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کتابخانههای وبگاه استفاده میزان بررسی
وب2 ابزارهای از برترجهان دانشگاههای

محمدرضا پاشنگ1
رضا عجم زیبد 2

 علی شرفی 3

نظام  براساس  برتر دنیا  بررسی وب سایت کتابخانه های دانشگاه های  هدف: هدف پژوهش حاضر  چکیده: 
رتبه بندی وبومتریک از لحاظ میزان استفاده از ابزارهای وب2 است.

روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و وب سنجی با رویکرد توصیفی انجام 
شده است. جامعه آماری پژوهش، 30 وب سایت کتابخانه ای دانشگاه های برتر دنیا و ابزار گردآوری داده ها 

سیاهه وارسی است.
ابزارهای وب2 به طور متوسط 67,92 درصد است  از  یافته های پژوهش نشان داد میزان استفاده  یافته ها: 
که کتابخانه های دانشگاه های ماساچوست، کالیفرنیا برکلی، ویسکانسن مدیسن از حیث استفاده از ابزارهای 
وب2 در باالترین رتبه و کتابخانه دانشگاه سائوپائولو در پایین ترین رتبه قرار دارند. همچنین مشخص شد که 
از میان ابزارهای وب2 وبالگ ها و شبکه های اجتماعی با 90 درصد بیشترین استفاده و ابزار برچسب زنی با 

13,33 درصد کم ترین استفاده را دارند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که میزان استفاده از ابزارهای وب2 در کتابخانه های دانشگاهی بزرگ نسبت به 

هم پراکندگی بیشتری دارند.

واژه های کلیدی: وب2، کتابخانه ها، وبالگ ها، ویکی ها.
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مقدمه و بیان مسئله 
این  است.  افتاده  زبان ها  سر  بر  اخیر  درسال های  که  دانست  جدید  اصطالحی  می توان  را  وب12  اصطالح 
اصطالح ابتدا توسط تیم اوریلی2  در سال 2003 عنوان شد و در نخستین کنفرانس وب2 که در سال 2004 
برگزار شد به عنوان واژه ای جدید به ادبیات انفورماتیک اضافه شد )صابری و صدیقی،1386(. امروزه میزان 
استفاده از امکانات وب و منابع الکترونیکی به نسبت منابع چاپی در حال افزایش است و این در حالی است 
که با گسترش ابزارهای وب2 کاربران می توانند در تولید محتوای وب، شرکت داشته و با یکدیگر به تبادل 
اطالعات بپردازند. وب2 اگر چه مفهومی کلی و فراگیر است و به رشته یا حرفه ای خاص محدود نمی شود، اما 
می توان از فناوری های مربوط به آن در اجرای امور حرفه ای نیز بهره مند شد. یکی از بسترهایی که می توان 
در آن از این فناوری ها بهره جست، کتابخانه ها هستند. با توجه به رسالتی که کتابخانه ها از نظر همگامی با 
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی دارند، وب2 زمینه مناسبی را برای به کارگیری این فناوری ها، فراهم می کند 
)جمالی مهموئی، 1388(. بنابراین الزم است کتابداران، برای تسهیل روند دسترس پذیرکردن اطالعات، با 
ابزارها و قابلیت های وب2 )شبکه های اجتماعی3 ، پادکست ها4 ، وبالگ ها5 ، ویکی ها6 ، آر.اس.اس.7  و ...( 
آشنا باشند و برای برآوردن نیازهای اطالعاتی کاربران از آنها استفاده کنند )نوروزی، 1387(. وب2 پدیده ای 
است اجتماعی، حاصل تجربه کاربران در شبکه که توانایی فراوانی در مدیریت محتوای اینترنتی ارائه شده 
توسط کاربر را دارد و ویژگی اصلی آن ارتباط همگانی و به اشتراک گذاری محتوای شبکه است که امروزه 
در کتابخانه ها نیز به عنوان موضوعی اصلی مورد بحث قرار می گیرد. وب2 به علت تمرکز بر استفاده کننده 
که  کتابخانه هاست  سرویس های  مدرن سازی  برای  مناسب  مدلی  کاربر،  با  دوطرفه  رابطه  و  او  نیازهای  و 
لذا  می دهند.  ارائه  مراجعان  به  که  است  و سرویس هایی  کتابخانه  در جهان  تغییر  و  تحول  منعکس کننده 
کتابداران با بهره گیری از آن، نه تنها می توانند اطالعات را گردآوری و در اختیار کاربران قرار دهند بلکه به 

آنها اجازه مشارکت و همکاری برای تغییر محتوا و افزودن به آن را نیز می دهند )نگهبان، 1391(.
این فناوری ها به دلیل قابلیت های تعاملی و ارتباطی فراوانی که دارند کاربردهای بسیاری در کتابخانه های 
به ویژه  کتابخانه ها،  در  آن  کم  بسیار  استفاده  از  حکایت  بررسی ها،  اما  داشته اند،  اخیر  سال های  در  جهان 
کتابخانه های دانشگاهی ایران داشته است. مرادی و همکاران )1390( نیز در پژوهش خود بیان داشته اند که 
میزان استفاده از ابزارهای وب2 در کتابخانه های دانشگاهی ایران و خاورمیانه پایین است و این نشان دهنده 
آن است که مطالعات اندکی به بررسی ابزارهای وب2 در کتابخانه ها پرداخته اند. لذا مطالعه قابلیت های این 
ابزارها در وب سایت های کتابخانه ای دانشگاه های برتر دنیا و الگوبرداری از آنها برای رفع مشکالت مربوط به 
حوزه وب2 در کتابخانه های دانشگاهی ایران امری مهم و ضروری است. از آنجایی که پژوهش در حوزه وب2 
موجب ارتقاء دانش موجود در خصوص کارکردهای وب2 می شود درنتیجه می تواند به مدیران برای طراحی 
وب سایت کتابخانه ای مطلوب جهت ارائه خدمات به کاربران مؤثر واقع شود. همچنین امکان دسترسی سریع 

1  . Web 2,0
2  . Tim O›Reilly
3  . Social Networks
4  . Podcast
5  . Weblog
6  . Wikis
7  . RSS
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1 .  Instant message
2 .  E-Mail
3  . Flicker

و آسان کاربران به خدمات کتابخانه ای را ایجاد می نماید و در نهایت فضای مشارکت و همکاری برای کاربران 
کتابخانه را فراهم می سازد. لذا هدف این پژوهش ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر دنیا از 
لحاظ پیاده سازی یا به کارگیری ابزارهای وب2، رتبه بندی وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی برتر دنیا 
بر اساس میزان استفاده، بررسی بیشترین ابزار مورد استفاده در وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی برتر 
دنیا، بررسی کم ترین ابزار مورد استفاده در وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی برتر دنیا، بررسی رابطه 
میان میزان استفاده از ابزارهای وب2 در وب سایت های کتابخانه ای و رتبه آن ها در نظام وبومتریکس و ارائه 

الگو برای استفاده از ابزارهای وب2 در وب سابت کتابخانه های دانشگاهی ایران است. 

سواالت پژوهش
1. میزان استفاده از ابزارهای وب2در30 کتابخانه دانشگاهی برتر دنیا چگونه بوده است؟

2. بیشترین و کمترین ابزار مورد استفاده در وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی برتر دنیا کدامند؟ 
3. بین رتبه وب سایت دانشگاه های برتر دنیا در نظام وبومتریکس و میزان استفاده از ابزارهای وب2 در 

کتابخانه آن دانشگاه، رابطه معناداری وجود دارد؟

پیشینه پژوهش
بررسی پژوهش های انجام شده در هر موضوع، برای شناسایی و تعیین جایگاه موضوع مورد پژوهش در میان 
سایر تحقیقات مشابه، امری ضروری است لذا در این بخش به ذکر نمونه هایی از پژوهش های انجام شده در 

ارتباط با موضوع پژوهش حاضر پرداخته می شود. 
مرادی و همکاران )1390( در پژوهش خود به بررسی میزان بهره گیری از وب2 در 146 کتابخانه دانشگاهی 
کشورهای خاورمیانه، میزان استفاده از ابزارهای وب2 در کتابخانه های ایران و خاورمیانه، ارتباط بین سن 
در  وب2  ابزارهای  از  استفاده  میزان  که  دادند  نشان  و  پرداختند  ابزارها  این  استفاده  میزان  و  وب سایتها 
کتابخانه های خاورمیانه و ایران بخصوص از حیث اشاعه )6/10 درصد( و سازماندهی اطالعات )صفر درصد( 
پایین است و استقبال بیشتری )80/13 درصد( از ابزارهای اشتراک اطالعات بخصوص پیام رسان فوری1  در 
میان این کتابخانه ها وجود داشته است، همچنین میان سن وب سایت و امکان استفاده از ابزارهای وب2، 

ارتباط معناداری وجود ندارد.
در پژوهش دیگری، اسفندیاری مقدم و حسینی شعار )1390( به بررسی میزان آشنایی و استفاده کتابداران 
کتابخانه های دانشگاهی همدان از امکانات و قابلیت های وب2 پرداختند و نشان دادند که میزان آشنایی 
کتابداران با امکانات و قابلیت های وب2 در سطح متوسط )44/6 درصد( و میزان استفادة آنها از امکانات 
و قابلیت های وب2 در سطح متوسط و پایین )42/6 درصد( بوده، همچنین بیشترین توانایی کتابداران در 
استفاده از ایمیل2 و وبالگ و کمترین توانایی آنها در استفاده از امکانات و قابلیت های وب2 به فلیکر3  مربوط 

است. 
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همچنین مصری نژاد، عاصمی و شنبه زاده )1390( در پژوهشی به امکان سنجی60 کتابخانه مرکزی دانشگاهی، 
از لحاظ مسائل انسانی در بکارگیری ابزارهای وب2 در کتابخانه های دانشگاهی ایران وابسته به وزارت علوم، 
و  آشنایی  میزان  شامل  الزم  زمینه های  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  فناوری  و  تحقیقات 
اطالعات قبلی، میزان استفاده و نگرش کارکنان کتابخانه نسبت به بکارگیری ابزارهای وب2 در کتابخانه های 
دانشگاهی پرداختند و نشان دادند که کارکنان کتابخانه های دانشگاهی با ابزارهای وب2 آشنایی دارند و به 
غیر از پادپخش ها، همه ابزارها در سطح قابل قبولی مورد استفاده قرار گرفته اند. به عالوه، کارکنان به طور 

کلی موافق بکارگیری این ابزارها در وب سایت کتابخانه ها هستند. 
عالوه بر این، صراف زاده، حاضری و علوی )1390( در پژوهشی به بررسی میزان آشنایی و استفاده مدرسان 
کتابداری و اطالع رسانی ایران با فناوری های وب2 و کشف مشکالت و چالش هایی که مدرسان در استفاده 
از این فناوری ها با آن مواجهند، پرداختند و نشان دادند که مدرسان پاسخ دهنده با برخی فناوری های وب2 
از قبیل وبالگ، ویکی، یوتیوب1  و فیس بوک2  به خوبی آشنا بودند، اما آشنایی آنها با برخی دیگر از این 
فناوری ها نظیر آر.اس.اس، توییتر3 ، فلیکر، دلیشز4  و پادکست محدود بوده و از فناوری هایی مانند وبالگ، 
گروه های مباحثه5 ، چت6 ، ابزارهای اشتراک فایل، ویکی، پیامک، ابزارهای اشتراک ویدئو و فروم7  برای اهداف 
آموزشی و پژوهشی استفاده می کردند. از نظر آنها فیلترینگ اینترنت، عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت و 

فقدان آموزش بزرگترین مانع استفاده از این فناوری ها بود. 
همینطور بهرامی )1391( نیز در پژوهش خود به شناسایی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های 
دانشگاهی ایران از فناوری های وب2 و شناسایی مهمترین عوامل بازدارنده بر بکارگیری فناوری های وب2 
در کتابخانه های دانشگاهی ایران پرداخت و نشان داد که میزان آشنایی و استفاده کتابداران از فناوری های 
وب2 کم و بسیار کم است، بیشترین میزان آشنایی کتابداران از فناوری های وب2 مربوط به فناوری وبالگ 
ابزار  از  کتابداران  و  است  اجتماعی8   فهرستنویسی  فناوری  به  مربوط  کتابدارن  آشنایی  میزان  کمترین  و 
ویکی بیشتر از سایر ابزارها استفاده می کنند و کمترین میزان استفاده آنان مربوط به فناوری های سایت های 

برچسب گذاری9  و نشانه گذاری اجتماعی است.
یزدانی کاشانی و تمنایی فر )1392( در پژوهشی با عنوان اهمیت و جایگاه ابزارهای وب2 در آموزش مجازی؛ 
پیاد  سازی رویکرد تعاملی در دانشگاه های مجازی ایران به پیاده سازی ابزارهای وب2 با رویکرد تعاملی در 
دانشگاه های مجازی پرداختند و نشان دادند که ورود وب2 و قابلیت های آن به عنوان ابزاری نوین قابل دفاع 
به نظر می رسند و قابلیت ها و ابزارهای وب2 معیارهای الزم برای ایجاد و توسعه دانشگاه مجازی متناسب با 
رویکرد تعاملی را دارند. همچنین آنها نتیجه گرفتند که مهم ترین مزایای حاصل از پیاده سازی ابزارهای وب2

1.  Youtube
2.  FaceBook
3.  Twitter
4.  Delicious
5.  Discussion Groups
6.  Chat
7.  Forum
8.  Folksonomy
9.  Tagging



نشریه علمی-تخصصی ادکا
شماره دوم ، تابستان 94

6

1.  Nguyen
2.  Cahill
3.  Chen
4.  Ouyang
5.  Chu

)وبالگ، ویکی، پادکست و شبکه های اجتماعی( در دانشگاه مجازی مثل تغییر نقش استاد و دانشجو، افزایش 
کیفیت یادگیری، رشد مهارت های تفکر انتقادی، تفکر خالق و حل مساله، شکل گیری گروه های همکاری 
و محیط های تعامل محور، زمینه های الزم برای طراحی و اجرای دانشگاه مجازی با محوریت رویکرد تعاملی 

را فراهم می آورد.
لطیفی، صیامیان و زندیان )1392( در پژوهشی به بررسی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های 
عمومی سراسر کشور از قابلیت های وب2 در محیط کار پرداختند و نشان دادند که میزان آشنایی کتابداران 
کتابخانه های عمومی با امکانات و قابلیت های وب2 در حد کم )44 درصد(، و به همان نسبت میزان استفاده 
است.  درصد(   48( کم  حد  در  مراجعین  به  خدمت رسانی  جهت  وب2  قابلیت های  و  امکانات  از  کتابداران 
الکترونیکی و وبالگ بوده و کمترین  از پست  توانایی کتابداران کتابخانه های عمومی در استفاده  بیشترین 
استفاده  و  آشنایی  میزان  که  دادند  نشان  همچنین  است  ویکی  و  فلیکر  از  استفاده  زمینه  در  نیز  توانایی 

کتابداران کتابخانه های عمومی از وب2 در محیط کار در سطح پایینی است.
فرآیندهای  در  از وب2  استفاده  اولویت  عنوان  با  پژوهشی  در   )1393( مقدم  کریم زادگان  و  اخوان  فرشاد، 
مدیریت دانش شخصی در آموزش مجازی به شناسایی فرآیندهای مدیریت دانش شخصی، ابزارهای وب2 و 
سپس هم پوشانی آن با آموزش پرداختند و نشان دادند که جستجو و شناسایی، به دست آوردن، سازماندهی، 
اشتراک، خلق به عنوان فرآیندهای کلیدی و ارتباطات به عنوان ابزارهای اصلی در مدیریت دانش شخصی 

هستند.
همچنین نگوین1  )2008( در پژوهشی با عنوان کاربرد وب2 در کتابخانه های دانشگاهی استرالیا، با انتخاب37 
وب سایت کتابخانه دانشگاهی به روش تحلیل محتوا، فناوری های مبتنی بر  وب2 بکار رفته در این وب سایت ها 
را مورد مطالعه قرار داد و نشان داد که از میان ابزارهای وب2، آر.اس.اس. بیشترین میزان استفاده و سیستم 
پیام رسان فوری کمترین میزان استفاده را در کتابخانه های دانشگاهی مورد مطالعه به خود اختصاص داده اند.

کتابخانه عمومی  و گسترش وب سایت  میزان عملکرد  بررسی  با هدف  دیگر کاهیل2 )2009(  پژوهشی  در 
ونکوور، به تحلیل وب سایت جدید و میزان توجه کاربران پرداخت و نشان داد که به کارگیری یک دیدگاه 
سیستمی، یکپارچه و متفکر برای پذیرش ابزارهای وب2 و فناوری های مرتبط جهت بهبود خدمات کتابخانه ای 

بدون از دست دادن کنترل و کیفیت امکان پذیر است و کاربران از این امر استقبال می کنند.
کتابخانه های  میزان سازگاری وب سایت  با هدف  را  پژوهشی  و چو5 )2009(  اویانگ4   ، این چن3  بر  عالوه 
دانشگاهی نیویورک بر روی 88 کتابخانه انجام دادند و نشان دادند که حدود نیمی از کتابخانه های دانشگاهی، 
بهره  اجتماعی  شبکه های  و  آر.اس.اس.  فوری،  پیام رسان های  وبالگ ها،  چون  وب2  ابزارهای  بکارگیری  از 
می برند. همچنین، برخی از کتابخانه ها هنوز از خدمات سنتی چون پست الکترونیکی، برقراری تماس تلفنی 
و صفحات وب ساده، استفاده کرده و نشان دادند که در بین کاربردهای وب2، استفاده از پیام رسان فوری 

بیشترین کاربرد را در بین کتابخانه های دانشگاهی نیویورک داشته است.
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در  وب2  ابزارهای  بکارگیری  جنبه های  بررسی  به  پژوهشی  در   )2010( راجو2  و  هارینارایانا1  همچنین 
اخبار  اشاعه  برای  دانشگاهی  دادند که 37 کتابخانه  نشان  و  پرداختند  دانشگاهی  وب سایت 57 کتابخانه 
و اطالعات کتابخانه از آر.اس.اس. استفاده می کنند، 15 کتابخانه برای کاربران خود وبالگ تهیه کرده اند. 
همچنین ویکی، کمترین میزان به کارگیری را توسط این کتابخانه ها )فقط یک کتابخانه( داشته است. در 
حالی که، سیستم پیام رسان فوری بیشترین میزان استفاده در حوزه خدمات مرجع به خود اختصاص داده 
است. پادپخش و ویدئوپخش، به ترتیب با 3 و 6 مورد استفاده، از جمله ابزارهایی هستند که به نظر می رسد 

الزم است در کتابخانه های دانشگاهی بیشتر معرفی شود.
ابزارهای وب2 در کتابخانه های دانشگاهی  رفید3 و زورایدا4  )2011( نیز در پژوهش خود به کاربردهای 
مالزی برای ارائه خدمات مرجع پرداختند و نشان دادند که میزان استفاده از ابزارهای وب2 در کتابخانه های 

دانشگاهی بیشتر بوده و از فیس بوک بیشتر از سایر ابزارها برای ارائه خدمات استفاده شده است.
همکاری  و  وب2  کاربردی  برنامه های  عنوان  با  خود  پژوهش  در   )2013( ماهد6   و  هزیدا5   نهایت  در 
وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی جنوب شرقی آسیا به بررسی 73 وب سایتی که در آن ها برنامه های 
کتابداری و اطالع رسانی ارائه می شود پرداختند و نشان دادند که محبوبیت کاربردهای وب2 در زمینه های 
از  بعضی  و  می باشد  ویکی ها  از  کمتر  خیلی  مسنجرها  و  آر.اس.اس.ها  تویترها،  اجتماعی،  شبکه های 

کتابخانه های دانشگاهی هنوز هم از ابزارهای وب2 استفاده نمی کنند.
مرور پیشینه های پژوهش نشان می دهد که استفاده از ابزارهای وب2 در وب سایت های کتابخانه ای رو به 
افزایش است و کتابخانه ها می توانند از این طریق باعث صرفه جویی در زمان و هزینه دریافت اطالعات شوند 
و همچنین ارائه کننده خدمات بیشتری با استفاده از ابزارهایی مانند وبالگ، آر.اس.اس.، شبکه های اجتماعی 
و پیام رسان فوری و ... در محیط وب باشند. لذا مشخص است که استفاده از این ابزارها در اولویت برنامه 
کاری آنها برای ارائه تصویری روشن در مورد اهمیت و جایگاه شان در طراحی وب سایت کتابخانه ها بوده 

است.

روش پژوهش
منظور از وب2 در این پژوهش استفاده از ابزارهای اجتماعی و تعاملی نظیر شبکه های اجتماعی، وبالگ ها، 
از  منظور  همچنین  است.   ... و  برچسب زنی  و  فروم ها  ویکی ها،  پادکست ها،  آر.اس.اس،  فوری،  پیام رسان 
وب سایت کتابخانه های دانشگاهی برتر دنیا وب سایت دانشگاه هایی است که در پایگاه وبومتریکس7 بین رتبه 

1 تا 30 قرار گرفته اند.
آماری  جامعه  است.  توصیفی  رویکرد  با  وب سنجی  و  پیمایشی  روش  به  کاربردی،  نوع  از  حاضر  پژوهش 
از  آنها  انتخاب  برای  برتر دنیا تشکیل می دهند که  پژوهش حاضر را وب سایت کتابخانه های 30 دانشگاه 
 وب سایت وبومتریکس  استفاده شده، بدین ترتیب که 30 دانشگاهی که در رتبه بندی این وب سایت در

1.  Harinarayana
2.  Raju
3.  Abdul Aziz Rafid
4.  Arif  Zuraidah
5.  N. A. Hazidah
6.  A. Mohd Ismail
7.  http://www.webometrics.info
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رتبه های اول تا سی ام قرار داشته اند، انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها سیاهه وارسی است. به منظور 
بررسی صحت عملکرد وب سایت کتابخانه ها از لحاظ میزان استفاده از ابزارهای وب2، به وب سایت دانشگاه ها 
از  نمودیم. پس  وارد  استخراج و در لیست کنترل  را  ابزارها  از  به هر یک  رجوع کرده و اطالعات مربوط 
استخراج و گردآوری داده ها از طریق نرم افزارهای آماری اکسل و اس. پی. اس. اس. به تجزیه و تحلیل داده ها 
و پاسخگویی سواالت پژوهش با استفاده از آزمون های آماری مختلف مانند توزیع فراوانی و درصد، کندال 

تائو بی و دی سامرز پرداخته شد.

یافته های پژوهش
در این بخش، یافته ها و نتایج مربوط به سوال های پژوهش، به ترتیب ارائه می شود:

پاسخ سؤال اول پژوهش: میزان استفاده از ابزارهای وب2 در 30 کتابخانه دانشگاهی برتر دنیا  چگونه بوده 
است؟

میزان استفاده از ابزارهای وب2 در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر دنیا در جدول 1 نشان داده 
شده است. 

دانشگاه وبالگ ویکی آر.اس.
اس

 برچسب
زنی

پادکست  شبکه های
اجتماعی

فروم  پیام رسان
فوری

فراوانی درصد

Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)

* * * - * * * * 7 87,5

University of California 
Berkeley

* * * - * * * * 7 87,5

University of Wisconsin 
Madison

* * * - * * * * 7 87,5

Purdue University * * * * * * - * 7 87,5
Harvard University * * * - * * * - 6 75
University of Pennsylvania * - * * - * * * 6 75
University of California Los 
Angeles UCLA

* * - - * * * * 6 75

Columbia University NewYork - - - - - * * * 6 75
University of Texas Austin * * * - * * - * 6 75
University of Cambridge * * * - * * * - 6 75
Duke University * - * - * * * * 6 75
University of Illinois Urbana 
Champaign

* * - - * * - * 6 75

University of North Carolina 
Chapel Hill

* * * - * * * - 6 75

University of British Columbia * * * - * * - * 6 75

جدول1. میزان استفاده از ابزارهای وب2 در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر دنیا
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دانشگاه وبالگ ویکی آر.اس.
اس

 برچسب
زنی

پادکست  شبکه های
اجتماعی

فروم  پیام رسان
فوری

فراوانی درصد

Texas A&M University * * * - * * - * 6 75
Johns Hopkins University * * * - * * - * 6 75
University of Oxford * - * * * * - * 6 75
Cornell University * - * - - * * * 5 62,5
University of Minnesota * * - - * - * * 5 62,5
Yale University * * * - * - - * 5 62,5
California Institute of 
Technology Caltech

* - * - - * * * 5 62,5

Princeton University * - * * - - * * 5 62,5
University of Utah * - * - * * - * 5 62,5
University of Maryland * * * - - * - * 5 62,5
Stanford University * - * - - * - * 4 50
University of Michigan * - * - - * - * 4 50

Pennsylvania State University * - - - * * - * 4 50
University of Washington - - * - - * * * 4 50
Michigan State University * - * - - * - * 4 50
Universidade de São Paulo 
USP

- - * - - * - - 2 25

مجموع 27 16 25 4 19 27 15 26 - -

درصد 90 53,33 83,33 13,33 63,33 90 50 86,67 - -

یافته های جدول 1 نشان می دهند که میزان استفاده از ابزارهای وب2 در 30 وب سایت کتابخانه ای برتر دنیا 
به طور متوسط 67,92 درصد بوده و کتابخانه ها از لحاظ میزان استفاده از ابزارهای وب2 در وضعیت بهتری  
می باشند که نشان دهنده اهمیت بیشتر این ابزارها برای برآوردن نیازهای کاربران این کتابخانه ها و تعامل 
با آنها می باشد. همچنین کتابخانه های دانشگاه های ماساچوست، کالیفرنیا بارکلی و ویسکانسن مدیسن از 
حیث استفاده از ابزارهای وب2 به ترتیب در رتبه های اول تا سوم و کتابخانه دانشگاه سائوپائولو در آخرین 

رتبه قرار دارند. 
پاسخ سؤال دوم پژوهش: بیشترین و کمترین ابزار مورد استفاده در وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی 
کتابخانه های  وب سایت  در  وب2  ابزارهای  یک  هر  از  استفاده  میزان  توزیع   1 نمودار  کدامند؟  دنیا  برتر 

دانشگاهی برتر دنیا را نشان می دهد.
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بر اساس یافته های نمودار 1، وبالگ ها و شبکه های اجتماعی با 09 درصد بیشترین ابزار مورد استفاده در 
وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر دنیا می باشند. همچنین ابزار برچسب زنی با 33,31 درصد کمترین 

ابزار مورد استفاده در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر دنیا می باشد.
پاسخ پرسش سوم پژوهش: بین رتبه وب سایت دانشگاه های برتر دنیا در نظام وبومتریک و میزان استفاده 

از ابزارهای وب2 در کتابخانه آن دانشگاه، رابطه معناداری وجود دارد؟
وضعیت کلی استفاده از ابزارهای وب2 بر حسب رتبه بندی دانشگاه ها در جدول 3 نشان داده شده است.

S=0,82                            0,036= کندال تائو بی  
S=0,823             0,036= دی سامرز  

یافته های جدول 3 نشان می دهند که بر اساس آزمون های آماری کندال تائو بی و دی سامرز، هیچ گونه 
رابطه معناداری میان رتبه بندی دانشگاه ها با میزان استفاده از ابزارهای وب2 وجود ندارد.

شبکه هایپادکستبرچسب زنیآر.اس.اسویکیوبالگ
اجتماعی

پیام رسانیفروم
فوری

نمودار 1. توزیع میزان استفاده از هر یک ابزارهای  وب2 در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی برتر دنیا

جمعده دانشگاه سومده دانشگاه دومده دانشگاه اول

50500100استفاده از سه ابزار یا کمتر

30/830/738/5100استفاده از چهار یا پنج ابزار

33/333/333/3100استفاده از شش ابزار و بیشتر

اعتبار دانشگاه

اعتبار استفاده کلی
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بحث و نتیجه گیری
افزایش مداوم حجم اطالعات قابل دسترس در اینترنت، باعث تغییر شکل رده بندی و دسترسی به داده ها 
شده است. ارائه مجموعه زیادی از اطالعات ذخیره شده در اینترنت، طبقه بندی، جایگزینی و دسترسی به 
دانش را در کتابخانه ها، خصوصا کتابخانه های دیجیتالی با چالش روبرو کرده است. این کتابخانه ها می بایست 
از عهده مقدار زیادی از منابع که از طریق وب ارائه می شوند، برآیند. از این رو می بایست آنها با استفاده از 
راهکارهای متفاوت و جدید همانند وب2 ارائه خدمات در کتابخانه ها را تسهیل نمایند. کارآیی نامحدود وب2 
زمینه مناسبی را برای محققان حوزه فناوری در اطراف جهان فراهم کرده است و فرصتی را برای کتابداران 
و محققان کتابخانه های دیجیتالی ایجاد نموده تا از ویژگی های نرم افزارها و شبکه های اجتماعی در طراحی 
وب سایت های کتابخانه ای بهره مند شوند. حضور در وب2 نقش کتابداران و کتابخانه ها را بطور قابل توجهی 
در تعامل با کاربران تغییر داده است. بسته به نیازهای کتابخانه، کاربردهای مختلف وب2 با اهداف گوناگونی 
استفاده می شود و قطعا اثرات مختلفی را برای کاربران به ارمغان می آورد. یافته های پژوهش نشان داد متوسط 
میزان استفاده از ابزارهای وب2 در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی دنیا 67,92 درصد است که در این میان 
کتابخانه های دانشگاه های ماساچوست، کالیفرنیا بارکلی و ویسکانسن مدیسن از حیث استفاده از ابزارهای 
وب2 در باالترین رتبه )87,5 درصد( و کتابخانه دانشگاه سائوپائولو در پایین ترین رتبه )25 درصد( قرار دارند. 
با  برچسب زنی  و  بیشترین  با 90 درصد  اجتماعی  ابزارهای وب2، وبالگ ها و شبکه های  میان  از  همچنین 
13,33 درصد کم ترین استفاده را دارد. مقایسه نتایج بدست آمده در این ارزشیابی، نشان داد که که پژوهش 
همسو  علوی  و  حاضری  صراف زاده،  نگوین،  چو،  و  اویانگ  چن،  همکاران،  و  مرادی  پژوهش های  با  حاضر 
است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که با توجه به نبود دانش موضوعی کافی و زیرساخت های مناسب 
فروم ها  و  ویکی ها  برچسب زنی،  ابزارهایی همچون  از  استفاده  نیاز،  مورد  نرم افزارها و سخت افزارهای  مانند 
در سطح پایینی بوده و در مقابل شبکه های اجتماعی و وبالگ ها به دلیل کم هزینه بودن و در دسترس 
بودن این ابزارها با استقبال بیشتری برای به کارگیری و استفاده در کتابخانه ها مواجه شده اند. بنابراین الزم 
است با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و مرتبط برای کارکنان و کاربران کتابخانه ها و همچنین فراهم 
ابزارهایی مانند  نمودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری الزم در محیط های دانشگاهی، امکان استفاده از 
شبکه های اجتماعی، وبالگ ها، پیام رسان فوری، آر.اس.اس، پادکست ها، ویکی ها، فروم ها و برچسب زنی را در 

کتابخانه های دانشگاهی ایران و برای کاربران آن فراهم کرد.
با توجه به یافته های پژوهش بررسی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی برتر دنیا نشان دادند که مهمترین 
کتابخانه های  وب سایت  در  بیش  و  کم  میزان  به  است  اشاره شده  آنها  به   2 نمودار  در  که  ابزارهای وب2 

دانشگاهی برتر دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند.
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لذا با توجه به ظهور فناوری های نوین و نقش حیاتی کتابخانه ها در ارائه اطالعات، کتابخانه ها به پیروی و 
ســازگاری با فناوری های روز وب مجبور هستند، از این رو باید پذیرای این فناوری ها باشــند. همچنین 
کتابخانه ها می توانند با به کارگیری خدمات وب2 به سوی نسل نوین کتابخانه ها یا همان کتابخانه 2 پیش 
رفته و کاربران را در امور کتابخانه ها، مانند انتخاب، سازماندهی و ذخیره اطالعات همچون کتابخانه های 
دانشگاهی برتر دنیا، مشارکت دهند. از آنجائی که کتابخانه 2، نظامی کاماًل مشارکتی را بر اساس همکاری 
دوسویه بین کتابداران و کاربران کتابخانه فراهم می کند و موجب بهبود خدمات کتابخانه و ایجاد محیطی 
تعاملی در کتابخانه ها می شود لذا پیشنهاد می شود از ابزارهای وب2 همچون شبکه های اجتماعی، وبالگ ها، 
پیام رسان فوری، آر.اس.اس، پادکست ها، ویکی ها، فروم ها و برچسب زنی در کتابخانه های دانشگاهی ایران 

نیز استفاده شود.

وبالگ ها
Blogs

ویکی ها
Wikis

مهم ترین ابزارهای وب 2,0 
جهت استفاده در وب سایت 

کتابخانه ها

شبکه های 
اجتماعی

پیام رسان فوری
Instant message

برچسب زنی
Tagging

آر.اس.اس
RSS

فروم
Forum

پادکست ها
Podcasts

نمودار 2. چرخه ابزارهای وب2 برای کتابخانه های ایران
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