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تاریخ پذیرش31/2/12 :

چكیده
هدف :هدف پژوهش تعیین نظرات دانشجويان كتابداري درخصوص وبالگهاي كتابداري واطالعرسانی فارسی است.
روش :در يک مطالعه پیمايشی توصیفی 411پرسشنامه از طريق پست الکترونیکی توسط پژوهشگر در میان دانشجويان مقطع
كارشناسی ارشد رشته كتابداري دانشگاه آزاد اسالمی (واحد تهران شمال و واحد علوم تحقیقات تهران) سالهاي
4831و4833توزيع گرديد .تجزيه و تحلیل اطالعات توسط نرمافزار  spssانجام گرفت.
يافتهها :میزان آشنايی دانشجويان با وبالگهاي كتابداري فارسی (17درصد) ،میزان هماهنگی بین وبالگهاي كتابداري و نیاز
دانشجويان (66درصد) و همینطور نقش اين وبالگها در ارتقاي دانش تخصصی دانشجويان (17درصد) است كه درحد بااليی
قرار دارد و انگیزه استفاده دانشجويان از وبالگهاي كتابداري (18درصد) ،و نقاط قوت اين وبالگها (86درصد) ارزيابی شد.
نتيجهگيري :به طوركلی يافتههاي پژوهش نشان داد كه دانشجويان كتابداري در حد متوسطی از وبالگهاي كتابداري و
اطالعرسانی رضايت دارند .درپايان پژوهش نیز پیشنهاداتی ارائه شد كه توصیه میشود نقاط قوت وبالگها تقويت شود و در
جهت برطرفكردن نقاط ضعف آنها تالش شود تا از اين طريق كارايی و سودمندي اين وبالگها و به تبع آن میزان رضايت
دانشجويان كتابداري افزايش يابد.
كليدواژهها :رضايت دانشجويان ،كتابداري و اطالعرسانی.،وبالگها

مقدمه
از جمله پديدههاي اينترنت كه باعث سرعتبخشیدن به ارتباطات بشري و تبادل افکارشده ،پديده وبالگ است كه
علیرغم نوظهوربودن ،روزبهروز برطرفداران آن افزوده میشود(بینش .)4831،در مورد اينکه چه كسی اولین وبالگ را ايجاد
كرده است بحث وجود دارد و به جرات میتوان درباره آن اظهار نظر كرد ،اما اكثر بالگرها معتقدند كه اولین وب سايت با

 نويسنده رابطsaberi_samira@yahoo.com :
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آدرس«»http://info.cern.chكه توسط برنرزلی( 4يکی از مخترعان وب) در سال 4771ايجاد شده ،در واقع اولین وبالگ است
و در اين صفحه برنرزلی به همه سايتهاي جديد كه بصورت پیوسته در میآمدند اشاره میكرد).(2002,Winer
كتابداران ايرانی به عنوان متخصصان اطالعاتی ،براي رسیدن به پیشرفتهاي حرفهاي بايد دانش خود را بهروز كنند و در
جريان تازهترين رويدادها در حوزه كتابداري و اطالعرسانی قرار گیرند(اصنافی .)4831 ،ازاينرو ،وبالگهاي داخلی كه پديدهاي
جديد در اين حوزه است میتواند توانايیهاي حرفهاي اين رشته را ارتقاء بخشد .بنابراين ،وبالگهاي فارسی ،بیدرنگ جاي خود
را در كتابداري پیدا كردند و كتابداران از جمله اولین افرادي بودند كه از اين پديده جديد استقبال نموده و از آن براي انتشار
عقايد ،افکار و اطالعات خود به روشهاي مختلف استفاده كردند .بلیندا ويور 1نويسنده خبرنامه«»Inciteدر انجمن كتابداري و
اطالعرسانی استرالیا میگويد«:هر چه بیشتر از وبالگ استفاده میكنیم بیشتر به اين نتیجه میرسیم كه وبالگ شکل مناسبی براي
آگاهیرسانی جاري است( ».صابري وشجاعی مهر .)4831،به عمل ايجاد و روزآمدكردن يک وبالگ ،وبالگینگ يا بالگینگ،
دارنده و روزآمدكننده وبالگ را وبالگر يا بالگر مینامند( .)2003، Adelaideواژه وبالگ را «يورن بارگر »8نخستین بار در
دسامبر  4771به اين قصد به كار برد؛ در نوامبر « 4773جسی جیمز گارت »1ويراستار «اينفوسیفت»1حین گشتوگذار در وب،
فهرستی از پايگاههايی را كه «مثل پايگاه خودش »6بودند جمعآوري كرد و آن را براي «كمرون برت »1فرستاد« ،برت» هم آن را در
پايگاه " " camworldمنتشر كرد .پس از آن افراد ديگري هم نشانی صفحات خود را براي او فرستادند تا نامشان به فهرست اضافه
شود .در ابتداي سال  4777در صفحه اختصاصی «جسی »3نام  18وبالگ فعال ديده میشد (« .)2002، Barrettيان وينش»
وبالگها را نوعی شیوه آگاهیرسانی حرفهاي معرفی مینمايد و اشاره میكند مواردي كه معموالً در يک وبالگ ديده میشوند
عبارتاند از :آرشیو مطالب قديمیتر (با قابلیت جستجو) ،امکان نظردهی خوانندگان درباره مطالب وبالگ .وي همچنین  8كاركرد
عمده وبالگها براي كتابداران را چنین برمیشمارد :استفاده شخصی كتابداران براي روزآمدكردن اطالعات ،به عنوان وسیلهاي
براي جلب توجه كاربران ،و به عنوان وسیلهاي براي تهیه اطالعات درباره كتابخانهها و خدمات آنها (.)2004، Winsh
كتابداران میتوانند از وبالگها بعنوان وسیلهاي براي باخبرشدن از تازهترين پیشرفتها و جريانات در زمینه رشته تخصصی
خود استفاده نمايند و به بحث و تبادلنظر در مورد مسائل رشته خود بپردازند و يا براي آگاهی از بحثهاي گروهی و موضوعات
روز ،مطرحكردن خود و آشنايی با نويسندگان و آگاهی از بحثهاي علمی -تحقیقی ،نیاز به مطالعه روزمره اين منابع داشته باشند
(  .)2001، Blockازاين طريق كتابداران از ايدهها و نظرات يکديگر مطلع میشوند و با همفکري گروهی و بحث درباره مسائل
مختلف ،راه را براي حل مشکالت هموار میسازند .وبالگ از آن جهت براي كتابداران مهم است كه برخالف ديگر فناوريها،
نیازي به تخصص در ديگر حوزهها ندارد وكتابداران با هر میزان آگاهی از اينترنت و رايانه میتوانند نويسنده وبالگ باشند و از اين
وسیله براي ترويج آگاهیهاي خود ،معرفی خدمات كتابخانه خود ،ارتباط با همکاران ديگر ،و افزايش دانش خود استفاده كنند.
درضمن وبالگها ،اطالعات دستهبندي شده و قابل جستجو را براي گروه زيادي از كاربران قابل دسترس میسازند و در واقع نوعی
اجتماع اطالعاتی فراهم میكنند .در وبالگ مکانی براي درج نظرهاي خوانندگان نیز تعبیه شده كه میتواند در ارزيابی نوشتهها و يا
آمارگیري راجع به يک مسئله به وبالگ نويسان كمک كند .وبالگ اغلب و نه همیشه ،توسط يک فرد اداره میشود و او
نوشتههاي خود را در فواصل زمانی مختلف روي وبالگ منتشر مینمايد ،كه اين زمان نوشتن در وبالگ میتواند بسیار متغیر باشد:
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از چند بار در يک روز يا يک بار در روز گرفته تا يک بار در هفته و شايد هم ديرتر ( .)2003، Gyfordنرمافزارهاي
وبالگنويسی نظر بسیاري از مردم را نسبت به وب تغییر دادهاند ،زيرا به سادگی و با فشاردادن يک دكمه میتوان مطالب را به هر
جاي ديگر ارسال كرد .عوامل اساسی محبوبیت و موفقیت وبالگها عبارتند از :تعامل دو يا چند جانبه ،فناوري ساده ،سرعت و
سهولت خواندن ،ارائه اطالعات فراتر از اخبار و ايجاد روحیه همکاري و مشاركت(.)2003، Carver
به علت افزايش روزافزون وبالگها درحوزه كتابداري واطالعرسانی و استفاده همگان به ويژه كتابداران ازاين وبالگها و
تنوع پوشش موضوعی اين وبالگها و نقش سازنده و مفید آنها درارائه خدمات و مطالب ،اين بحث مطرح میشود كه آيا اين
وبالگها ازجهت ارائه وظايف و خدمات خواستهها و نیازهاي كتابداران را برآورده میكنند يا خیر؟
هدف اصلی پژوهش حاضر ،تعیین میزان رضايت دانشجويان كتابداري مقطع كارشناسی ارشد واحدهاي دانشگاه آزاد
شهر تهران از وبالگهاي فارسی كتابداري واطالعرسانی است هدفهاي فرعی اين پژوهش عبارتند از :تعیین میزان آشنايی
دانشجويان كتابداري با وبالگهاي تخصصی كتابداري ،تعیین میزان هماهنگی بین وبالگهاي كتابداري واطالعرسانی و نیازهاي
دانشجويانكتابداري مقطع كارشناسی ارشد ،تعیین نقش و اهمیت وبالگهاي كتابداري واطالعرسانی در ارتقاي دانش تخصصی
دانشجويان كتابداري ،بررسی انگیزه استفاده از وبالگهاي كتابداري واطالعرسانی توسط اين دانشجويان ،تعیین نقاط قوت
وبالگهاي كتابداري و اطالعرسانی.
سواالت پژوهش
 -4تا چه میزان دانشجويان كارشناسی ارشد كتابداري با وبالگهاي تخصصیكتابداري آشنايی دارند؟
 -1تا چه میزان بین وبالگهاي كتابداري و اطالعرسانی و نیاز اطالعاتی اين دانشجويان هماهنگی وجود دارد؟
 -8تا چه میزان دانشجويان كتابداري و اطالعرسانی معتقدند كه وبالگهاي كتابداري واطالعرسانی در ارتقاي دانش تخصصی
و آگاهی آنها از اخبار حوزه كتابداري موثر هستند؟
 -1انگیزه استفاده دانشجويان كتابداراي از وبالگهاي كتابداري واطالعرسانی چیست؟
 -1بهنظر اين دانشجويان نقاط قوت وبالگهاي كتابداري و اطالعرسانی چیست؟
روششناسی پژوهش
روش اين پژوهش پیمايشی توصیفی است .چهل وبالگ فارسیكتابداري و اطالعرسانی در اين پژوهش مورد بررسی
قرارگرفت .جامعه پژوهش كه پرسشنامه از طريق پست الکترونیکی در میان آنها توزيع شده است  414نفراز دانشجويان مقطع
كارشناسی ارشد رشته كتابداري دانشگاه آزاداسالمی (واحد تهران شمال و واحد علوم تحقیقات تهران) سالهاي 4831و4833هستند
كه از اين تعداد  77نفر از دانشجويان پرسشنامه را تکمیل و ارسال نمودند.
در اين پژوهش براي جمعآوري اطالعات از پرسشنامهاي كه مشتمل بر 11سوال بسته و4سوال باز بود استفاده شد .پس از
استخراج اطالعات با استفاده از نرمافزار  spssيافتهها تنظیم و تجزيه و تحلیل شد .چون در تدوين اين پرسشنامه از مقیاس لیکرت 6
درجهاي  7تا  1استفاده شده بود ،پاسخهاي جمعآوريشده در  1نمره كدگذاري شد .بر اين اساس ،نمره كمتر از  1/1بیانگر حد
ضعیف ،از  1/1تا  8/1نشاندهنده حد متوسط و از  8/1تا  1بیانگر حد خوب محسوب شد.
پيشينه پژوهش
كرمی ( )4831پژوهشی را در مورد وبالگهاي كتابخانهاي انجام داد؛ وي معتقد بود كه وبالگهاي كتابخانهاي را میتوان به
عنوان وسیله ارتباطی با كاربران كتابخانه در جهت خدمات آگاهیرساانی جااري در نظار گرفات.كتاباداران كتابخاناههاا از طرياق
وبالگهاي كتابخانهاي میتوانند اطالعات مورد نظر كاربران را شناسايی ،سازماندهی و دسترسپذير سازند .محققاان موفاق شادند
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 873وبالگ كتابخانهاي را درسراسر جهان شناسايی كنند كه بیشترين سهم وبالگها متعلق به كتابخانههاي عمومی باا 483وباالگ
بود .كمترين میزان وبالگها توسط كتابخانههاي ملی يعنی 1وبالگ مورد استفاده قرار مایگرفات .محققاان بیاان داشاتند وباالگ
نويسی ،شیوهاي سودمند و مؤثر براي انتقال اطالعات و دانش توسط كتابخانهها وكتابداران است.
ارهكشان (  )4836در پژوهش خود استفاده از وبالگ را براي آماوزش و اطاالعرساانی در میاان اعضااي هیاات علمای رشاته
كتابداري و اطالعرسانی دانشگاههاي شهر تهران مورد بررسی قرار داده است  .جامعه پژوهش وي كلیه اعضاي هیات علمای رشاته
كتابداري واطالعرسانی شاغل در دانشگاههاي شهر تهران كه دوره كتاباداري و اطاالعرساانی را در مقااطع كااردانی ،كارشناسای،
كارشناسی ارشد و باالتر ،تدريس میكنند میباشد؛ اين دانشگاهها شامل  44واحد دانشگاهی مستقر در شهر تهاران اسات .و تعاداد
اعضاي جامعه پژوهش وي  11نفر است كه به روش سرشماري انجام شده و نمونهگیري انجام نگرفته اسات .گاردآوري اطالعاات
مربوط به نظرات اعضاي جامعه از طريق پرسشنامه در بین افراد جامعه آماري انجام شده و با استفاده از شااخصهااي آمااري ماورد
تجزيه و تحلیل قرارگرفته است %17 .از كل جامعه آماري معتقدند كه وبالگ میتواند به عنوان يکی از ابزارهاي فناوري آموزشای
مورد استفاده قرار گیرد .همچنین از كل جامعه آماري مورد بررسی  ٪71/1معتقدند كه وبالگ میتواند براي اطالعرسانی به موقاع
مورد استفاده قرار گیرد و ابزاري مناسب براي ارتباط اسااتید باا يکاديگر و افازايش داناش آنهاا باشاد و مایتاوان از آنهاا باراي
واردكردن كتابداران به دنیاي جديد ابزارهاي فناوري اطالعات استفاده نمود .عالوه بارآن ،از كال جامعاه آمااري ماورد پاژوهش،
فقط ٪47از وبالگ جهت آموزش استفاده كردهاند  .فرضیه پژوهش نیاز مبنای بار اينکاه كمتار از  ٪11از اعضااي هیاات علمای از
وبالگ درحد بسیار زياد جهت آموزش استفاده میكنند به تايید رسیده است.
نیکخواه ( )4836در تحقیق خود به تحلیل محتواي وبالگهاي كتابداري و اطالعرسانی فارسی پرداختاه اسات .باا اساتفاده از
سیاهة وارسی محقق ساخته ،تعداد  446وبالگ كتابداري و اطالعرسانی فارسی در دو دسته وبالگهااي فاردي و گروهای تحلیال
محتاوا شادهاناد .برخاای نتاايج بررسای وضااعیت وباالگنويساان در اياان دو دساته وباالگ نشااان داد كاه  17درصاد از كتابااداران
وبالگنويس وبالگ هااي فاردي و  17درصاد از كتاباداران وباالگناويس وباالگ هااي گروهای مارد هساتند و تقريبااً نیمای از
وبالگ نويسان ،نام واقعی ،سطح تحصیالت و شغل خود را در وبالگ مشاخص نکارده اناد و ماابقی درصادهاي متفااوتی از ساطح
تحصیلی كارشناسی به باال و مشاغلی از جمله كارمند كتابخانه ،دانشجو ،مادرسدانشاگاه و درصادي بیکاار را باه خاود اختصااص
میدهند .نتايج تحلیل محتواي يادداشتهاي اين دو دسته وبالگ نشان داد كه اين وبالگها درصدهاي متفاوتی يادداشت تألیفی و
ترجمهاي در قالبهاي خبري ،تحلیلی و تفسیري ،با تصوير ،بدون تصوير و فقط تصوير؛ داراي نظرات؛ حاوي پیوند با درصد باالي
پیوندهاي درونمتنی؛ نقل از ساير وبالگها يا صفحات وب را در بر میگیرند .از نظر موضاوعی ،در وباالگهااي فاردي بیشاترين
يادداشت هاي ارسالی و نظرات به موضوعات متفرقه و در وبالگهااي گروهای بیشاترين ياددداشاتهاي ارساالی باه چااو و نشار و
بیشترين نظرات به موضوعات متفرقه پرداختهاند .در دو گروه وبالگها ،ازمیان سرويسهاي وبالگنويسی ،بالگفا بیشتر مورد توجاه
واقع شده است و خروجی فید بیش از ساير امکانات وبالگنويسی استفاده شده است.
در خارج از ايران نیز در اين زمینه پژوهش هايی انجام شده كه به برخی از آنهاا اشااره مایشاود )2004( Clyde .باا هادف
بررسی وبالگهاي كتابخانهها ،با استفاده از موتورهاي جستجو و راهنماهاي اينترنتی تعاداد  11وباالگ را كاه توساط كتابخاناههاا
نگهداري و حمايت می شدند ،شناسايیكرد .وي اين وبالگها را با استفاده از فنون تحلیل محتواي وبسايتها ماورد مطالعاه قارار
داد .وبالگ هاي انتخابشده متعلق به 8كشور امريکا ،كاناادا و انگلساتان ،و اكثريات آنهاا آمريکاايی بودناد .مطالعاات وي نشاان
میدهد كه كتابخانههاي عمومی و آكادمیک نسبت به ديگر انواع كتابخانه ها عالقه بیشتري باه داشاتن وباالگ دارناد .مهامتارين
هدف از ايجاد وبالگ تهیه اخبار ،اطالعات ،و دادن ارجاعاتی به مناابع اينترنتای باراي كااربران آنهاا اسات .تعاداد بسایاركمی از
وبالگها از امکانات جذاب در وبالگ هاي خود استفاده كردهاند و تنها يک پنجم وبالگ ها باه صاورت روزاناه ،و تنهاا نیمای از
آن ها به صورت هفتگی روزآمد میشوند .كم تر از نیمی از آن ها از خدمات «آراس اس»استفاده كرده و تعداد زيادي از كتابخانه هاا
از نرمافزارهاي وبالگنويسی رايگان مانند «بالگر» استفاده كردهاند .وي پس از ارائه پیشنهادهايی براي كتابخانههايی كه قصد ايجاد
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وبالگ دارند به اين نتیجه میرسد كه وبالگ هاي كتابخانه ها هم مانند ديگر فناوري ها ،در طی سال هاي آينده قديمی خواهند شد.
 )2004( Milneدر رساله دكتري خود به بررسی وبالگها در فناوري چرخه زندگی از نظار ماتن ،موقعیات ساخنوري و ارتبااط
شخصی پرداخته است .وبالگنويسی يک تمرين اجتماعی اينترنتی است كه به عنوان يک فناوري شناخته شاده اسات .ايان پاروژه
پديده وبالگ نويسی را به عنوان مثالی از يک رسانه كه در شرايط خاص تاريخی رشد كرده است ،بررسی میكند .در اين پژوهش
سه موضوع مورد بحث قرار گرفته است :بخش اول بحث و بررسی زمینه رشد فناوري است و اينکه وقتی فناوري قديمیتر قادر باه
پاسخگويی به نیازهاست چه نیازي به ايجاد يک تکنولوژي جديد است؛ بخش دوم مصاحبه با وباالگنويساان معاصار اسات؛ ايان
مصاحبهها درك وبالگنويسان را از جامعه اطراف خود و اينکه آنها چه كاري انجام میدهند را روشان مایكناد و ساوم مشااهده
بازتابی از تجارب خود نويسنده به عنوان يک وبالگنويس است؛ اين كار براي درك بهتر انگیزههاي وبالگنويساان انجاام شاده
است .نتیجه اين پژوهش تعريف دوبارهاي از نوآوريهاي فناوري است .اين مطالعه بادنبال ايجااد و مقايساه كاركردهااي ابزارهاا و
تکنیکهايی است كه به عنوان يک فناوري شناخته میشوند  .محقق از شیوه مشاهده و مصاحبه استفاده كارده اسات .وي جزئیاات
وبالگها مانند ساختار و نحوه اجراي آنها را مورد مشاهده و آزمايش قرار داده است و باا وباالگنويساان دربااره تجاارب آنهاا
صحبت كرده است .يافتهها حاكی از آن است كه وبالگنويسی مانند تمام فناوريها از تمرين و تجارب اجتماعی موجود سرچشمه
گرفته و در پی يک جريان پويا اين پديده در میان مردم منتشر شده و به بروندادهاي اجتماعی خاص منجر شاده اسات .ايان مسائله
مانند الگويی عمومی براي تکنولوژي چرخه زندگی اسات و باه نظار مای رساد كاه تغییار و انتقاال در تجاارب اجتمااعی باه ايجااد
تکنولوژي جديد میانجامد.
مزايا و محاسن بالگ جهت استفاده اساتید و كاربردهاي دانشگاهی آن توسط  )2005( Greeta Dayalرا بررسی شد .وي
همچنین وبالگنويسی را يکی از منظمترين وخالقترين ابزار براي بحثهاي دانشگاهی برخط گروهی مطرح كرده اسات .باا ايان
وجود درحال حاضر اغلب دانشجويان و اساتید از وبالگ و تکنولوژيهاي ارتباط جمعی بارخط باراي آماوزش و تحقیاق اساتفاده
میكنند طبق آماري كه در سال  1771در پروژه  Pew Internet American lifeانجام شد %1از 417میلیون آمريکاايی كاه از
اينترنت استفاده میكنند داراي وبالگ بودند كه اين درصد در بین متخصصین و اساتید دانشگاهی  %11میباشد .اين ارزيابی نشاان
میدهد كه اغلب دانشگاهیان دركشورهاي پیشرفته از تکنولوژي بالگ استفاده میكنند و اين تعاداد روز باه روز در حاال افازايش
هستند  )2006( Abram .نتیجه گرفت كه استفاده از وبالگ باعث میشود دانشجويان فعالیتهاي خاود را باین يکاديگر تقسایم
نموده و از روند انجام پروژه توسط اعضاي ديگر آگاه شوند و از اين طريق مهارت كار گروهی در بین آنها افزايش خواهد يافات
و آنها را براي انجام پروژههاي بزرگتر آماده خواهد كرد .همچنین تشويق نوجوانان براي استفاده از وبالگ موجب خواهد شد كه
آنها در امر نوشتن و پديدآوردن گزارش و تحقیق مهارت يابند .با توجه به ايان تحقیاق  %47از نوجواناان خودشاان داراي وباالگ
میباشند و  %83از نوجوانان به مطالعه وبالگ میپردازند (اره كشان.)4836 ،
تجزيه و تحليل يافتهها
دراين قسمت به پاسخگويی به بررسی پرسشهاي اساسی مطرح شده در اين پژوهش میپردازيم.
پاسخ به پرسش اول :تا چه میزان دانشجويان كارشناسی ارشد كتابداري با وبالگهاي تخصصی كتابداري آشنايی دارند؟
جدول  .1بررسی ميزان آشنايی دانشجويان با وبالگهاي تخصصی كتابدراي
ميزان آشنايی

ويژگیهاي آماري
فراوانی

درصد

میانگین

انحراف معیار

واحد تهران شمال

11

477

8/64

4/41

واحد علوم وتحقیقات

11

477

8/11

4/47

جمع كل

77

477

8/71

4/46
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در پاسخ به اين سئوال مطابق جدول  4با توجاه باه يافتاههااي باهدساتآماده از تجزياه و تحلیال ساواالت 8و  1پرسشانامه%11
دانشجويان واحد تهران شمال و  ٪67دانشجويان واحد علوم و تحقیقات با وبالگهاي تخصصی كتابداري آشنايی دارند و همچنین
با توجه به اينکه براي پاسخ به سوال پرسشنامه از مقیاس لیکرت  6درجه اي  7تا  1استفاده شاده ،میاانگین فرضای ايان ساوال 1/1
است .از آنجا كه میانگین بهدستآمده از میزان آشنايی دانشجويان كارشناسی ارشد كتابداري مورد مطالعه با وبالگهاي تخصصی
كتابداري يعنی  8/17از میانگین فرضی اين سوال بزرگتر است ،لذا بنظر میرسد كه میزان آشنايی اياندانشاجويان باا وباالگهااي
تخصصی از حد متوسط باالتر بوده و نشان دادند كه آشنايیخوبی با وبالگهاي تخصصیكتابداري دارند.
پاسخ به پرسش دوم :تا چه میزان دانشجويان كتابداري از هماهنگی بین وبالگهاي كتابداري و اطالع رسانی و نیاز اطالعاتی
خودشان رضايتمندي دارند؟
جدول  .2ميزان رضايتمندي دانشجويان از هماهنگی بين وبالگهاي تخصصی كتابدراي و نياز اطالعاتی خودشان
هماهنگی
وبالگها با نيازها

واحد دانشگاهی

میانگین

انحراف معیار

8/71

7/ 6

واحد علوم و تحقیقات

8/38

7/ 1

جمع كل

8/61

7/66

واحد تهران شمال
میزان رضايت

ويژگیهاي آماري

در پاسخ سئوال 1با توجه به يافتههاي بهدستآمده از تجزيه و تحلیل سواالت پرسشنامه  ،در زمینه میازان رضاايت دانشاجويان
كتابداري از وبالگهاي كتابداري و اطالعرسانی يافتهها حاكی از آن است كه میانگین نظر دانشجويان كارشناسی ارشد كتابداري
واحد علوم و تحقیقات  ٪66/1از میانگین نظر دانشجويان واحد تهران شمال  ٪11/6تا حدودي بیشتر اسات .عاالوه بار آن میاانگین
كسبشده از میزان رضايت دانشجويان  8/61از میانگین فرضی يعنی  1/1بزرگتر است .لذا بنظار مایرساد كاه میازان رضاايت ايان
دانشجويان از وبالگهاي تخصصی كتابداري از حد متوسط باالتر است و نشان میدهد كه هماهنگیخوبی با نیازهاي آنها دارناد
كه رضايت خوبی را ايجاد كردهاند.
پاسخ به پرسش سوم :تا چه میزان دانشجويانكتابداري و اطالعرسانی معتقدند كه وبالگهاي كتابداري و اطالعرسانی
درآگاهی از اخبار حوزه كتابداري و ارتقاي دانش تخصصی آنها موثر میباشند؟
جدول  .3ميزان تاثير وبالگها درآگاهی از اخبارحوزه كتابداري و ارتقاء دانش تخصصی از ديدگاه دانشجويان
تاثير وبالگها در
ارتقاي دانش

ويژگیهاي آماري

واحد دانشگاهی

تخصصی

اطالع از اخبار

ارتقاء دانش تخصصی

میانگین

انحراف معیار

واحد تهران شمال

8/13

7/16

واحد علوم و تحقیقات

8/11

7/ 1

جمع كل

8/61

7/18

واحد تهران شمال

1

7/31

واحد علوم وتحقیقات

1/17

7/ 6

جمع كل

1/41

7/11
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مطابق جدول  8با توجه به يافتههاي بهدستآمده از تجزيه و تحلیل سواالت پرسشنامه درخصوص سوال ،8يافتهها حاكی از آن
است كه تاثیر وبالگها دراطالعرسانی اخبار به دانشجويان كتابداري با توجه به میانگین نظر دانشجويان واحد علوم و تحقیقات
 8/11بیش از میانگین نظر دانشجويان واحد تهران شمال  8/13است .عالوه برآن میانگین  8/11بهدستآمده در اين زمینه دركل
نشان میدهد كه از میانگین فرضی بزرگتر است يعنی اين وبالگها در اطالعرسانی اخبار به دانشجويان كامال"موثر میباشند تاثیر
وبالگها بر ارتقاي دانش تخصصی دانشجويان بیانگر آن است كه میانگین نظر دانشجويان واحد علوم و تحقیقات  1/87حدودي
بیش از میانگین نظر دانشجويان مورد مطالعه در واحد تهران شمال  1میباشد اين درحالی است كه میانگین حاصل از تاثیر
وبالگها برارتقاي دانش تخصصی بصورت بارزي باالتر از میانگین فرضی  1/1است يعنی اين وبالگهاي تخصصی به صورت
بسیار مشخصی بر ارتقاي دانش تخصصی اين دانشجويان تاثیرگذاراست.
پاسخ به پرسش چهارم :انگیزه استفاده دانشجويان كتابداري از وبالگهاي كتابداري واطالعرسانی چیست؟
جدول  .4بررسی انگيزه استفاده دانشجويان كتابداري از وبالگهاي كتابداري و اطالعرسانی
انگيزه استفاده از
وبالگها

سرگرمی

يافتن اطالعات

ويژگیهاي آماري

واحد دانشگاهی

میانگین

انحراف معیار

واحد تهران شمال

7/ 4

7/48

واحد علوم و تحقیقات

7/71

7/11

جمع كل

7/78

7/83

واحد تهران شمال

7/38

7/83

واحد علوم و تحقیقات

7/36

7/81

جمع كل

7/38

7/81

با توجه به يافتههاي به دست آمده از تجزيه و تحلیل سواالت پرسشنامه دركل يافتههاا نشاان مایدهاد كاه در خصاوص انگیازه
استفاده از وبالگها ،بعنوان سرگرمی :میاانگین دانشاجويان ماورد مطالعاه در واحاد تهاران شامال7/4باه میازان انادكی از میاانگین
دانشااجويان واحااد علااوم و تحقیقااات  7/71بیشااتر اساات .ضاامنا" نتااايج نشااان داد كااه میااانگین اسااتفاده از وبااالگهااا بعنااوان
سرگرمی7/78بصورت بارز از میانگین فرضی  1/1كوچکتر است .در زيار مجموعاه ديگار پرساش اساسای1پاژوهش يعنای انگیازه
استفاده از وبالگها بعنوان يافتن اطالعات ،اين میانگین دانشجويان واحد علوم و تحقیقات  7/36است كه به میزان بسیار انادكی از
میانگین دانشجويان واحد تهران شمال 7/38بیشتر است .اين در حالی است كه میانگین بهدستآمده از انگیزه استفاده از وبالگهاا
بعنوان يافتن اطالعات  7/38بصورت بارزي كمتر از میانگین فرضی 1/1است .در مجموع همانگونه كه يافتههاي حاصل از ساواالت
مربوط به پرسش اساسی 1پژوهش در زمینه انگیزه استفاده از وباالگهااي كتاباداري و اطاالع رساانی باهعناوان سارگرمی و ياافتن
اطالعات نشان میدهد ،انگیزه دانشجويان كارشناسی ارشد كتابداري مورد مطالعه در استفاده از وبالگهاي كتابداري بیشاتر ياافتن
اطالعات است تا سرگرمی.
پاسخ به پرسش پنجم :به نظر اين دانشجويان نقاط قوت وبالگهاي كتابداري و اطالعرسانی چیست؟
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جدول .5بررسی نقاط قوت و ضعف وبالگهاي كتابداري و اطالعرسانی
نقاط قوت وضعف
وبالگها

ويژگیهاي آماري

واحد دانشگاهی
میانگین

انحراف معیار

واحد تهران شمال

8/88

7/16

واحد علوم و تحقیقات

8/ 1

7/18

جمع كل

8/16

7/11

توانايی

واحد تهران شمال

4

7

اطالعرسانی

واحد علوم و تحقیقات

7/73

7/41

وبالگها

جمع كل

7/77

7/ 4

هماهنگی پوشش

واحد تهران شمال

8/11

7/61

وبالگها

واحد علوم و تحقیقات

8/71

7/61

بااهداف آنها

جمع كل

وجود پیوند مناسب به
منابع اينترنتی

جامعیت موضوعی
وبالگها
روزآمدبودن
وبالگها
طراحی و سازماندهی
مناسب وبالگها
ساختارظاهري مناسب
وبالگها

8/76

7/61

1/71

7/ 6
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7/18

جمع كل

1/77

7/66

واحد تهران شمال

1/ 7

7/33

واحد علوم وتحقیقات

1/36

7/34

جمع كل

1/33

7/36

واحد تهران شمال

8

7/68

واحد علوم وتحقیقات

1/71

7/66

جمع كل

1/73

7/61

واحد تهران شمال

8/13

7/17

واحد علوم و تحقیقات

1/73

7/63

جمع كل

8/41

7//61

واحد تهران شمال
واحد علوم وتحقیقات

در پاسخ به سئوال  1با توجه به يافتههاي بهدستآمده از تجزيه و تحلیل سواالت پرسشنامه مطابق با جدول  1در زيرمجموعه
پیوند مناسب بین وبالگها و منابع اينترنتی نتايج نشان میدهد كه میانگین دانشجويان مورد مطالعه در واحد تهران شمال 8/88از
میانگین دانشجويان واحد علوم و تحقیقات 8/1تا حدودي بیشتر میباشد .میانگین كل حاصله در اين زمینه نیز نشان داد كه8/16
میانگین فرضی 1/1باالتر است يعنی بین وبالگها و منابع اينترنتی پیوند مناسب برقرار است .در زيرمجموعه توانايی اطالعرسانی
وبالگها از ديدگاه دانشجويان نیز يافتهها حاكی از آن بود كه میانگین دانشجويان واحد تهران شمال به میزان بسیار اندكی از
میانگین دانشجويان واحد علوم و تحقیقات7/73بیشتراست .میانگین بهدستآمده در اين مورد7/77بصورت بارزي از میانگین فرضی
1/1كوچکتر میباشد .در زيرمجموعه هماهنگی پوشش وبالگها با اهداف آنها میانگین دانشجويان واحد علوم و تحقیقات  8/1به
میزان بسیار اندكی از میانگین دانشجويان واحد تهران شمال  8/1بیشتر است ،عالوه برآن میانگین بهدستآمده در اين زمینه نیز 8/6
باالتر از میانگین فرضی  1/1گزارش شده است .در زير مجموعه جامعیت موضوعی وبالگها میانگین دانشجويان واحد علوم و
تحقیقات 8از میانگین دانشجويان واحد تهران شمال 1/71به میزان بسیاراندكی بیشتر است و میانگین كسبشده در اين مورد 1/77
نشان داد كه از میانگین فرضی تا حدودي بیشتراست .در مورد زير مجموعه ديگر پرسش اساسی پنجم پژوهش يعنی روزآمدبودن
وبالگها از ديدگاه دانشجويان يافتهها دال برآن است كه میانگین دانشجويان واحد تهران شمال 1/7به میزان بسیار اندكی از
میانگین دانشجويان واحد علوم و تحقیقات1/36باالتر میباشد .میانگین بهدستآمده در اين زمینه نیز 1/33از میانگین فرضی  1/1تا
حدودي بیشتراست .در زيرمجموعه كیفیت طراحی و سازماندهی وبالگها از ديدگاه دانشجويان يافتهها گوياي آن است كه
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میانگین دانشجويان واحد تهران شمال 8به میزان بسیار اندكی باالتر از میانگین دانشجويان واحد علوم و تحقیقات 1/71است.
همچنین میانگین حاصله در اين زمینه  1/73از میانگین فرضی 1/1تا حدودي باالتراست .سرانجام آخرين زيرمجموعه پرسش
اساسی پنجم پژوهش يعنی میزان تناسب ساختار ظاهري وبالگها بیانگرآن است كه میانگین دانشجويان واحد تهران شمال 8/13
در مقايسه با میانگین دانشجويان واحد علوم و تحقیقات 1/73بیشتر است .عالوه برآن میانگین بهدستآمده در اين زمینه  8/41از
میانگین فرضی 1/1باالتر است .در مجموع با توجه به نتايج بهدستآمده از زيرمجموعههاي اين پرسش اساسی پژوهش در مورد
نقاط قوت وضعف وبالگها از ديدگاه اين دانشجويان ،يافتهها حاكی از آن بودند كه در تمام زيرمجموعهها میانگینهاي حاصله
باالتر از حد متوسط بود و لذا اينچنین به نظر میرسد كه اين دانشجويان معتقدندكه نقاط قوت وبالگها بیش از نقاط ضعف آنان
است.
بحث و نتيجهگيري
يکی از راههاي تشخیص كارآيی يا ناكارآيی هر نظام اطالعرسانی( وبالگهاي كتابداري و اطالعرسانی) تعیین میزان
رضايت كاربران (دانشجويان كتابداري) آن نظام است .اهمیتدادن به ديدگاههاي كاربران ركن مهم هر نظام اطالعرسانی موفق
است .يافتههاي پژوهش نشان داد كه میزان رضايت دانشجويان كتابداري از وبالگهاي كتابداري واطالعرسانی در حد متوسط
است .در برخی پژوهشهاي ديگر مانند ارهكشان (  )4836يافتهها حاكی از آن است كه اعضاي هیات علمی رشته كتابداري و
اطالعرسانی دانشگاههاي شهر تهران به میزان بسیاركم از وبالگ براي آموزش و در حد بااليی به عنوان ابزار اطالعرسانی استفاده
میكنند .يافتههاي پژوهش حاضر ،نتايج پیشین را در قالب انگیزه استفاده كتابداران از وبالگهاي كتابداري عنوان میكند كه نتايج
نشان میدهد كه انگیزه آنها بیشتر يافتن اطالعات است تا سرگرمی .درمقايسه با تحقیق نیکخواه(  )4836كه به تحلیل محتواي
تعداد  446وبالگ كتابداري و اطالعرسانی فارسی پرداخته است و آنها را در دو دسته وبالگهاي فردي و گروهی تحلیل محتوا
كرده است پژوهش حاضر  17وبالگ كتابداري واطالعرسانی فارسی را از ديد كاربران كه دانشجويان كتابداري واطالعرسانی
هستند ،مورد ارزيابی قرار میدهد .عالوه بر اين ،در خارج از ايران نیز برخی پژوهشها مانند كاليد ( )1771به بررسی  11وبالگ
كتابخانه ،با استفاده از موتورهاي جستجو و راهنماهاي اينترنتی كه توسط كتابخانهها نگهداري و حمايت میشدند ،پرداخته است.
درخصوص بررسی میزان آشنايی دانشجويان با وبالگها نشان میدهد كه  18/18درصد دانشجويان پاسخ زياد دادهاند
كه گوياي شناخت و آشنايی خوب دانشجويان از وبالگها است .در رابطه با میزان هماهنگی اهداف وبالگها با نیاز دانشجويان
يافتهها نشان میدهد  11/11درصد دانشجويان كتابداري پاسخ متوسط دادهاند و وبالگنويسان در اين مورد بايد سعی كنند اهداف
و مقاصد وبالگ را هماهنگ با نیازها وخواستههاي دانشجويان راهاندازي كنندكه بیشتر مورد استفاده آنها قرار گیرد.
دانشجويان كتابداري در رابطه با میزان تاثیر وبالگها در اشاعه دانش تخصصی پاسخ زياد دادهاندكه اين نشاندهنده نقش
مثبت وبالگها در باالبردن اطالعات تخصصی دانشجويان و ارتقاي دانش تخصصی آنها میباشد.
 13/16درصد از دانشجويان كتابداري بیشتر به منظور يافتن اطالعات نه سرگرمی به وبالگهاي كتابداري و اطالعرسانی
مراجعه میكنند به همین منظور وبالگنويسان بايد سعی كنند در وبالگهاي تخصصی خود موضوعات و مطالب مرتبط به حیطه
كتابداري را بیشتر و عمیقتر بگنجانند .ازآنجا كه ازديدگاه دانشجويان نقاط قوت وبالگها بیشتر از نقاط منفیآنها میباشد بايد در
ايجاد وبالگهايی با ساختار و ارزش محتوايی باالتر و هماهنگتر با نیاز دانشجويان دوره كارشناسی ارشد دقت و توجه كافی
صورت گیرد.
با توجه به اين كه میزان رضايت دانشجويان كتابداري از وبالگهاي كتابداري واطالعرسانی درحد متوسط ارزيابی شد،
به نظر میرسد بايد نقاط قوت بالگها تقويت شود به وبالگنويسان در اين حوزه كمک كرد تا وبالگهايی با كیفیت محتوايی
بهتر و بیشتر ايجاد كنند تا در ارتقاي دانش تخصصی كتابداران موثر باشد.
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پيشنهادها
 .4تدوين استانداردهاي معین در رابطه با طراحی وبالگهاي كتابداري و اطالعرسانی
 .1استفاده از زمینه و رنگهاي متنوعتر و جذابتر در صفحات وبالگهاي كتابداري و اطالعرسانی
 .8استفاده از امکانات چندرسانهاي در طراحی وبالگهاي كتابداري و اطالعرسانی
 .1برگزاري جلسات منظم آموزشی براي وبالگنويسان وبالگهاي كتابداري و اطالعرسانی به منظور تبادل نظر و همفکري
درمورد طراحی وبالگهايی با محتواي بهتر و كیفیت اطالعاتی باالتر براي ارتقاي دانش تخصصی كاربران اين وبالگها به ويژه
دانشجويان كتابداري
 .1برگزاري كالسهاي رايگان براي دانشجويان كتابداري به منظور آشناكردن هرچه بیشتر آنها با وبالگهاي كتابداري و
اطالعرسانی و همینطور مطلعساختن آنها از مزايد و فوايد وجود وبالگهاي كتابداري و اطالعرسانی به منظور ترغیب اين
دانشجويان براي مشاركت در راهاندازي وبالگ.
منابع
ارهكشان ،مائده ( .)4831بررسی استفاده از وبالگ براي آموزش و اطالعرسانی در میاان اعضااي هیئات علمای رشاته كتاباداري و
اطالعرسانی دانشگاههاي شهر تهران .پاياننامه كارشناسی ارشد كتابداري و اطالعرسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران.
اصنافی ،امیررضا (« .)4831وبالگ ،ارمغان جديد اينترنت به كتابخانهها» .فصلنامه كتاب ،شماره .64

بینش ،سیده مژگان (« .)4831وبالگها و نقش آنها در توسعه خدمات كتابخانهاي» .مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطالعات و
مدارك علمی ايران ،دوره ،6شماره _.1صابري ،محمدكريم ؛ شجاعی مهر ،نرگس (« .)4831وبالگ دردنیاي كتابداري :موقعیتها
وكاربردها» .مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ايران ،دوره ،6شماره.8
كرمی،طاهره (« .)4831وبالگ دريچهاي نودردنیاي كتابداري واطالعرسانی»علوم وفناوري اطالعات ،دوره  ،14شماره .4
نیکخواه ،زهره ( .)4836تحلیال محتاواي وباالگهااي كتاباداري واطاالع رساانی فارسای .پاياان ناماه كارشناسای ارشاد كتاباداري
واطالعرسانی  ،دانشگاه آزاداسالمی واحدعلوم وتحقیقات تهران.
Adelaide,Joyce(2003)."Weblogs and Libraries " Retrieved from: http://www.topicalbrief.com.
Barret,C.(2002).Anatomy of a Weblog.In j.Rodzvilla(Ed),How weblogs are changing our culture
(pp.25-27).Cambridge MA:Perseus Publishing.
Block,M.(2001).Communicating off the page.Library Journal,126(15),50-53
Retrieved May5,2004,from http://proquest.umi.com/pqdweb.
Carver,B.(2003,Winter).Is it time to get blogging?Library Journal,30-33.Retrieved from
http://ceres.emeraldinsight.com.
Clyde, L. A. (2004). Library Weblogs. Library Management, 25(4/5), 183-189. Retrieved
from http://ceres.emeraldinsight.com.
Geeta Dayal (2005).Retrieved from http://www.villagevoice.com/2005-04-05/art/ph-dotcom.
Gyford,phil(2003). An introduction to weblog terms for weblog readers Retrieved from
http://www.gyford.com/phil.
Milne, James M." Weblogs and the technology lifecycle: Context, geek-chic and personal
community". Ph.D Thesis in Social Science of University Of South Florida, 2004.
Winer,D(2002) "The history of weblogs".Retrieved from http://newhom.weblogs.com/history of
weblogs.
Winsh,I.(2004,May11) Weblogs and RSS in information work:How can weblogs be used in a library
and information services?.Retrieved from
http://www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archive/archive2004/may/update0405.htm

