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Abstract 

Objective: The purpose of this study is to investigate the effect of social networks in 
improving the information status and attracting audiences of public libraries in Tehran from the 

perspective of librarians 

Methodology: It is a descriptive and analytical survey. The statistical population is the 
librarians of public libraries in Tehran. Research data were collected using a researcher-made 

questionnaire. The validity of the instrument was assessed with the help of 10 educated and 

professional students and 5 experts in the field. The reliability of the instrument was calculated 
using Cronbach's alpha coefficient. Finally, the collected data were entered and coded in SPSS 

software. The K2 test and Friedman test were used to analyse the data. 

Results: While the survey data was collected at the time Telegram filtering began, however, 
a significant number of librarian responses indicate that this network is used more than any 

other social network. It actually shows the extent of social media penetration in everyday life, 

and although it is costly to bypass filtering, it has not stopped being used. According to the 
survey and the results, the Telegram Social Network is the most used among the target audience 

of the libraries studied, followed by the second level of the Instagram Social Network and the 

audiences are interested to follow the possible pages of the library on Instagram. The survey 
shows that Soroush social network has the least use among library audiences. 
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It seems that due to the filtering of the telegram and the emergence of Soroush social 

network with a similar context, the telegram still can attract audiences. The plausible point in 

these responses is that none of the librarians stated that the library does not require the use of 

social networks. 
Conclusion: According to these librarians, the use of social networks is effective in 

improving information and attracting audiences to public libraries, and it is better to use these 

networks to increase efficiency and provide better and more appropriate services. In this regard, 
librarians are interested in receiving training in this regard. Therefore, upgrading the necessary 

infrastructure for the use of social networks should be considered by decision- makers and 

policymakers of public libraries and with efficient policies and targeted planning, can gradually 
institutionalize the position of public libraries in the heart of society. It is also suggested that to 

create a competitive environment among public libraries, the use of cyberspace and attracting 

audiences to use library resources, and increasing the reading rate in the community should be 
considered in evaluating the performance of public libraries. 

 

Keywords: Public libraries, Social networks, Librarian, Tehran. 
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  مقاله پژوهشی

 یاجتماع یها تأثیر شبکه

 ینو جذب مخاطب یرسان اطالع یتدر بهبود وضع

0کتابداران یدشهر تهران از د یهای عموم کتابخانه
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 چکیده

 ینو جذب مخاطب یرسان اطالع یتدر بهبود وضع یاجتماع یها شبکه یرتأث یپژوهش بررس یناهدف  :هدف
 است.  یدگاه کتابدارانشهر تهران از د یهای عموم کتابخانه

ان کتابدارنیز  یجامعه آمار بوده و یلیو تحل یفیاز نوع توص یمایشیپروش پژوهش حاضر  شناسی: روش
شده است.  یگردآور پرسشنامه محقق ساختهاستفاده از  باهای پژوهش  . دادههستند شهر تهران یهای عموم کتابخانه
 استفاده ازابزار با  یاییپا. متخصص خبره رشته انجام شد 5مند و  و حرفه هآموخت دانش 60با کمک  ابزار ییروابررسی 

و  یهتجزبرای و  یکدگذار  SPSSافزار نرم دری گردآوری شده ها دادهدر نهایت  محاسبه گردید.کرونباخ  یآلفا یبضر
 .و آزمون فریدمن استفاده شده است K2ها از آزمون  داده حلیلت

از آن اینستاگرام قرار های مورد مطالعه داشته و پس  تلگرام بیشترین کاربرد را بین مخاطبان کتابخانه ها: یافته
رسد با توجه به فیلترینگ تلگرام و ظهور شبکه اجتماعی  ترین میزان استفاده را دارد. به نظر می دارد. سروش کم

سروش با بستری مشابه تلگرام، باز هم این شبکه نتوانسته مخاطبان را به سمت خود جذب نماید. نکته قابل تأملی 
اند که کتابخانه نیازی به استفاده از  ین است که هیچ یک از کتابداران اعالم نکردهها وجود دارد ا که در این پاسخ

ای تمایل دارند و به  های اجتماعی برای ارائه خدمات کتابخانه های اجتماعی ندارد. کتابداران به استفاده از شبکه شبکه
ای و ارتباط  ی خدمات کتابخانه فناوری در ارائهکارگیری این نوع  مند به ها و کتابداران عالقه رسد که کتابخانه نظر می

 با مراجعان هستند.

                                                           
هایگرایش مطالعات کتابخانه شناسی، علم اطالعات و دانش، رشته نامه کارشناسی ارشد پایان پژوهش حاضر برگرفته از: .1

رسانی و جذب مخاطبین  های اجتماعی در بهبود وضعیت اطالع حضور شبکهتاثیر ، دانشجو: فریبا مردانی، با عنوان: عمومی
المیرا جنوی، ارائه شده در واحد علوم  :نجمه سالمی، استاد مشاور :، استاد راهنماهای عمومی شهر تهران از دید کتابداران کتابخانه

 است. 1997و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی در سال 
 05/19/1999 تاریخ پذیرش:؛    91/10/1999 تاریخ دریافت:
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 رسانی و جذب مخاطب در بهبود اطالع یاجتماع یها استفاده از شبکه ،کتابدارانیدگاه از د گیری: نتیجه
ها  شبکه ینا زتر ا ی خدمات بهتر و مناسب و ارائه ییکارا یشافزا یو بهتر است برا بودهموثر  یهای عموم به کتابخانه

بنابراین، ارتقاء  رابطه هستند. ینآموزش در ا یافتمند به در کتابداران عالقه، در این راستا، بهره ببرند یزن
گذاران  سازان و سیاست  های اجتماعی بایستی مدنظر تصمیم  گیری از شبکه  های الزم برای بهره زیرساخت
 های عمومی قرار گیرد.  کتابخانه

 

 .تهرانکاربران کتابخانه، کتابداران،  ی،اجتماع یها شبکه ی،های عموم کتابخانه ها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

ها به همگام شدن بیشتر با نیازهای کاربران و  با رشد تولیدات اطالعاتی و نیاز کتابخانه
ها با آخرین تحوالت و  گویی به موقع و مناسب به آنها، ضروری است تا کتابخانه پاسخ

 اینکه است مسلم شان را روزآمد سازند. آنچه های فناوری همگام شده و همواره خدمات پیشرفت
. است هوشمند مخاطبی آن، از فراتر و فعال مخاطبی بلکه نبوده، منفعل مخاطبی امروزی مخاطب

 های  سایت  وب چون ای  سویه  یک رسانی اطالع و ای رسانه ابزارهای از استفاده مخاطبانی چنین برای
 های  رسانه های  ظرفیت از استفاده درصدد بایستی ها  کتابخانه و نبوده کارساز دیگر ها  کتابخانه
های اجتماعی است.  یکی از ابزارهایی که بتواند این نیازها را پوشش دهد، شبکه .برآیند تعاملی
 خرد تقویت و گیری  شکل جهت در مهم ابزارهای از یکی مجازی اجتماعی های  شبکه امروزه
 در حاضر کاربران ذهن و تفکر قوه پویای و سیال جریان به جمعی خرد. آیند  می شمار به جمعی

 پایش و پردازش را اطالعات عظیم، پردازشگر یک مثابه به که شود  می اطالق هایی محیط چنین
 فضایی در اجتماعی تعامالت مدد به اجتماعی های  شبکه کاربران ذهن و تفکر نیروی و کنند  می

 .آورد  می وجود به باال پردازشی قدرت با عظیم نیرویی و شده همراه و ترکیب هم با مجازی

ای بودن  هایی مانند چند رسانه دلیل داشتن ویژگی   کارگیری چنین ابزارهایی به ضرورت به
تر کاربران با کتابخانه و بالعکس و  همزمان، برقراری تعامل بین کاربران و کتابخانه، ارتباط سریع

ها برای  دسترسی سریع کاربران به اطالعات مورد نیاز بدون محدودیت مکان و زمان در کتابخانه
، 1997زاده و جهانشاهی،  شود )قاضی ش از پیش احساس میتر، بی ارائه خدمات بهتر و مطلوب

توانند کاربران بالقوه و بالفعل را شناسایی  های اجتماعی می ها از طریق رسانه (. کتابخانه151ص 
رسد  های مختلف تشکیل دهند. به نظر می ها و اجتماعات یا مشتریان آنالین در حوزه کنند و گروه

توان مشتریان کتابخانه را افزایش داد، زیرا بسیاری از مشتریان  عی میهای اجتما که از طریق رسانه
های ظاهری و محتوایی،  های اجتماعی مشهور بوده و آنان به دلیل جذابیت کتابخانه عضو رسانه

ها  ها نیز از طریق این رسانه دهند. به همین دلیل کتابخانه های اجتماعی را ترجیح می رسانه
شان افزایش  رسانی درباره محصوالت و خدمات القوه و بالفعل را با اطالعتوانند مشتریان ب می

ها بیایند. چنین نگرشی  سوی کتابخانه ها همواره منتظر هستند مشتریان به دهند. مسئوالن کتابخانه
ها منفعل بودن را به جای فعال بودن برگزینند. در حالی که کتابخانه به لحاظ  شود آن باعث می

توانند  های اجتماعی می ها از طریق رسانه د به مکان نیست، بلکه مشتریان کتابخانهفیزیکی محدو
پور و عزیزخانی،  روزی از محصوالت و خدمات کتابخانه استفاده کنند )جلیل صورت شبانه به
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 (.90، ص 1990
شته های اجتماعی، ارتباط موثری با کاربران خود دا توانند با استفاده از شبکه ها می کتابخانه

های سّنتی بود، مانند عدم ارائه به موقع منابع جدید و  هایی که در کتابخانه باشند. قباًل محدودیت
نبود تعامالت همزمان بین کاربران و کتابداران، باعث استفاده نکردن از اطالعات و کم شدن ارزش 

ف خاص را دنبال کنند های اجتماعی باید یک هد ها با استفاده از شبکه شد. امروزه کتابخانه آن می
های  ها و موضوعات خاص تشویق به تعامل کنند. شبکه تا اعضاء و کاربران خود را در جهت هدف

منظور تعامل و ارائه اطالعات در بین افراد حتی  اجتماعی، جانشینی برای روابط در دنیای واقعی به
 (.00، ص 1990زاده، شریف آبادی و دوالنی،  اند )ولی ها شده کتابخانه

رسانی در جهت تایید  توانند به عنوان یک گزینه برتر برای مراکز اطالع های اجتماعی می شبکه
شان  آورند تا با کاربران کار گرفته شوند و فرصتی را برای کتابداران پدید می منابع با کیفّیت و برتر به

دهد. این  ست، قرار میشان ا ها را در فضای اجتماعی که متشکل از کاربران در تعامل باشند و آن
ها مورد استفاده قرار گیرند. در اولین  طور موثری برای توسعه و ارتقای کتابخانه توانند به ها می شبکه

شان را از طریق تعامل با آنها به  توانند اطالعات دست اول در مورد کاربران مرحله، کتابداران می
گاهی پیدا کرده، سپس مطابق با نیازهای توانند از رفتار کارب دست آورند، در مرحله بعد می ران آ

کنند تا اطالعات را با  های اجتماعی به کتابداران کمک می آنان خدماتی را طراحی نمایند. شبکه
ترین روش ممکن، از طریق محیط کتابخانه دیجیتال، به اشتراک بگذارند  کاربران و محققان به ساده

 (.1990زاده،  و قلی )زیبد
های جدید مانند تلفن همراه، رایانه، اینترنت و گسترش استفاده از  یشرفت فناوریبا توجه به پ

ای اجتماعی در ارتباطات تعاملی بین   ها توسط تمام اقشار جامعه، و اهمیت شبکه این فناوری
ای از منابع اطالعاتی  ها نیز که مجموعه شود که کتابخانه ها و کاربران این نیاز احساس می  کتابخانه

کارگیری  توانند با به ها به مخاطبان می ی آن وری این منابع و ارائه ستند، به منظور دسترسی و بهرهه
ی خدمات خود عالوه بر ایجاد  های اجتماعی برای ارائه های جدید از جمله استفاده از شبکه روش

مند خود  قهای، ارتباط جدیدی با مخاطبان عال روشی جدید و آسان برای استفاده خدمات کتابخانه
 وب، دنیای در اطالعات انتقال و تولید شتاب و کنونی رقابتپر  دنیایکه در  ایجاد کنند. چرا

 جهانی تحوالت و تغییرات ینرا با ا خود نتوانند در ارائه خدمات به کاربران، ها  کتابخانه چنانچه
 یعموم یها کتابخانهها بخصوص  و کتابخانه بود خواهد حتمی ها کتابخانه مرگ سازند، منطبق

در مطالعه  یگاهجا ارتقاءتمام ابعاد جامعه و  در یساز توانند رسالت خود را که همانا فرهنگ ینم
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به جای است،  یمجاز یمقابل انتشار شبه علم در فضا در یاطالعات علم ارائه زندگی افراد و
ک رسانه ارتباطی که های اجتماعی نقش مهم و تأثیرگذاری را به عنوان ی شک شبکه آورند. بی

ها افراد و  کنند. با توجه به اینکه در این شبکه امروزه در بین مردم رایج و پر کاربرد است، ایفا می
مخاطبان بسیاری در ارتباط هستند و اطالعات بسیاری دریافت، ارسال و به اشتراک گذاشته 

طالعات دارند، این سوال در ذهن ها در نشر ا های بسیاری که این شبکه شود و با توجه به قابلیت می
رسانی بهتر و جذب  ها، اطالع ی خدمات کتابخانه ها در ارائه  شود که جایگاه این شبکه متبادر می

ها چقدر  های عمومی با این قابلیت ی کتابخانه مخاطب چگونه بوده و میزان شناخت و استفاده
 است؟ 
 تغییر این با مواجهه در یشانا یا مقاومت ری وپذی  انعطاف میزان ون اراستا نقش کتابدار ینا در
نگرش  بررسیوهله اول  در پژوهش این هدف که طوری ، بهاست یتحائز اهم یاربس یزن جهانی

ها  در کتابخانه یاجتماع یها شبکه یریبه بکارگ نسبتشهر تهران  یعموم یها کتابخانه کتابداران
 به مخاطب جذب بر میزان چه تا ها شبکه این که پردازد دوم به این موضوع می وهله در و بوده

های  پژوهش حاضر بر آن است تا به پرسش موثرند. برای تبیین این اهداف عمومی های کتابخانه
 زیر پاسخ دهد:

های اجتماعی در  های عمومی شهر تهران چه نگرشی نسبت به شبکه کتابداران کتابخانه( 1
 دارند؟رسانی و جذب مخاطبان به کتابخانه  اطالع
 های اجتماعی در زمینه توسعه علمی کتابداری چگونه است؟ ( از دیدگاه کتابداران، نقش شبکه0

های اجتماعی از نظر کتابداران بستر مناسبی برای اشتراک دانش و اطالعات مفید  آیا شبکه (9
 هستند؟

های اجتماعی کتابخانه موجب افزایش  از دیدگاه کتابداران آیا تبلیغ و معرفی منابع در شبکه (0
  شود؟ درخواست آن از جانب کاربران می

های اجتماعی کتابخانه دنبال  از نظر کتابداران، مخاطبان بیشتر چه محتواهایی را در شبکه (5
 کنند؟ می

 کنند؟ های اجتماعی استفاده می از نظر کتابداران، مخاطبان کتابخانه بیشتر از کدام شبکه (0

 ی پژوهش پیشینه. 2

هایی در داخل و خارج از کشور انجام  دهد که چه پژوهش های پیشین نشان می مرور پژوهش
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ند، ارائه هایی که بیشترین قرابت را با موضوع پژوهش حاضر دار  شده است که در ادامه پژوهش
 شود. می

( در پژوهشی نشان دادند که در حال حاضر 1995نژاد ) الدینی و سلیمانی سعادت نسب، تاج
های اجتماعی را برای اشتراک دانش، تجارب،  های عمومی شهر کرمان شبکه کاربران کتابخانه

 دهند. رار میهای گروهی، سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت مورد استفاده ق ها، انجام فعالیت ایده
های اجتماعی در  ( با توجه به اهمیت نقش شبکه1995از نظر میرزایی، رحیمی و مرادی )

معرفی، برقراری ارتباط، همکاری بین پژوهشگران و تبادل اطالعات، باید برای آموزش در مورد 
 وری موثر آنها تالش کرد.  ها و افزایش بهره های این شبکه قابلیت

ی خدمات  هشی نشان داد که با توجه به گستردگی و تنوع دامنه ارائه( در پژو1995یاری )
ها نسبت به دیگر  های عمومی به اقشار جامعه و ناهمگونی مخاطبان این کتابخانه کتابخانه
 های عمومی دارند.  تری در کتابخانه های اجتماعی، کاربردهای بیشتر و متنوع ها، رسانه کتابخانه

( عضویت در صفحات مربوط به کتاب در 1990آذر و دبلشکی )به زعم دادگران، خرازی 
خوانی شده و این دو مسأله رابطه معناداری با هم  اینستاگرام نیز باعث گرایش کاربران به کتاب

 دارند. 
(، نیز در پژوهشی نشان دادند که بیشتر دانشجویان به استفاده از ابزارهای 0110)1و کومار بات

ها  مند بوده و انتظار دارند که به خاطر این شبکه ها عالقه کتابخانه های اجتماعی توسط شبکه
 ای بهتری دریافت کنند.  خدمات کتابخانه

(، هم نشان دادند که بین چهار نوع تعامالت، اشتراک دانش 0110)2یکسوو ا چن، کایواچو
ها نشان  یافتههای اجتماعی دارد. عالوه بر اینها،  های کاربر را در شبکه بیشترین حجم واکنش

صورت کارآمد در دسترس نسل جوان کارشناسان علوم  تواند به های اجتماعی می دهد که شبکه می
های کتابداری هستند.  رسانی قرار گیرد، زیرا ابزاری کارآمد در فعالیت کتابداری و اطالع

ر و فیلکر. ارتباط بوک، گوگل پالس، توئیت ها نیز عبارتند از فیس ترین و پر بازدیدترین سایت محبوب
ای و کاربران، امکان جدیدی را خلق کرده و ارزش قائل شدن برای  های کتابخانه فعال بین سرویس

های اجتماعی به دیده شدن بهتر علوم کتابداری در محیط دیجیتالی کمک شایانی  ابزار شبکه
                                                           

1. Bhatt & Kumar 

2. Chen, Chu & Xu 
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 (.0110 ،1کند )خان و انصاری می
ها،  های عمومی، چالش درک کتابخانه» خود با موضوعپژوهش در  (0119) 2و جو چوئی

نشان دادند که « های اجتماعی برای بازیابی ها و برداشت نسبت به استفاده از رسانه محرک
ای درک  های اجتماعی را به عنوان ابزاری مهم برای بازاریابی کتابخانه های عمومی، رسانه کتابخانه

 ا و ادراکات صورت گرفته است.ه ها، محرک اند و این بررسی از سه منظر چالش کرده
« های اجتماعی ها در شبکه کتابخانه»( در پژوهشی با عنوان 0119) 3یروو سپریونو  یاورسکا،

ها به ارتقاء اطالعات و خدمات  های اجتماعی در کتابخانه نشان دادند که استفاده از ابزارهای شبکه
کند و  ایجاد بسترهای اطالعاتی کمک میای و  ای به منظور توسعه و انتشار روابط حرفه کتابخانه

 شود. باعث تقویت تصویر کتابخانه در جامعه به عنوان یک نهاد اطالعاتی مدرن می
ها  های اجتماعی و کاربرد آن های انجام شده، سعی بر توجه به نقش شبکه با اینکه در پژوهش

ها به بررسی نقش  ز این پژوهشها بوده، اما این نکته قابل تأمل است که در هیچ یک ا در کتابخانه
طور خاص پرداخته نشده و همچنین در هیچ یک از این  های اجتماعی در جذب مخاطب به شبکه

های عمومی مورد بررسی قرار نگرفته و این خالء احساس  ها در کتابخانه ها تأثیر این شبکه پژوهش
تمام زندگی مردم تأثیر گذاشته است و گیر شده و در  ها همه شود، زیرا با توجه به اینکه این شبکه می

های  های بسیاری به سمت تحول دیجیتال برداشته شده، نقش این شبکه با توجه به اینکه گام
ی خدمات مفیدتر  ها، ارائه اجتماعی در توسعه فرهنگ مطالعه، جذب عموم مردم به کتابخانه

 ها و حتی نوع نیاز مخاطبان بسیار تأثیرگذار است. کتابخانه
رسانی  ای و اطالع ها در خدمات کتابخانه ژوهش حاضر بر آن است که تأثیر حضور این شبکهپ

ریزی  های عمومی را مورد ارزیابی قرار دهد تا براساس نتایج برنامه و جذب مخاطب به کتابخانه
 ای و سهولت استفاده ها در خدمات کتابخانه کارگیری این شبکه درست و مناسبی برای استفاده و به

 ها برای مخاطبان انجام شود.  از کتابخانه

 شناسی پژوهش روش. 3

ابزار پژوهش پرسشنامه محقق  روش این پژوهش پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است.
                                                           

1. Khan & Ansari 

2. Choi & Joo 

3. Yavorska, Prihunov & Syerov 
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متخصص خبره رشته ارزیابی  5مند و  آموخته و حرفه دانش 11 ساخته است که روایی آن با کمک
( و برای تحلیل 70/1گردید ) بررسی کرونباخ آلفا ضریب محاسبه روش از نیز پژوهش شد. پایایی

های عمومی  کتابدار کتابخانه 901و فریدمن استفاده شد. جامعه آماری شامل  K2ها از آزمون  داده
های سازمان فرهنگی هنری شهرداری شهر  های عمومی کشور و کتابخانه شاغل در نهاد کتابخانه

های عمومی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری  تابخانههای زیر نظر نهاد ک تهران است. کتابخانه
های عمومی کشور را  ای از کتابخانه اند که مجموعه گسترده شهر تهران به این دلیل انتخاب شده

های  های عمومی بوده است. استفاده از شبکه شوند و هدف پژوهش در کتابخانه شامل می
و خط مشیء و استانداردهای متنوع این دو نوع ی عمومی مورد نظر بوده  اجتماعی در هر کتابخانه

گیری مورگان انجام  گیری با استفاده از جدول نمونه کتابخانه مد نظر این پژوهش نبوده است. نمونه
کتابدار پرسشنامه  190صورت تصادفی بین کتابداران توزیع و از این تعداد   پرسشنامه به 199شد و 

 را تکمیل و تحویل دادند.

 های پژوهش یافته. 0

 در اجتماعی های شبکه به نسبت نگرشی چه تهران شهر عمومی های کتابخانه : کتابداران1پرسش
 دارند؟  کتابخانه به مخاطبان جذب و رسانی اطالع

 ه وضعیت درخواست کاربرانزمین در کا نتایج آزمون مجذور توزیع فراوانی و -1جدول 

 های های وابسته به نهاد کتابخانه اجتماعی در کتابخانههای  برای ایجاد امکان استفاده از شبکه

 و سازمان شهرداری شهر تهران عمومی کشور

 های آماری ویژگی

 ها گزینه
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

درصد 

 معتبر

 درصد

 تراکمی

 فراوانی مورد

 انتظار

 کا مجذور

(  ) 

 هدرج

 آزادی

سطح 

 معناداری

 10 9/14 9/14 3/21 33 بلی

41/9 6 004/0 
 10 600 6/21 2/43 55 خیر

    9/42 22 بدون پاسخ

   600 600 632 جمع کل

از سوی کاربران که بیان کردند نفر(  99درصد ) 9/00بیش از نیمی از کتابداران، یعنی 
 1/97حالی است که  این در واند  های اجتماعی را داشته درخواست ایجاد امکان استفاده از شبکه

نظری برخالف آن را ابراز داشته و گفته بودند درخواستی از سوی کاربران برای نفر(  55درصد )
در این میان چهل و چهار نفر از کتابداران  .اند های اجتماعی نداشته ایجاد امکان استفاده از شبکه



 11 ...رسانی و جذب خماطبنیی اجتامعی در هببود وضعیت اطالعهاتأثری شبکه

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

های  تابخانهک در کتابدارانتوان گفت که  می ،بنابراینسؤال مذکور را بدون پاسخ گذاشته بودند. 
صورت معناداری  هب های عمومی کشور و سازمان شهرداری شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه

های اجتماعی را در  شان درخواست ایجاد امکان استفاده از شبکه اند که کاربران اظهار داشته
 اند. شان داشته های کتابخانه

 هزمین در کا نتایج آزمون مجذور توزیع فراوانی و -۲جدول 

 های اجتماعی پذیری جذب مخاطب از طریق شبکه وضعیت امکان

 های آماری ویژگی

 ها گزینه
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

درصد 

 معتبر

 درصد

 تراکمی

 فراوانی مورد

 انتظار

 کا مجذور

(  ) 

 هدرج

 آزادی

سطح 

 معناداری

 5/96 5/92 5/92 92 612 بلی

69/625 6 000/0 
 9/96 600 5/5 2/5 60 خیر

    5/0 6 بدون پاسخ

   600 600 632 جمع کل

های اجتماعی در مقایسه  شبکهکه اند  داشته نفر( اظهار 179درصد ) 5/90یعنی اکثر کتابداران 
 11درصد ) 5/5شود. با این وجود  های سنتی در کتابخانه موجب جذب مخاطبان می با سایر روش

های سنتی سبب جذب  های اجتماعی نسبت به دیگر روش شبکهگزارش داده بودند که آنها نفر( 
 مطالعه در مورد کتابدارانکه  توان چنین عنوان نمود این اساس می بر .شود مخاطب نمی

صورت  هب و سازمان شهرداری شهر تهرانهایعمومیکشور های وابسته به نهاد کتابخانه کتابخانه
های سنتی در کتابخانه موجب  اجتماعی نسبت به سایر روشهای  شبکهکه  اند بیان کردهمعناداری 

 شوند. جذب مخاطبان می
  کا نتایج آزمون مجذور توزیع فراوانی و -۳جدول 

 های اجتماعی وضعیت افزایش تعداد کاربران در مدت استفاده از شبکه هزمین در

 های آماری ویژگی

 ها گزینه
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

درصد 

 معتبر

 درصد

 تراکمی

 فراوانی مورد

 انتظار

 مجذور

 (  ) کا

 هدرج

 آزادی

سطح 

 معناداری

 56 2/34 2/34 1/25 32 بلی

16/24 6 000/0 
 56 600 1/61 3/9 63 خیر

    1/22 34 بدون پاسخ

   600 600 632 جمع کل

اند  اعتقاد داشتهکتابداران نفر(  90درصد ) 0/90در حدود شود که  نتایج چنین استنتاج می از
آنها افزوده شده است. با این وجود،   های اجتماعی، بر تعداد کاربران در مدت استفاده از شبکهکه 
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های اجتماعی تعداد  نفر( آنها نشان دادند که در مدت استفاده از شبکه 19درصد ) 0/17
های وابسته به نهاد  بخانهکتا در کتابدارانکه نتیجه گرفت توان  . میشان تغییری نداشته است کاربران

که  اند اظهار داشتهصورت معناداری  ه ب های عمومی کشور و سازمان شهرداری شهر تهران کتابخانه
 شان اضافه شده است. های اجتماعی بر تعداد کاربران در مدت استفاده از شبکه

 چگونه کتابداری علمی توسعه زمینه در اجتماعی های شبکه نقش کتابداران دیدگاه : از0پرسش
 است؟

  کا نتایج آزمون مجذور توزیع فراوانی و -8جدول 

 مشارکت کتابداران در یک گروه تخصصی مرتبط با رشته هزمین در

 های آماری ویژگی

 ها گزینه
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

 درصد

 تراکمی

 فراوانی مورد

 انتظار

 کا مجذور

(  ) 

 هدرج

 آزادی

سطح 

 معناداری

 94 4/11 4/11 624 بلی

 94 600 3/44 24 خیر 000/0 6 25/52

   600 632 جمع کل

شان عضو  در یک گروه تخصصی مرتبط با رشتهنفر(  100درصد ) 0/77یعنی کتابداران  اکثر
در هیچ گروه تخصصی مرتبط با  کتابداراننفر(  00درصد ) 9/00حالی است که  این در و هستند

 خود عضویت ندارند.  رشته
 های اجتماعی نقش شبکه االت مربوط به میزانؤسکتابداران به پاسخ  -۵جدول 

 در زمینه توسعه علمی کتابداری

انحراف 

 معیار
 میانگین

خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 ها گزینه

 ویژگیهای آماری
 عنوان

94/0 49/2 
های اجتماعی برای  نیازبه وجود شبکه فراوانی 2 3 61 12 92

 فراوانی درصد 1/6 2/2 1/3 4/22 6/56 علمی در کارتوسعه 

32/0 21/2 
های تخصصی بین  فراهم شدن همکاری فراوانی 4 1 66 13 91

 فراوانی درصد 6/6 2/2 1 21 1/54 های اجتماعی کتابداران با استفاده از شبکه

های  نقش شبکه میزانسؤاالت مربوط به به  کتابدارانهای پاسخ  فراوانی، درصد و میانگین
 97/0با  01که میانگین مربوط به سؤال است آن  اجتماعی در زمینه توسعه علمی کتابداری بیانگر

های تخصصی بین  های اجتماعی همکاری ، استفاده از شبکهندبودگزارش داده  کتابدارانآن  که در
ر سؤال این بخش یعنی، سؤال کند، نسبت به میانگین دیگ کتابداران را تا حد بسیار زیادی فراهم می

 . تا حدودی بیشتر بوده است 09/0با عدد  19
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 های اجتماعی تک متغیری برای بررسی نقش شبکه tنتایج آزمون  -۶جدول 

 در زمینه توسعه علمی کتابداری از دیدگاه کتابداران

 های آماری ویژگی

 متغیر
 میانگین

انحراف 

 معیار
 تعداد

میانگین 

 فرضی

تفاضل 

 ها میانگین
t 

درجه 

 آزادی

احتمال 

 خطا

های اجتماعی  نقش شبکه میزان
 در زمینه توسعه علمی کتابداری

11/3 51/6 632 1 11/4 9/44 632 000/0 

دیدگاه  از های اجتماعی در زمینه توسعه علمی کتابداری نقش شبکه آنکه میزاندلیل   به
بوده است، لذا  5تا  1ای از  پنج درجهمقیاس لیکرت  سؤال در 0متشکل از  هنام در پرسشکتابداران 

نقش  که میزاناظهار نمود توان چنین  . میاست 0با میانگین فرضی ، 11الی  0نمرات آن بین  هدامن
باالتر صورت معناداری  هب کتابداراندیدگاه  از های اجتماعی در زمینه توسعه علمی کتابداری شبکه

های عمومی کشور و  های وابسته به نهاد کتابخانه کتابخانه در کتابدارانحد متوسط بوده و  از
های اجتماعی در زمینه توسعه علمی  شبکهکه  اند سازمان شهرداری شهر تهران بر این باور بوده

 .نقش دارنددرصد(  70)کتابداری تا حد زیادی 
 مفید اطالعات و دانش اشتراک برای مناسبی بستر اجتماعی های شبکه کتابداران نظر : به9پرسش

 هستند؟
 های اجتماعی فراهم بودن بستر مناسب در شبکه االت مربوط به میزانؤس کتابداران بهپاسخ  -۷جدول 

 برای اشتراک دانش

انحراف 

 معیار
 میانگین

خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 ها گزینه

 های آماری ویژگی
 عنوان

05/6 92/2 
در میان منتشر کردن اطالعات  فراوانی 1 64 49 15 16

 فراوانی درصد 3/2 5/1 3/65 3/20 4/22 صورت غیرحضوری مخاطبان به

15/0 2/2 
های   مناسب بودن ابزار شبکه فراوانی 0 2 42 12 35

 فراوانی درصد 0 1/6 5/64 1/29 4/21 اجتماعی برای اشتراک دانش

فراهم بودن بستر  میزان سؤاالت مربوط بهبه  کتابدارانهای پاسخ  فراوانی، درصد و میانگین
که سؤال  ردآن دا حکایت از های اجتماعی برای اشتراک دانش و اطالعات مفید، مناسب در شبکه

های اجتماعی تا حد بسیار زیادی  اند شبکه داشته اظهار کتابدارانآن  که در 9/0 با میانگین 09
یعنی  ،این بخش ده درال مطرح شؤس ، نسبت به دیگرابزاری مناسب برای اشتراک دانش هستند

توان چنین عنوان نمود که  توجه به نتایج حاصل می باالتر است. با 99/9با میانگین  01سؤال 
های عمومی کشور و سازمان شهرداری شهر  های وابسته به نهاد کتابخانه کتابخانه در کتابداران
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برای اشتراک دانش و های اجتماعی  تا حد زیادی بستر مناسب در شبکهکه  تهران گزارش دادند
 اطالعات مفید فراهم است.

 های اجتماعی فراهم بودن بستر مناسب در شبکه میزانتک متغیری برای بررسی  tنتایج آزمون  -4جدول 

 برای اشتراک دانش

 های آماری ویژگی

 متغیر
 میانگین

انحراف 

 معیار
 تعداد

میانگین 

 فرضی

تفاضل 

 ها میانگین
t 

درجه 

 آزادی

احتمال 

 خطا

فراهم بودن بستر مناسب  میزان
های اجتماعی برای  در شبکه

 اشتراک دانش و اطالعات مفید

42/3 29/6 632 1 42/4 24/40 632 000/0 

های اجتماعی برای اشتراک دانش و  فراهم بودن بستر مناسب در شبکه آنجا که میزان از
مقیاس لیکرت پنج  سؤال در 0پرسشنامه پژوهش حاوی  در کتابداراندیدگاه  از اطالعات مفید

. است 0با میانگین فرضی  11الی  0نمرات آن بین  هرو دامن این بوده است، از 5تا  1ای از  درجه
سطح  تفاوت معناداری در نمیانگیاین دو این زمینه نشان داد که بین  درنیز تک متغیری  tآزمون 

شود  نتیجه گرفته میچنین  بنابراین، .(     P<90/01 ,11/1وجود دارد ) 11/1از  تر خطای کم
 از های اجتماعی برای اشتراک دانش و اطالعات مفید فراهم بودن بستر مناسب در شبکه که میزان

های وابسته  کتابخانه در کتابدارانبوده و بیشتر  حد متوسط از صورت معناداری ه ب کتابداراندیدگاه 
های  در شبکهکه  رداری شهر تهران نشان دادندهای عمومی کشور و سازمان شه به نهاد کتابخانه

بستر مناسب فراهم ( درصد 09)اجتماعی برای اشتراک دانش و اطالعات مفید تا حد زیادی 
 است.

 یشکتابخانه موجب افزا یاجتماع یها منابع در شبکه یو معرف یغتبل یاکتابداران آ یدگاهاز د :0پرسش
 شود؟ یدرخواست آن از جانب کاربران م

 کا نتایج آزمون مجذور توزیع فراوانی و -2جدول 

 افزایش درخواست کاربران برای منابع تبلیغ شده هزمین در

 اریمهای آ ویژگی

 ها گزینه
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

درصد 

 معتبر

 درصد

 تراکمی

فراوانی 

 انتظار مورد

 کا مجذور

(  ) 

 هدرج

 آزادی

سطح 

 معناداری

 31 4/92 4/92 33 614 بلی

 31 600 3/5 2/5 60 خیر 000/0 6 22/622

   600 600 632 کل

کتابداران معتقد هستند که تبلیغ و معرفی منابع در نفر(  100درصد ) 0/90در حدود 
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درصد  9/5های اجتماعی کتابخانه موجب افزایش درخواست آن از سوی کاربران شده و تنها  شبکه
اند. در این میان دوازده نفر از کتابداران به  کتابداران نظری برخالف آن را اظهار داشتهنفر(  11)

این  کا در آزمون مجذور های استخراج شده از هرحال یافته درسؤال مورد نظر پاسخ نداده بودند. 
 کای جدول مجذور مقدار ( از   99/190)حاصله که مقدار مجذور کای  مورد نشان داد

 تر است. ، بزرگ11/1تر از  سطح خطای کم در 1 آزادی هبا درج (   09/0)
 دنبال کتابخانه اجتماعی های شبکه در را محتواهایی چه بیشتر مخاطبان کتابداران نظر : از5پرسش

 کنند؟ می

 
 های اجتماعی محتوای مورد پسند کاربران در شبکه -1نمودار 

محتوای ، میانگین های اجتماعی شبکهچهار محتوای مورد پسند کاربران در میان  از
در مقایسه با میانگین سایر محتوای مورد پسند مطرح شده، (    =59/1)رسانی خدمات  اطالع
های مورد پسند  محتوی همجموع بین میانگین رتب که در بودهآن  نتایج حکایت از است. سایربیشتر 

محتوای  هصورتی که میانگین رتب هداشته، ب هایی وجود تفاوتهای اجتماعی  کاربران در شبکه
 در این زمینهذکر شده های  محتوا دیگر ه( نسبت به میانگین رتبj  =70/0)رسانی خدمات  اطالع
 آن بود که مقدار این مورد بیانگر نتایج آزمون فریدمن در این در حالی است که. باشد می بیشتر

  10/09بدست آمده )
 9آزادی  ه( با درج   90/11) کای جدول آزمون مجذور ( از مقدار  

محتواهای مورد بین  کهنتیجه گرفت توان  رو می این از تر است. بزرگ 11/1از  تر سطح خطای کم در
های  کتابخانه در کتابداران. داردتفاوت معناداری وجود های اجتماعی  پسند کاربران در شبکه
 که اند ی شهر تهران بر این باور بودههای عمومی کشور و سازمان شهردار وابسته به نهاد کتابخانه

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

اطالع رسانی  

 خدمات

 معرفی منابع مطالب علمی مطالب سرگرمی

ن
گی
یان
م
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های  رسانی خدمات را در مقایسه با سایر محتوا های اجتماعی محتوی اطالع کاربران در شبکه
 .پسندند عنوان شده بیشتر می

 کنند؟ می استفاده اجتماعی های شبکه کدام از بیشتر کتابخانه مخاطبان کتابداران، نظر : از0پرسش

 
 های اجتماعی مورد استفاده ه شبکهنتایج آزمون فریدمن جهت مقایس توصیفی وهای  داده -۲نمودار

 های عمومی کشور و سازمان شهرداری شهر تهران های وابسته به نهاد کتابخانه در کتابخانه

های عمومی  های وابسته به نهاد کتابخانه شش شبکه اجتماعی مورد استفاده در کتابخانهمیان  از
صورت  به(   =79/1)شبکه اجتماعی تلگرام میانگین  اری شهر تهران،کشور و سازمان شهرد

آپ  به شبکه اجتماعی واتس (  =10/1)ترین میانگین نیز با  و کم بودهها  بارزی بیش از سایر شبکه
های یاد شده دو شبکه اجتماعی فیسبوک  از نکات جالب توجه آنکه در کتابخانه .تعلق داشته است

ه که بین میانگین رتباست آن  حاکی از 0 نمودارهای  سایر یافتهاند.  و الین مورد استفاده قرار نگرفته
ه شبکه اجتماعی که میانگین رتب طوری ه، بوجود داردتفاوت های اجتماعی مورد استفاده  شبکه
بیشتر است. های اجتماعی ذکر شده  ه دیگر شبکهمیانگین رتب مقایسه با ( درj  = 90/9)م تلگرا

کسب شده  که مقدار در این زمینه نشان دادآزمون فریدمن  نتایج حاصل از عالوه بر آن،
(90/00  

سطح  در 9آزادی  ه( با درج   90/11کای جدول ) آزمون مجذور مقدار از(   
های  شبکهکه بین  نمود توان چنین اظهار می توجه به این امر با تر است. بزرگ، 11/1تر از  خطای کم

های  کتابخانه در کتابداران. داردتفاوت معناداری وجود ها  اجتماعی مورد استفاده در کتابخانه
های  ها شبکه های عمومی کشور و سازمان شهرداری شهر تهران که در آن وابسته به نهاد کتابخانه

 کنند. های اجتماعی بیشتر استفاده می شود، از تلگرام نسبت به دیگر شبکه اجتماعی استفاده می

0
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 نتایج آزمون فریدمن های توصیفی و داده -2جدول 

 تماعی مورد استقبال کاربرانهای اج شبکه همقایس برای

 

 های آماری ویژگی

 های اجتماعی شبکه
 میانگین

انحراف 

 معیار

خطای 

 معیار

ترین  کم

 نمره

بیشترین 

 نمره

میانگین 

 ها رتبه
    تعداد

 هدرج

 آزادی

سطح 

 معناداری

 66/2 6 0 02/0 5/0 23/0 اینستاگرام 6

632 21/522 5 000/0 

 29/5 6 0 04/0 2/0 9/0 تلگرام 4

 12/4 6 0 06/0 65/0 04/0 سروش 2

 61/2 6 0 02/0 21/0 61/0 فیسبوک 2

 32/4 6 0 04/0 44/0 05/0 الین 5

 11/4 6 0 06/0 61/0 02/0 واتس آپ 1

میانگین باالتری را میان شش شبکه اجتماعی مورد استقبال کاربران، شبکه اجتماعی تلگرام،  از
ترین میانگین  حالی است که کم این در و های اجتماعی دارد شبکه مقایسه با سایر ( در  = 9/1)

آن  های جدول فوق حکایت از یافته ( است. دیگر  = 10/1)شبکه اجتماعی سروش مربوط به 
 طوری همتفاوت بوده، ب یکدیگر ازهای اجتماعی مورد استقبال کاربران  شبکه هه میانگین رتبک دارد

های  شبکه سایر ه( نسبت به میانگین رتبj  = 99/5)شبکه اجتماعی تلگرام  هکه میانگین رتب
آزمون  های بدست آمده از بوده است. همچنین یافته بیشترصورت آشکاری  بهشده اجتماعی ذکر 

  97/599محاسبه شده ) که مقداره آن بود نیز بیانگر فریدمن
کای  آزمون مجذور مقدار ( از  

رو  این از ،تر است بزرگ، 11/1از  تر سطح خطای کم در 5آزادی  ه( با درج   19/15بحرانی )
 تفاوت معناداری وجودهای اجتماعی مورد استقبال کاربران  شبکهکه مابین  نتیجه گرفتتوان  می

های وابسته به نهاد  کتابخانه درکتابداران که  گفتتوان  توجه به نتایج می ت. باداشته اس
آنها از شبکه   کاربران که های عمومی کشور و سازمان شهرداری شهر تهران معتقدند کتابخانه

 .کنند های اجتماعی عنوان شده بیشتر استقبال می اجتماعی تلگرام در مقایسه با سایر شبکه

 گیری نتیجه. 5

های  در این پژوهش سعی شد که نظرات کتابداران درباره برخی از موارد استفاده شبکه
ای طراحی و در مرحله  های عمومی بررسی شود. برای این منظور پرسشنامه اجتماعی در کتابخانه

مندان رشته قرار گرفت تا روایی آن بررسی شود.  آموختگان و حرفه اول در اختیار چند نفر از دانش
خبره رشته قرار داده شد و پس از بررسی و اعمال  5از تایید روایی، در مرحله دوم در اختیار پس 

های عمومی زیر نظر  کرونباخ در اختیار کتابداران کتابخانه آلفای ضریب با پایایی بررسی و ویرایش
 هنری شهرداری تهران قرار گرفت. -های عمومی کشور و سازمان فرهنگی  نهاد کتابخانه
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های اجتماعی  نتایج این پژوهش نشان داد که به نظر اکثر کتابداران شهر تهران، حضور شبکه
های  رسانی و جذب مخاطبان به کتابخانه مفید بوده و ایشان خود از شبکه برای بهبود اطالع

ای  های اجتماعی در خدمات کتابخانه نمایند. به نظر ایشان اگر از شبکه اجتماعی استفاده می
رسانی از قبیل معرفی منابع،  ده شود، چه در مورد جستجو، تمدید و... و چه در موارد اطالعاستفا

های دیدنی و... برای ارائه بهتر خدمات کتابخانه مفیدتر خواهد بود. با توجه به اینکه  مشاهیر، مکان
داد قابل های پژوهش همزمان با شروع فیلترینگ تلگرام جمع آوری شده است، با این وجود تع داده

های اجتماعی مورد  دهد که این شبکه بیش از سایر شبکه های کتابداران نشان می توجهی از پاسخ
های اجتماعی در زندگی روزمره بوده و  استفاده است. این قضیه در واقع بیانگر میزان نفوذ شبکه

ن شبکه اجتماعی بر است، با این وجود استفاده از ای اگرچه عبور از فیلترینگ برای افراد هزینه
 متوقف نشده است.

رسانی را در  ها، کتابداران اعتقاد دارند مخاطبانشان بیشتر محتواهای اطالع همچنین طبق یافته
کنند. معرفی منابع، مطالب سرگرمی و علمی نیز از محتواهای مورد  های اجتماعی دنبال می شبکه

ایج به دست آمده، شبکه اجتماعی عالقه مخاطبان است. با توجه به بررسی صورت گرفته و نت
های مورد مطالعه داشته است و پس از آن در سطح  تلگرام بیشترین کاربرد را بین مخاطبان کتابخانه

مند هستند تا صفحات احتمالی کتابخانه  دوم شبکه اجتماعی اینستاگرام قرار دارد و مخاطبان عالقه
ترین میزان  دهد شبکه اجتماعی سروش کم می را در اینستاگرام دنبال نمایند. بررسی حاضر نشان
رسد با توجه به فیلترینگ تلگرام و ظهور شبکه  استفاده را میان مخاطبان کتابخانه دارد. به نظر می

اجتماعی سروش با بستری مشابه تلگرام، باز هم این شبکه نتوانسته مخاطبان را به سمت خود 
ها وجود دارد این است که هیچ یک از کتابداران  جذب نماید. نکته قابل تأملی که در این پاسخ

های اجتماعی ندارد. به نظر  کارگیری شبکه اند که کتابخانه نیازی به استفاده و به اعالم نکرده
ای تمایل دارند و  های اجتماعی برای ارائه خدمات کتابخانه رسد کتابداران برای استفاده از شبکه می

کارگیری این نوع فناوری یعنی استفاده از  مند به و کتابداران عالقهها  رسد که کتابخانه به نظر می
ای و ارتباط با مراجعان هستند. تحول دیجیتال از  های اجتماعی در ارائه خدمات کتابخانه شبکه

ها نیز قابل  شود. این بحث در کتابخانه های بحث تحول سازمانی محسوب می جمله زیرمجموعه
های تأثیرگذاری  ها بخواهند در عرصه جدید فعالیت عنی اگر کتابخانهکارگیری است، ی طرح و به

های جدید مطابق نموده و از این  داشته باشند، نیازمند این هستند که خدمات خود را با فناوری
ها در جهت گسترش و بهبود کیفیت خدمات خود استفاده نمایند. ویژگی مشترک این عصر  قابلیت



 70 ...رسانی و جذب خماطبنیی اجتامعی در هببود وضعیت اطالعهاتأثری شبکه

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

ها، توجه ویژه به مخاطبان و نیازهای آنها است. در این بین یکی  تابخانه)تحول دیجیتال( با هدف ک
تواند باشد،  ها هم می ی خدمات کتابخانه کارگیری برای ارائه های جدید که قابل به از این فناوری

ها و دریافت نظرات و  رسانی به آن های اجتماعی برای ارتباط با مخاطبان، اطالع استفاده از شبکه
ها  گذرانند و کتابخانه ها می ها است. اغلب افراد، روزانه زمان زیادی را در این شبکه آن نیازهای

 ها با مخاطبان خود ارتباط برقرار نمایند. توانند از طریق این شبکه می
با توجه به استقبال گسترده کاربران اند،  ( نیز اشاره کرده0110همانطور که بات و کومار )

این  کاربردهایهای اجتماعی مجازی، بررسی  جوان و نوجوان از شبکه خصوصًا قشر ،اینترنتی
 ریزی دقیق ضروری است.  اتخاذ تصمیمات صحیح و برنامه برایها  شبکه

کاربران با  مطالب مورد پسندهای اجتماعی، به اشتراک گذاشتن  شبکه های قابلیتیکی از 
های اجتماعی، از اهمیتی  ر شبکهها د مندی یکدیگر است. موضوِع به اشتراک گذاشتن عالقه

توان گفت بدون آن، شبکه اجتماعی معنا نخواهد  که میطوری  به باشد، میبرخوردار بسیاری 
 .داشت

 ها اند، این شبکه  ( نیز اشاره کرده0110، همانطور که چن و همکاران )ها برخالف سایر رسانه
ن نیز دارند، به طوری که کاربران ویژگی تعاملی بود شود، های مشترک می باعث ایجاد همکاری

 ها به اشتراک گذاشته و با هم تبادل نظر داشته باشند.  توانند محتوای دلخواه خود را در آن می

های اجتماعی مجازی، پدیدار شدن خرد جمعی است. نیروی  های مهم شبکه یکی از شاخصه
گیری از ابزارهای  ترنتی و بهرهتفکر و ذهن کاربران شبکه اجتماعی، به مدد تعامالت اجتماعی این

 پردازند. به پردازش مطالب می شوند و اینترنتی با یکدیگر ترکیب و همراه می

ترین مخاطبان را دارند،  ترین و متنوع های عمومی که بزرگ ویژه کتابخانه ها و به در کتابخانه
ه حساب آیند. سازی و آموزش ب توانند ابزاری قدرتمند برای فرهنگ های اجتماعی می شبکه

ای  بهتر خدمات کتابخانه ی کتابداران با ارتقای سطح دانش و افزایش اطالعات خود در زمینه ارائه
ی  های جدیدی برای ارتباط با مخاطبان خود و ارائه در عصر جدید و در صورتی که به دنبال راه

ند شد که برای بقای تر خدمات کتابخانه به مخاطبان باشند، متوجه خواه تر و آسان بهتر، سریع
ها،  ها ناچار هستند با پیشرفت تکنولوژی همراه شده و به جای سکون یا مقابله با آن کتابخانه

 راستا با فناوری حرکت نمایند. هم
های اجتماعی یا یکی از کاربردهای  های پیشین، بیشتر به بررسی یکی از انواع شبکه در پژوهش
به جز کتابخانه پرداخته شده است، نتایج پژوهش حاضر با هم در محیطی  ها، آن  این نوع شبکه
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( که مربوط به اشتراک دانش 1995نژاد ) الدینی و سلیمانی های سعادت نسب، تاج نتایج پژوهش
( که مربوط به جنبه تبادل علمی است از سوی 1995سو و میرزایی، رحیمی و مرادی ) است از یک

ها و کاربردهای  در پژوهش حاضر به تعداد بیشتری از جنبهراستا است، با این تفاوت که  دیگر، هم
 های اجتماعی پرداخته شده است.  استفاده از شبکه

زاده و  خوانی و مطالعه، با پژوهش قاضی همچنین نتایج این پژوهش در رابطه با افزایش کتاب
ه به نقش های انجام شده، سعی بر توج راستا است. با اینکه در پژوهش ( هم1997جهانشاهی )

ها شده، اما این نکته نیز قابل تأمل است که در هیچ  ها در کتابخانه های اجتماعی و کاربرد آن شبکه
طور خاص  های اجتماعی در جذب مخاطب به ها، به بررسی نقش شبکه یک از این پژوهش

ی عمومی ها ها در کتابخانه ها تأثیر این شبکه پرداخته نشده و همچنین در هیچ یک از این پژوهش
شود، زیرا با توجه به اینکه این  ها احساس می مورد بررسی قرار نگرفته و این خالء در پژوهش

های بسیاری  گیر شده و در تمام زندگی مردم تاثیر گذاشته است و با توجه به اینکه گام همه ها شبکه
نگ مطالعه، های اجتماعی در توسعه فره به سمت تحول دیجیتال برداشته شده، نقش این شبکه

ها و حتی نوع نیاز مخاطبان بسیار  خدمات مفیدتر کتابخانه ی ها، ارائه جذب عموم مردم به کتابخانه
 تاثیرگذار است. 

گیر در دنیای کنونی هستند که بسیار کاربرپسند و  های همه های اجتماعی یکی از فناوری شبکه
گیر شدن باشد که از آن جمله  ث این همهاند. شاید عوامل بسیاری باع مورد توجه عموم قرار گرفته

 ها اشاره کرد. توان به سهولت استفاده، ارزان بودن، در دسترس بودن و تعاملی بودن این شبکه می
ای است، یعنی اگر مخاطبان و  های اجتماعی بسیار مرتبط با سواد رسانه بحث کلی شبکه

ها را داشته باشند، برعکس آنچه که  ها توان تحلیل و ارزیابی محتوای شبکه کاربران این شبکه
گاه ها به دنبال آن است می فیلترینگ این شبکه سازی جامعه و  توان از قدرت و امتیازات آن در آ

ها، از  ای جامعه استفاده کرد. اگر بتوانیم به جای در نظر گرفتن معایب این شبکه ارتقای سواد رسانه
ی خدمات به تمام اقشار جامعه  ها که همان ارائه کتابخانههای آنها در پیشبرد اهداف  مزایا و قابلیت

خدمات  ی ها در جهت گسترش ارائه بدون هیچ محدودیتی است، بهره ببریم و از این قابلیت
 کتابخانه به عموم جامعه استفاده کنیم، گام ارزشمندی برخواهیم برداشت.

 پیشنهادهای پژوهش . 6

های مجازی و ایجاد کاربری در  ها در شبکه با توجه به نتایج به دست آمده، حضور کتابخانه
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ها، تأثیر مثبتی در روند کار و  های این نوع شبکه ی خدمات و استفاده از قابلیت ها برای ارائه آن
ها و  برنامهافزارها و  آنها دارد و در صورتی که کتابداران در زمینه استفاده از نرم  خدمات رسانی

توانند عالوه بر اینکه مخاطبین را به سمت  های مجازی آموزش ببینند، می کارکردهای این شبکه
رسانی و سایر خدمات  های جدید و پرکاربردی نیز برای اطالع ها هدایت کنند، راه کتابخانه
 ای داشته باشند. کتابخانه

های عمومی   سازان در حوزه کتابخانه گذاران و تصمیم شود، سیاست  بر این اساس پیشنهاد می
 یاجتماع مسئولیت تحقق در یتعامل یمجاز فضای و های اجتماعی  بیش از پیش بر اهمیت شبکه

 انسانی نیروی از اعم ،و خرد یانیالزم در سطوح کالن، م های     زیرساخت و کرده تاکیدها  کتابخانه
 کارآمد های  گذاری یاستو با س سازند فراهم را... و فناورانه بسترهای و مالی منابع فعال، و توانمند

 نهادینه جامعه بطن در را عمومی های  کتابخانه یگاهجا یجبه تدر بتوانند ،هدفمند های  ریزی  برنامه و
 .کنند

استفاده  ی،عموم های  کتابخانه در بین یرقابت یفضا یجادبه منظور ا شود  می پیشنهاد همچنین
نرخ مطالعه در  یشها و افزا و جذب مخاطبان در استفاده از منابع کتابخانه یمجاز یاز فضا

 .شود واقع مدنظر عمومی های کتابخانه عملکرد ارزیابی درجامعه، 
گیر  های عمومی نیز در راستای پیشرفت فناوری، از این فناوری همه شود کتابخانه پیشنهاد می

های آن از  خدمات خود استفاده نموده و از قابلیت ی که مورد استفاده عمومی مردم است، در ارائه
گیری با مخاطبان و... برای  گیری با سایر کتابداران، ارتباط گذاری دانش، ارتباط جمله به اشتراک
ها  شود از این شبکه ها و سیر به عصر دیجیتال استفاده نمایند. همچنین پیشنهاد می گسترش فعالیت

توان از  های علمی به زبان عموم استفاده شود. بدین منظور می  ی یافته منظور ترویج علم و اشاعه به
های  های آنالین، استفاده از کلیپ و فیلم  ابزارهای مختلف ترویج علم همچون برگزاری نشست

 مستند، کاریکاتور، تورهای مجازی و... استفاده کرد. 
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