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 چکیده
هدا   ها مورد توجه واقع شدد  اسدتل لدذا بدا رشدد و  فدترش فنداوری        عنوان یکی از انواع شبکه محور به های اجتماعی کتاب شبکهمقدمه: 

هدای شدبکه اجتمداعی     ایدو پدهوهپ پیهدنهاد مهلفده    هدا همگدام شدوندل هدد  از      ها عالو  بر خدمات سنتی بایدد بدا ایدو ندو وری     کتابخانه

 المللی استل محور بیو های اجتماعی کتاب محور بومی با استفاد  از مدل معادالت ساختاری مبتنی بر شبکه کتاب

ه محور کد  های اجتماعی کتاب ایو پهوهپ از نوع  میخته بود  و از دو روش کمی و کیفی استفاد  شد  استل ابتدا شبکهشناسی:  روش

هدای اجتمداعی    های شبکه مهلفهای در خصوص  سیاهه هیمنظور ته های برتر بازیابی هفتند شناسایی شد، سپس به در سایت الکفا جزء رتبه

هدا کد     ها مورد بررسدی قدرار  رفدتل ابدزار  درد وری داد       دهند   ن ها پرداخته شد و عناصر تهکیل محور به بررسی ایو سایت کتاب

مهلفه بود که به روش دلفی نهایی  ردید و بدرای ارزیدابی مدورد اسدتفاد  قدرار  رفدت و در        73معیار و  14کل از ساخته مته لیفت محقق

 های پیهنهادی جهت استفاد  در الگوی بومی مورد بررسی قرار  رفتل نهایت با استفاد  از معادالت ساختاری بارعاملی مهلفه

بده بارعداملی    هدای مدورد بررسدی در ایدو پدهوهپ دارای اهمیدت بدود  و باتوجده         ه مهلفده های ایو پهوهپ نهان داد که هم یافتهها:  یافته

های مورد بررسدی نهدان داد کده مددل      تواند در الگوی پیهنهادی مورد استفاد  قرار  یردل همچنیو شاخص  مد  تمامی معیارهامی دست به

 ارائه شد  از برازش مناسبی برخوردار استل

ها بدرای طراحدی ضدروری اسدت و      شد  ایو نوع شبکه های شناسایی از ایو پهوهپ نهان داد که تمامی مهلفهنتایج حاصل گیری:  نتیجه

 مد  طراحی شود از کارایی الزم برخوردار خواهد بودل از نتایج حاصل از ایو پدهوهپ و   دست ها بر اساس معیارهای به کنانچه ایو شبکه

محور بومی استفاد  نمودل تداکنون پدهوهپ پیرامدون طراحدی شدبکه       شبکه اجتماعی کتابتوان در طراحی  شد   ن می های شناسایی مهلفه

 محور بومی انجام نگرفته استل اجتماعی کتاب

 محور،  ودریدز، الیبرری تینگ، انابی های اجتماعی کتاب شبکهها:  کلیدواژه

                                                 
 mohammadbeigi@org.ikiu.ac.ir)نویفند  مفئول(،  بیو المللی امام خمینی)ر ( قزویودکتری علم اطالعات و دانپ شناسی، دانهگا   ل1

 inanloo.lis@gmail.com کهور،ی عموم یها نهاد کتابخانه ،یعلم اطالعات و دانپ شناس یدکتر ل2

 atefehzarei@gmail.comاستادیار دانهگا   زاد اسالمی واحد همدان،  ل3

 ali.isfandyari@iauh.ac.irدانهیار دانهگا   زاد اسالمی واحد همدان،  ل4

شبکه  یها مهلفه هنهادیپب (ل1397) زارعی، عاطفه؛ اسفندیاری مقدم، علیرضاامیراینالو، اهلل؛ محمدبیگی، فاطمه؛ 

 لیالمللویمحور بکتاب یاجتماع یها بر شبکه یمبتن یبا استفاد  از مدل معادالت ساختار یمحور بومکتاب یاجتماع

 ل241-221(، 2)8، یرسانو اطالعکتابداری  نامهپهوهه

 



 1397 پاییز و زمفتان، 2، شمار  8سال                                         دانهگا  فردوسی مههدنامه کتابداری و اطّالع رسانی، پهوهه 222

 مقدمه

و عدادات م العداتی افدراد     تکنولوژی اطالعات زندد ی بهدر امدروزی را ترییدر داد  و در کیفیدت م العده      

ای در تحوالت خواندن، تفکر، کیفیت و کمیت م العده   وجود  ورد  استل ایو ترییرات نقپ عمد  ترییراتی را به

العمدر و در نتیجده انقدالب بداز در جامعده  ردیدد  اسدت         وجود  ورد  که در نهایدت منجدر بده یداد یری مدادام      به

(Shimray, Keerti & Ramaiah, 2015ل  ف) وجو و  های جدیدی را برای جفت ترش فناوری رسانه اجتماعی را

ها در مواجهده بدا    های جدیدی را برای کتابخانه ها کاربر در سراسر جهان و  کالپ  اشتراک اطالعات برای میلیون

ا بده  کار یری رسانه اجتماعی جلو  فیزیکی کتابخانه ر کاربران که در فضای اجتماعی هفتند ایجاد نمود  استل به

« رسانه اجتمداعی »پذیری، دسترسی و تأثیر کتابخانه را بیهتر نمود  استل عبارت  فضای مجازی ترییر داد  و رؤیت

 ذاری است و  دیگران  تداعی کنند  نوع جدیدی از رسانه است که ماهیتاً مهارکتی بود  و هد   ن به اشتراک

 (ل1394سازد )ساعی،    از اطالعات در یر میرا در کرخه تولید، سازماندهی، اشتراک، یافتو و استفاد

تواند با دیگران در تعامل باشند، در  در رسانه اجتماعی به ایو امر اشار  دارد که افرادمی« اجتماعی»عبارت 

تواند ابزاری عالی برای شناسایی دوستان، خانواد  و همکاران ی  فرد باشددل   واقع پروفایل در رسانه اجتماعی می

 2نمدودنل  و دنبدال  1یدابی  نمایندد: دوسدت   ا ایجاد ارتباطی اجتماعی با دیگران را از دو طریق فراهم میه اغلب سایت

شدد ، اغلدب در رسدانه اجتمداعی قابدل        رفتو ایو نکته که کگونه ایجاد ارتباطات اجتماعی شخص، بدون در نظر

شدودل کده ایدو لیفدت      یپ داد  مدی کنند ان در پروفایل شخص نما رؤیت استل معموالً لیفتی از دوستان و دنبال

 هدا را مهداهد  نمدود    تدوان پروفایدل  ن   معموالً دارای عکس و نام اشخاص استل با کلی  بر روی ایو افدراد مدی  

(Golbeck, 2015ل) 

ای است که برای تعامل و انتهار محتوا در محدی  اینترندت از طریدق     توان  فت، رسانه اجتماعی رسانه می

پدذیر در  ن   هدای انتهدار مقیداس    پذیری بفیار باالیی دارد و از تکنی  د  است، دسترستعامل اجتماعی طراحی ش

های  ها از جمله انواع رسانه ها و ویکی ها و بالگ های تبادل نظر، تابلوهای پیام، پادکفت استفاد  شد  استل انجمو

ای بده   هدای رسدانه    دویی  تد  اجتماعی هفتندل رسانه اجتماعی از فنداوری مبتندی بدر وب، بدرای تبددیل و انتهدار       

ل م العه نیاز به کتاب دارد کده ممکدو اسدت در    (1390)خانیکی و بابائی،کند  و وهای کندجانبه استفاد  می  فت

های اینترنتدی ایدو مهدکل را     هایی مانند موبایل و سایت ها نفر در جهان نباشدل البته امروز  تکنولوژی  اختیار میلیون

های جدید افدراد   کندل امروز  با  فترش تکنولوژی العه کنونی نیز با  ذشته تفاوت میاندل شیو  م  برطر  نمود 

طدوری کده    نمایندل بده  های الکترونیکی و دیجیتالی رفته و از ابزارهای مدرن برای م العه استفاد  می به سراغ کتاب

ز میان برداشته استل در دنیای توان  فت تولید محتوای دیجیتال مرزهای فیزیکی خانه، مدرسه و محل کار را ا می

                                                 
1. Friending 

2. Following 
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ای افدزایپ   طدور فزایندد    های اجتماعی که مرزها را درنوردید  وارتباطات را بده  کنونی و با رشد و  فترش شبکه

 اندل   داد  است، کاربران در تولید و انتقال محتوا نقپ اساسی پیدا کرد 

فیر انتقال داندپ ترییدر کدرد  و مجدرای     های اجتماعی  نالیو در دنیای کنونی م به محبوبیت شبکه باتوجه

کهر  و فیزیکی به شکل مدرن و ارتباطات الکترونیکی  به ارتباطی افراد از شکل سنتی و ارتباطات و تعامالت کهر 

دهد کارکرد کتابخانه نیز در حال ترییر و د ر ونی است کراکه ا ر در  ذشته  ترییر کرد  استل ایو امر نهان می

هدای جدیدد    ه کتابخانه و شکل فیزیکی کتب امکان م العه فراهم بود؛ اما امروز  بدا رشدد فنداوری   تنها با مراجعه ب

هدای اجتمداعی    هدای اجتمداعی، شدبکه    های مدرن به زند ی افراد هفتیم که یکی از ایدو رسدانه   شاهد ظهور رسانه

 ورد بررسی قرار  یردلها م شدن با ایو ترییرات نیاز است تا  ایو نوع شبکه محور استل برای همفو کتاب

های  ای از رسانه است که زیرمجموعه 1محور های اجتماعی کتاب های اجتماعی، شبکه یکی از انواع شبکه

صدورت دیجیتدالی فهرسدت نمایندد و      دهد کتاب، فیلم، موسدیقی وللل را بده   کاربران اجاز  می اجتماعی است که به

محدور بدرای    های اجتماعی کتداب  به اشتراک بگذارندل شبکه همزمان در محی ی  نالیو نظرات خود را با دیگران

هدا همچندیو در    دهد منابع خود را سازماندهی نمایندل ایو سایت ها اجاز  می کتابداران بفیار مفید است؛ زیرا به  ن

مناسدبی  تواند ابزار   ورند ومی ها را نیز فراهم می توسعه مجموعه نیز مفید بود  و امکان توصیف کامل و نقد کتاب

برای کتابداران جهت مجموعه سازی کتابخانه باشدل در نهایت ابدزاری بدرای مهداور  خوانندد ان بدود  و از ایدو       

هدای مناسدب را پیهدنهاد دهندد      هدا کتداب   توانند با کاربران خود ارتباط برقدرار کدرد  و بده  ن    طریق کتابداران می

(Giustini, Hooker & Cho, 2009ل) 

های اجتماعی در ایران و همچنیو توجه جامعه علمی به ایدو ابدزار قدرتمندد و     عه شبکهبه روند توس باتوجه

ها اقدام نمودل از نجاکه  های  ن الملل باید نفبت به شناسایی مهلفه دلیل موفقیت ایو شبکه در س ح بیو تعاملی و به

،  لزوم ایجاد شدبکه اجتمداعی من بدق بدا     اند کاربران ایرانی نیز مانند سایر کاربران به ایو بفتر ارتباطی روی  ورد 

هدای   جانبده شدبکه   خصوصیات ایو کاربران برای ایجاد انگیز  در جهت استمرار استفاد ، بررسدی و شدناخت همده   

 نمایدل  محور را بیهتر  شکار می اجتماعی کتاب

ربرد در دنیدا  های  پدر کدا    محور متعددی در س ح جهان وجود دارد؛ اما از نمونه های اجتماعی کتاب شبکه

و 16211و  293ترتیدب دارای رتبده    اشدار  نمداییم کده بده     4واندابی  3، الیبرری تیندگ 2توانیم به سایت  ودریدز می

هفتند و بازدیدکنند انی از کهورهای  مریکا، کانادا، انگلفتان ، ایتالیا، هند وللل دارنددل   5در سایت الکفا 25571
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های اجتماعی را بدر اسداس    سایت شبکه بندی وب الکفا است که رتبهسایت الکفا متعلق به شرکت  مریکایی  وب

کهار شاخص تعداد ارجاعات، تعداد کاربر، تعداد دفعات بروزرسانی سایت و تعداد صدفحات موجدود در سدایت    

محدور در ایدران وجدود نددارد یدا       دهدل  اما با بررسی که در ایران صورت  رفته شدبکه اجتمداعی کتداب    انجام می

توان دالیل عدم موفقیدت   دهد که موفقیت کندانی کفب ننمود  که می  ن محدود استل ایو امر نهان میفعالیت 

را عدم امکان عضویت سایر کهدورها بددلیل تد  زبدانی بدودن، عددم جدذابیت ظداهری، کنددی سیفدتم و عددم            

رسدانی و تبلید     اطدالع بودن  ن، عدم ایجاد ارزش افزود  بدرای کداربران، عددم اعتمداد کداربران، عددم        کاربرپفند

بدرداری هدفمندد از    مناسب و  عدم امنیت اطالعات و محرمدانگی اطالعدات بیدان کدردل بده منظدور توسدعه و بهدر         

محور ضروری است تا کلیده ابزارهدا، شدرای  و الزامدات محی دی بدا هدد  اسدتفاد  از          های اجتماعی کتاب شبکه

قرار  یردل با انجام پهوهپ حاضدر بده شناسدایی معیارهدا و      ها و اجتناب از تهدیدها، مورد تحلیل و بررسی فرصت

هدا   محور پرداخته خواهد شد تا ضمو شناسایی عناصر سداختاری ایدو سدایت    های اجتماعی کتاب های شبکه مهلفه

  ویی به سهاالت زیر است:  الگوی بومی پیهنهاد  رددل همچنیو انجام ایو پهوهپ در صدد پاسخ

 هایی دارند؟ المللی که مهلفه حور بیوم های اجتماعی کتاب شبکه ل1

محدور از دیدد ا  کداربران و متخصصدان علدم اطالعدات        های اجتماعی کتاب های شبکه مهمتریو مهلفه ل2

 شناسی و کامپیوتر که مواردی است؟ ودانپ

 هایی باید برخوردار باشد؟ محور بومی از که مهلفه های اجتماعی کتاب الگوی پیهنهادی شبکه ل3

متخصصدان علدم اطالعدات     و دیدد ا  کداربران    در ایو پهوهپ عبدارت اسدت از: بدیو    فرضیه م رح شد

 محور تفاوت معناداری وجود نداردل های اجتماعی کتاب های شبکه در مهلفه شناسی و کامپیوتر ودانپ

توان بده پدهوهپ محبدوب و     هایی در داخل و خارج کهور انجام  رفته است که می در ایو راستا پهوهپ

شناسدی اسدتفاد  و رضدامندی ایرانیدان از شدبکه        ونده (  اشار  نمود که در مقالده خدود بداعنوان    1394) میرطاهری

محور   یری ایرانیان از شبکه اجتماعی کتاب های بهر  بندی شیو  بررسی و دستهبه  محور  ودریدز اجتماعی کتاب

جامعده  نددل   رفت عنوان کهارکوب نظری پهوهپ بهدر   به« استفاد  و رضامندی»نظریه ها از  پرداختندل  ن ودریدز 

بنددی   عامدل دسدته   شدپ شد  را در   متریر پرسپ 25 حلیل عاملیبودل ت ها هد  پهوهپ ایرانیان فعال در ایو شبکه

؛ متریر( 4)  ریز از زند ی روزمر ل 3؛ متریر( 6) اجتماعبودن در  ل 2؛ متریر( 9) یابی اطالعل 1اند از:  کرد که عبارت

متریدر(ل هدد  دیگدر ایدو      2  داهی از مهداهیر )  ل 6و ( متریدر  2) استحکام شدرل ل 5؛ متریر( 2ها ) بودن با کتاب ل 4

کنند  در کنهگری شبکه بودل سه فعالیت در شبکه یعندی نقدد کتداب، امتیدازدادن بده       پهوهپ کهف عوامل تعییو

وستیابی توس  کاربران مفتلزم اقدامی   اهانه بود که بدرای تقویدت کنهدگری در شدبکه الزم اسدت از      و د بکت

هدای اصدلی    عندوان سدرمایه   افرادی که ایو عوامل را دارند، به ،ی  سو ایو سه عامل تقویت شود و از سوی دیگر

http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2898-fa.pdf
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2898-fa.pdf
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محور،  ای اجتماعی اینترنتی کتابه با هد  بررسی شبکه( در مقاله خود 1389پور ) اسکندری .شبکه به شمار  یند

هدای اجتمداعی    پس بده تعریدف شدبکه   را مدورد بحدق قدرار داد  سد    های اجتمداعی اینترنتدی    ابتدا مفهوم بفتر شبکه

نمدود   محدور، اشدار     های اجتماعی کتداب  یعنی شبکه لها که در ایو مقاله مد نظر است موضوعی و نوع خاص  ن

های   محور و الگو یری از نمونه های اجتماعی کتاب های شبکه ارویه ها و ک ، سپس با هد  شناخت ویه یاست

، «شدلفاری »ها به م العه موردی  برتر ایو حوز  و همچنیو شناسایی وضعیت و جایگا  کاربران ایرانی در ایو شبکه

دنیا، پرداخته  های اجتماعی پیرامونِ کتابِ م رح هایی از شبکه  عنوان نمونه به« لیبراری تینگ»و « بوک کراسینگ»

هدای   بر مبنای تجربیات شبکه هاییها پیهنهاد های ایو شبکه بندی مجموعه ویه ی شد  استل در ادامه، ضمو جمع

 انددرکار و اهدالی کتداب    های مختلفِ دست صورت کاربردی و عملیاتی و در قالب  رو  اجتماعی در ایو زمینه به

هدا، بدا هدد  غدایی تدرویج فرهندگ        ای و کتابخانه خوانان حرفه ها، کتاب فروشی یعنی ناشران، نویفند ان، کتاب

محدور در   شناخت فعالیت  روهدیِ کتداب   خود راهد  از مقاله ( 1389تبار ) نمود  استل اکبریکتابخوانی، ارائه 

ای که به فعالیت  روهی مرتب  با  از میان سه دسته عمد  ،منظور استل بدیویان کرد  های اجتماعی مجازی ب شبکه

های کدا  و نهدر و توزیدع کتداب در      محور، شرکت های اجتماعی کتاب پردازند )شبکه ها می تاب در ایو شبکهک

 یدری و فعالیدت ایدو     های اجتماعی مختلف که موضوع شکل های زیرمجموعة شبکه های اجتماعی و  رو  شبکه

از حاصدل نهدان داد کده    تدایج  ن .سی نمود  است( برر24شبکه اجتماعی متخصصان ایران )یو، ها کتاب است  رو 

، ههدت  درو  در ارتبداط بدا کتداب فعالیدت       (24 رو  فعال در شبکه اجتماعی متخصصدان ایدران )یدو    1941میان 

ها بر اساس شاخص تعداد اعضا،  درو  داسدتاِن کوتدا  بیهدتریو و  درو  ترجمدة کندد         اندل از میان ایو  رو  داشته

ها،  درو  داسدتان کوتدا  بیهدتریو و      اندل بر اساس شاخص تعداد پیام  کتاب جدید کمتریو تعداد اعضا را دارا بود

انددل بدر اسداس شداخص میدانگیو فعالیدت  درو          ها را به اشتراک  ذاشدته   رو  ترجمة کتاب، کمتریو تعداد پیام

ا شدن  رو (  رو  داستان کوتا  بیهتریو و  درو  ترجمدة کتداب، کمتدریو میدزان فعالیدت ر       روز )میانگیو زمان به

ها(  رو  م الب خواندنی بیهدتریو میدزان    ها به نوشته داشته استل بر اساس شاخص میانگیو تعداد نظرات )کامنت

ها و بیهتریو میزان بازخورد و  رو  ترجمة کتاب کمتریو میزان  نظرات در نتیجه بیهتریو میزان جذابیت یادداشت

عندوان یکدی از ارکدان اصدلی نظدام       بده الده خدود از کتداب    ( در مق1389) یزدان پنا   .میانگیو نظرها را داشته است

ل د، یداد مدی کندد   سدازی فرهنگدی دار   دلیل مظلومیت بیهتر و هدم بده لحداه اهمیتدی کده در جریدان       فرهنگی هم به

ای بخواهیم مورد توجه  عنوان ی  رسانه و در دایر  نظام رسانه ا ر کتاب را بهوی بیان می دارد که  ،دیگر ازطر 

توان بدرای کمد  بده جریدان      های اجتماعی می ای برای  ن خواهیم یافتل از رسانه بازهم جایگا  ویه  قرار دهیم،

رسانی کتاب را که ناشی از  توانند حلقه مفقود  در جریان اطالع ها می رسانی کتاب استفاد  کرد و ایو رسانه اطالع

( در پهوهپ خدود بده   Shimray et al., 2015ل شیمری و همکاران )فقدان یا ضعف سایر رسانه هاست کامل کنند
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عنوان روش شناختی کندبعددی و رمز هدایی    ها از خواندن به بیان نمایی از عادت م العه با موبایل پرداختند و  ن

های هوشمند به زند ی افراد  عالیم برای توسعه معنا یاد کردندل سپس به سرعت ورود تکنولوژی موبایل و  وشی

ها بیان داشتند شیو  م العه امروزی مانند  ذشدته نبدود  و افدراد     بهر را متحول ساختل  ن اشار  نمود  که زند ی

مندندل البته ضررهای احتمدالی ایدو ابزارهدا را     بر متون کاپی به م العه منابع دیجیتالی و الکترونیکی نیز عالقه عالو 

در موبایل اشار  داشدته و بده کگدونگی ایدو      رفته ایو پهوهپ به عادت م العه هم نیز نباید از نظر دور داشتل روی

بددرگ، ایددرل و مندددل  کینددگ.انددد تحددول از م العدده منددابع کدداپی بدده الکترونیکددی و مزایددا و معایددت  ن پرداختدده  

(Klingeberg, Irle & Mandl, 2015) های اجتماعی در سراسر زند ی افراد اشار  کرد  و بیان  به فرا یری شبکه

ها در پهوهپ خود با انجدام   نمایدل  ن همچنان برخی افراد از ایو شبکه ها استفاد  نمیکردندل باوجودایو ویه ی، 

شپ مصاحبه ساختاریافته به دو دلیل عدم استفاد  پی بردندل اولیو دلیدل موقعیدت عمدومی زندد ی افدراد و دلیدل       

هدای اجتمداعی    کههدا و شدیو  ارتباطدات در شدب     بعدی که در ایو پهوهپ حاصل شد، مفهوم دوستی در ایو شبکه

  .است که افراد برخی اوقات کهر  ای غیرواقعی از خود نهان می دهند

پهوهپ خود بیان نمودند که الیبرری تیندگ از ابزارهدای   در   (Richards & Sen, 2013)ریچاردز و سو

مدی دهددل    کداربران  ها را از طریق سایت  مازون یا کتابخانه کنگر  به است که امکان فهرست نمودن کتاب 2وب 

عنوان ابزاری برای کتابخانه هدا بدرای اهددا  مهدارکت کداربران و فعالیتهدای        ها همچنیو الیبرری تینگ را به  ن

ها بیان کردند که دلیل اصلی استفاد  کتابخانه ها از ایو ابزار تبلید  کتابخانده و    تبلیری مورد ارزیابی قرار دادندل  ن

ضدمو معرفدی برخدی شدبکه هدای اجتمداعی        (Hudson & Knight, 2011) مجموعه  ن اسدتل هادسدون و نایدت   

نویفدی   محور مانند  ودریدز، الیبرری تینگ و یهوال بوک شلف و وی ریدد بده ارائده تعریفدی از فهرسدت      کتاب

ها بیان  عنوان ابزاری تعاملی برای تخصیص توصیفگر یاد کرد  اندل  ن های اجتماعی کتب به پرداخته و از فهرست

توانند دربار  کتدب   کاربران ابزارهایی را ارائه می دهد که در  ن می محور به بکه های اجتماعی کتابکردند که ش

عندوان   در مقاله خود استفاد  از الیبدرری تیندگ را بده    (Houghton, 2010)به بحق و تبادل نظر بپردازندل ها تون 

هدای   ه هدی  از ویه دی  کد نده  راپداهو   تریو خدمت فهرست اجتماعی در اینترنت با فهرست محلدی کتابخا  محبوب

های اختصاص داد  شد  توس  کاربران  طورخاص، ایو مقاله برکفب فهرست اجتماعی را نداشت مقایفه کردل به

بدرایو، بدا    های موضدوعی کتابخانده کنگدر  مقایفده نمدود  اسدتل عدالو         را در الیبرری تینگ با فهرست سرعنوان

محدور را   هدای اجتمداعی کتداب    هدای متعدددی از شدبکه    تابخانده ویه دی  تینگ در فهرسدت ک  کار یری الیبرری به

 ذاری در  ن و نحو   صورت برجفته ارائه نمود  استل در ایو مقاله همچنیو به معرفی الیبرری تینگ، برکفب به

در پهوهپ خود عناصر استاندارد (Spiteri, 2009)  صورت تصویری پرداخته استل اسپیتری وجوی منابع به جفت

کدار   محور بده  شبکه اجتماعی کتاب 16( برای ارزیابی محتوای رکوردهایISBNالمللی توصیف کتابهناختی ) وبی
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کدار  رفتده شددل در حدالی کده       ها بده  های اجتماعی ایو سایت بردل ارتباطات هوشمند، هویت و ادراک در ویه ی

توانفدتند، عالیدق    دندد کده افدراد مدی    ای را ایجاد نمو های اجتماعی جامعه محتوای رکوردها ضعیف بودند و یه ی

در پهوهپ خود بدا بررسدی شدلفاری،     (Jeffries, 2008) جفری  .م العاتی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند

هدای وی   کنددل یافتده    ودریدز ، ویهوال بوک شلف و الیبرری تینگ موارد مورد نیاز برای کتابداران را بیدان مدی  

بزارها جایگا  خود را در بیو کاربران پیدا کرد  اند؛ اما ممکو است ی  یدا دو ابدزار   نهان داد که هر ی  از ایو ا

هدا   محور بروز یابدل او بیان کرد که الیبرری تینگ نفبت به بقیه برنامه های اجتماعی کتاب عنوان استاندارد شبکه به

 .تر است کاربردی دهد، برای کتابداران به دلیل خدمات تخصصی که به سیفتم کتابخانه ارائه می

های اجتماعی اصول و مفاهیم  بررسی پهوهپ های انجام شد  در ایو حوز  نهان می دهد که ظهور رسانه

بلکه محمل و کانال ارتباطی و نحو  تعامل مخاطبان را دسدتخوش ترییدر کدرد  اسدتل      ؛حوز  کتاب را ترییر نداد 

عندوان بهتدریو ابدزار در     تدوان بده   تلف زند ی مدردم، مدی  های اجتماعی در س وح مخ به نفوذ  فترد  رسانه باتوجه

شد  نهدان   های انجام بندی از پهوهپ جهت جذب مخاطب و باالبردن سرانه م العه مورد استفاد  قرار بگیردل جمع

صورت نظری بود  و در حوز  مورد پهوهپ تحقیقات بفیار کمی   رفته به های صورت دهد، در ایران پهوهپ می

محدور مانندد بدوک     هدای اجتمداعی کتداب    ( بده بررسدی شدبکه   1389پدور )  طور مثال اسکندری ت، بهانجام شد  اس

ها پرداخته و در نهایدت ارائده پیهدنهادهایی بده      کراسینگ، الیبرری تینگ، شلفاری و جایگا  ایرانیان در ایو شبکه

ناخت فعالیدت  روهدی در   ( بدا هدد  شد   1389تبدار )  ناشران، نویفند ان، کتاب فروشان وللل نمود  استل اکبدری 

پرداخته و ههت  رو  فعال را در ایو شدبکه شناسدایی    U24محور به بررسی شبکه ایران های اجتماعی کتاب شبکه

های  عنوان یکی از ارکان نظام فرهنگی یاد کرد  که ظهور رسانه ( در پهوهپ خود از کتاب به1389کرد  استل  )

رسانی کتداب   عنوان ابزار کمکی برای جریان اطالع خارج کند؛ بلکه به جدید نتوانفته ایو رکو اصلی را از میدان

 ، هادسدون و نایدت  (Spiteri, 2009) ، اسدپیتری  (Jeffries, 2008) شودل در خارج از کهور نیز جفدری   استفاد  می

(Hudson & Knight, 2011)   و ریچداردز و سدو(Richards & Sen, 2013)     هدای اجتمداعی    بده بررسدی شدبکه

عندوان ابدزاری کداربردی     ها برای کتابدداران بده   عنوان ابزارهای نویو  نالیو و کاربرد ایو نوع شبکه محور به کتاب

توانندد   عنوان ابزاری که می رسانی دربار  منابع و کاربران به  ذاری، تبلی  و اطالع نویفی و برکفب جهت فهرست

ا، بحدق و اشدتراک مندابع، اشدتراک عالیدق م العداتی،       هد  کردن دوستان، پیوستو به  رو  با درج نقد و نظر، دنبال

( بر خواندن توس  موبایدل و تحدول   2015ابزاری تعاملی برای یاد یری استفاد  نمایندل شیمرتی، کیرتی و رامایا  )

ساخته مدنظر قرار دادندل کیندگ بدرگ، ایدرل و     در م العه منابع کاپی و الکترونیکی را که زند ی افراد را متحول

رغدم فرا یدری    هدا علدی   با بررسی دالیل عدم استفاد  افراد از ایدو ندوع شدبکه    (Klingeberg et al., 2015) مندل 

هدا کده افدراد ممکدو اسدت       ها دلیل  ن را موقعیت عمومی زند ی افراد و مفهوم دوستی در ایو شبکه  فترد   ن



 1397 پاییز و زمفتان، 2، شمار  8سال                                         دانهگا  فردوسی مههدنامه کتابداری و اطّالع رسانی، پهوهه 228

نگرفتده    پهوههی جامع در ایو حوز  صدورت دلیل اینکه در ایران  کهر  واقعی خود را نهان ندهند، بیان کردندل به

 رفته در خارج از ایران، شاید یکی از دالیل باالبودن سرانه م العده در   های صورت است و برپایة بررسی پهوهپ

ها باشدل لذا با انجام ایو پهوهپ درصدد هفتیم  یافته استفاد   فترد  شهروندان از ایو نوع شبکه کهورهای توسعه

هدا را شناسدایی کدرد  و پدس از  ن      هدای ایدو سدایت    مهلفده  محدور پربازدیدد    های اجتمداعی کتداب   با م العه شبکه

 های مدل بومی بیان  رددل های مهلفه پیهنهاد

 

 شناسی روش

های اجتمداعی   ایو پهوهپ از نوع  میخته بود  و از دو روش کمی و کیفی استفاد  شد  استل ابتدا شبکه

ء رتبه های برتر بازیدابی هفدتند، شناسدایی شدد کده شدامل سدایت  ودریددز،         محور که در سایت الکفا جز کتاب

هدای اجتمداعی    هدای شدبکه   مهلفده ای در خصدوص   سدیاهه  هید منظدور ته  الیبرری تیندگ و اندابی بودنددل سدپس بده     

 به ها را مورد بررسی قرار  رفتل باتوجه دهند   ن ها پرداخته شد و عناصر تهکیل محور به بررسی ایو سایت کتاب

وجو  طورخاص، معیار مدونی وجود نداشت و با جفت محور به های اجتماعی کتاب های شبکه اینکه در زمینه مهلفه

منظور ارائه سدیاهه ارزیدابی در خصدوص     ای در ایو خصوص یافت نهد؛ بنابرایو به های اطالعاتی پیهینه در پایگا 

بدرای  ل کار رفتده شدد   ای بده  محور، م العات کتابخانه های اجتماعی کتاب کنند  شبکه های ارزیابی معیارها و مهلفه

وجدو در   وجدو و پیمدایپ در متدون و مندابع علمدی نظدری مدرتب ، از طریدق جفدت          انجام ایو کار، نخفت جفدت 

ای   ی، اسکوپوس، اری ، امرالد و پایگدا  علدوم انفدانی، مرکزمن قده    لاسلهای اطالعاتی مختلف نظیر  ی پایگا 

شدد  در متدون و    هدای ارائده   سدپس مهلفده  ل صورت  رفت 2، دو ج1اوری، پایگا  الیب جورسانی علوم و فن اطالع

پددس از تأییددد روایددی  ن توسدد  ل بندددی  ردیددد منددابع مختلددف اسددتخراج و براسدداس معیارهددای پیهددنهادی دسددته

کدار  رفتده شددل      رفتده و بدرای انجدام پدهوهپ بده      نظران و خبر ان، اصالحات الزم بر روی  ن صدورت  صاحب

به رویکرد پهوهپ که  میخته است، با استفاد  از روش دلفی به کفب نظرات متخصصان علم اطالعدات و   اتوجهب

ها پرداخته شدل ابزار پهوهپ ک  لیفت محقق ساخته خواهد بدودل   شناسی و کامپیوتر و کاربران ایو سایت دانپ

به اینکده عناصدر متهدکل در     استل باتوجه استفاد  شد  3روش تحلیل محتواماهیت  ن از  به باتوجهدر ایو پهوهپ 

ها مورد تحلیل و بررسی قرار  رفته استل همچندیو   محور هفتند عناصر  ن های اجتماعی کتاب ایو پهوهپ شبکه

  یدری  نمونده  روش لمحور اسدت  کاربران شبکه اجتماعی کتاب و متخصصان جامعه  ماری ایو پهوهپ متهکل از

                                                 
1. Libgen.io 

2. Doaj.org 

3. Content Analysis 
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نفدر   96اسدت کده در نهایدت     پهوهپ اهدا  و جامعه از( محقق) فرد شناخت ساسا بر یعنی هدفمند، جامعه، ایو

 کاربر را شامل شدل 66متخصص و  30متهکل از 

بندی شد  استل  شد   و بر اساس مقیاس لیکرت عناصر رتبه ها لیفتی  تهیه پس از شناسایی عناصر و مهلفه

 انجام  رفته استل SPSS22و  LISRELزارهای  ماری در ایو پهوهپ بوسیله نرم اف تجزیه و تحلیل داد 

 ها یافته

به ندوع   های  ماری مختلف باتوجه ها و پاسخ به سهاالت اساسی پهوهپ از  زمون در تجزیه و تحلیل داد 

 سهال استفاد  شد  استل

 المللی که مهلفه هایی دارند؟ محور بیو پاسخ سهال اول پهوهپ:  شبکه های اجتماعی کتاب

 های زیر شناسایی  ردیدل های اطالعاتی و انجام پنل دلفی معیارها و مهلفه منابع و پایگا  با بررسی متون و
 محور های اجتماعی کتاب های شبکه . معیارها و مؤلفه1جدول

 شده میانگین کسب مؤلفه معیار

های ظاهری  ویه ی
 صفحه نمایپ

 34/4 استفاد  از قلم استاندارد، خوانا و قابل درک برای نمادها

های مناسب برای طراحی صفحات )عدم استفاد  از کنتراست رنگی  استفاد  از رنگ
 ضعیف در طراحی صفحات(

19/4 

داشتو عنوان برای هر صفحه )هر فریم یعنی قالب یا کهارکوب، در صفحه باید دارای 
 ی  نام و عنوان باشد(

95/3 

 93/3 ارائه متو در پس زمینه ساد 

 35/4 ت شلوغپرهیز از طراحی صفحا

 08/4 بودن متو و نمادها از پس زمینه صفحه متمایز

 73/3 ( توس  کاربرOriginalصورت بزرگ ) قابلیت ارائه تصاویر به

سازماندهی صفحه 
 نمایپ

 

 02/4 عدم استفاد  از پیوندهای کور

 75/3 ارائه تصاویر متناسب با هر متو در صفحات

ها و سایر م الب مفید در محلی که کهم به  ن عادت کرد  باشد )در باال و  ارائه پیرام
 پاییو صفحات(

90/3 

 41/4 تناسب رنگ زمینه و متو

 42/4 های اصلی  ن و بالعکس امکان دسترسی از صفحه خانگی سایت به سایر بخپ

از نمایپ متمایزی کون نمایپ های خ ا( با استفاد   های سامانه )مانند پیام نمایپ پیرام
 معکوس )تفاوت رنگ زمینه و متو(، درشت نمایی و رنگ

66/3 

 50/3 ها شدن نمادها پس از انتخاب  ن برجفته

جای  عدم استفاد  از ناوبرهای اطالعاتی  یج کنند  )استفاد  از صفحات مجزا به
 صفحات طوماری(

01/4 

 09/4 قابلیت تهخیص فیلدهای ورود اطالعات

 26/4 ، ناشر وللل(ISBNامکان انتخاب  زینه های مورد نمایپ )عنوان، نویفند ، 
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 شده میانگین کسب مؤلفه معیار

 78/3 ارائه خالصه یا طرح کلی از صفحات )نقهه سایت(

بودن ساختار سایت/ صفحه )ساز اری محل نمادها بر روی صفحه نمایپ با  مهخص
 ها( عملکردهای   ن

03/4 

 09/4 و خ وطها  وجود فضای کافی بیو پارا را 

 16/4 یکدستی در صفحه نمایپ

 وجو امکانات جفت

 01/4 وجو )از طریق صوت، تصویر و للل( در صفحات های مختلف جفت  وردن قابلیت فراهم

 38/4 وجوی پیهرفته  وردن امکان جفت فراهم

 32/4 جمله یا نقل قول و یافتو کتاب وجوی جفتکردن امکان  فراهم

 29/4 دستیابی به برکفب های موضوعی وجو و امکان جفت

 پیوندها

 78/3 های پیوسته عمومی )اوپ ( متناسب با نیاز کاربران پیوند به فهرست

 49/3 محور مهابه پیوند به دیگر شبکه های اجتماعی کتاب

 66/3  ها های داد  پیوند به دیگر منابع دیجیتالی موجود در اینترنت یا سایر پایگا 

 68/3 های ارائه دهند  کتاب مانند  مازون،  و ل بوک و للل ع به دیگر سایتپیوند سری

 زینه ها و نمادهای  
 تصویری

 67/3 های  رافیکی ارائه برکفب متنی برای نهانه

 80/3 های مناسب و مرسوم برای نمادها )مثالً رنگ قرمز برای توقف کردن( استفاد  از رنگ

 55/3 ای استفاد  از نمادهای کندرسانه

 سازی متو شخصی
 79/3 امکان ترییر رنگ و انداز  قلم توس  کاربر

 64/3 امکان ترییر رنگ زمینه توس  کاربر

امکانات کم  و 
 راهنمایی

 92/3 های عمومی ها به جای ارائه پیام ارائه اطالعات دقیق مرتب  با فعالیت

 63/3 ورت برخ ص محور به ارائه  موزش استفاد  از شبکه اجتماعی کتاب

 81/3 امکان ق ع تفهیالت کمکی و ادامه کار

 18/3 صورت متنی از طریق پیام  امکان ارائه اطالعات به

 64/3 امکان ارائه اطالعات از طریق پفت الکترونیکی

 52/4 کاربران امکان ارائه مهاور  منظم به

نهان دهند   یها یامپ
 خ ا

 09/4 شد  رائههای ا بودن پیرام کوتا  و ساد 

 31/4 بودن پیام خ ا دقیق

امکانات تعامل و 
 بازخورد

 11/4 های متوالی از طریق دریافت بازخورد از کاربران ارزیابی

 85/3 امکان ارائه تعامل و بازخورد از طریق پفت الکترونیکی، اظهار نظر

و و  اتاق  فت صورت برخ  )از طریق  وردن امکان ارتباط با دیگر کاربران به فراهم
 وللل

83/3 
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 شده میانگین کسب مؤلفه معیار

 74/3 محور امکان تعامل صوتی و متنی کاربران با مدیران شبکه اجتماعی کتاب

و و،  صورت برخ  )از طریق اتاق  فت  وردن امکان تعامل با نویفند ان به فراهم
 های بحق و للل(  رو 

95/3 

 زبان راب  کاربر

 25/4 یتاستفاد  از اص الحات رایج و مص لح در تمام سا

 21/4 های نمادها بودن برکفب کوتا ،  شنا و توصیفی

 35/4 شد  در متون، راهنماها، نمادها و للل کار رفته بودن جمالت به واضح و  ویا

 11/4 های سایت کار یری اص الحات در تمامی بخپ رعایت اصل قابلیت یادسپاری در به

 83/3 امکان انتخاب  ن توس  کاربرمحور و  بودن شبکه اجتماعی کتاب کند زبانه

 1کنترل کاربر

 74/3 امکان ترییر نور صفحات توس  کاربر

 99/3 مهلف شد  با رعایت حق امکان دانلود کتاب م العه

 78/3 بر برای نمادهای پرکاربرد ن امکان استفاد  از کلیدهای میا

 98/3 امکان باز هت به تنظیمات اولیه

 55/3 های کاربری مختلف توس  کاربر کاربر متفاوت برای  رو امکان تعریف راب  

منابع موجود  انواع  قالب
 در سایت

 80/3 ارائه اخبار و مصاحبه ها پیرامون کتب و نویفند ان وللل

 13/4 ارائه نقد کتب

 00/4 ها در فرمت های  ونا ون ارائه نفخه الکترونیکی کتاب

امکانات م العه منابع 
 د  از سایتش بازیابی

 56/3 ارائه خروجی صوتی همرا  با متو

 70/3 شد  بر اساس کتاب در شبکه اجتماعی یا لین  به  ن امکان ارائه فیلم ساخته

 45/3 امکان انتخاب  ویند  توس  کاربران

ها )با رعایت   وردن امکان ذخیر  منابع در رایانه شخصی به منظور م العه  ن فراهم
 (مهلف قوانیو حق

11/4 

 سایر امکانات سایت

 01/4 وجو برای دریافت  خریو اطالعات مرتب  لین  به موتور جفت

 74/3 وللل PDFامکان دانلود برنامه های کاربردی مانند 

 89/3 قابلیت استفاد  برای افراد غیرعضو

 34/4 امکان نمایپ جلد و فهرست م الب کتاب

 89/3 در سایت FAQنمودن امکان  فراهم

 21/4 ارائه خدمات رایگان

ای موجود در سایت رسانه ارائه زمان باقی ماند  از بار زاری کتاب یا سایر منابع کند  78/3 

 89/3 ضرورت وجود تقویم تاریخ در صفحه اول سایت

 27/4 ارائه نفخه موبایل سایت

                                                 
 مایدلن های خود می اقدام به ترییر تنظیمات صفحات متناسب با نیاز و تواناییها   ن منظور ارائه امکاناتی است که کاربر از طریقل 1
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محدور بدر اسداس م العده و بررسدی متدون و        هدای اجتمداعی کتداب    های شبکه هلفهمعیارها و م 1 جدولدر 

استخراج نظرات کارشناسان با استفاد  از پنل دلفدی و میدانگیو کفدب شدد  توسد  هدر مهلفده ارائده شدد  اسدتل           

، 35/4بدا میدانگیو   « پرهیز از طراحی صدفحات شدلوغ  »دهد شاخص های  نهان می 1های جدول  طور که داد  همان

 وردن  فدراهم » 42/4بدا میدانگیو   « های اصلی  ن و بالعکس مکان دسترسی از صفحه خانگی سایت به سایر بخپا»

هدای پیوسدته عمدومی )اوپد ( متناسدب بدا نیداز         پیوند به فهرست»،  38/4با میانگیو « وجوی پیهرفته امکان جفت

نمادهددا )مددثالً رنددگ قرمددز بددرای  هددای مناسددب و مرسددوم بددرای   اسددتفاد  از رنددگ»، 78/3بددا میددانگیو « کدداربران

امکدان ارائده   »، 79/3بدا میدانگیو   « امکان ترییر رندگ و اندداز  قلدم توسد  کداربر     »، 80/3با میانگیو « کردن( توقف

هدای متدوالی از طریدق     ارزیدابی »، 31/4با میانگیو « بودن پیام خ ا دقیق»،  52/4با میانگیو « کاربران مهاور  منظم به

شدد  در متدون، راهنماهدا،     کار رفته بودن جمالت به واضح و  ویا»، 11/4با میانگیو « اربراندریافت بازخورد از ک

ارائده  »، 99/3با میانگیو « مهلف شد  با رعایت قوانیو حق امکان دانلود کتاب م العه»، 35/4با میانگیو للل« نمادها و 

هدا )بدا رعایدت     منظور م العده  ن  یانه شخصی به وردن امکان ذخیر  منابع در را فراهم»، 13/4با میانگیو « نقد کتب

دارای باالتریو نمدر  در بدیو سدایر     27/4با میانگیو« ارائه نفخه موبایل سایت»، 11/4با میانگیو« مهلف( قوانیو حق

شدن نمادها پس  برجفته»، 73/3با « توس  کاربر 1صورت بزرگ قابلیت ارائه تصاویر به»شاخص ها و شاخص های

در  للل(از طریدق صدوت، تصدویر و   )وجدو   هدای مختلدف جفدت     وردن قابلیدت  فدراهم »، 50/3بدا  « هال از انتخاب  ن

اسددتفاد  از نمادهددای »، 49/3بددا « محددور مهددابه هددای اجتمدداعی کتدداب پیونددد بدده دیگددر شددبکه»، 01/4بددا « صدفحات 

صدورت متندی از    طالعات بده امکان ارائه ا»، 64/3با « امکان ترییر رنگ زمینه توس  کاربر»،  55/3با « ای کندرسانه

امکان تعامل صوتی و متندی کداربران بدا    »، 09/4با « شد ل های ارائه بودن پیرام کوتا  و ساد »، 18/3با « طریق پیام 

محدور و امکدان انتخداب  ن     بودن شدبکه اجتمداعی کتداب    کندزبانه»، 74/3با « محور مدیران شبکه اجتماعی کتاب

، 55/3با « های کاربری مختلف توس  کاربر ریف راب  کاربر متفاوت برای  رو امکان تع»، 83/3با « توس  کاربر

دارای  74/3با للل« و PDFهای کاربردی مانند  امکان دانلود برنامه»، 45/3با « امکان انتخاب  ویند  توس  کاربران»

 کمتریو میانگیو نمر  هفتندل 

محدور از دیدد ا  کداربران و     جتمداعی کتداب  هدای ا  های شدبکه  بندی مهلفه پاسخ سهال دوم پهوهپ: رتبه

 متخصصان کگونه است؟

به  3تا  1استل اعداد در باز   5تا  1بخپ در س ح اعداد  14طیف لیکرت مورد استفاد  برای سهاالت هر 

هدا در    مد  ایدو مهلفده   دست معنای وضیعت خیلی کم و کم )کم اهمیت( استل بدیو معنی که کنانچه میانگیو به

نیدز بده معندای     5تدا   4شوند ان کم اهمیدت اسدتل اعدداد در بداز       ها از دید پرسپ اشد وضعیت مهلفهایو س ح ب

                                                 
1. Original 
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هدا در    مد  ایدو مهلفده   دست وضعیت زیاد و خیلی زیاد )با اهمیت و مهم( استل بدیو معنی که کنانچه میانگیو به

 شوند ان با اهمیت استل ها از دید پرسپ ایو س ح باشد وضعیت مهلفه
 . بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق2جدول 

 میانگین متغیرهای تحقیق
انحراف 

 معیار

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری
 وضعیت مؤلفه

 مهم 001/0 084/8 647/0 069/4 های ظاهری صفحه نمایپ ویه ی

 مهم 001/0 107/8 625/0 007/4 سازماندهی صفحه نمایپ

 مهم 001/0 497/7 972/0 252/4 وجو امکانات جفت

 مهم 001/0 344/5 012/1 648/3 وندهاپی

 مهم 001/0 319/6 839/0 677/3 ها و نمادهای تصویری  زینه

 مهم 001/0 065/5 198/1 718/3 سازی متو شخصی

 مهم 001/0 438/5 922/0 618/3 امکانات کم  و راهنمایی

 مهم 001/0 712/7 901/0 203/4 دهند  خ ا های نهان پیام

 مهم 001/0 804/6 933/0 887/3 زخوردامکانات تعامل و با

 مهم 001/0 791/7 804/0 152/4 زبان راب  کاربر

 مهم 001/0 321/6 962/0 806/3 کنترل کاربر

 مهم 001/0 638/6 044/1 979/3 های موجود درسایت انواع قالب یا فرمت

 مهم 001/0 116/5 113/1 705/3 امکان م العه منبع بازیابی شد  از سایت

 مهم 001/0 893/5 161/1 790/3 ر امکانات سایتسای

 انه تحقیق معنادار هفتندل همچندیو   14های ویلکاکفون برای تمامی متریرهای   زمون 2به جدول  باتوجه

و  زمدون معندادار اسدتل ایدو بددیو معندا اسدت کده          3بده میدانگیو نمدر  متریرهدا، میدانگیو نمدر  بداالتر از         باتوجه

 دانندل ر مورد بررسی را مهم و با اهمیت میمتری 14شوند ان  پرسپ

 

 

 

 

 

 

 

 



 1397 پاییز و زمفتان، 2، شمار  8سال                                         دانهگا  فردوسی مههدنامه کتابداری و اطّالع رسانی، پهوهه 234

 های اصلی تحقیق . آزمون فریدمن و  میانگین رتبه مؤلفه3جدول 

 میانگین رتبه شاخص

 10/8 های ظاهری صفحه نمایپ ویه ی

 33/7 سازماندهی صفحه نمایپ

 70/9 وجو امکانات جفت

 10/6 پیوندها

 00/6 ها و نمادهای تصویری  زینه

 93/6 متوسازی  شخصی

 56/5 امکانات کم  و راهنمایی

دهند  خ ا های نهان پیام  24/9 

 54/7 امکانات تعامل و بازخورد

 15/9 زبان راب  کاربر

 91/6 کنترل کاربر

 30/8 های موجود در سایت انواع قالب یا فرمت

 70/6 امکان م العه منبع بازیابی شد  از سایت

 44/7 سایر امکانات سایت

 sig=001/0  زمون فریدمونتیجه 

های اصلی تحقیق مهاهد  می شدود کده    های فریدمو انجام شد  بر روی مهلفه و  زمون 3به جدول  باتوجه

های اصدلی   به میانگیو رتبه مهلفه های اصلی تحقیق تفاوت معناداری وجود ندارد و باتوجه بیو رتبه و اهمیت مهلفه

در رتبده  خدر )کمتدریو    « امکانات کمد  و راهنمدایی  »تبه و اهمیت و از باالتریو ر« وجو مکانات جفت»تحقیق، 

 اهمیت( قرار داردل

هدای مدهثر بدر     دهدی بده مهلفده    برای  زمون فرضیه و بررسی تفاوت بیو افراد متخصص و کداربر در پاسدخ  

صده  خال 4های تی مفتقل استفاد  شد  استل نتایج در جددول   محور بومی از  زمون طراحی شبکه اجتماعی کتاب

 شد  استل 
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 محور بومی  های طراحی شبکه اجتماعی کتاب . مقایسه میانگین و انحراف معیار مؤلفه4جدول 

 حسب کاربران و متخصصانبر

 کاربران متخصصان نتیجه آزمون
 گروه

 متغیر

t=130/0sig=897/0 641/0±057/4 655/0±087/4 های ظاهری صفحه نمایپ ه یوی 

t=228/0sig=820/0 760/0±991/3 559/0±013/4 سازماندهی صفحه نمایپ 

t=468/0sig=641/0 964/0±185/4 982/0±282/4 وجو امکانات جفت 

t=423/0sig=673/0 981/0±582/3 981/0±687/3 پیوندها 

t=343/0sig=733/0 972/0±633/3 779/0±693/3 تصویری ها و نمادهای  زینه 

t=194/0sig=846/0 199/1±680/3 206/1±735/3 سازی متو شخصی 

t=565/0sig=573/0 992/0±703/3 894/0±651/3 امکانات کم  و راهنمایی 

t=754/0sig=453/0 003/1±290/4 855/0±060/4 دهند  خ ا های نهان پیام 

t=092/1sig=278/0 973/0±734/3 913/0±964/3 خوردامکانات تعامل و باز 

t=426/0sig=671/0 747/0±118/4 832/0±176/4 زبان راب  کاربر 

t=321/1sig=193/0 089/1±598/3 891/0±900/3 کنترل کاربر 

t=271/0sig=787/0 031/1±023/4 058/1±956/3 های موجود در سایت انواع فرمت 

t=325/1sig=188/0 348/1±482/3 983/0±807/3 شد  از سایت امکان م العه منبع بازیابی 

t=127/1sig=263/0 352/1±805/3 062/1±022/4 سایر امکانات سایت 

مهلفده مدهثر بدر طراحدی شدبکه اجتمداعی        14شدود کده هدر     های تی مفتقل مالحظده مدی   به  زمون باتوجه

وجدو،   های ظاهری صفحه نمایپ، سدازماندهی صدفحه نمدایپ، امکاندات جفدت      محور بومی شامل ویه ی کتاب

هدای نهدان دهندد      سازی متو، امکانات کمد  و راهنمدایی، پیدام    ها و نمادهای تصویری،  شخصی ینهپیوندها،  ز

های موجود در سایت، امکان  خ ا، امکانات تعامل و بازخورد، زبان راب  کاربر، کنترل کاربر، انواع قالب یا فرمت

اداری در بدیو کداربران و متخصصدان    شد  از سایت و سایر امکانات سدایت دارای تفداوت معند    م العه منبع بازیابی

مهلفه مهثر بدر طراحدی    14(ل بدیو معناکه تفاوتی بیو نظر متخصصان و کاربران در تأثیر ذاری sig>05/0نیفت )

 محور بومی وجود نداردل   شبکه اجتماعی کتاب

ا و هد  محدور بدومی از کده مهلفده     های اجتماعی کتداب  پاسخ به سهال سوم پهوهپ: الگوی پیهنهادی شبکه

 هایی باید برخوردار باشد؟  ویه ی

 انده   هدای کهدارد    سازی معادالت ساختاری مهلفه در ایو بخپ و در پاسخ به سهال سوم پهوهپ به مدل

افزار، تحلیدل عداملی تأییددی کده همدان مددل        شودل در ابتدا با استفاد  از نرم تحقیق با استفاد  از لیزرل پرداخته می

هدا    یری به تعیدیو مددل سداختاری مرتبده دوم مهلفده       ردد و پس از اصالح مدل انداز   یری است اجرا می انداز 

شودل نتایج حاصل از تحلیل عاملی نهان داد که بیهتریو بار عاملی مربوط به مهلفه امکان م العده منبدع    پرداخته می

 وجو و پیوندها استل بازیابی شد  از سایت و پس از  ن امکانات جفت
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 ها تبه دوم مؤلفهمدل ساختاری مر

 یدری( مهدخص شدد، همچندیو      ها )مدل انداز  ها بر روی عامل پس از اینکه از تأثیر ذاری معنادار  ویه

 انده بدر    هدای کهدارد     یری تأیید شد، به بررسی مددل سداختاری مرتبده دوم مهلفده     های انداز  پایایی مرکب مدل

 محور بومی پرداخته شدل  طراحی شبکه اجتماعی کتاب

 
 های تحقیق )ضرایب تأثیر( . مدل ساختاری مرتبه دوم مؤلفه2صویرت
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 های تحقیق )آماره آزمون معناداری ضرایب( . مدل ساختاری مرتبه دوم مؤلفه3تصویر

 استفاد  شد  استل RMSEA  ،RMR ،AGFI ،GFI،CFIهای  برای بررسی مناسبت مدل از شاخص
 های برازش مدل ساختاری پژوهش . شاخص5جدول 

 RMR IFN IFN IIFN IFN RMSMI X2/df اخصش
 42/2 063/0 94/0 91/0 96/0 92/0 079/0  مد  از مدل دست مقدار به

 <3 <08/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 <08/0 مقدار قابل قبول

باید کمتر از  RMRو  RMSEAهای بعدی برازش مدل هفتند که  مالک  RMRو  5RMSEAدر جدول 

 CFIو  AGFI ،NFI ،GFIباشددندل همچنددیو 3رجده  زادی نیددر بایددد کمتدر از مقدددار   و نفدبت کددای دو بدده د  08/0

باشد و در کل هر کقدر به مقددار ید     90/0های خوبی برازش مدل هفتند و میزان  ن بهتر است بیهتر از  مالک

ی از به میزان ایدو هفدت شداخص مددل سداختاری پیهدنهاد       شود که باتوجه تر باشند بهتر استل مالحظه می نزدی 

 برازش مناسبی برخوردار استل
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 محور بومی گانه مدل در طراحی شبکه اجتماعی کتاب های چهارده . وضعیت مؤلفه6جدول 

 (tآماره آزمون ) تأثیر ضریب متغیرهای تحقیق

 52/7 69/0 ویه ی های ظاهری صفحه نمایپ

 37/6 61/0 سازماندهی صفحه نمایپ

 71/6 63/0 وجو امکانات جفت

 71/4 47/0 اپیونده

 40/8 75/0  زینه ها و نمادهای تصویری

 30/7 68/0 شخصی سازی متو

 73/8 77/0 امکانات کم  و راهنمایی

 40/8 75/0 پیام های نهان دهند  خ ا

 33/7 68/0 امکانات تعامل و بازخورد

 57/2 27/0 زبان راب  کاربر

 01/8 73/0 کنترل کاربر

 95/3 40/0 د در سایتانواع قالب یا فرمت های موجو

 74/6 64/0 امکان م العه منبع بازیابی شد  از سایت

 75/9 83/0 سایر امکانات سایت

 انده مدهثر بدر طراحدی شدبکه اجتمداعی        های کهدارد   نتیجه مدل تحلیل تأییدی مرتبه دوم مهلفه 6جدول 

شد ، نقدپ مدهثر و معنداداری بدر      تهمهلفه درنظر رف 14شود که هر  دهدل مالحظه می محور بومی را نهان می کتاب

کدده در بر یرنددد  « سددایر امکانددات سددایت»محددور بددومی دارندددل همچنددیو مهلفدده  طراحددی شددبکه اجتمدداعی کتدداب

امکان »، «قابلیت استفاد  برای افراد غیرعضو»، «امکان دانلود»، «وجو وجود لین  موتور جفت»هایی کون  شاخص

، «ماند  از بار ذاری کتداب  ارائه زمان باقی»، «ارائه خدمات رایگان»، «در سایت FAQامکان »، «نمایپ جلد کتاب

تدأثیر و   اسدت، دارای بداالتریو ضدریب   « ارائه نفدخه موبایدل سدایت   »و « وجود تقویم تاریخ در صفحه اول سایت»

 هدای  هدای دوم و پدنجم نیدز بده ترتیدب بده مهلفده        محور بدومی داردل رتبده   اهمیت در طراحی شبکه اجتماعی کتاب

تعلدق  « کنترل کاربر»و «  زینه ها و نمادهای تصویری»، «های نهان دهند  خ ا پیام»، «امکانات کم  و راهنمایی»

 داردل

 

 گیری بحث و نتیجه

ها، عقایدد و نظدرات دربدار      محور با ایجاد محافلی دوستانه امکان اشتراک اید  های اجتماعی کتاب شبکه

هدا   تاب فراهم نمود  اسدتل از ایدو رو بدا م العده و  شدنایی بدا ایدو سدایت        کتاب را برای کاربران و دوستداران ک

بده اینکده در دنیدا اسدتفاد  از ایدو ندوع        به عالیق خاص هر فرد اقدام به م العه منابع نمدودل باتوجده   توانیم باتوجه می
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د زیدادی هفدتند و   هدا کده دارای بازدید    هدای ایدو سدایت    ها بفیار معمول بود ؛ لذا با بررسی عناصر و مهلفده  سایت

 های الگوی بومی نمودل توان اقدام به ارائه مهلفه ها می های  ن شناسایی و استخراج مهلفه

ترتیب   انه مورد بررسی در ایو پهوهپ به های ایو پهوهپ در هر ی  از معیارهای کهارد  براساس یافته

هدای اصدلی و    ت و سدایر بخدپ  خدانگی بده سدای    امکدان دسترسدی از صدفحه   »، «پرهیز از طراحی صدفحات شدلوغ  »

اسدتفاد  از  »، «های پیوسته عمدومی اوپد    پیوند به فهرست»، «وجوی پیهرفته کردن امکان جفت فراهم»، «بالعکس

، «کداربران  امکان ارائه مهاور  منظم به»، «امکان ترییر رنگ و انداز  قلم»، «های مناسب و مرسوم برای نمادها رنگ

بدودن جمدالت    واضدح و  ویدا  »، «ابی متوالی از طریدق دریافدت بدازخورد از کداربران    ارزی»، «بودن پیرام خ ا دقیق»

کردن امکدان ذخیدر     فراهم»، «ارائه نقد کتب»، «مهلف امکان دانلود کتاب با رعایت قوانیو حق»، «شد  کار رفته به

خدود   متخصصدان بده  بیهدتریو میدانگیو را از دیدد کداربران و     « ارائده نفدخه موبایدل   »و « منابع درکدامپیوتر شخصدی  

هدای   های ایو پهوهپ یکی از ویه دی  ها هفتندل بر اساس یافته اختصاص داد  و دارای بیهتریو اهمیت از دید  ن

  دذاری اسدت کده هدا تون      محدور برکفدب   هدای اجتمداعی کتداب    ویده  شدبکه   هدای اجتمداعی بده    جالدب رسدانه  

(Houghton, 2010) نیدز   1بنددی مردمدی   وس  اعضا که نوعی رد  ذاری ت نیز در پهوهپ خود به قابلیت برکفب

 دذاری توسد  اعضدا و کداربران سدایت در       بنددی و برکفدب   شود، اشار  کرد  بودل ایدو ندوع طبقده    محفوب می

( که 1389های  ) با یافته« پیوندها»های ایو پهوهپ در معیار  بندی اطالعات و یافتو  ن بفیار مهثر استل یافته طبقه

رسانی منابع یاد کرد  بود همفو اسدتل همچندیو    ای جهت کم  به جریان اطالع نوان رسانهع از رسانه اجتماعی به

عندوان ابدزاری بدرای تفدهیل امدر       توانندد بده   محدور مدی   های اجتمداعی کتداب   نتایج ایو پهوهپ نهان داد که شبکه

هدای   ر پدهوهپ نویفی و همچنیو اشتراک عالیق م العاتی بدا دیگدران مدورد اسدتفاد  قدرار  یرندد کده د        فهرست

 ,Richards & Sen)و ریچارد و سدو    (Hudson & Knight, 2011) ، هادسون و نایت(Spiteri, 2009)اسپیتری 

به اینکه تاکنون پهوههی در ایو زمینه صورت نگرفتده بدودل لدذا پیهدنهاد      ایو نتایج نیز مهاهد  شدل باتوجه  (2013

محور نمدود   سازی و طراحی شبکه اجتماعی کتاب اقدام به بومی شود، با استفاد  از نتایج حاصل از ایو پهوهپ می

ها، عالیق مرتب  بدا   تا با ایجاد ابزاری کامال تعاملی کاربران نه تنها به استفاد  از  ن ترغیب  ردند؛ بلکه تبادل اید 

  شد  و شنید  نیز توس  ایو رسانه صورت پذیردل شد ، مهاهد  اقالم خواند 

 صورت زیر ارائه می  رددل بیان شد  مدل مفهومی ایو پهوهپ به به م الب باتوجه

 

                                                 
1
. Folksonomy 
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. مدل مفهومی طراحی شبکه اجتماعی کتاب محور بومی4تصویر  
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