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 چکیده
کتابداران و کاربران  میان ارتباطات از قدرتمندی و جدید نمونه یک عنوان ها بهکتابخانه اجتماعی در هایامروزه شبکه هدف:

های اجتماعی در های سازمانی بر کاربست شبکهمیزان تأثیر مؤلفه بررسی رو پژوهش حاضر با هدفآید. از اینمی حساب به

 انجام گرفته است. های دانشگاهی ایران در دو وضعیت موجود و آرمانیکتابخانه

 دولتی هایدانشگاه مرکزی کتابخانه 40 کتابداران شامل پژوهش آماری جامعه است.  تحلیلی پیمایشی پژوهش روش :روش

 هاداده برای تحلیل است.  کتابدار 180 شامل آماری نمونه . است ساخته محقق پرسشنامه ها،داده گردآوری ابزار . ایران است

 استنباطی آمار از هاتفاوت معناداری برای بررسی و استاندارد( انحراف و میانگین فراوانی، درصد توصیفی )فراوانی، آمار از

 .شده است جفتی( استفاده )آزمون تی

های بیشترین تأثیر را بر استفاده از شبکه 06/3های سازمانی دو متغیر رشته تحصیلی و رضایت شغلی با میانگین در مؤلفه ها:یافته

های دانشگاهی های اجتماعی در کتابخانهبکهدر بررسی وضع آرمانی تأثیر مؤلفه سازمانی مؤثر بر استفاده از ش اجتماعی دارند. 

بیشترین  18/4پذیری سازمانی با میانگین و رقابت 21/4سازمانی دو متغیر یادگیری سازمانی با میانگین  دهد که برای مؤلفهنشان می

تفاوت معناداری بین   ههای دانشگاهی دارند. در بررسی کلی مشخص شد کهای اجتماعی در کتابخانهتأثیر را بر استفاده از شبکه

 های دانشگاهی در وضع موجود و آرمانی وجود دارد.های اجتماعی در کتابخانهتأثیر عوامل سازمانی بر استفاده از شبکه

های اجتماعی های سازمانی بر استفاده از شبکهدهد که میانگین کل میزان تأثیر مؤلفهبررسی نتایج پژوهش نشان می گیری:نتیجه

در حد باال قرار دارد. این وضعیت نشان  04/4در حد متوسط و در وضع آرمانی  93/2های دانشگاهی در وضع موجود انهدر کتابخ

ها وجود دارد و در وضعیت کنونی از این ظرفیت های اجتماعی در کتابخانهدهد که ظرفیت بسیار مناسبی برای استفاده از شبکهمی

 های دانشگاهی بیانجامد.تواند به ارتقای اثربخشی کتابخانهموجود در نهایت میشود. ارتقای وضعیت برداری نمیبهره

 سازمانی هایمؤلفههای مرکزی، های دولتی ایران، کتابخانههای اجتماعی، دانشگاهشبکهها: کلیدواژه
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 مقدمه

 غیره و همکاری، اطالعات، مطمئن ارتباطات، اشتراک برای خاصی امکانات 2.0وب  ابزارهای 

 (. ازRogers, 2009اند )شده همه زندگی وارد خاص محبوبیت با و به سرعت کرده و فراهم بر روی وب

 استفاده شکبی باشد کهمی اجتماعی هایظهور شبکه بود، همراه 2وب  فناوری با پیدایش هایی کهپدیده

منجر  زندگی مختلف مراحلدر  افراد و توانمندی یادگیری ارتقاء سطح به هاشبکه این از و درست بجا

 جدیدی نسل آمدن کار با روی جوان نسل جملهمن هااز انسان حاضر بسیاری در قرن همچنین شود.می

با دوستان،  را تریگسترده ارتباطات طریق، بدین تا تالشند در ،«اجتماعی هایشبکه»نام  با هارسانه از

 ساختن متحول در هاشبکه این که را نقشی دادن قرار مدنظر (. با1392برقرار نمایند )آباش،  آشنایان

 و ذخیره در سریع هایپیشرفت که است باور این بر ( نیز1382) 1اند. گوپالهآورد به وجود ارتباطات

 شده اطالعاتی خدمات اشاعه ها درکتابخانه نقش تغییر موجب ارتباطی هایفناوری و اطالعات پردازش

افراد  و آموزش یادگیری در اجتماعی محیطی تدارک که آنجا (. از1393ایلخانی،  و پریرخ در است )نقل

و  افراد جامعه آموزش رسالت که اجتماعی نهاد یک عنوان به هاکتابخانه داشت، خواهد بسزایی تأثیر

 راهکارهای از باشند. یکی قدمپیش محیطی چنین آوردن به وجود باید در دارند عهده بر را رسانیاطالع

 است، که این اجتماعی هایشبکه به آنها دسترسی و کتابخانه کاربران استفاده ها،کتابخانه در مهم این

 (.1390بخشد )باقرنژاد، بهبود می را هاکتابخانه در اجتماعی تعامل خود

 ایچندرسانه مانند هاییویژگی از برخورداری ابزارهایی به دلیل چنین به کارگیری و ضرورت 

 با تر کاربرانارتباط سریع برقراری و کتابخانه، کاربران بین بیشتر تعامل برقرار امکان زمان،مه بودن

 در و زمان، مکان محدودیت بدون نیاز مورد اطالعات به کاربران سریع دسترسی و بلعکس و کتابخانه

 هاکتابخانه بنابرایننماید. می محسوس پیش از بیش تر،مطلوب و بهتر خدمات ارائه ها برایکتابخانه

 کتابخانه، رسالت و اهداف داشتن در نظر با کاربران با بیشتر اجتماعی تعامل برقراری منظور به توانندمی

 خود رسانیتخدما و نموده اقدام کاربران با و مؤثر خوب ارتباط جهت در هاشبکه این از برداریبهره با

 استفاده از مثبتی نتایج نیز المللیبین سطح در (. مطالعات1396جهانشاهی، زاده و نمایند )قاضی کارآمدتر را

 ابزارهای محبوبیت نیز و محصوالتشان و خدمات ارائه برای های اجتماعیشبکه ها ازکتابخانه گسترده

(. مفهوم Ahmad Khan & Bhatti, 2012دهند )می نشان کاربران جدید نسل میان در های اجتماعیرسانه
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 ,Ezeani & Igwesiکتابخانه امروزه از یک مکان فیزیکی به یک فضای مجازی اجتماعی تغییر کرده است )

 بازاریابی در کتابخانه کاربران برای مهمی نقش های اجتماعیاجتماعی از جمله شبکه های(؛ و رسانه2012

(. در واقع، Fernandez, 2009کنند )می معرفی اجتماعی بزرگ قطب را کتابخانه و کنندمی ایفا اطالعات

 برای دسترس قابل و سریع آسان، راهی مشخص، و راهکارهای اصول طبق اجتماعی هایشبکه از استفاده

 (.1391پرست، باشد )دینمی هارسانی در کتابخانهتخدما

نیز های اجتماعی بیشتر مشخص شده و کتابداران گیری از ابزارهای رسانهبر این اساس، اهمیت بهره

های اجتماعی کنند. امکان تعامل اطالعات و ارائه خدمات مبتنی بر شبکهتالش بیشتری برای استفاده از آن می

های این رسانه ارزشمند به خوبی استفاده کنند. بر همین متخصصان علم اطالعات را بر آن داشته تا از ظرفیت

های دانشگاهی نیز ال افزایش است. کتابخانههای اجتماعی در حگیری از شبکهاساس گرایش آنان در بهره

تر پیشرو بوده و های جدید و تجهیزات پیشرفته و ایجاد فضایی بهتر و راحتهمواره در استفاده از فناوری

های دانشگاهی از طریق این ابزارها استادان و دانشجویان را در (. همچنین کتابخانهScale, 2008هستند )

 & Mahmoodکنند )بازخورد آنان را برای توسعه در خدمات کتابخانه تقاضا میهایشان درگیر و فعالیت

Richardson, 2011های اجتماعی مورد استفاده در ( در مقاله خود شبکه1394سعدی )و احمدی (. تارخ

 ها و نهادها را به دو دسته تقسیم کرده است:سازمان

 عمومی اجتماعی هایشبکه خصوصی ب( اجتماعی هایشبکه الف(

 شرکت، در شاغلین کاربران، از از گروهی که است بسته ایجامعه خصوصی، اجتماعی هایالف( شبکه

های اجتماعی تحقیقاتی شود مانند شبکهمی تشکیل و محققان دانشگاهی سازمان یا کارمندان و دانشجویان

 )آکادمیک(.

 و دارد وجود وب کاربران تمام در دسترس که است باز شبکه یک عمومی اجتماعی هایشبکه ب(

 یا و گذارنداشتراک می به عکس کاربران شبکه این در کنند، گفتگو یکدیگر با طریق آن از توانندمی

 باشد.می عمومی اجتماعی شبکه از اینمونه 1بوکفیس کنند.می یابیدوست
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های اجتماعی ( نیز با مطالعه و بررسی متون به این نتیجه رسید که شبکه1395اصنافی و رحمانی ) 

، 4های اجتماعی آکادمیک مانند لینکدینو شبکه 3، اینستاگرام2، یوتیوب1بوک، توییترعمومی مانند فیس

ها هستند. از ر کتابخانههای اجتماعی داز مهمترین و پرکاربردترین شبکه 7و مندلی 6گیت، ریسرچ5آکادمیا

 های اجتماعی در کتابخانه به طور کلی دارای مزایای بسیاری از جمله ایجاد ارتباطآنجا که استفاده از شبکه

رسانی به ها، آگاهیهایی از کاربران آنالین در این شبکهمشتریان، تشکیل گروه و کتابخانه بین دوسویه

مشتریان و کاربران  اظهارنظرهای و بازخورد خدمات کتابخانه، دریافتها و کاربران کتابخانه درباره فعالیت

باشد ای، امکان همکاری و مشارکت کتابداران در تبادل اطالعات میدرباره محصوالت و خدمات کتابخانه

 (.1394پور و عزیزخانی، ها امری الزم و ضروری است )جلیلبه همین دلیل به کارگیری این ابزار در کتابخانه

های اجتماعی عنوان ابزار شبکه»(، نیز در مقاله خود با Sonawane & Patil, 2015سناوان و پاتیل )

ها را در های اجتماعی در کتابخانهکاربردها و خدمات ارائه شده توسط شبکه« های دانشگاهیدر کتابخانه

 شمرد:قالب موارد زیر برمی

ها و مجالت اضافه شده به مجموعه اعالم کتاب بازاریابی محصوالت و ابتکارات جدید کتابخانه،

ها، آموزش دادن، مکالمه و ایجاد ارتباط با مشتریان که کتابداران را در ها و ویدئوکتابخانه، پیوند به مقاله

 کند.های کاربران آگاه میمورد نیازها و خواسته

توانند از های دانشگاهی میکتابخانه(، معتقدند Dickson & Holley, 2010همچنین دیکسون و هالی ) 

گذاری اطالعات جهت شرکت در بحث های اجتماعی برای موارد مختلف مانند دریافت، به اشتراکشبکه

ها، های آموزشی، سمینارها، همایشها، اطالعات کارگاهگروهی در تحقیقات، به اشتراک گذاشتن عکس

ها، امکانات و ها، نمایشگاهرسانی اخبار، حوادث، کارگاهاطالعهای مربوط به دانشگاه، ها و بخشنامهاطالعیه

 های کتابخانه بهره ببرند.برای ترویج مجموعه

های های دانشگاهی کمتر از امکانات شبکهها به ویژه کتابخانهدر کشور ما کتابداران کتابخانه

(. اما با شناخت و 1390 حتی،فال صابری و علیپور، کردند )مرادی،اجتماعی در خدمات خود استفاده می
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های ها و امکانات این ابزار در ارائه خدمات اطالعاتی، به کارگیری شبکهآشنایی هر چه بیشتر آنها با قابلیت

 (.Xu, Kang, Song & Clarke, 2015ها رشد چشمگیری داشته است )اجتماعی در کتابخانه

ها بررسی عواملی که باعث افزایش خانههای اجتماعی در کتاببه دلیل فواید استفاده از شبکه

شود کمک زیادی به ارائه خدمات بهتر ها میهای اجتماعی در بین کتابداران کتابخانهاستفاده از شبکه

 (.1394کند )ابوالعالیی، در کتابخانه می

پژوهشگران در مطالعات مختلف متغیرهای زیادی را به عنوان عوامل مؤثر در پذیرش و به کارگیری 

( چهار 1386اند برای مثال ناخدا و حری )های اجتماعی و به طور کلی فناوری اطالعات مطرح کردهشبکه

-بندی شامل عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل فنی )تکنولوژیکی( و عوامل فردی را معرفی کردهدسته

. صفدری، درگاهی، اشراقیان و های دانشگاهی تأثیر دارندآوری اطالعات در کتابخانهاند که بر کاربرد فن

های خود فقط ( نیز در پژوهش1392) و فرهادیپریخانی  ،حسینی احمدی، عبدخدا،( و 1390کار )برزه

اطالعات دانستند.  به کارگیری فناوری متغیر در همترینم به عنوان گیری( راتصمیم و انسانی )ادراک عوامل

ـ روانی، فرهنگی، سازمانی، فردی و اقتصادی ( نیز شامل عوامل مدیریتی، اجتماعی1393بندی علیزاده )دسته

 های دانشگاهی در پذیرش تغییرات فناوری اطالعاتهبر نگرش کتابداران کتابخان به عنوان متغیرهای مؤثر 

عوامل متعددی از جمله عوامل  (Jan, Abdullah & Momen, 2015باشد. جان، عبداهلل و مومن )می

های اجتماعی در اجتماعی، فنی، اطالعاتی و همچنین تحصیلی را به عنوان عوامل مؤثر در به کارگیری شبکه

 شمردند.بین کاربران مسلمان مالزی بر

(، نیز عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطالعات را به عوامل Kennedy, 2013 & Kaundaکاوندا و کندی )

 اند.بندی کردهفنی، سازمانی، فردی، محیط خارجی دسته

 فناوری به کارگیری ها( سازمانی یکی از متغیرهای مؤثر درطبق تحقیقات ذکر شده، عوامل )مؤلفه

باشد و پس از مطالعه و مرور متون تخصصی مرتبط ها میدر کتابخانه های اجتماعیشبکهبه ویژه  اطالعات

های سازمانی، بازیابی شدند که عبارتند از نوع استخدام )رسمی و غیررسمی(، رشته ده مؤلفه به عنوان مؤلفه

ازمانی انگیزش تحصیلی کتابداران )کتابداری و غیرکتابداری(، نوع سمت و مسئولیت کتابدار، نوآوری س

پذیری )نظام پاداش(، مشتری مداری، رضایت شغلی، نحوه سرپرستی کتابخانه، یادگیری سازمانی، رقابت

 سازمانی.

که منظور از استخدام رسمی در آن نوعی از استخدام « نوع استخدام )رسمی و غیررسمی(»مؤلفه 

شود و در مرحله اول استخدام نجام میاست که بر اساس قانون استخدام کشوری بعد از استخدام پیمانی ا

https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=174602
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=174602
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=174602
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=39247
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رسمی آزمایشی و سپس استخدام رسمی قطعی است. استخدام غیررسمی نیز شامل استخدام پیمانی و یا 

که عبارت « رشته تحصیلی کتابداران )کتابداری و غیرکتابداری((. »1390شود )شناسنامه قانون،قراردادی می

های رسانی را در یکی از دانشگاهر رشته کتابداری و اطالع. تحصیالت دانشگاهی د1است از کسانی که 

. افرادی که رشته دانشگاهی غیر از 2اند مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انجام رسانده

باشند  های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را گذراندهرسانی در دانشگاهکتابداری و اطالع

که براساس چارت سازمانی « نوع سمت و مسئولیت کتابدار»(. مؤلفه 1394شاپوری، کشاورزیان و مهدوی، )

های سازمانی، کتابخانه و شرح وظایف کتابداران که به تأیید سازمان مادر آن رسیده است، در قالب پست

معموالً از ریاست کتابخانه، معاون، مسئول گروه یا بخش،  شود کهسمت و مسئولیت کتابداران مشخص می

نوآوری (. »1384پور، شود )زندیکتابدار کارشناس مسئول، کارشناس کتابداری و کتابدار تشکیل می

ها های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. در سازمانکه همان به کارگیری توانایی« سازمانی

منجر به خلق یک روش، رویه، فرایند و یا تولید محصول و یا خدمتی جدید شود به نام  هر گونه فعالیتی که

یکی دیگر از مؤلفه سازمانی است که « انگیزش )نظام پاداش((. »1389شود )اسدزندی، نوآوری شناخته می

و های فردی و شغلی است کارگیری راهبردهای مختلف انگیزش برای رسیدن به هدفشامل توسعه و به

 (.Rahimić, 2013های غیرمادی از سوی دیگر متغیر است )سو و پاداشهای مادی از یکدامنۀ آن از پاداش

به مفهوم در نظر گرفتن منافع کاربران و نیز احترام به نظر و نیاز آنها و تأمین منابع اطالعاتی « مداریمشتری»

درک، ارزیابی و « رضایت شغلی(. »1393، هاست )ملکیانو خدمات مناسب با درخواست آنها در کتابخانه

رو، اند. از اینای است که دریافت کردهیا نگرش کتابداران نسبت به شغل خود بر اساس درجه و میزان انگیزه

ها توان گفت رضایت شغلی محصول مستقیم انگیزش است که منجر به عملکرد بهتر کتابداران در کتابخانهمی

که همان ارزیابی عملکرد است و یکی از وجوه مهم « وه سرپرستی کتابخانهنح(. »Peng, 2014شود )می

ها، هم و هم آید. چنین کاری هم برای مدیران کتابخانهرسانی به شمار میها و مراکز اطالعمدیریت کتابخانه

ات از کنندگان از خدمات، حائز اهمیت است. در ارزیابی عملکرد، توجه به کیفیت ارائه خدمبرای استفاده

شامل چگونگی وقوع یادگیری « یادگیری سازمانی(. »1388فر، اهمیت زیادی برخوردار است )امیدی

(. 1379گیری از دانش اشاره دارد )ابویی اردکان، ها و فرآیندهای ساخت و بهرهسازمانی به معنی مهارت

رسانی، به عرصه اطالع های تجاریکه در تعریف این مؤلفه باید گفت با ورود سازمان« پذیریرقابت»

بینند که این سبب افزایش قابلیت آنها برای محور در رقابت میرسانی سودها خود را با صنعت اطالعکتابخانه

 (.1387شود )شاپوری، رسانی بیشتر میارائه خدمات اطالع
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های اجتماعی در های سازمانی بر به کارگیری شبکهتاکنون پژوهشی در خصوص تأثیر مؤلفه

 ها در وضعیت فعلی و مطلوب انجام نشده است. بنابراین پژوهش حاضر برای رفع این خأل و بهکتابخانه

های دانشگاهی در کتابخانه های اجتماعیهای سازمانی بر استفاده از شبکهمیزان تأثیر مؤلفه از آگاهی منظور

 .1ه سه سؤال مهم است: است و هدف این پژوهش پاسخگویی ب شده انجام مطلوب و کنونی در وضعیت

های دانشگاهی در وضع موجود تا چه میزان های اجتماعی کتابخانههای سازمانی بر استفاده از شبکهمؤلفه

های دانشگاهی در وضع آرمانی های اجتماعی کتابخانههای سازمانی بر استفاده از شبکه. مؤلفه2تأثیر دارند؟ 

های های اجتماعی در کتابخانههای سازمانی بر استفاده از شبکهمؤلفه . آیا تأثیر3تا چه میزان تأثیر دارند؟ 

 دانشگاهی در وضع موجود و آرمانی یا یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟

 اطالعاتی هایپایگاه در جووجست و مختلف متون در آمده عمل به بررسی با راستا، همین در

 هایپژوهش زمینه، در این که شد مشخص 2و امرالد 1و اسکوپوس ایرانداک، نورمگز، سیویلیکا مانند

 بعضی به حاضر، تحقیق موضوع با مرتبط تقریباً تحقیقات به نظر این، وجود است. با گرفته اندکی صورت

 شود:می اشاره کشور از خارج و داخل در زمینه این در منتشر شده آثار از

 فناوری نوآوری پذیرش بر مؤثر عواملشناسایی  ( در پژوهش خود به1392محمدی و امیری )

 مزیت هایی چونشاخص که داد نشان پژوهش آنها هایپرداختند. یافته دولتی هایسازمان در اطالعات

 - اقتصادی مدیریت، وضعیت حمایت سازمانی، فرهنگ اعتماد، قابلیت و امنیت نوآوری، قابلیت و نسبی

 اطالعات فناوری نوآوری در پذیرش مهمی نقش سازمان، هایبخش بین هماهنگی و همکاری و اجتماعی

 کنند.می ایفا

( تحقیقی را با عنوان تأثیر عوامل سازمانی بر تسهیم دانش در کتابخانه 1394رفوآ و عباسی سورکی )

ها نشان داد متغیرهای نظام پاداش و یادگیری سازمانی بر تسهیم ملی جمهوری اسالمی ایران انجام دادند. یافته

اند و متغیرهای رسمیت گرایی و پیچیدگی، اعتماد، تعامل اجتماعی، انش تأثیر مثبت و معنادار داشتهد

 اند.همکاری و مشارکت بر تسهیم دانش تأثیر معناداری نداشته

 از استفاده میان ارتباط بر تأثیرگذار ( در پژوهشی که عوامل1396شایان، دانایی و اندامی )

 میان که داد پژوهش نشان نتایج دادند. قرار مطالعه مورد را کارکنان شغلی لکردعم و اجتماعی هایرسانه

 و شغلی رضایت سرمایه اجتماعی، شغلی، عملکرد هایمؤلفه از یک هر و اجتماعی هایرسانه از استفاده
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 بر مستقیم صورت اجتماعی به هایرسانه از دارد؛ )استفاده وجود معناداری مثبت و روابط سازمانی تعهد

 رضایت اجتماعی، سرمایه هایواسطه مؤلفه با و غیرمستقیم صورت به و داشته منفی تأثیر شغلی عملکرد

 هایرسانه از استفاده نیز کل در دارد، همچنین شغلی عملکرد بر مثبت تأثیر سازمانی تعهد و شغلی

 دارد(. مثبت تأثیر شغلی عملکرد بر اجتماعی

 اجتماعی هایرسانه از استفاده تأثیر پژوهش خود ( درMunene & Nyaribo, 2013مونن و نیاریبو )

به  دستیابی بر اجتماعی هایرسانه از استفاده مثبت تأثیر بررسی این پرداختند. نتایج کارکنان وریبر بهره

 با همکاران دانش اشتراک دوستان، و نیز و همکاران با بودن ارتباط در شغلی، وظایف به مربوط اطالعات

 دهد.می نشان را

 اجتماعی هایشبکه از استفاده شدت ( تأثیرMoqbel, Nevo & Kock, 2013وو و کوک )مقبل، نه

 نشان نتایج کردند. بررسی را سازمانی تعهد و شغلی رضایت افزایش واسطه به کارکنان شغلی عملکرد بر

 به عملکرد شغلی کارکنان و اجتماعی شبکه هایسایت از استفاده میزان میان معناداری و مثبت داد رابطه

 مستقیم رابطه که وجود است حالی در این دارد، وجود سازمانی تعهد و شغلی رضایت افزایش واسطه

 .است شده رد کارکنان شغلی عملکرد و اجتماعی هایشبکه از استفاده میان

های شبکه از سازمان کارکنان استفاده رابطه بررسی به (Ashraf & Javed, 2014اشرف و جاود )

 هایاز شبکه استفاده داد نشان نتایج است. پرداخته آنان شغلی عملکرد و کاری ساعات در اجتماعی

 وریبهره افزایش گذاری دانش،اشتراک به و آوردن دست به یادگیری، مهارت، افزایش موجب اجتماعی

 شد. خواهد شغلی عملکرد بهبود نهایت در و کارکنان انگیزه سطح افزایش و سازمان

این پرسش  بررسی به خود تحقیق ( درCharoensukmongkol ,2014کارونسوکمونگل ) 1پیرائوس

 تأثیر اهمیت درک به تواندمی دهند،می توسعه افراد با سازمان در که کارکنان روابطی کیفیت آیا که

حاصل شد،  تحقیق این از که نتایجی کند پرداخت. کمک کار محیط در های اجتماعیرسانه از استفاده

 عملکرد اجتماعی، هایرسانه از استفاده و تعامل بین همکاران هایمؤلفه میان را معناداری و مثبت تأثیر

 دهد.می اجتماعی نشان هایرسانه از استفاده و شغلی

 میان مثبت رابطه وجود بررسی ( بهAli-Hassan, Nevo & Wade, 2015وو و وید )حسن، نهـعلی

 به کارکنان است، معتقد در این پژوهش پرداختند. محقق شغلی عملکرد و های اجتماعیرسانه از استفاده
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 گذاریاشتراک به اجتماعی، روابط حفظ و ساخت جمله از متفاوت برای اهداف و مختلف هایشیوه

شبکه ابزارها، این از استفاده با کنند.می استفاده اجتماعی هایرسانه از غیره و شخصی، همکاری تجارب

 مهارت و دانش، سطح از گرفته نشأت که نیز آنها شخصیت و کرده رشد کارکنان میان های اجتماعی

-رسانه ابعاد مختلف از استفاده مثبت تأثیر بررسی این از حاصل نتایج گیرد.می شکل شود،می آنها تجربه

رسانه سرگرمی بعد از استفاده موجود منفی تأثیر تنها و است داده نشان شغلی عملکرد بر را اجتماعی های

 باشد.می کارکنان روزمره عملکرد بر اجتماعی های

های اجتماعی دهد که اکثر آنها به ابعاد و اهداف استفاده از شبکههای تحقیق نشان میمرور پیشینه

رداختند شخصی، تعامل و همکاری پ تجارب گذاریاشتراک به اجتماعی، روابط حفظ و از جمله ساخت

سازمانی  و رابطه بین این ابعاد و عملکرد شغلی کارکنان را مورد سنجش قرار دادند. تعدادی دیگر تأثیر مؤلفه

های اجتماعی مورد بررسی قرار دادند. بر عملکرد شغلی کارکنان را به واسطه استفاده از شبکه شغلی رضایت

ها به ویژه بین وضعیت موجود و آرمانی تأثیر مؤلفهای یک از مطالعات پیشین مقایسهاز سوی دیگر در هیچ

ها انجام نگرفته است. به همین دلیل پژوهش های اجتماعی در کتابخانههای سازمانی در استفاده از شبکهمؤلفه

های اجتماعی در های سازمانی بر کاربست شبکهحاضر به منظور رفع این خأل و به منظور فهم تأثیر مؤلفه

 دانشگاهی ایران در وضع موجود و آرمانی صورت گرفته است. هایکتابخانه

 

 روش پژوهش

 عبارت پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. جامعه تحقیق 

 که کشور هایاستان در مراکز دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه کتابدار شاغل در 180از  است

 شد مشخص آماری جامعه بررسی از کنند. پسمی فعالیت فناوری و تحقیقات علوم، وزارت پوشش زیر

 عنوان به دانشگاه 40 مجموع در کشور هایاستان مراکز در دانشگاه 30 تهران و در دانشگاه 10 تعداد که

وجود  آنان درباره پژوهش انجام امکان که فناوری و تحقیقات علوم، وزارت های زیرمجموعهدانشگاه

 کل آماری، جامعه کل با نمونه تعداد برابری علت داد. به قرار پژوهش آماری جامعه در توانمی را دارد

 10شد. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است که متشکل از  انتخاب برای تحقیق جامعه

)بسیار کم تا بسیار  لیکرت ایگزینهپنج  طیفو بر اساس های سازمانی هستند گویه است که همان مؤلفه

مؤلفه که از مرور متون استخراج شده عبارتند از: نوع استخدام )رسمی و  10شده است. این زیاد( طراحی 

غیررسمی(، رشته تحصیلی کتابداران )کتابداری و غیرکتابداری(، نوع سمت و مسئولیت کتابدار، نوآوری 
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یت شغلی، نحوه سرپرستی کتابخانه، یادگیری سازمانی، سازمانی انگیزش )نظام پاداش(، مشتری مداری، رضا

های اجتماعی در های تأثیرگذار سازمانی بر کاربست شبکهپذیری سازمانی که به عنوان مؤلفهرقابت

های دانشگاهی ایران: از وضع موجود تا آرمانی مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه از طریق پست کتابخانه

 هاینامه ارسال و تلفنی تماس طریق از متعدد موارد در آن بر ها ارسال شد. عالوهالکترونیک به کتابخانه

 دست به شیوه این با مکمل اطالعات و ضروری هایتوضیح و شد پرداخته رفع نواقص به الکترونیکی

افزار آماری نرمها با استفاده از بستۀ دادند. داده عودت تکمیل و را پرسشنامه نفر 146پرسشنامه  180آمد. از 

توصیفی  آمار از هاداده در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. برای تحلیل 22 1اساسپیاس

)آزمون  استنباطی آمار از هاتفاوت معناداری برای و استاندارد( انحراف و میانگین فراوانی، درصد )فراوانی،

 شده است. جفتی( استفاده تی

مه به صورت صوری و با استفاده از نظر تعدادی از استادان و متخصصان کتابداری ناروایی این پرسش

ها، عبارتی سازگاری درونی گویههای اجتماعی تأیید شد و برای سنجش پایایی یا بهدر زمینه کاربرد شبکه

 نشان داده شده است. 1از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 
 هابه تفکیک مؤلفه نامههای پایایی پرسشب. ضری1جدول 

 پایایی مؤلفه متغیر

 عوامل سازمانی

 731/0 نوع استخدام )رسمی و غیررسمی(

 

768/0 

 727/0 رشته تحصیلی کتابداران )کتابداری و غیرکتابداری(

 747/0 نوع سمت و مسئولیت کتابدار

 713/0 نوآوری سازمانی

 750/0 انگیزش )نظام پاداش(

 714/0 مشتری مداری

 746/0 رضایت شغلی

 745/0 نحوه سرپرستی کتابخانه

 799/0 یادگیری سازمانی

 799/0 پذیری سازمانیرقابت

 
1. Spss 
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است که از پایایی مناسبی برخوردار  76/0« عوامل سازمانی»ضریب آلفا برای  1بر اساس جدول 

ها با غیرحضوری و از طریق پست الکترونیکی به انجام رسید و دادهصورت ها بهنامهاست. ارسال پرسش

 در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. 22افزار آماری اس پی اس اس استفاده از بستۀ نرم

 اسحاقی حجازی و بازرگان، ارزیابی استاندارد طیف از سؤاالت، از یک هر میانگین محاسبه جهت

 چنانچه باشد، ایگزینه پنج طیف لیکرت براساس پرسشنامه اگر طیف، این در .شد استفاده (1386)

 دست هب 66/3 تا 33/2 بین چنانچه نامطلوب )پایین(، وضعیت باشد 33/2تا  1مورد نظر بین  مؤلفه میانگین

)باال(  مطلوب آن وضعیت آید به دست 5تا  66/3و چنانچه بین  مطلوب )متوسط( نسبتاً آن وضعیت آید

 باشد.می

 

 هایافته

های های سازمانی مؤثر بر استفاده از شبکههای توصیفی وضع موجود برای تأثیر مؤلفهداده 2جدول 

های سازمانی متغیرهای رشته تحصیلی دهد. در مؤلفه ویژگیهای دانشگاهی را نشان میاجتماعی در کتابخانه

های اجتماعی بیشترین تأثیر را بر استفاده از شبکه 06/3)کتابداری و غیرکتابداری( و رضایت شغلی با میانگین 

های مرکزی دانشگاهی دارند، همچنین متغیرهای نوع استخدام )رسمی و از نظر کتابداران کتابخانه

های کمترین تأثیر را بر استفاده از شبکه 80/2و انگیزش )نظام پاداش( با میانگین  53/2غیررسمی( با میانگین 

های مرکزی دانشگاهی دارند. همچنین میانگین وان ابزار بازاریابی از نظر کتابداران کتابخانهعناجتماعی به

 93/2های اجتماعی )وضع موجود( برابر های وظایف سازمانی بر استفاده از شبکهکل و یا همان تأثیر ویژگی

 است.
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 های اجتماعی )وضع موجود(از شبکههای سازمانی بر استفاده های توصیفی تأثیر مؤلفه. داده2جدول 

انحراف 

 معیار
 میانگین

 بسیار

 زیاد
 کم متوسط زیاد

 بسیار

 کم
 گویه توزیع

102/1 53/2 
 فراوانی 33 33 55 19 6

 غیررسمی( و استخدام )رسمی نوع
 درصد 6/22 6/22 7/37 13 1/4

093/1 06/3 

 و )کتابداری تحصیلی رشته فراوانی 12 31 53 35 15

 درصد 2/8 2/21 3/36 24 3/10 غیرکتابداری(

078/1 86/2 
 فراوانی 19 30 56 33 8

 کتابدار مسئولیت و سمت نوع
 درصد 13 5/20 4/38 6/22 5/5

175/1 89/2 
 فراوانی 24 25 52 33 12

 سازمانی نوآوری
 درصد 4/16 1/17 6/35 6/22 2/8

246/1 80/2 
 فراوانی 28 30 47 25 16

 پاداش( انگیزش )نظام
 درصد 2/19 5/20 2/32 1/17 11

189/1 99/2 
 فراوانی 16 37 43 32 18

 مداری مشتری
 درصد 11 3/25 5/29 9/21 3/12

166/1 06/3 
 فراوانی 18 23 53 35 17

 شغلی رضایت
 درصد 3/12 8/15 3/36 24 6/11

231/1 02/3 
 فراوانی 22 25 43 39 17

 کتابخانه سرپرستی نحوه
 درصد 1/15 1/17 5/29 7/26 6/11

138/1 01/3 
 فراوانی 16 28 57 28 17

 سازمانی یادگیری
 درصد 11 2/19 39 2/19 6/11

194/1 02/3 
 فراوانی 18 30 47 33 18

 سازمانی پذیریرقابت
 درصد 3/12 5/20 2/32 6/22 3/12

 میانگین کل - 93/2 893/0

 
ها و توان چنین نتیجه گرفت که در کل در سطح موجود، تأثیر مؤلفهمی 2براساس جدول شماره  

های دانشگاهی در حد متوسط )نسبتاً مطلوب( های اجتماعی در کتابخانهابعاد سازمانی در به کارگیری شبکه

ی یکی از عوامل مهمی های سازماناست این در حالی است که به اعتقاد اغلب کارشناسان در مواجه با محیط

ها و به ویژه ها شود فناوری اطالعات مورد استفاده آن سازمان است. سازمانتواند باعث بقای سازمانکه می
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توانند به ارتقای سطح های اجتماعی میها با تعریف خدمات و شرایط سازمانی مناسب بر بستر شبکهکتابخانه

 نند.استفاده از این ابزار توسط کارکنان کمک ک

-های توصیفی وضع آرمانی به منظور تأثیر مؤلفه سازمانی مؤثر بر استفاده از شبکهبرای داده 3جدول 

های وظایف سازمانی متغیرهای دهد که برای مؤلفه ویژگیهای دانشگاهی نشان میهای اجتماعی در کتابخانه

بیشترین تأثیر را بر استفاده از  18/4ن پذیری سازمانی با میانگیو رقابت 21/4یادگیری سازمانی با میانگین 

های دانشگاهی دارند و متغیرهای نوع استخدام )رسمی عنوان ابزار بازاریابی در کتابخانههای اجتماعی بهشبکه

کمترین تأثیر را بر استفاده از  82/3و نوع سمت و مسئولیت کتابدار با میانگین  55/3و غیررسمی( با میانگین 

 است. 04/4های دانشگاهی دارند. میانگین کل نیز برابر ی در کتابخانههای اجتماعشبکه
 های اجتماعی )وضع آرمانی(های سازمانی بر استفاده از شبکههای توصیفی تأثیر مؤلفه. داده3جدول 

انحراف 

 معیار
 میانگین

 بسیار

 زیاد
 کم متوسط زیاد

 بسیار

 کم
 هاگویه توزیع

249/1 55/3 
 و استخدام )رسمی نوع فراوانی 15 11 36 46 38

 درصد 3/10 5/7 7/24 5/31 0/26 غیررسمی(

995/0 05/4 
 و )کتابداری تحصیلی رشته فراوانی 5 3 29 51 58

 درصد 4/3 1/2 9/19 9/34 7/39 غیرکتابداری(

014/1 82/3 
 مسئولیت و سمت نوع فراوانی 7 6 30 66 37

 درصد 8/4 1/4 5/20 2/45 3/25 کتابدار

028/1 06/4 
 فراوانی 5 6 24 50 61

 سازمانی نوآوری
 درصد 4/3 1/4 4/16 2/34 8/41

017/1 07/4 
 فراوانی 22 10 28 41 65

 پاداش( انگیزش )نظام
 درصد 4/1 8/6 2/19 1/28 5/44

001/1 1370/4 
 فراوانی 5 6 16 56 63

 مداری مشتری
 درصد 4/3 1/4 0/11 4/38 2/43

009/1 08/4 
 فراوانی 5 6 20 55 60

 شغلی رضایت
 درصد 4/3 1/4 7/13 7/37 1/41

959/ 15/4 
 فراوانی 4 2 27 47 66

 کتابخانه سرپرستی نحوه
 درصد 7/2 4/1 5/18 2/32 2/45

774/ 21/4 
 فراوانی 1 2 19 66 58

 سازمانی یادگیری
 درصد 07/0 4/1 0/13 2/45 7/39
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انحراف 

 معیار
 میانگین

 بسیار

 زیاد
 کم متوسط زیاد

 بسیار

 کم
 هاگویه توزیع

855/ 18/4 
 فراوانی 1 5 21 58 61

 سازمانی پذیریرقابت
 درصد /7 4/3 4/14 7/39 8/41

 میانگین کل - 04/4 028/1

 
ها و ابعاد سازمانی در به دهد در کل در سطح آرمانی، تأثیر مؤلفهنشان می 3آمار و ارقام جدول 

توان بیان کرد که است و میهای دانشگاهی در حد باال )مطلوب( های اجتماعی در کتابخانهکارگیری شبکه

های سازمانی نقش بسزایی در اثربخشی عملکرد کتابخانه و به طور اخص اثربخشی از دیدگاه کتابداران مؤلفه

ها باید با کند و به همین منظور کتابخانههای دانشگاهی ایفا میهای اجتماعی در کتابخانهاستفاده از شبکه

 ه باعث ارتقای استفاده از این ابزار توسط کتابداران شوند.انجام راهکارهایی در محیط کتابخان

های های سازمانی بر استفاده از شبکهآیا تأثیر مؤلفهپژوهش مبنی بر اینکه  3برای پاسخ به سؤال 

های دانشگاهی در وضع موجود و آرمانی یا یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟ از آزمون اجتماعی در کتابخانه

 ارائه شده است. 4استفاده شد و نتایج این آزمون در جدول شماره تی جفتی 
های اجتماعی در های سازمانی بر استفاده از شبکه. نتایج آزمون تی جفتی برای تأثیر مؤلفه4جدول 

 های دانشگاهی در وضع موجود و آرمانیکتابخانه

 

 

 اختالفات جفتی

 آماره
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
میانگین 

 زوج

انحراف 

 معیار زوج

خطای 

استاندارد 

 میانگین

 95اختالف دو وزن 

 فاصله اطمینان درصد

 کران باال کران پایین

Pair 1 

وضعیت 

 آرمانی

وضعیت 

 موجود

42466/1

1 
74737/5 47566/ 48454/10 36477/12 019/24 145 000/ 
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 5باشد که کمتر از می 000/0سطح معناداری آزمون نتایج به دست آمده حاکی از این است که 

های اجتماعی در های سازمانی بر استفاده از شبکهبین تأثیر مؤلفهصدم است در نتیجه تفاوت معناداری 

 وجود دارد.های دانشگاهی در وضع موجود و آرمانی کتابخانه

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

های سازمانی، متغیرهای رشته تحصیلی )کتابداری رد مؤلفههای توصیفی پژوهش نشان داد در مویافته

های اجتماعی در وضع بیشترین تأثیر را بر استفاده از شبکه 06/3و غیرکتابداری( و رضایت شغلی با میانگین 

های نوع استخدام )رسمی و های مرکزی دانشگاهی دارند. همچنین متغیرموجود از نظر کتابداران کتابخانه

های کمترین تأثیر را بر استفاده از شبکه 80/2و انگیزش )نظام پاداش( با میانگین  53/2با میانگین غیررسمی( 

های های مرکزی دانشگاهی دارند. میانگین کل و یا همان تأثیر مؤلفهاجتماعی از نظر کتابداران کتابخانه

که در وضعیت نسبتاً مطلوب  است 93/2های اجتماعی )وضع موجود( برابر سازمانی نیز بر استفاده از شبکه

 باشد.می

 ,Munene & Nyariboو نیاریبو ) مونن(، 1396شایان، دانایی و  اندامی ) هایاین نتایج با یافته

 (،Ashraf & Javed, 2014اشرف و جاود )، (Charoensukmongkol, 2014کارونسوکمونگل )(، 2013

 میزان نمایند که میانکه همگی اظهار می( Ali-Hassan, Nevo & Wade, 2015وو و وید )علی ـ حسن، نه

داری وجود دارد، رابطه مثبت و معنی شغلی کارکنان عملکرد و اجتماعی شبکه هایسایت از استفاده

( مبنی بر اینکه متغیر نظام پاداش به عنوان عامل 1394های رفوآ و عباسی سورکی )همخوانی دارد و با یافته

 اند مطابقت ندارد.انش تأثیر مثبت و معنادار داشتهسازمانی بر تسهیم د

بهره افزایش گرو در هاسازمان موفقیت ( معتقدندMunene & Nyaribo, 2013و نیاریبو ) مونن

با  تا دهندمی اجازه کارکنان به که هستند هاییپتانسیل دارای اجتماعی هایکارکنان است. رسانه وری

 دهند. را افزایش سازمان و خود وریبهره و پرداخته دانش اشتراک و خلق به ارتباط برقراری و همکاری

های های سازمانی مؤثر بر استفاده از شبکهدر بررسی نتایج حاصل از وضع آرمانی برای تأثیر مؤلفه

-و      رقابت 21/4دهد دو گویه یادگیری سازمانی با میانگین های دانشگاهی نشان میاجتماعی در کتابخانه

های اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی در بیشترین تأثیر را بر استفاده از شبکه 18/4ذیری سازمانی با میانگین پ

و نوع سمت و  55/3های دانشگاهی دارند و دو گویه نوع استخدام )رسمی و غیررسمی( با میانگین کتابخانه

های های اجتماعی در      کتابخانهده از شبکهکمترین تأثیر را بر استفا 82/3مسئولیت کتابدار با میانگین 
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های مبتنی باشد. بنابراین فعالیتاست که در وضعیت مطلوب می 04/4دانشگاهی دارند. میانگین کل نیز برابر 

ریزی کتابخانه بر اساس بر یادگیری سازمانی از اهمیت بیشتری برخوردار است و ضرورت دارد تا برنامه

های سودمند برای و انجام وظایف تخصصی شکل گیرد. با این نگاه انجام روش های مناسب آموزشیروش

گیری از های اجتماعی، آشنایی با انواع ابزارهای آن و نیز بهرهگیری از شبکهسازی کتابداران در بهرهآماده

 قرار گیرد.ها مورد تأکید های اجتماعی از زمره مواردی است که باید در کتابخانهکاربردهای مثبت شبکه

تواند به کتابداران کمک کند تا بتوانند با پذیری و مهیا ساختن شرایط چنین وضعیتی میعالوه بر آن، رقابت

های رقابتی خویش بپردازند. از های خود در این عرصه ظاهر شوند و به تقویت مهارتاستفاده از توانمندی

نوان ابزار بازاریابی با توجه به ایجاد جو رقابت سالم های اجتماعی به عگیری از شبکهاین منظر شرایط بهره

 میان کتابداران بر بهبود خدمات اطالعاتی تأثیرگذار است.

های های سازمانی بر استفاده از شبکههمچنین نتایج پژوهش نشان داد میانگین کل میزان تأثیر مؤلفه

توسط )نسبتاً مطلوب( و در وضع آرمانی در حد م 93/2اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی در وضع موجود 

شود کتابخانه به در حد باال )مطلوب( قرار دارد؛ و این تفاوت در وضع موجود و آرمانی موجب می 04/4

 های سازمانی تا رسیدن به سطح مطلوب بپردازد.ارائه راهکارهایی برای افزایش میزان نقش مؤلفه

های شغلی کتابداران اشاره کرد در واقع هر چه به ویژگی توانهای سازمانی میاز دیگر موارد مؤلفه

های اجتماعی به کار رفته توسط آنها در کتابخانه بیشتر باشد هماهنگی بین ماهیت شغلی کتابداران و شبکه

توان با ارائه راهکارهایی ها منجر خواهد شد. بنابراین میبه دریافت کارایی باالتر و استفاده بیشتر از رسانه

های اجتماعی ارتقا بخشید. وجود یک نظام شان از طریق شبکهگیزه کتابداران را برای انجام وظایف شغلیان

های کتابداران در استفاده کارآمد از دهی منطقی که در قبال کار و مطابق با مهارت و شایستگیپاداش

و رغبت بیشتر به امر بازاریابی شود که کتابداران با میل های اجتماعی به افراد پاداش دهد باعث میشبکه

( در خصوص 1392های اجتماعی بپردازند. این مقوله با پژوهش محمدی و امیری )ای از طریق شبکهکتابخانه

در تأثیر ( Ali-Hassan, Nevo & Wade, 2015وو و وید )حسن، نهـعلیتقویت فرهنگ سازمانی و نیز 

 عملکرد شغلی هم سویی دارد.

سازمانی در کنار مؤلفه مشتری مداری کمک مؤثری به تقویت فعالیت  وآوریتوجه به مقوله ن

کند. در این راستا تقویت های اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی کتابخانه میگیری از شبکهکتابداران در بهره

 & Ashrafاشرف و جاود )پذیر است. نتایج پژوهش این موارد با مدیریت بهینه و کارآمد کتابخانه امکان
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Javed, 2014 )( و مقبل، نوو و کاکMoqbel, Nevo & Kock, 2013 در خصوص عملکرد شغلی و )

 های اجتماعی مؤید این نتایج است.های کتابداران در استفاده از شبکهتوانایی

های اجتماعی به طور کلی در حد های سازمانی بر کاربست شبکههای تأثیر مؤلفهاز آنجایی که یافته

تر کردن آنها به های سازمانی موجود و نزدیکبه دلیل اصالح و بهبود مؤلفه (1سط ارزیابی شد )جدول متو

که منجر به ارتقای استفاده از این ابزارها توسط کتابداران  وضع مطلوب و کم کردن شکاف و فاصله بین آنها

 :شوداهی پیشنهاد میهای دانشگشود لذا انجام اقدامات زیر در کتابخانهها میدر کتابخانه

-های تخصصی بهرهشناسی برای فعالیتاستخدام کتابداران متخصص در حوزه علم اطالعات و دانش .1

 های اجتماعی؛گیری از شبکه

 هایهای اجتماعی از جمله شناخت شبکهای در عرصه شبکههای آموزشی حرفهبرگزاری دوره .2

-سازمانی منطبق با وظایف کتابداران جهت تقویت تواناییهای اجتماعی، کاربردها، ابزارها و ویژگی

 های کتابداران؛

های اجتماعی و بحث بازاریابی های مرتبط با حوزه شبکهها و کنفرانسشرکت کتابداران در همایش .3

ها و ارائه خدمات اطالعاتی مؤثر و همچنین مبادله ای به منظور بهبود کیفیت فعالیتخدمات کتابخانه

 های همگن برای ارتقای توان تخصصی کتابداران؛ای میان کتابداران کتابخانههتجارب حرف

-ای به دورهریزی کتابخانههای اجتماعی در برنامههای مرتبط با نقش شبکهافزودن واحد و یا سرفصل .4

 شناسی؛های تحصیلی علم اطالعات و دانش

 ه آنها و ارتقای حقوق و مزایای آنها؛افزایش رضایت شغلی در کتابداران از طریق قدردانی و توجه ب .5

استفاده از فنون طوفان مغزی، تکنیک گروه تخیلی برای ایجاد و پرورش خالقیت و نوآوری در  .6

 ها؛کتابخانه

های معنوی توجه به سطوح فعالیت کتابداران و افزایش انگیزه شغلی آنان از طریق پاداش و یا محرک .7

های تخصصی در جهت تقویت پشتیبانی از آنها در گذراندن کارگاههای تکمیلی و چون اعزام به دوره

 های آنان در این زمینه؛ها و تواناییمهارت

ای در میان کتابداران به منظور های گروهی و تقویت روحیه همکاری در تعامل حرفهتوجه به فعالیت .8

ین امر به کتابخانه امکان های اجتماعی و ابزارهای آن. که اگیری از شبکهرشد آنان در مسیر بهره
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های کار گروهی کمک کرده و در راستای فعالیت ریزی بهتر به تواناییدهد تا بتواند با برنامهمی

 تری را شاهد باشد؛های اجتماعی در کتابخانه نتایج مناسبای در عرصه شبکهحرفه

آن در کتابخانه که این امر های اجتماعی و ابزارهای گیری از شبکهایجاد زیرساخت مناسب برای بهره .9

های افزارها الزم و نیز اینترنت پرسرعت و دستگاهافزارها و نرمدر خصوص فراهم ساختن سخت

 کننده حائز اهمیت است؛تقویت

-ها برای تقویت خدمات کتابخانههای اجتماعی در کتابخانهارزیابی نتایج حاصل از به کارگیری شبکه .10

 ای و نقش مؤثر کتابداران؛

مشی مناسب در کتابخانه و رسیم یک برنامه کاربردی برای استفاده بیشتر از این ابزارها و تدوین خطت .11

 ای بر اساس آن؛گذاری حرفهسیاست

ترین آنها بر اساس کاربرپسندی و های اجتماعی و انتخاب مناسبشناسایی و ارزیابی ابزارهای شبکه .12

 بهتری برخوردار است. ای از قابلیتکارایی که برای خدمات کتابخانه

 

 های آتیپیشنهادات برای پژوهش

های اجتماعی های سازمانی بر کاربست شبکهدیدگاه کتابداران در رابطه با تأثیر مؤلفه تحقیق در این 

توان نقش و دیدگاه سایر افراد در حالی که می است، گرفته قرار بررسی مورد دانشگاهی هایدر کتابخانه

های مؤثر در مدیران، اساتید و دانشجویان را در این رابطه و یا تأثیر سایر ابعاد و مؤلفه نظر از جملهصاحب

های ها را مورد بررسی قرار داد. بنابراین پیشنهادات زیر برای پژوهشهای اجتماعی کتابخانهاستفاده از شبکه

 :شودآتی ارائه می

 های غیردانشگاهی؛در کتابخانههای اجتماعی های سازمانی بر کاربست شبکهتأثیر مؤلفه .1

های اجتماعی ها در ارتقای عوامل سازمانی در به کارگیری شبکهبررسی نقش مدیران کتابخانه .2

 های دانشگاهی؛کتابخانه

های اساتید و دانشجویان دانشگاههای اجتماعی از دیدگاه های سازمانی بر استفاده از شبکهتأثیر مؤلفه .3

 دولتی ایران؛

 های دانشگاهی؛های اجتماعی توسط کتابداران در کتابخانههای فردی بر کاربست شبکهتأثیر مؤلفه .4

 های دانشگاهی.های اجتماعی در کتابخانههای فنی )تکنولوژیکی( بر کاربست شبکهتأثیر مؤلفه .5
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 منابع
ها. نشریه اینترنتی دو ماهنامه ها و چالشهای دانشگاهی: فرصتهای اجتماعی در کتابخانه(. استفاده از شبکه1392آباش، طیبه )

 /http://www.atfmag.infoاز  1397مرداد  10بازیابی شده در  عطف.

 مدیریت سازمان :تهران کارکنان، عملکرد بهبود و ارزیابی برای مدیران رد: راهنمایعملک مدیریت (.1394) بهزاد ابوالعالیی،

 .صنعتی

 .. تهران: مرکز اطالعات و مدارک علمی ایرانهای سازمان یادگیرندهنظریه(. 1379ابویی اردکان، محمد )

مرداد  10، بازیابی شده در الکترونیکی عطفمجله «. رسانیخالقیت و نوآوری در کتابداری و اطالع(. »1389اسدزندی، شادی )

 از 1397

http://www2.atfmag.info/1389/05/06/innovation 

 علمی پژوهشگران.های های اجتماعی تحقیقاتی در توسعه فعالیت(. تأملی بر نقش شبکه1395اصنافی، امیررضا؛ رحمانی، مریم )

 از 1397مرداد  10. بازیابی شده در 272-253(، 11) 3، رسانی و ارتباطاتفصلنامه نقد کتاب اطالع

http://icbr.faslnameh.org/article-1-320-fa.html 

کیفیت خدمات کتابخانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی سنجش سطوح (. 1388فر، سیروس )امیدی
 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران. پایانبا استفاده از مدل لیب کوال

 اهی: راهنمایدانشگ آموزشی هایگروه در درونی ارزیابی فرایند(. 1386فاخته ) اسحاقی، یوسف؛ حجازی، عباس؛ بازرگان،

 .روان تهران: نشر ،عملی

 10. بازیابی شده در عطف ها. نشریه اینترنتی دو ماهنامهبوک در کتابخانه(. بهره از شبکه اجتماعی فیس1390باقرنژاد، جاوید )

 از 1397مرداد 

 http://www.atfmag.info/ 
 

 اندازیراه برای مشهد فردوسی کتابداران دانشگاه هایمهارت و هازیرساخت بررسی (.1393) ملیحه ایلخانی، مهری؛ پریرخ،

 .149-121(، 1) 30اطالعات، پردازش و مدیریت پژوهشنامه .الکترونیکی مرجع خدمات توسعه و

ها به پذیرش مدیریت ارتباط با ارزیابی عوامل مؤثر بر تمایل افراد و سازمان (.1394سعدی، احسان )تارخ، محمدجعفر؛ احمدی
 ، تهران.المللی فناوری اطالعاتنخستین کنفرانس بین .های اجتماعی در ایرانمشتری مبتنی بر رسانه

. فصلنامه کتاب هاهای اجتماعی: مزایا و چالشها از طریق رسانه(. بازاریابی در کتابخانه1394مان؛ عزیزخانی، رباب )پور، پیجلیل
 از 1397مرداد  10. بازیابی شده در 43-26، 18-17، مهر

http://ensani.ir/file/download/article/20160223144733-9979-22.pdf 
 از 1397مرداد  10. بازیابی شده در همشهری وبگاه اجتماعی. هایشبکه ق(. اخال1391منوچهر ) پرست،دین

https://www.hamshahrionline.ir 
جمهوری  ملی کتابخانه در دانش تسهیم تکنولوژیکی بر و سازمانی عوامل تأثیر .(1394) سورکی، فاطمه رفوآ، شبنم؛ عباس

 .239-217(، 1)31، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاتایران.  اسالمی

 .1384. تهران: ساواالن، فرهنگ مشاغل(. 1384پور، طیبه )زندی

http://www.atfmag.info/
http://www2.atfmag.info/1389/05/06/innovation
http://icbr.faslnameh.org/article-1-320-fa.html
http://www.atfmag.info/
http://www.civilica.com/Papers-FBFI01=%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
http://www.civilica.com/Papers-FBFI01=%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
https://www.hamshahrionline.ir/
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 1397مرداد  10. بازیابی شده در 184 -157(، 1)11. رسانیکتابداری و اطالعها. (. بازاریابی در کتابخانه1387شاپوری، سودابه )

 از
http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&fun=view_pubarticl

es&did=181&pid=10 
دانشگاه  عملکرد شغلی کارکنانبر  های اجتماعیتأثیر استفاده از رسانه (.1396دخت )اهلل؛ اندامی، مهرشایان، علی؛ دانایی، حبیب

 از 1397مرداد  10. بازیابی شده در 155-135(، 3)7. سازمانی منابع مدیریت هایپژوهش فصلنامه تربیت مدرس.

http://journals.modares.ac.ir/article-28-3375-fa.html 

  از 1397مرداد  10(. بازیابی شده در 1390شناسنامه قانون: مقررات اداری، مالی و نظام اجرایی )

https://shenasname.ir/subjects/76-darsname/389-1391-06-06-09-46-44.html?showall 

=&start=11 
به کارگیری  در مؤثر انسانی عوامل (. بررسی1390صفدری، رضا؛ درگاهی، حسین؛ اشراقیان، محمدرضا و برزه کار، حسین )

 پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده مجله تهران. پزشکی علوم دانشگاه میانی توسط مدیران اطالعات فناوری

 از 1397مرداد  10. بازیابی شده در 31-24(، 1)5، تهران

http://payavard.tums.ac.ir/article-1-82-fa.html 
 بر مؤثر عوامل (. بررسی1392؛ پریخانی، اسماعیل؛ فرهادی، اکرم )عبدخدا، محمدهیوا؛ احمدی، مریم؛ حسینی، آغافاطمه

 هایبیمارستان فناوری در پذیرش مدل اساس بر پزشکی مدارک کارکنان بخش توسط اطالعات فناوری پذیرش

 . بازیابی شده در298-287(،4)7، تهران پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده مجلهتهران.  پزشکی علوم دانشگاه

 از 1397مرداد  10

http://payavard.tums.ac.ir/article-1-5118-fa.html 
 ،های دانشگاهی در پذیرش تغییرات فناوری اطالعاتکتابخانه(. شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش کتابداران 1393علیزاده، طاهره )

 معلم، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران.دانشگاه تربیت ارشد،نامه کارشناسیپایان

 عمومی مطالعه هایکتابخانه کاربران توسط اجتماعی هایشبکه از گیری(. بهره1396زاده، حمید؛ جهانشاهی، زلیخا )قاضی

. 167 -149(، 1)24، های عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالعتنکابن.  شهرستان عمومی هایکتابخانه :موردی

 از 1397مرداد  10بازیابی شده در 

http://publij.ir/article-1-1582-fa.html 
. ترجمـه علـی رادبـاوه. تهـران: رنگین قلم، وزارت الکترونیکیهای دیجیتال در عصر اطالعات کتابخانه(. 1382گوپال، کریشان )

 .جهاد کشاورزی، پژوهشکده مهندسی

های دولتی با شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطالعات در سازمان (.1392یاسر )امیری،  ؛محمدی، علی

 .218-195(، 4)5، نشریه مدیریت اطالعاترویکرد مدل یابی معادالت ساختاری. 

 دانشگاهی هایکتابخانه در 2 وب از گیریبهره (. میزان1390آمنه ) فالحتی، و مریم صابری، امید؛ علیپور، شیما؛ مرادی،

 از 1397مرداد  10. بازیابی شده در 130-107(، 2)14 ،رسانیاطالع و کتابداریخاورمیانه،  کشورهای

http://lis.aqr-libjournal.ir/article_42690.html 
 از 1397مرداد  10گویند. بازیابی شده در (. کتابداری چیست و به چه کسی کتابدار می1393)ملکیان، ویدا 

http://sarpolzahab.kums.ac.ir/fa/article/394/ 

http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&fun=view_pubarticles&did=181&pid=10
http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&fun=view_pubarticles&did=181&pid=10
http://journals.modares.ac.ir/article-28-3375-fa.html
https://shenasname.ir/
http://payavard.tums.ac.ir/article-1-82-fa.html
http://payavard.tums.ac.ir/article-1-5118-fa.html
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/789793
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/789793
http://publij.ir/article-1-1582-fa.html
https://jitm.ut.ac.ir/?_action=article&au=184311&_au=%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://lis.aqr-libjournal.ir/article_42690.html
http://sarpolzahab.kums.ac.ir/fa/article/394/
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های فردی های ارتباطی و ویژگی( رابطه بین میزان مهارت1394؛ شاپوری، سودابه )کشاورزیان، سلما؛ مهدوی، سکینه خاتون

 10در . بازیابی شده 22-13(، 3،4) 4، ها و خدمات اطالعاتیمجله نظاممازندران، های عمومی استان کتابداران کتابخانه

 از 1397مرداد 

http://iss.srbiau.ac.ir/article_9715.html 
های دانشگاهی: پژوهشی در آوری اطالعات با تأکید بر کتابخانه(. عوامل مؤثر بر کاربرد فن1386ناخدا، مریم؛ حری، عباس )

 از 1397مرداد  10. بازیابی شده در 76-57(، 43)39 ،رسانیبداری و اطالع، نشریه تحقیقات کتامتون

https://journals.ut.ac.ir/article_17407.html 
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