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ميزان آشنايی و استفاده دانشجويان تحصيالت تكميلی رشته ی اين است که پژوهشين مقاله هدف ا: كيدهچ

و همچنين را تعيين کرده  2نور مشهد از ابزارها و امكانات وب دانشگاه فردوسی و پيام رسانی کتابداری و اطالع

انجام  اين پژوهش کاربردی به روش پيمايشی . مورد مطالعه قرار دهددر مورد استفاده از اين ابزارها را ديدگاه آنان 

تمامی دانشجويان تحصيالت تكميلی شاغل به تحصيل در رشته کتابداری و  جامعه آماری پژوهش، . شد

ساخته  برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق . نور مشهد بودند رسانی در دو دانشگاه فردوسی و پيام اطالع

ای،  گيری تصادفی طبقه بود که بر اساس نمونهنفر  011نمونه آماری طبق جدول مورگان تعداد  . استفاده کرديم

نشان داد که آشناترين ابزار  ها يافته . نفر به پرسشنامه پاسخ دادند 17پرسشنامه را به اعضای نمونه توزيع کرديم و 

نويسی اجتماعی  های فهرست ترين ابزار، سايت استفاده در ميان هر دو جامعه پژوهش، وبالگ و ناآشناترين و کم 2وب

نور، وبالگ  در ميان دانشجويان دانشگاه پيامويكی و ترين ابزار در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسی،  پراستفاده . ودب

رابطه وجود داشت ولی بين نوع دانشگاه  2بين نوع دانشگاه محل تحصيل و آشنائی دانشجويان با ابزارهای وب . بود

از  استفاده تأثيرجامعه پژوهش، همچنين، هر دو  . د نداشتمحل تحصيل و استفاده از اين ابزارها رابطه وجو

گذاری دانش با ديگران، در حد متوسط ارزيابی کردند به غير از ابزار وبالگ که تأثير  را در به اشتراک 2ابزارهای وب

 . گذاری دانش با ديگران بيش از حد متوسط بود آن در به اشتراک

  

رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه  تحصيالت تكميلی، کتابداری و اطالع ، دانشجويان2وب :ناگکليدواژ

 .نور مشهد پيام
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 و آموزش از راه دور 2وب  های فناوری: مقدمه و طرح مساله

فقط يک ادعا  2وب ،در آغاز.  باشد ترين ابزار و خدمات موجود در اينترنت می وب از مهمترين و کاربردی       

ای اوريلی در نخستين  ولی وقتی شرکت رسانه.  گفت اينترنت بار ديگر به پا خواهد خاست بود، ادعايی که می

همگانی شد و خبر از انقالبی داد که شبكه جهانی  2شرکت کرد، اصطالح وب 2111در سال  2کنفرانس وب

در اشكال مختلفی  2وبها و امكانات گوناگون ارابز.  (0937 صديقی، صابری و)کرد  اينترنت را مردمی می

، 1مانند پادکست)های اشتراک ويدئو، صوت و عكس  ، سايت9اس.اس.، آر2، ويكی0(نوشت وب)وبالگ همچون 

های  ، سايت(3بوک مانند فيس)های اجتماعی  ، شبكه3رسانی فوری ، پيام(1و فليكر 7، يوتيوب5ودکست

نويسی اجتماعی  های فهرست و سايت( 00، دليشز01ها مانند فولكسونومی) گذاری اجتماعی گذاری و نشانه برچسب

مفهومی است که براساس  2درحقيقت وب.  مورد توجه و استفاده کاربران قرار گرفته است( 02مانند بيبسونومی)

 کاربر صرفاً 2در وب.  آن تعامل با محتوای وب به مثابه تعامل با محتوای موجود در کامپيوترهای شخصی است

 پردازد و محتوا می "توليد"متمرکز به غير محتوا نيست بلكه خود او هم در فرايندی جمعی و "مصرف کنندۀ"

استفاده از .  (0931ه، ايزدپنا)کند  نقش مستقيم و مؤثری ايفا می ،بطور کلی در چرخه حيات وب جديد

آورد و از اشتراک اطالعات در  مینوعی تعامل اجتماعی در محيط مجازی بين افراد فراهم  2ی وبها فناوری

و ( 2117، 09الكساندر) يردکند، که اين امر بايد در کانون توجه در آموزش عالی قرار گ اشكال مختلف حمايت می

، 01آرمسترانگ و فرانكلين)يادگيری مؤثر استفاده شود -به عنوان يک شيوه جديد برای ايجاد يک فرايند آموزش

2113.) 

قابليت .  در آموزش از راه دور دارد 2های مختلف نشان از تأثير استفاده از ابزارهای وب هشهای پژو يافته       

ای يكپارچه مورد استفاده  به ويژه زمانی که به شيوه 2از ابزارهای وب  انعطاف و سهولت نسبی استفاده از بسياری

، 05بلدارين)آورد  راه دور فراهم می قرار بگيرد، فرصتهای نامحدودی را برای همكاری ميان دانشجويان آموزش از

های اجتماعی پتانسيل الزم برای فائق  و شبكه 2دارند که وب نيز بيان می( 2101) 07الفلين لی و مک.  (2117

 همچنين،.  آمدن بر مشكالت مربوط به تماس با استاد و پشتيبانی از دانشجو را در نظام آموزش از راه دور دارد

اشاره کرده، نشان  2شناختی استفاده از ابزار وب به تأثير روان( 2113) 01، اسميت و توالند های الگورت يافته

ها به منظور کاهش احساس منزوی بودن خود  که دانشجويان آموزش از راه دور ممكن است از ويكی ندداد

  .  استفاده کنند

 

 رسانی در علم کتابداری و اطالع 2وبآموزش 

رسانی با توجه به تغييرات گسترده در حوزه فناوری، همواره  های کتابداری و اطالع در طول سالها، گروه       

های  های کاربردی را در کالس را در اختيار بگيرند، تا بهترين روشها و برنامه ها فناوریاند جديدترين  سعی داشته

های دروس اين رشته از ابتدا تاکنون نشان  سرفصل نگاهی به.  (2101، 03، لی و مونرو پارتريج)درس پياده کنند 
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های درسی خود را تغيير  تحوالت فناورانه، برنامههمگام با  دهنده اين رشته در ايران، های ارائه دهد که دانشگاه می

، "های اطالعات و ارتباطات فناوری"، "پردازی واژه"، "مبانی علوم رايانه"گنجاندن دروسی همچون .  اند داده

اما عدم ارائه درسی با عنوان ابزارهای .  ها بوده است و غيره در زمره اين تالش"های اطالعاتی شنايی با پايگاهآ"

ممكن است ناشی از اين واقعيت باشد که با توجه به جديد بودن اين موضوع، هنوز زود است که درسی با  ،2وب

رد، کما اينكه ارزش آموزشی آن هنوز به اثبات رسانی قرار گي در برنامه درسی کتابداری و اطالع 2عنوان وب

تواند در دل ساير دروس مرتبط  به عنوان يک موضوع می 2، يا اينكه وب(2111، و ديگران 03باودن)نرسيده است 

های کتابداری و  در پژوهش خود دريافت که تنها تعداد کمی از دانشكده( 2113) 21آهارونی.  گنجانده شود

.  دهند های درسی خود تدريس کرده و مورد استفاده قرار می را در برنامه 2وب ،رسانی اياالت متحده اطالع

استفاده را که در گروه اطالعات و ارتباطات دانشگاه منچستر متروپوليتن  2چند فناوری وب( 2113) 20گالس

های بديعی را برای توسعه  واقعاً موقعيت 2های وب وی نتيجه گرفت که فناوری.  قرار داد مطالعهشدند، مورد  می

زيادی در تقويت  تاثيرآورد و  شبكه و تعامل هم برای کارکنان و هم برای دانشجويان در آموزش عالی فراهم می

 .داشته استتجربه دانشجو و ايجاد حس اجتماعی و همكاری بهتر 

 

 ها خانهدر کتاب 2کاربردهای وب

 - ها کتابخانه نوين نسل سوى به 2خدمات وب کارگيرى به با ها کتابخانه، کند می پيشنهاد( 0931)نوروزی        

 در ويژه به و اطالعات ذخيرۀ و انتخاب، سازماندهى مانند کتابخانه امور در را کاربران و رفته پيش - 2 کتابخانه

 مشارکت بر مبتنى و مردمی کامالً نظام يک 2کتابخانه .  دهند مشارکت وب بر مبتنى دانش سازماندهى فرآيند

 و همكارى امكان آوردن فراهم 2هدف کتابخانه  در واقع،.  است کتابخانه کاربران و کتابداران دوسوية همكارى و

 خدمات بهبود موجب در نهايت است که 2وبهاى  فناوری از استفاده با کاربران و کتابداران ميان تجربه اشتراک

توان  به وسيله وبالگ میبطور مثال، .  ها دارند کاربردهای متنوعی در کتابخانه 2ابزارهای وب.  شود می کتابخانه

به راحتی خوانندگان و کاربران کتابخانه را از منابع، کتب و مواد جديد مطلع کرد، قوانين و خدمات کتابخانه را 

رسانی را به سرعت  منتشر نمود، سؤاالت مرجع را پاسخ داد، اطالعات و اخبار جديد در حوزه کتابداری و اطالع

ت کتب و منابع معرفی ليس جهتتوان  میاس .اس.از آر.  استفاده کردری از آن منتشر کرد و برای آموزش کتابدا

معرفی ليست کتب پراستفاده و ها، اشاعه اطالعات گزيده،  ها و اخبار، ارسال ديرکرد کتاب جديد، انتشار آگهی

و ح و سرگرمی، درمانی، تفري کتاب ها برای کتابخوانی، پادکست در کتابخانهتوان از  همچنين، می.  بهره گرفت

توان جهت ايجاد  ، می22ويكی کتابخانهاز .  (0933، قفقازی االصل)استفاده کرد گويی  جذب کودکان در قصه

توانند سؤاالتشان را مطرح کنند و  تعامل اجتماعی بين کتابداران و کاربران استفاده کرد بطوريكه کاربران می

ها اين  رسانی فوری نيز به بسياری از کتابخانه پيام.  (2117، 29منس)کاربران ديگر يا کتابداران به آنها پاسخ دهند 

اما .  (2112، 21فولی)دهد تا از طريق اينترنت به پرسشهای مراجعان خود در زمان واقعی پاسخ دهند  امكان را می
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های  ز ابزارهای صورت گرفته نشان از آگاهی و استفاده نسبتاً محدود دانشجويان کتابداری و کتابداران ا پژوهش

رسانی در  بين دانشجويان رشته کتابداری و اطالع متوسطیتمايل ، (2113)25آهارونیدر پژوهش .  دارد 2وب

به ويكی و کمترين ميزان مربوط به  اابزارهاز  بيشترين ميزان استفاده.  وجود داشت 2استفاده از ابزارهای وب

از کاربردهای  هند 21گزارش کردند که کاربران دانشگاه جيپینيز ( 2100)27رام، آنبو و کاتاريا.  بوداس .اس.آر

نيز ( 2100) 23های پژوهش گاروفالو و کاريتوپولو، يافته.  آگاهی کافی نداشتند برای آموزش و يادگيری 2وب

و ابزارهای آنرا شنيده بودند اما دانش کافی  2اکثر دانشجويان يونانی رشته کتابداری، واژه وب حاکی از آن بود که

در ميان  2ترين ابزار وب پراستفادهنيز، ( 2102) 23آريف و محمود.  از آن نداشتند و استفاده آنها نيز کم بود

، در همين راستا.  گزارش کردندها  يكیهای اجتماعی و و رسانی فوری، وبالگ، شبكه پيام کتابداران پاکستانی را

اس، .اس.با فليكر، آر های دانشگاهی نيجريه کتابخانهکتابداران  که دريافتند( 2109)91بارو، ايديودی و گادفری

رسانی فوری، وبالگ و ويكی  های اجتماعی، پيام کمترين آشنائی و با شبكه ،گذاری اجتماعی پادکستها و نشانه

آشناتر بودند و از آنها برای خدمات مرجع مجازی، اخبار و وقايع کتابخانه، اشتراک تصاوير و ويدئو استفاده 

 .  کردند می

به عنوان مثال، .  اند نتايج مشابهی را گزارش کرده ،نيزدر داخل کشور چند پژوهش صورت گرفته        

های دانشگاهی همدان با امكانات و  کتابخانه ميزان آشنايی کتابداران( 0931) شعار حسينی و مقدم اسفندياری

همچنين، .  گزارش کردند در سطح متوسط و پايين رادر سطح متوسط و ميزان استفاده آنها را  2های وب قابليت

بهرامی .  بوديميل و وبالگ و کمترين توانايی آنها در استفاده از فليكر بيشترين توانايی کتابداران در استفاده از ا

از  های کشور های مرکزی دانشگاه کتابخانه که ميزان آشنايی و استفاده کتابداران نيز به اين نتيجه رسيد (0930)

مربوط به وبالگ و  2های وب بيشترين ميزان آشنايی کتابداران از فناوری.  بودکم و بسيار کم  2های وب فناوری

گذاری  گذاری و نشانه برچسبترين ابزار و  ويكی، پراستفاده.  بودنويسی اجتماعی  کمترين مربوط به فهرست

 .  ترين ابزار بود استفاده کم اجتماعی

ای جهت تقويت فرايند آموزش مورد  عنوان وسيلهبه  2های وب فناوریدهد،  شواهد نشان می به طور کلی،       

زيرا ابزار  ،در ميان جوانان از محبوبيت روزافزون برخوردارند ها فناوریعالوه بر آن اين .  گيرد می استفاده قرار

در يک کتابخانه دانشگاهی و يا يک  2وب امكاناتاستفاده از .  سريع و مؤثری برای توزيع و اشتراک دانش هستند

از سوی ديگر، آموزش .  کند ده، دانشجويان را جذب و دانش را در يک رسانه جذاب و مطبوع منتقل میدانشك

های کتابداری و  اين امر درميان گروه.  بايد همگام با نيازهای نسل جديد حرکت کند و از آنها عقب نماند

های آموزش  کنند و نسبت به نظام میرسانی دانشگاه پيام نور که مطابق با فرايند آموزش از راه دور عمل  اطالع

چهره به چهره، دانشجويان و اعضای هيأت علمی از ارتباط چهره به چهره کمتری برخوردارند، حتی اهميت 

از اين رو پژوهش حاضر بر آن است تا ميزان آشنايی و استفاده دانشجويان تحصيالت تكميلی .  يابد بيشتری می

همچنين مشخص نمايد اينكه آيا بين ميزان .  را مورد سنجش قرار دهد 2های وبرسانی از ابزار کتابداری و اطالع

آشنايی و استفاده دانشجويان دو نظام آموزشی متفاوت يعنی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه پيام نور تفاوت 
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ها،  ضيهها و فر پرسش اين پاسخگويی به پژوهش حاضر بر آن است تا با از اين جهت، معناداری وجود دارد؟

 :راهكارهايی برای ارتقای وضعيت موجود ارائه نمايد

رسانی  تحصيالت تكميلی رشته کتابداری و اطالعدر بين دانشجويان  2وبآشناترين و ناآشناترين ابزار .  0

 ؟کدامند مشهد نور پيامدانشگاه فردوسی و 

در بين دانشجويان تحصيالت تكميلی رشته کتابداری و  2وبترين ابزار  استفاده ترين و کم پراستفاده.  2

 مشهد کدامند؟ نور پيامرسانی دانشگاه فردوسی و  اطالع

مشهد  نور پيامرسانی دانشگاه فردوسی و  موانع استفاده دانشجويان تحصيالت تكميلی رشته کتابداری و اطالع.  9

 کدامند؟ 2وباز ابزارهای 

رسانی و آشنائی با  دانشجويان تحصيالت تكميلی رشته کتابداری و اطالعبين نوع دانشگاه محل تحصيل .  0

 .رابطه وجود دارد 2وبابزارهای 

رسانی و استفاده از  بين نوع دانشگاه محل تحصيل دانشجويان تحصيالت تكميلی رشته کتابداری و اطالع.  2 

 .رابطه وجود دارد 2وبابزارهای 

مشهد، تأثير  نور پيامرسانی دانشگاه فردوسی و  از ديدگاه دانشجويان تحصيالت تكميلی کتابداری و اطالع.  9

 .دانش با ديگران با حد متوسط متفاوت است گذاری اشتراکدر به  2 استفاده از ابزارهای وب

 

 2سی پژوهش درباره آشنايی و استفاده از ابزارهای وبشنا روش

نيز جامعه آماری اين پژوهش .  ه استبود پيمايشی ،کاربردی و از نظر روش ،نظر هدف پژوهش حاضر از       

رسانی در دانشگاه فردوسی  تمام دانشجويان تحصيالت تكميلی مشغول به تحصيل رشته کتابداری و اطالعشامل 

 11)اه فردوسی مشهد نفر در دانشگ 77 نفر بودند، 201که  اين دانشجوياناز مجموع .  ه استمشهد بود نور پيامو 

در مقطع )مشهد  نور پيامنفر در دانشگاه  050و  (نفردر مقطع دکتری 03نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 

برای تعيين .  بودندمشغول به تحصيل ( نفر به صورت مجازی 07نفر به صورت حضوری و  095کارشناسی ارشد 

، بوددانشجو  201نظر به اينكه جامعه آماری اين پژوهش برابر با .  کرديمحجم نمونه از جدول مورگان استفاده 

در  ،ای گيری تصادفی طبقه رو بر اساس نمونه از اين.  بدست آمدنفر  011 حجم نمونهبر اساس فرمول مورگان، 

 57) کرديمدريافت ( درصد 51)پرسشنامه  17و  کردهپرسشنامه بين دانشجويان دو دانشگاه توزيع  011کل 

گردآوری  ابزار.  (پرسشنامه از دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد 21و  نور پيامنامه از دانشجويان دانشگاه پرسش

روايی صوری آن توسط چند .  شدطراحی  بر اساس مرور متون مرتبطای بود که  ساخته ها، پرسشنامه محقق داده

نفر  21بين را  پرسشنامه آزمون مقدماتی که و در مورد مطالعه قرار گرفترسانی  تن از استادان کتابداری و اطالع

رسشنامه، عالوه بر پ.  تأييد گرديد( 31/1)  90بوسيله ضريب آلفای کرونباخ ، پايايی آنکرديمتوزيع  دانشجوياناز 

، و سؤاالتی با طيف پنج ارزشی ليكرت از (بلی، خير)شامل سؤاالتی با طيف دو ارزشی شناختی  اطالعات جمعيت

پرسشنامه  17از های گردآوری شده  داده.  نظر گرفته شدخيلی زياد در=5 تا خيلی کم=0ود، بطوريكه ب 5تا  0
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آزمون خی دو ) و استنباطی در دو سطح توصيفی 21نسخه  SPSS افزار آماری با استفاده از نرم را تكميل شده

 ها، يهدر آزمون فرض.  داديممورد تجزيه و تحليل قرار  (99ای ای يا دو جمله نسبت يک نمونهو آزمون  92پيرسون

ابزارهای  منظور از در اين پژوهش.  %(35سطح اطمينان ) يمدر نظر گرفترا % 5خطا يا سطح معناداری  سطح

 گذاری و برچسب های سايتاشتراک ويدئو، صوت و عكس،  های سايت اس،.اس.وبالگ، ويكی، آر، 2وب

 .بود اجتماعی نويسی فهرست های سايت و ،گذاری اجتماعی نشانه

 

 نيمرخ پاسخگويان

و در مقطع %( 77)عمده پاسخگويان، زن  که دادوضعيت جمعيت شناختی پاسخگويان نشان  مطالعه       

قرار %( 11)سال  91-27در گروه سنی حدود نيمی از پاسخگويان  همچنين،.  بودند%( 39)کارشناسی ارشد 

 (.0جدول ) داشتند

پاسخگويان جمعيت شناختی اطالعات.  0جدول   

نور پيامدانشگاه  متغيرها  

n=57 

 دانشگاه فردوسی

n=21 

 تعداد کل

 زن جنسيت

 مرد

12 

01 

3  

02 

(77)51  

(91)27  

 

 گروه سنی

 سال 20-25

سال 27-91  

سال 90-95  

 سال 97-11

 سال 10-15

3 

92 

01 

9 

2 

09 

1 

2 

0 

-- 

(23)22  

(11)97  

(07)02  

(5)1  

(9)2  

تحصيلیمقطع   کارشناسی ارشد 

 دکترا

57 

--- 

07 

1 

(39)10  

(1)5  

17(011) 21 57 تعداد کل  

 باشند اعداد داخل پرانتز درصد فراوانی می: توجه      

 

  2ها درباره آشنائی، استفاده و موانع استفاده از ابزارهای وب يافته

      .  ارائه شده است 2در جدول دانشگاه به تفكيک  پاسخگوياندر بين  2وبآشناترين و ناآشناترين ابزار       

در ميان دانشجويان دو دانشگاه به جز اندکی تفاوت در مورد ابزار ويكی، در مورد ساير  2آشناترين ابزارهای وب

 2ابزارها مشابه بود بطوريكه در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسی، ويكی و وبالگ بطور يكسان آشناترين ابزار وب

.  نور، وبالگ آشناترين ابزار و سپس ويكی در رتبه بعدی قرار داشت بودند اما در ميان دانشجويان دانشگاه پيام

پس از وبالگ و ويكی، بطور مشابه در ميان دانشجويان دو دانشگاه به ترتيب  2همچنين، آشناترين ابزارهای وب
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گذاری و  های برچسب صوت و عكس، سايت های اشتراک ويدئو، اس، سايت.اس.اولويت عبارت بودند از آر

 (.2جدول )نويسی اجتماعی  فهرست گذاری اجتماعی، و نشانه

 

 

  2بزارهای وبآشنايی پاسخگويان با ادرصد فراوانی  فراوانی و.  2جدول

 

 رديف

 

 2وبابزارهای  
 دانشگاه فردوسی

21=n 

 نور پيامدانشگاه 

57= n 

آشنا 

 هستم

آشنا 

 نيستم

آشنا  پاسخ بی

 هستم

آشنا 

 نيستم

 پاسخ بی

21(011) وبالگ 0  (1)1  (1)1  (3/32)52  (1/5)9  0(3/0) 

21(011) ويكی 2  (1)1  (1)1  (7/13)11  (07)3  (1/5)9  

05(15) اس.اس.آر 9  (21)1  (5)0  (3/71)91  (2/92)03  (1)1  

09(75) …ی اشتراک ويدئو، ها سايت 1  (21)1  (05)9  (3/50)23  (2/93)22  (3)5  

00(55) ..گذاری و برچسب یها سايت 5  (95)1  (01)2  (5/20)02  (5/72)95  (07)3  

3(11) نويسی اجتماعی ی فهرستها سايت 7  (15)3  (05)9  (07)3  (77)91  (03)01  

 باشند اعداد داخل پرانتز درصد فراوانی می: توجه 

  

 نور پيامدانشگاه فردوسی و  پاسخگوياندر بين  2وبترين ابزار  استفاده ترين و کم پراستفاده نتايج در خصوص   

در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسی به ترتيب  2ابزارهای وب ترين پراستفاده.  ارائه شده است 9در جدول مشهد 

های  اس و سايت.اس.های اشتراک ويدئو، صوت و عكس، آر وبالگ، سايتاولويت عبارت بودند از ويكی، 

ابزارهای  ترين پراستفادههمچنين، .  نويسی اجتماعی فهرستهای  سايت گذاری اجتماعی و گذاری و نشانه برچسب

های اشتراک  اس، سايت.اس.آرنور به ترتيب عبارت بودند از وبالگ، ويكی،  در ميان دانشجويان دانشگاه پيام 2وب

عی نويسی اجتما فهرستهای  ، و سايتگذاری اجتماعی گذاری و نشانه های برچسب ويدئو، صوت و عكس، سايت

 .(9جدول )
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  2بزارهای وباستفاده پاسخگويان از ادرصد فراوانی  و فراوانی.  9جدول
 

 رديف

 

 2وبابزارهای 
 دانشگاه فردوسی

21=n 

 نور پيامدانشگاه 

57= n 

استفاده   

 کنم می

استفاده 

 کنم نمی

استفاده  پاسخ بی

 کنم می

استفاده 

 کنم نمی

 پاسخ بی

02(71) وبالگ 0   (11)3  (1)1  (3/17)19  (5/20)02  (1/0)0  

03(31) ويكی 2  (01)2  (1)1  (9/71)97  (1/27)05  (3)5  

00(55)  3(15) اس.اس.آر 9  (1)1  (1/11)25  (10)29  (9/01)3  

01(51) .....ی اشتراک ويدئو، ها سايت 1  (11)3  (01)2  (91)03  (5/59)91  (5/02)1  

1(21) .....گذاری و  ی برچسبها سايت 5  (75)09  (05)9  (7/03)00  (5/72)95  (3/01)01  

9(05) نويسی اجتماعی ی فهرستها سايت 7  (75)09  (21)1  (03)01  (77)91  (07)3  

 باشند اعداد داخل پرانتز درصد فراوانی می: ذکرت 

   

موانع  اين.  داده شده استنشان  1جدول در  2نتايج در خصوص موانع استفاده دانشجويان از ابزارهای وب       

ی ها زيرساخت، عدم وجود 2از ديد پاسخگويان دو دانشگاه به ترتيب اولويت شامل عدم آشنائی با ابزارهای وب

همچنين عامل فيلترينگ در شبكه و عدم .  فنی و اينترنت پرسرعت، و عدم وجود امكانات و تجهيزات بود

بود در حاليكه  2پنجم استفاده از ابزارهای وباحساس نياز در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسی، موانع چهارم و 

 .نور به ترتيب موانع پنجم و چهارم بود در ميان دانشجويان دانشگاه پيام

 

 2فراوانی و درصد فراوانی موانع استفاده از ا بزارهای وب.  1جدول

 نور پيامدانشگاه  دانشگاه فردوسی موانع استفاده رديف

 درصد فراوانی درصد فراوانی

3/12 7 2وبعدم آشنائی با ابزارهای  0  03 7/93  

ی فنی و اينترنت ها زيرساختعدم وجود  2

 پرسرعت

9 1/20  00 3/22  

9/01 2 عدم وجود امكانات و تجهيزات 9  3 3/03  

9/01 2 وجود فيلترينگ در شبكه 1  1 9/3  

2/1 0 عدم احساس نياز 5  5 1/01  

 --- --- --- --- ساير موارد 7

 011 13 011 01 کل

 --- 02 --- 1 بدون پاسخ
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 پاسخگويان مجاز به انتخاب بيش از يک گزينه بودند :توجه   

 

 تكميلی رشتهدانشجويان تحصيالت  دانشگاه محل تحصيلنوع بين  "عبارت از اين است فرضية اول       

متغير مورد نظر در اين فرضيه برای دو .  "رابطه وجود دارد 2وبو آشنائی با ابزارهای  رسانی کتابداری و اطالع

پيرسون در جداول  خی دوآزمون  از و بدست آمد 2در  2 توافقی يک جدول( آشنائی با ابزار و نوع دانشگاه)

 (.5جدول ) استفاده شدتوافقی 

 

 

 

 

  2بزارهای وبشنايی پاسخگويان دو دانشگاه با انتايج آزمون خی دو آ.  5جدول
 X2 p 2وبابزارهای  رديف

 23/1 09/0 وبالگ 0

31/9 ويكی 2  11/1 * 

03/0 اس.اس.آر 9  21/1  

11/2 ...ی اشتراک ويدئو، ها سايت 1  05/1  

21/1 ...گذاری و  ی برچسبها سايت 5  11/1 * 

17/1 نويسی اجتماعیفهرست 7  12/1 * 

 

اس، و .اس.آروبالگ، بين نوع دانشگاه محل تحصيل دانشجويان و آشنائی با ابزارهای  که نشان داد نتايج      

ی ها سايتميان ويكی، ولی در مورد (  15/1P) اشتی اشتراک ويدئو، صوت و عكس رابطه وجود ندها سايت

اين .  ( 15/1P) شتنويسی اجتماعی رابطه معنادار وجود دا فهرست گذاری اجتماعی، و گذاری و نشانه برچسب

ويكی، در مورد سه ابزار  نور پيامه آشنائی دانشجويان دانشگاه فردوسی نسبت به دانشگاه رابطه به گونه ای بود ک

فرضيه  و بنا بر اين ،بودبيشتر نويسی اجتماعی  فهرست گذاری اجتماعی، و گذاری و نشانه ی برچسبها سايت

 .  (5جدول ) شدتأييد تحقيق 
کتابداری و  تكميلی رشتهدانشگاه محل تحصيل دانشجويان تحصيالت نوع بين  "يعنی دومفرضية آزمون        

آزمون خی دو نشان داد که بين نوع دانشگاه محل  ، با"رابطه وجود دارد 2وبو استفاده از ابزارهای رسانی  اطالع

د دورمفرضيه تحقيق و بنا بر اين  ( 15/1P)رابطه وجود نداشت  2وبتحصيل دانشجويان و استفاده از ابزارهای 

 .(7جدول ) شد
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  2بزارهای وبتفاده پاسخگويان دو دانشگاه از انتايج آزمون خی دو اس.  7جدول
 X2 p 2وبابزارهای  رديف

 11/2 00/1 وبالگ 0

31/2 ويكی 2  13/1  

23/1 اس.اس.آر 9  53/1  

50/0 ...ی اشتراک ويدئو، ها سايت 1  20/1  

11/1 ...گذاری و  ی برچسبها سايت 5  31/1  

11/1 نويسی اجتماعی فهرست 7  32/1  

 

 

رسانی  از ديدگاه دانشجويان تحصيالت تكميلی رشته کتابداری و اطالع"فرضيه سوم عبارت از اين است که        

دانش با ديگران با حد  گذاری اشتراکدر به  2تأثير استفاده از ابزارهای وبمشهد،  نور پيامدانشگاه فردوسی و 

"متوسط متفاوت است  پاسخگويان ديدگاه خود را در اين رابطه در يک طيف پنج ارزشی ليكرت مشخص .

از آنجائيكه برای آزمون اين فرضيه، تعيين تفاوت تأثير استفاده از هر ابزار با حد متوسط مورد نظر بود، از .  کردند

که توزيع يک متغير را با يک احتمال مشخص مقايسه ( ای و جملهد)ای  آزمون ناپارامتريک نسبت يک نمونه

بطوريكه بر اين مبنا مقاديری که کمتر يا مساوی با نقطه ، (9و نقطه برش % 51احتمال ) کند، استفاده شد می

 . بودند يک گروه را تشكيل دادند و مقاديری که بيشتر از نقطه برش بودند، گروه دوم را تشكيل دادند( 9)برش 

در به  2وبنشان داد که از ديدگاه دانشجويان هر دو دانشگاه، تأثير استفاده از پنج ابزار نتايج آزمون 

و فقط در مورد وبالگ  ( 15/1P)دانش با ديگران تفاوت آماری معناداری با حد متوسط نداشت  گذاری اشتراک

دانش با  گذاری اشتراکبطوريكه تأثير استفاده از وبالگ در به  ( 15/1P) تفاوت با حد متوسط معنادار بود

در  00/1در برابر  33/1نسبت )ديگران از ديدگاه پاسخگويان هر دو دانشگاه بيشتر از حد متوسط ارزيابی شد 

ول جد)فرضيه پژوهش تأييد شد  بنا بر اين.  (نور پيامدر دانشگاه  95/1در برابر  75/1دانشگاه فردوسی و نسبت 

1.)
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استفاده از ابزارهای  تأثيران در مورد فاوت ديدگاه پاسخگويتای درباره  نتايج آزمون دو جمله.  1جدول 

 دانش با ديگران با حد متوسط گذاری اشتراکدر به  2وب

2ابزارهای وب دان  ش گاه
 

تعداد  گروهها
 پاسخگويان

نسبت مشاهده 
 شده

نسبت مورد نظر 
 مقدار p برای آزمون

 
 

 وبالگ

ی
وس

رد
گروه  ف

 يک
 گروه دو

 کل

<= 
9 

> 9 

2 
01 
03 

00/1  
33/1  
0 

51/1  11/1 * 

ام
پي

 
ور

ن
 گروه يک 

 گروه دو
 کل

<= 
9 

> 9 

03 
91 
52 

95/1  
75/1  
0 

51/1  19/1 *
 

 ويكی
 
 
 

ی
وس

رد
 گروه يک ف
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 و ارائه پيشنهادات نتايجتحليل 

و ناآشناترين  وبالگ ،2وب در ميان دانشجويان دو دانشگاه، آشناترين ابزار های پژوهش نشان داد که يافته       

ميزان آشنايی و که ( 0930)بهرامی های  با يافتهکامالً  نتايج اين.  بوداجتماعی  نويسی فهرستهای  سايت ،ابزار

همچنين .  شتهمخوانی دا ،سنجيده بود 2ی وبها فناوریهای مرکزی ايران را با  استفاده کتابداران کتابخانه

اسفندياری مقدم و ) گزارش شده استديگر نيز  پژوهش ينچند در 2وبوبالگ، به عنوان آشناترين ابزار 

در ميان دانشجويان دانشگاه .  (2109فری، گادبارو، ايديودی و ؛ 2102و محمود، آريف؛ 0931شعار،  حسينی

دومين  ، ويكینور پياماما در ميان دانشجويان دانشگاه  بودند 2وبآشناترين ابزار  دو و وبالگ هرفردوسی، ويكی 

: از بودند سپس، آشناترين ابزارها در ميان دانشجويان دو دانشگاه مشابه بود که به ترتيب عبارت.  بود ابزار آشنا

 گذاری اجتماعی، و گذاری و نشانه ی برچسبها سايتی اشتراک ويدئو، صوت و عكس، ها سايتاس، .اس.آر

در ميان دانشجويان  که بودها حاکی از آن  ، يافته2وبترين ابزار  در خصوص پراستفاده.  نويسی اجتماعی ستفهر

ی اشتراک ويدئو، صوت و عكس، ها سايت، ويكی، وبالگترين ابزار به ترتيب  دانشگاه فردوسی پراستفاده

در ميان .  بوداجتماعی  نويسی فهرست های سايت ، وگذاری اجتماعی نشانهگذاری و  ی برچسبها سايتاس، .اس.آر

ی اشتراک ويدئو، ها سايتاس، .اس.آروبالگ، ويكی، ترين ابزار به ترتيب  پراستفاده ،نور پيامدانشجويان دانشگاه 

.  بود اجتماعی نويسی فهرستهای  و سايت ،گذاری اجتماعی نشانهگذاری و  ی برچسبها سايت صوت و عكس،

در ميان دانشجويان دانشگاه و  ويكی ،در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسیترين ابزار  پراستفاده، طور خالصه به

 نويسی فهرستهای  سايت ،دو دانشگاههر ترين ابزار در ميان دانشجويان  کم استفادهو  بودوبالگ  ،نور پيام

بهرامی، )گزارش شده است نيز ی متعددی ها پژوهش در 2وبترين ابزار  ويكی به عنوان پراستفاده.  بوداجتماعی 

 وبالگ از استفاده ،معتقد است (0931)نوروزی همانطور که .  (2102و محمود ، آريف ؛2113،آهارونی؛ 0930

 آسانى توانند به یم تحصيالتى سطح هر با مردم عموم و ندارد اى پيچيده هرايان ىها زبان با آشنايى به نيازى

آشناتر  اليلدساير بتوان شايد  همچنين.  برقرارکنند ارتباط ديگران با و ردهک منتشر را خود ایه هتجرب و مطالب

 ،نظرات بدون محدوديت ها و نقطه  جذابيت، امكان بيان عقايد، ديدگاه ارزان بودن،بودن دانشجويان با وبالگ را 

و به تبع  مقبوليت بيشتر سبباين عوامل بطوريكه  (0931کرمی، ) دانست استفاده آسان، و عدم وجود فيلترينگ

از سوی ديگر دانشجويان تحصيالت تكميلی که درگير .  شده استآن آشنايی بيشتر پاسخگويان با اين ابزار 

ای  کنند و با جستجوی هر کليدواژه پژوهش و تحقيق هستند معموالً زمان زيادی صرف جستجو در اينترنت می

که خود سبب آشنائی و استفاده  شود بازيابی می ها وبالگها و  یدر موتورهای جستجو معموالً مطالبی در ويك

پديای فارسی که برای استفاده از آن هم مانع زبانی  شايد وجود ويكیهمچنين .  شود بيشتر از اين ابزارها می

 نويسی فهرستاز طرفی .  موثر بوده است ها ويكیدر افزايش آشنائی و استفاده دانشجويان از  ،وجود ندارد

به همين جهت هنوز مورد توجه  ،بيشتری دارد باشد که نياز به تخصص فناورانه می اجتماعی يک پديده جديد و

 .  استفاده را به خود اختصاص داده است آشنائی و کاربران قرار نگرفته وکمترين ميزان
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کتابداری و  ی رشتهتكميلبين نوع دانشگاه محل تحصيل دانشجويان تحصيالت  رابطهآزمون فرضيه اول        

بطوريكه آشنائی دانشجويان دانشگاه فردوسی نسبت به  نشان دادرا  2وبرسانی و آشنائی با ابزارهای  اطالع

نويسی  فهرست گذاری اجتماعی، و گذاری و نشانه ی برچسبها سايتويكی، در مورد سه ابزار  نور پيامدانشگاه 

باالتربودن مقطع حضوری و يا ی درس ها کالسالزام به شرکت در دليل اين امر  ممكن است.  بودبيشتر اجتماعی 

پاسخگويان دانشگاه فردوسی شاغل به تحصيل در % 21تحصيلی پاسخگويان دانشگاه فردوسی باشد بطوريكه 

 اما.  بودندمقطع کارشناسی ارشد  شاغل به تحصيل درفقط  نور پيامولی پاسخگويان دانشگاه  بودندمقطع دکترا 

کتابداری و  تكميلی رشتهبين نوع دانشگاه محل تحصيل دانشجويان تحصيالت  عدم رابطهدوم آزمون فرضية 

تأثيری بر ترغيب دانشجويان به  محيط آموزشی ،به عبارتی.  را نشان داد 2وبرسانی و استفاده از ابزارهای  اطالع

دو  گاه دانشجوياناز ديدتوان گفت که  می سومبا توجه به آزمون فرضيه .  شته استند 2وبابزارهای استفاده از 

در حاليكه در اين  بودگذاری دانش با ديگران در حد متوسط  بر اشتراک 2وبابزار از پنج  استفاده تأثيردانشگاه 

شايد .  بيشتر از حد متوسط ارزيابی شد ،هر دو دانشگاه دانشجويانرابطه تأثير استفاده از وبالگ از ديدگاه 

بودن وبالگ در ميان دانشجويان دو دانشگاه سبب درک و شناسائی بيشتر آنان از تأثير استفاده اين استفاده پر

دانشجويان که  بتوان چنين نتيجه گرفتبطور کلی شايد .  دانش با ديگران شده است گذاری اشتراکابزار در به 

.  شتندو از کاربردهای گوناگون اين ابزارها به حد کافی اطالع ندا را درک نكرده 2وبه ماهيت واقعی دو دانشگا

تفاوت اما  بودندنئی ناآشنا ابزارهای در ميان دانشجويان دو دانشگاه 2وبابزارهای وجوديكه  گواه ديگر اينكه با

ويان پاسخگ% 011، بطور مثال شتکننده از هر ابزار وجود دا بين درصد پاسخگويان آشنا و استفادهزيادی 

رسد تنها آشنايی با يک  بنظر می.  کردند از آن استفاده می% 71ولی فقط  بودنددانشگاه فردوسی با وبالگ آشنا 

درک ماهيت واقعی اين ابزارها و آشنائی با کاربردها و فوايد استفاده از اين استفاده نخواهد شد و ابزار منجر به 

اگر دانشجويان  که چرا بايد در اين زمينه تدابيری انديشيد اين جهت،ز ا . دارددر اين رابطه  ای عمدهنقش ابزارها 

، نه آشنا نباشند 2وب امكاناترسانی و يا همان کتابداران آينده با اهميت و کارکرد ابزارها و  کتابداری و اطالع

نقش  استفاده کنند، بلكه در آموزش از راه دوردر  آنهااز  توانند تنها در حال حاضر در نفش دانشجو بخوبی نمی

بر اساس .  نخواهند کردبهينه استفاده  ای جهت ارائه خدمات کتابخانه آنهااز  ،نيز کتابدار بعدی خود به عنوان

دو دانشگاه به ترتيب عدم آشنائی  توسط دانشجويان 2وباز ابزارهای استفاده  موانعمهمترين های پژوهش،  يافته

و  بودعدم وجود امكانات و تجهيزات و ی فنی و اينترنت پرسرعت، ها زيرساخت، عدم وجود 2وببا ابزارهای 

.  استفاده از اين ابزارها ذکر شدند موانع کم اهميت ازوجود فيلترينگ در شبكه و عدم احساس نياز  عواملی مانند

 شناختولی به دليل عدم ند کردده از اين ابزارها را احساس نياز به استفاتا حدودی دانشجويان  رسد بنظر می

 نويسی فهرستگذاری و  برچسب های سايت ويژه به ابزارها برخی زيرا ردندک اين ابزارها استفاده نمیاز  ،کافی

با توجه به نتايج  از اين جهت،.  اجتماعی نياز به آموزش دارد و به سادگی استفاده از وبالگ يا ويكی نيست

 :شود ارائه می ذيلکاربردی  پيشنهادات ،پژوهش
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آموزش استفاده و  ،معرفیجهت  ها و سمينارها های آموزشی، سخنرانی دورهو  ها برگزاری کارگاه .0

  2وبی با تأکيد بر ابزارهای ناآشناای  در خدمات کتابخانه 2وبی ها قابليتابزارها و ردهای مختلف بکار

 دروسدر  2وب ويژه بهمطرح در حرفه کتابداری  اطالعاتی ی نوينها فناوریگنجاندن آموزش  .2

 مقطع تحصيالت تكميلی  ويژه بهدانشجويان مقاطع مختلف 

ی ها فناوریسريع ی ها پيشرفتجهت همگامی با رسانی  کتابداری و اطالعبازنگری مداوم دروس رشته  .9

 اطالعات و ارتباطات

 رشتهاساتيد  توسط ها فناوریدانشجويان به استفاده از اين  ترغيب .1

  اينترنت پرسرعت ويژه به، ی نرم افزاری و سخت افزاری الزمها زيرساختامكانات، تجهيزات و افزايش  .5

 .2وبی ها قابليتهمه ابزارها و استفاده از  فراهم ساختن امكان جهت فيلترينگ در شبكهرفع  .7
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090(00) ،21-95 . 
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