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هایی است که به کاربرد  جامعه آماري این پژوهش شامل پژوهش. شود می
ها  بررسی پژوهش. ندا پرداخته هاي دانشگاهی هاي اجتماعی در کتابخانه رسانه

هاي  هاي اجتماعی در کتابخانه کاربردهاي گوناگون رسانهکه نشان داد 
هاي  توان از رسانه دهایی که میدانشگاهی بسیار متنوع است و بیشتر کاربر

و شده   داشت، در مقاالت بررسی هاي دانشگاهی انتظار اجتماعی در کتابخانه
هاي روزمره  فعالیت هاي اجتماعی گوناگون در رسانه. شده است  ها اشاره به آن

هاي  مروري جامع بر کاربرد رسانه .اند هاي دانشگاهی نقش داشته کتابخانه
هاي دانشگاهی وضعیت کنونی این پدیده در  نهاجتماعی در کتابخا

  .کشد به تصویر میرا هاي دانشگاهی  کتابخانه
هـاي دانـشگاهی، تحلیـل     هـاي اجتمـاعی، کتابخانـه      رسانه :ي کلیدي ها  واژه

 محتوا، کاربرد

  
  مقدمه و بیان مسئله

 در هاي جدید که در اکثر مراکز علمی و یا غیرعلمی، امروزه باعث تحوالتی یکی از بحث
هاي  ها و یا نهادهاي مختلف شده است، رسانه ارتباطات بین افراد و یا حتی سازمان

هاي اجتماعی ابزارهاي مبتنی بر اینترنت و  رسانه. هاي اجتماعی است اجتماعی و یا شبکه
گذاري، بحث و تبادل اطالعات و تعامل میان افراد از   هستند که براي به اشتراك2,0وب 

هاي اجتماعی را به کار برد   اصطالح رسانهنخستین بار، تیم اورلی. شود یها استفاده م آن
  ). Mahmmod, Richardson Jr, 2011 (گستر نامید و آن را نسل دوم وب جهان

ها هم در جهت به  ، کتابخانه2اي همچون فناوري وب  پدیده ظهوری پدر 
ه بهترین خدمات در رسیدن به اهداف خود که همان ارائ هم گذاري منابع و اشتراك

 2 وب يبا این پدیده همسو شدند و استفاده از فناور ترین زمان به کاربران است، کوتاه
 نیز برآنند که آخرین ها کتابخانهامروزه  .دانند می يرا در کتابخانه بر خود الزم و ضرور

                                                   
1. Tim O'Reilly 
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شان  هاي  بودن کتابخانهکاربرپسندشان و   و روندها را براي جذابیت خدماتها يآور فن
بکار ببرند و دیگر مفهوم کتابخانه از یک مکان فیزیکی که براي دریافت اطالعات باید 

شد به یک فضاي مجازي اجتماعی تغییر کرده   حضوري به کتابخانه مراجعه میطور به
است  ریپذ امکاناست و دسترسی به آن از طریق ارتباط و همکاري در دانش موجود 

)Ezeani, 2012 (هاي جدید و تجهیزات پیشرفته در  آوري  استفاده از فنو همواره در
تر براي تحقیق و پژوهش پیشرو بوده و  ارائه خدمات و ایجاد فضایی بهتر و راحت

ها و متخصصان علم اطالعات براي آینده  از زمانی که وب پدید آمد، کتابخانه. هستند
در این خصوص ). Scale, 2008 (اند ها تحوالت و اصالحاتی انجام داده کتابخانه
نوعی کاربرد،  اند که به هاي زیادي نیز صورت گرفته است و هرکدام سعی داشته پژوهش

گیرند را  ها مورداستفاده قرار می هاي اجتماعی که در کتابخانه میزان کاربرد و انواع رسانه
هاي  به موضوع گسترش استفاده از رسانه ها بیشتر این پژوهش. شناسایی نمایند

ها و  تبع آن به گسترش خدمات کتابخانه ها و دید مثبت به آن و به ی در کتابخانهاجتماع
در این پژوهش نیز سعی بر این . اند ها اشاره داشته تعامل دوطرفه بین کاربران و کتابخانه

 دریابیم که چه ،ها وتحلیل آن هاي در این مورد و تجزیه است که با مرور نوشته
ها مستند  هاي دانشگاهی و در پژوهش اجتماعی در کتابخانههاي  کاربردهایی از رسانه

  .اند هاي اجتماعی بیشتر کاربرد داشته یک از رسانه شده است و کدام
  

  ادبیات نظري
  مقدمه

کنندگان دسترسی به  کنندگان منابع علمی و تسهیل ترین فراهم ها همواره بزرگ کتابخانه
هاي  ا حرکت از الواح گلی به سمت کارتو پویایی خود را ب. این منابع بوده و هستند

ترین نقش را در  نویسی و سپس به سمت دیجیتال نمودن حفظ نموده و مهم فهرست
اند، عالوه بر این نقش سنتی،  عنوان یک کاالي اجتماعی، بازي کرده تهیه اطالعات به
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هاي اجتماعی  هاي جدید بخصوص شبکه آوري امروزه کتابداران از پذیرندگان فن
ها همیشه با اطالعات و با افراد در  گرچه کتابخانه. منظور ارتباط با کاربران هستند به

براي  هاي اجتماعی امروزه نقش مهمی را در بازاریابی اطالعات ارتباط هستند، اما رسانه
 کنند عنوان قطب بزرگ اجتماعی بازي می کاربران کتابخانه و در نشان دادن کتابخانه به

)Fernandez, 2009.( شبکه جهانی وب و رشد فزاینده  گسترش استفاده همگانی از با
ها و رخدادها، گرایش  گذاري اطالعات و نیز تازه امکانات تعاملی آن براي به اشتراك

هاي  فعالیت. یافته است رسانی به این قلمرو نیز افزایش متخصصان کتابداري و اطالع
ها،  هاي اجتماعی به سبب ویژگی مندان در فضاي مجازي و رسانه متخصصان و حرفه

 اي در حال گسترش است ها و تأثیرگذاري این فضا در جامعه علمی و حرفه جذابیت
 استفاده المللی نیز نتایج مثبتی را در مورد مطالعات در سطح بین). 412 :1393فتاحی، (

یز هاي اجتماعی براي ارائه خدمات و محصوالتشان و ن ها از رسانه گسترده کتابخانه
 دهند نشان می هاي اجتماعی در میان نسل جدید کاربران را محبوبیت ابزارهاي رسانه

  ).2012احمدخان، بهاتی، (
  

  هاي اجتماعی رسانه
 کاربردهاي گروهی ابزار آنالین و عنوان بهتوان  یمي اجتماعی را ها رسانه

ماعی شدن را یشی، ایجاد و اجتآزاداندهایی تعریف کرد که مشارکت، محاوره،  يآور فن
). Panahi, Watson, Partrej, 2012(سازند  درگروهی از کاربران، تشویق و میسر می

 آنالین هستند که شامل يافزار  اجتماعی کاربردهایی از ابزارهاي نرميها اصطالح رسانه
، ماي اسپیس، و تویتر، همچنین بوك یس اجتماعی مانند فيها  شبکهيها سایت
 ... و،ها ها، پادکست وبالگگیت، آکادمیا، لینکداین،  ریسرچ، يا  اشتراك رسانهيها سایت
   .)Milton, 2014(است 

                                                   
1. Podcasts 

  اي رادیویی یا مشابه که دیجیتالی ضـبط  برنامه(: واژه نامه آکسفورد براي پادکست این تعریف را ارائه داده است      
 ).شود هاي شخصی پخش صدا در اینترنت گذاشته می*ت دانلود کردن براي دستگاهشده و جه
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اند  اظهار داشته 3با استناد به بلک شو و نازارو) 2010 (2 و گراتزل1زانگ
ی  اجتماعهاي  رسانههاي اجتماعی وجود ندارد، که تعریف رسمی از رسانه ازآنجایی
آوري، تعامل اجتماعی و ساختار متون،  اط با ادغام فنهایی که در ارتب فعالیت اغلب به

اي است  و اصطالح گسترده)  ،2009روجرز (ها و صدا هستند، اشاره دارد تصاویر، فیلم
ها کافی است قادر به  دهد که براي تعامل با آن ي زیادي را پوشش میها سایت که وب

 طور  توان به می ).Fiander, 2012; Alonge, 2012(  باشیمها سایت بازیابی لینک آن وب
هاي اجتماعی کاربردهاي مبتنی بر اینترنت هستند که محتواي  کلی فهمید که رسانه

کنندگان را که متناسب با تجارب  اي مصرف کننده را انتقال و اثر رسانه  مصرف-تولیدشده
ندگان، کن  ایجاد، بایگانی و در محیط آنالین، براي دسترسی آسان توسط دیگر مصرف،آنان

هاي  محتواي تولیدشده توسط این رسانه.شوند شامل می شود را به اشتراك گذاشته می
کنندگان  اجتماعی شامل منابع متنوع پدید آمده از اطالعات آنالین است که توسط مصرف
ایجاد،  به نیت آموزش و یادگیري درباره خدمات، محصوالت، برندها و مسائل دیگر،

 وب  بوده و مبتنی برآورانه فن و کاربردها کارکردهااین اساس . ستاشده  ابداع و استفاده 
  .دهند ی ماناند که اجازه ایجاد و تغییر در محتوا را به کاربر شده   ساخته2,0

  
  ها هاي اجتماعی در کتابخانه کاربرد رسانه

و مقاصد  هاي اجتماعی نیز به منظورها هاي سنی مختلف رسانه مطابق با گروه
هاي  کاربرد رسانه). Kim, Sin and Tsai, 2014 (رود تنوعی بکار میگسترده و م

رسانی را محققان در سه فاز یا مرحله بررسی  اجتماعی در کتابخانه و مراکز اطالع
 هاي اجتماعی مورد مرحله اول زمانی که محققان در مورد نوع ابزارهاي رسانه: اند نموده

                                                   
1. Xiang 
2. Gretzel 
3. Blackshaw & Nazzaro 
4. Rogers 
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 مرحله دوم که معروف هم شده است چگونگی اند؛ ها گزارش داده استفاده در کتابخانه
است؛ و آخرین مرحله زمانی  ها هاي اجتماعی در کتابخانه استفاده از ابزارهاي رسانه

هاي استفاده از این ابزارها در  است که محققان تمرکز خود را بر روي مسائل و چالش
هاي   رسانهیکی از کاربردهاي).Zohoriyan & Foladi, 2014 (کتابخانه آغاز کردند
هاي دانشگاهی بحث آموزش است، در دهه گذشته کتابداران با  اجتماعی در کتابخانه

اند، که این آموزش به  هاي اجتماعی به آموزش و یادگیري نیز پرداخته استفاده از رسانه
هاي آنالین، آموزش در زمینه تعاون و  آموزش در زمینه همکاري: پردازد سه موضوع می

   منابع و سومین مورد در زمینه عملیانی کردن نیازها استگذاري  اشتراك
)Stoeckel & Sinkinson, 2013 .(شریرهاي اجتماعی،  زمینه کاربردهاي رسانه  در

ها را در کتابداري دیجیتال و کتابخانه دیجیتال بررسی نموده و بیان داشته  کاربرد آن
د نتوان دیجیتال میهاي  تابخانهو کهاي اجتماعی کتابداران  است که با استفاده از رسانه

کننده ارتباطات و مذاکرات باشند، وي در ادامه براي موفقیت کتابداران  عنوان تسهیل به
 که شده است هاي اجتماعی یادآور دیجیتال پنج اصل کلی را در استفاده از رسانه

داشتن کردن، شفاف بودن، سیاست داشتن، و  ، مشارکت)شنیدن (گوش دادن: عبارتند از
هاي  توان گفت که کاربرد رسانه در کل می). Schrier, 2011) (استراتژي (راهبرد

 از، ها است و در مرحله بعد اجتماعی در وهله اول ایجاد ارتباط بین کاربران و کتابخانه
  .را ارتقاء داد ها توان خدمات کتابخانه ها می رسانهاین طریق 

  
  پیشینه پژوهش

ها با ایجاد  اجتماعی در کتابخانه هاي ر حوزه استفاده از رسانهرسد مطالعه د به نظر می
ها آغاز گردید و مطالعات زیادي در این زمینه از همان زمان   در کتابخانه2,0وب 
  : شود ها اشاره می شده است که به برخی از آن انجام

                                                   
1. Schrier 
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استفاده کتابخانه دانشگاهی از " در تحقیق خود با عنوان )2011( 1فیلیپس
بوك در  که باهدف میزان کاربرد فیس "ایجاد روابط با دانشجویان: وكب فیس

 ها وتحلیل داده توصیفی انجام داده است، با تجزیه هاي دانشگاهی و به روش کتابخانه
منظور  به هاي دانشگاهی کتابخانه پویایی براي محیط بوك فیس نتیجه گرفته است که

رسانی از   همکاري دانشگاه، با پیاماکتابخانه بدهد و  دانشجویان ارائه می با ایجاد روابط
 و کند بوك براي تعامل و ایجاد رابطه دوستانه با دانشجویان تالش می طریق فیس

بوك جهت سودمندي خدمات کتابخانه تشویق  دانشجویان را در استفاده از فیس
  . نماید می

ش وب پذیر"در پژوهش خود با عنوان ) 2011. (محمود و ریچاردسون جی آر
 "ARLي کتابخانه ها سایت بررسی وب: متحده دانشگاهی ایاالت هاي  در کتابخانه2,0

لیست   و با روش اکتشافی و تهیه چک2,0که باهدف شناسایی ابزارهاي مبتنی بر وب 
هاي دانشگاهی در  یافت که اکثر کتابخانه گرفته است به این نتایج دست انجام

ها براي باال بردن کیفیت   را پذیرفته و از آن2,0متحده ابزارهاي مختلف وب  ایاالت
هاي دانشگاهی  اي از کتابخانه بینانه کنند و در کل تصویر خوش خدمات خود استفاده می
در ) 2012 (احمدخان و روبینا. اند هاي جدید ارائه نموده آوري نسبت به استفاده از فن

 و خدمات کتابداري ازاریابیب در اجتماعی هاي رسانه از استفاده"پژوهشی با عنوان 
 که باهدف تعیین میزان کاربرد و استفاده از "پاکستان موردي مطالعه: رسانی اطالع
رسانی و به روش پیمایشی  هاي اجتماعی در بازاریابی خدمات کتابداري و اطالع رسانه

پذیر است نا اجتناب ها هاي اجتماعی در کتابخانه انجام دادند دریافتند که استفاده از رسانه
هاي سنتی بیشتر کاربرد دارند  و جهت ارائه خدمات و بازاریابی براي کتابخانه از روش

گذاري  تر شدن بیشتر به کاربران و ارتباط با آنان و به اشتراك ها نیز نزدیک و کاربرد آن
هاي  ها، پیام ، وبالگRSSبوك،  هاي اجتماعی از قبیل فیس اطالعات از طریق رسانه

                                                   
1. Phillips 
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نوعی  هاي اجتماعی به با استفاده از رسانه ها  کتابخانهاین کهدیگر . بوده است. ..فوري و 
  . نماید از کاربران، خدمات، منابع، رویدادها و ارتباطات حمایت می

از  ها چگونه کتابخانه"در پژوهش خود با عنوان ) 2012 (چن، چو و زو
که آن را به  "کنند ه میهاي اجتماعی براي تعامل با کاربران استفاد ي شبکهها سایت

اند به  هاي اجتماعی در تعامل با کاربران انجام داده روش توصیفی و باهدف نقش رسانه
هاي  ي شبکهها سایتها، کاربرد  این نتایج رسیدند که با توجه به تفاوت کتابخانه

ز هاي مختلف ا هاي مختلفی نیز در کتابخانه اجتماعی نیز مختلف هستند بنابراین استفاده
تبع آن تعامالت نیز در بین کاربران فرق دارد و نتیجه دیگر آنان  شود و به این ابزارها می

   .این بوده است که استفاده از این ابزار بستگی به عالقه کاربران نیز دارد
هاي اجتماعی و  رسانه"در پژوهش خود با عنوان ) ) 2012کولینز و کوئن هاس

 که باهدف شناسایی "هاي آینده ي جاري و چالشروندها: هاي دانشگاهی کتابخانه
هاي اجتماعی و به روش  هاي موجود در مسیر استفاده از رسانه برخی از موانع و چالش

بوك، توییتر،   تمرکز آنان بیشتر بر چهار رسانه اجتماعی فیس، کهگرفته توصیفی انجام 
ها در سطوح مختلفی  نهبه این نتایج دست یافتند که کتابخا یوتیوب و فلیکر بوده است

 در دلیلکنند به همین  هاي اجتماعی استفاده می ها و تعامالتشان از رسانه از فعالیت
مانند قطعی در اینترنت یا اینترنت بیسیم، مشکل امنیت،  هایی با محدودیت برخی موارد

هاي آموزشی و نبود عالقه و مهارت کارکنان در زمینه ارائه خدمات از  هزینه و فرصت
  . هاي اجتماعی روبرو هستند طریق رسانه

 انجام خدمات وب "در پژوهش خود با عنوان ) 2012 ( و دیگرانگاردویس
 در یک "دار یک بررسی هدف :هاي دانشگاهی، پزشکی و تحقیقاتی  در کتابخانه2,0

 و باهدف تعیین 2,0هاي اجتماعی یا وب  هاي در مورد رسانه بررسی مروري از نوشته
طور  هاي مذکور به  دریافتند که کتابخانه2,0ربرد هرکدام از ابزارهاي وب میزان کا

                                                   
1. Collins and Quan-Haase 
2. Gardois 
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اند و  براي کاربران نهایی خود تجربه کرده  را2,0فعاالنه کار و استفاده از خدمات وب 
ها، چت کردن، پیام از  فراوانی کاربرد برخی از این ابزارها مانند کنفرانس  میزانيها داده

با هم سنجیده شد که معلوم شد بیشترین کاربرد در بخش . ..ها و  راه دور، ویکی
  . بوده و اکثر این خدمات نیز به زبان انگلیسی صورت گرفته است ها خدمات کتابخانه

مطالعه : در فصل سوم کتاب خود با عنوان ساختن اجتماعات")  )2013گاروفالو
 9پس از مطالعه  "اي هاي اجتماعی شبکه هاي دانشگاهی و رسانه موردي کتابخانه

ها به این نتایج رسیده  وتحلیل تجارب مشترك آن کتابخانه در کانادا و امریکا و تجزیه
هاي اجتماعی را شروع  از چهار سال پیش کار با رسانه ها است که اکثر این کتابخانه

پیشگام بقیه بودند و از شش یا هفت سال پیش  ها کرده بودند اما سه تا از این کتابخانه
 ها و امروزه در همه این کتابخانه. هاي اجتماعی نموده بودند ع به استفاده از رسانهشرو

 براي کار با این کهدیگر  .هاي اجتماعی آنالین بسط کافی پیدا نموده است شبکه
هاي مربوط به  اي نیاز است نه مهارت هاي پایه سواد رایانه هاي اجتماعی به مهارت رسانه

هاي آموزشی را دایر  ها، برخی کارگاه ار هم در یکی از کتابخانهآوري، که براي این ک فن
هاي اجتماعی الزم است به  از رسانه  براي استفاده بهتراین کهکرده بودند و نکته دیگر 

گذاري  هاي اجتماعی، به سرمایه ها، به ترکیب رسانه نظر مخاطبان، به جذابیت، به راهنمایی
  . توجه شود. ..روي کارکنان مدیریت کتابخانه و

هاي اجتماعی  تأثیر رسانه"در تحقیق خود با عنوان )  )2013دالوبا و ماکس ول
مطالعه : بر استفاده از کتابخانه دانشگاهی توسط دانشجویان کارشناسی در سه موسسه

شده    که به روش توصیفی و پیمایشی انجام"موردي دانشگاه ایالت کوجی، آنیاکوب
 دارد که اوالً استادان مرد و زن هر دو موافق بودند که است به این موارد اشاره

توسط دانشجویان کارشناسی مؤثر است،  ها کتابخانه هاي اجتماعی بر استفاده از رسانه
هاي اجتماعی  داري بین میانگین نرخ استادان مرد و زن بر تأثیر رسانه ، تفاوت معنیاًثانی

                                                   
1. Garofalo 
2. Daluba and Maxwell 
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دانشجویان کارشناسی دانشگاه ایالتی هاي دانشگاهی توسط  در استفاده از کتابخانه
هاي  شده که رسانه  ها مشخص کوجی، آنیاکوبا وجود نداشت و با توجه به تحلیل داده

هاي دانشگاهی توسط دانشجویان  اجتماعی تأثیر بسزایی بر روي استفاده از کتابخانه
ها  نبود آنکنند و  عنوان ابزارهاي خوب یادگیري عمل می هاي اجتماعی به و رسانه. دارد

  .  فرایند تدریس و معلمان و دانشجویان خواهد داشترايضرر زیادي ب
هاي  کاربردهاي رسانه"با انجام تحقیقی با عنوان )  )2014زي و استونسون

هاي اجتماعی   که باهدف تعیین میزان کاربرد رسانه"هاي دیجیتال اجتماعی در کتابخانه
 هاي هاي اجتماعی در کتابخانه ي کاربردي رسانهها دریافتند که ویژگی صورت گرفته است،

هاي  روز رسانی، تعامالت و نقش رسانهه انواع، فعالیت مکانی، تکرار ب: دیجیتال شامل
طرف به پژوهشگران و محققان در استفاده از  ها ازیک اجتماعی است که این ویژگی

 در کار با کند و از طرف دیگر برخی مشکالت را هم هاي اجتماعی کمک می رسانه
اند از فقدان استانداردهاي مناسب، عدم  نماید که عبارت نمایان می هاي اجتماعی رسانه

   .تعامل دوطرفه بین کتابداران دیجیتال و کاربران و نبود توابع آموزشی
 کتابداران "در پژوهش خود با عنوان ) 2014( .فوالدي و آبریزاه، آ-ظهوریان

 که "ها و موانع داستانی از انگیزه: هاي اجتماعی هدانشگاهی و تصوراتشان از رسان
 هاي اجتماعی انجام دادند، نتیجه گرفتند که باهدف تعیین سودمند بودن یا نبودن رسانه

تأکیددارند و برداشت ) هاي اجتماعی کتابداران مالزي بر سودمندي استفاده از رسانه
دارند و همچنین کتابداران معتقد هایشان  هاي اجتماعی در کتابخانه مثبتی از بودن رسانه

تنها براي ارتباط با کاربران مفید است بلکه  هاي اجتماعی نه بودند که استفاده از رسانه
امکاناتی را هم براي تعامل کتابداران با یکدیگر درجاهاي مختلف و با ایجاد گروهی از 

هاي اجتماعی  ههاي پذیرش رسان همچنین در مورد انگیزه. کتابداران فراهم کرده است
زمان بودن، نیازهاي  هم: هاي ساختاري به نام) ضلع (یک چارچوبی در شش اصل

                                                   
1. Xie and Stevenson 
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موانعی که . دست آمد رسانی جاري، به ارتباطات و آگاهی ها، محاورات، اطالعاتی، گروه
آوري،  موانع جریان کاري، موانع فن: در نتایج این پژوهش شناسایی شد عبارت بودند از

و درنهایت نتیجه کلی این پژوهش را نبود یک .  موانع شخصیموانع سازمانی و
  . اند هاي اجتماعی ذکر کرده چارچوب خوب و عملی براي استفاده از رسانه

کارگیري نظریه سودمندي و  به"در تحقیقی با عنوان ) 2014 (کریمی و دیگران
هاي  کهي شبها سایترضایت در مقایسه انگیزه استفاده دانشجویان آموزش عالی از 

و   که با روش پیمایشی"تجاربی از ایران، مالزي، انگلستان و آفریقاي جنوبی: اجتماعی
آمده از تحلیل  دست هاي اجتماعی انجام دادند، نتایج به باهدف میزان سودمندي رسانه

هاي اجتماعی  رسانه انداز کاربرد و رضایت از ها حاکی از آن است که چشم هاي آن داده
هاي اجتماعی بین  یافته و همچنین تفاوت استفاده از رسانه یان گسترشدر بین دانشجو

  . ها بستگی دارد هاي فرهنگی آن دانشجویان کشورهاي مختلف به تفاوت
عنوان   آیا متخصصان به"با عنوان ) 2014 ( و دیگراننتایج پژوهش وان ویسبرگ

یک رویکرد به شبکه هاي اجتماعی در کتابخانه هستند؟  کنندگان اجراي رسانه تسهیل
هاي  گرفته است حاکی از آن است که در کتابخانه  که به روش توصیفی انجام"اجتماعی

هاي  هاي اجتماعی وجود داشت و متخصصان رسانه مربوطه ارتباط کمی با رسانه
اجتماعی نقش مهمی را هم در حمایت و هم در محدود کردن اطالعات در اجراي 

هاي  کنند و به همین دلیل اطالعات در مورد رسانه هاي اجتماعی بازي می رسانه
هاي اجتماعی متخصص  اجتماعی در اختیار گروهی از کاربرانی است که در مورد رسانه

پژوهش خود با عنوان  در)  )2014یی. اند هایی داشته بوده و در این زمینه پیشرفت
 در 2,0برد ابزار وب هاي دانشگاهی استرالیا از تأثیر کار درك کتابداران کتابخانه"

 در 2,0 که باهدف تعیین کاربرد و میزان تأثیر ابزارهاي وب "بازاریابی خدمات و منابع
یافته است که  هاي دانشگاهی و با روش پیمایشی انجام داد به این نتایج دست کتابخانه

                                                   
1. Van wynsberghe 
2. Yi 
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هم به هاي متفاوتی دارند و این   برداشت2,0کتابداران از تأثیر استفاده از ابزارهاي وب 
هاي  علت متغیرهایی مانند سن و جنس، سطح تحصیالت، موقعیت شغلی، کارگاه

ها تأثیر گذاشته است و نتیجه   تعداد کارکنان کتابخانه است که در برداشت وآموزشی
هاي کتابخانه و  هاي کاري کتابخانه، واحدها یا بخش دیگر این بود که تعداد سال

  .هاي اجتماعی ندارد  در تأثیر استفاده از رسانه تفاوتی،تحصیالت معمولی کتابداران
 هاي رسانه از استفاده توصیف"در پژوهش خود با عنوان )  )2014پالمر

 به این نتایج "استرالیا از بوك فیس و توییتر موردي مطالعه: دانشگاهی اجتماعی کتابخانه
شگاهی نسبتاً به هاي دان هاي اجتماعی براي کتابخانه یافت که ارزش بالقوه رسانه دست

هاي  شده است و طیف وسیعی از مطالعات موردي استفاده از رسانه رسمیت شناخته
بوك  استفاده از توییتر و فیس. اند هاي دانشگاهی نشان داده اجتماعی را در کتابخانه

گیرد و در توییتر سه  طور هدفمند براي تعامل بین کاربران و کتابخانه صورت می به
هایی که تعامل و ارتباط قوي دارند، دسته  آن: کتابخانه در تعامل هستنددسته کاربر با 

طور غیرمستقیم از  هایی که به هایی که ارتباط ضعیف دارند و دسته سوم آن دوم آن
این ارتباطات را با یک نمودار تصویري نمایش که یت با کتابخانه در ارتباطند یطریق تو

 .داده است

توان دریافت که بیشتر آنان توجه  ن در این حوزه میبا توجه به مطالعات محققا
اند و سعی  هاي خود داشته خاصی به مسئله ارتباط و تعامل با کاربران را در پژوهش

اجتماعی را جهت تسهیل در ارتباط کتابخانه با  هاي نوعی کاربرد رسانه اند که به کرده
ین ارتباط، به ارائه خدمات کاربران خود نشان دهند و از سوي دیگر نیز با توجه به ا

ها به  از مسائل دیگري که در اکثر پژوهش. بیشتر و ارتقاي تعامالت علمی توجه نمایند
ها کاربرد بیشتري داشته و تا  اي است که در کتابخانه شده است نوع رسانه  آن پرداخته

دیگر  عبارت تر و یا به شده تر و شناخته شده است که عام هایی اشاره حد زیادي به رسانه

                                                   
1. Palmer 
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این پژوهش نیز در ... . و بوك، توییتر  فیس:د مانندنباش ها می کاربرپسندتر از بقیه رسانه
به مسائل و  هاي ذکرشده، هاي صورت گرفته سعی دارد عالوه بر جنبه ادامه پژوهش

هاي  اجتماعی در کتابخانه هاي هاي دیگري که ممکن است در استفاده از رسانه جنبه
  .د داشته باشد، بپردازددانشگاهی وجو

  
  اهداف فرعی پژوهش

هاي دانشگاهی  هاي اجتماعی که بیشترین کاربرد را در کتابخانه شناسایی رسانه .1
 .دارند

  هاي دانشگاهی هاي اجتماعی در کتابخانه مشخص نمودن کاربردهاي رسانه .2
  

  سؤاالت پژوهش
ا اقبال بیشتري هاي دانشگاهی ب اجتماعی در کتابخانه هاي یک از رسانه کدام -1

  روبرو بوده است؟
  اند؟ هاي دانشگاهی داشته هاي اجتماعی چه کاربردهایی در کتابخانه رسانه -2

  روش پژوهش
اي و مرور و تحلیل متون مربوط و با رویکرد بررسی و  این پژوهش با روش کتابخانه

 در هاي اجتماعی  کاربرد و نوع رسانه"وتحلیل مقاالت مربوطه در راستاي  تجزیه
اي ه براي انجام این پژوهش، با استفاده از کلیدواژه.  انجام شد"هاي دانشگاهی کتابخانه

هاي  کتابخانه"و  "2,0وب " و "هاي اجتماعی شبکه"، "هاي اجتماعی رسانه"
دسترس انجام  ي علمی و پایگاهاي اطالعاتی قابلها سایتدر جستجویی  "دانشگاهی

 طورکلی در این پژوهش مطرح بود از اجتماعی به يها بحث رسانه این کهبه دلیل . شد
بازه زمانی  هایی که به یک رسانه خاص مرتبط باشد استفاده نشد و جستجوي کلیدواژه

 2007از ابتداي سال  ها و شروع تحقیقات در این حوزه نیز با توجه به ورود این رسانه
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جدید , دوده زمانیدلیل انتخاب این مح. شده است  در نظر گرفته2014تا آخر سال 
 در این کهو احتمال  ها هاي اجتماعی در کتابخانه بودن مسئله کاربرد و استفاده از رسانه

براي یافتن مقاالت . شده باشد، بود اي نوشته ازاین کمتر در این زمینه مقاله هاي پیش سال
  مقاالت جستجو شود که مرتبط با"عنوان"هاي اصلی در فیلد  سعی شد که کلیدواژه

هاي اطالعاتی نیز باید  در مورد انتخاب پایگاه. پژوهش و در مسیر پژوهش قرار گیرند
هاي علمی مختلف، تنها از چهار  متذکر شد که به علت محدودیت دسترسی به پایگاه

شده است و   پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت، امرالد، سیج و اسکالر گوگل استفاده
پس جامعه آماري این پژوهش  .ها بود دسترس بودن آن بلها قا معیار انتخاب این پایگاه

اجتماعی، کاربرد و انواع  هاي شامل آن دسته از تولیدات علمی است که در زمینه رسانه
در جدول یک به تفکیک . اند مورد بحث قرار داده هاي دانشگاهی آن را در کتابخانه

  :شده است هاي ذکرشده ارائه  لها در محدوده سا ها و تعداد مقاالت یافت شده آن پایگاه
  

  2014 -2007هاي منتخب،   تعداد مقاالت جستجو شده در پایگاه-1جدول 
  جمع  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  نو ع پایگاه

 ساینس دایرکت
(ScienceDirect)  

0  0  2  0  2  0  0  5  9  

  امرالد 
(Emerald) 

1  2  0  2  5  6  2  7  25  

  سیج 
(Sage)  

1  1  0  0  2  1  1  3  9  

گوگل و اسکالر 
  گوگل

(Scholar Google) 

1  3  5  2  3  10  8  7  39  

  82  22  11  17  12  4  7  6  3  جمع
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  ها یافته
  :اساس سؤاالت پژوهش در ادامه آورده شده است ها بر یافته

  ها اجتماعی مورداستفاده در کتابخانه هاي شناسایی رسانه: سؤال اول
شده نیز نشان داده است به  اي مورد بررسیه  و پژوهش2طور که در جدول   همان

 ها اجتماعی در کتابخانه هاي ترین و اولین بخش در استفاده از رسانه رسد مهم نظر می
 ، فیلیپس)2013 (فوالدي و آبریزاه-ظهوریان. شناسایی نوع رسانه اجتماعی باشد

ه ب هاي خود هدف اصلی خود را در پژوهش) 2012(و احمدخان و بهاتی ) 2011(
توان به  ها می اند و دریافتند که با شناسایی این رسانه همین موضوع اختصاص داده

پژوهشگرانی هم  .ها و ارائه خدمات بیشتر رسید گسترش و توسعه استفاده از آن
 ها و ابزار  شناسایی فناوريرفته و هدف خود را بردر نظر گ تر ها را کلی موضوع رسانه

، محمود و )2012(افرادي مانند وردوفا . اند ز نمودهها متمرک  در کتابخانه2,0وب 
با پرداختن به این  )2014(و تاراد و سینگ ) 2014(، یی )2011 (ریچاردسون جی آر

موضوع، استفاده از این ابزار را براي بازاریابی و ارائه خدمات کتابخانه مؤثر و مفید 
هاي  ی از یک نوع رسانههاي دانشگاه ممکن است در برخی از کتابخانه. اند دانسته

اجتماعی استفاده شود به همین دلیل تعدادي از پژوهشگران نیز یک یا دو نوع از 
، )2011 (ساچز و اکل. اند اجتماعی را در پژوهش خود موردمطالعه قرار داده هاي رسانه

بوك و مؤثر بودن آن در ارتباط با کاربران اشاره  به بررسی فیس) 2012 (آهارونی
 این رسانه اجتماعی را به علت عام بودن و معروفیتش براي کتابخانه مفید نمودند و

رسانه اجتماعی توییتر کاربرد ) 2012(اند و یا بوسکیو، الیف و اسکارل  ارزیابی نموده
رسانی و  ابزاري براي پیامبه عنوان مطالعه قرار دادند و آن را  ها مورد را در کتابخانه

  .اند فید دانستهایجاد ارتباط با کاربران م
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ها در  اجتماعی و کاربردهاي آن هاي شده در زمینه انواع رسانه هاي انجام  پژوهش-2جدول 
  هاي دانشگاهی کتابخانه

  هاي کلیدي و یافته  به تفکیک نویسندگان، هدف، جامعه، روش
  نویسندگان

  )سال انتشار(
محیط /جامعه  هدف

  پژوهش
شیوه / روش

  ها گردآوري داده
  کلیديهاي  یافته

دست آوردن تصور  به  )2008 (الین
کلی از کاربردهاي 

 و 2,0هاي وب  فناوري
در  هاي آن ویژگی
هاي دانشگاهی  کتابخانه

  استرالیا

 کتابخانه 32
 26(دانشگاهی 

کتابخانه از استرالیا و 
 کتابخانه از 6

  )نیوزلند

 توصیفی،/ کمی
لیست،  تهیه چک

  پرسشنامه

هاي وب  آوري توسعه فن -
حداقل دوسوم از  در 2,0

 هاي استرالیا کتابخانه

 RSSهاي  باال بودن ویژگی -
  و کاربردهاي آن

- ظهوریان
فوالدي و 

 آبریزاه
)2013(  

هاي  بررسی رسانه
کاربرده شده  اجتماعی به

هاي  در کتابخانه
دانشگاهی مالزي و 

همچنین شناسایی موانع 
هاي  استفاده از رسانه

اجتماعی در میان 
  یکتابداران دانشگاه

 کتابدار از سه 22
دانشگاه پژوهش 

  محور

توصیفی، / کمی
  پرسشنامه

گسترش حداقل چهار نوع  -
: رسانه اجتماعی

اشتراك  يها سایت ها، بالگ
اي، بوك  چندرسانه
ي ها سایتاجتماعی و  مارکینگ

 هاي اجتماعی شبکه

پذیرش ابزار اصلی وب  -
: ها مانند  از جانب کتابخانه2,0

، Deliciousبوك،  بالگ، فیس
 تویتر یوتیوب و

افزایش انگیزه کتابداران در  -
اجتماعی  هاي استفاده از رسانه

  براي ارائه خدمات کتابخانه
 فیلیپس

)2011(  
کشف یا شناسایی 

هاي  مفهوم شبکه
جمله  اجتماعی از

عنوان  بوك به فیس
اي براي ارتباط بین  پایه

  کتابخانه و دانشجویان

بوك   صفحه فیس17
هاي  در کتابخانه

  انشگاهی لیوند

کیفی، / کمی
  تحلیل محتوا

عنوان ابزار  بوك به فیس -
اصلی براي بازاریابی خدمات 

 کتابخانه

ارائه خدمات در  -
هاي دانشگاهی و  کتابخانه

  ارتباط دانشجویان با کتابخانه
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وردوفا 
)2012(  

شناسایی  کشف و
گسترش پذیرش انواع 

 2,0هاي وب  آوري فن
هاي  وسیله کتابخانه به

 افریقا همچنین برجسته
گسترش استفاده از انواع 

  2,0هاي وب  آوري فن

سایت   وب82
کتابخانه دانشگاه 
  برجسته آفریقایی

تحلیل محتوایی 
، ها سایت وب

مشاهده 
وتحلیل  تجزیه
کاررفته در  اسناد به

  این زمینه

حدود نیمی از  در -
هاي موردمطالعه یک  کتابخانه

 را 2,0یا چند کاربرد وب 
 اند پذیرفته

بوك مارك از بیشترین  -
کاربرد و 

کاربرد  ازکمترین تگینگ
 برخوردار بود

 هنوز در 2,0استفاده از وب  -
هاي دانشگاهی افریقا  کتابخانه

  در مراحل اولیه قرار دارد
محمود و 

ریچاردسون 
 جی آر

)2011(  

شناسایی وب 
هاي  کتابخانه يها سایت

 ARLدانشگاهی 
امریکا با توجه به 

ي ها آوري پذیرش فن
  2,0وب 

سایت  وب 100
هاي  کتابخانه

دانشگاهی عضو 
ARLامریکا   

 -توصیفی/ کمی
تحلیلی، بررسی 

متون و تهیه 
  لیست چک

هاي از  استفاده همه کتابخانه -
 مانند 2,0ابزار مختلف وب 

 ... و RSS ،IMها،  بالگ

استفاده از این ابزار براي  -
اشتراك اخبار، بازاریابی 

خدماتشان، آموزش سواد 
  ...عاتی واطال

احمدخان و 
  )2012(بهاتی 

کشف کاربردهاي 
هاي  مختلف رسانه

اجتماعی براي بازاریابی 
خدمات و منابع 

اطالعاتی کتابخانه و 
شناسایی مشکالت 
مربوط به استفاده از 

اجتماعی در  هاي رسانه
بازاریابی خدمات 

  ها کتابخانه

، ها سایت وب
ها، کتابداران  وبالگ

و دانشجویان رشته 
ابداري و کت

رسانی  اطالع
بهاءالدین  دانشگاه

زکریا در مولتان و 
دانشگاه اسالمی بهاء 

  الپور پاکستان

کیفی، / کمی
توصیفی، 

پیمایشی، مرور 
هاي  نوشته

  پرسشنامه

نگرش مثبت اکثریت  -
دهندگان به اهمیت و  پاسخ

هاي اجتماعی  استفاده از رسانه
در یادگیري از راه دور و 

 اشتراك دانش

 از بیشتر ابزارهاي استفاده -
ها،   مانند ویکی2,0وب 

براي ... لینکداین، یوتیوب و 
بازاریابی خدمات مختلف 

  کتابخانه
کشف و شناسایی   )2014(یی 

چگونگی درك مؤثر 
 کتابدار 400

 37دانشگاهی در 
توصیفی، / کمی 

پیمایشی، 
دار  نقش مهم و معنی

شناسی، سرمایه انسانی  جمعیت
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  مورد2,0ابزار وب 
استفاده در بازاریابی 

ومنابع کتابخانه  خدمات
توسط کتابداران دانشگاه 

استرالیا و همچنین 
زار بکار عوامل مؤثر اب

 در ادراك 2,0رفته وب 
  کتابداران

و متغیرهاي کتابخانه در   پرسشنامه  دانشگاه استرالیا
بینی کتابداران در درك  پیش

 در 2,0ابزار مؤثر وب 
بازاریابی خدمات و منابع 

  کتابخانه

تعیین مشخصه   )2014 (پالمر
کارگیري یک کتابخانه  به

دانشگاهی از دو پلتفرم 
رسانه اجتماعی 

موردعالقه 
  دانشگاهی هاي کتابخانه

یک کتابخانه 
دانشگاهی، توییتر و 

  بوك فیس

کیفی، / کمی
توصیفی و تحلیل، 

  مشاهده

به رسمیت شناخته شدن  -
 هاي ارزش بالقوه رسانه

هاي  ابخانهاجتماعی براي کت
 دانشگاهی

ترین رسانه اجتماعی  رایج -
هاي دانشگاهی  در کتابخانه

  بوك توییتر و فیس
دالوبا و ماکس 

  )2013(ول 
 هاي تعیین تأثیر رسانه

اجتماعی بکار برده شده 
در کتابخانه دانشگاهی 

توسط دانشجویان 
کارشناسی در 

هاي کشاورزي  دانشکده
  و آموزش

 دانشجوي 2053
 90کارشناسی و 

سخنران از هر دو 
  دانشکده

روش / کمی
پیمایشی، 
  پرسشنامه

هاي  استفاده از کتابخانه
دانشگاهی توسط دانشجویان 

کارشناسی با توجه به 
اجتماعی مؤثر بوده  هاي رسانه
  .است

 ساچز و اکل
)2011(  

تعیین تأثیر و کارایی 
بوك در  استفاده از فیس

  کتابخانه دانشگاه

 کاربر دانشگاه 136
  ان غربیمیشیگ

پیمایشی، / کمی
  پرسشنامه

 اطالعات ارائه بین تعادل -
 بوك مفید در فیس و مربوط

 حریم حمایت از حفظ -
 خصوصی

ارتباط با کتابخانه و آگاهی  -
  از رویدادهاي آن

 آهارونی
)2012(  

وتحلیل اکتشافی  تجزیه
بوك در  از کاربرد فیس

هاي دانشگاهی  کتابخانه

 کتابخانه عمومی 20
و دانشگاهی 

  آمریکایی

/ کمی
وتحلیل  تجزیه

/ توصیفی 

استفاده هر دو نوع کتابخانه  -
از بخش اطالعات، اطالعات 
کلی، اطالعات اولیه از قبیل 
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 و عمومی امریکا،
لگوهاي منظور درك ا به

بوك در  استفاده از فیس
  ها کتابخانه

وتحلیل  تجزیه
  محتوایی

شماره تلفن، موقعیت، و 
سایت  اطالعات عمومی از وب

نظور ارائه اطالعات دقیق م به
 خود) مراجعان(به مشتریان 

استفاده از یک محدوده  -
عنوان یک تکنیک  خاص به

  ارتباطی رایج
چن، چو و زو 

)2012(  
بررسی تعامالت 

با  ها با کاربران کتابخانه
هاي  استفاده از شبکه

اشتراك : اجتماعی در
دانش، پخش اطالعات، 

آوري  ارتباطات و جمع
  دانش

 40 از  پست1700
  کتابخانه

کیفی و / کمی
روش آمیخته، 

پیمایشی، 
  پرسشنامه

جذابیت بیشتر اشتراك  -
 دانش بین کاربران

به  مندي بیشتر عالقه -
  بوك و توییتر فیس

محمود و 
ریچاردسون 

 جی آر
)2013(  

تشخیص پذیرش انواع 
 2,0هاي وب  آوري فن

هاي  در کتابخانه
دانشگاهی و همچنین 

شناسایی درك 
هاي دانشگاهی  کتابخانه

بودن  در مورد سودمند
ها  آوري فن یا نبودن این

  ها براي کتابخانه

 کتابخانه 67
دانشگاهی عضو 

ARL 

روش / کمی
پیمایشی، 
  پرسشنامه

استفاده همه کتابخانه از  -
هاي وب  آوري برخی از فن

ها،  ها، ویکی  مانند بالگ2,0
RSS ،IM و ... 

محبوبیت بیشتر برخی از  -
  2,0ابزارهاي وب 

گاردویس و 
همکاران 

2012(  

  شناسایی خدمات انجام
وسیله   به2,0شده وب 
هاي پزشکی،  کتابخانه

دانشگاهی و تحقیقاتی 
  هاي در متن نوشته

 19 مقاله از 255
  پایگاه

کیفی، / کمی
 مروري بررسی

هاي  نوشته مند نظام
  2,0وب  درباره

ارائه خدمات متنوع از  -
 در 2,0سوي ابزارهاي وب 

 ها کتابخانه

ترین  مهم بندي طبقه -
  2,0خدمات ابزارهاي وب 
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بوسکیو، الیف 
و اسکارل 

)2012(  

تعیین چگونگی استفاده 
از توییتر در 

  هاي دانشگاهی کتابخانه

 توییتر کتابخانه 296
از  )پیام(دانشگاهی 

یک نمونه تصادفی 
هاي  کتابخانه

  دانشگاهی

توصیفی، / کمی
پیمایشی، 
  پرسشنامه

عنوان  ارزشمندي توییتر به -
 ابزاري براي ارتباط با مراجعان

رسانی  عنوان ابزاري براي پیام به
... درباره منابع، رویدادها و

ابزاري مؤثر براي  کتابخانه
اشتراك اطالعات و منابع، 
مبادله با مراجعان و کمک 

  فوري به آنان
نستا و می 

)2010(  
مروري انتقادي بر 

. 2,0کاربردهاي وب 
  2,0کتابخانه 

سایت   وب52
هاي  کتابخانه
نیوجرسی  دانشگاهی

الت متحده و ادر ای
  و چین هونگ کنگ

کیفی، / کمی
  توصیفی، مشاهده

پذیرش کاربردهاي وب  -
 بدون هرگونه ارزیابی در 2,0

 منطقه

هاي  ها شبکه کتابخانه -
هاي  تحقیقاتی هستند نه شبکه

ها با  اجتماعی و ارتباط آن
اي و  کاربرانشان حرفه
  .دانشگاهی است

گرولیموس و 
کونستا 

)2011(  

مستند کردن و نشان 
دادن خدمات یکپارچه 

چارچوب   در2,0وب 
هاي  کتابخانه کارهاي

  دانشگاهی

سایت   وب200
 هاي کتابخانه برجسته

  دانشگاهی دنیا

/ رویکرد کمی
تحلیل محتواي 

ي ها سایتوب 
  ها کتابخانه

انجام خدمات جدید در  -
هاي دانشگاهی و  کتابخانه

 خدمات از طرف پذیرش این
 کاربران

رویکرد متفاوت با توجه به  -
اي از ابزارها و  مجموعه
 خدمات

 برخی نداد امکان ازدست -
اطالعات، ضعف خدمات، نبود 

 کاهش توانایی در  وانعطاف
  بازیابی اطالعات

تاراد و سینگ 
)2014(  

شناسایی اطالعات 
 در 2,0آوري وب  فن

هاي  متن کتابخانه
  دانشگاهی

، مرور کیفی/ کمی  -
 هاي، نوشته

  تحلیلی

ارتقاء و گسترش خدمات  -
 در محیط جدید

ایجاد تعامل، همکاري،  -
همگرایی و دسترسی همگانی 
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  هاي دانشگاهی در کتابخانه
کولینز و 

هاس -کوان
)2012(  

شناسایی میزان پذیرش 
 هاي کارگیري رسانه و به

اجتماعی از سوي 
  هاي دانشگاهی کتابخانه

 کتابخانه عضو 21
OCLC سال  در

2010،  

 کیفی،/ کمی
 -توصیفی 
  پیمایش

و  مندي هموار بودن عالقه -
پذیرش کتابداران به 

 هاي هاي رسانه آوري فن
اجتماعی و افزایش تعداد 

 کاربران در استفاده از این ابزار

گسترش تعامالت بین  -
هاي  کاربران و کتابخانه

  دانشگاهی
زي و استون 

  )2013(سون 
تشخیص کاربردهاي 

اجتماعی در  ايه رسانه
هاي دیجیتال و  کتابخانه

  شناسایی مسائل مربوطه

ده موسسه فرهنگی 
   آموزشی–

توصیفی، / کمی
  پرسشنامه

ارائه انواع کاربردهاي  -
 اجتماعی در هاي رسانه

ها و افزایش تعامالت  کتابخانه
 و کاربران کتابداران

ها  ایجاد انواع متنوع نقش -
براي کتابداران باوجود 

  تماعیاج هاي رسانه
رولمن 

)2012(  
بررسی واکنش اعضاي 

 علمی و هیئت
دانشجویان در رابطه با 

سؤال استفاده از 
و  اجتماعی هاي رسانه

هاي  تعیین تفاوت
  ممکن جمعیت شناختی

علمی  اعضاي هیئت
دانشجویان  و

دانشگاه مرکزي 
  میسوري

توصیفی / کمی
پیمایشی، 
  پرسشنامه

اعضاي مفید  استفاده -
جویان از علمی و دانش هیئت
 اجتماعی هاي رسانه

هاي  نبودن تفاوت -
شناسی در بین اعضاي  جمعیت

  دانشجویان علمی و هیئت

کوماه  آییا و
)2011(  

هاي  شناسایی قابلیت
هاي  ي شبکهها سایت

اجتماعی در 
. هاي افریقا کتابخانه

تعیین میزان سودمندي 
هاي اجتماعی در  شبکه

هاي دانشگاهی  کتابخانه
  افریقا

 اندانشجوی
کننده به  مراجعه

بخش الکترونیک 
کتابخانه دانشگاه 

  آموزش وینبا

توصیفی، / کمی
  پرسشنامه

 هاي گسترش کاربرد رسانه -
اجتماعی بیشتر از کاربردهاي 

 اینترنت

ترغیب و تشویق  -
در استفاده از  دانشجویان

خدمات کتابخانه بر روي 
  هاي شبکه
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دیکسون و 
  )2010(هولی 

استفاده از  تعیین میزان
هاي  ابزارهاي شبکه

اجتماعی در 
هاي دانشگاهی  کتابخانه

  متحده ایاالت

هاي  مقاالت و کتاب
منتشرشده در سه 

  2009 – 2006سال 

کیفی، مرور / کمی
/ هاي  نوشته

  تحلیل محتوا

هاي اجتماعی  شبکه -
هاي جدیدي براي  آوري فن

ترقی و پیشرفت کتابداران 
 دانشگاهی

ایجاد یک پلت فرم جدید  -
ندن دانشجویان به براي رسا

فراتر از ساختار سنتی 
 ها کتابخانه

نیاز به تحقیقات کمی و  -
  کیفی در این زمینه

چو و دوو 
)2014(  

تعیین کاربردهاي 
هاي  شبکه ابزارهاي

هاي  درکتابخانه اجتماعی
دانشگاهی کشورها و 

 وهمچنین مختلف مناطق
شناسایی عواملی که 

  توانند در تصمیم می
 در ها گیري کتابخانه

استفاده از ابزارهاي 
هاي اجتماعی  شبکه

  مؤثر باشند

 کتابخانه 70
  ودانشگاهی آسیایی

 کتابخانه 70
  دانشگاهی غربی 

توصیفی، / کمی 
  پرسشنامه

هاي  مفید بودن شبکه -
هاي  اجتماعی براي کتابخانه

 دانشگاهی

درك کتابداران در استفاده  -
هاي  از ابزارهاي شبکه

 اجتماعی

در سودمندي و برتري  -
ها با استفاده  همبستگی کتابخانه
هاي  از ابزارهاي شبکه

  اجتماعی

واسیالکاکی و 
گاروفالو 

)2013(  

و بررسی  شناسایی
منابع در  گزینشی

پذیرش و استفاده 
هاي  ها از شبکه کتابخانه

اجتماعی مانند 
  بوك فیس

همه اسناد و 
هایی که بین  نوشته
 تا 2006هاي  سال
  .اند منتشرشده 2012

 کیفی، مرور /کمی
  هاي، اسناد نوشته

مقاالت  تمرکز اصلی متن -
در ارائه گزارش درباره 

تجارب، مشکالت موارد 
شده در ساختار  آموخته

 بوك فیس

 کاربران هاي دیدگاه کشف -
 به نسبت کتابداران و

  اجتماعی هاي شبکه يها سایت
چو، گو و لی 

)2008(  
بررسی نفوذ و استفاده 

 2,0از کاربردهاي وب 
سایت   وب90

کتابخانه در آمریکاي 
توصیفی، / کمی

تحلیل محتواي 
 براي 2,0پذیرش وب  -

مبادله  استفاده در بازیابی و
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هاي  تابخانهدر ک
  دانشگاهی و عمومی

، ها سایت وب  جنوبی، اروپا و آسیا
  پرسشنامه

 اطالعات

فرد  کاربردهاي منحصربه -
  اجتماعی هاي برخی از رسانه

بونتوري و 
گیاناکوپولوس 

)2014(  

کشف استفاده از 
اجتماعی در  هاي رسانه

  خدمات آرشیوي

سایت آرشیوها  وب
  در یونان

عنوان  بوك به فیس -  پیمایشی/ کمی
ترین رسانه اجتماعی  عمومی

 ارائه خدمات آرشیوي در

روز با  ارائه خدمات به -
  اجتماعی هاي استفاده از رسانه

گروس و لزلی 
)2008(  

تعیین میزان پذیرش و 
ئله یادگیري ارزیابی مس

 با توجه به 2,0وب 
  2,0هاي وب  آوري فن

کارکنان کتابخانه 
  دانشگاه ادیت کوان

واکنش مثبت به مسئله  -  توصیفی/ کمی 
 از طرف 2,0وب یادگیري 
 کارکنان

هاي جدید  ارائه فرصت -
  با کاربران براي ارتباط

لبالنس و کیم 
)2014(  

شناسایی کاربردهاي 
 و 2,0هاي وب  آوري فن

 هاي اي رسانهابزاره
اجتماعی در کتابخانه 

  دانشگاهی

. کتابخانه آملیا وي
 کیریو-گالوکی

دانشگاه ایالت فایچ 
  بورگ

 متنوع براي هاي استفاده -  توصیفی/ کمی
 مختلف ابزارهاي

تغییر در سطوح انجام کار  -
 2,0با ابزار وب 

  
کشف کاربردها و   )2013(بواتنج 

روندهاي کاري 
 2,0هاي وب  آوري فن

هاي  ابخانهدر کت
دانشگاهی از طریق 

ي ها سایتبررسی وب 
  ها کتابخانه

 کتابخانه 100
دانشگاهی 

  متحده ایاالت

توصیفی، / کمی
تحلیل محتوایی، 

  لیست تهیه چک

وجود رسانه اجتماعی  -
بوك و توییتر در همه  فیس

 ها کتابخانه

ابزار وب  از استفاده گسترده -
2,0  

هاریناریانا و 
  )2000(راجو 

 اي جدیدکشف رونده
و . 2در کاربردهاي وب 

هاي کتابخانه  ویژگی
2,0  

سایت   وب57
کتابخانه دانشگاهی 

  برجسته

توصیفی، / کمی
تحلیل محتواي 

  ها سایت وب

دانشگاهی  کتابخانه 37 استفاده -
 براي انتشار اخبار، RSSاز 

هاي  رویدادها و اطالعیه
 کتابخانه

 کتابخانه 15استفاده  -
دانشگاهی از محیط وبالگ 

  راي کاربرانب
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آونگ و 
  عابدین 

شناسایی میزان 
 در 2,0کاربردهاي وب 

سایت  روي وب
  هاي دانشگاهی کتابخانه

سایت   وب73
هاي  کتابخانه

دانشگاهی آسیاي 
  شمالی

توصیفی، / کمی
تحلیل محتواي 

  ها سایت وب

 و RSSبوك، توییتر،  فیس -
اي  پیام فوري محبوبیت ویژه

 .ها دارد ي کتابخانهها سایتدر 

 2,0هنوز کاربردهاي وب  -
گیر  ها چشم در این کتابخانه

  .نیست
بارو و 

همکاران 
)2013(  

تشخیص کاربردهاي 
مختلف ابزارهاي وب 

  وسیله کتابداران  به2,0
هاي این  شناسایی چالش

  ابزار براي کتابداران

 11 کتابدار در 230
  دانشگاه

/ روش تطبیقی،
 توصیفی،/ کمی 

مطالعه جامع 
هاي،  نوشته

  سشنامهپر

هاي متنوع از  استفاده -
 در 2,0ابزارهاي وب 

 هاي دانشگاهی کتابخانه

تغییر در ارائه برخی  -
هاي  خدمات کتابخانه

  دانشگاهی
 آنانوبی و
اوگبونا 

)2012(  

تعیین آگاهی و استفاده 
 2,0از ابزار وب 

  وسیله کتابداران به

اي  کتابداران حرفه
انجمن  عضو تیلایا

  کتابداري نیجریه

توصیفی، / کمی
  پرسشنامه

آگاهی و استفاده کم از  -
 در این 2,0ابزارهاي وب 

 ها کتابخانه

استفاده از ابزارهاي وب  -
 بستگی به موقعیت کاري 2,0

 .کتابداران دارد

بیشترین استفاده براي  -
  ارتباط با کاربران

آهارونی 
)2009(  

تعیین میزان تأثیر 
 2,0هاي وب  آوري فن

  بر کتابداران

توصیفی، / می ک   کتابدار168
  پرسشنامه

هاي فردي در  تأثیر تفاوت -
 2,0هاي وب  آوري پذیرش فن

 ها و استفاده از آن

انگیزه، تخصص، اهمیت  -
 2,0هاي وب  آوري به فن

موجب استفاده بیشتر و بهتر از 
  شود این ابزارها می
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  :ها اجتماعی در کتابخانه هاي نوع کاربرد رسانه: سؤال دوم
وسیله  توان به ن نیز اشاره شد، کاربردهاي متنوعی میطور که در مت همان

هاي  هاي دانشگاهی داشت که این کاربردها در پژوهش اجتماعی در کتابخانه هاي رسانه
 اکثر محققان تا حدودي به کاربردهاي متعددي 3طبق جدول . محققان نیز آمده است

ترین  توان گفت مهم ی میرود بیشترین و حت طور که انتظار می اند و همان اشاره داشته
ها که این را در متون و  شود به ارتباط و تعامل کاربران با کتابخانه کاربرد مربوط می

 ، یی)2007 (، رابینسون)2014(زي، استونسون . توان دید هاي محققان می پژوهش
که به ) 2012 (و آهارونی) 2011 (، ساچز، اکل، النگن)2014(، پالمر، استوارت )2014(

را جهت ارتباط با کاربران و  اند، آن بوك تأکید بیشتري داشته نه اجتماعی فیسرسا
هاي فوري و وقایع کتابخانه مفید  تعامل آنان با کتابخانه براي اطالع از رویدادها، پیام

معتقد بودند که بهترین رسانه براي ارتباط برقرار کردن با کاربران،  ارزیابی نموده و
. باشد دیگر کاربرپسند عبارت راحتی کار کند و به ر بتواند با آن بهاي است که کارب رسانه
 ها را اجتماعی در کتابخانه هاي ذکر است که این محققان کاربردهاي دیگر رسانه شایان

، )2014 (تاندي لوگا ،)2011 (.محمود، ریچاردسون جی آر. اند نیز در نظر داشته
هاي خود  ن دیگر در پژوهشا محقق.)2014 (و تاراد، ساین) 2010(عاریف، محمود 

اجتماعی، به چندین کاربرد  هاي عالوه بر ایجاد ارتباط و تعامل، با استفاده از رسانه
دیگر نیز ازجمله؛ ارائه خدمات جدید، باال بردن کیفیت خدمات، اشتراك اخبار، اشتراك 

اند، البته  تهاشاره داش... هاي بحث و  اطالعات با دیگران، خدمات مرجع و ایجاد گروه
اند و این کاربردها با  مختلفی را نیز در پژوهش خود معرفی نموده هاي این افراد رسانه

و   گویاي کاربردهاي متنوع3مطالب جدول . شده است ها بیان توجه به این رسانه
هاي دانشگاهی است که جهت طوالنی نشدن  در کتابخانه مختلف هاي استفاده از رسانه
  .ردن بقیه این موارد خودداري شده استمتن حاضر از آو
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ها  اجتماعی و کاربردهاي آن هاي شده به تفکیک انواع رسانه هاي انجام  پژوهش– 3جدول 
  هاي دانشگاهی در کتابخانه

  انواع رسانه اجتماعی  هاي اجتماعی کاربردهاي رسانه  )گان(نویسنده 
زي، استونسون 

)2014(  
رسانی و خبر،  ع ارتباطات دوطرفه، تعامالت، اطال

  آموزش کاربران
بوك، توییتر، فلیکر، یوتیوب،  فیس
  Pinterestها، آر اس اس،  بالگ

بازاریابی خدمات کتابخانه، ارتباطات، توجه به نیاز   )2007 (رابینسون
  کاربران، تسهیل در کار کتابداران

  )کلی(هاي اجتماعی  رسانه

  ها، پادکست، پیام فوري، ، وبالگRSS  .ز کاربرانهاي فوري، توجه به نیا خبر، پیام  )2008 (لین
تعامل بین کاربران، استفاده از خدمات کتابخانه،   )2011 (فیلیپس

پذیر بودن کتابخانه و  اشتراك اطالعات، دسترس
کتابدار، حوادث روزانه، استفاده کتابداران از تصاویر، 

 براي نمایش و ها سایت پیوندهاي ویدئویی و وب
  .ها پیامارائه بیشتر 

  بوك فیس

ها، آگاهی از مواد جدید  اشتراك اخبار و آگهی  )2014 (کبد
هاي  کتابخانه، اشتراك اطالعات درباره منابع و پایگاه

اطالعاتی جدید، آموزش سواد اطالعاتی، ارائه 
هاي کتابخانه،  هاي ویدئویی و تصاویر فعالیت پست

  هاي فوري، خدمات مرجع پیام

جتماعی، هاي ا ي شبکهها سایت
، RSSها،  وبالگ بوك، توییتر، فیس

  .یوتیوب، فلیکر

احمدخان، روبینا، 
)2012(  

بازاریابی منابع و خدمات کتابخانه، امکان اجازه به 
کاربران در ایجاد، اتصال، مذاکره، همکاري، اشتراك، 

مورد اطالعات، دسترسی به نیازهاي  دهی در نظر
اي،، آگاهی  اطالعاتی، بازاریابی خدمات کتابخانه

هاي  ها و برنامه ها، کارگاه از کنفرانس کتابداران
هاي مختلف کتابخانه  مختلف، ارائه حوادث و برنامه

  توسعه کارهاي رشته کتابداري براي کاربران،

بوك، توییتر، فلیکر، یوتیوب،  فیس
RSSها ، پیام فوري، وبالگ  

اربران، بازاریابی خدمات و منابع، ارتباط بهتر با ک  )2014 (یی
  .تعامالت

،پادکست، PSSبوك، ها،فیس بالگ
یوتیوب، توییتر، پیام فوري،خبرنامه 

  ها ایمیلی، ویکی
پالمر، استوارت 

)2014(  
تعامل بین کاربران، ایجاد پست، پیام کوتاه، کامنت 

  )تفسیر(
  بوك، توییتر فیس

هاي اجتماعی،  ابزارهاي شبکهتسهیل در اشتراك اطالعات و دانش، باال بردن و   )2013 (چو، دوو
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آموزش  دمات، تعامل با کاربران کتابخانه،ترقی خ
کارکنان کتابخانه، پیام فوري، ارتباط بین کتابداران و 

  کاربران، ارائه حوادث و وقایع کتابخانه

ها، یوتیوب،  بوك، توییتر، بالگ فیس
ها، اشتراك اسالید،  فلیکر، ویکی

Delicious, ISSUUپیام فوري ، 

 اکل، النگنساچز، 
)2011(  

ارتقاي خدمات و رویدادهاي کتابخانه، بهبود 
  ها، ارتباطات دوستان ارتباطات و اعالن

  بوك فیس

هاي اطالعاتی،  پخش تصاویر، جستجوي پایگاه  )2012 (آهارونی
جستجوي فهرست کتابخانه، تحویل اطالعات به 

هاي خدمات و  کاربران، محلی براي بحث، فعالیت
  بخانه، تعامالت بین کاربرانرویدادهاي کتا

  بوك فیس

 چن، چو، زو
)2012(  

اشتراك دانش، توزیع اطالعات، ارتباطات، گردآوري 
  دانش

 Weibo بوك، توییتر، ویبو فیس

محمود، 
ریچاردسون جی 

  )2011 (.آر

ارائه خدمات جدید، اشتراك اخبار و رویدادهاي 
 کتابخانه، افزایش تعامالت بین کاربران و کارمندان،
بازاریابی مؤثر منابع و خدمات، اشتراك دانش بین 

بردن سواد اطالعاتی،  کارکنان کتابخانه، باال
جستجوي آسان اطالعات، استفاده مؤثرتر از منابع و 

جویی در وقت کاربران با  خدمات کتابخانه، صرفه
ارائه اطالعات خاص، افزایش تعداد کاربران کتابخانه، 

سعه مجموعه، ایجاد درگیري مؤثر کاربران در تو
تصور خوب از کتابخانه توسط کاربران، ارائه 
خدمات، باال بردن کیفیت خدمات، خدمات مرجع، 

 ویدئو هاي فوري، اشتراك تصاویر حوادث، پیام
هاي  ، استفاده از ژورنالOPACها، جستجو از  کلیپ

  الکترونیکی

RSSها، توییتر،  ها، میکرو بالگ ، وبالگ
پیام فوري، ها،  یوتیوب،، ویکی

هاي اجتماعی،  ي شبکهها سایت
پادکست، فلیکر، ماي اسپیس، لینکداین، 
گوگل مپ، اشتراك اسالید، 

CiteUlikeویدئوکست، بوك ،  
   مارکینگ

کیم، سین، تساي 
)2014(  

عنوان منبع اطالعاتی، جستجوي اطالعات، پیدا  به
حل مشکل، تمرکز روي اطالعاتی بودن،  کردن راه

اي اطالعاتی، خدمات اطالعاتی، توجه توجه به نیازه
  به سواد اطالعاتی، اشتراك اطالعات

ي ها سایتها،  ها، میکروبالگ بالگ
هاي  ي شبکهها سایتاشتراکی، 

  .ها اجتماعی، ویکی

فوالدي، -ظهوریان
  )2014(آبریزاه، 

ارتباط با کاربران، تعامل کتابداران با هم، خدمات 
تصور  زمان بودن، قابل کتابخانه، نیازهاي اطالعاتی، هم
 رسانی اي بودن، آگاهی بودن، اطالعات گروهی، مذاکره

  جاري

ها،  بوك، توییتر، فلیکر، ویکی فیس
RSS، هاي اجتماعی،  شبکه  يها سایت

  یوتیوب
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 تاندي لوگا
)2014(  

هاي ویدئویی، تصاویر و صوتی، تعامل  اشتراك فایل
با دانشجویان، همکاري با دانشجویان در توسعه 

هاي بحث،  مجموعه و محتواي کتابخانه، ایجاد گروه
ها، ارتباط  هاي اجتماعی در سخنرانی استفاده از رسانه

با دوستان، دسترسی به اطالعات کلی، دسترسی به 
ها، راهنمایی براي  لینک مقاالت، مجالت و کتاب

ذخیره و بازیابی اطالعات، دسترسی به اطالعات 
  ها کنفرانس

پیام فوري، اسکایپ، ها، توییتر،  بالگ
، لینکداین، فلیکر، RSSگوگل چت، 

ماي اسپیس، اشتراك اسالید، بوك 
هاي  ها، سیستم تگ گذاري، شبکه مارك

  ها، اجتماعی، ویکی

دل باسکو، الیف، 
  )2012 (اسکارل

منابع کتابخانه، رویدادهاي کتابخانه، انواع محتوا، 
رفه هاي مختلف با مراجعان، مذاکره دوط مکاتبه پیام

  .، پاسخگویی به سؤاالت مرجع)تعامل(

  توییتر

تعامالت، اخبار منابع جدید کتابخانه، ارتباط دوستان   )2010(نستا، می 
اساس یک قاعده، توییت کردن، رابط  با دوستان بر

  کاربر، تگ گذاري، پست گذاري،

پیام فوري، بالگ، ویکی، تگ گذاري، 
RSS ،پادکست، یوتیوب، ماي اسپیس ،
  scondlifeبوك، توییتر،   فیسفلیکر،

هانسن، نوالن، 
  )2012 (وینتر

آوري  اشتراك محتوا، ارسال عکس و ویدئو، جمع
ها از منابع مختلف، گردآوري تصاویر  دستورالعمل

هاي تازه  متنوع، آموزش به کاربران، خبر از کتاب
 نمایش محتواي  وشده، رخدادهاي کتابخانه خریداري

  موردعالقه

Pinterest 

گرولیموس، 
  )2011 (کونستا

"likes", "followers", "comments" or 
"view counts"هاي  ، خدمات کتابخانه، پیام

  .فوري، اخبار، تعامالت بهنگام

RSSهاي اجتماعی، توییتر،  ، شبکه
ها، یوتیوب، تگ زدن،  بوك، بالگ فیس

  ،Streaming media پیام فوري،
 تاراد، ساین

)2014(  
ها، نظرات،  یام فوري، اشتراك ایدهارائه منابع، پ

نیازهاي کاربران، اشتراك اطالعات براي  تفاسیر،
هاي بحث،  استفاده دیگران، درخواست منابع، گروه

تگ  اخبار، صداهاي زنده، ویدئوها، آموزش کاربران،
گذاري، تعامالت، همکاري، باز براي همه، مشارکتی، 

  همگرایی

هاي اجتماعی  ها، شبکه ویکی
، )بوك، ماي اسپیس، لینکداین فیس(

ها، یوتیوب، فلیکر،  توییتر، بالگ
Pinterest ،RSSتگ زدن ، 

 کولین، کوان هاس
)2012(  

هاي عمومی،  ها، آگهی اخبار، پاسخ به درخواست
  .اطالعاتی درباره منابع و خدمات کتابخانه

  بوك، توییتر، یوتیوب، فلیکر، فیس

انه، خدمات کتابخانه، جستجو در فهرست کتابخ  )2012 (فایندر
  .رویدادهاي کتابخانه، حمایت از خدمات به مراجعان

  بوك، توییتر فیس
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یابی جدید،  ارتباط با دوستان، چت با دوستان، دوست  )2011 (ایاه، کوماه
هاي  بازدید از صفحات موردعالقه، دستیابی به کتاب

تعامل با کتابداران  جدید، تعامل با کتابداران مرجع،
هاي  آوري هاي فن  واقعی، داشتن مهارتدر زمان
  اطالعاتی

بوك، توییتر، ماي اسپیس، فلیکر،  فیس
HI5لینکداین، تگ زدن ، 

، توییتدو 
 مالتینینگ سیه

)2013(  

هاي دوطرفه، اشتراك و  تبادل ایده ها، گفتگو با انجمن
ارتباط اطالعاتی، راهنمایی کاربران، پیوند به منابع 

  کتابخانه، پیام گذاري

بوك، لینکداین،  توییتر، فیس
Pinterest گوگل ،+ ،picasa ،

Storify، Tumlr ،یوتیوب ،
ها،  ها، بوك مارك ها، ویکی میکروبالگ

  پادکست،
ارتقاي ارتباط با مراجعان، جواب به بازخوردهاي   )2013 (موندا

نیازهاي مراجعان، درك بهتر مراجعان، ارتقاي 
ها، مرجع  خدمات عمومی کتابخانه، توصیف کتاب

  .مجازي، ابزار آموزش

ها،  بوك، توییتر، فلیکر، بالگ فیس
ها، ماي اسپیس،  یوتیوب، ویکی

، second lifeلینکداین، پیام فوري، 
RSS  

عاریف، محمود 
)2010(  

هاي فوري،  خدمات کتابخانه، ارتباطات شخصی، پیام
اضافه کردن پست یا پیام، اشتراك اطالعات با 

یل، ارسال پیام، برچسب زدن و دیگران، ایجاد پروفا
دسترسی به محتواي دیگران، همکاري با دیگران در 

ها، چت  سطحی باالتر، دسترسی به نشانی کتاب
کردن، دسترسی به اطالعات کتابخانه، دسترسی به 
نیازهاي کتابخانه، سفارش براي کتاب، بررسی 

  هاي اطالعاتی پایگاه

، پیام فوري، RSSها،  ها، ویکی بالگ
هاي اجتماعی، پادکست،  هشبک

، Deliciousهاي الکترونیکی،  گروه
  ماي اسپیس،

کان چوا، لیان گو، 
  )؟ (سیان لی

ها با خدمات کتابخانه، دسترسی  باال بردن مهارت
هاي جدید، تغییر  زمان به کتابداران، اطالع از پست هم

نیازها و رفتار کاربران و کتابداران، همکاري با قابلیت 
برداري از  ، بهبود بهرهOPACدن استفاده بو

  موجودي کتابخانه

RSSهاي  ، پیام فوري، ویکی، شبکه
 ها اجتماعی، تگ زدن، بالگ

باونتوري، 
 گیناکوپولوس

)2014(  

ها، اخبار، سواد اطالعاتی براي  حوادث، گزارش
ارتباط مستقیم با خدمات، بهبود خدمات  کاربران،

  ويعمومی، بهبود روابط عمومی، خدمات آرشی

ها، توییتر،  بوك، یوتیوب، بالگ فیس
  ها، فلیکر، تامبلر، ویکی
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تقاضاي چت با کتابدار، برچسب زدن، خرد جمعی،   )2007 (زو
آزاد : ( مانند2,0 همکاري مشارکتی، عناصر وب

بودن، تعاملی بودن، همگرا بودن، مشارکتی بودن، 
اي بودن، کاربرپسند  ، چندرسانه)همکاري داشتن

، 2,0، اطالعات 2,0 ي اشتراکی، کاربربودن، نوآور
  2,0 کتابدار

، بوك RSS ها، پیام فوري، بالگ
هاي  شبکه يها سایتها، مارکینگ،ویکی

بوك، ماي  اجتماعی، پادکست، فیس
  اسپیس،

کوانیا، استیل ول، 
  )2012 (آندروود

دسترسی گسترده به اطالعات و دانش، کم بودن 
اي دسترسی هزینه پخش اطالعات، امکانات سریع بر

به اطالعات، دسترسی آسان به بروز رسانی اطالعات 
و خدمات، باال بردن تعامالت بین کاربران و 

دست  کتابداران، فرایند آسان ارتباطات و بازخورد، به
آوردن خدمات کتابخانه، ایجاد فرهنگ اشتراك 
اطالعات، تقویت خدمات اطالعاتی، شرکت در 

در  به شرکت کاربرمدیریت کتابخانه، اختیار دادن 
  محتواي کتابخانه، ایجاد محیط باصفاي کتابخانه

، RSSبوك، ویکی، بالگ،  فیس
توییتر،لینکداین، اسالیدشیر، یوتیوب، 

 BlipTvماي اسپیس، فلیکر، 

الرحمن، شفیق 
)2011(  

 در 2,0خدمات کتابخانه، ارتقاي کاربردهاي وب 
ها، ارائه بهتر خدمات، خدمات مرجع  کتابخانه

ازي، اشاعه اطالعات گزینشی، نیاز به یادگیري مج
، آموزش نیروي انسانی، 2,0استفاده از ابزارهاي وب 

  اشتراك ویدئو، اشتراك تصاویر

، پیام فوري، )گروه بحث(ایمیل گروهی 
ها،  هاي اجتماعی، بالگ ها، شبکه ویکی

هاي اجتماعی، اشتراك  بوك مارك
، RSSویدئو، اشتراك تصاویر، 

  ها، میکروبالگ
اکریوا، پنژورن، 

  )2014 (هولمنر
، )امانت (خدمات مرجع، خدمات گردش منابع

، اخبار کتابخانه، منابع الکترونیکی، OPACاشتراك 
موضوعات راهنما، دسترسی و استفاده از اطالعات، 

  بیشتر کردن تحویل خدمات به کاربران

ي شبکه اجتماعی، پیام فوري، ها سایت
RSSها،  وبالگ، اشتراك ویدئو، میکر
هاي  ها، بوك مارکینگ ها، پادکست ویکی

  ها ها، اشتراك عکس اجتماعی، بالگ
نوگوازنی، 

  )2012 (ایگویس
بازاریابی خدمات کتابخانه، خدمات مرجع، پلت 
فرمی براي دسترسی آزاد به دانش، اشتراکی بودن، 

پذیر بودن، آموزشی بودن، همکارانه بودن،  انعطاف
ات عمومی، پرسش از جذاب بودن، ارائه خدم

  .هاي مرجع کتابدار، سهیم شدن در فعالیت

بوك، ماي اسپیس، ناینگ، توییتر،  فیس
ها، لینکداین،  ها، بالگ ویکی

  ،Library Thingیوتیوب،فلیکر، 

 اسماتون، داویس
)2014(  

ها، اشاعه اطالعات،  توسعه خدمات، انواع پست
 اشتراك اطالعات، اشتراك اطالعات براي اشتغال،

ها، یوتیوب،  بوك، توییتر، بالگ فیس
  ،Pinterestفلیکر، 
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 تعهد کاري، خدمات مرجع فیزیکی و مجازي، تفسیر
، توسعه مجموعه مجازي، روشی براي )نظرسنجی(

شناسایی منابع مجموعه کتابخانه، ایجاد ارتباط و 
  .هاي تصویري پست

 البالنک، کیم
)2014(  

ها و  شارتقاي خدمات و منابع اطالعاتی، گزار
هاي دانشگاهی، یکپارچه  اطالعات موردعالقه انجمن

شدن متون، تصاویر، اخبار، محتوا، ویدئوها، کاوش 
 ها هاي کتابخانه هاي اطالعاتی و اوپک بیشتر در پایگاه

اي و  کتابخانه ها، امانت بین و راهنماهاي پژوهش
تحویل مدرك، فراهم کردن روشی براي امانت منابع 

، ارسال اطالعات درباره ...ب، مقاله و چاپی مانند کتا
کتابخانه، ارسال اخطار براي مراجعان، ایجاد خدمات 
جدید و انتقال خدمات سنتی، سفارشی کردن و 
شخصی کردن و اشتراکی کردن کتابخانه، ایجاد 

  تعامالت زنده

ها، پیام فوري، چند  ها، میکروبالگ بالگ
هاي  ي رسانهها سایتها،  اي رسانه

ها،  ، ویدئوکست ها و پادکستاشتراکی
، بوك RSSهاي اجتماعی،  شبکه

هاي اجتماعی، تگ زدن،  مارکینگ
  ها هاي آنالین، ویکی ویدئوکنفرانس

  بواتون، کوان لئو
)2014(  

هاي خانگی کتابخانه،  ایجاد پیوند براي صفحه
اشتراك تصاویر، بازاریابی خدمات کتابخانه، اشتراك 

خانه، ارائه خدمات مرجع، اطالعات درباره منابع کتاب
ها، سواد  اطالعات عمومی، نقد و بررسی کتاب

هاي جدید، لیستی از  اطالعاتی، لیستی از کتاب
هاي اطالعاتی مجالت و منابع الکترونیکی  پایگاه

جدید، ساعت کاري و تعطیلی، اخبار و حوادث 
هایی  عمومی، اخبار جدید، اخبار دانشگاه، اطالعیه

ها، آموزش کتابخانه،   و نمایشگاهها درباره کارگاه
راهنماي استفاده از منابع الکترونیکی، راهنماي 

ها، راهنماي دسترسی به منابع  دسترسی به فهرست
هاي  ها، مهارت ها، سخنرانی الکترونیکی، مصاحبه

  جستجوي عمومی، تورهاي آشنایی با کتابخانه

RSS ،ویکی، بالگ، پادکست ،
تگ  عی،وادکست، بوك مارکینگ اجتما

هاي  ي شبکهها سایتزدن، پیام فوري، 
  اجتماعی

هارین آرایانا، 
 واسانتا راجو

)2010(  

اخبار کتابخانه، اخبار حوادث، اعالنیه ها، راهنماي 
موضوعی، خبرنامه کتابخانه، رویدادهاي تازه، 

اي،  هاي چندرسانه تعامالت بین افراد، پیام متنی، پیام

RSS ،بالگ، ویکی، پادکست ،
تگ زدن، پیام فوري،  وادکست،

هاي اجتماعی، بوك  ي شبکهها سایت
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ات مرجع آنالین ارتباطات آنالین بالدرنگ، خدم
فوري، اشتراك ویدئو، جستجوي فهرست کتابخانه، 

  زنی، همکاري و مشارکت اشتراك عکس، برچسب

بوك،  مارکینگ اجتماعی،، فلیکر، فیس
  ماي اسپیس، یوتیوب، لینکداین،

 هازیدا، موهد
  )2013 (اسماعیل

هاي اشتراك، ارتباط، همکاري و ایجاد  ارتقاي شبکه
با دیگر کتابداران و کاربران، بهبود کمی و کیفی 
کارها، اشتراك عکس، آخرین اخبار و رویدادها، 

  ها، آخرین بروز رسانی، آخرین مجموعه اطالعیه

ها،  ، وبالگRSSتوییتر،  بوك، فیس
  ر،ها، یوتیوب، پادکست، فلیک ویکی

بارو، ابیاگب، 
  )2013(گودفري 

اخبار و رویدادهاي کتابخانه، خدمات مرجع آنالین، 
اشتراك تصاویر و ویدئوها، مشارکت و همکاري، 

زنی و بوك  آموزش استفاده از منابع، برچسب
مارکینگ اجتماعی، ارائه خدمات و ارتباطات کاربران 

ابی و کتابخانه، اخبار و رویدادهاي کتابخانه، بازاری با
هاي کتابخانه،  اهمیت خدمات کتابخانه، اخبار تازه

هاي  اخبار مرتبط با مجموعه کتابخانه، اخبار فعالیت
کتابخانه، اشتراك ویدئو، پست گذاري، اشتراك 

ها، ارتقاي خدمات،  ها و کارگاه ویدئوکنفرانس
  .مجموعه و منابع

بوك، فلیکر، یوتیوب، پیام فوري،  فیس
، پادکست، RSSها،  ها، ویکی بالگ

  بوك مارکینگ اجتماعی، توییتر

  
 هاي کاربردهاي اصلی رسانه  براي شناسایی بهتریادشدهدر ادامه دو جدول 

طور  همان. اند نشان داده شده )4جدول (ها در جدولی مجزا  ها، آن اجتماعی در کتابخانه
س از ادغام ها در این پژوهش پ ترین کاربردهاي رسانه که در جدول نمایان است اصلی

ن به اهاي محقق  به سیزده کاربرد اصلی رسید که تا حد زیادي در پژوهش،کاربردها
 نمایانگر 4رسد کاربردهاي ذکرشده در جدول  به نظر می. شده بود ها اشاره آن

هاي  اجتماعی در کتابخانه هاي رود در استفاده از رسانه کاربردهایی است که انتظار می
  .دنها باش اي کتابخانه کاربردهءدانشگاهی جز
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  هاي نویسندگان در پژوهش) ها بعد از ادغام آن ( کاربردهاي اصلی- 4جدول 
  نویسندگان  کاربردهاي اصلی  ردیف

1  
اخبار و رویدادهاي 

  کتابخانه

، )2013 (، هازیدا، موهد اسماعیل)2013(بارو، ابیاگب، گودفري 
، )2014 (ان لئو، بواتون، کو)2010 (هارین آرایانا، واسانتا راجو

، باونتوري، )2014 (، اکریوا، پنژورن، هولمنر)2014 (لوبالنک، کیم
، )2012 (، کولین، کوان هاس)2012 (، فایندر)2014 (گیناکوپولوس

، نستا، )2012 (، هانسن، نوالن، وینتر)2011 (گرولیموس، کونستا
محمود،  ،)2012 (، دل باسکو، الیف، اسکارل)2010(می 

 ، ساچز، اکل، النگن)2012 (، آهارونی)2011 (. آرریچاردسون جی
 ، کبد)2012(، احمدخان، روبینا، )2013 (، چو، دوو)2011(
  )2014(، زي، استونسون )2008 (، لین)2011 (، فیلیپس)2014(

2  

اطالعات،  (گذاري اشتراك
ها،  ها، عکس دانش، پست

ویدئوها، تصاویر، صداها 
  ...)و 

 ، چو، دوو)2012(، احمدخان، روبینا، )2014 (، کبد)2011 (فیلیپس
 .، محمود، ریچاردسون جی آر)2012 (، چن، چو، زو)2013(
، تاراد، )2012 (، هانسن، نوالن، وینتر)2014 (، تاندي لوگا)2011(

، عاریف، محمود )2013 (، مالتینینگ سیهتوییت، دو )2014 (ساین
، اکریوا، )2012 (، کوانیا، استیل ول، آندروود)2007 (، زو)2010(

، اسماتون، )2012 (، نوگوازنی، ایگویس)2014 (پنژورن، هولمنر
، )2014 (، بواتون، کوان لئو)2014 (، البالنک، کیم)2014 (داویس

 ، هازیدا، موهد اسماعیل)2010 (هارین آرایانا، واسانتا راجو
، )2011(، الرحمن، شفیق )2013(، بارو، ابیاگب، گودفري )2013(

  )2014(اي کیم، سین، تس

3  
جستجوي منابع و 
دسترسی به منابع و 
  اطالعات کتابخانه

، محمود، ریچاردسون )2012 (، آهارونی)2012(احمدخان، روبینا، 
، )2014 (، تاندي لوگا)2014(، کیم، سین، تساي )2011 (.جی آر

کوانیا، استیل  ،)2008 (، چوا، گو، سیان، لی)2010(عاریف، محمود 
نوگوازنی،  ،)2014 (، اکریوا، پنژورن، هولمنر)2012 (ول، آندروود

، هارین آرایانا، واسانتا )2014 (، بواتون، کوان لئو)2012 (ایگویس
  ،)2010 (راجو
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4  
تعامالت و ارتباطات بین 

  کتابداران و کاربران

 ، یی)2011 (، فیلیپس)2007 (، رابینسون)2014(زي، استونسون 
، ساچز، اکل، )2013 ( دوو، چو،)2014(، پالمر، استوارت )2014(

، محمود، )2012 (، چن، چو، زو)2012 (، آهارونی)2011 (النگن
، )2014(فوالدي، آبریزاه، -، ظهوریان)2011 (.ریچاردسون جی آر

، نستا، می )2012 (، باسکو، الیف، اسکارل)2014 (تاندي لوگا
، ایاه، )2014 (، تاراد، ساین)2011 (، گرولیموس، کونستا)2010(

 ،)2014 ، موندا)2013 (، مالتینینگ سیهتوییت، دو )2011 (اهکوم
 ، کوانیا، استیل ول، آندروود)2007 (، زو)2010(عاریف، محمود 

، هارین )2014 (، البالنک، کیم)2014 (، اسماتون، داویس)2012(
  )2010 (آرایانا، واسانتا راجو

5  
ها،  هاي فوري، آگهی پیام

  ها اعالمیه

، پالمر، استوارت )2014 (، کبد)2011 (س، فیلیپ)2008 (لین
، )2011 (.، محمود، ریچاردسون جی آر)2013 (، چو، دوو)2014(

، تاراد، )2011 (، گرولیموس، کونستا)2012 (باسکو، الیف، اسکارل
، مالتینینگ توییت، دو )2012 (، کولین، کوان هاس)2014 (ساین
، )2014 (لئو، بواتون، کوان )2010(، عاریف، محمود )2013 (سیه

  ،)2010 (هارین آرایانا، واسانتا راجو

6  
بازاریابی، ارتقاء، بهبود، 
تسهیل و تسریع خدمات 

  اي کتابخانه

، چو، )2014 (، یی)2012(، احمدخان، روبینا، )2007 (رابینسون
، محمود، ریچاردسون )2011 (، ساچز، اکل، النگن)2013 (دوو

، )2008 (، سیان، لی، چوا، گو)2014 (، موندا)2011 (.جی آر
، )2011(، الرحمن، شفیق )2014 (باونتوري، گیناکوپولوس

، البالنک، )2014 (، اسماتون، داویس)2012 (نوگوازنی، ایگویس
 ، هازیدا، موهد اسماعیل)2014 (، بواتون، کوان لئو)2014 (کیم

  ،)2013(، بارو، ابیاگب، گودفري )2013(

7  
 آموزش کاربران و
  راهنماي کاربران

، تاندي )2013 (، چو، دوو)2014 (، کبد)2014(زي، استونسون 
، )2014 (، تاراد، ساین)2012 (، هانسن، نوالن، وینتر)2014 (لوگا
، الرحمن، شفیق )2014 (، موندا)2013 (، مالتینینگ سیهتوییتدو 

 ، نوگوازنی، ایگویس)2014 (، اکریوا، پنژورن، هولمنر)2011(
، هارین )2014 (بواتون، کوان لئو ،)2014 (، البالنک، کیم)2012(

  )2013(، بارو، ابیاگب، گودفري )2010 (آرایانا، واسانتا راجو
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8  
برآوردن نیازهاي 

اطالعاتی و خدمات 
  مرجع آنالین

، محمود، ریچاردسون جی )2014 (، کبد)2012(احمدخان، روبینا، 
، )2011 (، ایاه، کوماه)2012 (، باسکو، الیف، اسکارل)2011 (.آر

 ، اکریوا، پنژورن، هولمنر)2011(الرحمن، شفیق  ،)2013 (موندا
، )2014 (، اسماتون، داویس)2012 (، نوگوازنی، ایگویس)2014(

، )2010 (، هارین آرایانا، واسانتا راجو)2014 (بواتون، کوان لئو
، )2014(، کیم، سین، تساي )2013(بارو، ابیاگب، گودفري 

  )2014 (، تاراد، ساین)2014(فوالدي، آبریزاه، - ظهوریان

9  
تگ زنی یا برچسب 

  گذاشتن

، )2014 (، تاراد، ساین)2010(، نستا، می )2014 (تاندي لوگا
 ، هارین آرایانا، واسانتا راجو)2007 (، زو)2010(عاریف، محمود 

  )2013(، بارو، ابیاگب، گودفري )2010(

  همکاري و مشارکت  10

 ، تاراد، ساین)2014 (وگا، تاندي ل)2012(احمدخان، روبینا، 
 ، زو)2008 (، چوا، گو، سیان، لی)2010(، عاریف، محمود )2014(
 ، هارین آرایانا، واسانتا راجو)2012 (، نوگوازنی، ایگویس)2007(
، بارو، ابیاگب، گودفري )2013 (، هازیدا، موهد اسماعیل)2010(
)2013(  

11  
هاي بحث و  ایجاد گروه

  مذاکرات

، )2014(فوالدي، آبریزاه، -، ظهوریان)2012(، احمدخان، روبینا
، )2014 (، تاراد، ساین)2014 (، تاندي لوگا)2012 (آهارونی

  ،)2011(الرحمن، شفیق 

12  
 ها و کامنت ها نظرسنجی

  ، پست)تفسیر(

، عاریف، محمود )2010(، نستا، می )2014(پالمر، استوارت 
، )2014 (ویساسماتون، دا ،)2008 (، چوا، گو، سیان، لی)2010(

  )2013(بارو، ابیاگب، گودفري 

  ارتباط با دوستان  13
، )2010(، نستا، می )2014 (، تاندي لوگا)2011 (ساچز، اکل، النگن

  )2011 (ایاه، کوماه
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  گیري بحث و نتیجه
هاي دانشگاهی به  کدام رسانه اجتماعی بیشترین کاربرد را در کتابخانه: سؤال اول

  ؟خود اختصاص داده است
اند،   کار خود را آغاز نموده2,0توان گفت با وب  هاي اجتماعی که می رسانه
مطابق با . روند رسانی به شمار می ها و مراکز اطالع ترین پدیده در کتابخانه امروزه مهم

اي را براي  هاي اجتماعی نیز جایگاه برجسته ها، برخی از رسانه ها و نتایج پژوهش یافته
توان  اند و کاربرد بیشتري نیز نسبت به بقیه دارند و می پیدا نمودهها  خود در کتابخانه

پسند، کاربرپسند و نام آشنایی هستند که  هاي اجتماعی عامه ها همان رسانه گفت که آن
هاي دیگر زندگی روزمره افراد، عالوه بر بحث دانش،  کاربردهاي مختلفی در عرصه

هاي  وك، توییتر، لینکداین و سایر رسانهب  فیس:اطالعات و مطالعه، نیز دارند مانند
هاي دانشگاهی  دیگر افرادي که از خدمات آنالین کتابخانه  عبارت به .تر اجتماعی عمومی

 دلیلتر به  تر و عام هاي اجتماعی عمومی نمایند نیز بیشتر با استفاده از رسانه استفاده می
 پژوهشگران در مقاالت خود .دهند سهولت کار و ارتباط با آن تمایل بیشتري نشان می

اجتماعی هستند، اشاره نموده بودند، اما  هاي ترین رسانه ها که کاربردي نیز به این رسانه
هاي اجتماعی  آنچه باید متذکر شد این است که با توجه به پیدایش روزافزون رسانه

رین شده بیشت  هاي معرفی توان با قطعیت اظهار داشت که تنها این رسانه دیگر، نمی
دیگري نیز هسنتد که احتماالً در آینده کاربرد بیشتر و  هاي کاربرد را دارند بلکه رسانه

. اي نشده است ها اشاره ها خواهند داشت، که در این مقاالت به آن بهتري در کتابخانه
براي ارائه  هاي دانشگاهی باشد این نکته است که پس در کل آنچه باید مدنظر کتابخانه

هاي  هاي نوین و رسانه آوري خدمات به کاربران خود با توجه به فن تر بهتر و آسان
ها داشته باشند و به دنبال  جدید، الزم است که شناخت کافی نسبت به این رسانه

هاي خود را باالبرده و  ها بتوانند کارایی کتابخانه وسیله آن هایی باشند که به رسانه
  .خدمات خود را به نحو احسن ارائه نمایند
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هاي دانشگاهی  هاي اجتماعی در کتابخانه ی رسانهی چه کاربردها:سؤال دوم
  دارند؟

هاي دانشگاهی باید متذکر  هاي اجتماعی در کتابخانه در ارتباط با کاربردهاي رسانه
مدنظر  )کاربردها (مطالعه در این پژوهش شد که تا حدود زیادي همه موارد مورد

هاي اجتماعی در  جود بیشترین استفاده از رسانهو  این ها بوده است، با کتابخانه
ها به سمت اشتراك اطالعات، ارتباط با کاربران و اشتراك دانش، آموزش،  کتابخانه

توان یک دیدگاه مثبت نسبت  گرایش دارد، که این را می... برآوردن نیازهاي کاربران و 
هاي اجتماعی  نهبدین معنی که در صورت وجود رسا. هاي اجتماعی دانست به رسانه

ها  ها، کتابخانه هاي دانشگاهی و عدم محدودیت در استفاده از آن مختلف در کتابخانه
توان اظهار داشت که  طورکلی می پس به. خوبی خواهند داشت ها را به کاربردهاي آن

ها  هاي دانشگاهی به آن کتابخانه اجتماعی در هاي مقاالتی که در زمینه کاربرد رسانه
د و براي تحقیقات بعدي در نند کامل و کافی باشنتوا شده است نمی  اشارهاستناد و 
در حال حاضر کاربرد . توان در این زمینه بیشتر بررسی یا پژوهش نمود آینده می

ها نزدیک است و  ها در کتابخانه اجتماعی به میزان زیادي به کاربرد اصلی آن هاي رسانه
و . اند ها نیز اشاره نموده ه کاربردهاي اصلی آنتا حدودي نویسندگان، در مقاالت خود ب

 هاي دانشگاهی انتظار اجتماعی در کتابخانه هاي توان از رسانه بیشتر کاربردهایی که می
تواند  گرچه این مطلب نمی. شده است  ها اشاره شده به آن  داشت، در مقاالت بررسی

اي با استفاده از  بهینه تصور کرد که کاربرد مطلوب و این کهقطعیت داشته باشد و 
غیراز این  گیرد، و یا به ها صورت گرفته و یا می اجتماعی در کتابخانه هاي رسانه

هرحال آنچه که  اما به. اجتماعی نیست هاي کاربردها، کاربرد دیگري در استفاده از رسانه
 هاي بخش رسانه نشان داده شد حاکی از عملکرد رضایت آن هاي در این پژوهش و یافته

  .ها است اجتماعی در کتابخانه
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  پیشنهادها
ها ابزارهاي ارتباطی بین کتابداران و  هاي اجتماعی همواره در کتابخانه رسانه

ها سؤاالت و  وسیله آن توان به که می کاربران بوده و هستند و خواهند بود
ي کارگیر راحتی پاسخگو بود بنابراین چند پیشنهاد در به هاي مختلف را به درخواست

  :گردد ها توصیه می بیشتر این رسانه
هاي خود را  سیاست هاي دانشگاهی در اولین مرحله الزم است که کتابخانه -

هاي  هاي اجتماعی تغییر دهند و با دیدي باز و مثبت به رسانه نسبت به استفاده از رسانه
 .توانند کاربرد علمی داشته باشند، بنگرند اجتماعی که می

هاي  گاهی در مرحله بعد الزم است که به شناسایی رسانههاي دانش  کتابخانه -
ها  هاي اجتماعی که کاربرد بیشتري در کتابخانه اجتماعی بپردازند و به دنبال رسانه

 . باشند،دندار

هاي اجتماعی در حال پیشرفت و توسعه هستند   رسانهاین کهبا توجه به  -
مات، ارائه بهتر خدمات و هاي دانشگاهی سعی نمایند که براي توسعه خد کتابخانه

 .کارگیرند ها را به ترین، کاربر پسندترین و بهترین آن  مهم،ارتباط بیشتر با کاربران خود

هاي   آموزش و یادگیري استفاده از رسانه،ها کتابداران و مدیران کتابخانه -
 . تقویت نمایندها ها را در کتابخانه اجتماعی و ابزارهاي آن

ها توجه بیشتري شود تا از   و اینترنت در کتابخانههاي فناوري به زیرساخت -
  .تجهیزاتی که در ارائه بهتر خدمات در این سیر وجود دارند بیشتر استفاده شود
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