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Objective: The purpose of this study is to compare the views of librarians of 
university and public libraries in Tehran about information dissemination 

services and valid news during the epidemic in terms of services and tools 

used and influential factors and variables. 
Materials and Methods: In terms of purpose, this research has been applied 

with a descriptive-analytical approach using documentary and survey 

methods. The research community is librarians working in university and 
public libraries in Tehran. Data were analyzed using descriptive and 

analytical statistics and statistical software "SPSS" version 26. 

Results: The average of information services provided in university and 
public libraries are between 3 and 4, and only the average of providing 

virtual services in the context of social networks in university libraries is 

higher than 4. In terms of tools used, social media tools in public libraries 
and database tools, social networks and media in university libraries have an 

average higher than 4. Influential variables can be traced in three parts of the 

organization and infrastructure, human capital and active use. From the 
librarians' point of view, the average of the influential variables in the 

organization and infrastructure, human capital and active using sectors is 

very high and higher than 4.In the area of organizational and infrastructure 
factors, for librarians of public libraries, the variable "working hours and 

number of manpower in the library" is more effective factor in providing 

these services. In the active user section, the variables of literacy level and 
age group of users in university and public libraries were less important than 

other variables. 

Conclusion: There is a significant difference between the attitudes of 
librarians of university and public libraries in Tehran towards the indicators 

related to the human capital variable among the variables affecting valid 

information dissemination services. 
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، دانشگاهیکتابخانه)های( 

 ، عمومیکتابخانه)های( 

، اشاعه اطالعات، گیریهمه

خدمات ، کتابداران

 .ایکتابخانه

 می شهر تهرانعمو و دانشگاهیهای کتابداران کتابخانه دیدگاههدف این پژوهش مقایسه  :هدف

رهای خدمات و ابزاگیری از نظر اشاعه اطالعات و اخبار معتبر در دوران همهمورد خدمات در 

 گذار است.تأثیرعوامل و متغیرهای  و مورد استفاده

های اده از روشبا استف تحلیلی-توصیفیکاربردی با رویکرد هش از لحاظ هدف، این پژو: روش

گاهی دانشهای کتابداران شاغل در کتابخانه پژوهش. جامعه ه استاسنادی و پیمایشی انجام شد

افزار آماری ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و به کمک نرمعمومی شهر تهران است. دادهو 

 تحلیل شد. 26نسخه « سااسپیاس»

 و 4تا  3ن های دانشگاهی و عمومی، بیمیانگین خدمات اطالعاتی ارائه شده در کتابخانه :هایافته

ر های دانشگاهی باالتهای اجتماعی در کتابخانهتنها میانگین ارائه خدمات مجازی در بستر شبکه

ر دهای اجتماعی و هبکمومی ابزار شهای عاست. از نظر ابزارهای مورد استفاده، در کتابخانه 4از 

ها دارای اجتماعی و رسانههای ی، شبکهاطالعات یهاگاهیپادانشگاهی ابزارهای های کتابخانه

رمایه س، سازمان و زیرساختگذار در سه بخش تأثیرمتغیرهای هستند.  4میانگین باالتر از 

ر دگذار أثیرتای ، میانگین متغیرهنت. از دیدگاه کتابداراقابل رهگیری اس انسانی و کاربری فعال

در  .تاس 4ز ابسیار زیاد و باالتر  ی فعالو کاربر سرمایه انسانیسازمان و زیرساخت،  هایبخش

و  ساعت کار»های عمومی متغیر کتابداران کتابخانه ، از نظرسازمان و زیرساختبخش عوامل 

ی رخش کارباین خدمات است. در بتری بر ارائه مؤثرعامل « تعداد نیروی انسانی در کتابخانه

ت مومی اهمیعدانشگاهی و های ، متغیرهای سطح سواد و گروه سنی کاربران در کتابخانهفعال

 اند. کمتری در مقایسه با سایر متغیرها داشته
های دانشرگاهی و عمرومی شرهر تهرران تفراوت میان نگررش کتابرداران کتابخانره :گیرینتیجه

گرذار برر رتأثی از میان متغیرهرای ای مربوط به متغیر سرمایه انسانیهمعناداری نسبت به شاخص

 وجود دارد. خدمات اشاعه اطالعات معتبر

های دانشگاهی و مقایسه دیدگاه کتابداران کتابخانه(. 1400) سمیه، آبادیجعفری باقی؛ و یگانه، امینی ؛مهدیه، زادهرمضان: استناد

رسانی داری و اطالعتحقیقات کتاب. گیریاعه اطالعات معتبر در دوران همهعمومی شهر تهران در مورد خدمات اش
 DOI: 10.22059/jlib.2022.341824.1607  .77-100(، 4) 55، دانشگاهی
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 مقدمه. 1

، خدمت به اجتماع است که طالعاتی عصر حاضردر جوامع اها و مراکز اطالعاتی هدف اصلی کتابخانه

با توجه به ، به بیان دیگرپذیرکردن و اشاعه منابع اطالعاتی معتبر است. یکی از ارکان اصلی آن دسترس

ها، دسترسی به اطالعات معتبر در کمترین زمان ممکن و با حداقل سیالب عظیم اطالعاتی در تمام حوزه

 بدون شک(. 1389زبردست، ؛ 1391مرادی، است ) کز فوقادر مر عاتهزینه از اهداف اصلی اشاعه اطال

در دو  .ویژه در ارتباط با ارزیابی و اعتبارسنجی اطالعات وجود دارده هایی جدی بدر این مسیر چالش

بودن  میر و ناشناختهوباالی مبتالیان و مرگ نسبتا  در جوامع و آمار  19سال اخیر با فراگیری سریع کووید 

)نوروزی و  ز جوانب گوناگون از یک سو و تولید واکسن و عوارض مرتبط با واکسن از سوی دیگرآن ا

ای از که آمیختهه ، اطالعات و اخبار مرتبط زیادی در این حوزه در کل جهان منتشر شد(2022، 1همکاران

جمله افزایش . این موضوع بدون شک پیامدهای منفی زیادی از استاخبار و اطالعات معتبر و نامعتبر 

 . ه استبهینه بیماری را به همراه داشت نگرانی و اضطراب افراد و به دنبال آن عدم کنترل

حضوری و خدمات جدید و متنوع انواع با ارائه  اندنمودهکتابداران تالش در شرایط بحرانی اخیر 

حسینی، حجت ؛1399 زاده،ریزی و سعیدیاشرفی برخط رضایت کاربران خود را جلب کنند )طاهری،

 برخی، طور مثاله (. ب1400، رانیا یرسانو اطالع یانجمن کتابدار؛ 1399، پورو کاظم ریزی؛ اشرفی1399

جع الکترونیکی برای مخاطبان تشویق شدند و در اگذاشتن اطالعات توسط مرها در به اشتراککتابخانه

هایی ند تا در حیطه سالمت پیشنهادها و ارائهها پیوندهایی را فراهم کردکنار آن تعداد زیادی از کتابخانه

بدون شک  (.2020، 2و بهداشت در دسترس افراد قرار دهند )وانگ و الند 19در خصوص کووید 

کنندگان اصلی اطالعات نقش کلیدی در اشاعه اطالعات معتبر و ها و کتابداران به عنوان اشاعهکتابخانه

؛ 2020؛ وانگ و الند، 2021، 3؛ بنگانی1399؛ زنگنه، 1399ی، اصغر)علی مبارزه با اخبار جعلی دارند

کتابداران وابسته به هر سازمانی که باشند از عمومی گرفته تا ، . در واقع(2020، 4چاکرابتری و همکاران

های سواد اطالعاتی بوده و از سوی نهادهای مذکور برای فعالیت تخصصی و دانشگاهی باید دارای مهارت

شود می سبببحرانی آموزش ببینند. تجهیز کتابداران به سواد اطالعاتی در وهله نخست  در این شرایط

شدن کاربران خود دهند و در وهله بعدی، از گرفتار اطالعات و اخبار معتبر را از اخبار جعلی تشخیص آنها

در عصر ، نابراینبدر دام اخبار نامعتبر جلوگیری کرده و اشاعه اطالعات معتبر را در جامعه تسهیل کنند. 

_______________________________________________________________ 
1 Noruzi et al. 
2 Wang & Lund 
3 Bangani 
4 Chakraborty 
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، آگاهی از اطالعات سالمت عمومی با استفاده از منابع مورد گیریویژه شرایط بحرانی همهه ب اطالعات

و  شتههای اجتماعی برای به حداقل رساندن استفاده از اخبار جعلی نقش کلیدی دارسانه نظیر اعتماد

چوکوئری و ؛ 2021بنگانی، باشند ) داشته گونه اطالعاتتوانند نقش حیاتی در انتشار اینکتابداران می

 (.2020، 1همکاران

شده در تاریخ گیر شناختهن بیماری همهنخستی 19 در بیانیه مشترک سازمان بهداشت جهانی نیز کووید

است تا مردم را  س گسترده به کار گرفته شدههای اجتماعی در مقیابشر است که در آن فناوری و رسانه

 ،(. از نگاهی دیگر1399اصغری، فیزیکی سالم و به هم متصل نگه دارند )علیبدون نیاز به حضور 

عمومی باید در حوزه مدیریت بحران و شیوه رویارویی با دانشگاهی و های ها از جمله کتابخانهکتابخانه

آنها  له باریزی کنند تا بتوانند در مقابها به درستی برنامهگیریبینی از جمله همهحوادث غیرقابل پیش

ت علمی ئن دانشگاهی که در خدمت اعضای هیاها و کتابدارکتابخانه در این میانمقتدرانه عمل نمایند. 

کنند، درصدد هستند در وهله دانشگاه و دانشجویان بوده و برای رفع نیاز اطالعاتی آنان، نقش ایفا می

(. 2015، 2ئه دهند )کومارنخست اطالعات معتبر را شناسایی کنند و در زمان مناسب به کاربر ارا

سازی فراگیر نقش مهمی در رسانی،و اطالع نمودی از نهادهای آموزشیبه منزله  نیز های عمومیکتابخانه

 (. 1382 )عباداللهی، دارنددانش همگانی معتبر  اطالعات و

 ها وبرای اشاعه اطالعات معتبر، مقدماتی در ابعاد مختلف نظر و عمل الزم است که کتابخانه

تقویت ارتباط و اعتماد میان جامعه و کتابخانه به ، طور مثاله ب .است به آنها توجه کنند ضروریکتابداران 

که  (. از آنجا2014، 3شود )وارهیماثربخشی نقش کتابداران در اشاعه اطالعات معتبر در جامعه منجر می

ها به سمت محیط کتابخانه رویکرد و مقصد نهایی حرکت به سمت جامعه است، کتابداران بایستی از

، 4جامعه حرکت کنند و اثرگذاری و توانمندی خود را به طور منظم در هر شرایطی نشان دهند )آری

باشد و با عات جامعی از کاربران خود داشته(. از نظر علوم شناختی نیز یک کتابدار باید اطال2017

شنا باشد تا در شرایط الزم نسخه مناسب را های اجتماعی، اخالقی، اقتصادی، فرهنگی و ... وی آویژگی

بنابراین، با توجه به اهمیت اشاعه اطالعات معتبر در (. 2019،  5، هارونا و راجاپاکستحویل او دهد )مادو

های پژوهشی موجود در این و نقش خطیر کتابداران در این مهم از یک سو و خأل هاگیریدوران همه

افراد جامعه در ایران در پاسخ به ۀ این اساس که میزان آشنایی و استفاد زمینه از سوی دیگر، و همچنین بر

_______________________________________________________________ 
1 Chukwuyere  
2 Kumar 
3 Varheim  
4 Ari  
5 Madu, Haruna, & Rajapakse  
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 ،ها بوده و در واقعکتابخانهدانشگاهی و عمومی بیشتر از سایر  هاینیازهای اطالعاتی خود از کتابخانه

وهش حاضر پژ ،کنندها مراجعه میها در مقایسه با انواع دیگر کتابخانهکاربران بیشتری به این نوع کتابخانه

های دانشگاهی و عمومی کتابخانهکتابداران  دیدگاهاست که اصلی گویی به این پرسش درصدد پاسخ

رو، پژوهش حاضر درصدد اشاعه اطالعات و اخبار معتبر چگونه است؟ از این خدمات مورددر شهر تهران 

 است: های زیرپرسشپاسخگویی به 

 است؟ ونهچگعمومی دانشگاهی و های کتابخانهوضعیت خدمات اشاعه اطالعات معتبر در . 1

 های دانشگاهی و عمومی کدامند؟ابزارهای گردآوری اطالعات معتبر در کتابخانه. 2

از  نامعتبر ور جعلی گذار بر ارائه خدمات اشاعه اطالعات معتبر و مقابله با اخباتأثیرمتغیرهای . 3

 کدام است؟عمومی دانشگاهی و های کتابداران کتابخانه دیدگاه

 پیشینۀ پژوهش. 2

ودی در رابطاه باا هاای محادپژوهش های اطالعااتی داخلای و خاارجی مشاخص شادبا جستجو در پایگاه

 ی انجاام شادههااو بیشاتر پژوهشمبتنی بر اشاعه اطالعات و اخبار معتبر انجام گرفتاه  ایکتابخانه خدمات

در  .ه استگیری بودرسانی در دوران همهعاطالها و مراکز خدمات کتابخانه یانقش کتابداران حول محور 

 19 گیری کوویاددوران هماه مجماوع در درکه  نشان دادمطالعه موردی  در یک( 1399زنگنه )این زمینه 

 حاکی از این بود( 1399اصغری )علی پژوهش. اندها به خدمات از راه دور روی آوردهتقریبا تمام کتابخانه

عماوم جامعاه در  یآگااه جیترو یشامل سه بخش اصل 19 دیکوو یریگهمه طیکتابداران در شرا فیوظا

 یاساسا یهااازیباه ن ییتحاوالت و پاساخگو نیارائاه اطالعاات در ماورد آخار ،یرابطه با بهداشت عموم

هاا در های دانشاگاهی و چالش( در پژوهشای واکانش کتابخاناه1399حجت حسینی )بوده است. کاربران 

گیری  مورد بررسی قرار ای متخصصان را در زمان همهی خدماتی و نقش حرفهو الگوها 19دوران کووید 

...  ها وگاهروزرسانی مرتب وببه ،هاشدن فیزیکی کتابخانهه الگوهای خدماتی دورکاری و بستهداد. از جمل

 و دیاجد یهاایفناور جاادی، ایتالیجید یدگرگون در راستایکشورها  دیجد یهااستیارائه س .ه استبود

ی پژوهش هاافتهی .از دیگر نتایج پژوهش فوق بودمناسب با هدف ارائه خدمات از راه دور  یهارساختیز

 یمیمساتق تاأثیر یعماوم یهاکاه کتابخاناه باوداز آن  یحاک( 1399) زادهیدیو سع یزیر یاشرف، طاهری

سه عامال  نیزها دادهتحلیل . گذارندیم یو اجتماع یاقتصاد ،یفرهنگ نهیعملکرد جامعه هدف در زم یرو

کاه شاامل اقادامات پیشاگیرانه و بهداشاتی در  دادهای عمومی نشان اصلی را در خصوص مسائل کتابخانه

کیاا هاتفیو  آورناد، قناواتی ها در ارائه خدمات اسات.ها و چالشخدمات، محدودیت ۀها، توسعکتابخانه

های اجتمااعی در در باه کاارگیری شابکه های دانشاگاهی( در پژوهشی به بررسی جایگاه کتابخانه1400)
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مواردی نظیر  هانهیشیپ مطرح شده در پژوهش و مرور یهابر اساس پرسش. بوددوران بحران کرونا پرداخته

ها، شابکه نیاو علات انتخااب ا یدانشاگاه هایکتابخانه مورد استفاده توسط یاجتماع هایشبکه ییشناسا

با استفاده از  یخدمات آموزشۀ ارائ یبرا یدانشگاه هایکتابخانه یدگآما زانیکاربرد آنها، برآورد م زانیم

 ،یاجتمااع یهااساتفاده از شابکه در یدانشاگاه یهاکتابخاناه یهااچالش ییشناساا ،یاجتمااع یهاشبکه

، ارائاه دهناد توانندیم یاجتماع هایشبکه در بستر یدانشگاه هایکتابخانه که یخدمات آموزش ییشناسا

 شود.خارجی مرتبط پرداخته میهای پژوهشبه مرور در ادامه  است.قابل پاسخ 

( در پژوهشی نقش متخصصان علم اطالعات در دسترسی باه اطالعاات 2020) 1چاکرابتری و همکاران

دسات  . نتیجاه باهدادنادسی قرار رمورد بر در کشور هندرا کرونا  گیریهمهدرست و منابع معتبر در زمان 

اند و باه توجهی در تولیاد اطالعاات معتبار داشاتهها در طول زندگی بشر نقش قابلنهآمده نشان داد کتابخا

( 2020) 2در پژوهشی دیگر توسط چوکوئری و همکاران اند.شناخته شده معتبرعنوان یک مرجع اطالعاتی 

ایان ارزیاابی شاد. در  19های اجتمااعی در انتشاار اطالعاات بهداشاتی کوویاد استفاده کتابداران از رسانه

ماورد  19های اجتماعی برای انتشار اطالعات کووید پژوهش استفاده کتابداران از منابع مورد اعتماد رسانه

های انجاام گرفتاه، پژوهشاگران باه ایان نتیجاه رسایدند کاه در عصار بحث قرار گرفات. پاس از بررسای

خبار جعلی نقش کلیدی اطالعات، آگاهی از اطالعات سالمت عمومی برای به حداقل رساندن استفاده از ا

   باشند. توانند نقش حیاتی در انتشار این اطالعات داشتهدارد و کتابداران می

های عمااومی اطالعااات خبااری تهیااه شااده توسااط کتابخانااه ،( در پژوهشاای2020) 3وانااگ و لنااد

 باودوضاوع مورد بررسی قرار دادند. نتایج نهایی حاکی از ایان مرا  19کووید  گیریهمهدر  متحدهایاالت

گذاشتن اطالعات توسط مرجاع الکترونیکای بارای مخاطباان ها در به اشتراککه تعداد زیادی از کتابخانه

را فاراهم کردناد تاا در حیطاه ساالمت پیونادهایی ها تشویق شدند و در کنار آن تعداد زیادی از کتابخاناه

در پژوهشای  (2021) 4بانگاانی .و بهداشت در دسترس افراد قرار دهند 19در خصوص کووید  هاییپیشنهاد

ه بررسی کرددر آفریقای جنوبی  اهای دانشگاهی در مبارزه با اخبار جعلی در دوران کرونا رنقش کتابخانه

در مبارزه با اخبار جعلی به طور کلای و باه  ی دانشگاهیهاییدی بر نقش کتابخانهأ. نتایج این مطالعه تاست

ان اطالعات نقاش ظکه کتابداران به عنوان حاف نموده تأکیدنکته  طور خاص در زمان بحران است و بر این

  نند.کر مبارزه با اخبار جعلی ایفا میکلیدی و مهمی د

_______________________________________________________________ 
1 Chakraborty 
2 Chukwuyere  
3 Wang & lund  
4 Bangani 
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 شاتربی تمرکز مطالعااتدهد های مرتبط در داخل و خارج از کشور نشان میمرور پیشینهطور که همان

 العااتاشااعه اطخدمت  از جمله گیریهمه دمات در دورانها و کتابداران در ارائه خروی نقش کتابخانه

اده در ماورد اساتف خدمات قابل ارائه و ابزارهایو تاکنون پژوهشی به بررسی  ه استمعتبر در این زمینه بود

 است. نپرداختهران از دیدگاه کتابداگونه خدمات گذار بر ارائه اینتأثیرعوامل این زمینه و همچنین بررسی 

 روش پژوهش. 3

های اسنادی و از روش با استفاده تحلیلی-یفیتوصای کاربردی است که با رویکرد مطالعهپژوهش حاضر 
ارهای ت و ابزخدمابا استفاده از روش اسنادی،  در گام نخستبر این اساس . ه استپیمایشی انجام شد

یق متون ر از طرتبه اطالعات معبر ارائه خدمات اشاع مؤثرعوامل و متغیرهای ها و مورد استفاده در کتابخانه
 خارجی های اطالعاتی معتبر داخلی ودر پایگاه پژوهش هایو کلیدواژه مرتبط با موضوعهای و پژوهش

های ادهدکند تا با استفاده منظم از شناسایی شد. روش اسنادی روشی است که پژوهشگر تالش می
ند. در کقدام ع پژوهش خود ابندی و ارزیابی مطالب مرتبط با موضواسنادی، به کشف، استخراج، طبقه

چند  خواندن شوند که بسیار روشمندتر از صرفمتعددی به کار گرفته می فنوندر روش اسنادی ، واقع
ه جامعه دیدگا وبعد، با استفاده از روش پیمایشی، نگرش  گاممتن قابل دسترس در کتابخانه است. در 

یده یی شده سنجمتغیرهای شناساها و در کتابخانه خدمات و ابزارهای مورد استفادهانسانی پژوهش نسبت به 
ه در آن کهای پژوهش در علوم انسانی است ترین روشترین و متداولشد. پیمایش یکی از مرسوم

ها و نگرش ها،هکند به کمک ابزارهایی مثل پرسشنامه و گاه مصاحبه تصویری از دیدگاپژوهشگر سعی می
 (. الزم1393 در حوزه موضوعی مشخص به دست آورند )منصوریان، رفتارهای گروهی از افراد جامعه را

ی گام اجراه و هنشوند، ناظر به زمان حال بودهایی که با روش پیمایشی انجام میبه توضیح است پژوهش
 کند.پژوهش هیچ تغییری روی متغیرها صورت نگرفته و فرایند پژوهش تغییر نمی

های عمومی های عمومی )وابسته به نهاد کتابخانهکتابخانه کتابداران شاغل درتمام جامعه پژوهش، 
زمان دانشگاهی )وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( شهر تهران است. های کتابخانهکشور( و 

 بوده است.ها کتابخانه کامل نسبتا  بازگشاییو پس از  19گیری کووید سال دوم بحران همهانجام پژوهش 
کرجسی و  جامعه و نمونه حله پیمایش و توزیع پرسشنامه، بر اساس جدول اندازهحجم نمونه در مر

به ابزارهایی نیاز بود  هاداده یآورجمع( تعیین شد. همچنین در این پژوهش، برای 1387)دیانی،  1مورگان
مین در ه .بستگی داشت میدانیو  ماهیت و روش پژوهش اسنادی جمله ازکه نوع آن به عوامل گوناگونی 

خدمات قابل ارائه در این زمینه و ابزارهای جهت شناسایی و استخراج راستا در بخش نخست پژوهش، 
از ابزار ها گذار بر اشاعه اطالعات معتبر از طریق کتابخانهتأثیرمهم و متغیرهای  هامؤلفهو  مورد استفاده

_______________________________________________________________ 
1 Krejcie & Morgan 
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بر  گویه 50ساخته شامل محقق استفاده شد؛ در بخش دوم، از پرسشنامه و سیاهه وارسی بردارییاداشت
شده در  های شناساییست که بر اساس متغیر( استفاده شده اای )طیف لیکرتاساس یک مقیاس پنج درجه

شوند؛ قسمت تقسیم می سهبه  ت پرسشنامهسؤاال. شناختی طراحی شدگام قبلی و اخذ مشخصات جمعیت
مربوط به قسمت دوم  اشاعه اطالعات معتبر، گذار بر ارائه خدماتتأثیرمتغیرهای قسمت اول مربوط به 

های مورد استفاده در اطالعات معتبر و قسمت سوم مربوط به انواع ابزار خدمات اشاعهانواع 
است. الزم به توضیح است پس از کسب روایی و پایایی الزم، پرسشنامه در قالب الکترونیکی هکتابخانه

روش تصادفی ساده، مبنای ، بنابراینها ارسال شد. تابخانهآماده و پیوند آن برای کتابداران شاغل در ک
در محاسبۀ پایایی و روایی پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری گیری در پژوهش حاضر بود. نمونه

نظران و خبرگان و برای پایایی پرسشنامه از اطالعات، برای تعیین روایی از اظهارنظر ده تن از صاحب
گیری استفاده شد. مقدار عددی ریق محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهروش آلفای کرونباخ از ط
دست آمده که این  به 954/0گویه پرسشنامه را در نظر گرفته است، برابر با  50ضریب آلفای کرونباخ که 

 دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است. بیشتر بوده و نشان 7/0عدد از 
افزار آماری نرماز های به دست آمده ه بر اساس اهداف و دادههای حاصل از پرسشنامدر تحلیل داده

و مجموعۀ فنون آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. به این صورت که برای  26نسخه « 1اساسپیاس»
بر اشاعه اطالعات معتبر و خدمات و ابزارهای  مؤثرشناختی جامعه، عوامل های جمعیتتوصیف ویژگی

های میاانگین، انحاراف معیاار و درصاد استفاده طح آمار توصیفی از جداول و شاخصمورد استفاده در س
از آزمون یو  دانشگاهی و عمومیهای شد. همچنین به منظور مقایسه نگرش کتابداران در کتابخانه

های مرکزی دو جامعه مستقل است و برای مقایسه شاخص 3آزمون ناپارامتری آماری»که یک  2ویتنیمن
 رود.به کار میهای آن جوامع دارای توزیع نرمال نیستند، ادهکه د

 های پژوهشیافته. 4

اد درصد( از افر 8/45نفر ) 39آوری شده نشان داد های جمعهای حاصل از پرسشنامهتجزیه و تحلیل داده
در  کننده در پژوهشدرصد( از افراد شرکت 9/52نفر ) 45های دانشگاهی و کننده در کتابخانهشرکت
های ر کتابخانهدمیانگین سنوات خدمت کتابداران اند. ودههای عمومی در شهر تهران شاغل بکتابخانه

ر داست. سال  28/13های عمومی میانگین سنوات خدمت کتابداران در کتابخانهسال و  31/19دانشگاهی 
مده است یفی آآمار توصشناختی با استفاده از فنون ادامه تجزیه و تحلیل مربوط به متغیرهای جمعیت

 (.1)جدول 
  

_______________________________________________________________ 
1 SPSS: Statistical Package for Social Sciences  
2 Mann-Whitney U 
3 Non-Parametric Statistical Test 
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 شناختی. آمار توصیفی متغیرهای جمعیت1 جدول

 درصد فراوانی دامنه متغیر کتابخانه متغیر

 جنسیت

 دانشگاهی
 5/37 12 مرد
 5/62 20 زن

 عمومی
 20 9 مرد
 80 36 زن

 سن

 دانشگاهی

 - - 25کمتر از 
 8/18 6 35تا  25
 4/59 19 46تا  36
 9/21 7 به باال 47

 عمومی

 2/2 1 25کمتر از 
 4/24 11 35تا  25
 60 27 46تا  36
 3/13 6 به باال 47

 هلأت

 دانشگاهی
 9/21 7 مجرد

 1/78 25 هلأمت

 عمومی
 6/15 7 مجرد

 2/82 37 هلأمت

 تحصیالت

 دانشگاهی

 - - زیر دیپلم و دیپلم
 - - کاردانی
 3/6 2 کارشناسی

 1/53 17 کارشناسی ارشد
 6/40 13 دکتری

 عمومی

 2/2 1 زیر دیپلم و دیپلم
 9/8 4 کاردانی
 20 9 کارشناسی

 4/64 29 کارشناسی ارشد
 4/4 2 دکتری

پست و 
های جایگاه

 سازمانی

 دانشگاهی

 8/43 14 مدیر
 6/40 13 کتابدار
 3/6 2 کارمند
 4/9 3 سایر

 عمومی

 20 9 رمدی
 3/73 33 کتابدار
 7/6 3 کارمند
 - - سایر
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وضعیت 
 استخدامی

 دانشگاهی

رسمی، پیمانی و رسمی 
 آزمایشی

25 1/78 

 5/12 4 همکار قرارداد کار معین
 4/9 3 سایر

 عمومی

رسمی، پیمانی و رسمی 
 آزمایشی

39 7/86 

 2/2 1 همکار قرارداد کار معین
 1/11 5 سایر

 

ر های پژوهش با استفاده از فنون آماهای پژوهش حاضر در قالب پاسخگویی به پرسشر ادامه یافتهد

 توصیفی و تحلیلی آمده است.

دانشگاهی و های وضعیت خدمات اشاعه اطالعات معتبر در کتابخانه: وم پژوهشاول و د پرسشپاسخ 

مومی عدانشگاهی و های انهاست؟ ابزارهای گردآوری اطالعات معتبر در کتابخ چگونهعمومی 

 کدامند؟

اد نشان دهای دانشگاهی در کتابخانهات اشاعه اطالعات معتبر های مربوط به خدمتجزیه و تحلیل داده

انگین ، می3تا  2بین  «های مختلف هفتگی و ماهانهبریده جراید و برگزاری نشست»میانگین خدمات 

شنایی با های نوین، سواد اطالعاتی، آایی با فناوریهای آموزشی )آشنبرگزاری کارگاه»خدماتی نظیر 

 به صورت فیزیکی و مجازی، برگزاری« از کتابدار بپرس»بودن خدمات های اجتماعی و ...(، فعالشبکه

بین  «عتبر چاپیتاب و آثار مکتابخانه و معرفی ک وبگاهها، ارائه خدمات مجازی در بستر سمینارها و همایش

از ، یگرداست. از سوی  4تر از باال «های اجتماعیخدمات مجازی در بستر شبکه»ارائه  و میانگین  4تا  3

های اجتماعی، کهارائه خدمات مجازی در بستر شب»خدمت پرسش شده از کتابداران، مواردی نظیر  8میان 

ای ههای نوین، سواد اطالعاتی، آشنایی با شبکههای آموزشی )آشنایی با فناوریبرگزاری کارگاه

ها و مایشهرگزاری به صورت فیزیکی و مجازی،  ب« از کتابدار بپرس»اجتماعی و ...(، فعال بودن خدمات 

ده دمات بریرائه خاکتابخانه، معرفی کتاب و آثار چاپی،  وبگاهها، ارائه خدمات مجازی در بستر سمینار

های عمومی به خود ابخانها در کتر 4تا  3میانگین  ،«های هفتگی و ماهانهبرگزاری نشست و جراید

 اند. اختصاص داده

کارشناسان و خبرگان، »های دانشگاهی، ابزارهایی مانند در کتابخانهاز نظر ابزارهای مورد استفاده در 

و ابزارهایی نظیر  4تا  3دارای میانگین بین  «ایها و منابع چندرسانهها و خبرگزاریمنابع چاپی، روزنامه

دارای میانگین باالتر از  «هاهای اجتماعی و رسانهالمللی( و شبکهی معتبر )داخلی و بینهای اطالعاتپایگاه»



 
 1400، 4، شماره 55دوره  ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق

 

86 

 خدمات اشاعههای عمومی جهت ارائه کتابخانههستند. این در حالی است که نتایج نشان داد در  4

معتبر )داخلی و  پایگاه اطالعاتی»شده از کتابداران، ابزارهایی نظیر ابزار پرسش 7عات معتبر، از میان اطال

، «ایمنابع چند رسانه و هاها و خبرگزاریها، منابع چاپی، روزنامهالمللی(، کارشناسان و خبرگان، رسانهبین

در ادامه به باال هستند.  4حائز میانگین  «های اجتماعیشبکه»را به خود اختصاص داده و تنها  4تا  3میانگین 

های دانشگاهی و بخانهستفاده در اشاعه اطالعات معتبر در کتاآمار توصیفی خدمات و ابزارهای مورد ا

 .(2)جدول  ه استعمومی آمد

. آمار توصیفی خدمات و ابزارهای مورد استفاده در اشاعه اطالعات معتبر در 2جدول 

 دانشگاهی و عمومیهای کتابخانه

 

نوع 

 کتابخانه
 میانگین

انحراف 

 معیار
 بیشترین کمترین

 خدمات
 5 25/2 86522/0 61/3 دانشگاهی

 5 50/1 94654/0 5028/3 عمومی

 ابزار
 5 57/2 67445/0 989/3 دانشگاهی

 5 43/1 86816/0 7175/3 عمومی

ه استای اشاعرابزارهای مورد استفاده در  ، از نظر کتابداران میانگین خدمات و2بر اساس جدول 

ر های عمومی است. داهی بیشتر از کتابخانههای دانشگگیری در کتابخانهاطالعات معتبر در دوران همه

ر دت معتبر طالعاادامه آمار استنباطی مربوط به مقایسه خدمات و ابزارهای مورد استفاده در اشاعه ا

 . (3)جدول  ه استاز دیدگاه کتابداران آمد دانشگاهی و عمومیهای کتابخانه

فاده در اشاعه اطالعات معتبر در . آمار استنباطی مقایسه خدمات و ابزارهای مورد است3جدول 

 دانشگاهی و عمومیهای کتابخانه

 
 تعداد کتابخانه

رتبه 

 میانگین

مجموع 

 هارتبه

 منآماره 

 یتنیو
 معناداری

 خدمات
 1272 75/39 32 دانشگاهی

696 804/0 
 1731 47/38 45 عمومی

 ابزار
 20/1288 27/40 32 دانشگاهی

500/679 675/0 
 50/1714 10/38 45 عمومی

در و  75/39های دانشگاهی در کتابخانه، مقدار میانگین رتبه وضعیت خدمات 3اساس جدول  بر
مقدار احتمال  از آنجا کهاست.  696 ویتنیمناست. همچنین آماره آزمون  47/38های عمومی کتابخانه
ت خدمات اطالعاتی ارائه تفاوت معناداری از نظر وضعی، بنابراین. است 05/0تر از و بزرگ 804/0آزمون 
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 ،وجود ندارد. از سوی دیگر دانشگاهی و عمومیهای شده مبتنی بر اشاعه اطالعات معتبر میان کتابخانه
و در  27/40های دانشگاهی در کتابخانهاطالعات معتبر  مقدار میانگین رتبه ابزارهای گردآوری

است. از آنجا که  5/679ویتنی ه آزمون منهمچنین مقدار آمار .به دست آمد 10/38های عمومی کتابخانه
میان  از نظر کتابداران، درکه توان نتیجه گرفت است، می 05/0تر از و بزرگ 675/0مقدار احتمال آزمون 

گردآوری اطالعات معتبر تفاوت معناداری وجود های در خصوص ابزار دانشگاهی و عمومیهای کتابخانه
 ندارد.

اخبار  قابله بامگذار بر ارائه خدمات اشاعه اطالعات معتبر و تأثیررهای متغی سوم پژوهش: پرسشپاسخ 

 های دانشگاهی و عمومی کدام است؟جعلی و نامعتبر از دیدگاه کتابداران کتابخانه
لی و خبار جعاله با گذار بر ارائه خدمات اشاعه اطالعات معتبر و مقابتأثیرتجزیه و تحلیل متغیرهای 

انجام  یهگو 35 در قالب سرمایه انسانی و کاربری فعال، سازمان و زیرساختامل نامعتبر در سه بخش عو
 .(4)جدول  شد

 های دانشگاهی و عمومیدر کتابخانه گذار بر ارائه خدمات اشاعه اطالعات معتبرتأثیر. متغیرهای 4جدول 

 کاربری فعال سرمایه انسانی سازمان و زیرساخت
 وبگاهبودن  دارا

ذاری و گااااامااااادیریت )سیاسااااات
 ریزی(برنامه

 منطقه جغرافیایی کتابخانه
 بودجه کتابخانه

های دسترسااای کتابخاناااه باااه شااابکه
 اجتماعی

 های فناوریزیرساخت

هااااای خبااااری و اشااااتراک پایگاه
 اطالعاتی معتبر

ساعات کار و تعداد نیروی انسانی در 
 کتابخانه

 رشته و مقطع تحصیلی کتابداران

ی ارزش قائل شدن سازمان ماادر بارا
 ابتکار و خالقیت کتابداران

بر نیازهای اطالعاتی مخاطبان /  تأکید
 نفعانذی

 ای کتابداراناخالق حرفه
 دارا بودن تفکر انتقادی کتابداران

 ارتباط مؤثر و متقابل کتابداران وکاربران
های اطالعااتی و میزان آشنایی کتابداران با پایگاه

 خبری معتبر
حوه جستجوی صحیح میزان آشنایی کتابداران با ن
 های اطالعاتیدر اینترنت و پایگاه

 رضایت از انجام کار مفید و سودمند برای جامعه
 های آموزشی متناسب برای کتابداراندوره

 رضایت شغلی
 امنیت شغلی

 آگاهی فرد از انتظارات سازمان از او
ارائه بازخورد ارزیابی عملکارد مناساب از طارف 

 سازمان به فرد
جااو همکاااری و اعتماااد در میااان  برخااورداری از

 هابخش
 تعهد سازمانی کتابداران

های اجتماعی و فعالیات ماؤثر در آشنایی با شبکه
 آنها

 ها و آموزش الزم به کتابدارانزیرساختۀ توسع
 رضایت کتابداران از منزلت اجتماعی

 سطح سواد کاربران
 گروه سنی کاربران

 توانایی تشخیص نیاز اطالعاتی
کردن نیاز اطالعااتی در حتوانایی مطر
 الؤقالب س

هااای میاازان آشاانایی کاااربر بااا پایگاه
اطالعاااااتی معتباااار )داخلاااای و 

 المللی(بین
تواناااااایی جساااااتجوی پیشااااارفته در 

هاای موتورهای جستجو و پایگاه
 اطالعاتی

توانااایی کاااربر در ارزیااابی اطالعااات 
 شدهبازیابی

 بودن تفکر انتقادی دارا
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بودن  رادا»های دانشگاهی، میانگین متغیرهای در کتابخانهنشان داد و تحلیل تجزیه  نتایجدر ادامه 

ی ریزی(، منطقه جغرافیایی کتابخانه، بودجه کتابخانه، دسترسگذاری و برنامه، مدیریت )سیاستوبگاه

های خبری و اطالعاتی معتبر، های فناوری، اشتراک پایگاههای اجتماعی، زیرساختکتابخانه به شبکه

اتی بر نیازهای اطالع تأکیدرای ابتکار و خالقیت کتابداران و شدن سازمان مادر بزش قائلار

اد ساعت کار و تعد»، متغیر به باالست. از نظر این کتابداران 4در سطح بسیار زیاد و  «نفعانمخاطبان/ذی

ه بود 4تا  3گین بین ه دارای میاندر کتابخان «رشته و مقطع تحصیلی کتابداران»و همچنین  «نیروی انسانی

هی های دانشگاهای عمومی نسبت به کتابداران کتابخانهبنابراین در این بخش، کتابداران کتابخانه .است

ات عه اطالعدمات اشاتری بر ارائه خمؤثررا عامل « ساعت کار و تعداد نیروی انسانی در کتابخانه»متغیر 

ساخت از های عمومی، در بخش سازمان و زیرکتابخانهدر این در حالی است که اند. معتبر در نظر گرفته

گذاری و سایت، مدیریت )سیاستبودن وبدارا »متغیر مورد بررسی، میانگین متغیرهای  11میان 

های تهای اجتماعی، زیرساخریزی(، منطقه جغرافیایی، بودجه کتابخانه، دسترسی کتابخانه به شبکهبرنامه

 تابخانه،کی انسانی در ری و اطالعاتی معتبر، ساعت کار و تعداد نیروهای خبفناوری، اشتراک پایگاه

ن/ذی ی مخاطباطالعاتابر نیازهای  تأکید و ارزش قائل شدن سازمان مادر برای ابتکار و خالقیت کتابداران

و اد در سطح زی «بدارانرشته و مقطع تحصیلی کتا»به باال و میانگین متغیر  4در سطح بسیار زیاد و  «نفعان

 است. 4و  3بین 

رمایه س، در بخش میدانشگاهی و عموهای در کتابخانه که دهنده این استنتایج نشان، از سوی دیگر

فکر ای کتابداران، دارا بودن تاخالق حرفه»متغیر مورد بررسی میانگین متغیرهای  16، از میان انسانی

های گاهن با پایی کتابدارابران، میزان آشنایکتابداران و کار مؤثرو  انتقادی کتابداران، ارتباط متقابل

های گاهو پای جستجوی صحیح در اینترنتۀ اطالعاتی و خبری معتبر، میزان آشنایی کتابداران با نحو

بداران، های آموزشی متناسب برای کتااطالعاتی، رضایت از انجام کار و سودمند برای جامعه، دوره

اسب ملکرد منعزیابی از انتظارات سازمان از او، ارائه بازخورد اررضایت شغلی، امنیت شغلی، آگاهی فرد 

ن، کتابدارا ها، تعهد سازمانیاز طرف سازمان به فرد، برخورداری از جو همکاری و ارتباط در بین بخش

ن و ه کتابدارادر آنها، توسعه زیرساخت و آموزش الزم ب مؤثرهای های اجتماعی و فعالیتآشنایی با شبکه

 به باالست.  4در سطح زیاد و  «کتابداران از منزلت اجتماعیرضایت 

ی عمومی، در بخش کاربردانشگاهی و های ها نشان داد در کتابخانههمچنین تجزیه و تحلیل داده

توانایی تشخیص نیاز اطالعاتی، توانایی مطرح کردن »متغیر مورد بررسی میانگین متغیرهای  8، از میان فعال

المللی(، توانایی نیاز اطالعاتی در قالب سؤال، میزان آشنایی کاربر با پایگاه اطالعاتی معتبر )داخلی و بین
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های کاربر در ارزیابی اطالعات بازیابی شده، توانایی جستجوی پیشرفته در موتورهای جستجو در پایگاه

به باالست. این در حالی است که متغیرهای  4در سطح بسیار زیاد و  «انتقادی ا بودن تفکراطالعاتی و دار

را کسب  4تا  3عمومی میانگین بین دانشگاهی و های در کتابخانه «سطح سواد و گروه سنی کاربران»

در  گذار بر ارائه خدمات اشاعه اطالعات معتبرتأثیراند. در ادامه آمار توصیفی متغیرهای نموده

ی و کاربر سرمایه انسانی، سازمان و زیرساختعمومی به تفکیک سه بخش دانشگاهی و های کتابخانه

 .ه استآمد فعال

. آمار توصیفی متغیرهای تأثیرگذار بر ارائه خدمات اشاعه اطالعات معتبر در 5جدول 

 های دانشگاهی و عمومی کتابخانه

های دانشگاهی و عمومی، ، در مجموع از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه5بر اساس جدول 

میانگین متغیرهای تأثیرگذار در هر سه بخش سازمان و زیرساخت، سرمایه انسانی و کاربری فعال در سطح 

 در این میان از دیدگاه جامعه پژوهش متغیرهای مربوط به بخش سرمایه. است 4بسیار زیاد و باالتر از 

انسانی در مقایسه با دو بخش دیگر اهمیت بیشتری داشته است. در ادامه آمار استنباطی مربوط به مقایسه 

های دانشگاهی و عمومی آمده متغیرهای تأثیرگذار بر ارائه خدمات اشاعه اطالعات معتبر در کتابخانه

 است. 

های هدر کتابخان« یرساختسازمان و ز»میانگین رتبه متغیر  دهد که مقدارنیز نشان می 6جدول 

ویتنی را است. همچنین جدول مقدار آماره آزمون من 87/38های عمومی و در کتابخانه 19/39دانشگاهی 

توان نتیجه گرفت است. بنابراین، می 05/0و بیشتر از  95/0هد. از طرفی مقدار احتمال آزمون نشان می 714

« ساختسازمان و زیر»های مربوط به متغیر ظر شاخصهای دانشگاهی و عمومی از نکه میان کتابخانه

 تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

 متغیر
نوع 

 کتابخانه
 میانگین

انحراف 

 معیار
 بیشترین ترینکم

 سازمان و زیرساخت
 5 91/2 44142/0 3430/4 دانشگاهی

 5 82/2 51580/0 3081/4 عمومی

 سرمایه انسانی
 5 75/2 46075/0 4941/4 دانشگاهی

 5 19/2 57254/0 4847/4 عمومی

 کاربری فعال
 5 50/2 63081/0 0977/4 دانشگاهی

 5 75/2 64767/0 1087/4 عمومی
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 بر در. آمار استنباطی مقایسه متغیرهای تأثیرگذار بر ارائه خدمات اشاعه اطالعات معت6جدول 

 های دانشگاهی و عمومیکتابخانه

 تعداد کتابخانه متغیر
رتبه 

 میانگین

مجموع 

 هارتبه

 منآماره 

 یتنیو
 اداریمعن

سازمان و 

 زیرساخت

 1254 19/39 32 دانشگاهی
714 950/0 

 1749 87/38 45 عمومی

 سرمایه انسانی
 1226 31/38 32 دانشگاهی

698 029/0 
 1777 49/39 45 عمومی

 کاربری فعال
 50/1247 98/38 32 دانشگاهی

500/719 996/0 
 50/1755 01/39 45 عمومی

و در  31/38های دانشگاهی میانگین رتبه متغیر سرمایه انسانی در کتابخانه، مقدار 6بر اساس جدول 

دهد. از آنجا که نشان می 698ویتنی را مقدار آماره آزمون من 6است. جدول  49/39های عمومی کتابخانه

 های دانشگاهی وتوان نتیجه گرفت میان کتابخانهاست، می 05/0و کمتر از  029/0مقدار احتمال آزمون 

ین مطابق های مربوط به متغیر سرمایه انسانی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنعمومی از نظر شاخص

در  و 98/38 های دانشگاهی برابردر کتابخانه« کاربری فعال»، مقدار میانگین رتبه متغیر 3جدول 

با توجه به اینکه است.  5/719ویتنی است. از طرفی مقدار آماره آزمون من 01/39های عمومی کتابخانه

 های دانشگاهی و عمومی ازاست. بنابراین، میان کتابخانه 05/0شده و بیشتر از  996/0مقدار احتمال آزمون 

 نظر متغیر کاربری فعال تفاوت معناداری وجود ندارد.

 گیرینتیجه. 5

های خانهکتابداران کتاب دیدگاهمقایسه  با هدف تحلیلی-توصیفیکاربردی حاضر با رویکرد  پژوهش

خدمات گیری از نظر معتبر در دوران همهاشاعه اطالعات و اخبار  مورد شهر تهران در دانشگاهی و عمومی

های اسنادی و پیمایشی انجام کارگیری روشبا بهگذار تأثیرعوامل و متغیرهای  و و ابزارهای مورد استفاده

های ، درصد بیشتری از کتابداران کتابخانهدهندگانها نشان داد از میان پاسخشد. تجزیه و تحلیل داده

های دانشگاهی، زنان هستند؛ همچنین بیشترین اعضای نمونه در هر عمومی در مقایسه با کتابداران کتابخانه

سال و کمترین اعضاء در بازه سنی  46تا  36در بازه سنی  دانشگاهی و عمومیهای دو جامعه کتابخانه

های عمومی دارای پست سازمانی سو بیشترین اعضای نمونه در کتابخانهسال هستند؛ از یک  25کمتر از 

های دانشگاهی دارای پست سازمانی مدیر کتابدار و از سوی دیگر بیشترین اعضای نمونه در کتابخانه
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دارای وضعیت  دانشگاهی و عمومیهای هستند. از طرفی بر اساس نتایج بیشترین اعضای نمونه در کتابخانه

های دانشگاهی رسمی و پیمانی هستند. همچنین میانگین سنوات خدمت کتابداران در کتابخانهاستخدامی 

 .ه استهای عمومی بودابداران کتابخانهسال بیشتر از کت 6در حدود 

خدمت پرسش  8های مربوط به خدمات اشاعه اطالعات معتبر نشان داد از میان تجزیه و تحلیل داده

های میانگین خدمات بریده جراید و برگزاری نشست ،های دانشگاهیانهدر کتابخ شده از کتابداران

های آموزشی )آشنایی با ، میانگین خدماتی نظیر برگزاری کارگاه3تا  2مختلف هفتگی و ماهانه بین 

از کتابدار »بودن خدمات  های اجتماعی و ...(، فعالهای نوین، سواد اطالعاتی، آشنایی با شبکهفناوری

 وبگاهها، ارائه خدمات مجازی در بستر سمینارها و صورت فیزیکی و مجازی، برگزاری همایش به« بپرس

های و میانگین ارائه خدمات مجازی در بستر شبکه 4تا  3کتابخانه و معرفی کتاب و آثار معتبر چاپی بین 

های اجتماعی، بکهمواردی نظیر ارائه خدمات مجازی در بستر ش؛ از سوی دیگر است 4اجتماعی باالتر از 

های های نوین، سواد اطالعاتی، آشنایی با شبکههای آموزشی )آشنایی با فناوریبرگزاری کارگاه

ها و کی و مجازی، برگزاری همایشبه صورت فیزی« از کتابدار بپرس»اجتماعی و ...(، فعال بودن خدمات 

کتاب و آثار چاپی، ارائه خدمات بریده  کتابخانه، معرفی وبگاهها، ارائه خدمات مجازی در بستر سمینار

های عمومی به خود را در کتابخانه 4تا  3میانگین  های هفتگی و ماهانه،جراید و برگزاری نشست

 ،نوع مخاطبانها و کارکرد و رسالت متفاوت انواع کتابخانهرسد با توجه به اند. به نظر میاختصاص داده

های عمومی، ارائه خدماتی نظیر بریده جراید و با مخاطبان کتابخانه های دانشگاهی در مقایسهدر کتابخانه

با توجه  های مختلف هفتگی و ماهانه با استقبال کمتری مواجه شود و کتابداران دانشگاهیبرگزاری نشست

اند. ، تمایل بیشتری به ارائه انواع خدمات دیگر داشتهاهداف و کارکرد متفاوت سازمان و کاربران خودبه 

اطالعات از یک الکترونیکی عصر اخیر نظیر تولید و نشر  تحوالتز سوی دیگر، کتابداران با توجه به ا

و مواردی نظیر شکاف دیجیتال و عدم برابری در میان جوامع از سوی دیگر، برای ارائه خدماتی مانند  ،سو

های شنایی با شبکههای نوین، سواد اطالعاتی، آهای آموزشی )آشنایی با فناوریبرگزاری کارگاه

کتابخانه و ... اهمیت و وزن بیشتری قائل هستند. به گاه اجتماعی و ...(، ارائه خدمات مجازی در بستر وب

ها و عدم شمولیت در جوامع های دیجیتال سبب تشدید نابرابریدر عصر اخیر ظهور فناوریسخن دیگر 

ها و کاهش وریدر دسترسی به این فنا مؤثرو  های مفیدحلها یکی از راهشده و در این میان کتابخانه

حمایت از  -ر های معاصهای جدید کتابخانهبنابراین بسیاری از خدمات و نقش. ه استشکاف دیجیتال بود

شدن به مراکز های نوآوری، و تبدیلها و برنامهکردن شکاف دیجیتال، تخصیص فضاسواد دیجیتالی و پر
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محور و اندازهای فناوریشوند، در پیشرفت چشمفرض محسوب مییشکه در بسیاری کشورها پ -1فناوری

 (. 1398کنند )وصفی، جعفری و جباری، بنیان مشارکت میجامعه دانش

ت اطالعا هخدمات اشاعها نشان داد از نظر ابزارهای مورد استفاده جهت ارائه تجزیه و تحلیل داده

ها و زنامهرشناسان و خبرگان، منابع چاپی، روند کاهای دانشگاهی، ابزارهایی ماندر کتابخانهمعتبر 

های اطالعاتی معتبر و ابزارهایی نظیر پایگاه 4تا  3ای دارای میانگین بین ها و منابع چندرسانهخبرگزاری

این در حالی است  هستند. 4ها دارای میانگین باالتر از های اجتماعی و رسانهالمللی( و شبکه)داخلی و بین

ه اطالعاتی معتبر ابزار پرسش شده از کتابداران ابزارهایی نظیر پایگا 7های عمومی از میان ابخانهکتدر که 

ها، منابع چند ها و خبرگزاریها، منابع چاپی، روزنامهالمللی(، کارشناسان و خبرگان، رسانه)داخلی و بین

ه باال هستند. ب 4جتماعی حائز میانگین های ارا به خود اختصاص داده و تنها شبکه 4تا  3ای، میانگین رسانه

های تابخانههای اجتماعی و در کهای عمومی ابزار شبکهاز نظر ابزارهای مورد استفاده، در کتابخانه بنابراین

 ستند.ه 4ها دارای میانگین باالتر از های اجتماعی و رسانهشبکههای اطالعاتی، پایگاهدانشگاهی ابزارهای 

های اجتماعی در محیط ها با توجه به کاهش حضور کاربران و فعالیتگیریدوران همهدر ، به بیان دیگر

زایای ا در نظر داشتن مبو همچنین کاهش حضور کتابداران از سوی دیگر و  ،ها از یک سوکتابخانه

ها )احمدی، های اجتماعی مانند امکان اشتراک دانش و تقویت کارکردهای اجتماعی کتابخانهشبکه

ها که(، کتابداران در استفاده از این شب1398زاده و درودی، ؛ صابری، حسن1394زراعتکار مغانی،  ؛1396

نشان  نتایجایت در نهاند. تمایل بیشتری نشان داده، هم از نظر شناسایی اطالعات معتبر و هم ارائه خدمات

 در عمومی ودانشگاهی های نهاز نظر وضعیت خدمات اطالعاتی و ابزارهای مورد استفاده میان کتابخاداد 

  ، تفاوت معناداری وجود ندارد.اشاعه اطالعات معتبر

نتایج نشان داد متغیرهای تأثیرگذار بر ارائه خدمات اشاعه اطالعات معتبر در سه بخش سازمان و 

های دانشگاهی و عمومی، در زیرساخت، سرمایه انسانی و کاربری فعال قابل رهگیری است. در کتابخانه

سایت، دارا بودن وب»متغیر مورد بررسی، میانگین متغیرهای  11خش سازمان و زیرساخت از میان ب

ریزی(، منطقه جغرافیایی، بودجه کتابخانه، دسترسی کتابخانه به گذاری و برنامهمدیریت )سیاست

ش قائل های خبری و اطالعاتی معتبر، ارزهای فناوری، اشتراک پایگاههای اجتماعی، زیرساختشبکه

در  «تأکید بر نیازهای اطالعاتی مخاطبان/ذی نفعان و شدن سازمان مادر برای ابتکار و خالقیت کتابداران

است. در  4و  3، زیاد و بین «رشته و مقطع تحصیلی کتابداران»به باال و میانگین متغیر  4سطح بسیار زیاد و 

ساعت کار و »های عمومی متغیر کتابخانهبخش عوامل مرتبط با سازمان و زیرساخت، از نظرکتابداران 

_______________________________________________________________ 
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  هر تهرانشهای دانشگاهی و عمومی مقایسه دیدگاه کتابداران کتابخانه     

 

 

93 

از دیدگاه کتابداران  4و  3در مقایسه با میانگین بین  4با میانگین باالی « تعداد نیروی انسانی در کتابخانه

تری بر ارائه این خدمات است. نتایج به دست آمده مؤید این نکته است مؤثرهای عمومی عامل کتابخانه

و های دانشگاهی و عمومی شهر تهران از یک سو توجه نهادهای متولی انهکه از نظر کتابداران کتابخ

ها نظیر بودجه، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت زیرساخت تأمینها به کتابخانهمدیران 

ا هطراحی و ارائه خدمات اشاعه اطالعات معتبر و از سوی دیگر توجه مسئوالن و نهادهای متولی، کتابخانه

ها و همچنین موقعیت جغرافیایی گیریها در همهو کتابداران به نیازهای اطالعاتی جوامع محلی کتابخانه

ست. هاگیریگونه خدمات در دوران همهبر طراحی و ارائه این مؤثرها و جوامع محلی، عواملی کتابخانه

های کتابخانه (1390گوهری،  بر اساس برخی مطالعات انجام شده )برادر، کیانی و که همچنین از آنجا

عمومی با کمبود نیروی انسانی و در نتیجه کمبود ساعات کاری الزم مواجه هستند، کتابداران این 

تری بر ارائه خدمات اشاعه مؤثررا عامل « ساعت کار و تعداد نیروی انسانی در کتابخانه»ها متغیر کتابخانه

ها و انقالب دیجیتال از یک سو و سیل ا توجه به ظهور فناوریاند. بها دانستهاطالعات معتبر در کتابخانه

های های نوظهور نظیر شبکهعظیم اطالعاتی از سوی دیگر، موضوع دسترسی به مصادیق مختلف فناوری

له مهم در توانمندسازی ئهای امروزی یک مسهای خبری و اطالعاتی معتبر در کتابخانهاجتماعی و پایگاه

(. 2017، 1هاست )اصنافی و همکارانویژه در بحرانه اعه اخبار و اطالعات معتبر بها در اشکتابخانه

که اهمیت اشاعه اخبار و اطالعات معتبر در میان اخبار و اطالعات جعلی فراوان در دوران  اهمچنین از آنج

ای ریزی بررسد برنامه(، به نظر می1396فر، سلیمی و فلسفی، شود )سلطانیگیری مضاعف میهمه

ها وکتابداران خالق و مبتکر در ارائه اخبار و اطالعات معتبر، یکی از عوامل های تشویقی کتابخانهطرح

 بود. گونه خدمات به کاربران خود خواهدبر افزایش انگیزه کتابداران در طراحی و ارائه این مؤثر

متغیر مورد  16از میان  نتایج نشان داد در بخش متغیرهای مربوط به سرمایه انسانی،، از سوی دیگر

های دانشگاهی و عمومی میانگین تمام متغیرهای مورد بررسی نظیر بررسی، از نظر کتابداران کتابخانه

کتابداران و کاربران،  مؤثرو  ای کتابداران، دارا بودن تفکر انتقادی کتابداران، ارتباط متقابلاخالق حرفه

جستجوی  ۀالعاتی و خبری معتبر، میزان آشنایی کتابداران با نحوهای اطمیزان آشنایی کتابداران با پایگاه

های آموزشی های اطالعاتی، رضایت از انجام کار و سودمند برای جامعه، دورهصحیح در اینترنت و پایگاه

متناسب برای کتابداران، رضایت شغلی، امنیت شغلی، آگاهی فرد از انتظارات سازمان از او، ارائه بازخورد 

ها، بی عملکرد مناسب از طرف سازمان به فرد، برخورداری از جو همکاری و ارتباط در بین بخشارزیا

_______________________________________________________________ 
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در آنها، توسعه زیرساخت و  مؤثرهای های اجتماعی و فعالیتتعهد سازمانی کتابداران، آشنایی با شبکه

ست. به باال 4و در سطح بسیار زیاد آموزش الزم به کتابداران و رضایت کتابداران از منزلت اجتماعی 

متغیرهای تأثیرگذار در بخش سرمایه انسانی، از یک جنبه اهمیت  دهدطور که نتایج نشان میهمان

های شخصیتی کتابداران و متغیرهای سازمانی را متغیرهای کار تخصصی و از جوانب دیگر اهمیت ویژگی

های ی، آشنایی کتابداران با مهارتدهد؛ در زمینه متغیرهای کار تخصصگونه خدمات نشان میدر ارائه این

خدمت در این زمینه از  ضمنهای آموزشی یابی از یک سو و برگزاری دورهسواد اطالعاتی و رفتار اطالع

سوی دیگر، بر ارائه خدمات مبتکرانه و خالقانه در ارتباط با اشاعه اطالعات معتبر تأثیرگذار است. در 

مل کتابداران با سایر همکاران خود و کاربران کتابخانه، از جوانب های شخصیتی ارتباط و تعازمینه ویژگی

است. در زمینه متغیرهای سازمانی، مواردی نظیر جو همکاری در  مؤثرگونه خدمات گوناگون بر ارائه این

سازمان، رضایت شغلی، امنیت شغلی، بازخورد ارزیابی عملکرد مناسب، منزلت اجتماعی و ... تأثیرگذار 

مبارزه با اخبار  مجموع در مطالعات زیادی به نقش کلیدی کتابداران در اشاعه اطالعات معتبر واست. در 

؛ 2020؛ وانگ و الند، 2021، 1؛ بنگانی1399؛ زنگنه، 1399اصغری، )علی ه استجعلی اشاره شد

  .(2020، 2چاکرابتری و همکاران

متغیر مورد بررسی میانگین  8ل، از میان ها نشان داد در بخش کاربری فعاهمچنین تجزیه و تحلیل داده

کردن نیاز اطالعاتی در قالب سؤال، میزان آشنایی خیص نیاز اطالعاتی، توانایی مطرحمتغیرهای توانایی تش

المللی(، توانایی کاربر در ارزیابی اطالعات بازیابی شده، کاربر با پایگاه اطالعاتی معتبر )داخلی و بین

انتقادی در  های اطالعاتی و دارا بودن تفکردر موتورهای جستجو در پایگاه توانایی جستجوی پیشرفته

ست. این در حالی است که متغیرهای سطح سواد و گروه سنی کاربران در به باال 4و  سطح بسیار زیاد

اند. به بیان دیگر، در بخش عوامل را کسب نموده 4تا  3های دانشگاهی و عمومی میانگین بین کتابخانه

های دانشگاهی و عمومی بط با کاربری فعال، متغیرهای سطح سواد و گروه سنی کاربران در کتابخانهمرت

که نتایج نشان طور هماناند. اهمیت کمتری در مقایسه با سایر متغیرهای مورد بررسی در این بخش داشته

رفتار متغیرهای مربوط به کاربران در مقایسه با  فردیهای دهد در این بخش متغیرهای مربوط به ویژگیمی

در یابی کاربر بدون شک رفتار اطالعاند. تأثیر کمتری داشته (های سواد اطالعاتیمهارت)یابی اطالع

های گوناگون شکل و زمینهها های اجتماعی، موقعیتهای اطالعاتی، شبکهتعامل دائمی با افراد، پایگاه

(، در پژوهش خود به این 1396فر، سلیمی و فلسفی )یدر این راستا سلطان(. 1997، 3گیرد )ویلسونمی
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 ای،رسانه سواد جمله از هاییآموزش جعلی توسعه اخبار با مقابله هایشیوه ترینمؤثر از نتیجه رسیدند یکی

 توان الزم، هایمهارت فراگیری و هاروش با با آشنایی تا است مخاطبان به اطالعاتی و بصری خبری،

 .کندمی فراهم را جعلی اخبار اب مقابله و شناسایی

تغیرهای های دانشگاهی و عمومی، میانگین ماز دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه کلی به طور

التر یاد و بازسیار بتأثیرگذار در هر سه بخش سازمان و زیرساخت، سرمایه انسانی و کاربری فعال در سطح 

های مربوط به شاخصهای دانشگاهی و عمومی از نظر نهاست. همچنین میان نگرش کتابداران کتابخا 4از 

ت که از الی اسسازمان و زیرساخت  و کاربری فعال تفاوت معناداری وجود ندارد؛ این در حمتغیرهای 

های دانشگاهی و عمومی سرمایه انسانی میان نگرش کتابداران کتابخانه های مربوط به متغیرنظر شاخص

گیری مهاولین ه 19با توجه به اینکه کووید در پایان الزم به توضیح است . تفاوت معناداری وجود دارد

که در  اندادهدهایی را مورد نظرسنجی قرار بود، پژوهشگران در پرسشنامه گویهنبوده و آخرین هم نخواهد

 .باشد داق داشتهها نیز کاربردی بوده و مصگیریها و همهسایر بحران

 ازار داغبا توجه به ب هاگیریاطالعات و اخبار معتبر در دوران همه خدمات اشاعهارائه  بدون شک

وجب مد بود، خواه مؤثربه طرق مختلف ضمن اینکه در کنترل و مهار بیماری اطالعات جعلی و شایعات 

 احی و ارائهطرراستای در ن زمینه و در ای خواهد شد.ها و کتابداران ایجاد ارزش افزوده برای کتابخانه

 باالدستی وها از سوی نهادهای متولی زیرساخت تأمیننظیر  گذاریتأثیر الزم است عوامل ه خدماتگوناین

در نظر  کاربران و نیازهای هاها و ویژگیها، دیدگاه و توانمندی کتابداران شاغل در کتابخانهکتابخانه

 شود:در ادامه بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادات کاربردی زیر ارائه می گرفته شود.

مسئوالن و متولیان های مربوط به متغیر زیرساخت و سازمان، شاخصزیاد بسیار با توجه به اهمیت 

های های الزم نظیر امکان دسترسی به فناوریزیرساخت تأمین، به دانشگاهی و عمومیهای کتابخانه

ا در نظر داشتن اینکه ب همچنیندیجیتال برای اشاعه اطالعات معتبر در جامعه توجه کافی داشته باشند؛ 

تری بر مؤثررا عامل « ساعت کار و تعداد نیروی انسانی در کتابخانه»های عمومی متغیر کتابداران کتابخانه

به  فوقهای ویژه در کتابخانهه ها بکمبود نیروی انسانی در کتابخانه اند،ارائه این خدمات در نظر گرفته

های مرتبط با متغیر سرمایه به اهمیت بسیار زیاد شاخص از سوی دیگر با توجه .طرق مختلف رفع شود

های سواد اطالعاتی کتابداران های تخصصی مناسب جهت افزایش مهارتدورهانسانی در پژوهش حاضر، 

ها زمینه را برای افزایش رضایت شغلی، امنیت شغلی، منزلت کتابخانه برگزار شود؛ مسئوالن و متولیان

؛ اطالعات معتبر مهیا کنند خدمات اشاعهزایش کمیت و کیفیت طراحی و ارائه اجتماعی و ... در جهت اف

 لیپژوهشگران با تشکهای اجتماعی و خدمات مرتبط با آنها، با توجه به میانگین بسیار زیاد ابزار شبکه
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اشاعه  گذاشتن تولیدات علمی خود، و به اشتراک عمومی و علمی  یاجتماع هایشبکهانواع در  لیپروفا

های مرتبط با متغیر کاربری شاخصزیاد  بسیاردر نهایت بر اساس اهمیت  را تسهیل کنند؛طالعات معتبر ا

به در زمینه شناسایی و دسترسی به اخبار و اطالعات معتبر ها کتابخانه کاربراننیازهای ها و ویژگیفعال، 

گویی مناسب در جهت پاسخ شناسایی شده و خدماتبررسی و هایی نظیر مصاحبه و مشاهده جوامع روش

 طراحی و ارائه شود. آنهابه این نیازها و در نهایت توانمندسازی 

 منابع. 6

ها در باه (. آموزش مجاازی: بررسای جایگااه کتابخاناه1400کیا، منصوره )آورند، سمیه؛ قنواتی، زینب؛ هاتفی

ای لای مطالعاات میاان رشاتهالملانس بینچهاارمین کنفارهای اجتمااعی در بحاران کروناا، کارگیری شبکه
 https://civilica.com/doc/1302487. ، مشاوره و آموزش علوم تربیتی، تهرانروانشناسی

های اجتماااعی اینترنتاای و خواناادن: شااناخت مزایااا، معایااب و راهکارهااای (. شاابکه1396احماادی، اسااماعیل )

 524 -503(، 4)23، های عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالعاثربخشی. 

. 19رسانی مارتبط باا بحاران کوویاد های خدمات اطالع(. چالش1399پور، زهرا )کاظم ، وریزی، حسناشرفی

 .209 -207(، 2)22، مجله طب نظامی

، نشسات کتابخاناه صان علوم اطالعااتساالنه متخص ملی کنگره(. 1400رسانی ایران )انجمن کتابداری و اطالع

 عمومی. تهران.

هاااد (. بررساای وضااعیت منااابع انسااانی ن1390گااوهری، حمیااده ) ، ونی خوزسااتانی، حساانباارادر، رویااا؛ کیااا

، هاای عماومیرساانی و کتابخاناهتحقیقاات اطالعت دانش. های عمومی کشور از نقطه نظر مدیریکتابخانه

18(2 ،)332-355. 

ن شاگاهی در دوراهای دانهای کااربردی کتابخاناه(. الگوهای خدماتی و اساتراتژی1399حسینی، زهرا )حجت

 .212 -187(، 19)11، ترویج علممتن پژوهانه. ه کرونا: یک مطالع

 ای.خانه رایانه. مشهد: کتابهای تحقیق در کتابداریروش(. 1387دیانی، محمد حسین )

ها و مراکااز (. خااادمات اشاااعه اطالعااات گزیااده در کتابخانااه1391شااکوهیان، حساان ) زبردساات، مااریم، و

، تری و ساازماندهی اطالعاامطالعات ملی کتابادا: مقایسه با هدف ارائه الگوی مناسب. رسانی ایراناطالع
23(91 ،)98- 117. 

المللاای کنفاارانس بینهای اجتماااعی، مزایاا و معایااب آن هاا. (. بررساای شابکه1394زراعتکاار مغااانی، ساعیده )
 .، تربت حیدریهمخابرات پیوتر وهای کاربردی در فناوری اطالعات، کامپژوهش

 (.3)6، 2.0کتابدار(. خدمات کتابخانه های عمومی در بحران کرونا. 1399زنگنه، ثریا )
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، رساانه هاای مقابلاه باا آن.علی و مهارت(. اخبار ج1396فلسفی، غالمرضا )و  ،فر، محمد؛ سلیمی، مریمسلطانی

28(2 ،)49-69. 

های رمانی تأثیر مولفهآعیت موجود و (. بررسی وض1398درودی، فریبرز ) ، وزاده، محمدصابری، سمیرا؛ حسن

(، 1)22، رساانیو اطالع کتاباداریهای دانشاگاهی ایاران. بخانههای اجتماعی در کتافنی بر کاربست شبکه

122- 147. 

: تحلیلای بار 19کوویاد  (. در زمان بحران1399زاده، مرضیه )سعیدیو  ،ریزی، حسنطاهری، ابوالفضل؛ اشرفی

 .146 -140(، 3)17، مدیریت اطالعات سالمتالمللی. نراهنماها و اقدامات بی

 .21-15(، 4و  3)13، هپیام کتابخانهای عمومی. (. خدمات و اهمیت کتابخانه1382عباداللهی، نوراله )

در ایاران.  19-(. نقش کتابداران و متخصصین اطالعاات پزشاکی در مقابال کوویاد1399اصغری، نسرین )علی

 .304 -300(، 4)11، تصویر سالمت

هااای تحقیااق در علااوم انسااانی )بااا نگرشاای باار روش(. 1389و صاافرزاده، حسااین )، اکباارفرهنگاای، علاای

 . تهران: برآیند پویش.نویسی(نامهپایان

های عماومی کشاورهای درحاال (. بررسای نقاش و جایگااه کتابخاناه1391صفوی، زینب )، و مرادی، خدیجه

  .11 -1(، 15 و 14)4، شمسهمحور. توسعه در اقتصاد دانش

 شناسی. تهران: سمت.(. روش تحقیق در علم اطالعات و دانش1393منصوریان، یزدان )

بنیان و اقتصاد دیجیتال از طریاق (. توسعه اقتصاد دانش1398و جباری، لیال ) ،جعفری، سمیه ؛وصفی، محمدرضا

 ، تهران.و اقتصاد دانش، بالکچین المللی مدیریتاولین کنفرانس بینپلتفرم کتابخانه عمومی، 

References 

Ahmadi, E. (2017). Online social networking and reading: Advantages, disadvantages 

and effectiveness solutions. Research on Information Science & Public Libraries, 

23 (4), 503-524. (in Persian). 

Aliasghari, N. (2020). Role of librarians and medical information experts in response to 

Covid-19 in Iran. Depiction of Health, 11(4), 300-304. (in Persian). 

Annual National Congress of Information Science Specialists (2021). Public Library 

Meeting (In Persian). 

Ari, R. (2017). Importance and role of libraries in our society. 2. National Journal of 

Interdisciplinary Studies, 2, 59–65. 

Ashrafi-rizi H., Kazaempour Z. (2020). The challenges of information service related 

to the COVID-19 crisis. Journal of Military Medicine, 22(2), 207-209. (In Persian). 

Asnafi, A. R., Moradi, S., Dokhtesmati, M., & Naeini, M. P. (2017). Using mobile-

based social networks by Iranian libraries: The case of Telegram Messenger. 

Library Philosophy and Practice. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1539/ 

Avarand, S., Ghanvati, Z., & Hatfiqia, M. (2021). Virtual education: A study of the 

position of libraries in using social networks in the corona crisis, Fourth 



 
 1400، 4، شماره 55دوره  ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق

 

98 

International Conference on Interdisciplinary Studies in Psychology, Counseling 

and Educational Sciences, Tehran. https://civilica.com/doc/1302487 (in Persian). 

Bangani, S. (2021). The fake news wave: Academic libraries’ battle against 

misinformation during COVID-19. The Journal of Academic Librarianship, 47(5), 

102390. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102390 

Baradar, R., Kiani Khoozestani, H., & Gohari, H. (2012). A study of the status of 

human resources in the Iran public libraries foundation from the point of view of 

knowledge management. Research on Information Science & Public Libraries, 18 

(2):331-355. (In Persian). 

Chakraborty, K., Kureshi, P. S. L., Gajbe, S. B., Upadhyay, N., & Devi, D. (2020). 

Role of LIS Professionals to provide authentic information sources during COVID-

19 a Pandemic crisis. Library Philosophy and Practice. 

https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/4180/ 

Chukwuyere, A. E., Nwanneka, O. I., Chukwudebelu, C. C., & Chidiebere, E. B. 

(2020). Librarians’ use of social media in disseminating health information on 

COVID-19. International Journal of Research and Review, 7(7), 443-454. 

Dayani, M. (2008). Research methods in librarianship. Mashhad: Ketabkhaneh 

Rayaneei. (In Persian). 

Ebadollahi, N. (2003). Services and the importance of public libraries. Research on 

Information Science & Public Libraries, 13 (3 and 4), 15-21. (In Persian). 

Farhangi, A., & Safarzadeh, H. (2010). Research methods in the humanities (with a 

view to dissertation writing). Tehran: Barayand-e Pooyesh .(In Persian). 

Hojjat Hoseini, S. (2021). Service patterns and functional strategies for academic 

libraries during Corona: A text-study study. Popularization of Science, 11(2), 188-

212. (In Persian). 

Iranian Library and Information Association (2021). Annual National Congress of 

Information Science Specialists, Public Library Meeting. Tehran. 

Kumar, P. S. (2016). Role of Library and Information Science Professionals in the 

Knowledge Society. Journal of Information, 2(2), 10-17. 

Madu, A. U., Haruna, B., & Rajapakse, G. S. (2019). Impact of User Characteristics in 

the Intention to Use the Library: An SEM approach. International Journal of 

Library Science, 17(1), 36-51.  

Mansoorian, Y. (2014). Research method in knowledge and information science. 

Tehran: Samt. (In Persian). 

Moradi, K., Safavi, Z. (2012). Investigating the role and position of public libraries in 

developing countries in the knowledge-based economy. Shamseh, 4 (14&15), 1-11. 

(In Persian). 

Noruzi, A., Gholampour, B., Gholampour, S., Jafari, S., Farshid, R., Stanek, A., & 

Saboury, A. A. (2022). Current and future perspectives on the COVID-19 vaccine: 

A scientometric review. Journal of Clinical Medicine, 11(3), 750. 

Saberi, S., Hasanzadeh, M., & Doroudi, F. (2020). Effective organizational components 

for the application of social networking in Iran's academic libraries: from status quo 

to ideal condition. Library and Information Science Research, 9(2), 162-183. (in 

Persian). 

Soltanifar, M., Salimi, M., Falsafi, G. (2017). Fake news and skills of fighting 

them. Rasaneh, 28(3), 43-69. (in Persian). 



 
  هر تهرانشهای دانشگاهی و عمومی مقایسه دیدگاه کتابداران کتابخانه     

 

 

99 

Taheri, A., Ashrafi-Rizi, H., Saeedizadeh, M. (2020). Challenges and actions of public 

libraries for reopening and providing services under COVID-19 crisis: An analysis 

of international guidelines and actions. Health Information Management, 17(3), 

140-146. (In Persian). 

Varheim, Andreas (2014). Trust in Libraries and Trust in Most People: Social capital 

creation in the public library. Library Quarterly: Information, Community, Policy, 

84(3), 258–277. 

Vasfi, M., Jafari, S. and Jabbari, L. (2019). Development of Knowledge-Based 

Economy and Digital Economy through Public Library Platform, First International 

Conference on Knowledge Management, Blockchain and Economics, Tehran (in 

Persian). 

Wang, T., Lund, B., & Wang, T. (2020). Announcement Information Provided by 

United States ’ Public Libraries during the 2020 COVID-19 Pandemic 

Announcement Information Provided by United States ’ Public Libraries during the 

2020 COVID-19 Pandemic. Public Library Quarterly, 00(00), 1–12. 

https://doi.org/10.1080/01616846.2020.1764325 

Wilson, T.D. (1997). Information behaviour: An interdisciplinary perspective. 

Information Processing & Management, 33(4), 551-572. 

Zanganeh, S. (1399). Public library services in the Corona crisis. Ketabdar 2.0, 6 (3). 

(in Persian). 

Zebardast, M., Shokoohian, H. (2012). Selective Dissemination of Information 

Services in Libraries and Information Centers of Iran: A Comparison with the Aim 

of Presenting an Appropriate Model. Librarianship and Information Organization 

Studies, 23(3), 98-117. (in Persian). 

Zeraatkar Moghani, S. (2015). Examining social networks, their advantages and 

disadvantages. International Conference on Applied Research in Information 

Technology, Computer and Telecommunications, Torbat Heydariyeh. (in Persian). 

 


