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چکیده
زمینه و هدف :فناوری وب  ۲/۰کاربردهای متعددی در کتابخانههای جهان دارد ،با وجود این طبق بررسیها به نظر میرسد که
از این فناوری در کتابخانههای دانشگاهی ایران بسیار کم استفاده میشود .در این راستا پژوهش حاضر به تعیین میزان آشنایی و
استفاده کتابداران کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشکی ایران ،تهران و شهید بهشتی از ابزارهای فناوری وب  ۲/۰میپردازد.

روش بررسی :این پژوهش از نوع پیمایشی بود و جامعهی آماری آن  ۹۱نفر از کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاههای علوم

پزشکی ایران ،تهران و شهیدبهشتی بودند .دادهها از طریق پرسشنامهای جمعآوری گردید که نحوهی نمره گذاری آن به صورت

طیف لیکرت  5گزینهای(بسیار کم تا بسیار زیاد) بود و تجزیهوتحلیل آنها از طریق شاخصهای آمار توصیفی و آنالیز واریانس

یک طرفه با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.

یافتهها :سطح آگاهی کتابداران شاغل در کتابخانههای مورد مطالعه از ابزارهای وب  ۲/۰با میانگین  ۳/۱۳نسبت ًا مطلوب است؛ اما
* نویسنده مسئول :
آالء آبتین؛
دانشـکده مدیریـت و اطالع رسـانی پزشـکی
دانشـگاه علـوم پزشـکی ایران
Email :

ala1991abtin@yahoo.com

سطح استفاده شخصی و حرفهای آنان از ابزارهای فناوری وب  ۲/۰در خدمات کتابخانهای به ترتیب با میانگین  ۲/۸۹در امور
شخصی و  ۲/۷۸در امور حرفهای در خدمات کتابخانهای نسبت ًا پایین است.
نتیجهگیری :با توجه به نامطلوب بودن میزان آشنایی و استفادهی کتابداران سه دانشگاه مذکور از ابزارهای فناوری وب  ۲/۰در امور

کتابخانهای ،برگزاری دورههای بازآموزی و ضمن خدمت با موضوع وب  ۲/۰و ترغیب کتابداران حوزهی علوم پزشکی نسبت به

شناخت و بهکارگیری آن در خدمات کتابخانهای از مواردی است که الزم است به آنها پرداخته شود.
واژههای کلیدی :وب  ،۲/۰کتابخانه  ،2/0کتابدار 2/0

 1استادیار گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 2دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 3دانشیار گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
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میزان آشنایی و استفادهی کتابداران دانشگاههای علوم پزشکی ایران،

میزان آشــنایی و اســتفاد هی کتابداران ...

مقدمه

.)۱۶( Podcasts

خدمات کتابخانهای بوده است( ،)۱اینترنت بهعنوان بستر اطالعاتی

در محیط وب  ۲/۰به تولید اطالعات و ویرایش آن اقدام کنند .انفجار

نقش مهمی در جهت تبادل اطالعات در خدمات کتابخانهای دارد(.)۲

اطالعات تولیدشده توسط کاربران در اینترنت ،نمایانگر پتانسیل عظیم

از ظهور اینترنت در دههی  1960تاکنون ،رسانههای اینترنت محور و

فناوری وب  ۲/۰در غنیسازی ارتباطات و ترویج نوآوری میباشد.

ابزارهای ذخیره و بازیابی اطالعات روند رو به رشدی را طی کردند(.)۳

وب  ۲/۰یک نظام مشارکت اجتماعی است و ابزارهای آن نیز مبتنی بر

مهمترین ابزار اینترنت ،وب میباشد( .)۴یکی از فناوریهای نوین وب

همکاری و تعامل دوسویه است؛ اگرچه وب  ۲/۰مفهوم کلی و فراگیری

که در دو دهه گذشته تحوالت سریع و رو به رشدی در بهرهگیری

است و به رشته یا حرفهای خاص محدود نمیشود ،اما میتوان از

از فناوری اطالعات داشته وب  ۲/۰است( .)۵فناوری وب  ۲/۰یا

ابزارهای آن در اجرای امور حرفهای نیز بهرهمند شد .از بسترهایی که

 ،Social Webبرای نخستین بار در سال  1999توسط  Dinuciابداع

میتوان در آن از این ابزارها بهره جست ،کتابخانهها هستند .کتابخانهها

شد و سپس در سال  O'reill ،2004و  Doughertyبهطور رسمی آن

با توجه به رسالتی که دارند و از نظر همگامی با فناوریهای اطالعاتی

را معرفی کردند( .)۶فناوری وب  ۲/۰را میتوان گونهای اجتماعیتر از

و ارتباطی زمینهی مناسبی برای بهکارگیری فناوریهای وب  ۲/۰فراهم

وب دانست که بر مبنای اصولی همچون تغییر نقش کاربران پایهگذاری

میکنند ،به منظور همکاری متقابل میان کتابداران و کاربران کتابخانهها

شده است( ،)۷به نحوی که هر کاربر میتواند به آسانی تولید محتوا

خدمات مبتنی بر کتابخانه  2/0بسیار کارآمد محسوب میشود .مفهوم

کرده و آن را مدیریت نماید( .)۸فناوری وب  ۲/۰مبتنی بر خرد جمعی

کتابخانهی  2/0نخستین بار توسط  Michael Caseyارایه شد(.)۱۷

است( .)۹خرد جمعی ،قادر است در نظام اجتماعی کتابخانه سبب تغییر

بهطورکلی کتابخانه  2/0چهار ویژگی اساسی دارد:

ساختار و تحول در نحوهی دسترسی به اطالعات و دانش شود(.)۱۰

 -1کاربر محور است؛

این فناوری باعث تسهیل ارتباط ،مشارکت و همکاری میان کتابداران

 -2چندرسانهای است؛

و کاربران میشود( ،)۱۱به عبارتی کاربرمدار است و شامل جنبههایی

 -3از نظر اجتماعی بسیار غنی است؛

بهمنظور تعامل انسانها مانند مکالمه و گفتوگو ،اشتراک محتوا و ایجاد

 -4نوعی نوآوری جمعی است(.)۱۸

شبکههای بین فردی میباشد( .)۱۲اهمیت فناوری وب  ۲/۰بر همگان

کتابخانه  2/0همواره مشوق همکاری و ایجاد بازخورد از

آشکار شده است؛ چرا که نرمافزارهای استفاده شده در نظام وب ۲/۰

سوی کاربران کتابخانه برای توسعه و نگهداری خدمات کتابخانهای

بسیار سریع ،سبک ،مشارکتی و کاربرپسند هستند( )۱۳و موجب میشوند

است اصلیترین جزء یک کتابخانه  ،2/0کاربر فعال و قوی کتابخانه

وب از حالت ایستا و غیرفعال به محیطی زنده و پویا تبدیل شود(.)۱۴

است( .)۱۹هنگامیکه اطالعات و عقاید در جریانی دو سویه از سوی

بسیاری از مردم با ابزارهای فناوری وب  ۲/۰آشنایی دارند( .)۱۵یک

کتابخانه به استفاده کننده و برعکس حرکت کنند ،خدمات کتابخانهای

دستهبندی کلی این ابزارها را به نحو زیر طبقهبندی میکند:

توانایی تغییر و رشد سریع و دایمی را خواهند داشت .کاربر کتابخانه

 ابزارهایی که امکان ایجاد محتوای اطالعات در قالبهایمطلوب کاربران را فراهم میکنند؛ مانند وبالگها و ویکیها،

 ،2/0خواه از محصول فیزیکی استفاده کند یا مجازی ،تبدیل به شریک،
همکار تولید ،سازنده و مشاور خواهد شد( .)۲۰اصول کلیدی کتابخانه

 -ابزارهایی که از اشتراک اطالعات پشتیبانی میکنند و امکان

 2/0تنها ایجاد دسترسی به کتابها و اطالعات نیست .بلکه به معنای

ارتباطات پیوسته بین کاربران را فراهم میکند؛ مانند شبکههای اجتماعی

نوآوری ،برای مردم بودن و ساخت جامعه است که از طریق شرکت

و (،Immediate Message (IM

آحاد مردم و بر اساس محاسبات اجتماعی شکل میگیرد( .)۲۱امروزه

 -ابزارهایی که از انتشار و توزیع اطالعات روزآمد و

در سطح جهانی شاهد رشد قابلتوجهی در میزان استفاده از ابزارهای

اطالعرسانی کتابخانهها پشتیبانی میکنند؛ مانند  RSS ،Newsfeedو

فناوری وب  ۲/۰در کتابخانههای دانشگاهی هستیم ،همچنین بررسیها
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در سالهای اخیر اینترنت یکی از ابزارهای اساسی در ارایه

ابزارهای فوق این امکان را فراهم میسازد که کاربران به راحتی

سیروس پناهی و همكاران

در کتابخانهها بهویژه کتابخانههای دانشگاهی ،در برخی دانشگاههای

از تعداد  ۱۱۵پرسشنامهی ارسالشده بهکل جمعیت کتابداران شاغل در

آمریکا ،اروپا و آسیا شدت گرفته است و این افزایش میزان استفاده

سه دانشگاه ۹۱ ،پرسشنامه(معادل  ۸۰درصد) توسط جامعهی پژوهش

در کتابخانههای دانشگاهی بیشتر از سایر انواع کتابخانهها بوده است،

خ داده شده بود و  24پرسشنامه(معادل  ۲۰درصد) بدون پاسخ
پاس 

این یافتهها نشان از آگاهی بهمراتب بیشتر کتابداران دانشگاهی از

عودت دادهشده بود.

کاربردهای وسیع ابزارهای وب  ۲/۰نسبت به سایر کتابداران دارد .این

جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .در این

در حالی است که نتایج نشان میدهند که میزان استفاده از ابزارهای وب

پرسشنامه ابتدا اطالعات جمعیت شناختی افراد شامل جنسیت ،سن،

 ۲/۰در خدمات کتابخانههای دانشگاهی ایران نسبت ًا پایین است(.)۲۲

سابقهی کار در کتابخانه ،سطح تحصیالت ،رشته تحصیلی و محل

لذا پژوهش حاضر بر آن است تا با تعیین میزان آشنایی و استفادهی

فعالیت در کتابخانه مورد پرسش قرارگرفت .سپس سؤاالت اصلی

کتابداران کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشکی ایران ،تهران و شهید

پرسشنامه آورده شد که متشکل از دو بخش بود .بخش اول سؤاالت

بهشتی وضعیت استفاده از ابزارهای وب  ۲/۰را میان آنها بررسی نماید

مربوط به میزان آشنایی کتابداران از ابزارهای فناوری وب  9(۲/۰سؤال)،

و به تعیین اهداف و موارد استفاده از هریک از ابزارهای فناوری وب

بخش دوم سؤاالت مربوط به وضعیت استفادهی شخصی و حرفهای

 ۲/۰توسط کتابداران شاغل در این کتابخانهها بپردازد .این پژوهش

کتابداران از ابزارهای فناوری وب  ۲/۰توسط کتابداران( ۱۸سؤال).

زمینهی اتخاذ سیاستهای سازمانی توسط مدیران در خصوص استفاده

پرسشنامهی مذکور بر اساس طیف لیکرت در  ۵محدوده بسیار کم

از ابزارهای فناوریهای نوین در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،در

تا بسیار زیاد تنظیم گردید که امتیاز (۱برای گویه بسیار کم) تا (۵برای

راستای ارایه خدمات کارآمدتر به کاربران را فراهم خواهد کرد .از اینرو

گویه بسیار زیاد) در نظرگرفته شد .جهت تعیین روایی محتوا از نظرات

محقق درصدد پاسخ به پرسشهای زیر است:

 ۱۰نفر از استادان باسابقه و صاحبنظر رشتهی کتابداری و اطالعرسانی

 -1میزان آشنایی کتابداران کتابخانههای دانشگاههای علوم

پزشکی استفاده شد .مقدار آلفای کرونباخ  0/98محاسبه شد که این

پزشکی ایران ،تهران و شهید بهشتی از انواع ابزارهای فناوری وب ۲/۰

میزان دال بر سازگاری درونی پرسشنامه بود .پرسشنامهی مذکور با

چگونه است؟

مراجعه حضوری در اختیار کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی

 -2میزان استفادهی شخصی و حرفهای کتابداران کتابخانههای
دانشگاههای علوم پزشکی ایران ،تهران و شهید بهشتی از انواع ابزارهای
فناوری وب  ۲/۰چگونه است؟

دانشگاههای ذکر شده قرارگرفت و با مراجعات مکرر دریافت گردید.
برای تحلیل دادههای جمعآوری شده توسط پرسشنامهها ،از
روش آمار توصیفی(شامل :فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف

 -3اهداف و موارد استفاده از هریک از ابزارهای فناوری وب

معیار) استفاده شد .دادهها در نرمافزار  SPSSوارد و با استفاده از آمار

 ۲/۰توسط کتابداران کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشکی ایران،

توصیفی ،دستهبندی و تحلیل شد .همچنین برای آزمون فرضیهها با

تهران و شهید بهشتی چگونه است؟

توجه به توزیع نرمال بودن دادهها از آزمونهای آمار استنباطی مانند
آزمون پارامتریک  ANOVAجهت انجام تحلیل دادهها استفاده گردید.

روش بررسی
روش پژوهش حاضر پیمایشی بود .جامعه این تحقیق شامل تمام

یافتهها

کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی

در راستای بررسی میزان آشنایی و استفادهی شخصی و حرفهای

ایران ،تهران و شهید بهشتی بودند .در مجموع  ۱۱۵کتابدار در این

کتابداران دانشگاههای علوم پزشکی ایران ،تهران و شهیدبهشتی از

کتابخانهها(شامل  ۳کتابخانه مرکزی و  ۲۷کتابخانه دانشگاهی) مشغول

ابزارهای فناوری وب  ۲/۰در خدمات کتابخانه ای ،در این پژوهش

به کار میباشند .گردآوری اطالعات موردنیاز برای انجام این پژوهش با

تجزیه و تحلیل آماری از طریق شاخصهای آمار توصیفی و آزمون
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و پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که میزان استفاده از این ابزارها

توجه به محدود بودن جامعه آماری به روش سرشماری صورت گرفت.

میزان آشــنایی و اســتفاد هی کتابداران ...

اطالعات دموگرافیک و داده های حاصل از پرسشنامه ها پس از آنالیز

می باشد و در قسمت انتهایی یافتهها ،اطالعات در خصوص اهداف و

متغیرها مقایسه گردید ،در اولین بخش از یافته ها اطالعات در خصوص

موارد استفاده از هریک از ابزارهای فناوری وب  ۲/۰توسط کتابداران

تعداد افراد شرکت کننده ،وضعیت تحصیلی و محدودهی سنی آن ها در

آمده است ،که جدول  ۱بیانگر مقادیر این اطالعات است .لذا نمودارها

نمودارهای  2 ،1و  3بررسی گردید و در بخش بعدی نمودارهای  5 ،4و

و جدولی که در ادامه خواهند آمد به طور جامع نشان دهندهی وضعیت

 6موید رتبهبندی میانگین میزان آشنایی و استفادهی شخصی و حرفه ای

موارد فوق میباشند.

نمودار  :۱وضعیت تعداد افراد مورد پژوهش برحسب جنسیت

نمودار  :۲وضعیت تعداد افراد مورد پژوهش برحسب سطح تحصیالت

در زمینهی وضعیت تحصیلی بیشترین درصد افراد
موردمطالعه( ۵۸/۸درصد) دارای مدرک لیسانس و کمترین درصد(۶

درصد) دارای مدرک دیپلم بودند .هیچیک از کتابداران مورد بررسی در
این پژوهش دارای مدرک دکتری نبودند(نمودار .)۲
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آنالیز واریانس در نرم افزار  SPSSصورت گرفته است ،بدین منظور

جامعهی پژوهش از ابزارهای فناوری وب  ۲/۰در خدمات کتابخانهای

سیروس پناهی و همكاران

کارکنانـی کـه مـورد پژوهـش قرارگرفتنـد از  ۲۹تـا  ۶۱سـال
بودنـد کـه در چنـد گروه سـنی طبقهبندی شـدند ،هیچ فـردی در گروه

بـه خود اختصاص داد .بیشـترین تعداد پاسـخ دهندگان در گروه سـنی
 ۳۶-۴۵قرار داشـتند(نمودار .)۳

سـنی زیـر  ۲۵سـال وجود نداشـت و این گـروه کمترین گروه سـنی را

نمودار  :۴رتبهبندی میانگین میزان آشنایی از ابزارهای فناوری وب  ۲/۰توسط کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاههای علوم
پزشکی ایران ،تهران و شهید بهشتی

بـر اسـاس یافتههـای نمـودار  ۴میتـوان دریافـت کـه جامعهی

دارد و سـایتهای شـبکههای اجتماعـی بـا میانگیـن  ۳/۴۰در جایـگاه

پژوهـش حاضـر بـا ابـزار  Immediate Messageبـا میانگیـن

سـوم قـرار دارنـد و سـایر ابزارهـا مطابـق نمـودار در ردههـای بعـدی

 ۳/۶۶بیشـترین میـزان آشـنایی را دارنـد ،پـس از آن سـایتهای بـه

قرارگرفتنـد.

اشـتراکگذاری عکـس و ویدئـو با میانگیـن  ۳/۵۱در رتبـهی دوم قرار

5
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نمودار  :۳وضعیت تعداد افراد مورد پژوهش برحسب گروه سنی

میزان آشــنایی و اســتفاد هی کتابداران ...

نمودار  ۵مؤید آن است که جامعهی این پژوهش از ابزار

ویدئو با میانگین  ۳/۲۴در رتبهی دوم قرار دارد سپس ویکیها با میانگین

 Immediate Messageبا میانگین  ۳/۴۷بیشترین استفاده را در امور

 ۳/۱۱در جایگاه سوم قرار دارد و رتبهبندی سایر ابزارها طبق اظهارنظر

شخصی خود دارند ،پس از آن سایتهای به اشتراکگذاری عکس و

پاسخ دهندگان در ردههای بعدی قراردارند.

نمودار  :۶رتبهبندی میانگین میزان استفاده حرفهای از ابزارهای فناوری وب  ۲/۰توسط کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاههای علوم
پزشکی ایران ،تهران و شهید بهشتی

همانگونهکه نمودار  ۶نشان میدهد از میان ابزارهای مورد

رتبهی دوم و  Immediate Messageبا میانگین  ۲/۹۸در جایگاه سوم

بررسی ،جامعهی پژوهش از ابزار ویکی با میانگین  ۳/13بیشترین میزان

میزان استفاده ابزارها در امور حرفهای را از دیدگاه جامعهی پژوهش به

استفاده را در امور حرفهای دارند ،پس از آن وبالگ با میانگین  ۳/۱۱در

خود اختصاص میدهد.

جدول  :۱اطالعات در خصوص اهداف و موارد استفاده از هریک از ابزارهای فناوری وب  2/0توسط کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاههای علوم
پزشکی ایران ،تهران و شهید بهشتی
ابزارهای وب ۲/۰
اهداف و موارد استفاده
اطالعرسانی در خصوص تازههای
نشر

وبالگ
۴۷

میکرو
بالگ
۱۹

)(%20/87) (%51/64

شبکههای
اجتماعی
۶۴

Podcast
ویکی
۲۵

RSS

&
Vodcast

۳۶

)(%39/56) (%27/47) (%70/32
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۸

)(%8/7

Immediate
Message
۴۶

)(%50/54

سایتهای

اشتراکگذاری
عکس/ویدیو
۴۱

)(%45/05

برچسبگذاری
اجتماعی
۷

)(%7/69
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نمودار  :۵رتبهبندی میانگین میزان استفادهی شخصی از ابزارهای فناوری وب  ۲/۰توسط کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشکی
ایران ،تهران و شهید بهشتی

سیروس پناهی و همكاران

ترویج فرهنگ مطالعه و استفاده از کتاب
و کتابخانه

ارایه خدمات مرجع دیجیتال(پاسخگویی

)(%59/34

)(%51/64

)(%76/92

)(%25/27

)(%16/48

)(%20/87

)(%47/25

)(%51/64

)(%14/28

۵۴

۵۲

۳۱

۵۴

۲۸

۳۱

۳۴

۳۷

۴۴

)(%59/34

)(%57/14

)(%34/06

)(%59/34

)(%30/76

)(%34/06

)(%37/36

)(%40/65

)(%48/35

اشتراکگذاری فیلمهای آموزشی و

۳۰

۳۱

۶۵

۸

۵

۶۳

۴۲

۷۲

۱۱

اطالعاتی کاربران)

)(%32/96

)(%34/06

)(%71/42

)(%8/79

)(%5/49

)(%69/23

)(%46/15

)(%79/12

)(%12/08

اشتراکگذاری پیوند به سایر

۷۱

۱۸

۵۳

۹

۳۷

۶

۱۱

۳۵

۸

اطالعرسانی در خصوص برگزاری

۳۹

کتابهای صوتی تخصصی
وبسایتهای مفید

کارگاهها و همایشهای تخصصی

)(%78/02
)(%42/85

)(%19/78
۱۸

)(%19/78

۷۳

)(%80/2

اشتراکگذاری نقد آثار علمی و

)(%52/74

۴۸

)(%26/37

)(%71/42

)(%5/49

)(%27/47

)(%15/38

)(%49/45

)(%30/76

ایجاد گروههای بحث و تبادلنظر علمی با

۱۵

۳۰

۸۲

۴

۱۸

۱۳

۷۱

۲۰

۰

متخصصان رشته کتابداری و اطالعرسانی
نظرخواهی از کاربران کتابخانه
تبلیغ و بازاریابی فعالیتهای کتابخانه
پاسخگویی به سؤاالت عمومی کاربران
درباره کتابخانه

جستجوی اطالعات تخصصی و عمومی

۶۵

۴

)(%4/39
۵

۱۵

)(%16/48
۲۵

۱۱

)(%12/08
۱۴

۷۳

)(%80/21
۴۵

۴۹

)(%53/84
۲۸

۳

)(%3/29
)(%6/59

تخصصی

۲۴

)(%58/24

)(%9/89

)(%40/65

)(%6/59

)(%12/08

)(%38/46

)(%8/79

۶

)(%16/48

)(%32/96

)(%90/10

)(%4/39

)(%19/78

)(%14/28

)(%78/02

)(%21/97

)(%۰

۵۲

۲۳

۶۳

۸

۶

۱۷

۶۸

۴۴

۲۸

)(%57/14
۴۴

)(%48/35
۵۱

)(%56/04
۵۰

)(%54/94

)(%25/27
۱۶

)(%17/58
۳۸

)(%14/75
۳۹

)(%42/85

۶۳

)(%69/23
۴۵

)(%49/45
۳۷

)(%40/65

۶۲

)(%68/13
۶۷

)(%73/62

۳۷

)(%40/65

اطالعرسانی درباره فعالیتهای جاری

)(%43/95

۴۰

)(%21/97

)(%67/03

)(%14/28

)(%27/47

)(%8/79

اطالعرسانی سریع جهت پیشگیری از

۳۳

۱۵

۶۷

۳

۱۴

۱۷

۷۶

۷۲

۲

اشتراکگذاری چکیده مقاالت مفید

۲۵

۳۵

)(%38/46
۸

۳۸

)(%41/75
۶۴

۳۶

)(%39/56
۶۴

۵۷

)(%62/63

)(%70/32

شناسایی موضوعات موردعالقه کاربران

۱۳

۲۳

)(%25/27

۲۴

)(%26/37

۴۳

)(%47/25

۳۰

)(%32/96

۴۹

)(%53/84

)(%70/32

حوادث و بالیا مثل زلزله و توفان

۶۱

۴۳

)(%47/25

۵

)(%5/49

۱۱

)(%12/08

۳۲

)(%35/16

۵۰

)(%54/94

۹

)(%9/89

)(%0

کتابخانه

۲۰

)(%69/23

)(%8/79

)(%6/59

)(%18/68

)(%74/72

)(%48/35

)(%30/76

۰

)(%36/26

)(%16/48

)(%73/62

)(%3/29

)(%15/38

)(%18/68

)(%83/51

)(%79/12

)(%2/19

۳۵

۲۳

۷۸

۵

۲۰

۱۲

۵۳

۷۱

۳۵

)(%38/46

)(%25/27

)(%85/71

)(%5/49

)(%21/97

)(%13/18

)(%58/24

)(%78/02

)(%38/46

۴۳

۱۴

۷۰

۸

۴۳

۰

۵۷

۲۸

۵

)(%47/25

)(%15/38

)(%76/92

)(%8/79

)(%47/25

)(%۰

)(%62/63

)(%30/76

)(%5/49

جدول  ۱توزیع فراوانی و درصد فراوانی اهداف و موارد

( ۷۸/۰۲درصد) بیشترین میزان کاربرد را دارد .برای اهداف اطالعرسانی

استفاده از هریک از ابزارهای فناوری وب  ۲/۰توسط کتابداران

در خصوص تازههای نشر ،ترویج فرهنگ مطالعه و استفاده از کتاب و

شاغل در کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشکی ایران ،تهران و

کتابخانه ،اشتراکگذاری نقد آثار علمی و تخصصی ،ایجاد گروههای

شهید بهشتی را نشان میدهد .بر اساس یافتههای این جدول بیشترین

بحث و تبادلنظر علمی ،تبلیغ و بازاریابی فعالیتهای کتابخانه ،شناسایی

ابزار مورد استفاده برای کاربرد اشتراکگذاری فیلمهای آموزشی

موضوعات مورد عالقهی کاربران و اشتراکگذاری چکیده مقاالت مهم

و کتابهای صوتی تخصصی از دیدگاه جامعهی پژوهش مربوط به

شبکههای اجتماعی ،بیشترین میزان استفاده را دارد .در خصوص اهداف

سایتهای به اشتراکگذاری عکس و ویدئو( ۷۹/۱۲درصد) است .در

ارایه خدمات مرجع دیجیتال ،پاسخگویی به سؤاالت عمومی کاربران

مورد اشتراکگذاری پیوند به سایر وبسایتهای مفید ،ابزار وبالگ

و جستجوی اطالعات عمومی و تخصصی ابزار ویکی بیشترین میزان

7
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به سؤاالت تخصصی و رفع نیازهای

۵۴

۲۲

۷۰

۲۳

۱۵

۱۹

۴۳

۴۷

۱۳

میزان آشــنایی و اســتفاد هی کتابداران ...

تخصصی ،نظرخواهی از کاربران کتابخانه ،اطالعرسانی دربارهی

داشتند( .)۲۵برخالف پژوهش مذکور نتایج پژوهش حاضر نشاندهندهی

فعالیتهای جاری کتابخانه و اطالعرسانی سریع جهت پیشگیری از

این است که کتابداران شاغل در کتابخانههای علوم پزشکی ایران ،تهران

حوادثی مثل زلزله و توفان پیامرسانهای فوری پرکاربردترین ابزار در

و شهید بهشتی بیشترین میزان استفاده را از ابزار شبکههای اجتماعی(با

مقایسه با سایر ابزارها از دیدگاه کتابداران میباشد.

میانگین  )۲/۷۱داشتند.
عبدخدا و محمدی نیز در سال  ۹۰پژوهشی با عنوان«میزان

بحث

آشنایی و استفادهی کتابداران دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران از
در خصوص بررسی در زمینهی میزان آشنایی و استفاده از

امکانات کاربردی وب در خدمات کتابخانهای» انجام دادند ،یافتههای

ابزارهای فناوری وب  ۲/۰تاکنون مطالعات زیادی انجام شده است که

پژوهش فوق نیز نشان داد که بیش از نیمی از کتابداران با امکانات

هریک بر اهداف خاصی تأکید دارند؛ به عنوان مثال  Kimو Abbasm

معمول وب مانند مرورگرهای اینترنت و موتورهای جستجو آشنایی

در مطالعهی خود به این نتیجه رسیدند که بیش از نیمی از کتابداران

دارند اما حدود  ۳۴درصد از آنها( ۱/۰۳از  ۳در مقیاس لیکرت) با

موردمطالعهی آنها با ابزارهای فناوریهای نوین همچون وب  ۲/۰آشنا

ابزارهای فناوری وب  ۲/۰مانند ویکی ،Podcast ،شبکههای اجتماعی و

بودند و میزان آشنایی جامعهی پژوهش آنها با این ابزارها و کاربردهای

 RSSآشنا هستند و  ۴۱درصد از آنها از امکانات کاربردی فناوری وب

معمول آن در خدمات کتابداری و اطالعرسانی با نمره میانگین ۳/۲۴

 ۲/۰در سرویسدهی به کاربران خود استفاده میکنند و بنابراین میزان

در وضعیت نسبت ًا مطلوب قرار داشت( .)۲۳نتایج پژوهش حاضر نیز

آشنایی و استفادهی این کتابداران از ابزارهای نوین فناوری چشمگیر

حاکی از آن بود که میانگین کل امتیاز سطح آشنایی کتابداران شاغل

نیست( .)۲۶یافتههای به دست آمده در پژوهش حاضر نیز نشان داد

در دانشگاههای علوم پزشکی ایران ،تهران و شهید بهشتی با مجموعه

که برخالف میزان آشنایی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاههای

ابزارهای وب  ۲/۰نسبت ًا مطلوب و معادل  ۶۲/۶(۳/۱۳درصد) بود و

علوم پزشکی ایران ،تهران و شهید بهشتی میزان استفادهی آنها از

علیرغم آنکه میزان آشنایی آنها نسبت ًا مطلوب است اما کافی به نظر

ابزارهای نوین فناوری در وضعیت نسبت ًا نامطلوب قرار دارد.

نمیرسد و میباید آموزشهای بیشتر در این راستا صورت پذیرد.

یافتههای حاصل از پژوهش  Jowettنیز نشان داد که میزان

 Baroنیز در مطالعهی خود در نیجریه اذعان داشت که آشنایی

آشنایی و استفاده از ابزارهای فناوری وب  ۲/۰توسط کتابداران شاغل در

کتابداران با فناوریهای نوین در خدمات کتابخانهای و تسلط به کار

کتابخانههای دانشگاهی منتخب در نیوزلند با میانگین  ۳/۴۶در حد نسبت ًا

با این ابزارها برای ارایه خدمات مؤثر به کاربران مراکز اطالعرسانی

مطلوب قرار دارد( .)۲۷درحالیکه طبق نتایج پژوهش حاضر میانگین

بسیار مهم محسوب میگردد؛ و با توجه به اینکه کتابداران پزشکی باید

کل امتیاز میزان استفادهی کتابداران از ابزارهای فوق در امور حرفهای

اطالعات و منابع پزشکی را سازماندهی نمایند و در اختیار جامعهی

با میانگین  ۲/۷۸و در امور شخصی با میانگین  ۲/۸۹وضعیت نسبت ًا

کاربران خود قرار دهند ،آشنایی آنها با این ابزارها به خدماتدهی

نامطلوب دارد.

هرچه مؤثرتر کمک خواهد کرد( .)۲۴در همین راستا نتایج پژوهش

از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر استفاده از پرسشنامه و

حاضر نیز نشان میدهد که آشنایی با ابزارهای فناوری وب  ۲/۰تأثیر

روش خوداظهاری بود ،لذا امکان مطلوب گرایی و تورش در تکمیل

مثبتی در اعتالی خدماترسانی به کاربران کتابخانهها دارد.

پرسشنامهها وجود داشت که از کنترل پژوهشگر خارج بود .همچنین

در مطالعهی  Deyrupاز کتابدار  2بهعنوان کتابداری که

عدم امکان مقایسهی میزان استفاده از ابزارهای وب  ۲/۰در خدمات

با مهارتهای فوق آشنایی دارد و از آنها در امور حرفهای خود به

کتابخانهای کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی دانشگاههای

منظور تأمین نیازهای اطالعاتی کاربران خود استفاده میکند ،یاد شده

علوم پزشکی ایران ،تهران و شهید بهشتی یکی دیگر از محدودیتهای

است .بررسیهای مطالعه نشان داد که در بین فناوریهای موردمطالعه،

این پژوهش بود؛ زیرا بهمنظور کسب مجوز از برخی دانشگاهها جهت
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استفاده را دارد .در نهایت برای اهداف برگزاری کارگاهها و همایشهای

کتابداران بیشترین میزان آشنایی را با فناوری وبالگ(با میانگین )۲/۲۳

سیروس پناهی و همكاران

گردآوری داده ،پژوهشگر متعهد گردید از ذکر نام دانشگاه ،دانشکدههای

رشد روزافزون فناوری اقدام کنند ،بهعالوه استفاده از طرحها و ایدههای

تابع و انجام هرگونه مقایسه بین دانشگاههای مذکور اجتناب نماید.

کشورهای موفق در این زمینه میتواند در بهرهگیری از شیوههای نوین
آگاهیرسانی و آموزش طرز استفاده از فناوریهای جدید به کتابداران

روند پیشرفت فناوریهای نوین ،تربیت کتابدارانی را که با

این امر میتوانند جهت انجام اصالحات در برنامههای راهبردی خود

این فناوریها آشنا باشند ،ضروری میسازد ،کتابدارانی که عالوه بر

از نتایج این پژوهش بهمنظور توسعه و تجدیدنظر در برنامههای خود

انجام فعالیتهای سنتی کتابداری میتوانند با تغییرات جدید فناوری

استفاده نمایند .با توجه به اینکه یافتههای این پژوهش و پژوهشهای

همگام شوند .با توجه به اینکه کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی

مشابه دیگر نشان داده که میزان آشنایی کتابداران با فناوریهای وب ۲/۰

نیاز به حضور کتابداران متخصص و ماهر در جهت ارایه خدمات به

پایین است ،گنجاندن مباحث فناوریهای وب  ۲/۰و سایر فناوریهای

جامعه پزشکی دارد کتابداران شاغل در کتابخانههای پزشکی میباید

نوین در آموزشهای کتابداری میتواند به آشنایی و استفادهی بیشتر

آموزشهای الزم را در جهت استفاده از فناوریهای جدید موردنیاز

کتابداران از این فناوری کمک کند؛ لذا پیشنهاد میشود برای کتابداران

در کتابخانه ببینند تا بتوانند نیازهای اطالعاتی کاربران بالقوه و بالفعل

دورههای آموزشی در خصوص نحوهی استفاده از فناوریهای وب ۲/۰

جامعه پزشکی و علوم وابسته در زمینههای آموزش ،پژوهش و درمان

مانند وبالگها ،RSS ،Podcast ،ویکیها و شبکههای اجتماعی برای

را با بهرهگیری از فناوریهای نوین برطرف سازند؛ نسل جدیدی از

ارایه خدمات جدیدتر به کاربران و دانشجویان برگزار شود .همچنین

کتابداران پزشکی ماهر و روزآمد که در قرن بیست و یکم با جدیدترین

کتابخانهها تا حد امکان موانع و مشکالت بهکارگیری ابزارهای مفید

تحوالت اطالعرسانی پزشکی آشنا باشند و بتوانند نیازهای اطالعاتی

فناوری وب  ۲/۰برای کتابخانهها ازجمله مشکالت فنی در خصوص

جامعه تولیدکننده و مصرفکنندهی اطالعات پزشکی را شناسایی نمایند.

دسترسی به ابزارها را برطرف نمایند .در این خصوص کتابخانه ها می

کتابداران این دهه باید با فناوریهای نوین آشنا شوند تا بتوانند بر

توانند کمیتهای تخصصی در هر دانشگاه با محوریت کتابخانه مرکزی

چالشهای عصر اطالعات فایق آیند.

تشکیل دهند تا در این کمیته کارشناسان مجرب و کتابداران در هر

محیط در حال تغییر و ظهور فناوریهای نوین شرایط جدیدی

کتابخانه برنامهریزیهای الزم را در راستای استفاده و کاربرد فناوریهای

برای کتابداران پزشکی برای ایفای نقش در کتابخانههای پزشکی پدید

وب  ۲/۰در کتابخانهها به انجام رسانند .همچنین در راستای استفاده

آورده است؛ بنابراین کتابداران پزشکی باید میزان آگاهی خود را به

و کاربرد فناوریهای وب  ۲/۰پیشنهاد میشود از ابزارهای انگیزشی

اطالعات پزشکی و ابزارهای نوین فناوری که در کتابخانهها و مراکز

جهت تشویق کتابداران به استفاده از این ابزارها برای خدمات رسانی به

اطالعرسانی کاربرد دارد ارتقا دهند.

کاربران استفاده شود .بهطور مثال در گزارش عملکرد سالیانه کتابداران

با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش میزان آشنایی و

و ارتقای شغلی آنان «بند»ی به نام استفاده از ابزارهای وب  ۲/۰برای

استفادهی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشکی

خدماترسانی به کاربران اضافه شود و نمره این «بند» در ارتقای شغلی

ایران ،تهران و شهید بهشتی ،نسبت ًا نامطلوب بوده و این بیانگر این

آنان موثر باشد .از طرفی با توجه به اینکه فناوریهای وب  ۲/۰دارای

است که آموزشهای موردنیاز برای کتابداران و کاربران ،همچنین

قابلیتهای سمعی و بصری بیشتری است ،پیشنهاد میشود که از این

حمایتهای سازمانی و زیرساختهای فنی در سازمانهای اطالعرسانی

فناوریها در وبسایتهای کتابخانه مخصوص ًا برای ارایه خدمات

بهتناسب تغییرات فناوری نیست ،لذا کتابخانهها و نهادهای مرتبط با

به افراد خاص نظیر نابینایان استفاده شود ،از جمله این فناوریها

سازمانهای اطالعرسانی باید نسبت به برنامهریزی در جهت آموزش

که میتواند برای ارایه خدمات به نابینایان استفاده شود میتوان به

فناوریهای نوین به کتابداران و کاربران ،رفع موانع سازمانی و فنی برای

فناوریهای  Podcastو  Vodcastاشاره کرد.

خدماتدهی بهتر به کاربران و رفع نیازهای اطالعاتی آنها به فراخور
9
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... میزان آشــنایی و اســتفاد هی کتابداران

 تهران و شهیدبهشتی در،کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی ایران

.کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشکی کشور و بیمارستانها انجام شود

» در خدمات کتابخانهای۲/۰ خصوص استفاده از ابزارهای وب

انجام پژوهش در خصوص چگونگی پرورش و تقویت مهارتهای

در مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی در

استفاده از ابزارهای فناوریهای نوین در کتابخانهها نیز میتواند کمک

 می باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران۱۳۹۶ سال

.کننده باشد
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Background and Aim: Web 2.0 technology has various usages in libraries all over
the world. According to studies, however, it seems that this technology is rarely
used in Iranian academic libraries. Therefore, the present study aims to determine
the level of familiarity with and use of Web 2.0 tools among librarians working at
Iran, Tehran, and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences.
Materials and Methods: This is a survey study. The statistical sample included 91
librarians working at the libraries of Iran, Tehran, and Shahid Beheshti Medical
Universities.The data were collected through a questionnaire that was graded in the
Likert 5 range (very low to very high) and analyzed by descriptive and analytical
(one-way ANOVA) statistics using SPSS software.
Results: The level of awareness of Web 2.0 tools among librarians working at the
studied libraries was relatively satisfactory with an average score of 3.13. However,
the level of their use for personal activities (with an average score of 2.89) as well
as for professional activities (with an average score of 2.78) was relatively low.
Conclusion: Due to the unsatisfactory level of librarians' familiarity with and use
of Web 2.0 tools, holding training courses as well as encouraging medical librarians
to acquire more knowledge and to use these technologies in library services are
recommended.
Keywords: Web 2.0, Library 2.0, Librarian 2.0
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