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*

معصومه مسلمی

1

محمد فرج پور

2

چکیاه
هدد:

هتتاز پتته هشر بررستتن یتتعیت ا
عا

دتاباارا دتاب ایههای عموهی دربار ا
روش پتته هش از یتتو توص تیفی تحلیلتتی

شاه است .ابزار گردآ ری ا

ت جویی

ا

رستتایی

س هت است.
بتته ر ش پیمایشتتن ایجتتام

عا ر پرسشناهه است ده بین  119یفر از

دتابتاارا توز یتا شتا .دادههتتا بتا استتفاده از یرمافتزار اد پتتی اد اد
تجز یه

تحلیا گردیا.

یافتهها رایتج تترین راه دستن ا

عتا

ست هت دتابتاارا ر جستتجو در

اینتریتتتت بتتتا هیتتتایگین  4/09استتتت .بیشتتتترین یقتتتش دتابتتتاار در تتتتأهین
ا

عا

س هتر راهنمایی بته هنتابا ه تلتف دسترستن بته ا

ست هت دردتاب ایتته بتا هیتتایگین3/32
جستتتجوی ا

عتتا

بیشتترین دمت

عتا

دتابتاارا بتترای

س ت هت توستتط اعضتتاء و ارائتته پاس ت از ر شتتهای

ه تلف به سؤاشهای هراجعهدنناگا ) با هیایگین 3/41است .بتین هیتزا
* تاری پ یرش هقاشه1395/04/08 :
دایششناسن ویویسناه هسئو )Moslemi_m3@yahoo.com
 1.دارشناد ارشا علم ا عا
farajpourma2147@ gmail.com
 2.دایشجوی ددترای هشا ره وایوادهر دایشگاه بنارعباد
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رفتار ا

هقطتا تحۀتیلی تفتا

یابی س هت دتاباارا بتا جتن

هعناداری جود یاارد .بین هیزا رفتار ا
سن تفا
ا

یابی ست هت دتابتاارا بتا

هعناداری جود دارد .بتین هیتزا یقتش دتابتاارا در تتأهین

عا

س هت جاهعته بتا هقطتا تحۀتیلی تفتا

یاارد .بین هیزا یقش دتاباارا در تأهین ا
سن تفا

عا

هعنتاداری جتود
ست هت جاهعته بتا

هعناداری جود دارد.

نتیجهگیری ایتن هطاشعته بته وتا ر اینکته دتابتاارا هیتواینتا در ارائته

واها

ا

عا

در دتا جاهعته یقتش بیت ایی

س هتی به هراجعا

داشته باشنار هفیا است.
ت جوییر ا

کلیدد:واژهها ا

عتتا

س ت هتر دتاب ایتتههای عمتتوهیر

دتاباارا

هقاهه

در دییای اهر ز یکی از ههارتهای اساسن زیستن سواد استر به
دیفیت سواد افرادر دم

ده هر ایاازه از دمیت

شتودر بته همتا هقتاارر اهکتا زیتاگی
وتتاها

یا به هیزا آ ایافه

چگتویگی بهترهگیتری

هشتتاردتهای اجتمتتاعیر اقتۀتتادیر

توری
تتتأ یر از

تتتی سیاستتن هتتردم

تاییتتتر هیدنتتتا .اهتتتر زه ستتتوادر اشزاهتتتا بتتته هعنتتتی دایستتتتن ایبتتتوهی از
ا

عا

دایش ییست .زیترا افظته ت بتا جتود اهکایتا

ه تلتتف ت ارزش
ا

عا

اشکتر ییکتی

جایگتتاه وتتود را از دستتت داده استتت .دیگتتر دیتتن دتته

زیادی را در هاز وود ف

دائما ر زآهتا هیدنتار باستواد

دایشتتمنا بتته ستتاب یمیآیتتار بلکتته باستتواد دیتتن استتت دتته هیدایتتا
چگویه

در دجا هیتتوا ا

عتا

را بته دستت آ رد وا ستاییا ر.)1392

بنابراین دتاباارا با توجته بته اینکته در دتاب ایتههای عمتوهی بته اقشتار
ه تلتتف جاهعتته وتتاها
ب ۀتتوص ستتواد ا
ا

عا

عتتا

ارائتته هتتیدهنتتار بایتتا بتتر افتتزایش ستتواد وتتود
س ت هت بکوشتتنار تتتا بتواینتتا بتتر رفتتا ییتتاز

س هت داربرا وود دم

دننا.
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دتابتتاارا در دتاب ایتتههای عمتتوهی هیدوشتتنا تتتا بتتا ایتتوا ه تلتتف
هنابا ا

عتاتی دتاربرا وتود را در زهینته ست هت

عاتیر ییازهتای ا

برآ ریتتا .در بستتیاری از دتاب ایتتههتتار اعضتتاء هشتتک
هشتتتتتتتتتتتتک

ر

وتتود را از جملتته

تتتتتتتتتتتتیر ر ایتتتتتتتتتتتتیر وتتتتتتتتتتتتایوادگی

در هتتورد ایتتوا بیماریهتتا

هارستته

هشتتک

ا

عتتتتتتتتتتتتا

 ...را بتتا دتابتتاار در هیتتا

هیگ اریتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار
از ا ایتظار دم

آگتاهی

یاری را داریتا .دتابتاارا ر بتا توجته بته علتم

زیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادی دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته
عتاتی داریتار هیتواینتا

در هورد دستتیابی بته ایتوا ه تلتف هنتابا ا

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترای راهنمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایی
هراجعا جهتت دستتیابی بته ا

عتا

ست هت هفیتار هتؤ ر باشتنا .بتا

ظهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنآ ری
پایا آها ایوا هنابا اشکتر ییکی ه تلفر در ی
بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ا

عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

ز یادی دسترسن یافتر شی ههم دستیابی بته ا
در هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

زها دوتاه هیتتوا
عتا

هفیتا

هعتبتر

زهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم

استتتت .بنتتتابراین دتابتتتاارا ر گرچتتته هت ۀتتتص ستتت هت ییستتتتنار شتتتی
هیتواینا با راهنمایی هراجعا به هنابا ا

عاتی هعتبر

هشتا ره بتا

هت ۀۀتتتتتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتت هتر بتتتتتتتتتتتتتتته رفتتتتتتتتتتتتتتتا هشتتتتتتتتتتتتتتتک
هراجعتا دمت

یماینتتا.

بتق اصتتا پتتنج قتایو رایگایاتتتا 1دتاب ایتتههای

عمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوهی بایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
زیتتاه

پویتتا باشتتنا .در ع ت دنتتوییر بتترای اینکتته دتابتتاارا بتواینتتا بتته

پویتتایی دتاب ایتته دمتت

دننتتار بایتتا ستتواد ا

عتتا

س ت هت بیشتتتری
1
. Ranganathan
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داشته باشتنا .دتابتاار بایتا فتردی دایشتمنا باشتا
است .دایشمنا بود برای دم
ییاز

دم

دتابتاار یت

هربتی

عا

هتورد

به ووایناه برای یافتن ا

به ووایناه در ایت تاب آ تار وتوب یقتش اساستن دارد .بترای

اینکتته آهتتوزش استتتفاده از دتاب ایتته بتته وواینتتاگا بتتا ابعتتادی دتته اهتتر ز
تحت عنتوا ستواد ا

عتاتی پیتاا دترده استت بته درستتی ارائته شتودر

هربی بود ییز از اهمی َتی بیش از گ شتته بروتودار شتاه استتودیاییر
 .)1387بتتتتا پیشتتتت فتهای فنتتتتا ری

پایتتتتا آهتتتتا شتتتتکاز دیجیتتتتتاشیر

1

دتاباارا هیتواینا با افزایش علتم وتود در زهینتههای ه تلتف علمتیر
بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترای رفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ییتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاز ا
دتتاربرا وتتود بکوشتتنا .دتابتتاارا بتتا ستتواد ا
هیتواینا ا

عا

عتتا

س ت هتر بیشتتتر

هورد ییاز اقشار ه تلتف جاهعته هراجعته دننتاه بته

دتاب ایتتتتتتتتتتتتتهها را در هتتتتتتتتتتتتتا
آیها قرار دهنتا

عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتی

زهتتتتتتتتتتتتتا دوتتتتتتتتتتتتتتاه در اوتیتتتتتتتتتتتتتار

باعترم ریتایت در دتاربرا وتود

ایجتاد ع قته در آیهتا

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترای ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور
در دتاب ایه شویا .بنابراین ا
ا

جویی

ا

رسایی دتاباارا در بتار

عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

ست هتر در جاهعته دنتتویی اهمیتت زیتادی دارد .در زیتترر چنتا دلیتتا ا ه
ههم په هش اس تعریف هیشود:
س ت هتر گستتترهای استتت دتته در آ
آرها ها

یطتتهر فتترد یتتا گتتر ه هیتوایتتا

راه برآ رده ساوتن ییازها را درک دنار

از

ترز دیگترر قتادر

بتته تاییتتر یتتا ستتازش بتتا هحتتیط باشتتا .بتتاین ترتیتتنر س ت هت بتته عنتتوا
ستتیلهای بتترای زیتتاگی هتتر ر زه در یظتتر گرفتتته هیشتتود یتته بتته عنتتوا
 1.شکاز دیجیتاشی به هعنای یابرابری افراد یت جاهعتهر یتا جواهتا ه تلتف در دسترستن
به فنا ریهای ا عاتی ارتبا ی دیجیتاشی استوهنۀوریا ر .)1391
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هاز زیاگی .این قضیه یت
اجتمتتتاعی تأدیتتتا دارد

هفهتوم هتبتت استت دته هتم بتر اهکایتا
ر 1پبتتتردیر

هتتتم بتتتر توایاییهتتتای جستتتمیودت

2

داگ در .)1384 3سواد س هت دمر هنجر به س ر اقتۀتادی
هیشود

همکن است به

اجتمتاعی

ور داهار از درگیر شا افتراد بتا جاهعته

دستیابی به اهااز زیاگی آ ها جلوگیری دنا .تأ یرا

اقتۀادی ستواد

پتتتایین ستتت هت ع تتت ه بتتتر ا راتتتتی دتتته ر ی افتتتراد هیگتتت اردر عواقتتتن
اقتۀتتادی یاشتتن از آ در جاهعتته ییتتز بتتر ز هیدنتتاودریمی
 .)1392اگر چه پو ر زها

همکتتارا ر

ت ش بیشتری برای هطاشعه افتزایش یگرایتی

هراقبتهتتتای بهااشتتتتیر یگرایتتتی از یتتتعیتهای پزشتتتکیر

افتتتزایش

هزینتتههای هراقبتهتتای بهااشتتتی صت ز شتتاه استتتر چنتتین دتتاری بتته
جتتزء علتتی یتتاتی دتته ستتواد ا

ایتتاازه دتتافی بتترای بهبتتود ی ت

عتتاتی

ستتتتتتتتتتتت هت استتتتتتتتتتتتتر ایجتتتتتتتتتتتتام یشتتتتتتتتتتتتاه استتتتتتتتتتتتت .ستتتتتتتتتتتتواد
عا

ا

س هت هیتوایا به عنوا توایایی بترای پیتاا دترد ر ارزیتابیر

تفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیرر درک
پ

از آ استفاده از ا

عتا

فت

بترای تتر یج

ست هت تعریتف

شودوه تارر هجیار فور.)2006 4
دتاباارا دتاب ایههای عموهی در دتاب ایهها
ه تلتتف هیتواینتتا هتتردم را بتتا هنتتابا دستتن ا

سایر هرادز فرهنگی
عتتا

ستت هت آشتتنا

سازیا .بایا دایست ده ارتقاء س هتر تنها ظیفه هت ۀۀا
هسئو ارتقتاء ست هت در وتاها
تماهی هت ۀۀا به

بهااشتت

رفتهای

ست هت هلتیر یتا تتی

تور اعتم ییستتر بلکته ایتن اهتر تتا تا دی یت

1
. Katz, Jeanne
2
. Peberdy, Alyson
3
. Douglas, Jenny
4
. Mokhtar I. A , Majid S, Foo S
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ظیفا همگایی در ستطح فتردیر اجتمتاعیر در ستطح جاهعته
در ستتتطح جهتتتایی بتتته شتتتمار هیآیتتتاودت

یهایتتا

ر پیتتتردیر داگ تتت در .)1384

دتابتتتاارا دتاب ایتتتههای عمتتتوهی بتتتا اقشتتتار ه تلتتتف جاهعتتته از جملتتته
دوددتتا ر یوجوایتتا ر بزرگستتال
ا

داریتتا .ظهتتور ایتتوا فنا ریهتتای

ارتبتتا

عتاتی باعتر شتتاه دته دتابتاارا بتتا

ا

ستواد

عتا

در هتتورد

هنتتابا جایتتار یتواینتتا بتته اعضتتاء پاست گو باشتتنار شت ا بتترای پاس ت گویی
صتتحیح ییتتاز بتته ستتواد ا

ت جویی

پتتتته هشر بررستتتتن یتتتتعیت ا

رستتایی داریتتا .هتتاز از ایتتن

ا

تتتت جویی

دتاب ایتتههای عمتتوهی دربتتار ا

عتتا

ا

رستتتتایی دتابتتتتاارا

ستت هت استتت .ایتتن بررستتن

هیتوایا به هایرا دتاب ایههای عموهی بترای بریاهته ریتزی بته هنظتور
افزایش سواد ا

س هت دتاباارا

عا

افزایش ارائه واها

دتاب ایتتهها بتترای دتتاربرا در زهینتته س ت هت دم ت
په هشهتتای زیتتادی در وتتارج از دشتتور

هفیتا

دنتتا .در ایتتن زهینتتهر

په هشهتتای دمتتی در داوتتا
ستتواد ا

دشتتور ایجتتام شتتاه استتت .همتتایش هلتتی دتاب ایتته

عتتا

ستتتتتت هت دتتتتتته در ستتتتتتا  1394در درهتتتتتتا برگتتتتتتزار شتتتتتتار باعتتتتتتر
شتتا تتتا در داوتتا دشتتورر په هشتتگرا در هتتورد ستتواد س ت هت
ا

عتتا

ستتواد

س ت هت دتابتتاارا په هشهتتایی را ایجتتام دهنتتا .در زیتتر بتته

بروی از په هشهای ایجام شاه در گ شتته در هتورد ستواد ست هت
ستتتواد ا

تتت جویی

ا

رستتتایی دربتتتاره ا

ستتت هت اشتتتاره

عتتتا

وواها شا.
پتتته هش بیگتتتاشیر عظیمتتتی
درصا زیا از ب برای جستجوی ا
بین استفاده فرد

عا

س هت استتفاده هیدننتا.

درآهار بتین قۀتا استتفاده

استفادهر بین قۀا استفاده
قۀتتا

زار و )1391یشتتتا داد دتتته تتتا د 83

یگرش یسبت به ا

تجربته گ شتته فترد در
عا

ست هتر بتین

ایگیتتزه استتتفاده رابطتته هعنتتاداری جتتود داشتتت .پتته هش زار

گا گاییر قی

ی

اصاری جعفرآبتادیو )1393یشتا داده بتود دته رایتج

49

بررسی وضعیت اطالعجویی و اطالعرسانی کتابداران کتابخانههای عمومی دربارۀ اطالعات سالمت

ترین هجرای دسن ا

س هتر تماشای تلویزیتو بتود .همچنتین

عا

در بتتین هنتتابا هتتورد استتتفادهر تلویزیتتو در رتبتته ا

قتترار داش تت

در

هیتتا هنتتابا اینتریتتتیر از هوتورهتتای جستتتجوگر بیشتتتر استتتفاده شتتاه
استتت .پتته هش اوتتوتی

همکتتارایش و )1394یشتتا داده بتتود دتته 31/1

درصتتا از اعضتتای دتاب ایتته هتتار هعتقتتا بودیتتا دتته دتاب ایتته در دستتن
ا

عا

س هت یقشن یاارد

 9/8درصا عقیاه داشتنا ده دتاب ایته

یقش زیادی در این زهینه ایفا هیدنا .بین سنر جن
هارک تحۀیلی
جود داشت
ییزر ارتبا

ر یعیت تاهتار

شاا افتراد بتا تشت یص بیمتاریر ارتبتا

بین یقش دتاب ایته در دستن ا

هعنتاداری جتود داشتت .بتین ستن

تبتتاد یظتتر بتتا د ستتتا

بستتتگا ر ارتبتتا

عتا

هعنتیداری

ست هت

ستن

شتاا افتراد بتا بحتر

هعنتتیداری جتتود داشتتت.

په هش هسلمیو )1394یشا داده بود ده ستواد ست هت دتابتاارا ر از
یظر هماشیر ههار های ارتبا یر ههار هتای بهااشتتیر ههار هتای
یتتاریو)1394

وتتایوادگی در ستتطح هطلتتوبی بتتود .پتته هش ههتتای پتتور

یشتتا داد دتته بیشتتترین تعتتااد دتابتتاارا دارای ستتواد ستت هت دتتافی
بودیتتا .رابطتته بتتین یمتتره درک ووایتتا
هتبتتت بتتود

هتایرهتتای جتتن

یمتتره هحاستتبا

هعنتتی دار

هیتتزا آشتتنایی بتتا زبتتا ایگلییتتن بتتر

سطح ستواد ست هت دتابتاارا تأ یرگت ار بتودر اهتا در هتورد هتایرهتای
ستتنر یتتعیت تأهتتار رشتتته تحۀتتیلیر ستتطح تحۀتتی

یتتعیت

س هتی تأ یر هعناداری هشاهاه یشاه بود .په هش ستادا

هوستوی

استتکناریو )1394یشتتا داد دتته فشتتارهای ر تتی

ر ایتتی یاشتتن از

ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطراب شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالی ستتتتتتتتتتتتتتتتتتت هت دتابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاارا را
تهایا هیدنا.
یتتتایج پتته هش ه تتتارر هجیتتا
هردم ا

عا

فتتو و )2006یشتتا داده بتتود دتته ادتتتر

هرتبط با س هت را در اینتریت جستتجو هیدردیتا .آیهتا
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هعمولت از هوتورهتتای جستتتجو استتتفاده هیدردیتتا
ا

عتتا

بتته دستتت آهتتاه در پتترداوتن بتته یگراییهتتا

بتته دتتاربردی بتتود
ییازهتتای وتتود در

وز س هتر اعتماد داشتنا .در هر له د مر هتردم داه ت از ایتاه قترار
داد یگراییهتتای س هتیشتتا یتتا پرستتش
پزشتتکی دتته بتته صتتور
یتتتایج پتته هش هتتری

پاس ت بتتا ی ت

هت ۀتتص

آی ت ین در دستتترد باشتتنار مایتتت هیدردیتتا.
1

همکتتارایشو )2010یشتتا داده بتتود دتته دتتاربرا

دتاب ایهر دتاب ایههای عموهی را به عنوا هنبعی بستیار قابتا اعتمتاد
نا
برای دس م

عا

س هت تلقی دردهایا .ادتتر دتاربرا هتورد بررستن

در جستجویم دتابهای هربو

به یگرایی س هت وود بودیا

بتیش از

ییمتتی قتتادر بودیتتا آیچتته را دتته مبتتاا ییتتاز داشتتتنار بیابنتتا .در تتاشی دتته
عمومم داربرا وودشا قادر به پاس گوئی به ییازهایشا بودیار بروتی
از پاس ت دهنتتاگا بتته یظرستتنجی

همچنتتین دستتایی دتته در هۀتتا به

ش دت داشتنا؛ اظهار داشتنا ده علی رغم عام ا مینایشا از تتأهین
هراجتتا هتتورد ایتظتتار؛ بتتا داردنتتا دتاب ایتته بتترای گتترفتن دمت ر هشتتور
یمودهایتتتا .پتتته هش هیلیمتتتو زیتتت
داردنتتتا ستتت هت

دتابتتتاارا ا

تنیتتتاو )20132یشتتتا داده بتتتود دتتته
عتتتا

هشتتتتری را در اوتیتتتار ا قتتترار

هیدهنا .اها چاششهای عمتا پیشتار ی آیهتا؛ هنتابا ایستایی یادتافی؛
بودجه یادافی؛ هشک
واها

قایویی

فقاا آگتاهی در دتاربرا یستبت بته

هوجود بود .یتایج په هش یایگ3و )2014یشتا داده بتود دته ادتتر

ش ت دت دننتتاگا در ستتطح ستتواد س ت هت بال ت یی قتترار داشتتتنا
سواد س هت

بتتین

بروی یهگیهای جمعیتت شتناوتی هاینتا جنستیت

1
. Harris R
2
. Milimo Wasike, Jotham ; Tenya, Anne
3
. Yong J. Yi

بررسی وضعیت اطالعجویی و اطالعرسانی کتابداران کتابخانههای عمومی دربارۀ اطالعات سالمت

رابطه جود داشت .ادتریت؛ رفتار هبتنی بر ا

سطح تحۀی

51
عا

س هت وود را در سطح بالت ارزیتابی دترده بودیتا .هۀتا به شتویاگا
عتا

هوایا ههم جستجور ارزیابیر استتفاده از ا
م

ست هت ارائته شتاه

توسط دتاب ایههای عموهی را هش ص دردهایا .جاشن توجه است دته
ش ت دت دننتتاگا بتته شتتا

بتته هنتتابا چ تاپی
عتا

هوایتا یتافتن ا
دردیا .در هتور مد
م

همچنتتین اینتریتتت تکیتته

ست هت؛ پرستش شتویاگا بته

هتتواردی همچتتو هحتتا دیت هجموعتته هتتار اصتتط
س هتر جستجوی غیرهاهرایهر هشک
آگاهی از هراجا

واها م هرتبط با ا

ا

دشتتوار تتوز

با داردنتا دتاب ایتهر
عا

فقتاا

ست هتر اشتاره داشتتنا.

ش دت دنناگا در بررسنر به یوح از هنتابا ست هت در دستتردر یتا
از هکا پیاا درد ا

عا

س هت هفیا در دتاب ایه آگاهی یااشتنا.

بررسن په هشهای ایجام شاه در گ شته یشتا داد دته در وتارج از
همکتتارایشو)2010؛ یایتتگ و)2014

دشتتورر په هشهتتای هتتری

در بتتین

په هشهتتتای ایجتتتام شتتتاه در داوتتتا دشتتتورر پتتته هش زار گا گتتتاییر
قی
ا

ی

اصاری جعفرآبادیو)1393؛ اووتی

همکتارایشو)1394ر ستواد

ت جویی ست هت دتتاربرا دتاب ایتتهها را بررستتن دتترده بودیتتا .ر زایتته

داربرا زیادی به دتاب ایتهها بترای دریافتت ا
س هت رجو هیدننا
دربافت ا

عا

داشتن سواد ا

عتا

در زهینته ه تلتف

جویی باعتر ست عت زیتاد

هیشود .در بین په هشهای ارائه شتاه در همتایش

هلتتتتتتی دتاب ایتتتتتتهها

ستتتتتتواد ا

هستتتلمیو)1394؛ ههتتتای پتتتور

عتتتتتتا

ستتتتتت هتر په هشهتتتتتتای

یتتتاریو )1394ستتتواد ستتت هت دتابتتتاارا

دتاب ایههای عموهی را بررسن درده بودیا

این یشتا هیدهتا دته تتا

دنتتتو در بیشتتتتر په هشهتتتای ایجتتتام شتتتاه ستتتواد ستتت هت
ا

عتتا

ستتتواد

س ت هت دتتاربرا دتاب ایتتهها هتتورد توجتته په هشتتگرا بتتوده

استر شی بایا دایستت دته دستایی دته دتاربرا را بتا هنتابا ا

عتاتی

52

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات ،سال دوم ،شماره دوم ،پیاپی  ،3تابستان 1395

دتاب ایهها آشنا هیدننار دتاباارا هستنا .اگر چه ایوا هنابا ه تلتف
سنتی

اشکتر ییکی در دتاب ایههای عموهی جود داشته باشار با

راهنمایی

با

تبلیغ

شناستایا دتابتاارا بستیاری از هنتابا بتا
عتا

استفاده وواهنا هایا .دتاباارا با ستواد ا

ست هت زیتادر بهتتر

هیتواینتتا هتتردم را بتته ستتمت دتتتاب

دتتتاب وایی تشتتویق یماینتتا .بتتا

جود ایوا هنابا ا

عاتی ه تلتفر دتابتاارا بترای

پیش فت فنا ری
اینکه به ییازهای ا
ا

جویی

ا

عاتی داربرا پاست دهنتار بایتا بتر افتزایش ستواد
رسایی وود در زهینه ا

عا

عا

دم

بتواینا بر پویایی دتاب ایه در ع

ا

س هت بکوشتنا تتا
یماینا.

در په هش اس پرسشهای هورد یظر هحققا چنین است:
 .1دتاباارا دتاب ایههای عموهی ا

عا

س هت هورد ییتاز وتود

را از چه راههایی به دست هیآ ریا
 .2از دیاگاه دتاباارا ر دتاباارا در تأهین ا

عا

س هت جاهعته

چه یقشن بر عهاه داریا
 .3هیتتزا دم ت

دتابتتاارا بتته دتتاربرا بتترای جستتت جوی ا

عتتا

س هت چقار است
فرییههای په هش چنین است:
 .1بین هیتزا رفتتار ا

یتابی ست هت دتابتاارا هترد

ز تفتا

هعناداری جود دارد.
 .2بین هیزا رفتار ا
ه تلف تفا

هعناداری جود دارد.

.3بین هیتزا رفتتار ا
تفا

یابی س هت دتاباارا با هقتا ا تحۀتیلی
یتابی ست هت دتابتاارا بتا ستنین ه تلتف

هعناداری جود دارد.

 .4بین هیزا یقش دتاباارا در تتأهین ا
سنین ه تلف تفا

عتا

هعناداری جود دارد.

ست هت جاهعته بتا
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 .5بین هیزا یقش دتاباارا در تتأهین ا
هقا ا تحۀیلی ه تلف تفا

ست هت جاهعته بتا

عتا

هعناداری جود دارد.

ر ش شناسن

ر ش په هش اس ر پیمایشن از یو توصیفی

تحلیلی است .جاهعته

آهاری آ دتاباارا دتاب ایههای عموهی ابستته بته یهتاد دتاب ایتههای
عمتتوهی دشتتور در استتتا آتربایجتتا غربتتی استتت .در جتتا
آهاری

 1جاهعتته

جم یمویه هشاهاه هیشود.
جا

 .1جاهعه آهاری

یمویههای ایت ابی

تعااد دتاب ایه

67

تعااد دا دتاباار

173

تعااد دتاباار ز

63و  36درصا جاهعه آهاری)

تعااد دتاباار هرد

110و 64درصا جاهعه آهاری)
119یفر

تعااد یمویه بر اساد فرهو
دودرا

ابزار ایاازه گیریر پرسشتناهه هحقتق ستاوته استت .ر ایتی هحتتوایی
پرسشناهه به ر ش توافق بین هت ۀۀتا تعیتین گردیتاه استت .بترای
بررستتن پایتتایی پرسشتتناههر تعتتااد  20پرسشتتناهه از جاهعتته بتته صتتور
یمویتته هقتتاهاتی بتتا ر ش آشفتتای در یبتتا

1

از

ریتتق یرمافتتزار اد پتتی

اد اد هحاسبه گردیا.
جا

 .2س ین آشفای در یبا برای پرسشناهه
1
. Cronbach’s Alpha
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ضرایب آلفا

ردیف

سرفصل پرسش ها

1

عا

نمونه مقدماتی

نمونه نهایی

(20پرسشنامه اولیه) (کل پرسشنامه)

ر شهای دسن ا
یقش دتاباار در تأهین ا

2

س هت
عا

س هت

جاهعه
هیزا دم

3

دتاباار برای جست جوی
ا

س هت

عا

چنایکه ارقام هنارج در جا

0/821

0/815

0/879

0/909

0/857

0/860

 2یشا هیدهنار یتیجه بترآ رد پایتایی

گویههای پته هش تادی از آ استت دته هقتاار ست ین آشفتا در ستطح
هطلوبی است .بنابراین گویههای په هش از پایایی ل زم بروورداریا.
برای بررسن یرها بود از آزهو دلمتوگر ز ت استمیریوز استتفاده
شا.
جا

متغیرها

دوشموگورز
اسمیریفZ
سطح
هعنیداری

 .3یتایج آزهو دلوهوگر ز-اسمیریف

روشهای کسب اطالعات

نقش کتابداران در تأمین

کمک کتابداران به کاربران برای

سالمت کتابداران

اطالعات سالمت جامعه

جستجوی اطالعات سالمت

0/650

0/893

0/868

0/792

0/402

0/439

همتایطور دته در جتا

 3هشتاهاه هیشتودر هفر یتا

آزهو تی در هتورد همته شتاوصهتای بررستن یتعیت ا
ا

رستتایی دتابتتاارا در هتتورد ا

عتتا

ت جویی

س ت هت هتتورد تاییتتا استتتر

زیتترا هقتتاار مزد باستتت آهتتاه بتترای شتتاوصها بتتین +1/96
دارد .بتته عبتتار

بکتتارگیری

 -1/96قتترار

دیگتترر شتتکا توزیتتا هتایرهتتای هتتورد هطاشعتته از توزیتتا
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یرها تبعیت هیدنا ده دریتیجه آزهو تی قابا اجرا هیباشا.
یافتهها

یافتههای جمعیتشناختی 54 :یفتر از پاست گویا یعنتی 45/4درصتا ز

65

یفر از پاس گویا یعنی 54/6درصا هرد هستنا 31/1.درصا پاس گویا
در گر ه سنی  20تا  30ستا ر  61/3درصتا در گتر ه  31تتا 40ستا

7/6

درصتتتا در گتتتر ه 41-50ستتتا قتتترار داریتتتا .هقطتتتا تحۀتتتلی 2/5درصتتتا
پاس گویا دارداییر  77/3درصا دارشناستن
ارشا

 20/2درصتا دارشناستن

بال تر هستنا.

پرسش ا

په هش به راههتای دستن ا

هیپتتردازد .اهتتر زه هتتردم بتترای دستتن ا
ه تلفی استفاده هیدننا .در جا

عتا
عتتا

ست هت دتابتاارا
ستت هتر از راههتتای

 4راههای هورد استفاده دتاباارا
عتا

دتاب ایههای عموهی برای دستن ا

ست هت یشتا داده شتاه

است.
جا

 .4راههای دسن ا
همیشه

راههای کسب اطالعات سالمت

هراجعه به پزش
تماشای تلویزیو
گوش داد به رادیو

تعداد

عا

س هت

بیشتر

برخی

اوقات

اوقات

به ندرت هیچگاه

فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی
درصد درصد درصد درصد درصد

4
21
50
34
10
119
3/4 17/6 42/0 28/6 8/4
60
3
20
27
9
119
50
/
4
2/5 16/8
22/7 7/6
119

4
3/4

12
10/1

25
21/0

29
49
24/4 41/2

میانگین

انحراف
معیار

0/947 3/21
0/883 3/16
1/047 2/27
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22
50
32
9
119
18/5 42/0 26/9 7/6

ر زیاهه
ش دت در سمینارها
گنگرههای هرتبط
پرسش از د ستا

آشنایا

جست جوی هنابا دتاب ایه

3
2/5

119

2
1/7

119

13
57 33
11
10/9 47/9 27/7 9/2

6
5/ 0

0/974 3/13

39
52
23
32/8 43/7 19/3

5
32 67
15
119
4/2 26/9 56/3 12/6

0/882 1/97

5
4/2

0/927 3/27

0
0

0/718 3/77

بروورد با هراجعا
هتنو

119

11
9/2

پزشکی

119

19
52 33
11
16/0 43/7 27/7 9/2

4
3/4

119

25
54
23
21/0 45/4 19/3

10
8/4

0/989 2/93

0
0

0/802 4/09

هج

دتن هرجا پزشکی
جست جو در اینتریت
عضویت در گر ههای بحر
پزشکی
پایگاههای ا

7
5/9

13
30
41
24
10/9 25/2 34/5 20/2

1/124 2/92
0/945 3/24

4
21
54
40
119
3/4 17/6 45/4 33/6

52 37
20
8
43/7 31/1 16/8 6/7

1/013 1/92

22
31
38
20
8
عاتی پزشکی 119
18/5 26/1 31/9 16/8 6/7

1/158 2/67

با توجته بته یتتایج جتا

119

2
1/7

« 4جستت جو در اینتریتت» بتا هیتایگین 4/09

یسبت به سایر راههای دسن ا

عا

ست هت دتابتاارا دارای ا شویتت

استتتت« .جستتتت جوی هنتتتابا دتاب ایتتته» بتتتا هیتتتایگین « 3/77پرستتتش از
د ستتتا

آشتتنایا » بتتا هیتتایگین 3/27در ا شویتهتتای د م ستتوم قتترار

داریا.
عتتا

ست هت

پرستتش د م پتته هشر یقتتش دتابتتاار را در تتتأهین ا

جاهعتته از دیتتتاگاه وتتتود دتابتتتاارا بررستتن هیدنتتتا .در جتتتا

 5یقتتتش

دتاباار در تأهین ا
جا

عا

س هت جاهعه یشا داده شاه است.

 .5یقش دتاباار در تأهین ا

عا

س هت جاهعه
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تعداد

فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی
درصد درصد درصد درصد درصد

29 38 32 17
3
ش دت در یشستهای گر هی
119
24/4 31/9 26/9 14/3 2/5
هساجا

میانگین

سالمت جامعه

اوقات

اوقات

انحراف معیار

نقش کتابداران در تأمین اطالعات

همیشه

بیشتر

برخی

به ندرت هیچ گاه

1/082 2/39

ضور در هاارد برای آهوزش
4
119
داد ر شهای دسن ا عا
3/4
س هت
29 33 39
13
5
درج هطاشن در هورد بهااشت
1/101 2/43
119
24/4 27/7 32/8 10/9 4/2
در ب گ دتاب ایه یا ب گ وود
47 35 23
10
39/5 29/4 19/3 8/4

1/110 2/07

راهنمایی به هنابا ه تلف
4
17
44
45
9
دسترسن به ا عا س هت در 119
3/4 14/3 37/0 37/8 7/6
دتاب ایه
9
25 55 22
8
دهی
فعاشیت هرجا جهت ا
0/986 2/96
119
7/6 21/0 45/2 18/5 6/7
در وۀوص ا عا س هت
0/929 3/32

4
تهیه بر شور در هورد بهااشت
119
3/4
توزیا آ در بین هرادز فرهنگی

51
39
16
9
42/9 32/8 13/4 7/6

1/085 1/96

3
ایجاد د رههای آهوزشن آشنایی
119
2/5
با ا عا بهااشتی در دتاب ایه

45 37 26
8
37/8 31/1 21/8 6/7

1/048 2/05

4
هعرفی آشنایی هراجعین با
119
3/4
هنابا هرادز بهااشت س هت
در صور بازیابی یشا
7
ا عا وواسته شاهر
اوتۀاص زها دیگری برای تهیه 119
5/9
هطاشن یا دریافت دم از افراد
دیگر

22 34
41
18
18/5 28/6 34/5 15/1

1/063 2/56

18
30 50
14
15/1 25/2 42/0 11/8

1/057 2/68

با توجه به یتایج جتا

ا

عتتتا

« 5راهنمتایی بته هنتابا ه تلتف دسترستن بته

ستتت هت در دتاب ایتتته» بتتتا هیتتتایگین 3/32یستتتبت بتتته ستتتایر

یقشهتتای دتابتتاار در تتتأهین ا

عتتا

س ت هت جاهعتته دارای ا شویتتت

استتتت« .تهیتتته بر شتتتور در هتتتورد بهااشتتتت

توزیتتتا آ در بتتتین هرادتتتز

فرهنگتتی» بتتا هیتتایگین 1/96یستتبت بتته ستتایر یقشهتتای دتابتتاارا بتترای
تأهین ا

عا

س هت جاهعه در رد آور قرار دارد.

پرستتتش ستتتوم پتتته هشر هیتتتزا دمتتت

دتابتتتاارا بتتته دتتتاربرا بتتترای
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جستتتجوی ا

عتتا

س ت هت را بررستتن هیدنتتا .دتتاربرا دتاب ایتتههای

عموهی هنگام هراجعته بته دتاب ایته بترای رفتا ییتاز ا
وود از دتاباارا بیشتتر ایتظتار دمت
هیزا دم

عتاتی ست هت

راهنمتایی را داریتا .در جتا

دتاباارا به داربرا برای جست جوی ا

عا

6

س هت از

دیاگاه وود دتاباارا یشا داده شاه است.
جا

 .6هیزا دم

دتاباارا برای جست جوی ا
همیشه

تعداد

گویهها

آهوزش ر شهای هتنو برای
جستجوی ا عا از یظر
هویو ر سطح علمیر شکا
هطاشنز ده در ارتبا
آهوزش هطاشن به ر
با ییاز هورد یظر

بیشتر برخی

عا
به

اوقات اوقات ندرت

س هت
هیچ گاه

فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی
درصد درصد درصد درصد درصد

میانگین

انحراف
معیار

7 22 43 37 10
119
5/9 18/5 36/1 31/1 8/4

1/022 3/18

5
24 44 38 8
119
4/2 20/2 37/0 31/9 6/7

0/968 3/17

2
15 49 38 15
ارائه پاس از ر شهای ه تلف به
119
1/7 12/6 41/2 31/9 12/6
سؤاشهای هراجعهدنناگا

0/924 3/41

برگزاری یمایشگاهی از دتابهایی در
23 34 45 14
3
119
هورد بهااشت در هناسبتهای
19/3 28/6 37/8 11/8 2/5
ه تلف در دتاب ایه
41 38 26 13
1
1/035 2/12
119
هشا ره تلفنی با اعضاء
34/5 31/9 21/8 10/9 0/8
1/016 2/50

30 23 41 17
8
119
25/2 19/3 34/5 14/3 6/7

1/204 2/58

58 32 24
2
3
ریق پست اشکتر ییکی
119
48/7 26/9 20/2 1/7 2/5
با اعضاء

0/980 1/82

هشا ره ضوری با اعضاء
هشا ره از

بتتتا توجتتته بتتته یتتتتایج جتتتا

« 6ارائتتته پاستتت از ر شتتتهای ه تلتتتف بتتته

سؤاشهای هراجعهدنناگا » برای جست جوی ا

عا

اعضتتاء بتتا هیتتایگین 3/41یستتبت بتته ستتایر راههتتای دمتت
جستتتتت جوی ا

عتتتتا

ست هت توستط
دتابتتاارا بتته

ستتتت هت دارای ا شویتتتتت استتتتت .پتتتت

از آ
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عتتا

«آهتتوزش ر شتتهای هتنتتو بتترای جستتتجوی ا

از یظتتر هویتتو ر

ستتطح علم تیر ش تکا هطاشتتن» بتتا هیتتایگین  3/18در ا شویتتت د م قتترار
گرفتتت« .هشتتا ره از

ریتتق پستتت اشکتر ییکتتی بتتا اعضتتاء» بتتا هیتتایگین

1/82یستتبت بتتته ستتتایر ر شتتتهای دمتتت
ا

عا

بتتته اعضتتتاء بتتترای جستتتت جوی

س هت در رد آور قرار دارد.
با فرییا

در ارتبا

با توجه به یرها بود هتایرهای تحتت بررستن

جهت هش ص شا هیزا رفتار ا

یابی س هت دتابتاارا بتا توجته

به جنستیتر هقطتا تحۀتیلیر ستن

هیتزا یقتش دتابتاارا در تتأهین

ا

عا

س هت جاهعه با توجته بته ستن

هقطتا تحۀتیلی از آزهتو

تی یمویههای هستقا استفاده گردیا.
بتتترای بررستتتن فریتتتیه ا
س هت دتاباارا هرد

پتتته هش وبتتتین هیتتتزا رفتتتتار ا

ز تفا

یتتتابی

هعنتاداری جتود دارد) از آزهتو تتی

یمویههای هستقا استفاده شا .بررستنهای آهتاری یشتا هیدهتا دته
در بین پاس گویا تعااد  54یفر ز ر تعااد  65یفر هرد است.
جا

 .7یتایج آزهو تی د یمویه هستقا برای بررسن
رفتار ا

یابی س هت دتاباارا بر سن جن

آزمون لون
آزمون تی برای برابری میانگین ها

برای برابری
واریانس ها
فراوانی

سطح معناداری

تی

درجه آزادی

دنباله

سطح معنیداری 2

تفاوت میانگین

فر
فر
برابری
یابرابری
اریای
اریای
یابی
رفتار ا
س هت

-0/513 0/339 0/923

117

خطای

 95%فاصله اطمینان
تفاوت

استاندارد
تفاوت

کمتر

بیشتر

0/145 -0/247 0/099 -0/051 0/609

0/143 -0/244 0/098 -0/051 0/604 116/779 -0/520
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7ر ستتطح هعنتتاداری آزهتتو شتتو بتتا هقتتاار

بتتا توجتته بتته یتتتایح جتتا
 0/339بیش از  0/05است .پ
-0/513

با فر

ر آهاره تی برابر

برابری اریای

سطح هعناداری اصا 0/609ده هطلوب یمیباشا .بتا توجته

به اینکته ستطح هعنتاداری اصتا بتیش از  5درصتا استت؛ ایتن فریتیه
تاییا یمیگردد .بنابراین بتین هیتزا رفتتار ا
هرد

ز تفا

یتابی ست هت دتابتاارا

هعناداری جود یاارد.

بتتترای بررستتتن فریتتتیه د م پتتته هش وبتتتین هیتتتزا رفتتتتار ا
س هت دتاباارا با هقا ا تحۀتیلی ه تلتف تفتا

یتتتابی

هعنتاداری جتود

دارد ).از آزهتتو تتتی یمویتتههای هستتتقا استتتفاده شتتا دتته بررستتنهای
آهتاری یشتتا هیدهتتا دته در بتتین پاست گویتا ر هقطتتا تحۀتتیلی79/8
درصتتتا دتتتاربرا زیتتتر دارشناستتتنو 2/5درصتتتا دتتتاردایی
دارشناسن)  20/2درصا دارشناسن ارشا
جا
رفتار ا

 77/3درصتتتا

بال تر هستنا.

 .8یتایج آزهو تی د یمویه هستقا برای بررسن
یابی س هت دتاباارا بر سن هقطا تحۀیلی

آزمون لون
آزمون تی برای برابری میانگین ها

برای برابری
واریانس ها
فراوانی

سطح معناداری

تی

درجه آزادی

دنباله

سطح معنیداری 2

رفتار
یاب
ا
ی
س هت

117

تفاوت میانگین

فر
برابری 0/101 0/219 1/527
اریای

خطای

 95%فاصله اطمینان

استاندارد

تفاوت

تفاوت

کمتر

بیشتر

0/256 -0/231 0/123 0/012 0/919
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فر
یابرابری
اریای

61

0/303 -0/278 0/142 0/012 0/931 30/512 0/088

با توجه به یتایج جا

 8سطح هعناداری آزهو شو با هقتاار 0/219

بیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
از  0/05است .پ

با فر

برابری اریتای

هتار آهتاره تتی برابتر 0/101

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطح
هعناداری اصا  0/919ده هطلوب یمیباشا .با توجه بته اینکته ستطح
هعنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاداری اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
بیش از  5درصتا استت؛ ایتن فریتیه تاییتا یمیگتردد .بنتابراین هیتتوا
یتیجه گرفت ده بین هیزا رفتار ا

یابی س هت دتاباارا با هقتا ا

تحۀتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیلی ه تلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف تفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

هعنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاداری

جود یاارد.
بتترای بررستتن فریتتیه ستتوم پتته هش وبتتین هیتتزا رفتتتار ا
س ت هت دتابتتاارا بتتا ستتنین ه تلتتف تفتتا

یتتابی

هعنتتاداری جتتود دارد ).از

آزهو تی یمویههای هستقا استفاده شا ده بررسنهای آهتاری یشتا
هیدها ده در بین پاس گویا ر تعااد  37یفر و 31/1درصا) در گتر ه 20
تتتا  30ستتا ر تعتتااد  82یفتتر و 68/9درصتتا) در گتتر ه  31تتتا  50ستتا و61/3
درصتتا در گتتر ه  31تتتا  40ستتا

 7/6درصتتا در گتتر ه  41-50ستتا ) قتترار

داریا.
جا

 .9یتایج آزهو تی د یمویه هستقا برای بررسن
رفتار اطالعیابی س هت دتاباارا بر سن سن

آزمون لون
برای برابری
واریانس ها

آزمون تی برای برابری میانگین ها
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فراوانی

سطح معناداری

تی

یابی
رفتار ا
س هت

درجه آزادی

خطای

دنباله

سطح معنیداری 2

فر
یابرابری
اریای

تفاوت میانگین

فر
برابری
اریای

2/218 0/791 0/071

 95%فاصله اطمینان

117

0/439 0/025 0/104 0/232 0/028

تفاوت

استاندارد
تفاوت

بیشتر

کمتر

0/444 0/020 0/106 0/232 0/033 66/888 2/182

 9سطح هعناداری آزهو شو با هقتاار 0/791

با توجه به یتایج جا
بیشتتتر از  0/05استتت .پت

برابتتری اریای

بتتا فتتر

هتتا آهتتاره تتتی برابتتر

 2/218ستتطح هعنتتاداری اصتتا 0/028استتت .بتتا توجتته بتته اینکتته ستتطح
هعنتاداری اصتتا دمتتتر از  5درصتا استتت؛ ایتتن فریتیه تاییتتا هیگتتردد.
بنابراین هیتوا یتیجه گرفتت دته بتین هیتزا رفتتار ا
دتاباارا با سنین ه تلف تفا

یتابی ست هت

هعناداری جود دارد.

برای بررستن فریتیه چهتارم پته هش وبتین هیتزا یقتش دتابتاارا در
عتتا

تتتأهین ا

س ت هت جاهعتته بتتا ستتنین ه تلتتف تفتتا

هعنتتاداری

جود دارد) از آزهو تی یمویههای هستقا استفاده شا.
جا

 .10یتایج آزهو تی د یمویه هستقا برای بررسن یقش دتاباارا
در تأهین ا

عا

س هت جاهعه بر سن سن

آزمون لون
آزمون تی برای برابری میانگین ها

برای برابری
واریانس ها

فراوانی

سطح معناداری

تی

درجه آزادی

سطح معنیداری  2دنباله

تفاوت میانگین

تفاوت

خطای استاندارد

95%فاصله اطمینان
تفاوت
کمتر

بیشتر
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فر
یقش
دتاباارا برابری 0/387 0/014 117 2/493 0/073 3/263
در تأهین اریای
ا عا
فر
0/387 0/027 56/256 2/265
س هت یابرابری
جاهعه اریای

با توجه به یتایج جا

0/171

0/729 0/045

 10سطح هعناداری آزهو شو با هقتاار0/073

بیشتتتتر از  0/05استتتتر پتتت
برابتتر2/493

0/155

0/694 0/080

برابتتتری اریای

بتتتا فتتتر

هتتتا آهتتتاره تتتتی

ستتطح هعنتتاداری اصتتا 0/014استتت .بتتا توجتته بتته اینکتته

سطح هعناداری اصا دمتر از  5درصتا استتر هیتتوا یتیجته گرفتت
دتته بتتین هیتتزا یقتتش دتابتتاارا در تتتأهین ا
سنین ه تلف تفا

عتتا

ست هت جاهعتته بتتا

هعناداری جود دارد.

بتترای بررستتن فریتتیه پتتنجم پتته هش وبتتین هیتتزا یقتتش دتابتتاارا در
عتتا

تتتأهین ا

ستت هت جاهعتته هقتتا ا تحۀتتیلی ه تلتتف تفتتا

هعناداری جود دارد) از آزهو تی یمویههای هستقا استفاده شا.
جا

 .11یتایج آزهو تی د یمویه هستقا برای بررسن یقش دتاباارا
در تأمین ا

عا

س هت جاهعه بر سن هقطا تحۀیلی

آزمون لون
آزمون تی برای برابری میانگین ها

برای برابری
واریانس ها

فراوانی

سطح معناداری

تی

درجه آزادی

دنباله

سطح معنیداری 2

تفاوت میانگین

خطای
استاندارد
تفاوت

 95%فاصله اطمینان
تفاوت
کمتر

بیشتر
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یقش دتاباارا در تأهین ا
جاهعه

فر برابری
اریای

0/186 0/702 0/147

0/398 -0/330 0/184 0/034 0/853

117

عا

فر یابرابری
اریای

س هت

0/425 -0/357 0/192 0/034 0/860 33/679 0/177

با توجه به یتایج جا
بیشتتر از  0/05استتتر پت
0/186

11ستطح هعنتاداری آزهتو شتو بتا هقتاار0/702
برابتتری اریای

بتتا فتتر

هتتا آهتتاره تتتی برابتتر

سطح هعناداری اصا  0/853است .بتا توجته بته اینکته ستطح

هعناداری اصا بیش از  5درصا استر هیتوا یتیجه گرفتت دته بتین
هیتتزا یقتتش دتابتتاارا در تتتأهین ا
تحۀیلی ه تلف تفا
بحر

عتتا

ست هت جاهعتته بتتا هقتتا ا

هعناداری جود یاارد.

یتیجهگیری

یافتتتتههای پتتته هش استتت یشتتتا داد دتتته «جستتتت جو در اینتریتتتت»ر
«جستتت جوی هنتتابا دتاب ایتته»

«پرستتش از د ستتتا

عنوا اصلی ترین راههای دسن ا
پتتته هش ه تتتتارر هجیتتتا
ا

عا

آشتتنایا » بتته

ست هت دتابتاارا هستتنا.

فتتتوو )2006یشتتتا داده بتتتود دتتته ادتتتتر هتتتردم

عا

هرتبط با س هت را در اینتریت جستتجو هیدننتار بنتابراین در

ع ت ا

س ت هت

هتتردم

عتتا ر اینتریتتت یقتتش بیشتتتری در تتتأهین ا
دتابتتاارا دارد

افزایش واها

هستتئول

عتتا

دتاب ایتتههای عمتتوهی بایتتا بتترای

اینتریتی دتاب ایهها بکوشنا .پته هش هیلیمتو زیت
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س ت هت بایتتا

تنیتتا و )2013یشتتا داده بتتود دتته ادتابتتاارا در هوسستتا

بیشتتتر از فنتتر ری بتتر ایجتتاد دتاب ایتتههای هجتتازیر دتاب ایتتههای بتتا
دیوارر پیش بینی ییازهای دتاربرا ست هت؛ هنتابا ا

عتا

ش

تن

تۀتتفیه شتتاه بتترای ییازهتتای هتنتتو هشتتتریا استتتفاده دننتتاار بنتتابراین
دتاباارا بایا یحوه استفاده از ایوا ه تلف هنتابا علمتی

غیرعلمتی

هوجتتود در هحیطهتتای ه تلتتف اینتریتتت را یتتاد بگیریتتا تتتا بتواینتتا بتترای
اینتریتی راهنمایا وتوبی باشتنا .بتا

استفاده درست داربرا از واها

توجه به یافتههای پته هش «راهنمتایی بته هنتابا ه تلتف دسترستن بته
عا

س هت در دتاب ایه» یسبت بته ستایر یقشهتای دتابتاارا در

ا

تأهین ا

س هت جاهعه دارای ا شویت استت« .تهیته بر شتور در

عا

توزیتتا آ در بتتین هرادتتز فرهنگتتی» یستتبت بتته ستتایر

هتتورد بهااشتتت

یقشهتتای دتابتتاارا بتترای تتتأهین ا
آور قرار دارد
برای ا

عتتا

ست هت جاهعتته در ا شویتتت

این یشا هیدهتا دته بتا جتود اهمیتت توزیتا بر شتور
عا

رسایی در زهینه ا

در ایتتن زهینتته ایجتتام یاادهایتتا
یمودیا .در دم

س هتر دتاباارا اقتااها

جتای

یقتتش آ را دمتتتر از بقیتته هتتوارد تدتتر

دتاباارا برای جست جوی ا

عا

ست هت توستط

اعضاء «ارائه پاس از ر شتهای ه تلتف بته ستؤاشهای هراجعهدننتاگا »
یسبت به سایر راههای دم
ا شویتتت استتت
ا

عتتا

پت

بته جستت جوی ا

ست هت دارای

عتا

از آ «آهتتوزش ر شتتهای هتنتتو بتترای جستتتجوی

از یظتتر هویتتو ر ستتطح علم تیر ش تکا هطاشتتن» «آهتتوزش

هطاشن به ر ز در ارتبا
قرار گرفتنا« .هشا ره از
سایر ر شهای دم

با ییاز هورد یظر» در ا شویتهای د م

ستوم

ریق پست اشکتر ییکی با اعضاء» یستبت بته

به اعضاء برای جستت جوی ا

عتا

ست هت در

ا شویت آور قرار دارد .گرچه دتاباارا هت ۀص ست هت ییستتنار شتی
هیتواینتتا در راهنمتتایی

هتتاایت دتتاربرا بتترای دستتتیابی ا

عتتا
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س هت هفیتا اقتا شتویا .بنتابراین یهتاد دتاب ایتههای عمتوهی دشتور
بایتتا د رههتتای آهوزشتتن ست هت

یحتتوه ا

ا

رستتایی

یتتابی در

این وۀوص را برای دتاباارا برگتزار یمایتا .بتر استاد یافتتههای یایتگ
و )2014بین سواد س هت
جنستتتیت

بروتی یهگیهتای جمعیتت شتناوتی هاینتا

ستتتطح تحۀتتتی

رابطتتته جتتتود دارد .یافتتتتههای پتتته هش

هستتلمی و )1394دتته در آ ستتواد ستت هت دتابتتاارا از یظتتر همتتاشیر
وایوادگی بررسن شاه بودر یشتا داده

ههارتهای ارتبا یر بهااشتی

بتتود دتته بتتین هیتتزا ستتواد ستت هت دتابتتاارا از یظتتر جتتن
تحۀیلی

سن تفتا

هعنتاداری جتود یااشتت .بتر استاد یافتتههای

پتته هش است بتتین هیتتزا رفتتتار ا
جن

هقطا تحۀیلی تفا

رفتار ا

یتتابی ست هت دتابتتاارا از یظتتر

هعناداری جود یتاارد شتی بتین هیتزا

یابی س هت دتابتاارا بتا ستنین ه تلتف تفتا

جتتود دارد .بتتین هیتتزا یقتتش دتابتتاارا در تتتأهین ا
جاهعتته بتتا هقطتتا تحۀتتیلی تفتتا
یقتش دتابتتاارا در تتتأهین ا
تفتتا

ر هقطتتا

عتتا

عتتا

هعنتاداری
ستت هت

هعنتتاداری جتتود یتتاارد .بتتین هیتتزا
ست هت جاهعتته بتتا ستتنین ه تلتتف

هعنتتاداری جتتود دارد .پتته هش ه ت ولیلی

یشا داد ده بین هتایرهای جنسیتر درآها

همکتتارایشو)1393

هحتا ستکویت بتا ستطح

سواد س هت رابطه هعناداری جتود یااشتتهر بتین ستطح تحۀتی
یمتتر ستتواد س ت هت رابطتا هستتتقیم جتتود داشتتتر بتتین ستتن بتتا یمتتر
سواد س هت
هتتتایرا

ییز یطههای آ رابطه هعکود جود داشت.

دتابتتتاارا دتاب ایتتتهها هیتواینتتتا بتتتا توزیتتتا بر شتتتورهای

هناستن در رابطتته بتتا ست هت وتتود
ا

هراجعتتا ؛ استتتقرار هردتتزی بتتا یتتام

رسایی جاها در دتاب ایته هردتزی هتر شتهر دته جوابگتوی ییازهتای

دتاب ایتته هردتتزی

ستتایر هتتراجعین از دتاب ایتتههای دیگتتر شتتهر باشتتا؛

برگتتتزاری یمایشتتتگاههایی در هویتتتوعا

ه تلتتتف پزشتتتکی

در ایتتتام
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ه ۀتتوص هتتتا هتتاه هبتتارک رهض تا ر ر ز پزش ت ر ر ز وتتایوادهر هفتتته
ست هتر  ...هتاوست هتر اعتیتتاد
دعتتو

 )...بتته صتتور

از دارشناستتا ستت هت بتته صتتور

هطاشعاتی با این هویتوعا
گردهماییها

د رهای

ایجتتاد لقتتههای

بتا هراجعته دننتاگا ؛ برگتزاری

جشتنوارههای ه تلتف بتا هویتو ست هت در دتاب ایته

هتتا؛ تقویتتت هنتتابا چتتاپی
هورد ست هت

در ارتبتا

فۀتتلی یتتا هاهایتته؛

اشکتر ییکتتی جایتتا

بتته ر ز دتاب ایتتهها در

توستعه هجموعته دتاب ایته از

ییتز هرادتز

ریتق یهتاد

هرتبط با دایشگاههای علوم پزشکیوشبکه بهااشتت
دتابهای داربردی در زهینههای پزشکی
باشا؛ راه ایتاازی پایگاههتای ا

 )...بتا هحوریتت

بهااشتی ده قابا فهم عمتوم

عتاتی اشکتر ییکتی ست هت

پزشتکی

هتنو برای ارائه واهت به اعضاءر ههیا درد زهینههای ست ت افتزاری
یرم افتزاری توزه ست هت در دتاب ایتههای عمتوهی
عمتتوم بتته ارتقتتاء ستتواد ا

عتتا

قابتا دستترد

س ت هت هراجعتتا وتتود دم ت

دننتتا.

گرچتته دتابتتاارا هت ۀتتص س ت هت ییستتتنار شتتی هیتواینتتا در ارائتته
واها

س هتی هراجعا

در دا جاهعه یقش بی ایی داشته باشتنار

بنتتابراین هتتایرا دتاب ایتتههای عمتتوهی هیتواینتتا بتتا برگتتزاری د رههتتای
س هت ت ۀ ن

عموهی هتنو برای دتابتاارا بتا هشتواهای لت زم

آهتوزش ر شتها

بتا

راههتای ارتقتای ا

عتا

دتاب ایتتتههای دایشتتتگاهی علتتتوم پزشتتتکی
هستتتتابقا

ست هت؛ ایجتاد ارتبتا

بیمارستتتتا هتتتا؛ برگتتتزاری

دتتتتتاب وایی در هتتتتورد ستتتت هت در بتتتتین دتابتتتتاارا ؛ ایجتتتتاد

گستتتترش تعاه تتت

دتابتتتاارا یتتت

هنطقتتته از ایتتترا بتتتا یکتتتایگر

بتتتا

دتاباارا سایر هنا ق؛ تشکیا د رههای آهوزشن آشتنایی دتابتاارا بتا
پایگاههتتای ا

عتتاتی ستت هت

همایشهتتای ستت هت

دنفرای

بهااشتتت

گتتردش علمتتی؛ برگتتزاری

هتتای علمتتی

تتتوجیهی بتته صتتور
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ستتتال یه؛ تشتتتویق دتابتتتاارا بتتترای شتتت دت در ستتتمینارهار دارگاههتتتای
آهوزشنر دنگرهها

یشستهای پزشکی سال یه دشوری

فراهمآ ری اهکا دسترسن به سایتها
ستتتت هت در دتاب ایتتتتهها
ا

جویی

ا

پایگاههتای ا

درباره ا

عتاتی در زهینته

ارائتتتته رایگتتتتا آ بتتتترای دتابتتتتاارا ر ستتتتواد

رسایی دتاباارا درباره ا

عتا

دهنتا زیترا دتابتتاارا دتاب ایتههای عمتتوهی بتا ستتواد ا
عا

هنطقته ای؛

ست هت را ارتقتاء
یتابی بیشتتتر

س هت بهتر هیتواینا بته رفتا ییتاز هراجعتا دتاب ایته

برای دسترسن به ا

عا

س هت دم

دننا.

69

بررسی وضعیت اطالعجویی و اطالعرسانی کتابداران کتابخانههای عمومی دربارۀ اطالعات سالمت

منابع
 .1ا ستتاییا ر ا.و .)1392تأ یرپ ت یری جواهتتا علمتتی
ا

آهوزشتتن از رشتتا ستتواد

عاتی .شت طعلومطال س ط ال شگ هطپق مط و ر و)5ر .73-83
دیگتتترا .و .)1394بررستتن رفتتتتار جستتتجوی ا

 .2اوتتوتیر م

شتتهر یاا درهتتا

عتتتا

ستتت هت

یقتتش دتاب ایتتههای عمتتوهی در ایتتن زهینتته .هحمتتا

اعظمیر رت بخ طنطسوال طالعاع دطساهکسطهجموع طچکقدهطهی الدط نهقنطهم

طهلم طال جممنطرت بمدال آطنط

العاع س طش خ طرته  .تهرا  :چاپار.
 .3بیگاشیر ز؛ عظیمیر م؛ زار ر ز.و .)1391بررسن عواهتا هتؤ ر بتر جستتجوی
ا

عتتتا

ستتت هت در ب توستتتط زیتتتا شتتتاغا در ستتتازها آب

بتتترا

ووزستا .طفصلن ه طرت بدال آطنطالعاع س ع1و.)15
 .4دیاییر م.و .)1387الصولطنطخده دطهتجعط طرت بخ ه طنطهتالرم طالعاع سم  .هشتها :ایتشتارا
دتاب ایه رایایه .یش چاپار.
 .5زار گا گتتتتتاییر ؛ قی تتتتت یر ا؛ اصتتتتتاری جعفرآبتتتتتادیر م.و .)1393رفتتتتتتار
ا
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