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  چکیده

 دراصـفهان   اسـتان   هاي عمومی  نهاد کتابخانههاي تحت پوشش   پژوهش حاضر میزان مهارت کارکنان کتابخانههدف: 
  کند.  ا بررسی میر 2.0 وب ابزارهاياستفاده از 

. براي آزمودن متغیرها محقق ساخته استاي   پرسشنامهها   ابزار گردآوري دادهپیمایشی است.  - پژوهش حاضر از نوع توصیفی روش:
  مستقل، آزمون تعقیبی شفه، و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است.  Tاي،   هاي استیودنت تک نمونه  از آزمون

وهش نشـان داد کـه میـزان مهـارت کتابـداران و مـدیران در اسـتفاده از ابزارهـاي تبـادل یـا اشـتراك            نتایج پژها:   یافته
تـر از حـد     کم 2.0وب  مرجع، و ابزارهاي اطالعات بازیابی و اشاعهاطالعات،  سازماندهی و مدیریتاطالعات، 

راهنماهــاي اجتمــاعی،  هــاي  تـرین مهــارت در هــر زمینــه بـه ترتیــب در اســتفاده از شـبکه     متوسـط اســت و بــیش 
. همچنـین نتـایج نشـان داد بـین نیـروي انسـانی بـا        است موتورهاي کاوش، و سیستم از کتابدار بپرسموضوعی، 

جنسیت زن و مرد از نظـر مهـارت تفـاوت معنـاداري وجـود نـدارد و بـین دو گـروه از کارکنـان بـا تحصـیالت            
وجود دارد. همچنین میـزان مهـارت کارکنـان داراي    کتابداري و غیر کتابداري از نظر مهارت تفاوت معناداري 

سـال از نیـروي    20تـر از    تر است. مهارت کارکنان با سـابقه کـاري بـیش     تحصیالت کارشناسی از کاردانی بیش
تر است. میـزان مهـارت مسـئوالن شهرسـتان از مسـئول        سال کم 15-5سال، بین  5تر از   انسانی با سابقه کاري کم

  تر است.  اران بیشکتابخانه و کتابد
، سـطح موجـود   2.0هـاي عمـومی در اسـتفاده از  ابـزار وب       با بررسی میزان مهارت کارکنان کتابخانهاصالت/ارزش: 

گردد و با استفاده از نتـایج آن، شـکاف بـین فاصـله موجـود و وضـع مطلـوب محـرز           آمادگی آنان مشخص می
گـذاران    مطلـوب در گـرو آگـاهی مـدیران و سیاسـت      ریزي صحیح براي رسـیدن بـه وضـع    شود، زیرا برنامه  می

  ها نسبت به وضع موجود کارکنان است.  کتابخانه
    ها.  کتابداران، اصفهان، مهارت  هاي عمومی،  ، ابزارها، کتابخانه2.0وب  ها:  کلیدواژه
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  مقدمه و بیان مسئله
بودنـد و   "محـل  مبتنـی بـر  "نهـاد ارائـه خـدمات     هاي دانشگاهی  کتابخانه پیش از این،

هـا، مجـالت، سـی      کاربران براي استفاده از کتابخانه به فهرست و مجموعـه فیزیکـی کتـاب   
کردند. با تغییرات سریع در زمینه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات،      ها، و غیره مراجعه می  دي

بر  0،2 باند. در این راستا، ابزار و  ها و مراکز اطالعات به طور کامل دگرگون شده  کتابخانه
هـاي کـاربردي وب     برنامه. است  ها و کاربران غلبه کرده   موانع ارتباطی و فاصله بین کتابخانه

هـا، افکـار، احساسـات، و دیگـر مضـامین        با فراهم کردن زمینـه اشـتراك گـذاري ایـده     2.0
هـا    کنند تا به جزئی الینفک از جامعه مجازي تبدیل شوند. ایـن برنامـه    کاربران را تشویق می

ها، منابع نقد و نظر، بارگـذاري اطالعـات     امکان مشارکت در حفظ و به روز رسانی فهرست
ــراي       ــروه را ب ــاربران و اعضــاي گ ــر ک ــا دیگ ــات ب ــذاري آن اطالع ــتراك گ ــرتبط و اش م

در ). 2010، 2؛ به نقل از تریپـاتی و کومـار  2007 ،1فارکس(اند   کنندگان فراهم کرده  استفاده
دهنـده خـدمات کتابخانـه      کننـدگان و هـم یـاري     ، همزمان هـم اسـتفاده  حال حاضر کاربران

  هستند.  
                                                                                                                   
1. Farkas 
2. Tripathi & Kumar 



   
  
 

 

هاي   هاي تحت پوشش نهاد کتابخانه  بررسی میزان مهارت کارکنان کتابخانه
 2.0129تفاده از ابزارهاي وب استان اصفهان در اس  عمومی

 یخوزان ییزهرا رجا ینرگس اورع یدکتر عاصفه عاصم

به طراحی و توسعه نسل دوم وب اشاره دارد کـه هـدف آن تسـهیل     "2.0 وب" واژه 
 مفـاهیم وب . ارتباطات و امن کردن اشتراك اطالعات، طراحی کاربر محور و تعاملی است

هـاي    نی بر وب، ارائه خـدمات میزبـانی، و برنامـه   منجر به توسعه و ارزیابی ارتباطات مبت 2.0
هـاي    هاي اجتمـاعی، سـایت    هاي شبکه  توان به سایت  کاربردي شده است که از آن جمله می

اشـاره کـرد    1بنـدي مردمـی    هـاي رده   ها، و نظام  ها، وبالگ  اشتراك گذاري ویدئوها، ویکی
زمانی که  ).2010ز تریپاتی و کومار، ؛ به نقل اc2010 پدیا، ؛ ویکی2009، 2کینگ و براون(

آن را ) 2007( 3این ابزار تغییرات را در جامعه، در یک مقیاس گسترده، فراهم آورد بردسال
) که این اصطالح را بیان کـرده اسـت، ویژگـی    2005( 4اوریلی .یک انقالب اجتماعی نامید

هـا    ز محتـواي سـایت  را توصیف کرده است. او به کاربران بـه عنـوان بخشـی ا    2.0 بارز وب
باشـند.    کننـدگان اطالعـات مـی     ایجادکننـدگان و مصـرف  ) کاربران( آنها. اشاره کرده است

ابزار تسهیل به اشتراك گذاري، شبکه، و انتشار اطالعات در میان دوستان و دیگـر   2.0 وب
  )195، ص 2010اي است (تریپاتی و کومار،   هاي حرفه  گروه

هـا    ي از مفاهیم مرتبط با وب در فضایی بیرون از کتابخانـه مانند بسیار 2.0اگرچه وب 
هــا نیــز   و ادبیــات کتابــداري مطــرح شــده اســت، امــا اســتفاده از آن در چــارچوب کتابخانــه

سـاز    کند، به ویژه از این منظر که کتابخانه خود نهادي اجتمـاعی و زمینـه    موضوعیت پیدا می
اي   هاي جدید حوزه خدمات کتابخانـه   به اندیشهبسیاري از تعامالت اجتماعی است؛ با توجه 

رسانی مبنی بر اشاعه اطالعـات فراتـر از مرزهـاي فیزیکـی و واسـطه زدایـی، چنـین          و اطالع
هـا    تر سازند. در این صورت کتابخانه  هایی را سریع  توانند تحقق چنین اندیشه  هایی می  فناوري

مجبـور هسـتند، بنـابراین بایـد پـذیراي ایـن       هـاي روز وب    به پیروي و سازگاري بـا فنـاوري  
هاي عمومی با دسـترس پـذیر کـردن اطالعـات       کتابخانه). 1387ها باشند (کشاورز،   فناوري

مناسب اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، علمـی، فرهنگـی و تـاریخی موجـب بـاال رفـتن سـطح        

                                                                                                                   
    )Folksonomy. فولکسونومی (1

2. King & Brown  
3. Birdsall 
4. o'reilly 
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 شـوند.  یمـ  آگاهی عمومی و توسعه ارتباطات و همکـاري علمـی افـراد جامعـه بـا یکـدیگر      
هاي عمومی زمینه مساعدي را براي چرخه علم در جامعه که امروزه مهمتر از تولید   کتابخانه

د (انتظاریـان و  نند و این امر تـأثیر بسـزایی در تـرویج علـم دار    ک   شود ایجاد می علم تلقی می
  ).1388رهنما، 

کننـدگان از    از آنجایی که کتابداران بـه عنـوان حلقـه اتصـال بـین اطالعـات، اسـتفاده       
هـاي    کنند، ضرورت دارد که بـا آخـرین امکانـات و قابلیـت      ها عمل می  اطالعات، و فناوري

آشنا بوده و از آنها نیز استفاده کنند و به کاربران خود نیز بیاموزنـد. بـا تغییـر     2.0اصلی وب 
در هـاي عمـومی، رسـالت مهمـی       انتظارات و ذائقه کـاربران اطالعـات، کارکنـان کتابخانـه    

توانند نقـش    می 2.0برآوردن نیازهاي کاربران بالقوه و بالفعل خود دارند و با استفاده از وب 
اي بـه جامعـه     بسیار مهمی در انجام وظیفه مهم خود یعنی توسعه و ارتقاي خدمات کتابخانـه 

  کنندگان داشته باشند.   استفاده
هـاي    کارکنان کتابخانه بر اساس آنچه که آمد، مسأله اصلی این پژوهش این است که
هاي نوین در چـه وضـعیتی     عمومی استان اصفهان از نظر میزان مهارت در استفاده از فناوري

هـاي عمـومی در اسـتفاده از ابـزار وب       قرار دارند. با بررسی میزان مهارت کارکنان کتابخانه
شـکاف بـین   گردد و بـا اسـتفاده از نتـایج آن،      ، سطح موجود آمادگی آنان مشخص می2.0

ریزي صحیح براي رسیدن به وضـع   شود، زیرا برنامه  فاصله موجود و وضع مطلوب محرز می
هـا نسـبت بـه وضـع موجـود        گـذاران کتابخانـه    مطلوب در گرو آگـاهی مـدیران و سیاسـت   

هـاي    کارکنان است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی میزان مهارت کارکنـان کتابخانـه  
 2.0 وب اسـتفاده از ابزارهـاي   دراصـفهان   اسـتان   هـاي عمـومی    انـه نهاد کتابختحت پوشش 

و  اطالعــات بازیــابیو  اشــاعه، دانــش ســازماندهی و، مــدیریت اطالعــاتل تبــاد ابزارهــاي(
  ) براي ارائه خدمات به جامعه استفاده کنندگان است. مرجع ابزارهاي

  :شود ها پاسخ داده می براي رسیدن به هدف یاد شده، به این پرسش
 اسـتان   هاي عمومی  نهاد کتابخانههاي تحت پوشش   . میزان مهارت کارکنان کتابخانه1

  چگونه است؟ طالعاتا تبادلبراي  2.0وب  ابزارهايدر استفاده از اصفهان 



   
  
 

 

هاي   هاي تحت پوشش نهاد کتابخانه  بررسی میزان مهارت کارکنان کتابخانه
 2.0131تفاده از ابزارهاي وب استان اصفهان در اس  عمومی

 یخوزان ییزهرا رجا ینرگس اورع یدکتر عاصفه عاصم

 اسـتان   هـاي عمـومی    نهـاد کتابخانـه  هاي تحـت پوشـش     . میزان مهارت کارکنان کتابخانه2
  اطالعات چگونه است ؟ سازماندهی وبراي مدیریت  2.0ب و ابزارهايدر استفاده از اصفهان 
 اسـتان   هاي عمومی  نهاد کتابخانههاي تحت پوشش   . میزان مهارت کارکنان کتابخانه3

  چگونه است ؟ اطالعات بازیابیو  اشاعهبراي  2.0وب  ابزارهايدر استفاده از اصفهان 
 اسـتان   هاي عمومی  کتابخانه نهادهاي تحت پوشش   . میزان مهارت کارکنان کتابخانه4

  چگونه است ؟ 2.0وب  مرجع ابزارهايدر استفاده از اصفهان 
ــه   5 ــان کتابخان ــارت کارکن ــزان مه ــین می ــاوتی ب ــه تف ــاي تحــت پوشــش    . چ ــاد ه نه
بـر اسـاس    2.0در اسـتفاده از ابزارهـاي مختلـف وب    اصـفهان   اسـتان   هاي عمـومی   کتابخانه
  ، مدرك تحصیلی و محل کار وجود دارد؟هاي جمعیت شناختی سن، جنس  مولفه

    پیشینه پژوهش
و همچنـین   2هـاي دانشـگاهی بـا ابزارهـاي وب       در زمینه میزان آشنایی کتابـداران کتابخانـه  

هایی صورت گرفته است که به آن اشاره   هاي دانشگاهی پژوهش  در کتابخانه 2استفاده وب 
  شود:    می

ان آشــنایی و اســتفاده کتابــداران   ) در پژوهشــی بــه بررســی میــز   1394رشــیدي (
 کتابـداران  داد نشان ها  پرداخت. یافته 2هاي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از وب   کتابخانه
 آشـنایی  2 وب بـا ابزارهـاي    متوسـط  در حـد  کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه هاي  کتابخانه
تـرین مشـکلی کـه      و بـیش  کنند  استفاده می کم حد در 2 وب ابزارهاي از کتابداران و دارند

 الکترونیکی منابع کمبود هستند، مواجه آن با پزشکی علوم دانشگاه هاي کتابخانه کتابداران
 بـراي  ابـزار  بهتـرین  کتابـداران،  دیـدگاه  از کـه  داد نشـان  هـا   یافتـه  است. همچنـین  نیاز مورد
ادکسـت اسـت. عبـدا    ترین ابزار نیـز فلیکـر و پ    وبالگ و ضعیف ها  کتابخانه در رسانی  اطالع

ــدي (  ــدا و محم ــداران    1390خ ــتفاده کتاب ــنایی و اس ــزان آش ــی می ــه بررس ــی ب ) در پژوهش
در ( هاي علـوم پزشـکی شـهر تهـران از امکانـات کـاربردي تـار جهـان گسـتر وب           دانشگاه

بیش از نیمی از کتابـداران بـا    که داد نشان پژوهش هاي  یافته. پرداختند) اي  خدمات کتابخانه
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هـاي بحـث)     مرورگرهاي اینترنت، موتورهـاي جسـتجو وگـروه   (معمول وب مانند امکانات 
هـاي    شـبکه  ویکـی،  ماننـد پادکسـت،   2 آشنایی دارند، امـا بعضـی از آنهـا بـا امکانـات وب     

) میـزان آشـنایی و   1390نـژاد (   اسفندیاري و شعاري. آشنا نیستند» 1آر. اس. اس«اجتماعی و 
را بررسی  2هاي وب   ي دانشگاهی همدان از امکانات و قابلیتها  استفاده کتابداران کتابخانه

 2هـاي وب    کردند. نتایج پژوهش نشان داد که میزان آشنایی کتابداران با امکانات و قابلیـت 
در سـطح متوسـط    2هـاي وب    در سطح متوسط و میزان استفاده آنهـا از امکانـات و قابلیـت   

تابداران در استفاده از ایمیل و وبالگ است ترین توانایی ک  است. همچنین مشخص شد بیش
مربــوط اســت. مــرادي و  2تــرین توانــایی آنهــا در اســتفاده از امکانــات وب بــه فلیکــر  و کــم

هــاي   در کتابخانــه 2گیــري از وب   ) در پژوهشــی بــه بررســی میــزان بهــره 1390همکــاران (
دهندکـه میـزان اسـتفاده      اند. نتایج پژوهش نشان می  دانشگاهی کشورهاي خاورمیانه پرداخته

ــه 2 از ابزارهــاي وب ــث اشــاعه و     در کتابخان ــه خصــوص از حی ــران ب ــه و ای هــاي خاورمیان
ترین میزان استفاده از ابزارهاي اشتراك اطالعات به   سازماندهی اطالعات پایین است و بیش

ژوهشی به ) در پ1391علیپور ( .ها وجود دارد  رسان فوري در میان این کتابخانه  خصوص پیام
هاي عمومی و دانشگاهی همـدان   مقایسه تطبیقی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه

پرداخــت. نتــایج پــژوهش حــاکی از آن اســت کــه میــزان آشــنایی  2.0هــاي وب   از قابلیــت
در حـد کمـی و    2.0هـاي وب    هاي عمومی همدان با امکانـات و قابلیـت    کتابداران کتابخانه

میـزان اسـتفاده    .هـاي دانشـگاهی در حـد متوسـطی اسـت       ی کتابداران کتابخانـه میزان آشنای
در حـد کـم و بـراي     2.0هـاي وب    هـاي عمـومی از امکانـات و قابلیـت      کتابداران کتابخانـه 
ترین توانایی کتابداران   بیش. هاي دانشگاهی در حد کم تا متوسطی است  کتابداران کتابخانه

ــه ــوده و  هــاي عمــومی و دانشــ  کتابخان گاهی در اســتفاده از پســت الکترونیکــی و وبــالگ ب
زاده، حاضـري و علـوي     صرف .ترین توانایی نیز در زمینه استفاده از فلیکر و ویکی است  کم

رسانی ایـران از    ) در پژوهشی به بررسی آگاهی و استفاده مدرسان کتابداري و اطالع1391(
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 2.0133تفاده از ابزارهاي وب استان اصفهان در اس  عمومی

 یخوزان ییزهرا رجا ینرگس اورع یدکتر عاصفه عاصم

د کــه مدرســان پاســخ دهنــده بــا برخــی از پرداختنــد. نتــایج نشــان دا 2.0هــاي وب   فنــاوري
و فیسبوك به خوبی آشـنا بودنـد، امـا     1از قبیل وبالگ، ویکی، یوتیوب 2.0هاي وب  فناوري

و  3فلیکـر، دلیشـس   ،2ها نظیـر آر. اس. اس، تـوییتر    آشنایی آنها با برخی دیگر از این فناوري
هاي بحث، چـت،    گ، گروههایی مانند وبال  پادکست محدود بود. پاسخ دهندگان از فناوري

ابزارهاي اشتراك فایل، ویکی، پیامـک، ابزارهـاي اشـتراك ویـدئو و فـروم بـراي اهـداف        
  کردند.  آموزشی و پژوهشی استفاده می

  توان به موارد زیر اشاره کرد:  هاي خارجی می  در زمینه پژوهش
ه از ابزارهـاي وب  هاي استفاد  جنبه«) در پژوهشی با عنوان 2010( 5و راجو 4هارینارایانا

هـاي دانشـگاهی     دریافتند کـه نیمـی از کتابخانـه   » هاي دانشگاهی  سایت کتابخانه  در وب 2.0
کننـد، و    اسـتفاده مـی  » آر. اس. اس« تحت مطالعه براي اشاعه اخبار و اطالعات کتابخانـه از  

رین میـزان  تـ   اند. ویکی، کـم   تعداد محدودي کتابخانه براي کاربران خود وبالگ تهیه کرده
تـرین میـزان     ها داشته است. در حالی که، سیستم پیام فوري بـیش   استفاده توسط این کتابخانه

استفاده در حوزة خدمات مرجع به خود اختصاص داده است. پادکست و ویـدئو پخـش، از   
تـر    هـاي دانشـگاهی بـیش     رسد الزم اسـت در کتابخانـه    جمله ابزارهایی هستند که به نظر می

ــی ــیم  معرف ــود. ک ــاس ( 6ش ــوان  2010و عب ــا عن ــی ب ــه  ") در پژوهش ــذیرش کتابخان در  2پ
مشـخص کردنـد کـه آر.اس.اس. و وبـالگ بـه       "هاي آکادمیک و در بین کاربران  کتابخانه

گذاري نیـز بـه طـور وسـیع توسـط        طور گسترده توسط کتابخانه پذیرفته و کارکرد برچسب
هـاي دانشـگاهی بیشـتر از آر.اس.اس. و وبـالگ       کاربران پذیرفته شده است؛ یعنی کتابخانه

 8و لیـو  7گذاري تمایل دارنـد. هـان    کنند و دانشجویان بیشتر به استفاده از برچسب استفاده می
بـه   "هاي دانشگاهی برتر چین  در کتابخانه 2هاي وب   کاربرد") در پژوهشی با عنوان 2010(
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تـرین    ر ایـن پـژوهش، آر.اس.اس. بـیش   ابزار مورد بررسـی د  6این نتیجه رسیدند که از بین 
تـرین کـاربرد را     هاي اجتمـاعی، کـم   هاي شبکه  ، وبالگ، ویکی و سایت1کاربرد، و آي.ام.

در  2اســتفاده از ابزارهــاي وب ") پژوهشــی بــا عنــوان 2010انــد. تریپــاتی و کومــار (  داشــته
« . آنها نتیجه گرفتنـد کـه   انجام دادند "انداز بین المللی  هاي دانشگاهی با یک چشم  کتابخانه

هاي دانشـگاهی محبـوب هسـتند و      ها در کتابخانه  رسانی فوري و وبالگ  ، پیام» آر. اس. اس
هـا    هاي بر داشـته شـده در کتابخانـه     ترین کاربرد را دارند. همچنین در این پژوهش گام  بیش

) در پژوهشی بـا  2010( 2براي بهبود دسترسی به این ابزارها مشخص شده است. چوآ و گواه
نتیجـه گرفتنـد کـه ابزارهـاي      "هـا   سـایت کتابخانـه    در وب  2مطالعه ابزارهـاي وب   "عنوان 
هــاي شــبکه اجتمــاعی، ویکــی و   ، سیســتم پیــام فــوري، ســایت» آر. اس. اس« هــا،   وبــالگ

 هاي تحت مطالعه دارنـد. نسـتا و    ترین استفاده را در کتابخانه  برچسب گذاري به ترتیب  بیش
بـر روي   ": بازگشـت بـه رهبـري   3یا کتابخانـه   2کتابخانه ") تحقیقی را با عنوان 2011( 3می

هاي دانشگاهی نیوجرسـی ایـاالت متحـده آمریکـا و هنـگ کنـگ، و چـین انجـام           کتابخانه
، فیسـبوك  » آر. اس. اس« هـا،    هـاي پیـام فـوري، وبـالگ      دادند. آنها دریافتنـد کـه سیسـتم   

سـی،   .آموزان در استفاده از این فناوري کم اسـت   شد اما مشارکت دانش  وتوییتر استفاده می
ــا عنــوان2011( 4شــی و چــن در  2بررســی و تحلیــل ابزارهــاي وب  ") در پــژوهش خــود ب
کـار    کتابخانه یک یا چند فناوري را به 20دریافتند که حدود  "هاي دانشگاهی چین  کتابخانه
هاي پیام فـوري، نـوار ابـزار، وبـالگ، آژاکـس،        تم، سیس»آر. اس. اس« گیرند. ابزارهاي  می

) در 2011( 5اند. محمود و ریچاردسون  گذاري و ویکی به ترتیب نزولی به کار رفته  برچسب
وب  "هاي دانشـگاهی ایالـت متحـده آمریکـا      در کتابخانه 2پذیرش وب  "پژوهشی با عنوان

حقیقـاتی را مـورد بررسـی قـرار     هـاي ت   کتابخانه دانشگاهی عضو انجمن کتابخانه 100سایت 
تـر از یـک ابزارهـاي      هاي پژوهش حاکی از این است که همه آنها یک یا بـیش   دادند. یافته

                                                                                                                   
1. I.M 
2. Chua & Goh 
3. Nesta&Mi 
4. Si, Shi & Chen 
5. Mahmood & Richardson 



   
  
 

 

هاي   هاي تحت پوشش نهاد کتابخانه  بررسی میزان مهارت کارکنان کتابخانه
 2.0135تفاده از ابزارهاي وب استان اصفهان در اس  عمومی

 یخوزان ییزهرا رجا ینرگس اورع یدکتر عاصفه عاصم

هـاي پیـام     ، سیسـتم »آر. اس. اس« هـا،    هـا، میکـرو بـالگ     کنند. وبالگ  را استفاده می 2وب 
اي مـورد    هـا بـه طورگسـترده     هاي شـبکه اجتمـاعی، پادکسـت و ویدئوکسـت      فوري، سایت

اند، در حالی که ویکی، اشتراك گذاري عکس، اشتراك گذاري ارائـه،    استفاده قرار گرفته
 1تر مورد استفاده بـود. اوانـگ    دنیاي مجازي، صفحه وب سفارشی و موتورهاي جستجو کم

ــوان 2012( ــا عن ــاي وب   ") پژوهشــی ب ــذیرش کاربرده ــه  2پ ــایت کتابخان ــاي   در وب س ه
ــالزي  ــگاهی م ــ "دانش ــاي وب      انج ــه کاربرده ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــت و ب  2ام داده اس

در  2تـرین ابزارهـاي وب     هاي دولتی و خصوصی مشابه یکدیگر است. محبـوب   درکتابخانه
ــه ــوییتر،     کتابخان ــالگ، ت ــبوك، وب ــه فیس ــاي تحــت مطالع ــده،  » آر. اس. اس« ه ، چــت زن
ابزارهـاي اشـتراك گـذاري     باشند. همچنین دریافت که در  هاي اجتماعی و ویکی می  رسانه

) در پـژوهش  2012( 2ها دارند. هانسینگ و سینات  ترین کاربرد را در کتابخانه  اطالعات بیش
هـاي    هاي دانشـگاهی هنـد: بررسـی وب سـایت      در کتابخانه 2استفاده از وب "خود با عنوان 

تـر از    ی یا بیشهاي معدودي یک  نتیجه گرفتند که کتابخانه "هاي مرکزي دانشگاهی  کتابخانه
تـرین ابـزار     ها محبوب  ها و میکرو وبالگ  برند. وبالگ  را به کار می 2یکی از ابزارهاي وب 

) در پـژوهش خـود بـا    2012و همکـاران (  3هـا بودنـد. گاروفـالو     کار رفته در این کتابخانه  به
بسیاري ند که در کتابخانه و آموزش علم اطالعات  : یونان مورد مطالعه دریافت 2عنوان وب 
آگاه هستند. وبالگ و ویکی نخستین ابزار انتخابی آنها  2آموزان به اکثر ابزار وب  از دانش

 .براي یادگیري است
هـاي انجـام شـده بـه       تر پژوهش  توان گفت که بیش  هاي ارائه شده می  با توجه به پیشینه

اختـه اسـت و یـا میـزان     هـاي دانشـگاهی پرد    در کتابخانـه  2.0بررسی و تحلیل ابزارهاي وب 
را بررسـی کـرده اسـت. تنهـا پـژوهش       2.0آشنایی و اسـتفاده کتابـداران دانشـگاهی از وب    

) اسـت.  1391هـاي عمـومی در ایـران و خـارج کشـور پـژوهش علیپـور (         مشابه در کتابخانه
انـد.    را بررسی کرده 2.0هاي انجام شده چند ابزار محدود از امکانات وب   همچنین پژوهش
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هاي عمـومی نیازمنـد کـار بیشـتري اسـت کـه         زمینه میزان مهارت کتابداران کتابخانه  در لذا
  این هدف و مسئله شکل گرفته است.  پژوهش حاضر در راستاي 

  روش پژوهش
نفر از مـدیران   450پیمایشی است. جامعه آماري این پژوهش  - پژوهش حاضر از نوع توصیفی

هـاي عمـومی     تان اصـفهان (تحـت پوشـش نهـاد کتابخانـه     هاي عمومی اس  و کتابداران کتابخانه
کـه بـر اسـاس متـون      محقـق سـاخته اسـت   اي   پرسشـنامه ها   ابزار گردآوري دادهکشور) است. 

اي (از میـزان مهـارت     گزینـه  5این پرسشنامه بـر اسـاس طیـف لیکـرت      مرتبط تهیه شده است.
نفـر   5ی ظاهري، پرسشـنامه در اختیـار   بسیار کم تا بسیار زیاد) فراهم شد. به منظور آزمون روای

رسانی و فناوري اطالعات قرار گرفت. براي آزمون پایـایی،    از اساتید حوزه کتابداري و اطالع
ضـریب آلفـاي    SPSSگرفت و سپس با اسـتفاده از نـرم افـزار     نفر قرار 30پرسشنامه در اختیار 

 109ري تصـادفی سـاده، تعـداد    گیـ   محاسبه شد. بـر اسـاس نمونـه    8/0کرونباخ براي پرسشنامه 
  هاي عمومی استان اصفهان توزیع گردید.   پرسشنامه در بین مدیران و کتابداران کتابخانه
اسمیرنوف، نرمـال بـودن توزیـع میـزان آمـادگی       -با استفاده از آزمون کولموگروف

یی هـا   متغیرهاي مستقل بررسی شد و براي آزمودن متغیرها در سطح آمار توصـیفی از آمـاره  
میـانگین، انحـراف اسـتاندارد و در سـطح آمـار اسـتنباطی از         نظیر فراوانی، درصد فراوانـی، 

مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، و آزمون  Tاي،   هاي استیودنت تک نمونه  آزمون
، ابتـدا فراوانـی،   1-4هـاي    پرسش   تعقیبی شفه استفاده شده است. براي تجزیه و تحلیل پاسخ

وانی، و میانگین هر بعد محاسبه شد. سپس براي تعیین اینکه آیـا میـانگین هـر بعـد     درصد فرا
  اي استفاده شد.   تر از حد متوسط هست یا خیر، از آزمون استیودنت تک نمونه  بیش

  هاي پژوهش  یافته
در این بخش نخست نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل متغیرهاي جمعیت شناختی ارائه 

  شوند.  هاي پرسشنامه تجزیه و تحلیل می  سپس پرسششود و   می
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 2.0137تفاده از ابزارهاي وب استان اصفهان در اس  عمومی

 یخوزان ییزهرا رجا ینرگس اورع یدکتر عاصفه عاصم

  هاي جمعیت شناختی پاسخگویان  . ویژگی1جدول 
  درصد  متغیر

  جنسیت
  درصد  68  زن
  درصد 32  مرد

  رشته تحصیلی
  درصد 65  کتابداري
  درصد 35  غیر کتابداري

  سطح تحصیالت

  دردص 2  دیپلم
  درصد 11  فوق دیپلم
  درصد 2/75  کارشناسی

  درصد 8/12  ارشناسی ارشدک
  درصد 0  دکتري

  سابقه کاري
  درصد 65  سال 5تر از   کم

  درصد 20  سال 15-5
  درصد 3  سال 20تر از   بیش

  نوع مسئولیت
  درصد 6/48  کتابدار

  درصد 3/41  مسئول کتابخانه
  درصد 1/9  مسئول شهرستان

  
تـرین    درصـد)؛ بـیش   68زن (ترین تعداد پاسخگویان،   دهد که بیش  . نشان می1جدول 

 65سـال (  5تـر از    تـرین سـابقه کـاري، کـم      درصـد)؛ و بـیش   65رشته تحصیلی، کتابداري (
درصـد) و بـا مسـئولیت     2/75تـرین پاسـخگویان در گـروه کارشناسـی (      درصد) است. بیش

  درصد) قرار داشتند. 6/48شغلی کتابدار (
ــه    ــان کتابخان ــارت کارکن ــزان مه ــخ پرســش اول: می ــاي تحــت پوشــش    پاس ــاد ه نه

 طالعـات ا تبـادل بـراي   2.0وب  ابزارهـاي در استفاده از اصفهان  استان  هاي عمومی  کتابخانه
  چگونه است؟
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. جدول فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مورد مهارت استفاده از ابزارهاي تبادل یا اشتراك 2جدول 
  و همچنین میانگین هر گویه 2.0اطالعات وب 

  یه هاگو
بسیار 
  کم

  زیاد  متوسط  کم
بسیار 
  زیاد

  میانگین

 %0 %5/16 %5/61 %22 %0 درصد  94/2 0 18 67 24 0 فراوانی  هاي اجتماعی خارجی مانند فیسبوك  استفاده از شبکه
  هاي اشتراك گذاري عکس و ویدئو مانند  استفاده از شبکه

  1یوتوب و گوگل پالس
 0 0 0 81 28 فراوانی

 %0 %0 %0 %3/74 %7/25 درصد  74/1

هاي صوتی مثل    هاي اشتراك گذاري فایل  استفاده از شبکه
  2پادکست کتابداران ایرانیشبکه 

 %0 %0 %0  %3/30  %7/69 درصد 30/1 0 0 0  33  76 فراوانی

 %0 %9/11 %4/62 %7/25 %0 درصد 86/2 0 13 68 28 0 فراوانی ها، توییتر  استفاده از فناوري انتشار منابع در وب مانند وبالگ
 گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداري و اطالعاستفاده از 

 رسانی
 %0 %0  %4/51  %6/26  %22 درصد 29/2 0 0  56  29  24 فراوانی

هاي اجتماعی داخلی مثل شبکه انجمن   استفاده از شبکه
رسانی ایران، شبکه کتابخوانان حرفه اي، و   کتابداري و اطالع

.... 

 0 0 0  59  50 فراوانی
 %0 %0 %0  %1/54  %9/45 درصد 54/1

 %0 %6/15 %6/26  %8/57  %0 درصد 58/2 0 17 29  63 0 فراوانی  4، و اسکایپ3ها مانند یاهو مسنجر  استفاده از چت روم

  
ترین میزان مهارت کارکنان در اسـتفاده از ابزارهـاي     دهد که بیش  .  نشان می2جدول 

و  94/2هـاي اجتمـاعی خـارجی بـا میـانگین        از شـبکه  2.0راك اطالعـات وب  تبادل یا اشـت 
هـاي صـوتی مثـل      هاي به اشـتراك گـذاري فایـل     ترین میزان مهارت در استفاده از شبکه  کم

  است. 03/1شبکه با میانگین 

                                                                                                                   
1. Google plus 
2. www.librarian.cast.ir 
3. Yahoo!Messenger 
4. Skype  



   
  
 

 

هاي   هاي تحت پوشش نهاد کتابخانه  بررسی میزان مهارت کارکنان کتابخانه
 2.0139تفاده از ابزارهاي وب استان اصفهان در اس  عمومی

 یخوزان ییزهرا رجا ینرگس اورع یدکتر عاصفه عاصم

ا اشتراك اطالعات اي براي بررسی مهارت کتابداران در استفاده از ابزارهاي تبادل ی  تک نمونه T. آزمون 3جدول 
  =µ)3، مقایسه میانگین با (2.0وب 

مقدار   نام متغیر
 )Sigاحتمال(

آماره 
درجه آزادي  میانگین  (T)آزمون 

(df)  
استفاده از ابزارهاي تبادل یا 

  2.0اشتراك اطالعات وب 
00/0 47/20- 18/2 108 

  
تیودنت تـک  است، بنابراین آزمون اس 05/0تر از   مقدار بیش P–. چون3مطابق جدول 

دار نبوده است و به طور متوسط میـزان مهـارت اسـتفاده از ابزارهـاي تبـادل یـا        اي معنا نمونه
  باشد.   تر از حد متوسط می  کم 2.0اشتراك اطالعات وب 

ــه    ــان کتابخان ــارت کارکن ــزان مه ــاي تحــت پوشــش    پاســخ پرســش دوم: می ــاد ه نه
 وبــراي مــدیریت  2.0وب  ابزارهــاي در اســتفاده ازاصــفهان  اســتان  هــاي عمــومی  کتابخانــه
  اطالعات چگونه است ؟ سازماندهی

 مدیریت ابزارهايهاي مرتبط با استفاده از   . فراوانی و درصد فراوانی نظرات پاسخ دهندگان در مورد گویه4جدول
  و همچنین میانگین هر گویه 2.0اطالعات وب  سازماندهی و

  گویه ها
بسیار 
  کم

  زیاد  متوسط  کم
بسیار 
  دزیا

  میانگین

بندي   هاي رده  استفاده از نظام
 مردمی ( فولکسونومی)

 0 0 0 0 109 فراوانی
 %0 %0 %0 %0 %100 درصد  00/1

  1استفاده از یادداشت
 %0 %0 %0 %0 %100 درصد  00/1 0 0 0 0 109 فراوانی

  2بندي  استفاده از رتبه
 %0 %0 %0 %0 %100 درصد  00/1 0 0 0 0 109 فراوانی

  استفاده از راهنماهاي موضوعی
  %0  %5/27  %5/27  %45  %0 درصد 83/2  0  30  30  49  0 فراوانی

                                                                                                                   
1. Comment  

2. Rating 
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  گویه ها
بسیار 
  کم

  زیاد  متوسط  کم
بسیار 
  دزیا

  میانگین

 تحت وب 1استفاده از اند نوت
 %0 %0 %0  %7/36  %3/63 درصد 37/1 0 0 0  40  69 فراوانی

استفاده از برچسب گذاري و نشانه 
 گذاري اجتماعی

 0 0 0 0 109 فراوانی
 %0 %0 %0 %0 %100 درصد 00/1

  2استفاده از فضاي شخصی
00/1 0 0 0 0 109 فراوانی  %0 %0 %0 %0 %100 درصد 

  
ترین میزان مهارت کارکنـان در اسـتفاده از ابزارهـاي      دهد که بیش  . نشان می4جدول 
اسـت و   83/2از راهنمـاي موضـوعی بـا میـانگین      2.0اطالعات وب  سازماندهی و مدیریت
بندي مردمی (فولکسـونومی)، برچسـب     هاي رده  ر استفاده از از نظامترین میزان مهارت د  کم

کـارگیري فضـاي شخصـی، انـد       بندي، بـه   گذاري و نشانه گذاري اجتماعی، یادداشت، رتبه
  است. 1نوت تحت وب با میانگین 

 و یتمدیر ابزارهاياي براي بررسی مهارت کتابداران در استفاده از   تک نمونه T. جدول آزمون 5جدول 
  =µ) 3، مقایسه میانگین با (2.0اطالعات وب  سازماندهی

آماره آزمون  )Sigمقدار احتمال(  نام متغیر
(T) 

درجه آزادي  میانگین
(df) 

 مدیریت ابزارهاياستفاده از 
اطالعات وب  سازماندهی و

2.0  
000/0 52/99- 31/1 108 

  
ین آزمون استیودنت تـک  است، بنابرا 05/0تر از   مقدار بیش P–. چون5مطابق جدول 

ــه ــا نمون ــزان اســتفاده از ابزارهــاي     اي معن ــور متوســط می ــه ط ــوده اســت و ب ــدیریتدار نب  م
  باشد.   تر از حد متوسط می  کم 2.0وب  وسازماندهی

                                                                                                                   
1. End note 

2. MySpace 



   
  
 

 

هاي   هاي تحت پوشش نهاد کتابخانه  بررسی میزان مهارت کارکنان کتابخانه
 2.0141تفاده از ابزارهاي وب استان اصفهان در اس  عمومی

 یخوزان ییزهرا رجا ینرگس اورع یدکتر عاصفه عاصم

ــه   ــان کتابخان ــزان مهــارت کارکن نهــاد هــاي تحــت پوشــش    پاســخ پرســش ســوم: می
 بازیـابی و  اشـاعه بـراي   2.0وب  ابزارهـاي در استفاده از اصفهان  استان  هاي عمومی  کتابخانه
  چگونه است ؟ اطالعات

 اشاعه ابزارهايهاي مرتبط با استفاده از   .  فراوانی و درصد فراوانی نظرات پاسخ دهندگان در مورد گویه6جدول 
  و همچنین میانگین هر گویه 2.0وب  اطالعات بازیابی و

  گویه ها
بسیار 
  کم

  زیاد  متوسط  کم
بسیار 
  زیاد

  نگینمیا

استفاده از ابزارهایی همچون 
 ها  ویکی

 0 0 64 37 8 فراوانی
 %0 %0 %7/58 %9/33 %3/7 درصد  51/2

استفاده از ابزارهایی همچون 
  آگاهی رسانی جاري

 0 0 5 84 20 فراوانی
 %0 %0 %6/4 %1/77 %3/18 درصد  86/1

استفاده از ابزارهایی همچون 
 آر.اس.اس

 0 0 0 73 36 فراوانی
 %0 %0 %0 %67 %33 درصد  67/1

 استفاده از راهنماهاي موضوعی
 %0  %6/4  %9/33  %5/38  %9/22 درصد 20/2 0  5  37  42  25 فراوانی

استفاده از ابزارهایی همچون 
 ها  وبالگ

 0 0 60 49 0 فراوانی
 %0 %0 %55 %45 %0 درصد 55/2

  استفاده از موتورهاي کاوش
97/3  9  88  12 0 0 فراوانی   %3/8  %7/80  %11 %0 %0 درصد 

  

ترین میزان مهارت کارکنـان در اسـتفاده از ابزارهـاي      دهد که بیش  . نشان می6جدول 
تـرین    اسـت و کـم   97/3از موتورهاي کاوش بـا میـانگین   2.0وب  اطالعات بازیابی و اشاعه

  است. 1میزان مهارت در استفاده از ابزارهایی همچون آر.اس.اس با میانگین 
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 بازیابی و اشاعه ابزارهايمهارت کتابداران در استفاده از میزان  اي براي بررسی  تک نمونه T. آزمون 7جدول 
  =µ) 3، مقایسه میانگین با ( 2.0وب  اطالعات

  نام متغیر
مقدار 

 )Sigاحتمال(
آماره آزمون 

(T) 
درجه آزادي  میانگین

(df)  
 بازیابی و اشاعه ابزارهاياستفاده از 

  2.0وب  اتاطالع
000/0 39/19- 46/2 108 

است، بنابراین آزمون استیودنت تـک   05/0تر از   مقدار بیش P–. چون7مطابق جدول                     
 بازیـابی  و اشـاعه دار نبوده است و به طـور متوسـط میـزان اسـتفاده از ابزارهـاي       اي معنا نمونه

  باشد.   تر از حد متوسط می  کم 2.0وب  اطالعات
نهــاد هــاي تحــت پوشــش   پاســخ پرســش چهــارم: میــزان مهــارت کارکنــان کتابخانــه

  چگونه است ؟ 2.0وب  مرجع ابزارهايدر استفاده از اصفهان  استان  هاي عمومی  کتابخانه

 2.0وب  مرجع ابزارهايهاي مرتبط با استفاده از   . فراوانی و درصد نظرات پاسخ دهندگان در مورد گویه8جدول 
  یانگین هر گویههمچنین م

  گویه ها
بسیار 
  کم

  زیاد  متوسط  کم
بسیار 
  زیاد

  میانگین

  استفاده از تورهاي آنالین
 %0 %0 %0 %0 %0 درصد  00/1 0 0 0 0 0 فراوانی

  1استفاده از تقویم شخصی
 %0 %0 %0 %0 %0 درصد  00/1 0 0 0 0 0 فراوانی

استفاده از سیستم کتابدار بپرس/ از 
 متخصص بپرس

 0  10  60  39  0 وانیفرا
 %0  %2/9  %55  %8/35  %0 درصد 73/2

استفاده از سیستم پیام فوري مثل یاهو 
 2آي. ام.

 0 0 0 0 0 فراوانی
 %0 %0 %0 %0 %0 درصد 00/1

هاي تلفیقی وب مثل   استفاده از برنامه
  3گوگل مپ

 0 0 0 0 0 فراوانی
00/1  %0 %0 %0 %0 %0 درصد 

    

                                                                                                                   
1. ICAL 
2. Yahoo!IM  
3. Google Map 



   
  
 

 

هاي   هاي تحت پوشش نهاد کتابخانه  بررسی میزان مهارت کارکنان کتابخانه
 2.0143تفاده از ابزارهاي وب استان اصفهان در اس  عمومی

 یخوزان ییزهرا رجا ینرگس اورع یدکتر عاصفه عاصم

ترین میزان مهارت کارکنـان در اسـتفاده از ابزارهـاي      دهد که بیش  . نشان می8جدول 
اسـت و   73/2از سیستم از کتابـدار بپـرس/ از متخصـص بپـرس بـا میـانگین        2.0وب  مرجع
ترین میزان مهارت در استفاده از سیستم پیام فوري، تورهاي آنالیـن، تقـویم شخصـی، و      کم
  است. 1هاي تلفیقی وب با میانگین   برنامه

، 2.0وب  مرجع ابزارهايمهارت کتابداران در استفاده از میزان  اي براي بررسی  تک نمونه T. آزمون 9جدول
  =µ) 3مقایسه میانگین با    (

درجه آزادي  میانگین (T)آماره آزمون  )Sigمقدار احتمال(  نام متغیر
(df) 

 مرجع ابزارهاياستفاده از 
  2.0وب 

000/0 94/101- 36/1 108 

است، بنابراین آزمون استیودنت تـک   05/0تر از   مقدار بیشP– . چون9جدول  مطابق
 2.0وب  مرجـع دار نبوده است و بـه طـور متوسـط میـزان اسـتفاده از ابزارهـاي        اي معنا نمونه
  باشد.    تر از حد متوسط می  کم

هاي تحت پوشش   پاسخ پرسش پنجم: چه تفاوتی بین میزان مهارت کارکنان کتابخانه
بـر اسـاس    2.0در استفاده از ابزارهاي مختلـف وب  اصفهان  استان  هاي عمومی  د کتابخانهنها

  هاي جمعیت شناختی سن، جنس، مدرك تحصیلی و محل کار وجود دارد؟  مولفه

  ها برحسب جنسیت  مستقل براي مقایسه برابري میانگین  t. نتایج آزمون10جدول 
  آماره
  
  
  
  میزان

  مرد  زن
  آزمون

  
  
  
  فرض

ن براي لوی
برابري 
  ها  واریانس

t  براي برابري
  ها  میانگین

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 -F  sig  t  Sig(2  معیار

tailed)  

  22/0  85/1  19/0  84/1  مهارت

برابري 
  ها  واریانس

91/1  17/0  2/0-  84/0  

نابرابري 
  ها  واریانس

    19/0-  85/0  
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) بود. 85/1) و مردان (84/1دهد، میانگین مهارت زنان (  . نشان می10هاي جدول   داده
باشـد، بنـابراین فـرض برابـري       مـی  05/0بزرگتـر از   P–بر پایـه آزمـون لـوین چـون مقـدار      

 tدر آزمـون   05/0از  P–شود. همچنـین بـه خـاطر بزرگتـر بـودن مقـدار         ها رد نمی  واریانس
ین نیـروي انسـانی بـا جنسـیت زن و مـرد      ها در این ابعاد، در بـ   مستقل، فرض برابري میانگین

  شود.  تایید می

  رشته تحصیلی

  ها برحسب رشته تحصیلی  مستقل براي مقایسه برابري میانگین  t. نتایج آزمون11جدول 
  آماره
  
  
  
  میزان

  غیر کتابدار  کتابدار
  آزمون

  
  
  
  فرض

لوین براي 
برابري 
  ها  واریانس

t  براي برابري
  ها  میانگین

 میانگین
اف انحر
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

F  sig  t  Sig(2-
tailed)  

  174/0  67/1  154/0  93/1  مهارت

برابري 
  ها  واریانس

74/1  19/0  14/8  00/0  

نابرابري 
  ها  واریانس

    85/7  00/0  

  
دهد، میانگین مهارت کارکنان با تحصـیالت کتابـداري     . نشان می11هاي جدول   داده
بزرگتر  P–مقدار  ) است. بر پایه آزمون لوین چون 67/1یر کتابداري () و غ93/1به ترتیب (

مقدار در P–شود و به دلیل اینکه   ها رد نمی  باشد، بنابراین فرض برابري واریانس  می 05/0از 
هـا در بـین نیـروي انسـانی بـا        اسـت، فـرض برابـري میـانگین    05/0تر از   مستقل کم  tآزمون 

شـود. بـدین معنـی کـه در بـین دو گـروه از         کتابداري تایید نمـی   تحصیالت کتابداري و غیر
کارکنان با تحصیالت کتابداري و غیر کتابـداري از نظـر مهـارت تفـاوت معنـاداري وجـود       

  دارد.
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 2.0145تفاده از ابزارهاي وب استان اصفهان در اس  عمومی

 یخوزان ییزهرا رجا ینرگس اورع یدکتر عاصفه عاصم

  سطح تحصیالت:

  )ANOVA(ها بر حسب  سطح تحصیالت   . آماره و مقایسه آزمودنی12جدول
  آماره 

  
 میزان

 ناسی ارشدکارش کارشناسی کاردانی  دیپلم

F  sig  میانگین 
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

  00/0  196/23  128/0  21/2  171/0  84/1  116/0  59/1  00/0  6/1  مهارت
  

دهد که میانگین مهارت کارکنـان بـا سـطح تحصـیالت      . نشان می12هاي جدول  داده
) اسـت. بـین میـزان    21/2)، و کارشناسی و کارشناسـی ارشـد (  59/1ی ()، کاردان6/1دیپلم (

/ 05مهارت کارکنان با مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت وجود دارد، زیرا سطح معنـاداري از  
  شود.  ها از آزمون تعقیبی شفه استفاده از می  تر است. بنابراین براي تعیین منبع تفاوت  کم 0

  انگین نمرات با توجه به سطح تحصیالت. مقایسه زوجی اختالف می13جدول 
  اختالف میانگین  sig  مقطع تحصیلی  آماره

  مهارت

  497/0  001/0  دیپلم←کارشناسی ارشد
  507/0  000/0  کاردانی ←کارشناسی ارشد

کارشناسی 
  کارشناسی←ارشد

000/0  256/0  

  251/0  000/0  کاردانی ← کارشناسی
  

ت کارکنـان داراي تحصـیالت کارشناسـی    دهد که اختالف مهار  . نشان می13جدول 
ارشد با دیپلم، کارشناسی و کاردانی معنادار بـوده و همچنـین میـزان مهـارت کارشناسـی از      

  تر است.  کاردانی بیش
  سابقه کاري:  
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  )ANOVA(ها بر حسب سابقه کاري   . آماره و مقایسه آزمودنی14جدول 
  آماره
  
 میزان

 20از تر   بیش 20-15 15-5 5تر از   کم

F  sig  میانگین 
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

  00/0  897/6  484/0  51/1  282/0  78/1  168/0  88/1  208/0  85/1  مهارت
  

سـال بـه    5تـر از    ، میانگین مهارت کارکنـان بـا سـابقه کـاري کـم     14با توجه به جدول
) 51/1سال ( 20تر از   ) و بیش78/1سال( 20-15)؛ بین 88/1سال( 15-5)؛ بین 85/1ترتیب (

است، بنـابراین کارکنـان بـا توجـه بـه سـابقه کاریشـان          05/0تر از   کم ـPاست. چون مقدار 
  مهارت متفاوتی دارند.

  . مقایسه زوجی اختالف میانگین نمرات با توجه به سابقه کار15جدول 
  نگیناختالف میا  sig  سابقه کار  بعد

  مهارت
  -349/0  001/0  5تر از   کم ←20تر از   بیش
  -097/0  000/0  5-15←20تر از   بیش

  
. آزمون تعقیبی شفه نشان داد که مهارت کارکنان با سـابقه کـاري   15مطابق با جدول 

تـر    سـال کـم   15-5سـال، بـین    5تـر از    سال از نیروي انسانی با سابقه کاري کـم 20تر از   بیش
  است.

  مسئولیت:نوع 

  )ANOVA(ها بر حسب  نوع مسئولیت  . آماره و مقایسه آزمودنی16جدول 
  آماره
  
 میزان

 مسئول شهرستان مسئول کتابخانه کتابدار

F  sig  میانگین 
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

  00/0  217/9  113/0  089/2  198/0  815/1  194/0  82/1  مهارت
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 2.0147تفاده از ابزارهاي وب استان اصفهان در اس  عمومی

 یخوزان ییزهرا رجا ینرگس اورع یدکتر عاصفه عاصم

) و 815/1دهد که میانگین مهارت کتابداران، مسئوالن کتابخانـه (   . نشان می16جدول 
است، بنابراین  05/0تر از   ) است. چون مقدار سطح معناداري کم089/2مسئوالن شهرستان (

  مهارت کتابداران، مسئوالن کتابخانه و مسئوالن شهرستان متفاوت است. 

  سب  نوع مسئولیت. مقایسه زوجی اختالف میانگین بر ح17جدول
  اختالف میانگین  sig  نوع مسئولیت  بعد

  مهارت
مسئول ←مسئول شهرستان 
  کتابخانه

00/0  270/0  

  273/0  00/0  کتابدار←مسئول شهرستان 
دهد که بر اساس آزمون شفه میزان مهارت مسئوالن شهرسـتان از    . نشان می17جدول 

  تر است.  مسئول کتابخانه و کتابداران بیش

  گیري  نتیجه 
نهـاد  هـاي تحـت پوشـش      در این پژوهش سعی شـد کـه میـزان مهـارت کارکنـان کتابخانـه      

بررسـی شـود. نتـایج     2.0 وب ابزارهـاي اسـتفاده از   دراصـفهان   استان  هاي عمومی  کتابخانه
هـاي عمـومی اسـتان اصـفهان       پژوهش حاکی از آن است که کتابداران و مـدیران کتابخانـه  

ها) در استفاده از ابزارهاي تبادل یا اشـتراك اطالعـات مهـارت      نه(تحت پوشش نهاد کتابخا
زاده، حاضــري، و علــوي   هــاي صـرف   کـافی را ندارنــد. نتـایج پــژوهش حاضــر بـا پــژوهش   

)؛ محمـود و ریچاردسـون   2011)؛ نستا و می (2010)؛ چوآ و گواه (2012)؛ اوانگ (1391(
ــژوهش   2011( ــا پ ــی ب ــرار دارد ول ــتا ق ــک راس ــاي  ) در ی ــدي (  ه ــدا و محم )؛ 1390عبدخ

)؛ هارینارایانـا  1391)؛ علیپور (1390)؛ مرادي و همکاران (1390اسفندیاري و شعاري نژاد (
ــاس (2010و راجــو ( )؛ 2010)؛ تریپــانی و کومــار (2010)؛ هــان و لیــو (2010)؛ کــیم و عب

  ) هم خوانی ندارد. 2011)؛ سی و همکاران (2012هانسینگ و سینات (
ــ ژوهش نشــان داد کــه کتابــداران و مــدیران در اســتفاده از ابزارهــاي  همچنــین ایــن پ

اطالعات مهارت کافی را ندارند.نتایج پژوهش حاضر با هـیچ کـدام    سازماندهی و مدیریت
  خوانی ندارد.  هاي انجام شده هم  از پژوهش
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ــه ذکــر اســت کتابــداران و مــدیران در اســتفاده از ابزارهــاي   ــابی و اشــاعهالزم ب  بازی
از مهارت کافی برخوردار نیستند. نتایج پژوهش حاضر تنها با پـژوهش عبدخـدا و    اتاطالع

  ) در یک راستا قرار دارد.1390محمدي (
از مهارت کافی برخـوردار   2.0وب  مرجعکتابداران و مدیران در استفاده از ابزارهاي 
  خوانی ندارد.   ها هم  نیستند و پژوهش حاضر با هیچ کدام از پژوهش

 اسـتان   هـاي عمـومی    نهـاد کتابخانـه  هاي تحـت پوشـش     وع کارکنان کتابخانهدر مجم
  از مهارت کافی برخوردار نیستند. 2.0 وب ابزارهاياستفاده از  دراصفهان 

هاي کارکنان کتابخانه، آموزش آنها در زمینه آشنایی و اسـتفاده    الزمه ارتقاي مهارت
هـاي    همـت مـدیران، عالقمنـدي و انگیـزه     است که این امر عـالوه بـر    2.0از ابزارهاي وب 

هــا و ســمینارها، پخــش بروشــور و   طلبــد. همچنــین برگــزاري همــایش  کارکنــان را نیــز مــی
 دهد.   را افزایش می 2کاتالوگ، آگاهی کارکنان را نسبت به وب 

سایت خود بـراي    توانند از نتایج این پژوهش در طراحی هرچه بهتر وب  ها می  کتابخانه
تواننـد بـا شناسـایی ابزارهـاي       تر با کاربران استفاده کنند. کتابداران و مدیران می  بیشتعامل 

ها به تعامل هرچه بهتر بـا کـاربران، شناسـایی نیازهـا، و       و استفاده از آن در کتابخانه 2.0وب 
  سازماندهی اطالعات مورد نیاز، و اشاعه آن بپردازند.

   



   
  
 

 

هاي   هاي تحت پوشش نهاد کتابخانه  بررسی میزان مهارت کارکنان کتابخانه
 2.0149تفاده از ابزارهاي وب استان اصفهان در اس  عمومی

 یخوزان ییزهرا رجا ینرگس اورع یدکتر عاصفه عاصم

  منابع
ـتفاده کتابـداران کتابخانـه    1390نژاد، م (  مقدم، ع و شعاري  اسفندیاري .1 ـنایی و اس ـات و       ). میزان آش ـاي دانشـگاهی همـدان از امکان ه
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)، 1( 1، فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات هاي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.  و کتابداران کتابخانه 2). وب 1394( رشیدي، ا .3

121 - 140 .  
. 2هاي وب   رسانی ایران از فناوري  و اطالع ). آگاهی و استفاده مدرسان کتابداري1391و علوي، س (لف زاده، م؛ حاضري، ا  صراف .4

  .36- 21)، 1( 28، پردازش و مدیریت اطالعات
ـات        بررسی میزان آشنایی و استفاده کتابداران دانشگاه. )1390و محمدي، ل (ـ عبدخدا، ه .5 هاي علـوم پزشـکی شـهر تهـران از امکان
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ـلنامه کتابـداري و   هاي دانشگاهی کشورهاي خاورمیانـه.    در کتابخانه 2 گیري از وب  ). میزان بهره1390مرادي، ش و همکاران ( .8 فص

  .125- 107، 54، اطالع رسانی
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