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Abstract 
The main purpose of this study is to investigate the information-sharing 

behavior of librarians of public libraries in the Khorasan region on social 

network sites. This research was an applied one for which an analytical survey 

method was employed. The research population consisted of librarians of 

public libraries affiliated with the Public Library Foundation. Based on 

Cochran's formula, the sample size was 231 people. A total of 150 people 

(65%) completed the online research questionnaire. Findings show that about 

42% of librarians have used social network sites for more than three years, 

and nearly half of them use these networks for half an hour to an hour during 

the day. Librarians have performed significantly below the desired level of 

information sharing on these networks. The results also showed that there was 

no significant difference in the information-sharing behavior of male and 

female librarians as well as librarians of different educational levels on social 

network sites. But there was a significant and positive relationship between 

both indicators of trust (trust in network and trust in network members) and 

librarians' information sharing behavior on social network sites. 

Keywords: Information Sharing Behavior, Libraries, Public Librarians, 

Social Network Sites.  
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 یهااطالعات کتابداران کتابخانه یگذاررفتار اشتراک  یبررس

 یهات یدر دوران محدود یمجاز یاجتماع یهادر شبکه یعموم

 19 دیکوو روسیو

 

 چکیده

بررسی   پژوهش حاضر  اصلی  اشتراکهدف  کتابخانهرفتار  اطالعات کتابداران  استان  گذاری  های عمومی 

های ایجاد شده جهت پیشگیری از شیوع های اجتماعی مجازی در دوران محدودیتخراسان جنوبی در شبکه

این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایش تحلیلی انجام شد. جامعه پژوهش  بود.     19ویروس کووید  

  تشکیل داد های عمومی کشور در منطقه خراسان  های عمومی زیر  پوشش نهاد کتابخانهکتابداران کتابخانه  را

پرسشنامه   درصد(  65نفر )  150در مجموع    .گردیدنفر تعیین    231که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  

های  ن بیش از سه سال از شبکه درصد کتابدارا  42ها نشان داد که حدود  یافته  برخط پژوهش را تکمیل نمودند.

ها  ها بین نیم تا یک ساعت را به استفاده از این شبکهاند و نزدیک به نیمی از آناجتماعی مجازی استفاده کرده

گذاری  تر از سطح مطلوب به اشتراککتابداران به طور معناداری پاییناند. در طول شبانه روز اختصاص داده

شبکه این  در  اقداطالعات  هم کرده  امها  نتایج  اشتراکاند.  رفتار  ببن  که  بود  این  از  حاکی  گذاری چنین 

های اجتماعی مجازی  چنین کتابداران سطوح تحصیلی مختلف در شبکه اطالعات کتابداران زن و مرد و هم

ی  تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین هر دو شاخص مورد بررسی اعتماد )اعتماد به شبکه و اعتماد به اعضا 

های اجتماعی مجازی رابطه معنادار و مثبتی وجود  گذاری اطالعات کتابداران در شبکهشبکه( و رفتار اشتراک

 داشت.

  ،های عمومیکتابخانه  ،های اجتماعی مجازیشبکه،  گذاری اطالعاترفتار اشتراک   :هاکلیدواژه 

 . کتابداران
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 مقدمه  
کانون توجه کاربران اینترنت قرار گرفته و  های اخیر در  های اجتماعی مجازی در سالشبکه 

جدایی بخش  بیشبه  زندگی  شدهناپذیر  تبدیل  افراد  بهتر  افراد  گونهاند؛  تعداد  که  ای 

های اجتماعی مجازی در سراسر جهان به سرعت در حال افزایش است.  کننده از شبکهاستفاده

اجتماعی مجازی است. برای    هایدر ایران نیز شواهد حاکی از رشد فراینده کاربران شبکه

نمونه نتایج نظرسنجی انجام شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران »ایسپا« در اسفند  

باالی هجده سال در کشور  درصد  68نشان داد که    1398ماه   از    افراد  حداقل عضو یکی 

 (.  1398های اجتماعی مجازی بودند )ایسپا، شبکه 

ویروس کووید   ماه    19شیوع  اسفند  در  از    1398)کرونا(  بسیاری  تعطیلی  آن  تبع  به  و 

مراکز فرهنگی و دانشگاهی لزوم توجه به فضای مجازی جهت ارائه خدمات را بیش از پیش  

های اجتماعی مجازی  مطرح ساخت. با توجه به لزوم پرداختن به دورکاری دراین ایام، شبکه

نمونه و  واتساپ،  اینستاگرام،  داخلینظیر  به    های  توجه  با  بله  و  گپ  سروش،  مانند  آن 

هایی از جمله محبوبیت در میان کاربران، رایگان بودن و سهولت دسترسی به یکی از  ویژگی

این میان تعطیلی  گزینه ارائه خدمات در فضای مجازی تبدیل شدند. در  های اصلی جهت 

الن نهاد  ئوه مسهای عمومی به منظور جلوگیری از شیوع این ویروس باعث شد ک کتابخانه

های عمومی کشور نیز کتابداران را جهت ارتباط با کاربران و ارائه خدمات حداقلی  کتابخانه

رسد پیش از ایجاد  ها تشویق نمایند. موضوعی که به نظر میبه ایشان به استفاده از این شبکه 

ن به آن های عمومی ایراکمتر در کتابخانه 19های ناشی از شیوع ویروس کووید محدودیت

شبکه  این  ظرفیت  از  و  شده  جهت  توجه  خدمات  تها  از  برخی  ارائه  و  کاربران  با  عامل 

حالی است که کتابداران به واسطه  در  ای استفاده چندانی صورت نگرفته است. این کتابخانه

های ارتباط میان فردی با کاربران قرار گیرند و از همه ابزارهای  حرفه خود باید در موقعیت

توانند نقش  در این زمینه استفاده نمایند. تنها در این صورت است که کتابداران میموجود  

بررسی     ،روکلیدی در تحت تأثیر قرار دادن مخاطب خود و انتقال پیام را به او ایفا کنند. از این 

به لزوم استفاده از آنهای عمومی در این شبکه رفتارهای کتابداران کتابخانه با توجه    هاها 
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از    19های ناشی از شیوع ویروس کووید  ت ایجاد تعامل با کاربران در دوران محدودیتجه

 رسد.  منظر تعامل انسان و اطالعات ضروری به نظر می
های اجتماعی مجازی که در قلمرو علم  کنندگان شبکهیکی از رفتارهای عمده استفاده 

که  اطالعات است. به طوری گذاری  گیرد، رفتار اشتراکشناسی قرار میاطالعات و دانش

میبررسی نشان  انگیزهها  میان  در  شبکهداد  از  استفاده  نظیر  های  مجازی  اجتماعی  های 

اشتراک وقت،  گذراندن  و  اجتماعی  تعامل  تبادل  سرگرمی،  منظور  به  اطالعات  گذاری 

   (.Chung et al, 2016)نظرات، افکار، اخبار و تجربیات قابل توجه بود 

توان به عنوان عملی تعریف نمود که اطالعات را برای  میگذاری اطالعات را  اشتراک

 Gardoni  et)آورد  دیگر اعضای جامعه که ممکن است به آن نیاز داشته باشند، فراهم می

al, 2000  .)است که توسط    هاییپرسش ها، پیشنهادات و پاسخ به  این اطالعات شامل دیدگاه

چنین عمل تدارک پاسخی مفید  گذاری اطالعات هم اشتراک  است.  گردیدهدیگران برجسته  

است   تعریف شده  اطالعات  دیگران   1کالو(.  Rafaeli & Raban, 2005)به درخواست  و 

گذاری اطالعات را به منزله مبادله اطالعات بین دو طرف تعریف ( نیز رفتار اشتراک2012)

یا نگهداری شده توسط طرف    آوریشود یک طرف به اطالعات جمعکنند که باعث میمی

 .نمایددیگر دسترسی پیدا 

ولی این   ،گذاری اطالعات بسیار ساده هستندگرچه تعاریف ارائه شده از رفتار اشتراک 

اشتراکساده بودن اشتراک  معنای به   گذاری اطالعات موضوعی  گذاری اطالعات نیست. 

دارد. اطالعات ممکن است در سطوح  متغیر است و تحت تأثیر اثرات محیطی مختلفی قرار  

از  متفاوتی در فضاهای عمومی و خصوصی، زمینه  افرادی  توسط  های کاری و غیرکاری، 

های مختلف و با تکیه بر محتوای مورد درخواست به اشتراک گذاشته شود. کیفیت و  رشته

ست آن،  قابلیت اعتماد اطالعات به اشتراک گذاشته شده، پذیرش، درستی و تمایل به درخوا 

گذاری  رفتار اشتراک  مطالعه  ،رواز این (.  Rafaeli & Raban, 2005)همگی نیز متغیر هستند  

 

1. Calo  
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مسیری کاربران  حوزهپژوهش   برای  جدید  نسبتا    اطالعات  شمار    اطالعاتی  رفتار   های  به 

   (.Du, 2014)رود می
ها  این شبکه گذاری اطالعات کاربران در  هایی پیرامون رفتار اشتراکپژوهش  ،تاکنون

بران و نیز انواع  رگذاری اطالعات کاهای اشتراکها و انگیزهعمدتا  با هدف بررسی عادت

؛  Ramaswami et al, 2014)ها انجام شده است  اشته شده این شبکهذاطالعات به اشتراک گ

Kim et al, 2015؛   Hajli & Lin, 2010    ؛Rafique, 2017  چند    (.1399نارمنجی و دیگران،  ؛

های عمومی  گذاری دانش کتابداران کتابخانهپژوهش نیز در داخل کشور به بررسی اشتراک

شبکه این  پرداختهدر  دیگران،  ها  و  )اناری  تاج1392اند  دیگران،  ؛  و  نائلی، 1394الدینی  ؛ 

(. اما تاکنون پژوهش مستقلی  1398؛ ضیائی و دیگران،  1398؛ سالخورده و دیگران،  1394

ها انجام  های عمومی در این شبکهگذاری اطالعات کتابداران کتابخانهتار اشتراکپیرامون رف

همان است.  کتابداران  نشده  فعالیت  لزوم  به  توجه  با  موضوع  این  شد  اشاره  که  طور 

های  ها در زمان اجرای پژوهش به دلیل اعمال محدودیتهای عمومی در این شبکهکتابخانه

 تری برخوردار بود.  از اهمیت بیش  19ناشی از شیوع ویروس کووید 

های اجتماعی مجازی نتایج حاکی از  های انجام شده در حوزه شبکهدر برخی از پژوهش

های بین  شناختی جنسیت و سطح تحصیالت تفاوت آن بود که به لحاظ متغیرهای جمعیت

 Ramaswami  ؛Chakraborty et al, 2010) ها وجود دارد  رفتارهای کاربران در این شبکه 

et al, 2014 های مذکور  با توجه به نتایج پژوهش (.1394؛ خلیلی، 1393مرادی و دیگران، ؛

های عمومی در  گذاری اطالعات کتابداران کتابخانهرسد در بررسی رفتار اشتراکبه نظر می 

 .شناختی ضروری استها نیز توجه به این متغیرهای جمعیت این شبکه

  که   نمایندو عمل متقابل می  اعتماد  هنجارهای  ایجاد  به  قادر   را  دافرا  اجتماعی  هایشبکه 

باید   (.Valenzuela et al, 2009)  است  گروهی ضروری  هایفعالیت  در  موفقیت  برای اما 

  اعتماد   زیرا  اطالعاتی نیز هست،  هایفناوری   از  استفاده  در  مهمی  عامل  توجه داشت که اعتماد

این می  ساخته   طوالنی  نسبتا    زمانی  مدت   در  معموال  از  در   ،روشود.  اعتماد کاربران    جذب 

این اعتماد  (.  Huvila et al, 2014)است    برانگیزچالش   مجازی عمدتا   هایمحیط  بر  افزون 

گذاری اطالعات است. زمانی که دو طرف شروع به اعتماد  عامل مهمی در تمایل به اشتراک 
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گذاری منابع خود بدون هیچ نگرانی از  اشتراکتری برای به  کنند، تمایل بیشبه یکدیگر می

دیگران،  و  )انبارکی  دارند  مقابل  از سوی طرف  منابع  این  گرفتن  قرار  استفاده  مورد سوء 

( سنجش اعتماد در سطح شبکه شامل دو شاخص »اعتماد  2005) 1فرانک  (. از دیدگاه1395

به اعضای شبکه« است.   »اعتماد  و  اعتمادبه شبکه«  از  فرد  به  منظور  میزانی است که    اعضا 

است. اعتماد به شبکه نیز    های اجتماعی مجازیمعتقد به واقعی و صادق بودن اعضای شبکه

فرد که  است  میزانی  توانایی  معتقد  بیانگر  در  هایشبکه   به  مجازی    نگهداری  اجتماعی 

این  قابل اطمینان و ایمن است. از  به اشتراک گذاشته به صورت صحیح،  در    ،رواطالعات 

های اجتماعی مجازی نیز توجه به این دو گذاری اطالعات در شبکهبررسی رفتار اشتراک

 رسید. شاخص ضروری به نظر می 

همان پیشاگرچه  کتابداران  طورکه  پژوهش  اجرای  زمانی  بازه  در  شده  اشاره  تر 

محدودیتکتابخانه دلیل  به  عمومی  کووید  های  ویروس  شیوع  از  ناشی  به   19های  اقدام 

های ایشان در این زمینه  بودند و بخشی از فعالیت  ها کردهدورکاری به ویژه در بستر این شبکه 

که  اما  با توجه به این   ،یافتها اختصاص میگذاری اطالعات با کاربران کتابخانهبه اشتراک

اشتراک رفتار  از  روشنی  کتابخانهتصویر  کتابداران  اطالعات  این  گذاری  در  عمومی  های 

نداشتشبکه  وجود  اشتراک  ؛ها  رفتار  پژوهش  این  کتابداران  در  اطالعات  گذاری 

فعالیت کتابخانه در  روزمرههای عمومی  از حرفه  – شان  های  غیرحرفهاعم  و  مورد    -ای ای 

اشتراک رفتارهای  بهتر  شناخت  با  تا  گرفت  قرار  این  بررسی  در  ایشان  اطالعات  گذاری 

های اجتماعی مجازی در آینده به منظور بهبود تعامل  بکه ها، امکان استفاده مناسب از ششبکه

با کاربران فراهم گردد. شایان ذکر است در این پژوهش منظور از اطالعات شامل هر چیزی  

های اجتماعی مجازی بین افراد رد و اعم متن، صوت، عکس و نظایر آن است که در شبکه 

ده  مشخص نیست که کتابداران  در دوران  شود. اما با در نظر گرفتن  به موارد ذکر شبدل می

ویروس کووید  محدودیت شیوع  از  منظور جلوگیری  به  ایجاد شده  به    19های  تا چه حد 

شبکهاشتراک این  در  اطالعات  میگذاری  اقدام  اشتراکها  رفتار  بین  آیا  گذاری  نمایند؟ 

 

1. Franke  
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ها تفاوتی  شبکه   اطالعات کتابداران مرد و زن، کتابداران با سطوح تحصیلی مختلف در این 

های  ها به شبکه گذاری اطالعات کتابداران و اعتماد آنوجود دارد؟ آیا بین رفتار اشتراک

در پژوهش حاضر    ،روای وجود دارد؟ از این ها رابطه اجتماعی مجازی و اعضای این شبکه 

این   برای  مناسب  پاسخی  یافتن  فرضیه  هایپرسش و    هاپرسش برای  مطرح مشابه  ذیل  های 

 دید: گر

های اجتماعی مجازی و نمره  گذاری اطالعات کتابداران در شبکهبین نمره رفتار اشتراک

 گذاری اطالعات تفاوت معناداری وجود دارد.مطلوب رفتار اشتراک

اشتراک .1 رفتار  شبکه بین  در  زن  و  مرد  کتابداران  اطالعات  اجتماعی  گذاری  های 

 مجازی تفاوت معناداری وجود دارد.   

اشتراک .2 رفتار  اطالعاتبین  در   گذاری  مختلف  تحصیالت  سطح  با  کتابداران 

 های اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود دارد. شبکه 

گذاری اطالعات  های اجتماعی مجازی و رفتار اشتراک بین اعتماد به اعضای شبکه .3

 .  ها رابطه معناداری وجود داردشبکهکتابداران در این 

شبکه .4 به  اعتماد  اشتراکبین  رفتار  و  مجازی  اجتماعی  اطالعات  های  گذاری 

 . ها رابطه معناداری وجود داردکتابداران در این شبکه

 پژوهش روش
این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایش تحلیلی انجام شد. جامعه پژوهش شامل  

کتابخانه کتابخانهکتابداران  نهاد  پوشش  زیر  عمومی  منطقه  های  در  کشور  عمومی  های 

های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی( بود. در زمان خراسان )شامل استان

های عمومی این  کتابدار در این کتابخانه  583(  در مجموع 1399اجرای پژوهش )مرداد ماه 

از فرمول کولران استفاده شد )سرمد و  ، جهت تعیین حجم نمونهدند.  استان مشغول به کار بو

 231تعداد    05/0( که بر اساس فرمول مذکور حجم نمونه در سطح خطای  1394دیگران،  

 نفر تعیین گردید.
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شده بود.   ساخته بود که از دو بخش مجزا تشکیلها پرسشنامه محققابزار گردآوری داده

شناختی پاسخگویان و  های جمعیتدر مورد ویژگی  پرسش   در بخش نخست پرسشنامه، چند

آن استفاده  شبکه میزان  از  دوم  ها  بخش  در  شد.  ارائه  مجازی  اجتماعی    هایی پرسش های 

های اجتماعی مجازی و میزان  گذاری اطالعات پاسخگویان در شبکه پیرامون رفتار اشتراک

ح گردید. این بخش در مجموع شامل ها  طرها و اعضای این شبکه ها به این شبکه اعتماد آن

گزینه  پرسش   23 پنج  طیف  اساس  بر  باید  پاسخگویان  و  یا  بود  موافقت  میزان  لیکرت  ای 

گرفتند )برای کامال   می  5تا    1کردند و نمره  های مذکور بیان میمخالفت خود را با عبارت

 (. 5و کامال  موافقم نمره  1مخالفم نمره 

ا پرسشنامه  روایی  بررسی  دیگران،  جهت  و  )سرمد  شد  استفاده  محتوا  اعتبار  روش  ز 

(. لذا پرسشنامه تهیه شده از طریق پست الکترونیکی برای تعداد پنج نفر از استادان و  1394

و  نظرانصاحب اطالعات  علم  دانشگاه دانش   حوزه  در  ارسال  شناسی  کشور  مختلف  های 

. پس از نمایندین پرسشنامه ارائه  ها خواسته شد نظر خود را در مورد روایی اگردید و از آن 

های ایشان اصالح شد. برای ها، پرسشنامه ابتدایی با استفاده از توصیه گردآوری نظرات آن

 بدست آمد.    86/0تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که عدد  

و هفته( در اختیار اعضای  )به مدت د 1399ماه  به صورت برخط در مرداد پرسشنامه یاد شده

درصد( کتابدار   65)   150های مکرر در مجموع  گیریجامعه پژوهش قرار گرفت. پس از پی

 ها مورد استفاده قرارگرفت. پرسشنامه را تکمیل نمودند که جهت تحلیل داده

اس  اسپی)اس  افزار آماری علوم اجتماعیهای پژوهش از نرمبرای توصیف و تحلیل داده

های آماری مورد استفاده  درصد برای همه آزمون  95سطح اطمینان  استفاده شد.    1(16نسخه  

 ها به کار برده شده است.در این پژوهش جهت تعیین معناداری یافته

 هایافته
کننده در این پژوهش  وضعیت توزیع فراوانی جنسیت و سطح تحصیالت کتابداران شرکت

 3/61شود بیش از نیمی از پاسخگویان )طور که مشاهده می ده است. همانارائه ش  1در جدول  

 

1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)   
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می تشکیل  زن  کتابداران  را  بیش دادند.  درصد(  تحصیلی،  سطح  لحاظ  تعداد  به  ترین 

ها دارای مدرک کاردانی  ترین آندرصد(، و کم   64پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی )

 درصد( بودند.  7/2)

 توزیع فراوانی جنسیت و سطح تحصیالت پاسخگویان .1جدول 

 جنسیت
 جمع مقطع تحصیلی 

 کارشناسی ارشد  کارشناسی کاردانی

 %   3/61 92 %  64 32 %   3/58 56 %   100 4 زن

 %   7/38 58 %  36 18 %   7/41 40 0 0 مرد 

 %   100 150 %   3/33 50 %  64 96 %  7/2 4 جمع

 

های اجتماعی مجازی توسط پاسخگویان،  مدت زمان استفاده از شبکه   ،در این پژوهش 

ها در هر بار استفاده  روز، میزان استفاده از این شبکه ها در طول شبانه میزان استفاده از این شبکه

های اجتماعی مجازی مختلف مورد بررسی قرار گرفت که  ها از شبکه و میزان استفاده آن

 ارائه شده است.  4و   3، 2 ،1نتایج آن در نمودارهای 

 های اجتماعی مجازی مدت زمان استفاده پاسخگویان از شبکه  .1نمودار 

 

درصد پاسخگویان بیش از    42مشخص است حدود    1های نمودار  طور که از داده همان

درصد بین شش ماه    16اند و تنها حدود  های اجتماعی مجازی استفاده کردهسه سال از شبکه

 اند.  ها را داشته تجربه استفاده از این شبکه تا یک سال 
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 های اجتماعی مجازی میزان استفاده روزانه پاسخگویان از شبکه  .2نمودار 

 

درصد پاسخگویان بین نیم تا یک ساعت    47بیانگر این است که حدود    2های نمودار  داده

شبکه  شبانهاز  طول  در  مجازی  اجتماعی  استفاده کرده های  و  روز  استفاده  اند  میزان    8تنها 

 روز بوده است.  ها بیش از سه ساعت در طول شبانهدرصد از پاسخگویان نیز از این شبکه 

 

 های اجتماعی مجازی در هر بار استفاده میزان استفاده پاسخگویان از شبکه  .3نمودار 

 

نمودار  داده است که حدود    3های  این  از  هر    21حاکی  در  پاسخگویان  از  بار  درصد 

ها  دقیقه در هر بار اتصال از این شبکه  30درصد نیز بیش از    43/14تر و  دقیقه و کم10استفاده  

 اند. استفاده کرده
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 های اجتماعی مجازی مختلف . میزان استفاده کتابداران از شبکه4نمودار 

 

اجتماعی مجازی  های  تر از شبکهبیانگر این است که کتابداران بیش  4های نمودار  داده

کرده استفاده  اینستاگرام  و  واتساپ  تلگرام،  آن بله،  استفاده  میزان  و  شبکه اند  از  های  ها 

 رسان بله تقریبا  پایین است.  اجتماعی مجازی داخلی، به جز پیام

گذاری اطالعات پاسخگویان با استفاده از آزمون  نرمال بودن توزیع نمرات رفتار اشتراک

(. نتایج آزمون آماری 2اسیمرنوف مورد بررسی قرار گرفت )جدول    -آماری کولموگوروف

می نشان  اشتراکمذکور  رفتار  نمرات  توزیع  که  در  دهد  پاسخگویان  اطالعات  گذاری 

 (.p=0/ 077های اجتماعی مجازی در جامعه مورد مطالعه نرمال است ) شبکه

 عات پاسخگویان در جامعهگذاری اطالآزمون نرمال بودن توزیع نمرات رفتار اشتراک .2 جدول

 146 فراوانی 

26/31 میانگین   

6/ 314 انحراف استاندارد   

Kolmogorov-Smirnov Z 276 /1  

p-value 077 /0  
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فرضیه   اشتراک.  1آزمون  رفتار  نمره  شبکهبین  در  کتابداران  اطالعات  های  گذاری 

اشتراک رفتار  مطلوب  نمره  و  مجازی  اطالعات  اجتماعی  وجود  گذاری  معناداری  تفاوت 
 دارد.

به منظور آزمودن این فرضیه از آزمون تی یک نمونه استفاده شد. با توجه به این که برای  

گذاری اطالعات پاسخگویان از ده گویه  بر اساس طیف پنج ارزشی  سنجش رفتار اشتراک

جتماعی  های ا گذاری اطالعات کتابداران در شبکهنمره اشتراک  ،لیکرت استفاده شده بود 

درصد( به عنوان نمره مطلوب   80)  40رو عدد  باشد. از این   50تا    10توانست بین  مجازی می

( در سطح 3گذاری اطالعات در نظر گرفته شد.  نتایج آزمون آماری )جدول رفتار اشتراک

گذاری اطالعات پاسخگویان و  تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات رفتار اشتراک  05/0

مطل اشتراکنمره  رفتار  این شبکه وب  در  اطالعات   ) گذاری  )40ها  داد  نشان   )000/0=p ؛

726 /16-=tاشتراک رفتار  نمرات  میانگین  بین  تفاوت  بررسی  واقع  در  اطالعات  (.  گذاری 

( نشان داد که میانگین  40گذاری اطالعات )جامعه مورد مطالعه و نمره مطلوب رفتار اشتراک

اشتراک رفتار  انمرات  حدود  گذاری  مطالعه  مورد  جامعه  نمره کم  740/8طالعات  از  تر 

(. این مسأله بیانگر آن است است که  3گذاری اطالعات بود )جدولمطلوب رفتار اشتراک

 اند. ها اقدام نمودهگذاری اطالعات در این شبکهتر از حد مطلوب به اشتراکپاسخگویان کم 
 

گذاری اطالعات پاسخگویان و  آزمون معناداری تفاوت بین میانگین نمرات رفتار اشتراک .3جدول 

 گذاری اطالعات نمره مطلوب رفتار اشتراک

 فراوانی 
میانگین  

 نمونه 

رفتار  نمره مطلوب 

گذاری  اشتراک

 اطالعات 

انحراف  

 استاندارد 

درجه 

 T آزادی
p-

value 

تفاوت  

 میانگین 

146 26/31 40 314 /6 154 726 /16 - 000 /0 740 /8 - 

های  گذاری اطالعات کتابداران مرد و زن در شبکه . بین رفتار اشتراک2آزمون فرضیه  

 اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود دارد.   

های مستقل استفاده شد  ای برای نمونهبه منظور آزمون این فرضیه از آزمون تی دو نمونه

های اجتماعی  گذاری اطالعات کتابداران مرد و زن در شبکه و میانگین نمرات رفتار اشتراک



 13 |نارمنجی  

 

 

(. با توجه به نتایج آزمون، هر چند که در ظاهر  4مجازی مورد آزمون قرار گرفت )جدول  

ها از میانگین نمره گذاری اطالعات کتابداران زن  در این شبکهمیانگین نمره رفتار اشتراک

به لحاظ    تر بود، ولی این تفاوتد اندکی بیشگذاری اطالعات کتابداران مررفتار اشتراک

توان گفت  درصد می  95( و در نتیجه با اطمینان  p>05/0معنادار نبود )  05/0آماری در سطح  

اشتراک رفتار  شبکه بین  در  زن  و  مرد  کتابداران  اطالعات  مجازی  گذاری  اجتماعی  های 

 تفاوت معناداری وجود نداشت.  
 

گذاری اطالعات پاسخگویان مرد و  آزمون معناداری تفاوت بین میانگین نمرات رفتار اشتراک .4جدول 

 زن

 

 برای 1آزمون لیون 

 ها برابری واریانس
 ها آزمون تی برای برابری میانگین 

F p-value T درجه آزادی p-value  تفاوت میانگین 

 ها برابر فرض شدهواریانس
924 /0 338 /0 

698 /1 144 092 /0 813 /1 

 1/ 813 0/ 107 100/ 944 1/ 627 ها برابر فرض نشدهواریانس

 

گذاری اطالعات کتابداران با سطح تحصیالت مختلف در  . بین رفتار اشتراک3آزمون  

 های اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود دارد. شبکه 

های عمومی  کتابخانهمشخص بود کتابداران شاغل در    1های جدول  طور که از دادههمان

ارشد بودند.  استان خراسان جنوبی دارای مدارک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی

که تنها چهار کتابدار دارای مدرک کاردانی بود به منظور بررسی این آزمون  با توجه به این 

پایین  و  »کارشناسی  گروه  در  تحصیلی  سطح  لحاظ  به  »کارشناسیکتابداران  و  د«  ارشتر« 

های  ای برای نمونهبندی شدند. به منظور آزمون این فرضیه نیز از آزمون تی دو نمونهگروه

اشتراک رفتار  نمرات  میانگین  و  شد  استفاده  سطح  مستقل  با  کتابداران  اطالعات  گذاری 

با  5های اجتماعی مجازی مورد آزمون قرار گرفت )جدول  تحصیالت مذکور در شبکه   .)

گذاری اطالعات  ن، هر چند که در ظاهر بین میانگین نمره رفتار اشتراکتوجه به نتایج آزمو

پایین  و  کارشناسی  مدرک  با  کارشناسیکتابداران  مدرک  با  کتابداران  و  تفاوتی  تر  ارشد 
 

1. Levene 's test   
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( و در p>05/0معنادار نبود )  05/0نیز به لحاظ آماری در سطح    مشاهده شد، ولی این تفاوت

اطمینان   با  می   95نتیجه  اشتراکت درصد  رفتار  بین  گفت  کتابداران  وان  اطالعات  گذاری 

 های اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود نداشت.  سطوح تحصیالت مختلف نیز در شبکه 
 

گذاری اطالعات پاسخگویان  آزمون معناداری تفاوت بین میانگین نمرات رفتار اشتراک .5جدول 

 سطوح تحصیلی مختلف

 

 آزمون لیون برای 

ها یانسبرابری وار  
ها آزمون تی برای برابری میانگین   

F p-value T درجه آزادی p-value  تفاوت میانگین 

ها برابر فرض شدهواریانس  
588 /2  110 /0  

403 /0  144 687 /0  450 /0  

ها برابر فرض نشدهواریانس  447 /0  380 /122  655 /0  450 /  

 

شبکه 4آزمون   اعضای  به  اعتماد  بین  اجتماعی  .  اشتراکهای  رفتار  و  گذاری  مجازی 

 .  ها رابطه معناداری وجود دارداطالعات کتابداران در این شبکه 

در   آن  نتیجه  که  شد  استفاده  پیرسون  همبستگی  ضریب  از  فرضیه  این  آزمودن  جهت 

های جدول مذکور مشخص است بین اعتماد  طور که از دادهارائه شده است. همان  6جدول  

گذاری اطالعات کتابداران در این  اجتماعی مجازی و رفتار اشتراکهای  به اعضای شبکه 

توان  درصد می  95رابطه معناداری وجود دارد به طوری که با اطمینان    05/0ها در سطح  شبکه 

گذاری اطالعات  ها، رفتار اشتراکگفت با افزایش اعتماد پاسخگویان به اعضای این شبکه

 واهد یافت.  ها نیز افزایش خها در این شبکه آن
  

 
های اجتماعی مجازی و رفتار آزمون معناداری رابطه بین اعتماد به اعضای شبکه .6جدول 

 گذاری اطالعات پاسخگویاناشتراک 

 p-value ضریب همبستگی پیرسون  تعداد 
142 471 /0 000 /0 
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به شبکه 5آزمون   اعتماد  بین  اشتراک.  اجتماعی مجازی و رفتار  اطالعات  گذاری  های 

 .  ها رابطه معناداری وجود داردکتابداران در این شبکه

نتیجه   قرار گرفت.  پیرسون مورد آزمون  از ضریب همبستگی  استفاده  با  نیز  این فرضیه 

گذاری  های اجتماعی مجازی و رفتار اشتراکآزمون مذکور نشان داد که بین اعتماد به شبکه

( به  7رابطه معناداری وجود دارد )جدول  05/0سطح ها در  اطالعات کتابداران در این شبکه 

توان گفت با افزایش اعتماد پاسخگویان  درصد می  95طوری که در این مورد نیز با اطمینان 

های مذکور افزایش خواهد ها در شبکه گذاری اطالعات آنها، رفتار اشتراکبه این شبکه

 یافت. 

گذاری  اشتراک رفتارهای اجتماعی مجازی و ه شبکهآزمون معناداری رابطه بین اعتماد ب .7جدول 

 اطالعات پاسخگویان

 p-value ضریب همبستگی پیرسون  تعداد 

144 370 /0  001 /0  

 گیریبحث و نتیجه
های اجتماعی مجازی  درصد کتابداران بیش از سه سال از شبکه   42ها نشان داد که حدود  یافته 

ها بین نیم تا یک ساعت را به استفاده از  نزدیک به نیمی از آن( و 1اند )نمودار استفاده کرده

درصد کتابداران نیز   79(. حدود  2اند )نمودار  روز اختصاص دادهها در طول شبانهاین شبکه

(. در پژوهش  3اند )نمودار  ها استفاده کردهدقیقه از این شبکه  10در هر بار استفاده بیش از  

های اجتماعی شاخص مهمی در  جربه قبلی استفاده از رسانه( مشخص شد ت 2012)  1لی و ما

که در پژوهش حاضر اکثر پاسخگویان سابقه  گذاری اخبار بود. با توجه به این قصد اشتراک

رسد تجربه استفاده  های اجتماعی مجازی را داشتند، به نظر مینسبتا  خوبی در استفاده از شبکه 

از شبکه قبلی آن  اجتماعی مجازها  اشتراکهای  بر رفتار  این  گذاری اطالعات آنی  ها در 

بیششبکه  بررسی  نیازمند  موضوع  این  که  چند  هر  است  بوده  تأثیرگذار  در  ها  تری 

 های آینده است.  پژوهش 
 

1. Lee and Ma 
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های اجتماعی مجازی بله، تلگرام،  تر از شبکه نتایج حاکی از این بود که کتابداران بیش

اشتراک جهت  اینستاگرام  و  کرده  گذاریواتساپ  استفاده  )نمودار  اطالعات  این 4اند   .)

تقریبا  مطابقت دارد. نتایج نظرسنجی   1398های نظرسنجی ایسپا در اسفند ماه موضوع با یافته

های اجتماعی مجازی واتساپ، تلگرام و اینستاگرام به ترتیب  مذکور بیانگر این بود که شبکه

شبکه پراستفاده میاترین  در  مجازی  اجتماعی  )ایسپا،  های  هستند  ایرانیان  استفاده  1398ن   .)

رسان بله نیز احتماال  به دلیل تأکید مسؤوالن نهاد  های عمومی از پیامباالی کتابداران کتابخانه 

توسط کتابداران بود. هر چند که به دلیل   های عمومی کشور بر استفاده از این شبکهکتابخانه

می موضوع  این  مذکور  شبکه  بودن  مخاطب  اشتراککم  رفتار  اثربخشی  گذاری  تواند 

این  اطالعات کتابداران کتابخانه البته ذکر  را کاهش دهد.  های عمومی در فضای مجازی 

استفاده   مجازی  اجتماعی  شبکه  یک  از  بیش  از  پاسخگویان  اکثر  که  است  نکته ضروری 

یافتهمی )  1های پژوهش جانسنکردند.  نیز نشان داد  2011و دیگران  در    اربرانک  که اکثر( 

رسد عضویت همزمان به نظر می  .دبودن  کاربریحساب    یدارا  ی مجازی اجتماع  شبکه   نیچند

های متفاوت این  کاربران در چند شبکه اجتماعی مجزای احتماال  به دلیل امکانات و قابلیت

 ها بوده است.  ها، و شاید تفاوت در اطالعات به اشتراک گذاشته شده آنشبکه 

رفتار  یافته  نمرات  میانگین  داد  نشان  پژوهش  نخست  فرضیه  آزمون  به  مربوط  های 

تر  های اجتماعی مجازی به طور معناداری کم گذاری اطالعات کتابداران در شبکه اشتراک

( نیز 1392بود. در پژوهش اناری و دیگران )  گذاری اطالعاتاز نمره مطلوب رفتار اشتراک

به   روند  در  اجتماعی  های  شبکه  ابزارهای  از  اصفهان  دانشگاه  کتابداران  استفاده  میزان 

شده  اشتراک ارزیابی  پایین  به  رو  دانش  امینی  یافته  بود.گذاری  و  بزرگی  پژوهش  های 

بود که حدود  1394) این  از  نیز حاکی  کتابخ   80(   به  انهدرصد کتابداران  دانشگاهی  های 

کم  و  متوسط  شبکه مقدار  آن  از  استفاده  تر  کاربردی  صورت  به  مجازی  اجتماعی  های 

ها در  ها و امکانات این شبکهرسد عدم آشنایی کامل کتابداران با قابلیت اند. به نظر میکرده

 

1. Jansen  
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گشا  راه  تواند تا حد زیادی تأثیر نبوده و آموزش کتابداران در این خصوص میاین زمینه بی

 باشد.

بین رفتار اشتراک چنین  گذاری اطالعات کتابداران زن و مرد و همنتایج نشان داد که 

های اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود  کتابداران سطوح تحصیالت مختلف در شبکه

گذاری اطالعات  های انجام شده در حوزه رفتار اشتراکنداشت. البته در تعدادی از پژوهش 

هایی گزارش شده بود )قنبریان،  گذاری اطالعات کاربران زن و مرد تفاوترفتار اشتراکبین  

Hajli ؛  et al, 2014 Ramaswami؛   et al, 2013 Chakraborty؛  Chai et al, 2011؛  1391

, 2016& Lin  ؛Rafigh, 2017   ؛Wang et al, 2017 ها نیز تفاوتی  ( اما در برخی از پژوهش

 & Ilimi  ؛Bilgihan et al, 2014بران بر اساس جنسیت وجود نداشت )های کاربین رفتار 

Persad, 2014 .)  یافته با  پژوهش حاضر  پژوهشنتایج  )های  عبیدی  ایلیمی و  1395های   ،)

(  مبنی بر عدم تأثیرگذاری سطح تحصیالت دانشجویان بر رفتارهای اطالعاتی  2014پرساد )

مطابقت داشت. با وجود این نتایج پژوهش راماسامی و  های اجتماعی مجازی ها در شبکه آن

ای به لحاظ سطح تحصیالت در  ( حاکی از این بود که اختالف قابل مالحظه2014دیگران )

شبکه این  در  کاربران  توسط  گذاشته  اشتراک  به  اطالعات  در  انواع  داشت.  وجود  ها 

شبیر پژوهش  )   1های  دیگران  جین2014و  و  رابطه2017)  2(  نیز  بین  (    سطح   معناداری 

های اجتماعی مجازی گزارش شده بود. نتایج پژوهش  شبکه   از  و میزان استفاده  تحصیالت

های پرسش  گذاری اطالعات کاربران در وبگاهاشتراک  ( پیرامون رفتار2016)  3لیو و وانگ

به تری را با دیگران  مطالب بیش  باالتر،  تحصیالت  سطح  با  پاسخگویان   و پاسخ نیز نشان داد

  اشتراک گذاشته بودند.

درصد کتابداران بیش از یک    84نشان داد که حدود    1های نمودار  که دادهبا توجه به این 

رسد با متداول شدن های اجتماعی مجازی را داشتند به نظر میسال سابقه استفاده از شبکه 

شبکه این  از  تفاوتاستفاده  کتابداران،  روزمره  زندگی  در  متغیرهای  های  ها  از  ناشی 

 

1. Shabir  
2. Jain  
3. Liu and Wang  
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مذکورجمعیت شدهکم شناختی  تفاوت اند.  رنگ  پژوهش البته  نتایج  در  موجود  های  های 

تأثیرگذاری یا عدم تأثیرگذاری متغیرهای جنسیت و سطح تحصیالت در این   پیرامونپیشین  

های مختلف باشد و عوامل  ها یا محیطزمینه ممکن است ناشی از اجرای پژوهش در فرهنگ

 اند.تأثیرگذاری این متغیرها نقش داشته و محیطی در تأثیرگذاری یا عدم فرهنگی

های پژوهش حاکی از این بود که بین هر دو شاخص مورد بررسی اعتماد ) اعتماد  یافته 

های  گذاری اطالعات کتابداران در شبکه به شبکه و اعتماد به اعضای شبکه( و رفتار اشتراک

رابطه   مجازی  یافته اجتماعی  داشت.  وجود  مثبتی  و  هان معناداری  پژوهش  ( 2012)  1های 

اعتماد تأثیر  از  مجازیشبکه  به  کاربران  حاکی  اجتماعی  کاربران  و   های  دیگر    به  اعتماد 

بر شبکه  شبکه  قصد  اعضای  از  مداوم  اکثر  استفاده  نتایج  بود.  مجازی  اجتماعی  های 

اشتراکپژوهش  زمینه  در  شده  انجام  شبکههای  این  در  اطالعات  بیانگر  گذاری  نیز  ها 

های اجتماعی  گذاری اطالعات/دانش کاربران در شبکه تأثیرگذاری اعتماد بر رفتار اشتراک

؛  Chang & Chuang, 2011؛  Lin et al, 2009؛  1395مجازی بودند )انبارکی و دیگران،  

Chai et al, 2011  ؛Chang et al, 2015؛  Sukhu et al, 2015  ؛Gupta and Dhami, 

درواقعLiu et al, 2016  ؛2015 پژوهش   ،(.  این  یافتهنتایج  همانند  حاضر   ها  پژوهش  های 

میزان   آن،  اعضای  و  شبکه  به  اعتماد  وجود  صورت  در  که  است  موضوع  این  بیانگر 

یابد. زیرا کاربران در این صورت دیگر ها افزایش میگذاری اطالعات در این شبکه اشتراک

ها توسط دیگر اعضا یا  ستفاده از اطالعات به اشتراک گذاشته شده در این شبکه نگران سوءا

گذاری اطالعات  تری به هنگام اشتراکها نیستند و احساس امنیت بیش گردانندگان این شبکه

  خواهند داشت. 

های اجتماعی مجازی در دنیای امروز و  توان گفت نظر به اهمیت شبکهدر مجموع می

قابویژگی آنهای  توجه  کتابخانهل  خدمات  ارائه  جهت  بودن،  ها  رایگان  ویژه  به  ای 

شبکه دسترس این  از  استفاده  سهولت  و  اشتراکپذیری  رفتارهای  به  است  الزم  گذاری  ها 

شبکه این  در  کتابداران  توجه  اطالعات  کاربران  و  کتابخانه  بین  میانجی  رکن  عنوان  به  ها 

 

1. Han  
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به   بستر  این  از  و  نمود  کاربران  بیشتری  با  سازنده  تعامالت  برقراری  جهت  ابزاری  عنوان 

نشان داد که  در    19های عمومی استفاده کرد. افزون براین شیوع ویروس کووید  کتابخانه

ای  های سنتی نیز نگاه ویژههای رقومی باید به خدمات مجازی کتابخانهکنار توجه به کتابخانه 

ها پویایی و اثربخشی خود را در جامعه از  خانهدر غیر این صورت این گروه از کتاب  ،داشت

های عمومی به عنوان یک از ارکان  رود که کتابخانهرو انتظار میدست خواهند داد.  از این 

تر بودن معنادار رفتار  آفرین باشند. پایین های بشری نقش جوامع دموکراتیک در تمامی بحران

گذاری  ها از سطح مطلوب رفتار اشتراکگذاری اطالعات کتابداران در این شبکه اشتراک

ها حتی در ایام  های این شبکه اطالعات حاکی از این است که متأسفانه کتابداران از ظرفیت 

خوبی  به  جهت ارتباط با کاربران    19های ناشی از شیوع ویروس کووید  اعمال محدودیت

نکرده می  چراکه  ؛انداستفاده  کتابداران کتابخانهانتظار  به  های  رفت  دوران  این  در  عمومی 

گذای  های دورکاری اقدام به اشتراکای خویش در قالب برنامه دلیل ایفای وظایف حرفه

گذاری اطالعات ایشان در  ها نمایند و در این صورت رفتار اشتراک اطالعات در این شبکه

های  گردد دورهتوانست به سطح مطلوب نزدیک شود.  بنابراین پیشنهاد میها می این شبکه

ویژه کتابخانه آموزشی  کتابداران  برای  با   ای  بیشتر  چه  هر  آشنایی  جهت  عمومی  های 

شبکه قابلیت این  آن های  از  استفاده  نحوه  و  کتابخانهها  ارائه خدمات  جهت  ویژه ها  به  ای 

رفتار   و  اعتماد  بین  مثبت  رابطه  توجه  با  این  بر  افزون  گردد.  برگزار  مرجع  خدمات 

اطال اشتراک میگذاری  پیشنهاد  رسانهعات  سواد  ارتقای  زمینه  در  کتابداران  گردد  ای 

میکتابخانه نظر  به  شود.  اقدام  نیز  عمومی  میهای  موضوع  این  حدودی  رسد  تا  تواند 

چنین به نظر  ها را کاهش دهد. همها و اعضای آنهای ناشی از عدم اعتماد به شبکه نگرانی

تماعی مجازی خاص نظیر «پیام رسان بله« ازسوی  های اج رسد تأکید براستفاده از شبکهمی

کتابخانه نهاد  بین  مسؤوالن  در  اعتماد  کاهش   باعث  است  ممکن  نیز  کشور  عمومی  های 

گذاری اطالعات کتابداران  تواند بر رفتار اشتراککتابداران گردد. که این موضوع خود می

 ها تأثیر منفی بگذارد. در این شبکه 

های  گذاری اطالعات کتابداران کتابخانه این پژوهش رفتار اشتراکجایی که در  از آن

فعالیت  در  روزمرهعمومی  میهای  پیشنهاد  گرفت  قرار  بررسی  مورد  در  شان  گردد 
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ها در راستای  گذاری اطالعات ایشان در این شبکه های آتی به بررسی رفتار اشتراکپژوهش 

و به خصوص انواع اطالعات به اشتراک   ای به طور مستقل پرداخته شودانجام وظایف حرفه

 ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. ها و کیفیت آن گذاشته شده توسط ایشان در این شبکه 
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سعادتتاج اورانوس؛  سلیمانیالدینی،  و  راضیه  عادلنسب،  رویکرد (.  1394)  .نژاد،  کیفی  بررسی 

کتابخانه  کرمان  کتابداران  عمومی  شبکه های  از  استفاده  به  بهنسبت  اجتماعی  منظور    های 

 . 156-135(، 3)18، رسانیکتابداری و اطالع. اشتراک دانش

- 59(،  1)2،  تعامل انسان و اطالعاتهای اجتماعی.  (. استفاده دانشجویان از شبکه1394)  . خلیلی، لیال

73 . 

نع اشتراک دانش و راهبردهای  (. بررسی موا1398امین. )  ، زارع  و    صالح   ،رحیمی؛  محمد  ،سالخورده 

استان کرمانشاه ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه  کتابداری و    مطالعات.  های عمومی 
 .300-276 نامه دانش مدیریت(، )ویژه   26، علم اطالعات
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. تهران:  های تحقیق در علوم رفتاریروش(.  1394سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. )

 آگه.  

های  (. مطالعه تأثیر شخصیت و ویژگی1398امید. )  ، علی پور  و  سیدجمال  ، حقیرالسادات  ؛ ثریا  ،یضیای

اشتراک  به  نگرش  بر  کتابخانه موقعیتی  کتابداران  دانش در  مطالعات  می.  های عموگذاری 
 . 38 -17(، 19)5، شناسیدانش 

رسان مبتنی بر تلفن  اجتماعی و پیامرفتار اطالعاتی کاربران در شبکه های  (.  1395)  .عبیدی، نرگس
جنبه بر  تأکید  با  روانی همراه  کارشناسیپایان  .اجتماعی  -های  و  نامه  اطالعات  علم  ارشد 

 شناسی. شناسی. دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم تربیتی و روان دانش

العات  گذاری اطه اشتراک بهای مربوط به حریم خصوصی و  سی نگرشبرر(. 1391) .قنبریان، علی
های  بوک در دانشگاه مطالعه موردی دنشجویان کاربر فیس   :های اجتماعی مجازیدر شبکه 

تهران شهر  کارشناسیپایان.  دولتی  اجتماعینامه  ارتباطات  علوم  عالمه  ارشد  دانشگاه   .

 طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.  

شهاب؛ رجب نادر  مرادی،  فرحناز؛ حاجلو،  ارثی،  کیان  مجتبی؛  ناهیدپور،  رادبخش،   (.  1393)  . و 

- 95(،  1)4،  فرهنگ در دانشگاه اسالمیهای مجازی اجتماعی.  های استفاده از شبکه انگیزه 

118 . 

ریاح  ،نارمنجی بررسی   .(1399).محمد  ،ساززره   و   محسن  ،نوکاریزی  ؛نصرت  ، نیایمهدی، 

اشتراک  رفتار  شبکه تأثیرگذاری  در  اطالعات  سرمایه  گذاری  بر  مجازی  اجتماعی  های 

 . 632-605 ،(3)35، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاتاجتماعی. 

های اجتماعی برای به  های کتابداران در زمینه استفاده از رسانه بررسی دیدگاه (.  1394)  .، همانائلی
علم    نامه کارشناسی ارشد . پایانهای عمومی شهر تهرانگذاری دانش در کتابخانه اشتراک 

 شناسی.شناسی. دانشگاه تهران، دانشکده علم اطالعات و دانشاطالعات و دانش
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