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 چكيده

هـاي دانشـگاه علـوم    پژوهش حاضر، با هدف شناسايي ميزان آشـنايي و اسـتفاده كتابـداران كتابخانـه    : هدف
 است.انجام شده  2از وب  پزشكي كرمانشاه
پژوهش حاضر كاربردي و با روش پيمايشي صورت گرفته وجمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه : روش

-نفـر مـي    39هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه است كـه  ي آماري آن كتابداران كتابخانهانجام گرفته است. جامعه

واسـتنباطي از جملـه تحليـل واريـانس      آمار توصيفيباشند.و اطالعات به دست آمده از پاسخگويان با استفاده از روش 
 يك طرفه، آزمون تي دو نمونه اي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون مورد تحليل قرارگرفت.

%) بـا  59/43هاي دانشـگاه علـوم پزشـكي كرمانشـاه درحـد متوسـط(      ها نشان داد كتابداران كتابخانهيافته: هايافته 
%) استفاده مي كنند. و بيشترين مشـكلي كـه   53/ 85در حد كم( 2ابداران از ابزارهاي وب آشنايي دارند و كت 2ابزارهاي وب 

 كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي با آن مواجه هستند، كمبود منابع الكترونيكي مورد نياز است.
ي در كتابخانـه هـا وبـالگ    همچنين يافته ها نشان داد كه از ديدگاه كتابداران، بهترين ابزار بـراي اطـالع رسـان    

 %) است.1/8%)  و ضعيف ترين ابزار نيز فليكر و پادكست (1/18(
پژوهش حاضر با توجه به ضرورت يادگيري و استفاده از فناوري اطالعات در عصـر حاضـر انجـام     اصالت:
نيزيكي از اين امكانات است كه در بهبود مهارت كتابداران اثر مي گذارد.  2گرفته است . وب 

هـاي دانشـگاه علـوم پزشـكي كرمانشـاه، ، فنـاوري       كتابـداران، كتابخانـه   ، 2ابزارهـاي وب  :هـا كليدواژه
 اطالعات، منابع الكترونيكي

1 . Web 2 
  :16/09/1394تاريخ پذيرش مقاله 
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مقدمه
گيـري از فنـاوريهـا در بهـره  ي گذشته شاهد تحـوالت سـريع كتابخانـه   در دو دهه

فنـاوري اطالعـات و ارتباطـاتهـا خـدمات خـود را مبتنـي بـر      ايم. كتابخانـه اطالعات بوده
است كه به عنوان نسـل دوم 2هاي معمول، وب يكي از اين فناوري .اندپيشرفته توسعه داده

ي تجـارت الكترونيـك،به شدت در عرصه 2فناوري براي ارتباطات پديد آمده است. وب 
).2008 تبليغات آنالين و همچنين ساير خدمات آنالين بكار گرفته شده است (كونگ لين،

بنابراين كتابداران نيز بايد براي تسهيل روند دسترسي به اطالعات و آسان سازي اسـتفاده از
نخستين بار توسط تـيم 2ي وب ها اقدام اساسي كنند. در ويكي پديا آمده كه واژهكتابخانه

از شركت اوريلي مديا ابداع شده است. نسل نخست وب كه ثابت و1اوريلي و ديل دورتي
اسـت تغييـر يافتـه3كه پويا و خواندني/ نوشـتني  2است، به نسل جديد وب 2خواندنيفقط 

1. Tim O ◌ُReilly & Dale Dougherty

2 .Read Only 
3. Read / Write
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مفهومي است كه بر اساس آن تعامل بـا محتـواي وب، بـه 2). وب 2009،  1است (سوليوان
هـــــاي شخصي است؛ دنيايي كه در آن هر كنشـي،مثابه تعامل با محتواي موجود در رايانه

وندي، واكنشي آني و بي درنگ در بر خواهد داشت، به طـوريچون فشار بر هر دكمه و پي
كـه كاربر احساس مي كند در حال استفاده از يك نرم افـزار نصـب شـده بـر سيسـتم خـود

) و شامل جنبه هـاي بيشـتري1384است. به عبارتي، اين نسل از وب كـاربر ساالر(ايزدپناه، 
ه سـازي بـين شخصـي، شخصـي كـردن وها (مانند مكالمه و گفتگو، شبكبراي تعامل انسان

پيام رساني فـوري، آر.اس. اس 3هاها، پادكست). ويكي2005، 2فرد گرايي) است (آبرام ،4،
فيس بوك5وبالگ، فليكر هـاي جديـد وب هسـتند. چنـينو ماننـد آن، از جملـه قابليـت   6،

2نام وب  كاربردي از وب به عنوان نوعي ابزار تعامل اجتماعي، موجب پديد آمدن بحثي با
ــد آورده اســت (كشــاورز،    ــدي از وب پدي ــه جدي ــه گون ــه مثاب 2). در محــيط وب 1387ب

كتابداران بايد بكوشند ارتباط بين كـــاربران و كتابخانه را نگاه دارند. الزمة اين امر، تحول
بايد بين فناوريهاي اطالعات و 2). كتابدار 2009، 7دويس -است (پليتر  2به سوي  كتابدار 

را بـه 2و كتابخانـه   2هـاي وب ـــردم ارتباط ايجـاد كنـد. لـذا بايـد ماننـد معلمـي قابليـت       مـ
ها را با اين اصطالحات آشنا سازد و در هر مكـان و زمـاني كـه كـاربركاربران بياموزد، آن
سـير صـعودي خـود را 2نيز حضور داشته باشد. در عصري كه وب  2حضور دارد، كتابدار

تبديل مي شوند، براي كتابدار 2پيمايد و كاربران نيز به كاربران مي در زمينه هاي گوناگون
هاي دانشگاه علوم پزشكي نيـز درشدن بايد بكوشيم. بديهي است كه كتابـداران كتابخانه 2

اين ميان سهمي دارند و با توجه به محيط كـاري و ارتباط با دانشـجويان و ارائـه خدمـــات
باشند تا بتوانند پاسخگوي نياز اطالعـاتي 2هاي وب ز به مهارتمجه ها، بايستيمتنوع به آن

ي مراجعه كننده خود باشند و به طور رضايت بخشي نيـاز كـاربران را مرتفـع سـازند.جامعه

1 .Solivan  
2 .Abram 
3. Padeksts

4. R  . S .S 
5. Flickr
6. facebook 
7. Politer-Doice 
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هاي دانشگاهي اهميـت دارد و وبي خدمات به كاربران كتابخانهالبته سرعت و دقت ارائه
ارهـايي كـه در پـژوهش حاضـر بررسـي شـده، شـامل:ابزارهايي فراوان دارد. از جمله ابز 2

و ...؛ كـه  وبالگ، آر.اس.اس، فيس بوك، ويكي، آي ام ( پيام فوري)، فليكر و پادكسـت 
در زندگي شخصي كاربران اثر گذارند و كـاربران از ايـن ابزارهـا اسـتفاده مـي كننـد. لـذا

ها اثرگـذارشود و بر كتابخانهها وارد مينيز خواه يا ناخواه به كتابخانه 2فناوري جديد وب 
است. كتابداران بايد با اين ابزارها آشنايي كافي داشته باشند تا بتواننـد نيـاز روز كـاربران را

پاسخ دهند و رسالت خود يعني -ي حضوري آنان حتي بدون مراجعه -در محيط كتابخانه 
هش، بررسي ميزان آشنايي وخدمت به كاربران را به انجام رسانند. بنابراين مسئله اصلي پژو

مـي 2هاي دانشگاه علوم پزشـكي كرمانشـاه از ابزارهـاي وب    ي كتابداران كتابخانهاستفاده
باشد.

براي رسيدن به پاسخ اين مسئله، پرسش ها و فرضيات زير مطرح مي شود:

هاي اساسي پژوهشپرسش
انشـاه بـاهاي دانشـگاه علـوم پزشـكي كرم   ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه .1

چه اندازه است؟ 2ابزارهاي وب 
هاي دانشگاه علوم پزشـكي كرمانشـاه ازي كتابداران كتابخانهميزان استفاده .2

چه اندازه است؟ 2ابزارهاي وب 
هـاي دانشـگاه علـوم پزشـكيچه چالشهايي پيش روي كتابـداران كتابخانـه   .3

 قرار دارد؟ 2كرمانشاه در استفاده از ابزارهاي وب 

هـاي دانشـگاهبراي اطالع رساني و استفاده در كتابخانـه  2زار وب بهترين اب .4
علوم پزشكي كرمانشاه، از ديدگاه كتابداران آن كدام است؟

 فرضيه هاي پژوهش

) و ارائه خدمات از ايـن2هاي نوپديد (وب بين آشنايي كتابداران با فناوري .1
طريق، رابطه وجود دارد.
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تفـاوت 2اسـتفاده ي آنـان از ابزارهـاي وب    بين رشته تحصيلي كتابداران و  .2
وجود دارد.

 پيشينه پژوهش

ي علوم ارتباطات و فنـاوريبه عنوان مبحثي جديد و مناقشه آميز وارد مقوله 2وب 
هـا را نيـز در بـر گرفتـه اسـت. كتابـداران نيـز بايـدشده و بخش مهمي از خدمات كتابخانه

گسترش و سـواد اطالعـاتي خـود را نيـز افـزايشرا  2فرصت مهم استفاده از ابزارهاي وب 
دهند. ، پژوهشگران نيز با توجه به اهميـت روزافـزون ايـن مقولـه، تحقيقـاتي در ايـن زمينـه

هـاي انجـام شـده در داخـل و خـارج ازاند كه در اين بخش، برخـي از پـژوهش  سامان داده
كشور معرفي شده اند.

2در زمينه وب  هاي انجام گرفته: مروري بر پژوهش1جدول 
نتيجه پژوهش موضوع پژوهش پژوهشگر

)2005(1فرامكين 1
كاربرد ويكي در كتابخانه

 ديجيتال

استفاده از ويكي باعث افزايش مشاركت و
 هاي ديجيتال است.تعامل در كتابخانه

)2007(2كونگ لين 2
-بررسي و شناسايي كاربرد

-در كتابخانه 2هاي وب 

هــــــاي دانشگاهي
 استراليا

پايين 2شاخص و ميانگين استفاده از وب 
 است

)2009(3آهاروني 3
ميزان استفاده دانشجويان
رشته كتابداري و اطالع

 2رساني از وب 

بيشترين ميزان استفاده، به ويكي و كمترين
 ميزان به آر.اس.اس. مربوط است.

1 . Frumkin. 
2 . Cuong Linh. 

3 . Aharony. 
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نتيجه پژوهش موضوع پژوهش پژوهشگر

4
بورهانا و سالم

1)2009(  

در2بررسي فناوريهاي وب
كتابخانه دانشگاهي بايك 

تمركز بر دانشجويان
كارشناسي ارشد دانشگاه

 ايالتي كنت

هاي اجتماعي نسبت بهدانشجويان از شبكه
بيشتر استفاده مي كنند. 2ساير ابزارهاي وب 

)2009(2و چو  چن5
ميزان سازگاري وب سايت

هاي دانشگاهيكتابخانه
88نيويورك بر روي 

 كتابخانه

هاي دانشگاهي،از بهكتابخانه حدود نيمي از
چون وبالگها، پيام 2كارگيري ابزارهاي وب 

هايرسان هاي فوري،آر.اس.اس و شبكه
اجتماعي بهره مي برند در بين كاربردهاي وب

، استفاده از پيام رساني فوري بيشترين كاربرد2
 را داشته است

)2010(3چوا و گو 6

بررسي ميزان استفاده از
در 2وب ابزارهاي 

كتابخانه عمومي و120
دانشگاهي از شمال آمريكا،
اروپا و آسيا و نيز بررسي

افزايش كيفيت وب سايت با
 كمك اين ابزارها

هايدر كتابخانه 2استفاده از ابزارهاي وب 
هايدانشگاهي در مقياسي بيشتر از كتابخانه

عمومي، بوده است و استفاده از ابزارهاي وب
ر افزايش كيفيت وب سايتتأثير مثبتي ب 2

كتابخانه دارد.

)2010(4هان  7
در 2بررسي كاربردهاي وب 

هاي دانشگاهي برتركتابخانه
 چين

ها تنها از يك يا دو مورد ازاغلب اين كتابخانه
در خدمات خود استفاده 2كاربردهاي وب 

ابزار مورد بررسي در اين 6كنند. از بين مي
آر.اس.اس.بيشترين كاربرد، و آي.ام.،پژوهش ، 

وبالگ، ويكي و سايتهاي شبكه سازي
اند.اجتماعي، كمترين كاربرد را داشته

1 . Burhanna, Seeholzer and Salem. 
2 . Chen, Ouyang and Chu. 
3. Chua & Goh.
4 . han. 
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نتيجه پژوهش موضوع پژوهش پژوهشگر

)2012(1امانوئل  8

در 2بررسي استفاده از وب 
كتابخانه و آموزش علوم
اطالعات در مورد يونان

 پرداخته است

آگاه 2آموزان به اكثر ابزار وب بسياري از دانش
نخستين ابزار انتخابي و ويكي هستند. وبالگ

آموزان براينآنها براي يادگيري است. دانش
باور هستند كه ارتباط مستقيمي بين متخصصين

2كامپيوتر و كتابداران براي تدريس ابزار وب 
-وجود دارد چراكه اين همكاري به نفع آنها مي

باشد.

9
)1384كرمي (

بررسي رويكردهاي ممكن
پديده وبالگ از نقطه نظر به

خدامت كتابداري و اطالع
 رساني

در بيشتر وبالگها هدف، تهيه اخبار و اطالعات
براي كاربران و كتابداران مي باشد ، بيش از

ي اطالعات ازنيمي از وبالگها براي اشاعه
 اند.آر.اس.اس استفاده كرده

10
و اسفندياري مقدم

)1390حسيني شعار(

آشنايي واستفادهميزان 
هـــايكتابداران كتابخانه

دانشگاهي همدان ار
2امكانات و قابليتهاي وب

ميزان آشنايي كتابداران با امكــانات و
در سطح متوسط و ميزان 2قابليتهاي وب 

در 2استفاده آنها از امكــانات و قابليتهاي و 
سطح متوسط و پايين است. بيشترين توانايي

ستفاده از ايميل و وبالگ است وكتابداران در ا
 كمترين توانايي آنها در استفاده از فليكر است.

11
و عبدخدا
)1390محمدي(

بررسي ميزان آشنايي و
- استفاده كتابداران كتابخانه

هاي علوم پزشكي شهر
هايتهران كه شامل كتابخانه

علوم پزشكي تهران، ايران و
 88شهيد بهشتي در سال 

هاي نسلبا وب به خصوص وبميزان آشنايي 
جديد و امكــانات آن پايين است. ميزان
استفاده از وب جهت خدمت رساني به
هايمراجعين چشمگير نيست. و برگزاري دوره
در 2بازآموزي و حين خدمت با موضوع وب 

ترغيب كتابداران حوزه علوم پزشكي نسبت به
شناخت وب و به كارگيري آن در خدمات

از مواردي است كه بايد به آن ايكتابخانه
پرداخته شود.

1. Emmanouel
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نتيجه پژوهش موضوع پژوهش پژوهشگر

12
)1391پور (علي

مقايسه تطبيقي ميزان آشنايي
- و استفاده كتابداران كتابخانه

هاي عمومي و دانشگاهي
 2همدان از قابليتهاي وب 

ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه هاي عمومي
در حد 2هاي وبهمدان با امكانات و قابليت

ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه هايكمي و 
دانشگاهي همدان در حد متوسطي است. ميزان

استفاده كتابداران كتابخانه هاي عمومي و
در 2٫0هاي وبدانشگاهي از امكانات و قابليت

حد كم متوسطي است. بيشترين توانايي
كتابداران كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي در

كي و وبالگ بوده واستفاده از پست الكتروني
كمترين توانايي نيز در زمينه استفاده از فليكر و

ويكي است.

آيد كه پژوهشگران، يك يـا چنـد مـورد ازميهاي پيشين چنين بر از بررسي پژوهش
اند. آنان  بـين كتابـداران شـاغل و را انتخاب و بررسي كرده 0/2هاي وبامكانات و قابليت

هـا، تفـاوترساني در استفاده از اين امكانـات و قابليـت  و اطالع دانشجويان رشته كتابداري
هاي دانشگاهي ازو استفادة كتابخانه 0/2اند. نياز به تحقيق و بررسي در زمينة وب قايل شده

ها در ايـن زمينـه (در ايـران) بـهها الزم و ضروري است، چون بررسياين امكانات و قابليت
هايي به طور خاص (دربارة يكي از ابزارها، و نـه كـاربردصورت نظري بوده و تنها پژوهش

ها نيز، بايد تغييـرات جديـد را درهاي دانشگاهي) انجام شده است. كتابخانهآن در كتابخانه
ها وارد كنند و براي بقاي خود آن را بپذيرند. براي اين امر، بايـد ابتـدا سـعي شـودكتابخانه

هـاي دانشـگاهي بـه كـاربران و كتابـدارانر كتابخانـه را د 0/2هـاي وب  امكانات و قابليـت 
ها سنجيده شود و در نهايت، براي كاربرد ايـنشناسانده و سپس ميزان تأثير و مفيد بودن آن

گيري كرد. اين روند به آشنايي و آگاهي كتابداران با امكانـات ها تصميمامكانات و قابليت
-نجش ميزان آشنايي آنان، ميزان استفاده، كاربرنياز دارد تا پس از س 0/2هاي وب و قابليت

گرا بودن، و كيفيت خدمات ارائه شده از اين طريق، بررسي گردد.
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روش شناسي پژوهش 
پژوهش حاضر از نوع كاربردي است كه به روش پيمايشي و بـا رويكـرد توصـيفي

هـاي دانشـگاهكتابـدار كتابخانـه   48ي آماري مورد پـژوهش، تمـام   انجام شده است. جامعه
 علوم پزشكي كرمانشاه است. از سرشماري براي كسب اطالع در مورد جامعه استفاده شـد. 

اي است كه بر اسـاسي محقق ساختهها، پرسشنامهابزار مورد استفاده جهت گردآوري داده
هـاي دانشـگاه علـوممرور متون مرتبط طراحي شده است. پرسشنامه بين كتابداران كتابخانه

نفر از كتابداران حاضر به همكاري نشدند 9رمانشاه توزيع گرديد كه در اين ميان پزشكي ك
نفر كاهش يافت. 39و در نتيجه، حجم مورد مطالعه به 

نفـر اسـتاد كتابـداري ارسـال گرديـد و در نهايـت، 10جهت روايي، پرسشنامه بـراي  
ق بـراي تعيـين پايـايي،نظرهاي سودمند آنان در پرسشنامه نهايي اعمال گرديد. در اين تحقي

نفر از كتابداران كه به عنوان پيش نمونـه اوليـه انتخـاب شـده بودنـد، 30ابتدا پرسشنامه بين 
ضـريب آلفـاي 18ويـرايش  1توزيع گرديد. سپس با استفاده از نرم افزار اس . پي. اس. اس 

شد. 935/0كرونباخ پرسشنامه محاسبه شد كه مقدار آن برابر با  
17تايج بـه دسـت آمـده در پـژوهش حاضـر، از لحـاظ جنسـيت، تعـداد         بر اساس ن

3سـال    30تـا  26%) را زن تشكيل داده اند، از نظـر سـن،    4/56نفر( 22%) را مرد، 6/43نفر(
9سـال   45تـا   41%)، 4/15نفـر (  6سال  40تا  36%)، 7/30نفر ( 12سال  35تا 31%)، 6/7نفر(
پاسخ %5/20نفر( 8سال  50تا  46%)، 1/23نفر( بي باشد.%) مي7/2نفر( 1) و

%) ديـپلم،3/10نفـر ( 4از لحاظ سطح تحصيالت، جامعه آماري مورد پـژوهش داراي  
%) فـوق ليسـانس و بـاالتر6/25نفـر( 10%) ليسانس و 4/56نفر ( 22%) فوق ديپلم، 7/7نفر (3

ي و%) رشـته كتابـدار  1/64نفـر(  25باشند. جامعه آماري مورد پـژوهش همچنـين داراي   مي
%) بـه ايـن سـوال پاسـخ7/2نفـر(  1باشد. ضـمناً  %) رشته هاي غير كتابداري مي2/33نفر(13

نداده است.

1  .SPSS(version 18) 
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هاي پژوهشها و فرضيهپاسخ به پرسش
چـه 2: ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي بـا وب  1پرسش 
 اندازه است؟

آوري شده است.معج 2هاي جدول ، داده1براي پاسخگويي به پرسش

2. توزيع كتابداران بر حسب ميزان آشنايي آنها با ابزارهاي وب2جدول
ميزان آشنايي با ابزارهاي

2وب
درصد فراواني

9/35 14 كم
59/43 17 متوسط
51/20 8 زياد
39100جمع
انحراف معيار

5/4
ميانگين

21/15
نمره

8حداقل 
نمره
24حداكثر 

در 0/2بـا ابزارهـاي وب   ، ميزان آشنايي بيشتر كتابـداران 2هاي جدول با توجه به يافته
%) است. با پاسخ به اين سؤال، مشخص شد كه بيشـتر كتابـداران، يـا بـا59/43حد متوسط (

شـودآشنايي كمي دارند. پيشنهاد مـي  2آشنا نيستند يا با تعدادي از ابزار وب  0/2ابزار وب 
هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه بـا ابزارهـايكتابخانهبراي آشنايي كتابداران شاغل در 

هايي (مانند برگزاري كارگاه آموزشي و ...) انجام گيرد.ريزيبرنامه  0/2وب 
هاي دانشگاه علوم پزشـكي كرمانشـاه ازي كتابداران كتابخانه: ميزان استفاده2پرسش

چه اندازه است؟ 2ابزارهاي وب 
2ع كتابداران برحسب  ميزان استفاده آنان از ابزارهـاي وب ، توزي2با توجه به پرسش 

قابل مشاهده است: 3در جدول 
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0/2ي آنان از ابزارهاي وب. توزيع كتابداران برحسب ميزان استفاده3جدول
ميزان استفاده از ابزارهاي

0/2وب
درصدفراواني

85/53 21 كم
 9/35 14 متوسط

25/10 4 زياد
39100جمع

معيار انحراف
66/3

ميانگين
26/14

نمره
حداقل

10

نمره
حداك

23ثر 

ي بيشـتر كتابـداران ازشـود، ميـزان اسـتفاده   مشـاهده مـي   3طور كه در جـدول   همان
، ميـزان2%) است. طبق نتايج به دست آمده از جدول 85/53در حد كم ( 0/2ابزارهاي وب

هاي جـدولمتوسطي است. بنابراين، يافتهنيز در سطح  2شناخت كتابداران از ابزارهاي وب
ي از اين ابزاركم باشد، استفاده 0/2شود، زيرا هر اندازه ميزان آشنايي با وب نيز تأييد مي 2

نيز پايين خواهد بود.
: چه مشكالتي پيش روي كتابداران كتابخانه هـاي دانشـگاه علـوم پزشـكي3پرسش 

هـاي، داده3ار دارد؟ براي پاسخگويي به پرسـش قر 2كرمانشاه در استفاده از ابزارهاي وب 
باشد:ارائه شده است كه در زير قابل مشاهده مي 4جدول
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از نظر كتابداران در بين 2. توزيع فراواني مشكالت استفاده از ابزارهاي وب 4جدول 
جامعه مورد پژوهش

درصد تعداد 2مشكالت استفاده از وب 
28 14 نياز عدم وجود منابع الكترونيكي مورد

عدم همكاري مديران با كتابداران در جهت
2استفاده از ابزارهاي وب 

510

عدم آشنايي كافي كتابداران به زبان خارجي براي
استفاده از ابزارهاي وب

612

14 7 عدم وجود تجهيزات و امكانات
20 210مشكالت آموزشي براي استفاده ازابزارهاي وب 

امنيتي براي استفاده ازمشكالت سياسي و 
2ابزارهاي وب 

816

501100جمع

دهد كه بيشـترين مشـكلي كـه كتابـداران دانشـگاه علـومنشان مي 4هاي جدول يافته
%)28شـوند، عـدم وجـود منـابع الكترونيكـي مـورد نيـاز(       پزشكي كرمانشاه با آن مواجه مي

ايـن مشـكل، منـابع مـورد نيـازاست. مسئوالن امر و مـديران بايـد بكوشـند كـه بـراي رفـع       
كتابداران را جهت ارائه هر چه بهتر خدمات تامين كنند.

هـاي دانشـگاهبراي اطالع رسـاني واسـتفاده در كتابخانـه    2: بهترين ابزار وب4پرسش
،4علوم پزشكي كرمانشاه از ديدگاه كتابداران كـدام اسـت؟ بـراي پاسـخگويي بـه پرسـش      

ست:قرار داده شده ا 5هاي جدولداده

هايكند، تعداد پاسخرا انتخاب  2گو  مي توانست بيش از يك  مورد از ابزارهاي وب . چون هر پاسخ 1
مورد است 50داده شده به اين سوال 
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. توزيع فراواني نظر كتابداران در باره بهترين ابزار براي اطالع رساني در كتابخانه5جدول 
در بين جامعه مورد پژوهش

درصد تعداد 2ابزارهاي وب 
5/12 20 ويكي
1/18 29 وبالگ

5/12 20 آر.اس.اس
131/8فليكر

2/11 18 فيس بوك
9/16 27 ايميل
5/12 20 چت

131/8پادكست
1160100جمع

هـاي حاصـل از پـژوهش در زمينـه توزيـعيافته دهد،نشان مي 5گونه كه جدول  همان
درصد بهترين ابزار براي اطالع رساني و استفاده در 1/18فراواني كتابداران، ابزار وبالگ با 

هــاي دانشــگاه علــوم پزشــكي كرمانشــاه اســت. در حــالي  كــه ابزارهــاي فليكــر وكتابخانــه
درصد، كمترين ميزان را به خود اختصاص داده اند. 1/8پادكست با 

) و ارائـه2هاي نوپديـد (وب  بين آشنايي كتابداران با فناوريآزمون فرضيه اول: 
خدمات از اين طريق، رابطه وجود دارد.

هايرا انتخاب كند، تعداد پاسخ 2. چون هر پاسخگو مي توانست بيش از يك  مورد از ابزارهاي وب  1
مورد است. 160داده شده به اين سوال 
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) و2هاي نوپديـد (وب  جهت تحليل اين فرضيه كه بين آشنايي كتابداران با فناوري
خدمات از اين طريق رابطه وجود دارد، از آزمون همبسـتگي پيرسـون اسـتفاده شـد.ي ارائه

ارائه شده است. 6نتايج اين آزمون در جدول 

. نتايج آزمون همبستگي پيرسون آشنايي كتابداران با فناوريهاي نو پديد و ارائه6جدول 
خدمات

مقدار-p ضريب همبستگي پيرسون تعداد مشاهدات
24369/0033/0

ضريب همبستگي پيرسون، ميزان همبستگي بـين دو متغيـر را نشـان مـي دهـد. ايـن
+ دارد كه مقادير نزديك به صفر، به معناي  عدم رابطـه اسـت.1و  -1ضريب مقاديري بين 

ي مسـتقيم بيشـتري+ نزديك باشند، وجود همبستگي و رابطه1هر چه مقادير اين ضريب به 
يعني با افزايش مقادير يكي از متغيرها، مقادير متغير ديگر نيز افـزايش مـيرا نشان مي دهد، 

رابطه و همبستگي معكوس بين دو  -1يابد و با كاهش آن، كم مي شود. مقادير نزديك به 
مقـدار بـراي ايـن -pرساند، يعني با افزايش يكـي، ديگـري كـاهش مـي يابـد.       متغير را مي

كوچكتر است، پس در سـطح معنـي 05/0اين مقدار از محاسبه شده است و  033/0آزمون 
) و ارائـة2مي پذيريم كـه بـين آشـنايي كتابـداران بـا فناوريهـاي نوپديـد (وب         05/0داري 

خدمات از اين طريق، رابطه وجود دارد. نيز مقدار ضريب همبستگي محاسبه شـده برابـر بـا
هـايي كتابداران بـا فنـاوري  و مثبت است، پس  مي توان نتيجه گرفت كه بين آشناي 369/0

ي خدمات از اين طريق، رابطه مثبتي وجـود دارد، يعنـي بـا افـزايش) و ارائه2نو پديد (وب 
) نيز افزايش مي يابد.2هاي نوپديد (وب ي خدمات، آشنايي كتابداران با فناوريارائه

هـايي آنهـا از ابزار : بين رشته تحصـيلي كتابـداران و اسـتفاده   آزمون فرضيه دوم
تفاوت وجود دارد. 2وب 
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ي آنـان ازبراي آزمـون ايـن فرضـيه كـه بـين رشـته تحصـيلي كتابـداران و اسـتفاده         
تفاوت وجود دارد، از آزمون تي دو نمونه اي مستقل اسـتفاده شـده اسـت. 2ابزارهاي وب 

ارائه شده است. 7نتايج اين آزمون در جدول 

با توجه به رشته تحصيلي 2ارهاي وب نتايج آزمون تي استفاده از ابز .7جدول 
كتابداران

آماره ساير رشته ها كتابداري
آزمون

درجه
آزادي

p-
مقدار انحراف±ميانگين

معيار
انحراف ±ميانگين

معيار
ابزارهاي

2وب 
50/3±26/61 07/6±37/47 133/2 21 045/0

آزمـون تـي مسـتقل در يبا توجه به ميزان مقدار احتمال به دسـت آمـده بـه وسـيله    
ي تحصــيليدر بــين كتابــداران بــا رشــته 2، بــين ميــزان اســتفاده از ابزارهــاي وب 7جــدول 

). در ضـمن بـا توجـه بـاp=045/0كتابداري و ساير رشته ها اختالف معنا داري وجود دارد(
در ميــان 2اطالعــات جــدول مشــخص مــي شــود كــه عالقــه بــه اســتفاده از ابزارهــاي وب  

ي تحصيلي كتابداري، بيشتر از كتابداران با تحصـيالتي از سـاير رشـته هـاا رشتهكتابداران ب
است. به عبارت ديگر فرضيه تاييد مي شود.

گيري بحث و نتيجه
هـايمطـرح گرديـد، و در سـال    2004در سـال   0/2گونـه كـه گفتـه شـد، وب      همان

زمينـة كـاربرد هـايي در پرداخته شـد. پـژوهش   0/2آغازين به صورت تئوري به معرفي وب
با هاي بعد انجام گرفت.هاي دانشگاهي در سالبه خصوص كتابخانه هادر كتابخانه 0/2وب

بررسي ميـزان آشـنايي"ي اصلي، مبني بر هاي به دست آمده در پاسخ به مسالهتوجه به يافته
پـژوهش "2هـاي دانشـگاه علـوم پزشـكي كرمانشـاه از وب      ي كتابداران كتابخانهو استفاده
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هاي دانشگاه علـوم پزشـكي كرمانشـاه در حـدحاضر نشان داد كه بيشتر كتابداران كتابخانه
. كننـد استفاده مـي  2آشنايي دارند و در سطح كمي از ابزار وب  2متوسطي با ابزارهاي وب 

هـاي دانشـگاه علـومل در كتابخانـه شود براي آشنايي و شناخت كتابداران شـاغ پيشنهاد مي
هايي (مانند برگزاري كارگاه آموزشـي وريزيبرنامه 0/2پزشكي كرمانشاه با ابزارهاي وب 

همچنين كتابـداران اظهـار داشـتند كـه بـه ترتيـب، وبـالگ، ايميـل، چـت،...) انجام گيرد. 
اي دانشـگاه علـومهـ آر.اس.اس و ويكي، بهترين ابزار اطالع رساني و اسـتفاده در كتابخانـه  

 پزشكي است.

هاي آموزشي، آموزش از راه دور،تهيه منابع الكترونيكي مورد نياز، برگزاري دوره
ي خدمات به كاربران از اين طريق، مؤثر است.در ارائه 2آموزش استفاده از ابزار وب 

رهـاي وببا توجه به نتايج به دست آمده مشاهده گرديد كه بين ميزان استفاده از ابزا
ها اختالف معنـا داري وجـودي تحصيلي كتابداري و ساير رشتهدر بين كتابداران با رشته 2

ي تحصـيليدر ميان كتابداران با رشـته  2دارد، يعني ميزان عالقه به استفاده از ابزارهاي وب 
انها است. بنابراين جذب متخصصـ كتابداري، بيشتر از كتابداران با تحصيالتي از ساير رشته

هـاي دانشـگاهي را در مسـير رشـد وتواند چاره ساز باشد و كتابخانهنيز مي 2در زمينه وب 
قرار دهد. 2ي استفاده از ابزار وب توسعه

هـاي دانشـگاه علـومآيـد كـه بيشـتر كتابـداران كتابخانـه     از پژوهش حاضر بـر مـي  
و در سطح كمي از ابزارآشنايي دارند  2پزشكي كرمانشاه در حد متوسطي با ابزارهاي وب 

) مبني بـر اينكـه1390كنند. اين نتيجه  به نوعي با نتايج  بررسي عبدخدا (استفاده مي 2وب 
هاي علوم پزشكي شهر تهران در حد كـم اسـت،ميزان آشنايي و استفاده كتابداران دانشگاه

هـايبخانـه )، بـا بررسـي اسـتفاده كتا   2010خواني دارد. همچنين با نتايج پـژوهش هـان (  هم
ــه ايــن نتيجــه رســيد: اغلــب  2دانشــگاهي چــين از كاربردهــاي وب  ســازگار اســت كــه ب

ي ابتـدايي توسـعه وكتابخانـه دانشـگاهي چـين، هنـوز در مرحلـه      38در  2كاربردهاي وب 
را در 2ها تنهـا يـك يـا چنـد مـورد از كاربردهـاي وب       پيشرفت هستند. اغلب اين كتابخانه

-كنند. اين نتيجه با پژوهش حاضر در استفاده كتابـداران كتابخانـهخدمات خود استفاده مي

گيـري شـد كـه تنهـاهاي دانشگاه علـوم پزشـكي كرمانشـاه همسـو اسـت. همچنـين نتيجـه       
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% كتابـداران در حـد85/53كننـد و زياد استفاده مي 2%) كتابداران از ابزارهاي وب 25/10(
بهره مي گيرند. 2كم، از ابزارهاي وب 

داد آر.اس.اس. بيشــترين كــاربرد، و آي.ام.، وبــالگ ونشــان » هــان«وهش نتــايج پــژ
هـاي دانشـگاهي برتـر چـين دارد. نتـايج پـژوهشويكي كمترين كاربرد را در بين كتابخانه

نشـان -را بررسي كـرده اسـت    0/2هاي وب كه پنج مورد از امكانات و قابليت -حاضر نيز 
، وبالگ، ايميل، چـت، آر.اس.اس و ويكـي، بهتـرينداد كتابداران اظهار داشتند به ترتيب

هاي دانشگاه علوم پزشـكي اسـت. نتـايج پـژوهشابزار اطالع رساني و استفاده در كتابخانه
، آر.اس.اس. و وبــالگ را بــه عنــوان ابــزار مــورد اســتفاده در كتابخانــه دانشــگاهي»كــيم«

هـاي دانشـگاهي مناسـبكتابخانـه شناسانده و بيان كرده  كه اين دو ابزار، براي اسـتفاده در  
-نيز نتيجه گرفت آر.اس.اس. و اي.ام بيشـترين اسـتفاده را در كتابخانـه   » هارينا رايانا«است. 

ها، به ويكي مربوط است.هاي دانشگاهي دارد و كمترين استفاده كتابخانه
ندر بـي  2كه بـين ميـزان اسـتفاده از ابزارهـاي وب      ژوهش حاضر، مبني بر اين نتايج پ

ي تحصيلي كتابداري و سـاير رشـته هـا اخـتالف معنـا داري وجـود دارد،كتابداران با رشته
تاييد گرديد و با نتايج پژوهش اسفندياري مقدم به وجود تفـاوت بـين مـدرك تحصـيلي و

تاكيد شده مطابقت دارد. 0/2هاي وبميزان استفاده از امكانات و قابليت
گونـه كـه در ايـن پـژوهش نيـزي خدمات، همـان ئهدر ارا 2مزاياي استفاده از وب 

مشخص شد، به اثبات رسيده است. بنابراين پيشنهاد آشنا ساختن كتابداران با ابزارهـاي وب
هاي دانشگاه علوم پزشكي، ايجـاد شـرايط و امكانـات الزمو كاربردهاي آن در كتابخانه 2

ــراي كــاربرد و اســتفاده از ابزارهــاي وب   ــه 2ب اي دانشــگاه علــوم پزشــكي وهــدر كتابخان
ريزي سـاالنه، بـراي تجهيـزات مناسـب جهـت ارائـه خـدمات ازاختصاص بودجه در برنامه

ها مي تواند چاره ساز باشد.در كتابخانه 2طريق وب 
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