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  چکیده
یـک رسـانه   پالس، به عنـوان    هاي آموزشی و پژوهشی گوگل پژوهش حاضر به منظور شناسایی قابلیت: دفه

  شناسی در ایران صورت گرفته است.     اجتماعی، از دیدگاه مدرسان علم اطالعات و دانش
جامعـه آمـاري،    . پژوهش حاضر، از نوع  پیمایشی  بـا رویکـرد توصـیفی و کـاربردي اسـت      :پژوهش وشر 

کننـد.  ابـزار     س استفاده میپال  شناسی در ایران هستند که از شبکه اجتماعی گوگل  مدرسان حوزه علم اطالعات و دانش
براي تجزیه و تحلیل اطالعـات، از آمـار توصـیفی و نـرم افـزار       واي است   گردآوري اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته

 آماري اس پی اس اس استفاده شد.   

فـردي  هاي  شناسی در ایران، نوشته  پژوهش حاضر نشان داد که بیشتر مدرسان علم اطالعات و دانش: ها  یافته  
هـا   درصد) و اشتراك مقالـه  3/36گذارند.  پس از این موارد، بیشترین استفاده مربوط به تصاویر ( خود را به اشتراك می

درصـد) عقیـده دارنـد کـه      7/66درصـد) اسـت.  بیشـتر پاسـخگویان مـورد بررسـی (       3/33سـایت (  و پیوند به یک وب
  پالس محیط مناسبی براي این کار دارد.   گوگل

ارتبـاط بـین دانشـجو و    پالس، باعـث تسـهیل     هاي اجتماعی، به خصوص گوگل  استفاده از شبکه: گیري  نتیجه
شـود و امکـان    شود.  در این محیط، اشتراك و اشاعۀ دانش تسهیل مـی  می استاد، دانشجویان با یکدیگر و استادان با هم
  یادگیري دانشجویان، افزایش خواهد یافت. 

    شناسی.   هاي اجتماعی، گوگل پالس، مدرسان، علم اطالعات و دانش رسانه ها: کلیدواژه
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  مقدمه 
تنوع نیازهاي اطالعاتی و گوناگونیِ سالیق و عالیق کـاربران، بـر توسـعه همـه جانبـه      

هـا در عصـر حاضـر     وب افزوده است.  به همین دلیل، انتظارات آنها از کتابداران و کتابخانه
در حقیقت، از این طریق تسهیم دانـش بـه سـرعت و سـهولت صـورت      رو به افزایش است.  

شود و بـه جـاي    گیرد.  از طریق اشتراك دانش، دانش فردي تبدیل به دانش سازمانی می می
شـود.    انباشت دانش، امکان گردش اطالعات و دانـش در سـازمان و نیـز جامعـه فـراهم مـی      

ل گرفته اسـت.  رسـانه، ابـزار ارتباطـات     شک» اجتماع«و » رسانه«رسانه اجتماعی، از دو واژه 
است، همانند رادیو و تلویزیون.  بنابراین، رسانه اجتماعی، ابزاري ارتبـاطی اسـت کـه جنبـه     

کند  آورد، بلکه بستري ایجاد می اجتماعی دارد.  این رسانه به تنهایی اطالعاتی را فراهم نمی
هـاي اجتمـاعی جهـان      باشـند.  رسـانه   که افراد، از طریق آن بتوانند با یکدیگر تعامـل داشـته  

هــا از   ).  کتابخانــه2011، 1جدیــدي را بــراي تعامــل کــاربران خلــق کــرده اســت.  (اوریــدي
رسـانی  هاي اجتماعی در جهت بازاریابی خدمات کتابخانه، از طریق خـدمات آگـاهی    رسانه

، 2جانسـون گیرنـد ( جاري، اشاعه اطالعات، دسترسی سـریع و سـاده بـه اطالعـات بهـره مـی      
کنند.   محور استفاده می  تر وکاربر  هاي اجتماعی، از فن آوري ارتباطاتی تعاملی ). رسانه2001

                                                                                                                   
1. Oriedi 
2 . Johnson 
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هـاي    کنند.  تسهیم دانش، یکی از انگیـزه  بنابراین، فضاي تسهیم دانش را به آسانی فراهم می
وعات شود.  از این طریق، نیازهاي اطالعاتی محققـان در موضـ    ارتباطات علمی محسوب می

تـر خواهـد بـود.       تر و جذاب  هاي علمی سریعتر، آسان مختلف تأمین خواهد شد و  همکاري
انـد،    ظهـور کـرده   2هاي اطالعاتی که به واسطه ابزارهاي وب  هاي اجتماعی و زمینه  پارادایم

هـاي اجتمـاعی بـراي یـادگیري مـادام العمـر سـوق          کتابداران را به سمت اسـتفاده از رسـانه  
.  ضرورت دارد کتابداران نقش فعالی را در ارتباطـات پیوسـته و هـدایت ارتباطـات     دهد  می

هاي اجتمـاعی    ).  شبکه2010، 1کنند (بورخاردت هاي اجتماعی ایفا   اطالعاتی به سوي رسانه
تواننـد بسـترهاي مناسـبی بـراي جریـان        تحت وب، ابزارهاي مبتنی بر فناوري هستند که مـی 

هـاي آنهـا فـراهم آورنـد (عنبـري و حریـري،        دانش در میان افراد جامعه و اشـتراك دانسـته  
هــاي اجتمــاعی و   رســانه) عقیــده دارنــد کــه 1392). انــاري، عاصــمی و ریــاحی نیــا (1394
ي کتابـداران  هاي جدیدي برا  هاي اجتماعی، فرصت  هاي مرتبط با آن از جمله شبکه  فناوري

ــهنــدبــه وجــود آورده ا هــاي  اي، ابزارهــاي شــبکه  هــاي دانشــگاهی و دانشــکده  . در کتابخان
آینـد کـه بسـتر      اجتماعی به عنوان یک نمونه جدید و قدرتمند از ارتباطـات بـه حسـاب مـی    

گذاري دانـش و زمینـه الزم را بـراي جلـب توجـه کارمنـدان و         مناسبی را جهت به اشتراك
  سازند.  بخانه فراهم میمراجعان کتا

به جهان معرفی کـرد.  شـمار    2011ژوئن 28گوگل، رسماً پروژه گوگل پالس را در 
هاي را براي  استفاده آزمایشی از این امکانـات جدیـد گوگـل    منتخبی از کاربران، دعوتنامه

دریافت کردند و این فرصت برایشان فراهم شد تـا سـایر کـاربران را بـه گوگـل پـالس فـرا        
هاي گوگل پـالس را دریافـت کننـد.  در     خوانند.  کاربران بسیاري مشتاق بودند تا دعوتنامه

را تـرك کننـد و از ایـن     2خواستند محیط جذاب گوگل بـاز  مقابل، بسیاري از کاربران نمی
نگران بودند که اطالعاتی که در آن محیط به اشتراك گذاشته اند، از بین بـرود.  در آغـاز،   

ر مقابل گوگل پالس وجود داشت.  لیکن به تدریج، کاربران بـا ایـن قابلیـت    هاي د  مقاومت

                                                                                                                   
1 . Burkhardt 
2.  Google Buzz 
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گوگل نیز کنار آمدند و جذب آن شدند.  به این ترتیب، افراد بسیاري توانستند به عضـویت  
هـاي گونـاگون بـا دیگـران       هـاي خـود را در موضـوع    این شبکه درآیند و اطالعات و داشته
هـاي    ها، پیوندها، فایـل   به اشتراك گذاري، یادداشت قسمت کنند.  در گوگل پالس، امکان

نظیر عکس، فیلم و صوت توسط کاربران در آن محیط فراهم است.  گوگل پالس با بخش 
جستجوي گوگل، ارتباط نزدیکی دارد و جستجوهاي قدرتمندي در آن تعبیـه شـده اسـت.     

که باید به تربیـت نیروهـاي   شناسی نیز به عنوان افرادي   مدرسان حوزه علم اطالعات و دانش
هـا بپردازنـد، بایـد از ایـن قابلیـت جهـت امـور پژوهشـی و           کارآمد و متخصص در کتابخانه

مند شوند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر این است که بـه    هاي خود بهره آموزشی در کالس
هاي آموزشـی و پژوهشـی گوگـل پـالس، بـه عنـوان یـک رسـانه اجتمـاعی           بررسی قابلیت

  ر، از دیدگاه مدرسان علم اطالعات و دانش شناسی در ایران بپردازد.  فراگی

  هاي پژوهش پرسش
شناسـی در ایـران، تـا چـه میـزان از گوگـل پـالس         مدرسان علم اطالعات و دانـش  .1

  کنند؟ استفاده می
اي   شناسی در ایران، از گوگـل پـالس بـه چـه شـیوه      مدرسان علم اطالعات و دانش .2

 کنند؟ استفاده می براي تسهیم اطالعات خود
هـاي آموزشـی و پژوهشـی     گیري از قابلیـت  دیدگاه این مدرسان، در خصوص بهره .3

 گوگل پالس چیست؟

  پیشینه پژوهش
هـا و نیـز تسـهیم     در کتابخانـه  2گیـري از وب   هاي متعددي در خصوص بهره پژوهش

  دانش انجام شده است.   
میـزان آشـنایی و   «وان ) در پژوهشـی بـا عنـ   1388اسفندیاري مقـدم و حسـینی شـعار (   

به این »  0/2هاي وب   هاي دانشگاهی همدان از امکانات و قابلیت استفاده کتابداران کتابخانه
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در سـطح   0/2هـاي وب    میـزان آشـنایی کتابـداران بـا امکانـات و قابلیـت      نتیجه رسیدند کـه  
در سـطح متوسـط و    0/2هـاي وب    ) و میزان استفادة آنها از امکانات و قابلیت6/44متوسط (

آگـاهی و اسـتفاده مدرسـان    ) 1391زاده، حاضـري و علـوي (  صـراف ) اسـت.   6/42پایین (
پـژوهش  نتـایج  را بررسـی کردنـد.    2هاي وب رسانی ایران از فنّاوري کتابداري و اطالع

از قبیـل وبـالگ، ویکـی،     2هـاي وب   دهنـده بـا برخـی فنّـاوري     نشان داد که مدرسان پاسخ
هـا نظیـر آر.    ها با برخی دیگر از این فنّاوري  بوك آشنا بودند، اما آشنایی آن وب و فیسیوتی

هـایی   از فنّـاوري  ،دهنـدگان  اس. اس، توییتر، فلیکر، دلیشسو پادکست محـدود بـود.  پاسـخ   
هاي مباحثه، چت، ابزارهاي اشتراك فایـل، ویکـی، پیامـک، ابزارهـاي      مانند وبالگ، گروه

هـا    کردنـد.  از نظـر آن   فروم براي اهداف آموزشی و پژوهشی استفاده میاشتراك ویدئو، و 
ها بـود.  عـدم دسترسـی بـه اینترنـت       فیلترینگ اینترنت بزرگترین مانع استفاده از این فنّاوري

دهنـدگان بـود. نویسـندگان     شده توسط پاسخ از دیگر موانع بیان ،پرسرعت و فقدان آموزش
رسـانی   ، مدرسان کتابـداري و اطـالع  2ند شدن از مزایاي وب م پیشنهاد کردند که براي بهره

در آمـوزش و پـژوهش اسـتفاده     ،انـد  هاي وب دویی مشابهی که فیلتر نشـده  ایران از فنّاوري
هـاي اجتمـاعی تحقیقـاتی در      هـاي شـبکه    ) بـه بررسـی قابلیـت   1392بتـولی و نظـري (  د. کنن

هـا نشـان داد     هـاي تحقیـق آن    تند. یافتههاي پژوهشی حوزه علوم پزشکی ایران پرداخ  فعالیت
هـاي اجتمـاعی بـراي برقـراري ارتبـاط و همکـاري بـا سـایر           که ایـن پژوهشـگران از شـبکه   

محققان، معرفی و شناسایی محققان، یافتن اطالعات، مـدیریت منـابع و اسـتنادات، روزآمـد     
صصــان علــم انــد کــه متخ کننــد. محققــان پیشــنهاد کــرده نگهداشـتن اطالعــات اســتفاده مــی 

هاي اجتماعی علمـی    هاي شبکه  اطالعات و دانش شناسی با هدف  آشنایی محققان با قابلیت
  هاي آموزشی و تخصصی برگزار کنند.     ها کارگاه و تحقیقاتی براي آن

هـاي اجتمـاعی در   جایگـاه شـبکه  ) در پژوهشی به بررسی 1393زاده و علوي (صراف
هاي تحقیـق    پرداختند.  یافته لم اطالعات و دانش شناسیمیان دانشجویان کارشناسی ارشد ع

هاي اجتماعی نیستند.   درصد پاسخ دهندگان عضو هیچ کدام از شبکه 35ها نشان داد که   آن
هـاي اجتمـاعی شـناخته شـد.      ترین مـانع اسـتفاده از شـبکه    فیلترینگ اینترنت به عنوان بزرگ
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درصـد از   22هـا بـود.     استفاده از ایـن شـبکه   تصور منفی از شبکه هاي اجتماعی دومین مانع
درصد هـیچ   14دانستند و  هاي اجتماعی را اتالف وقت می  استفاده از شبکه ،پاسخ دهندگان

درصد از پاسخ دهنـدگان اعتمـاد    36دیدند.    هاي اجتماعی نمی  اي در استفاده از شبکه  فایده
کنندگان از شـبکه   اجتماعی داشتند. استفادههاي خیلی کمی به اطالعات منتشرشده در شبکه

هـا در اسـتفاده از     امـا مهـارت آن   ،ها را داشتندهاي پایه استفاده از آن  مهارت ،هاي اجتماعی
هاي اجتماعی مثـل تنظیمـات حـریم خصوصـی انـدك        تر شبکه  ها پیشرفته  امکانات و قابلیت

هـاي اجتمـاعی بـراي      به استفاده از شبکه دید مثبتی نسبت ،بود.  پاسخ دهندگان به پرسشنامه
  اي داشتند.   اهداف آموزشی و حرفه

هـاي دانشـگاهی برتـر چـین       در کتابخانـه  0/2  کاربردهـاي وب به بررسی ) 2010هان (
کتابخانـه دانشـگاهی، هنـوز در     38در  0/2  اغلب کاربردهاي وب پرداخت.  وي دریافت که

هـا تنهـا از یـک یـا دو مـورد از        و اغلب این کتابخانهمرحله ابتدایی توسعه و پیشرفت هستند 
  کنند.    در خدمات خود استفاده می 0/2  کاربردهاي وب

پژوهشگر دانشـگاه   160) در بررسی میزان استفاده 2012(  1نتیجه مطالعه مادهاسادهان
و از میـان   2هـاي اجتمـاعی عمـومی، فـیس بـوك      دهـد کـه از میـان شـبکه      دهلی نو نشان می

هـاي   هاي اجتماعی تخصصی، ریسرچ گیـت بیشـترین اسـتفاده را بـراي انجـام فعالیـت       شبکه
  دانشگاهی داشتند.   

سـنجی از    پژوهشگر حـوزه علـم   71) با مطالعۀ میزان استفاده 2013و دیگران (3هاستین
کننـد کـه ریسـرچ گیـت پـس از لینکـداین و آکادمیـا،          هاي اجتماعی علمی، بیان مـی   رسانه

ها از ریسرچ گیت براي به اشتراك   % از آن21حبوب از دید این افراد بوده و سومین رسانه م
  کنند.      هاي علمی و تعامل با پژوهشگران دیگر استفاده می  گذاري یافته

ها و ابزارهاي مبتنـی بـر     دهد که استفاده از قابلیت  ها نشان می  در مجموع بررسی پیشینه
هـا و    ها، مؤسسه  مدیریت و اشتراك دانش در سازمان در راستاي تعامالت متقابل و 0/2وب 

                                                                                                                   
1 Madhusudhan 
2 Facebook 
3 Haustein 
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هـا در حـال نهادینـه شـدن      ها و نیز دانشگاه  اجتماعات علمی و فرهنگی به خصوص کتابخانه
هاي زمانی و مکانی   توانند در روند اشتراك دانش، فارغ از محدودیت  است.  این ابزارها می

  به کار روند. 

  روش پژوهش
کاربردي است و به روش پیمایشی توصیفی انجام شده اسـت.    پژوهش حاضر، از نوع

اند که از   جامعه آماري پژوهش، مدرسان حوزه علم اطالعات و دانش شناسی در ایران بوده
کردند.  این مدرسان اعضاي هیات علمـی دانشـگاه    پالس استفاده می  شبکه اجتماعی گوگل

شناسـی در      رسان حوزه علم اطالعات و دانـش ها هستند.  پس از شناسایی مد  ها و پژوهشگاه
پالس بودند، در فاصله زمانی فروردین تـا خـرداد     داخل کشور که داراي پروفایل در گوگل

پرسشنامه الکترونیکی تهیه و از طریق گوگـل داك بـراي آنهـا بـه عنـوان جامعـه        1393ماه 
ــزار نفــر  پرسشــنامه را تکمیــل و ار 33پــژوهش ارســال شــد.  در نهایــت،   ــد.  اب ســال کردن

اي بود که روایـی آن را ده نفـر از متخصصـان      گردآوري اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته
هاي اجتماعی تخصـص    گیري از شبکه  حوزه علم اطالعات و دانش شناسی که در زمینه بهره

، داشتند، تأیید کردند.  پایایی این پرسشنامه با اسـتفاده از محاسـبه ضـریب آلفـاي کرونبـاخ     
ــات      80/0 ــه قســمت اســت: بخــش اول، اطالع ــامل س ــنامه ش ــن پرسش ــد.  ای ــه دســت آم ب

شناختی پاسخگویان شامل جنسـیت، سـابقه تـدریس و مرتبـه علمـی اسـت.  بخـش          جمعیت
هاي اصلی پرسشنامه در خصوص چگونگی بهـره گیـري از گوگـل پـالس در حـوزه       سؤال

تـا پاسـخگویان بـه صـورت      آموزش و پژوهش بود.  پرسشنامه یـک سـؤال بـاز هـم داشـت     
مطـرح   پالس در عرصـه آمـوزش و پـژوهش     قابلیت گوگلمکتوب، دیدگاه خود را درباره 

براي تجزیه و تحلیل اطالعات، از آمار توصیفی شامل فراوانی و درصـد و نـرم افـزار     . کنند
  آماري اس پی اس اس استفاده شد.  
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 هاي پژوهش یافته

 شناسی نسیت مدرسان علم اطالعات و دانش.  توزیع فراوانی و درصد ج1جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  جنسیت
  8/75  25  مرد
  2/21  7  زن

  3  1  پاسخ بی
  100  33  مجموع

  
نفـر) از   25درصـد (  8/75دهـد کـه    نشان مـی  1اطالعات جمعیت شناختی در جدول 

  نفر) زن است.   7درصد،  2/21جامعه پژوهش را مردان و بقیه (

 شناسی فراوانی و درصد مرتبه علمی مدرسان علم اطالعات و دانش .  توزیع2جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  جنسیت
  1/12  4  مربی

  8/75  25  استادیار
  4  1  دانشیار

  3  1  مدرس مدعو
  1/6  2  پاسخ بی

  100  33  مجموع

  
نفـر)   25درصـد (  8/75نشان می دهد که بیشتر جامعه آماري، مدرسان یعنی  2جدول 

درصـد، یـک نفـر)     3نفر) مربی و دانشیار و مـدرس مـدعو (    4درصد ( 1/12استادیار،  بقیه 
اطالعات مربوط به سابقه تدریس مدرسان علـم اطالعـات و    3هستند.   در ادامه، در جدول 

  شناسی قابل مشاهده است.    دانش
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 شناسی ش.  توزیع فراوانی و درصد سابقه تدریس مدرسان علم اطالعات و دان3جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  سابقه تدریس
  4/39  13  سال 5تا  1
  2/21  7  سال 11تا  6
  3/27  9  سال 20تا  12

  1/12  4  پاسخ بی
  100  33  مجموع

  
نفر) سابقه کاري بین یک تـا پـنج سـال     13درصد ( 4/39بیشتر مدرسان 3طبق جدول 

  سال است.   20تا  12نفر)  9درصد ( 3/27دارند. پس از آن بیشترین سابقه 
پـالس را در    شناسـی از گوگـل   میزان استفاده مدرسان علم اطالعات و دانش 4جدول 

  دهد.     هر ماه نشان می

 پالس در هر ماه  شناسی از گوگل ی و درصد میزان استفاده مدرسان علم اطالعات و دانش.  توزیع فراوان4جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  میزان استفاده از گوگل پالس در ماه
  1/9  3  خیلی زیاد

  5/51  17  به صورت موردي در طول هفته
  2/21  7  خیلی کم
  1/9  3  هرگز

  1/9  3  پاسخ بی
  100  33  مجموع

  
نفر)  بـه صـورت مـوردي     17درصد ( 5/51مبین آن است که بیشتر مدرسان 4جدول 

نفـر) اسـتفاده    7درصـد (  2/21کننـد.  پـس از آن    در طول هفته از گوگل پالس استفاده می
  خیلی کم از آن دارند.  

شناسـی در محـیط     نشان دهنده آن است که مدرسان علم اطالعـات و دانـش   5جدول 
  اند.    مطالبی را به اشتراك گذاشتهپالس چه   گوگل
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پالس از سوي مدرسان علم اطالعات   .  توزیع فراوانی و درصد مطالب به اشتراك گذاشته شده در گوگل5جدول 
 شناسی و دانش

  درصد فراوانی  فراوانی  مطالب به اشتراك گذاشته شده
  1/12  4  هاي ویدیویی فایل

  3/36  12  تصاویر
  1/51  17  هاي شخصی نوشته

  1/12  4  اسالیدهاي آموزشی
  3/33  11  ها مقاله

  3/33  11  سایت پیوند به یک وب
  1/9  3  اخبار و اطالعات

  1/6  2  یک هیچ
  3  1  پاسخ بی

  
هـاي فـردي    نفـر) نوشـته   17درصد ( 1/51نشانگر آن است که بیشتر مدرسان 5جدول 

 3/36گذارند.  پس از این موارد بیشترین استفاده مربوط بـه تصـاویر (   خود را به اشتراك می
  درصد) است.   3/33سایت ( ها و پیوند به یک وب درصد) و اشتراك مقاله

شناسـی تـا چـه میـزان      طالعات و دانششود که مدرسان علم ا  مشخص می 6از جدول 
  دانند.   پالس را براي مباحثات علمی و تسهیم دانش مناسب می  گوگل

از دید  جهت مباحثات علمی و تسهیم دانشپالس   .  توزیع فراوانی و درصد مناسب بودن محیط گوگل6جدول 
 شناسی مدرسان علم اطالعات و دانش

مباحثات جهت پالس   مناسب بودن محیط گوگل
  علمی و تسهیم دانش

  درصد فراوانی  فراوانی

  7/66  22  بلی
  2/21  7  خیر

  1/12  4  پاسخ بی
  100  33  مجموع
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جهـت مباحثـات علمـی و    پـالس    درخصوص مناسـب بـودن محـیط گوگـل     6جدول 
نفـر) اعتقـاد دارنـد     22درصد،  7/66دهد، بیشتر آنها ( از دید مدرسان نشان می تسهیم دانش

  پالس محیط مناسبی براي این کار دارد.     گوگل
شناسی به مطالب مورد   شود مدرسان علم اطالعات و دانش  مشخص می 7از جدول 

  دهند.   پالس چگونه واکنش نشان می  توجه خود در گوگل

به مطالب مورد توجه خود در شناسی  .  توزیع فراوانی و درصد واکنش مدرسان علم اطالعات و دانش7جدول 
 پالس  لگوگ

  درصد فراوانی  فراوانی  پالس  به مطالب مورد توجه در گوگلواکنش 
  6/60  20  پسندم می

  5/54  18  دهم نظر می
  2/24  8  دهم کنم و واکنشی نشان نمی فقط مطلب را استفاده می
  3  1  پاسخ بی

      مجموع
  

حاکی از آن اسـت کـه مدرسـان هنگـام خوانـدن مطالـب درخـور         7هاي جدول  داده
 5/54کننـد) و سـپس    پسـند (الیـک مـی    نفـر) آن را مـی   20درصـد (  6/60توجه خود، ابتدا 

  گذارند).   دهند (کامنت می نفر) نظر می 18درصد (
ــه حلقــه  8در جــدول  هــاي مشــخص مدرســان علــم اطالعــات و    اطالعــات مربــوط ب

  شناسی نمایان است.   دانش

هاي مشخص از دانشجویان و همکاران مدرسان علم اطالعات و  .  توزیع فراوانی و درصد داشتن حلقه8جدول 
 تسهیم اطالعاتجهت پالس   شناسی در محیط گوگل دانش

هاي مشخص از دانشجویان و همکاران  داشتن حلقه
  درصد فراوانی  فراوانی  جهت تسهیم اطالعات

  5/48  16  بلی
  5/45  15  خیر

  1/6  2  پاسخ بی
  100  33  مجموع
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هـاي   نفـر) حلقـه   16درصد،  5/48دهد که بیشتر مدرسان ( نشان می 8هاي جدول  داده
  پالس دارند.   مشخص از دانشجویان و همکاران خود جهت تسهیم اطالعات در گوگل

چگونگی استفاده از گوگل پالس، از سـوي مدرسـان علـم اطالعـات و      9در جدول  
  هاي آموزشی و پژوهشی نمایان است.  شناسی در عرصه دانش

پالس، از سوي مدرسان علم اطالعات و   .  توزیع فراوانی و درصد چگونگی استفاده از گوگل9جدول 
 هاي آموزشی و پژوهشی شناسی در عرصه دانش

  درصد فراوانی  فراوانی  اشتراك گذاشته شدهمطالب به 
  2/15  5  گذاري شرح درس کالس به اشتراك

  1/9  3  توضیح بیشتر مباحث یک درس
  1/12  4  ارسال تصاویر مرتبط با درس
  1/18  6  ارسال مقاالت مربوط به درس

  1/12  4  ارسال اخبار جدید مربوط به درس
  3  1  ارسال اسالیدهاي آموزشی

  2/24  8  همکاران جهت تحقیقات گروهیارتباط با 
درخواست از سایر کاربران جهت ارسال 

  مقاالت مورد نظر شما
3  1/9  

  2/15  5  تعامل علمی بیشتر با دانشجویان
هاي  کنم بیشتر تسهیم عکس علمی استفاده نمی

  ها است جالب و نوشته
8  2/24  

  2/15  5  پاسخ بی

  
نفـر)   8درصد،  2/24گویاي آن است که بیشترین استفاده مدرسان( 9هاي جدول  داده
هاي آموزشی و پژوهش براي ارتباط با همکاران جهت تحقیقـات گروهـی اسـت.     در عرصه

گذاري شرح درس  نفر) و به اشتراك 6درصد،  1/18سپس ارسال مقاالت مربوط به درس (
نفر) است.  گفتنی اسـت   5درصد ( 2/15ن هر دو با کالس و تعامل علمی بیشتر با دانشجویا

نفـر) اسـتفاده علمـی از ایـن شـبکۀ       8درصد،  2/24که گروهی  به تعداد برابر با گروه اول (
  اجتماعی ندارند.  
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ــدول  ــیوه 10ج ــش     ش ــات و دان ــم اطالع ــان عل ــی مدرس ــاي دسترس ــی را  ه ــه شناس ب
  دهد.   نشان می پالس  گوگل

 به گوگل پالسشناسی  و درصد شیوة دسترسی مدرسان علم اطالعات و دانش .  توزیع فراوانی10جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  شیوة دسترسی به گوگل پالس
  1/18  6  وي. پی. ان

  5/54  18  کروم گوگل
  1/9  3  فیلترشکن

  1/9  3  سایر مرورگرها
  1/9  3  پاسخ بی

  100  33  مجموع

  
نشان می دهد که بیشترین شیوة دسترسی مدرسانبه گوگل پالس،  10هاي جدول  داده

نفـر)   6درصـد،   1/18نفر) و سـپس وي. پـی. ان.  (   18درصد،  5/54کروم ( از طریق گوگل
  است.   

  پاسخ به سؤال باز:
گیـري از قابلیـت    بهـره  شناسـی  مدرسان علم اطالعـات و دانـش  از نظر 

تواند در بر داشـته   و پژوهش چه مزایاي میگوگل پالس در عرصه آموزش 
  باشد؟

 یشــنایآباعــث داننــد، زیــرا  برخــی اســتفاده از آنهــا را بــه دالیــل مختلفــی مفیــد مــی 
.  سـپس  شـود  میها و اخبار  خرین یافتهآنها از شدن آهاي نوین و مطلع  دانشجویان با فناوري

ارتباط بیشتر بین دانشجو و تواند باعث  بیشتر مدرسان (ده نفر) اعتقاد دارند گوگل پالس می
شـود.  اشـتراك و اشـاعۀ دانـش و مطالـب و       استاد، دانشجویان با یکدیگر و استادان بـا هـم  

گـذاري و دسترسـی سـریع بـه      هاي مهم و اشتراك سازي فایل ارتباطات علمی، امکان ذخیره
هـا و مباحـث آموزشـی و نیـز      گـذاري فایـل   هاي مختلـف، اشـتراك   ها و مکان زمانآنها در 
هـاي کـه بـراي درك بیشـتر      سـایت  هاي جدیدي که مـرتبط بـا درس اسـت و یـا وب     کتاب
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پالس   هاي اجتماعی همچون گوگل توان معرفی کرد.  اما برخی شبکه دانشجویان است، می
ت پاین اینترنت، فیلتـر بـودن آن (بسـیار بـه آن     دانند.  سرع هاي علمی نمی را مناسب فعالیت

آن در ها جنبۀ عمومی دارنـد و   ها هنوز در ایران این شبکه  اشاره شده است) و اینکه به اعتقاد ْ
هـاي اجتمـاعی    انـد.  بنـابراین، شـبکه    و وارد نشـده   جا نیفتـاده عرصه علمی به صورت جدي 

مناسب افزایش اطالعات عمومی، تعامـل  پالس را بیشتر جنبۀ تفننی دانسته و  همچون گوگل
  دانند.  با کاربران مختلف داخلی و خارجی و آموزش همگانی می

  گیري  بحث و نتیجه
پژوهش حاضر نشان داد که بیشتر مدرسان علـم اطالعـات و دانـش شناسـی در ایـران      

مربـوط  گذارند.  پس از این موارد، بیشترین استفاده  هاي فردي خود را به اشتراك می نوشته
درصد) است.   3/33سایت ( ها و پیوند به یک وب درصد) و اشتراك مقاله 3/36به تصاویر (

پـالس محـیط مناسـبی      درصد) اعتقـاد دارنـد گوگـل    7/66بیشتر پاسخگویان مورد بررسی (
هـا    گرایش و توجـه دانشـگاه  کنند که   ) بیان می1393براي این کار دارد.  صائمی و دیگران(

ارتبـاطی   سـاز و کـار  هاي اجتماعی و انتخاب آنهـا بـه عنـوان      هاي شبکه  ز قابلیتبه استفاده ا
براي پیشبرد توان آموزشی و پژوهشی، استفاده از آنها را براي توسعه آمـوزش و دانـش، بـه    

  ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است.  
س، بلکـه  پـال   بنابراین، مدرسان علم اطالعات و دانش شناسی نـه تنهـا در بـاره گوگـل    

، آمـوزش  انتقـادي راهبردهـاي آمـوزش تفکـر    هـاي اجتمـاعی، بایـد داراي     براي تمام شبکه
دانشجویان خود داشته باشند و نیز از این بستر هاي فنی به  هاي تعامل و آموزش مهارت  شیوه

هـاي پژوهشـی اسـتفاده کننـد.  علـی رغـم تعـداد زیـاد مدرسـان علـم            براي بهسازي فعالیت
ها، هنوز تعـداد   نش شناسی در ایران، به خصوص اعضاي هیات علمی دانشگاهاطالعات و دا

هاي آموزشـی و    اندکی از شبکه اجتماعی گوگل پالس به صورت مداوم در راستاي فعالیت
توانـد مختلـف باشـد.  مشـغله زیـاد افـراد، عـدم         گیرند.  دالیل این امر می پژوهشی بهره می

هـاي   گیـري از فنـاوري   پـذیري در بهـره   ، عدم انعطافهاي اجتماعی دسترسی مداوم به شبکه
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هـاي اجتمـاعی تخصصـی و     گیـري از شـبکه   هاي اجتماعی یـا بهـره    نوین، نا آشنایی با شبکه
پـالس    علمی نظیر ریسرچ گیت، از جمله دالیل استفاده اندك افراد مورد بررسی از گوگـل 

اي کاربران، این امکـان را فـراهم   هاي گوگل پالس بر  استفاده از حلقهحال آنکه اند.   بوده
شـود، بخواننـد   ترین اطالعاتی را که به اشتراك گذاشته می  ترین و جذاب  سازد تا مرتبط  می

و ذخیره نمایند.  امکان برقراري تعامل و ارتباط با گروهـی از افـراد، ایـن موقعیـت را بـراي      
هـاي منـابع اطالعـاتی      ارائه تازه کتابداران فراهم ساخته تا ضمن اینکه به بازاریابی خدمات و

کتابخانه خود بپردازند، خدمات مرجع را براي کاربران خـود ارائـه نماینـد، بـراي اشـتراك      
هاي جدید با یکدیگر در تعامل باشند و از رویدادهاي جدیـد در حـوزه علـم      تجارب و ایده

  شناسی با خبر شوند.    اطالعات و دانش
اي براي سازماندهی اطالعـات    که گوگل پالس، شیوه توان بیان داشت  در حقیقت می

تر در اختیار کـاربران قـرار     تواند محتوا را به صورت مرئی  شود و می  و مخاطبان محسوب می
دهد.  تعامل بیشتر بین کاربران و کتابداران در این محیط به وضوح، بـیش از پـیش مشـاهده    

هــاي اســتفاده از   کننــد کــه مهــارت  یپیشــنهاد مــ) 1393شــود.  صــراف زاده و علــوي (  مــی
هاي اجتماعی باید در برنامه آموزشی علم اطالعات و دانـش شناسـی گنجانـده شـود.       شبکه

هاي اجتماعی به دانشجویان از ایـن قـرار اسـت: آمـاده کـردن       برخی از فواید آموزش شبکه
ل آینـده؛ افـزایش   هـاي محـل اشـتغا   هـا در کتابخانـه  دانشجویان براي استفاده از این فنـاوري 

هـا    امکان استخدام دانشجویان علم اطالعات و دانش شناسی؛ استفاده اموزشی از ایـن شـبکه  
براي ارتباط نزدیک تر و بیشتر با دانشجویان و آماده کردن دانشجویان براي آموزش سـواد  

  هاي اجتماعی به دیگران.  شبکه
همه چیـز را سـازماندهی کننـد.     کند تا   پالس به کتابداران کمک می  هاي گوگل  حلقه

توانـد صـورت گیـرد. مـثالً کتابـداران        هـاي تخصصـی مـی     این سازماندهی بـر اسـاس حلقـه   
توانند بر اسـاس مخاطبـان و مراجعـه کننـدگان خـود، نسـبت بـه          هاي دانشگاهی می  کتابخانه
تلـف،  هـاي مخ   هـا اقـدام کننـد.  مـثالً اسـاتید دانشـکده        سازي و سـازماندهی حلقـه   تخصصی

هـاي مختلـف و کارکنـان دانشـگاه       دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی رشته
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هـا    گذاري اطالعـات مـورد نیـاز آن     هاي باشند که کتابداران براي به اشتراك  توانند حلقه  می
توانـد موقعیـت پژوهشـی را بـراي کتابـداران        ها در آینده مـی   ایجاد نمایند.  تحلیل این حلقه

انـد    فراهم سازد تا به تحلیل نیازهاي اطالعاتی افرادي بپردازند که با کتابخانه در تعامل بـوده 
تــرین کــاربران را در     تــوان پرکــارترین کتابــداران و فعــال     و حتــی از ایــن طریــق مــی   

اسـت،   اي حـائز اهمیـت    زمینهمسلماً آموزش در هر ها شناسایی نمود.    گذاري فایل  اشتراك
گیـري از    هـاي بهـره    اي، باید زمینه  هاي سواد اطالعاتی و رسانه  ام با توسعه مهارتلیکن همگ

اسـتفاده از  تر باشد.    تواند اثربخش  هاي اجتماعی می هاي نوین اطالعاتی، به ویژه رسانه  رسانه
هـاي آموزشـی     گـروه در هاي اجتماعی مرتبط با این نـوع از فنـاوري،    و رسانه 2فناوري وب

شناسی، جهت تسهیم موارد آموزشی و پژوهشـی،موکول بـه آشـنایی      العات و دانشعلم اط
اسـت.  لـذا    2بـا ابزارهـا و امکانـات فنـاوري وب     مدرسان علم اطالعـات و دانـش شناسـی،   

مدرسـان  ، ترغیـب  هـا و غیـره    ، نشستها  برگزاري سخنرانی هاي آموزشی،  برگزاري کارگاه
هاسـت.    گیـري از ایـن فنـاوري    و بهـره  2هـاي وب   این رشته، در جهـت آشـنایی بـا فنـاوري    

تر کردن محیط آموزش، آماده کردن دانشجویان براي فعالیت   کاربرپسندتر کردن و جذاب
هـا، از مـواردي اسـت کـه       ، آشنایی بیشتر نسل جدید کتابداران با این فنـاوري 2در کتابخانه 

  مورد توجه قرار دهند.    شناسی در مباحث آموزشی باید مدرسان علم اطالعات و دانش
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