیتب کته پرسشتنامه اولیته      د؛ برای تعیین روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استتفاده شت  

 2هتای وب  و عوامل مؤثر بر کاربرد فنتاوری  2های وب فناوریهای میزان آشنایی و استفاده از  حاوی گزینه

ستاختی بتین   های دانشگاهی بدون تمایز بین عوامل مربوط به کاربران، کتابداران و عوامتل زیتر   در کتابخانه

هتای  علمی گروه کتابداری دانشگاه فردوسی توزیع گردید تا کتم و کیتف ستؤال    چند نفر از اعضای هیئت

گیری)پرسشنامه(، از فرمول آلفای کرونباخ  ابی قرار گیرد. برای تعیین پایایی ابزار اندازهپرسشنامه مورد ارزی

های دانشتگاهی پختش شتود بتر      استفاده شد. بدین ترتیب که قبل از اینکه پرسشنامه بین کتابداران کتابخانه

متد کته   بته دستت آ  88/1آزمون صتورت گرفتت. ضتریب آلفتای کرونبتاخ       نفر از کتابداران پیش 11روی 

 گیری است. های پرسشنامه و در نتیجه پایایی وسیله اندازه ی هماهنگی درونی و ثبات بین گویه دهنده نشان

 

های پژوهش: یافته  

آشتنا ه تتند و از آن    2های وب یک از فناوری های دانشگاهی با کدام کتابداران کتابخانه: پرسش اول

 کنند؟استفاده می

هتای   دهتد بیشتترین میتزان آشتنایی کتابتداران بتا فنتاوری        نشان می 1های جدول گونه که داده همان

نفتر( در درجته اول ایتن گزینته را      77دهنتدگان )  % از پاستخ 29شتود.   ، مربوط به فناوری وبالگ متی 2وب

های بعدی  درصد در رتبه 79درصد و 21های اجتماعی به ترتیب با  انتخاب کردند. آشنایی با ویکی و شبکه

مربوط بته فنتاوری    2های وب ، بیشترین میزان استفاده کتابداران از فناوری1های جدول ادهقرار دارند.طبق د

آمتده، کمتترین میتتزان آشتنایی و استتفاده کتابتتداران از      دستتت بته  هتای  ویکتی استت. همچنتین مطتتابق داده   

هنتده  د شود که در رتبه آخر قترار دارد. ایتن نشتان    نوی ی اجتماعی می مربوط به فهرست 2های وب فناوری

 نوی ی اجتماعی در امور کتابخانه است. ناتوانی و کمی مهارت کتابداران در استفاده از فهرست
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 یها یفناورهای کتابداران در رابطه با آشنایی و استفاده از  : توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ1جدول

 (=68n( 2وب

کنم استفاده میآشنا نی تمآشنا ه تمابزار ردیف

نی
اوا
فر

د 
رص

د

نی
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فر

نی
اوا
فر

د 
رص

د

نی
اوا
فر
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د 
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د

نی
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%7474%77%7729وبالگ1

%7289%711%7121ویکی2

%1417%4792%9241آر.اا.اا9

%4799%2897%4279های اجتماعی شبکه4

%1821%4879%2897های اشتراک ویدئو،عکس و ...سایت9

7
های برچ ب گذاری و نشانه گذاری  سایت

اجتماعی
1722%9778%82%

%49%9822%98نوی ی اجتماعی فهرست7

هتای دانشتگاهی    در کتابخانته  2های وب از دیدگاه کتابداران ضرورت استفاده از فناوریپرسش دوم: 

 چقدر است؟

باشد.  می 9ها کمتر از  ها در همه گویه دهد، میانگین پاسخ نشان می 2های جدول گونه که داده همان

، کمتترین  29/1نی تت. فنتاوری آر.اا.اا بتا میتانگین       4یتا بیشتتر از    4هتا، میتانگین    کدام از گویه در هیچ

اعتقتاد دارنتد استتفاده از فنتاوری     ها  دارد. این بدان معنا است که کتابتداران   میانگین را در میان سایر گویه

هتا بتا    های دانشگاهی ضرورت ب یار زیادی دارد. پس از آر.اا.اا، فناوری ویکی آر.اا.اا در کتابخانه

در جایگاه دوم)از پتایین( قترار دارد. در ایتن متورد نیتز کتابتداران اعتقتاد دارنتد استتفاده از           12/2میانگین 

نشتان   2هتای جتدول    اهی ضتروری استت. همچنتین بررستی داده    های دانشتگ  ها در خدمات کتابخانه ویکی

هتای   ضترورت استتفاده از ستایت   "بتا موضتوع    29/2بتا نمتره    7دهد بیشترین میانگین، مربوط بته گویته    می

کته کتابتداران اعتقتاد دارنتد     دهنده این استت   ها نشان است. این یافته "اشتراک ویدئو، عکس، صوت و ...

 2های وب ها، ن بت به سایر فناوری ک ویدئو و عکس و ... در خدمات کتابخانههای اشترا استفاده از سایت

داد کته بته    9 هتا، میتانگین کمتتر از عتدد     ضرورت کمتری دارد؛ هر چند که این گویه نیز مانند سایر گویه

 ها در خدمات کتابخانه از نظر کتابداران است. معنای ضرورت بایی استفاده از این سایت
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 های کتابداران در رابطه با  وانی، درصد فراوانی و میانگین پاسخ: فرا2جدول

 (=68n( 2های وب از فناوری ضرورت استفاده

گویه

خیلی کمکمای اندازه  تازیادخیلی زیاد

ین
نگ
میا

نی
اوا
فر

نی
اوا
 فر
صد

در

نی
اوا
فر

نی
اوا
 فر
صد

در

نی
اوا
فر

نی
اوا
 فر
صد

در

نی
اوا
فر

نی
اوا
 فر
صد

در

نی
اوا
د فر
رص

د
نی
اوا
فر

189/22919/72119/2129/21192/1ها آر.اا.اا
222/72481/9771/771/724/221/2ها ویکی
288/97219/27247/9149/91119/2ها پادک ت
1822917179/779/724/217/2ها وبالگ
های  شبکه

اجتماعی
17214871119/1279/71117/2

های  سایت
برچ ب گذاری و 

گذاری  نشانه
اجتماعی

21294191149/174924/211/2

های  سایت
اشتراک ویدئو و 

عکس و...
181/299241222/2841/927/292/2

 های کتابداران در رابطه با  : فراوانی، درصد فراوانی و میانگین پاسخ2جدول

(=68n( 2های وب از فناوری ضرورت استفاده

گویه
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288/97219/27247/9149/91119/2ها پادک ت
1822917179/779/724/217/2ها وبالگ
های  شبکه

اجتماعی
17214871119/1279/71117/2
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های  سایت
برچ ب گذاری و 

گذاری  نشانه
اجتماعی

21294191149/174924/21/2

های  سایت
اشتراک ویدئو و 

عکس و...
181/299241222/2841/927/292/2

در  2های وب ترین عوامل بازدارنده در استفاده از فناوری از دیدگاه کتابداران، مهمپرسش سوم: 

 های دانشگاهی کدامند؟ سایت کتابخانه وب

از  2هتای وب  در کتاربرد فنتاوری   تترین عوامتل بازدارنتده    این پرسش، مهم به منظور پاسخگویی به

ایتن عوامتل در سته دستته      طریق مطالعه منابع مربوط و مرور پیشینه پژوهش توسط پژوهشگر استخراج شتد. 

ها و عوامتل   کلی شامل عوامل مربوط به کتابداران، عوامل مربوط به کاربران و عوامل مربوط به زیرساخت

اند. اند که در ادامه بررسی شده فرهنگی قرار گرفته

های  در کتابخانه 2های وب فناوری ترین موانع مرتبط با کتابداران در استفاده از الف( مهم

 ایران  دانشگاهی

ها و عوامل مربوط به کتابداران است. این  نمایش کلی از نظرات کتابداران ن بت به گویه 9جدول

ترین عوامل مؤثر بر  رابطه با مهمهای کتابداران را در  جدول فراوانی، درصد فراوانی و میانگین پاسخ

نشان  9های جدول طور که داده همان دهد. های دانشگاهی نشان می را در کتابخانه 2های وب کاربرد فناوری

( را در بین 97/1کمترین میانگین ) 2های وب ناآشنایی کتابداران در استفاده از فناوریدهد، عامل  می

است که کتابداران اعتقاد دارند ناآشنایی کتابداران در استفاده از این   دارد که به معنی 9های جدول گویه

های دانشگاهی بوده است.  در کتابخانه 2های وب ترین مانع در استفاده از فناوری مهم 2های وب فناوری

های آموزشی درباره  نبود کارگاهو  در سی تم آموزشی 2های وب نبود توجه به فناوری، 1پس از گویه 

کمترین میانگین را دارند. همچنین بیشترین میانگین  79/1و  71/1های به ترتیب با نمره 2وب های فناوری

است که 18/4ها در شرایط کنونی با میانگین  در کتابخانه 2های وب مربوط به نبود نیاز به استفاده از فناوری

نند کمیها اح اا  بخانهدر کتا 2های وب  دهنده ضرورتی است که کتابداران در استفاده از فناوری نشان

های دانشگاهی  در کتابخانه 2های وب این عامل کمترین تأثیر را بر میزان استفاده از فناوری بدین سبب که 

 دارد.
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ترین عوامل بازدارنده بر  های کتابداران در رابطه با مهم درصد فراوانی و میانگین پاسخ ،فراوانی 3جدول

 ایران )عوامل مرتبط با کتابداران( های دانشگاهی در کتابخانه 2های وب کاربرد فناوری

 ها گویه

مرتبط با بازدارنده )عوامل 

کتابداران در استفاده از 

(2های وب فناوری

کمخیلیکمای اندازه  تازیادخیلی زیاد

ن
گی

یان
م

نی
اوا
فر

د 
رص

د

نی
اوا
فر

نی
اوا
فر

د 
رص

د

نی
اوا
فر

نی
اوا
فر

د 
رص

د

نی
اوا
فر

نی
اوا
فر

د 
رص

د

نی
اوا
فر

نی
اوا
فر

د 
رص

د

نی
اوا
فر

ناآشنایی کتابداران در 

2های وب استفاده از فناوری
919/92222/27112/1124/21197/1

های  نبود توجه به فناوری

نظام آموزشی در 2وب
949/41429171/724/21171/1

های آموزشی  نبود کارگاه

2های وب درباره فناوری
489/98211/2488/224/21179/1

اطالعی از وجود این  بی

ابزارها
949/41417/4771/748/41177/1

418/48281/9488/242/422.478/1ناآشنایی کار با این ابزارها

نبود حمایت کافی مدیران 

ها ن بت به کاربرد  کتابخانه

ها فناوری این

989/472899119/121122.982/1

نداشتن مهارت و تخصص 

در استفاده از این ابزارها
972/422791182124/224/221/1

باور و نگرش منفی ن بت به 

ها فناوری این
2899919/97149/174929/21/2

222/28272/9489/11112/1972/792/2اح اا نبود امنیت شغلی

مشکل مدیریت محتوا در 

2های وب فناوری
47/4194/17291/22182/21214/2499/9

پایین بودن امنیت در 

2های وب فناوری
99/9291/22118/12182/21177/1877/9

کیفیت محتوا در پایین بودن 

2های وب فناوری
29/2149/17287/92194/17182/2172/9

مشکل بودن کار با این 

ابزارها
118/11112/12197/17178/18182/2177/9
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بر بودن کار با این  زمان

ابزارها
117/11191/19177/181214194/1781/9

استفاده از این  نیاز بهنبود 

ها در  ابزارها در کتابخانه

شرایط کنونی

47/498/9191/19912/94272/9118/4

های  در کتابخانه 2ای وبه ترین موانع مرتبط با کاربران در استفاده از فناوری ( مهمب

 ایران دانشگاهی

)با  2های وب دهد از نظر کتابداران، عامل ناآشنایی کاربران در استفاده از فناوری نشان می 4جدول 

های  در کتابخانه 2های وب ترین مانع از بین موانع مربوط به کاربران بر کاربرد فناوری (، مهم9/1میانگین

، 92/2با میانگین  ها وریباور و نگرش منفی کاربران ن بت به این فنادانشگاهی است. همچنین گویه 

بیشترین میانگین را دارد. بنابراین از نظر کتابداران این گویه از بین عوامل مربوط به کاربران، کمترین تأثیر 

نشان  4های جدول طورکلی بررسی داده های دانشگاهی دارد. به در کتابخانه 2های وب را بر کاربرد فناوری

یا بایتر از   9ها میانگین است. در هیچ کدام از گویه 9ها کمتر از  گویهها در همه  دهد که میانگین پاسخ می

، موانع 4های موجود جدول این واقعیت است که از نظر کتابداران، همه گویه  آن وجود ندارد که مبین

 اند. های دانشگاهی بوده در کتابخانه 2های وب در استفاده نکردن از فناوری مهمی
ترین عوامل بازدارنده  های کتابداران در رابطه با مهم فراوانی و میانگین پاسخ : فراوانی و درصد4جدول

 ایران)عوامل مرتبط با کاربران( های دانشگاهی در کتابخانه 2های وب مؤثر بر کاربرد فناوری

 گویه

)عوامل مرتبط با کاربران(

خیلی کمکمای اندازه  تازیادخیلی زیاد

ین
نگ
میا

نی
اوا
فر

د 
رص

د

نی
اوا
فر

نی
اوا
فر

د 
رص

د

نی
اوا
فر

نی
اوا
فر

د 
رص

د

نی
اوا
فر

نی
اوا
فر

د 
رص

د

نی
اوا
فر

نی
اوا
فر

د 
رص

د

نی
اوا
فر

نا آشنایی کاربران در 

2های وب استفاده از فناوری
488/99287/92117.11111199/1

ها  ناآشنایی کاربران با قابلیت

ها و کاربردهای این فناوری
911/98227/29117/1144.71198/1

اطالعی کاربران از وجود  بی

این ابزارها
488/99272/91117/1122.91171.1

نداشتن مهارت و تخصص 

در کاربران در استفاده از 

ها فناوری این

921/98982/49129/1424/21181/1

912/94428/48121429/21189/1نبود آموزش کاربران در 
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ها فناوری استفاده از این

نبود تأکید اساتید بر اهمیت 

های  و مفید بودن فناوری

های درسی در کالا 2وب

982/49289/99129/1424/248/488/1

مشارکت کم کاربران در 

ها فناوری استفاده از این
287/92949/92177/187729/217/2

نبود اح اا نیاز کاربران به 

استفاده از این ابزارها
949/41222/27218/2948/448/417/2

بر بودن کار با این  زمان

ابزارها برای کاربران
917/99147/17222/27112/1171/749/2

باور و نگرش منفی کاربران 

ها فناوری ن بت به این
247/2817122791147/1724/292/2

های  در کتابخانه 2های وب موانع زیرساختی و فرهنگی در استفاده از فناوریترین  ( مهمج

 ایران دانشگاهی

های کتابداران را در رابطه  به ترتیب فراوانی، درصد فراوانی و میانگین پاسخ 9جدول شماره

های دانشگاهی را به  در کتابخانه 2های وب ( بر کاربرد فناوریزیرساختی و فرهنگیعوامل ترین موانع ) مهم

ترین مانع مؤثر  دهد مهم نشان می 9های جدول شماره طور که داده هماندهد.  ترتیب میزان تأثیر، نشان می

های دانشگاهی، مربوط به  در کتابخانه 2های وب در بین عوامل زیر ساختی و فرهنگی بر کاربرد فناری

فیلتر بودن بعضی ، عامل 1ایران است. پس از گویه اینترنت در ترنت و پایین بودن پهنای باند سرعت کم این

بیشترین عامل  74/1با میانگین بوک، توئیترو ...، های اجتماعی مثل فیس مانند شبکه 2های وب از فناوری

 های دانشگاهی دارد در کتابخانه 2های وب تأثیر را بر روی کاربرد فناوری
ترین عوامل بازدارنده  های کتابداران در رابطه با مهم فراوانی و درصد فراوانی و میانگین پاسخ: 5جدول

 (زیرساختی و فرهنگیایران)عوامل  های دانشگاهی در کتابخانه 2های وب مؤثر بر کاربرد فناوری

 گویه
(زیرساختی و فرهنگی)عوامل 

خیلی کمکمای اندازه تازیادخیلی زیاد

ین
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میا

نی
اوا
فر
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د

نی
اوا
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نی
اوا
فر

د 
رص

د

نی
اوا
فر

نی
اوا
فر
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رص

د

نی
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فر

نی
اوا
فر
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رص

د

نی
اوا
فر

نی
اوا
فر

د 
رص

د

نی
اوا
فر

اینترنت و پایین  سرعت کم

اینترنت   بودن پهنای باند

ایران در

412/47272/91121492/91172/1
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فیلتر بودن بعضی از 

مانند  2های وب فناوری

های اجتماعی مثل  شبکه

بوک، تویتر و ...  فیس

488/99182/21149/1747/41174/1

عوامل و مشکالت مربوط 

به حق مؤلف در 

2های وب فناوری

419/47912/977789/21172/1

های  سرعت پایین برنامه

در مقای ه با سایر  2وب

برنامه

917/92198/17111224/21184/1

نبود سازوکاری مناسب 

این   برای کاربردی کردن

ها در سازمان و  فناوری

کتابخانه

972/41912/9489/2771112/2

این   نبود اعتقاد به مفید بودن

ابزارها برای کتابخانه
4991177/18149/1747/497/919/2

های درست  ریزی برنامهنبود 

های  برای کاربرد فناوری

ها در کتابخانه 2وب

419/471214272/9129/229/217/2

عالقه مدیران به ثبات در 

سازمان و کتابخانه و عدم 

ایجاد تغییر در   عالقه به

کتابخانه

289/99982/4948/489/21111/2

عدم اعتماد به محتوا در 

توسط  2وب های فناوری

جامعه

2791.79292127/1479/899.714/2

این   نگرش منفی ن بت به

ها در جامعه و  فناوری

ها سازمان و کتابخانه

417/47129/14147/1789/21128/2

قدیمی بودن نرم افزارهای 

مورد استفاده به ویژه 

استفاده از مرورگرهای 

227/99219/2947/4118/121174/2
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قدیمی

274/91194/1789/2214/241189/2کم بودن تعداد کامپیوترها

بر بودن استفاده از  هزینه

در  2های وب فناوری

ها کتابخانه

178/12274/9177119/1141/928/2

این   عدم تناسب کاربرد

های سازمان ها با نیاز فناوری
771214191/19117/1291/727/9

این   عدم تناسب کاربرد

ها با اهداف سازمان فناوری
12/129/294/17127/2121199/4

 نبود آشنایی کاربران و کتابداران با ،2های وب کارگیری قابلیت ترین موانع در به در مجموع مهم

ها با اهداف سازمان را ناچیز  فناوری ها است. همچنین کتابداران عامل نبود تناسب کاربرد این این فناوری 

، از 7ها در کتابخانه است. در جدول شماره  کارگیری این فناوری اند. این امر مبین ضرورت به تلقی کرده

ها در کتابخانه  فناوری مانعی که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر کاربرد این 11عامل موردبررسی،  49بین 

 دارند، نشان داده شده است.

ها  در کتابخانه 2های وب که بیشترین تأثیر را بر کاربرد فناوری بندی و میانگین موانعی : اولویت8جدول

 دارند

میانگینها گویهردیف

299/1های وب ناآشنایی کاربران در استفاده از فناوری1

297/1های وب ناآشنایی کتابداران در استفاده از فناوری2

98/1ها ها و کاربردهای این فناوری قابلیتناآشنایی کاربران با 3

71/1اطالعی کاربران از وجود این ابزارها بی4

71/1در نظام آموزشی 2های وب توجهی به فناوری بی5

72/1سرعت کم اینترنت و پایین بودن پهنای باند اینترنت در ایران8

279/1های وب های آموزشی درباره فناوری نبود کارگاه7

74/1بوک، توئیتر و ... .های اجتماعی مثل فیس مانند شبکه 2های وب فیلتر بودن بعضی از فناوری6

77/1اطالعی از وجود این ابزارها بی9

78/1یی کتابداران با کار و نحوه استفاده با این ابزارهاناآشنا11
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 های پژوهش: پاسخگویی به فرضیه

رابطه  2های وب فناوری ها و میزان آشنایی کتابداران با کار در کتابخانهبین سابقه  آزمون فرضیه اول:

 مثبت وجود دارد.

دهد کتابداران با سابقه کار بیشتر، آشنایی کمی ن بت به کتابداران با سابقه  ها نشان می بررسی داده

 2های وب را با فناوریسال بیشترین آشنایی  9دارند و کتابداران با سابقه کمتر از  2های وب کم، با فناوری

میزان آشنایی با »و « ها سابقه کار در کتابخانه»تر رابطه بین متغیر فردی دارند. به منظور بررسی دقیق

، 7ها از آزمون آماری نیز استفاده شده است. جدول شماره  عالوه بر مقای ه میانگین« 2های وب فناوری

و « ها سابقه کار در کتابخانه»ظور بررسی رابطه بین متغیر نتایج مربوط به آزمون همب تگی اسپیرمن را به من

 دهد. نشان می« 2های وب میزان آشنایی با فناوری»
ها و میزان آشنایی با  : آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین سابقه کار در کتابخانه7جدول

2های وب فناوری

مقدار معنی داریاسپیرمن همب تگیضریب میانگینها سابقه کار در کتابخانهگویه

میزان آشنایی 

های  با فناوری

2وب

 781/9سال 11بیش از 

18/1

 

92/1 44/9سال 11تا  9

17/9سال 9کمتر از 

آمده برای این  دست به داری دهد، مقدار معنی نشان می 7های جدول شماره  طور که داده همان

شود. بدین معنی که بین متغیر  یعنی فرض یک رد و فرض صفر تأیید می باشد.  می 19/1آزمون بیش از  

داری وجود ندارد. ی معنی رابطه« 2های وب میزان آشنایی با فناوری»و « ها سابقه کار در کتابخانه»فردی 

رابطه  2های وب بین مدرک تحصیلی کتابداران و میزان آشنایی آنان با فناوریآزمون فرضیه دوم: 

 دارد.وجود 

تواند بر میزان آشنایی و  از دیگر متغیرهای فردی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و می

تأثیر داشته باشد، مدرک تحصیلی است. در این پژوهش کتابداران  2های وب استفاده کتابداران از فناوری

« کاردانی»و « کارشناسی»، «کارشناسی ارشد»، «دکتری»از لحاظ مدرک تحصیلی به چهار گروه 

را بر ح ب مدرک تحصیلی نشان  2های وب میزان آشنایی کتابداران با فناوری 8بندی شدند. جدول تق یم

 دهد. می

 

                                                 
 به معنایی نا آشنایی است. 7. در اینجا عدد یک به معنای بیشترین آشنایی و عدد1
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: مقایسه فراوانی، میانگین، میانه و انحراف معیار نظرات کتابداران در رابطه با میزان آشنایی با 6جدول

 حصیلیبر حسب متغیر فردی آخرین مدرک ت 2های وب فناوری

انحراف معیارمیانهمیانگینفراوانیآخرین مدرک تحصیلیردیف

1111دکتری1

9987/299/292/1کارشناسی ارشد2

4794/941/977/1کارشناسی9

417/414/424/1فوق دیپلم4

8797/947/971/1مجموع9

 2های وب  ها نشان داد کتابداران با مدرک کارشناسی ارشد بیشترین میزان آشنایی با فناوری یافته

های  را دارند. پس از آن کتابداران با مدرک کارشناسی و کاردانی به ترتیب بیشترین آشنایی را با فناوری

، میزان آشنایی کتابداران با این امر حکایت از این واقعیت دارد که با افزایش مدرک تحصیلی دارند.  2وب

و « مدرک تحصیلی»تر رابطه بین متغیرهای فردی  یابد.به منظور بررسی دقیق افزایش می 2های وب فناوری

 از آزمون آماری نیز استفاده شد. « 2های وب میزان آشنایی با فناوری»
آشنایی با : آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین مدرک تحصیلی و میزان 9جدول

 2های وب فناوری

مقدار معنی داریضریب همب تگی اسپیرمنمیانگینمدرک تحصیلی گویه

میزان آشنایی با 

2های وب فناوری

 1دکتری

71/1

 

19/1 87/2کارشناسی ارشد

94/9کارشناسی

17/4فوق دیپلم

آمده برای این آزمون کمتر  دست به داری مقدار معنیدهد  نشان می 2های جدول  طور که داده همان

متدرک  »شود. بدین معنی که بین متغیتر فتردی    یک تأیید می باشد؛یعنی فرض صفر رد و فرض  می19/1از  

دار است همچنان که از  رابطه وجود دارد و این رابطه معنی« 2های وب میزان آشنایی با فناوری»و « تحصیلی

 است. ها نیز این رابطه مشخص مقای ه میانگین

 

 گیری کلی:نتیجه

ناپذیر تبدیل شده است.  ها به امری اساسی و اجتنابامروزه استفاده از فناوری اطالعات در سازمان

کنند. به  تر به کاربران خود استفاده میها برای ارائه خدمات جدیدتر و متنوع ها از این فناوریسازمان
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وری و افزایش دستاوردهای ها، به بهبود بهرهسازمانکارگیری فناوری اطالعات در  عبارت دیگر به

سازی فناوری اطالعات، توانایی انجام بهتر و  کارگیری و پیاده ها با به انجامد. سازمان عملکردی سازمان می

به  2دهند و از این طریق قادرند روش کار خود را بهبود بخشند. وب تر وظایف خود را افزایش می ساده

-ها قرار گرفته است. در سالای که دارد، مورد توجه ب یاری از سازمان کاربردهای ویژه دلیل کارکردها و

کنند. در این  برای ارائه خدمات به کاربران استفاده می 2های وب ها از فناوریهای اخیر ب یاری از سازمان

های نوین جهت ارائه  های دانشگاهی یزم است که از این فناوری ها و در رأا آن کتابخانه میان کتابخانه

خدمات به کاربران استفاده کنند تااز این طریق سبب رشد و پویایی خدمات کتابخانه گردند و رضایت 

در  2های وب کاربران بیشتری را جلب نمایند. در همین راستا، شناسایی عوامل بازدارنده کاربرد فناوری

از آنجا که یکی از عوامل ب یار مؤثر بر  های دانشگاهی مورد توجه این پژوهش قرار گرفت. کتابخانه

 های دانشگاهی، به میزان آشنایی کاربران و به خصوص کتابداران با در کتابخانه 2های وب کاربرد فناوری

های  این م ئله نیز مورد توجه این پژوهش قرار گرفت. به طور کلی یافته شود،  ها مربوط می این فناوری 

کم است. با توجه به  2های وب ان آشنایی و استفاده کتابداران از فناوریبخش اول پژوهش نشان داد میز

ها در ارائه خدمات به  این فناوری ها و کارکردهای ب یار زیادی کهو قابلیت 2های وب رشد سریع فناوری

تابخانه ها در خدمات ک فناوری ها آشنا شوند و از این این فناوری  کاربران دارند، یزم است که کتابداران با

رساند. در  نامند که تعامل سازمان با کاربران خود را به حداکثر می را وب مشارکتی می 2استفاده کنند. وب

ها حفظ نمایند. که این امر، م تلزم کتابداران باید سعی کنند، ارتباط را بین کاربران و کتابخانه 2محیط وب

شدن آماده  2است که کتابداران برای کتابدار . بر این اساا یزم(Davis, 2009)شدن است  2کتابدار 

های پژوهش همچنین نشان داد که  یافته  است. 2های وب باشند که مفهوم آن آشنایی و استفاده از فناوری

های پژوهش  در خدمات کتابخانه استفاده شود. از یافته 2های وب نیاز فراوانی وجود دارد که از فناوری

-ها در ارائه خدمات به کاربران پی فناوری های دانشگاهی به اهمیت این خانهتوان فهمید که هنوز کتاب می

های آینده یا آنچه که  دارد که کتابخانه در پژوهش خود بیان می( Needleman, 2007) اند. نیدلمن نبرده

گذاری  نام« 2کتابخانه»آن را  (Casey and Savastunik, 2007)مایکل کی ی و سایر پژوهشگران 

استفاده خواهند کرد.  ها و فولک ونومی ها، ویکی مانند وبالگ 2اند، به طور حتم از خدمات وب کرده

ای، گروهی، اشتراک اطالعات و با خاصیت تأثیر متقابل  های چندرسانه م تلزم استفاده از فناوری 2کتابخانه

ها و  این است که ایده نهفته، « 2کتابخانه»ه در پس اصطالح در امور کتابخانه است. در واقع مفهومی ک

های  م ئولین کتابخانه(. Needleman, 2007)در محیط کتابخانه به کار گرفته شود« 2وب»مفاهیم 
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ها را در خدمات کتابخانه  دانشگاهی یزم است به این امر مهم توجه کرده و زمینه استفاده از این فناوری

تواند کمک  های دانشگاهی می در کتابخانه 2های وب یی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوریفراهم کنند. شناسا

 ها برای استفاده از این سازی کتابخانه ها، جهت رفع موانع و آماده بزرگی برای م ئوین کتابخانه

ررسی دهد که از بین سه عامل اصلی مورد ب های بخش آخر پژوهش نشان می یافته های نوین باشد.  فناوری

در این پژوهش )عوامل مربوط به کتابداران، عوامل مربوط به کاربران و عوامل زیرساختی و فرهنگی(، از 

های  در کتابخانه 2های وب ترین تأثیر را بر کاربرد فناوری دیدگاه کتابداران عوامل مربوط به کاربران مهم

آشنایی کاربران مورد بررسی، سه عامل نا ین عواملدانشگاهی دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که از ب

آشنایی کاربران و نا 2های وب استفاده از فناوری آشنایی کتابداران در، نا2های وب ر استفاده از فناورید

های  در کتابخانه 2های وب ها بیشترین تأثیر را در کاربرد فناوری ها و کاربردهای این فناوری با قابلیت

 دانشگاهی دارند.

 

 های کاربردی:پیشنهاد

تر به کاربران در ارائه خدمات جدیدتر و متنوع 2های وب نظر به اهمیت، ضرورت و تأثیر فناوری

های پژوهش حاضر مبنی بر آگاهی و شناخت کتابداران در خصوص این ها و با توجه به یافتهکتابخانه

ها فراهم شود. ها در کتابخانه ریاهمیت و ضرورت، یزم است ب تر و شرایط یزم برای استفاده از این فناو

 گردد:بدین منظور پیشنهادهای اجرایی به شرح ذیل ارائه می

 2های وب های آموزشی برای کتابداران برای آشنایی و استفاده از فناوری ها و دوره برگزاری کارگاه 

 ه از های آموزشی برای کاربران کتابخانه برای آشنایی و استفاد ها و دوره برگزاری کارگاه

2های وب فناوری

 های یزم در  ریزی تشکیل کمیته تخصصی در هر کتابخانه با محوریت کتابخانه مرکزی و انجام برنامه

های دانشگاهی در کتابخانه 2های وب راستای  کاربرد فناوری

 شود  دارای قابلیت دیداری و شنیداری بیشتری است، پیشنهاد می 2های وب با توجه به اینکه فناوری

های کتابخانه برای ارائه خدمات به نابینایان استفاده شود از جمله این  سایت ها در وب این فناوری از

های پادک ت و  توان به فناوری تواند برای ارائه خدمات به نابینایان استفاده شود می ها که می فناوری

وادک ت اشاره کرد.
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 آینده:  های پیشنهادهایی برای پژوهش

  های دانشگاهی در کتابخانه 2های وب شناسایی کاربردهای فناوریبررسی و 

 2های وب از فناوری های عمومی بررسی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه  

 2های وب رسانی از فناوری بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان رشته کتابداری و اطالع 
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