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ي فردي و ها وبالگات ارسالي و نظرهاي  بررسي محتواي يادداشت
  رساني فارسي گروهي كتابداري و اطالع
 زهره نيكخواه

  com.yahoo@znikkhah  دانشكده علوم اقتصادي رساني اطالعكارشناس ارشد كتابداري و 
  18/9/1387: ؛ تاريخ پذيرش11/8/1387 :تاريخ دريافت

  
  چكيده 

 با استفاده يرسان  و اطالعي در موضوع كتابداري فارسي وبالگ گروه31 و ي وبالگ فرد85 پژوهش نيدر ا
. اند  قرار گرفتهي مورد بررس، و نظراتيهاي ارسال تادداشي  ي محتواي محتوا با هدف بررسلياز روش تحل

ي ها وبالگ از شي بي گروهيها وبالگهاي ارسالي ماهانه در  ها نشان داد كه ميانگين تعداد يادداشت يبررس
 تعداد نيشتريب.  استيي گروهها وبالگ از شي بيي فردها وبالگ تعداد نظرات در نيانگي و ميفرد
 در ي ارساليادداشتهاي ني و كمتريفيلأ تي و گروهيي فردها وبالگر دو گروه  در هيهاي ارسال ادداشتي

 است ييها ادداشتي مربوط به يي گروهها وبالگ و در  بودهاي  ترجمهي ارساليادداشتهاي يي فردها وبالگ
ه   مربوط به موضوعات متفرقيي فردها وبالگ در يهاي ارسال ادداشتي نيشتريب. باشند  ميري تصويكه دارا
 بي به ترتيي فردها وبالگ نظرات در نيشتريب.  مربوط به موضوع چاپ و نشر استيي گروهها وبالگو در 

 بعد از موضوعات متفرقه مربوط  به يي گروهها وبالگ و در ها وبالگ و قههاي متفر در ارتباط با  موضوع
  .باشد   مييهاي اطالعات  و نظاميي اطالعاتها فناوريموضوع  
  . محتوالي، تحلي ارسالادداشتي، رساني اطالع و يوبالگ، كتابدار : ها  واژهديكل
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  دمه قم

اي، بين چند   زماني كه ارتباط شبكه–ميالدي 1960ي  شروع و گسترش شبكه اينترنت به اواخر دهه
هم اينك وب ). 1379ابراهيمي، (شبكه كوچك و تعداد كاربران محدود و خاص بود باز مي گردد 

هاي موضوعي مختلف است كه توسط بيش از سيصد و بيست ميليون  بيست ميليون حوزهشامل بيش از 
. 1)1998لورنس و گيلز،( يابد شود و اين آمار هر نه ماه به دو برابر افزايش مي ه ميدصفحه وب نشان دا

  و حجم وسيعي از اطالعات واست عموميت يافتهنويسي  بعد از پيدايش اينترنت پديده وبالگ و وبالگ
خبرهايي درباره "گويد  دكتر شكرخواه مي.  مي باشدها وبالگمحتواي موجود در اينترنت مربوط به 

خودمان و خبرهايي ديگر درباره ديگران از طريق چند لينك به اضافه اظهارنظرهايي درباره زمين و زمان 
 كندوي عسل تشبيه  را بهها وبالگاو " .شود وبالگ اي كه حال و حوصله باشد، روي هم مي اندازه به
ني فشاريد، يك حفره به كندوي عسل افكار جها را مي "2ارسال"   شما كه دكمه": گويد كند و مي مي

 هر روز كوشند  شبيه كندوي عسل هستند وبالگرها زنبورهايي كه مي در واقعها وبالگ. كنيد اضافه مي
ولي ! آورند م نه شهد كه گاه زهر مي قبول كنيم كه بعضي از اين زنبورها ه.شهدي را به كندو بياورند

 ".دقت كنيد تا عسل خوب بخريد. خوشبختانه در اين برزن عسل فروشي، انتخابها هم گسترده است
  ).1383شكرخواه، (

شود و تعداد  در هر ثانيه يك وبالگ متولد مي. ميليون وبالگ وجود دارد 2/27در حال حاضر 
نويسي همچنان  گ و وبالگوبال). 1385شكرخواه، (است  شده برابر 60 نسبت به سه سال پيش ها وبالگ

جامعه . گردد ان افزوده مينويس وبالگخود را ادامه داده و هر روز بر تعداد  روند توسعه و گسترش
ن و اوب، متخصص افزار، طراحان كنندگان نرم ان را نيز اقشار متفاوت جامعه از قبيل پيادهنويس وبالگ

 اننگاران، وكالء، متخصص روزنامه ، معماران اطالعاتي،ي و ارتباطاتياطالعاتي ها فناوريكارشناسان 
) خارجي(  كتابداران.دهند تشكيل مي... سياستمداران و وري اطالعات،ان فناآموزشي، مشاوران و محقق

و از جمله اولين افرادي بودند كه از اين پديده جديد استقبال كرده و از آن براي انتشار عقايد، افكار 
  ).1385كرمي، (هاي مختلف استفاده كردند  اطالعات خود به نحوه

 هستند شي به شدت در حال افزازي نيهاي تخصص  بلكه در حوزهيهاي عموم نه در حوزه ها وبالگ
 حوزه ني در اي شماريي بها وبالگ. ستيده خارج نع قاني از ازي نرساني اطالع و يو حوزه كتابدار

از ). 1386آريان، ( كنند  ميتيند فعالا  كردهنيي خود تعي كه برايبه اهداف بنا كيوجود دارد كه هر 
هاي ارسالي و نظرات بسته به نوع وبالگ، بازه به روزرساني آن و تعداد  سويي ديگر محتواي يادداشت
  .تواند متفاوت باشد ارتباطات نويسنده وبالگ مي

                                                 
1 Steve Lawrece and C. Lee Giles  
2 Post 
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   پژوهشي پيشينه

 رويكردهاي ياست و  انجام شده) 1384( توسط كرميدر زمينه وبالگ، فارسي نخستين بررسي 
 نتايج اين .است  بررسي كردهرساني اطالعممكن به پديده وبالگ را از نقطه نظر خدمات كتابداري و 

در است و ه اياالت متحده آمريكا ب از نظر مكاني متعلق ها وبالگبيشترين تعداد دهد  پژوهش نشان مي
 )1384(  خليلي.است  ر و اطالعات براي كاربران و كتابداران بيان شده، هدف تهيه اخباها وبالگبيشتر 

. است ي شخصي مورد بررسي قرار دادهها وبالگ ي ايراني را با تاكيد برها وبالگنحوه ابراز هويت در 
هاي جمعيت شناختي وبالگ  انگيزه هاي وبالگ نويسي و ارتباط آن با ويژگي )1385(زند كريمخاني 
( است و در جديدترين پژوهش صورت گرفته اره كشان   زبان ايراني را بررسي كردهنويسان فارسي

 در ميان اعضاي هيات علمي رشته كتابداري و ،رساني اطالعاستفاده از وبالگ را براي آموزش و ) 1386
وي، هاي پژوهش  بر اساس يافته. ي شهر تهران مورد بررسي قرار داده استها دانشگاه رساني اطالع
همچنين وبالگ .  گيردري آموزشي مورد استفاده قراها فناوريتواند به عنوان يكي از  گ ميوبال
  . به موقع مورد استفاده قرار گيردرساني اطالعتواند براي  مي

 در تكنولوژي ها وبالگ دكتري خود به بررسي ي در رساله ) 2004  (1مايلندر خارج از ايران نيز  
  و ديگران 2سوزان هرينگ. است  عيت سخنوري و ارتباط شخصي پرداختهچرخه زندگي از نظر متن، موق

 با تحليل محتواي سه "2004 – 2003 : ها وبالگتحليل محتواي طولي "در پژوهشي با عنوان ) 2004(
بر ) 2006  ( 3روژر. اند  ماهه اين مطالعه را انجام داده6 هاي تقريباً گروه وبالگ جمع آوري شده با فاصله

اند و   دركي اجتماعي به وجود آورده،ي روزنامهها وبالگر اينكه ب كه شواهدي مبني  است هبودآن 
اي و حضور  بازاريابي رابطه)  2006 (4منزي. همچنين وبالگ بر رفتار مطالعاتي تاثير دارد را جستجو كند

گايلد  .است دادهاجتماعي را به عنوان زيربنايي براي يك وبالگ كتابخانه دانشگاهي مورد بررسي قرار 
كند دسترسي به    بيان  مي"وبالگ  تحليل نظرات : گذاشتن پاسخ"در پژوهشي با عنوان  ) 2006 ( 5ميشن

 به محتواي توليد به طور معمول  تجاري و هم در مطالعات دانشگاهي، خدمات، هم در سرتاسر ها وبالگ
 از ها وبالگاي مهم از وجه تمايز  نبهاين مقاله به  ج. هاي ارسالي محدود شده است شده در يادداشت

توانند به  طور مستقيم به يك   ميها وبالگ قابليتي كه خوانندگان ؛ساير صفحات وب توجه دارد
نظرات وبالگ و ارتباط آن با روي در اين مقاله بر . يادداشت ارسالي از طريق نظرات پاسخ دهند

نظرات براي اين پژوهش مورد  و حجم زيادي از هاي ارسالي مطالعات  زيادي انجام شده است يادداشت
  .است  بررسي قرار گرفته

  

                                                 
1. Milne, James   2 Herring, Susan  3 Roger, Robin 
4 Menzie, Kathleen  5 Mishne, Gilld 
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  اهميت پژوهش

ي ها وبالگتوان پراكندگي موضوعي يادداشتهاي ارسالي و نظرات  ي اين پژوهش مي به واسطه
توان تصويري روشن  به اين ترتيب مي. رساني فردي و گروهي فارسي را مشخص كرد كتابداري و اطالع

ي كتابداري را ارائه نمود و اين ها وبالگاي مورد عالقه كتابداران وبالگ نويس و خوانندگان ه از حوزه
 رساني اطالعي كتابداري و ها وبالگ و دانشجويان را از وضعيت محتواي توليد شده در استادانمحققان، 

يت و كميت همچنين نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواند به قضاوتي در مورد كيف. فارسي آگاه كرد
محتواي توليد شده توسط كتابداران وبالگ نويس بيانجامد و از طرف ديگر كتابداران وبالگ نويس با 

ي كتابداري و ها وبالگاستفاده از نتايج اين پژوهش خواهند توانست به غناي هر چه بيشتر محتواي انواع 
هاي  رسي محتواي يادداشت به برتا در صدد استلذا اين پژوهش .  كمك كنند فارسيرساني اطالع

  . فارسي بپردازدرساني اطالعي فردي و گروهي ها وبالگارسالي و نظرات 
  

  اهداف پژوهش 

ي فــردي و گروهــي هــا وبــالگ در هــر يــك از  و نظــرات تعيــين وضــعيت يادداشــتهاي ارســالي .1
 رساني فارسي كتابداري و اطالع

ي فـردي و گروهـي   هـا  وبـالگ هـر يـك از     ارسـالي در هـاي   شناخت زمينه موضوعي يادداشـت    .2
 رساني فارسي  كتابداري و اطالع

 موضوعي نظـرات در هـر يـك از  وبـالگ هـاي فـردي و گروهـي كتابـداري و           ي  هشناخت زمين  .3
  فارسيرساني اطالع

  
  سواالت پژوهش

ــتي تيوضــع .1 ــاي  ادداش ــاله ــرات  يارس ــالگدر و نظ ــا وب ــي  ي ه ــردي و گروه ــدارف  و ي كتاب
 ت ؟ چگونه اسي فارسيرسان اطالع

 بـه   ي فارس يرسان  و اطالع  ي كتابدار فردي و گروهي    ي  ها  وبالگ در   ي ارسال يادداشتهاي نيشتربي .2
  اند ؟  رشته پرداختهني ايوضوعم ي هنيكدام زم

 بـه كـدام     ي فارسـ  يرسـان   و اطـالع   ي كتابـدار  فـردي و گروهـي      ي  ها  وبالگ نظرات  در     نيشتريب .3
 اند ؟  رشته پرداختهني ايموضوعي  نهيزم
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  ف مفهومي و عملياتيتعاري

 از نظراست كه يادداشتهاي ارسال شده در آن الكترونيكي  ي يك مجله وبالگ يا بالگ : 1وبالگ
ي طوري كه جديدترين يادداشت ارسالي در قسمت باال گيرند به زماني به صورت معكوس قرار مي

 به ساير  كهيوندهايياي باشد، با پ تواند شخصي يا حرفه گيرد و محتواي وبالگ مي  قرار ميوبالگ
   ).2005، 2كوهن (.است   ايجاد شدههاي موجود در وب  و ساير جنبهرويدادها يا هاي الكترونيكي  مجله

 يادداشت به اصطالح محتويات هر وبالگ از قطعات متوالي تشكيل شده كه : 3يادداشت ارسالي 
هاي جديد روي وبالگ خود  اده  اقدام به ورود د4هر بار كه وبالگ نويس. شود ارسالي ناميده مي

شناخته اطالعات است كه با تاريخ و زمان ورود   جديدي را ايجاد نمودهيادداشت كند در واقع  مي
  .)1383بهبهاني،  (شود مي

ترين امكانات وبالگ براي مخاطبين و همچنين نويسندگان وبالگ امكان   يكي از جذاب:5نظرات
ظرات بازديدكنندگان از هر بخش از محتواي ارائه شده در درج و نمايش بازخورد يا به اصطالح ن

هاي  بدين ترتيب نويسنده وبالگ امكان ارزيابي بازخورد افكار نسبت به نوشته. وبالگ استهاي  هصفح
 بهبهاني،(ازديدكنندگان وبالگ مطلع شوند بتوانند از نظرات ساير  خود را داشته و نيز مخاطبان مي

1383.(  
ها، ميانگين تعداد  منظور از وضعيت يادداشت ارسالي تعداد يادداشت: رساليوضعيت يادداشت ا

ها در هر   خبري يا تحليلي و تفسيري بودن اين يادداشت واي بودن، ليفي يا ترجمهأه، تها در ما يادداشت
  .رساني فارسي است ي فردي و گروهي كتابداري و اطالعها وبالگيك از 

در نظـرات  هاي ارسـالي يـا     موضوعي، قرار گرفتن هر يك از يادداشتي همنظور از زمين: زمينه موضوعي   
  . مشخص شده در سياهه وارسي استهاي  هر يك از موضوع

  
  ها آوري داده روش پژوهش، جامعه پژوهش و ابزار گرد

يي ها وبالگ ي است و جامعه پژوهش حاضر كليه اين پژوهش به شيوه تحليل محتوا انجام گرفته
  تا اول ارديبهشت 1385 به زبان فارسي از اول ارديبهشترساني اطالعضوع كتابداري و است كه در مو

 پژوهش ي  جامعهفهرستبراي تهيه . باشند  شده   حداقل يكبار روزآمد يا در اين فاصله زماني ايجاد1386
فارسي از ي كتابداري ها وبالگ  و همينطور از بخش راهنماي 6 كتابداري ايرانييها وبالگ راهنماي از

                                                 
1. Weblog   2 Cohen  3 Post  
4 Blogger  5 Comment 6 http://.tkarami2.googlepages.com/home 
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گردآوري )  وبالگ گروهي31 وبالگ فردي و 85( وبالگ 116 و در نهايت  استفاده گرديد1ليزويكي
و هاي  پرسش هي وارسي است كه با توجه ب ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش يك سياهه .شد

نظرات از داشتهاي ارسالي و  يادهاي  موضوعبندي  براي طبقه. است اهداف پژوهش حاضر تهيه شده
هاي درسي دوره كارشناسي و   و همچنين سرفصل3  و ايزا2بندي موضوعي بانكهاي اطالعاتي ليزا تقسيم

بندي   با مراجعه به تقسيم بر اين عالوه.است شده  سود بردهرساني اطالعارشد كتابداري و  كارشناسي
به هاي  موضوعجي برخي فارسي و خار رساني اطالعي كتابداري و ها وبالگموضوعي موجود در برخي 

آمده در  دست  پژوهش از خالصه نمودن اطالعات بههاي پرسشجهت پاسخگويي به  .آن افزوده شد
  .است  هشد  استفاده4 نرم افزار اكسلازطريقجداول، 

  
  هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آنها يافته

  

  هاي ارسالي و نظرات وضعيت يادداشت
ي ها وبالگدر و نظرات  يارسالهاي  ادداشتي تيوضعر اينكه در پاسخ به سوال اول پژوهش مبني ب

 قابل 1 و همچنين نمودار 2و1هاي   جدول چگونه است؟ي فارسرساني اطالع و ي كتابدارفردي و گروهي
  .مشاهده هستند

  
   فرديرساني اطالعي كتابداري و ها وبالگ ارسالي در هاي يادداشت وضعيت . 1جدول 

  ارساليهاي وضعيت يادداشت تعداد

 يتأليفتعداد يادداشت ارسالي  1920

 اي تعداد يادداشت ارسالي ترجمه 62

 تعداد يادداشت ارسالي خبري 371

 تعداد يادداشت ارسالي تحليلي و تفسيري 1612

 هاي ارسالي كه داراي تصوير هستند تعداد يادداشت 578

 شده است ارائه نظراتتعداد يادداشت ارسالي كه در مورد آنها  1512

  هستندپيوندتعداد يادداشت ارسالي كه فقط  245

 ها هستند سايت  و وبها وبالگتعداد يادداشت ارسالي كه نقل از ساير  909

 تعداد يادداشت ارسالي كه فقط تصوير هستند 181

                                                 
1
. http://www.liswiki.com  

2
 LISA (Library and Information Science Abstracts) 

3
 ISA (Information Science Abstracts) 

4
 Exell  
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 يادداشت 3072 فارسي فردي رساني اطالعي كتابداري و ها وبالگرسالي در اهاي  تعداد يادداشت
هاي  تعداد يادداشت. است 65/3ي فردي ها وبالگ ارسالي ماهانه در هاي يانگين تعداد يادداشتو م

  .است   به وضوح قابل مشاهده1در جدول ... و اي ي، ترجمهتأليفارسالي 
  

   گروهيرساني اطالعي كتابداري و ها وبالگهاي ارسالي در   وضعيت يادداشت. 2جدول 

 وضعيت يادداشتهاي ارسالي تعداد

 ميانگين يادداشت ارسالي در ماه 5/13

 يتأليفتعداد يادداشت ارسالي  2285

 اي تعداد يادداشت ارسالي ترجمه 118

 تعداد يادداشت ارسالي خبري 1085

 تعداد يادداشت ارسالي تحليلي و تفسيري 1355

 تعداد يادداشت ارسالي كه داراي تصوير هستند 447

  ارائه شده استنظراته در مورد آنها تعداد يادداشت ارسالي ك 2046

 تعداد يادداشت ارسالي كه فقط لينك هستند 188

 ها هستند سايت  و وبها وبالگتعداد يادداشت ارسالي كه نقل از ساير  1525

 تعداد يادداشت ارسالي كه فقط تصوير هستند 76

  

 4192 فارسي رساني اطالعي گروهي كتابداري و ها وبالگارسالي در هاي  تعداد يادداشت
. باشد  مي55/13ي گروهي ها وبالگهاي ارسالي ماهانه در  باشد و ميانگين تعداد يادداشت يادداشت مي

  .است   به وضوح قابل مشاهده2در جدول ... اي و ي، ترجمهتأليفهاي ارسالي  تعداد يادداشت
 فردي و گروهي را به يها وبالگ ميانگين تعداد نظرات براي هر يادداشت ارسالي در 1نمودار 

 .دهد تفكيك نشان مي
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  هاي ارسالي زمينه موضوعي يادداشت
فردي ي ها وبالگ در ي ارساليها ادداشتي نيشتربراي  پاسخ به سوال دوم پژوهش مبني بر اينكه بي

  رشته پرداخته اند ؟ني ايوضوعم ي نهي به كدام زمي فارسرساني اطالع و يكتابدار ي  گروهي حوزهو
  . هستند گوياي اين واقعيت4 و 3هاي  جدول

  

   فرديرساني اطالعي كتابداري و ها وبالگ يادداشتهاي ارسالي در موضوعي زمينه . 3جدول 

  درصد  تعداد   موضوعيي زمينه
  6/3  122  انيرس اطالعكتابداري و 

  6/2  89  مرجع
  1/5  173  سازماندهي، ذخيره و بازيابي اطالعات

  2/9  309  ها و مراكز اطالعاتي كتابخانه
  8/8  298  هاي اطالعاتي فناوري اطالعاتي و نظام

  5/1  52  رايانه
  2/2  75  اي خدمات كتابخانه

  6/2  88  سازي انتخاب و تهيه و مجموعه
  6/0  22  اه سازمان و مديريت كتابخانه

  3  101  آموزش كتابداري
  2/1  40  اي ساختمان و تجهيزات كتابخانه

  5/7  254  چاپ و نشر
  7/3  125  ها همايش
  6/6  223  ها وبالگ
  6/6  223  ها ها و پايان نامه پژوهش

  5/0  18  استخدام كتابداران
  95/0  32  ادبيات كودكان و نوجوان

  2/1  42  لفؤحق م
  5/3  118  ها معرفي وب سايت

  9/0  31  هاي الكترونيكي مجله
  38/0  13  مديريت دانش

  8/1  63  ها ها و انجمن اتحاديه
  4/3  117  كتابداران

  3/1  44  بزرگان كتابداري
  2/2  75   ديجيتالي كتابخانه

  4/1  47  وضعيت مطالعه
  7/1  60  ها آزمون

  17/0  6  خبرگزاري كتابداران
  77/0  26  سواد اطالعاتي

  9/13  466  هاي متفرقه موضوع
  100  3352  جمع
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   گروهيرساني اطالعي كتابداري و ها وبالگ يادداشتهاي ارسالي در موضوعي زمينه -4جدول 

  درصد  تعداد   موضوعيي زمينه
  08/1  45  رساني اطالعكتابداري و 

  7/2  114  مرجع

  4/3  145  سازماندهي، ذخيره و بازيابي اطالعات

  3/7  304  ها و مراكز اطالعاتي كتابخانه

  4/8  352  هاي اطالعاتي فناوري اطالعاتي و نظام

  02/2  84  رايانه

  3/1  56  خدمات كتابخانه اي

  7/4  197  انتخاب و تهيه و مجموعه سازي

  5/0  21  سازمان و مديريت كتابخانه ها

  3/3  141  آموزش كتابداري

  55/0  23  ساختمان و تجهيزات كتابخانه اي

  7/12  528  چاپ و نشر

  05/8  334  هاهمايش 

  2/7  300  وبالگ ها

  05/4  168  ها و پايان نامه ها پژوهش

  07/2  86  استخدام كتابداران

  8/2  119  ادبيات كودكان و نوجوان

  96/0  40  لفؤحق م

  04/2  85  معرفي وب سايت ها

  89/0  37  هاي الكترونيكي مجله

  49/1  62  مديريت دانش

  5/5  230  ها و انجمن ها اتحاديه

  02/2  84  انكتابدار

  3/1  58  بزرگان كتابداري

  8/2  118   ديجيتالي كتابخانه

  96/0  40  وضعيت مطالعه

  4/2  103  آزمون ها

  5/0  21  خبرگزاري كتابداران

  2/0  9  سواد اطالعاتي

  8/5  244  هاي متفرقه موضوع
  100  4148  جمع
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 متفرقه كه ي ها موضوعه ي فردي بها وبالگ بيشترين يادداشتهاي ارسالي در 3با توجه به جدول 
متفرقه بيشترين يادداشتهاي ارسالي به ترتيب هاي  موضوعبعد از . اند باشد، پرداخته مي%) 9/13(  مورد466

هاي اطالعاتي با  نظام اطالعاتي و فناوري  ،%)2/9 (309  ا فراوانيبها و مراكز اطالعاتي  مربوط به كتابخانه
و كمترين يادداشتهاي ارسالي مربوط . باشد  مي%) 5/7( 254 فراواني و چاپ و نشر با%) 8/8( 298فراواني 

  مورد13، مديريت دانش با فراواني %) 17/0(  مورد6خبرگزاري كتابداران با فراواني هاي  موضوعبه 
  .باشد مي%) 38/0(

ي گروهي به چاپ و نشر كه ها وبالگبيشترين يادداشتهاي ارسالي در دهد كه  مي نشان 4جدول 
و بعد از چاپ و نشر بيشترين يادداشتهاي ارسالي به ترتيب . اند باشد، پرداخته مي%)  7/12( مورد 528

 334ها با فراواني   همايش ،%)  4/8 (352  هاي اطالعاتي با فراواني نظام اطالعاتي و فناوريمربوط به 
و كمترين يادداشتهاي ارسالي  .اشدب  مي%)  3/7( 304و مراكز اطالعاتي با فراواني ها   و كتابخانه%) 05/8(

، خبرگزاري كتابداران و سازمان ومديريت %)   2/0( 9سواد اطالعاتي با فراواني هاي  موضوعمربوط به 
 مورد 23اي هر دو با فراواني  و ساختمان و تجهيزات كتابخانه%)  5/0( مورد 21ها با فراواني  كتابخانه

  .هستند%)  55/0(
 
   ات موضوعي نظري زمينه

 فردي و گروهيي ها وبالگدر نظرات  نيشتربراي پاسخ به سوال سوم پژوهش مبني بر اينكه بي
 قابل 6 و 5هاي   جدولاند؟  رشته پرداختهني ايوضوعم نهي به كدام زمي فارسرساني اطالع و يكتابدار

  .مشاهده هستند
  

 مورد 4007متفرقه كه هاي  موضوعي فردي به ها وبالگدر نظرات  بيشترين 5با توجه به جدول 
يادداشتهاي ارسالي به ترتيب نظرات متفرقه بيشترين هاي  موضوع بعد از .ندا باشد، پرداخته مي%)  28/65(

. باشد مي%)  2/2( مورد 137 با رساني اطالع كتابداري و  ،%)  72/7(474    با فراوانيها وبالگمربوط به 
  باشد مي%)  048/0( مورد 3ه با فراواني مربوط به سواد اطالعاتي است كنظرات كمترين 
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  رساني فردي ي كتابداري و اطالعها وبالگدر نظرات  زمينه موضوعي .5جدول 
  درصد  تعداد  زمينه موضوعي

  2/2  137   رساني اطالعكتابداري و 
  53/0  33  مرجع

  91/0  56  سازماندهي، ذخيره و بازيابي اطالعات 
  97/0  60  ها و مراكز اطالعاتي  كتابخانه

  28/1  79  هاي اطالعاتي  فناوري اطالعاتي و نظام
  27/0  17  رايانه 

  26/0  16  اي  خدمات كتابخانه
  1/1  71  انتخاب و تهيه و مجموعه سازي 

  08/0  5  ها  سازمان و مديريت كتابخانه
  75/1  108  آموزش كتابداري 

  26/0  16  اي  ساختمان و تجهيزات كتابخانه
  05/2  126  چاپ و نشر 

  61/1  99  ها  همايش
  72/7  474   ها وبالگ
  78/2  171  ها  ها و پايان نامه پژوهش

  22/0  14  استخدام كتابداران 
  39/0  24  ادبيات كودكان و نوجوان 

  92/1  118  حق مولف 
  78/0  48  ها  سايت معرفي وب

  065/0  4  هاي الكترونيكي  مجله
  065/0  4  مديريت دانش 

  58/1  97  ها  ها و انجمن اتحاديه
  78/2  171  كتابداران 

  42/0  26  بزرگان كتابداري 
  097/0  6  كتابخانه ديجيتال 
  63/0  39  وضعيت مطالعه 

  61/1  99  ها  آزمون
  16/0  10  خبرگزاري كتابداران 

  048/0  3  سواد اطالعاتي 
  28/65  4007  هاي متفرقه  موضوع
  100  6138  جمع 

 

.  
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   گروهيرساني اطالع كتابداري و يها وبالگات در  زمينه موضوعي نظر. 6جدول 

  درصد  تعداد  زمينه موضوعي
  02/1  66   رساني اطالعكتابداري و 

  3/1  84  مرجع
  07/1  69  سازماندهي، ذخيره و بازيابي اطالعات 

  89/2  186  ها و مراكز اطالعاتي  كتابخانه
  89/1  122  هاي اطالعاتي  فناوري اطالعاتي و نظام

  54/0  35  رايانه 
  37/0  24  اي  خدمات كتابخانه

  66/1  107  انتخاب و تهيه و مجموعه سازي 
  62/0  40  ها  سازمان و مديريت كتابخانه

  4/3  221  آموزش كتابداري 
  18/0  12  اي  ساختمان و تجهيزات كتابخانه

  08/4  263  چاپ و نشر 
  4/5  349  ها  همايش
  1/7  459   ها وبالگ
  7/1  110  ها  امهها و پايان ن پژوهش

  3/1  84  استخدام كتابداران 
  82/0  53  ادبيات كودكان و نوجوان 

  09/2  135  حق مولف 
  91/0  59  ها  معرفي وب سايت

  32/0  21  هاي الكترونيكي  مجله
  48/2  160  مديريت دانش 

  1/7  457  ها  ها و انجمن اتحاديه
  03/5  324  كتابداران 

  22/1  79  بزرگان كتابداري 
  02/1  66  تابخانه ديجيتال ك

  87/0  56  وضعيت مطالعه 
  2  129  ها  آزمون

  33/1  86  خبرگزاري كتابداران 
  23/0  15  سواد اطالعاتي 

  7/38  2494  هاي متفرقه  موضوع
  100  6431  جمع 
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 مورد 2494متفرقه كه هاي  موضوعي گروهي به ها وبالگدر نظرات  بيشترين 6با توجه به جدول 
يادداشتهاي ارسالي به ترتيب نظرات متفرقه بيشترين هاي  موضوعو بعد از . اند باشد، پرداخته مي %) 7/38(

. باشد مي...  و%)  1/7( 457ها با فراواني  ها و انجمن  اتحاديه ،%)  1/7( 459   با فراوانيها وبالگمربوط به 
 مورد 12اي است كه  بخانهيادداشتهاي ارسالي مربوط به ساختمان و تجهيزات كتانظرات كمترين 

  .باشد مي%) 18/0(
  

  گيري ها، بحث و نتيجه خالصه يافته

 رساني اطالع و ي كتابداري و گروهيي فردها وبالگ در يارسالهاي  ادداشتي تي وضعيبررس
 يهاي ارسال ادداشتي است اما تعداد شتري بيي فردها وبالگ تعداد نكهي ارغميدهد كه عل مي   نشانيفارس

 نگيانيم  از نظريي گروهها وبالگشود  مشاهده مي.  استيي گروهها وبالگا كمتر از در آنه
 ني به اديبا. هستند يي فردها وبالگاند و روزآمدتر از   داشتهي در ماه عملكرد بهتريهاي ارسال ادداشتي

كند   ميزي متماها تيسا  كه آنها را از وبها وبالگهاي  يژگي وني از مهمتريكي كه داشتنكته توجه 
  .باشد  ميها وبالگ ي روزآمدتيخصوص

 و يي فردها وبالگاي در هر دو دسته   و ترجمهيفي تاليارسالهاي  ادداشتي ني بيريتفاوت چشمگ
ها   كشورري سايهاي علم افتهيها و  توانند از تجربه  مينويس وبالگكتابداران . شود  ميشاهده ميگروه

 ني اها وبالگ چون ندي استفاده نماگراني خود و ديدارجهت روزآمد كردن دانش و اطالعات كتاب
 كه از يمي چاپ و انتشار قدي برخالف روشهاند،يسرعت اطالعات را منتشر نما  را دارند كه بهتيقابل

 از ي فاصله زمانني الزم است كه اي طوالنروندي چنان ي گاهدي مطلب جدكي تا انتشار ديزمان تول
 دارند لي كه تماي مشكل از سر راه كسانني اها وبالگهد، خوشبختانه در كا  و تازه بودن مطلب ميديجد
  .است   برداشته شدهندي منتشر نماتر عي خود را هر چه سري علمداتيتول

 ي و گروهيي فردها وبالگ در يارسالهاي  ادداشتي بودن يري و تفسيلي تحلاي ياز نظر خبر
 مطلب ني ا.است   را به خود اختصاص دادهريكمت سهم ي خبري ارسالادداشتكه يشود  مشاهده مي

 ،ي فارسيرسان  و اطالعيبدار كتاي و گروهيي فردها وبالگ است كه در هر دو نوع ني اانگريب
  .اند  داشتهيري و تفسيليتحلهاي  ادداشتي به يشتري بشي گرانويس وبالگكتابداران 

اي   به عبارت بهتر چند رسانهاي  وري استفاده از صوت و تصوتي قابلها وبالگ يهايژگي از ويكي
نويسندگان   كه نشان دادري از نظر استفاده از تصويارسالهاي  ادداشتي يبررس. ست ابودن آنها

  .اند ي خود داشتهها وبالگتوجه بيشتري به استفاده از تصوير در  يي فردها وبالگ
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ي هـا  وبـالگ  در يارسالهاي  ادداشتي  ازكي به هرها  وبالگارائه شده توسط خوانندگان     نظرات   يبررس
ي هـا   وبـالگ بـازخورد نظـرات در       كـه    دهـد    نـشان مـي    ي فارس يرسان  و اطالع  ي كتابدار ي و گروه  يفرد

  .  است بوده شتري بيي فردها وبالگ با سهي  در مقايي گروهها وبالگ تعداد كمتر رغمي عليگروه
 ني دارد و اييبسزا تي كاوش اهمي در موتورهاجي نتايابي و بازها وبالگ يبند  در رتبهوندي پجاديا

 يي فردها وبالگدر . دهد  نشان ميها وبالگ مختلف را در يوندهاي پجادي اتي اهميمطلب به روشن
 ي ارسالادداشتي 188 يي گروهها وبالگ و در 245 هستند وندي پي كه فقط حاويارسالهاي  ادداشتي

  .باشد مي
 ادداشتي 1525 تعداد ي گروهيها وبالگ و در ي ارسالادداشتي 909 تعداد يي فردها وبالگدر 

 2434دهد كه در   نشان مييرس برنيدر واقع ا. باشد ها مي  و وب سايتها وبالگي به نقل از ساير ارسال
 به ها وبالگ ني صورت نگرفته است و ايي محتوادي تولچي هيي كتابدارها وبالگ در ي ارسالادداشتي

  .اند ها اكتفا نموده تي و وب ساها وبالگ رينقل قول از سا
ي ها فناوري مانند چاپ و نشر، موضوع هاييدهد   نشان مييارسالهاي  ادداشتي ي محتوابررسي

 مورد توجه كتابداران در هرهاي  موضوع از يها و مراكز اطالعات  كتابخانه،ياطالعاتهاي  نظام و ياطالعات
 واد كتابداران و سي مانند خبرگزارهايي موضوعاند و   بودهي و گروهيي فردها وبالگدو دسته 

  .است  كمتر بدانها پرداخته شدهي،  هستند كه در هر دو دسته وبالگ مورد بررسهايي موضوع ياطالعات
 نظرات به نيشتري بيي فردها وبالگ در دهد كه نشان مينظرات  ي موضوعنهي زميبررس
. باشد  مييرسان  و اطالعي و كتابداراه وبالگ از آن مربوط به پساند و   متفرقه پرداختههاي  موضوع

 70در يك آمارگيري تصادفي مشخص شد حدود  ": دارد كه  ن ميااي عنو محمدرضا شمشيري در مقاله
 اظهار نظري بلكه نيست، مربوط به پست ارسال شده  ها وبالگ در هاي گذاشته شده درصد كامنت

، يا حاوي  است بودهگ كامنت گذارنده  كه يا حاوي يك متن ادبي و آدرس وبال است بودهعمومي 
 ني كمتر.نمايد ييد ميأهاي پژوهش حاضر نيز اين ارقام را ت كه نتيجه "! به روز شدم، سر بزنيد"پيغام 

ها   كتابخانهتيري و سازمان و مديكي مجالت الكترون، دانشتيري مدي،نظرات مربوط به سواد اطالعات
باشد و بعد از آن  متفرقه ميهاي  موضوع نظرات در رابطه با نيرشتي بزي نيي گروهها وبالگدر . باشد مي

 نظرات مربوط به موضوع ساختمان نيكمتر. باشد ها مي ها و انجمن هي، اتحادها وبالگ مربوط به بيبه ترت
  . باشند  مييكيالكترونهاي  مجله و ياي، سواد اطالعات  كتابخانهزاتيو تجه

  

  پيشنهادها 

  : شود كه   اين پژوهش پيشنهاد ميزابر اساس نتايج حاصل 
ي فردي نسبت به روزآمدسـازي محتـواي خـود اهتمـام بيـشتري داشـته                ها  وبالگنويسندگان   .1

  .باشند
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 فارسـي توجـه بيـشتري بـه         رسـاني   اطالعي فردي و گروهي كتابداري و       ها  وبالگنويسندگان   .2
 .توليد محتواي علمي داشته باشند

رساني توجه بيـشتري بـه بـازخورد      كتابداري و اطالع  ي فردي و گروهي     ها  وبالگنويسندگان   .3
هــاي ارســالي عاليــق   داشــته باشــند و در نگــارش يادداشــتهــا وبــالگنظــرات خواننــدگان 

 . خوانندگان را نيز در نظر داشته باشند

 نظيرافـزودن تـصوير و   هـا  وبالگهاي  ي گروهي توجه بيشتري به قابليت  ها  وبالگنويسندگان   .4
هــاي ارســالي  و آنهــا را در جهــت كمــك بــه درك محتــواي يادداشــت باشــند   پيونــد داشــته
 .بكارگيرند
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