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چکيده
مقدمه:

وبسایتها یکی از اساسیترین ابزارهای کتابخانههای دانشگاهی جهت ارتباط با کاربران هستند و میتوانند در ارائه آموزش سواد اطالعاتی

به کاربران مفید باشند .هدف این پژوهش بررسی ارائه آموزشهای سواد اطالعاتی در وبسایت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
بوده است.
روش کار :جامعه این پژوهش پیمایشی را  45وبسایت کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل میدهد .این وبسایتها از تاریخ 3090/9/03
تا  3090/33/34به صورت مستقیم بررسی شدند .جهت جمعآوری دادهها از سیاههای شامل  33گزینه استفاده شده است و دادهها با استفاده از
نرمافزار اکسل  0333مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که بیشترین میزان استفاده از گزینه درباره ما (شامل تاریخچه و معرفی کتابخانه ،پرسنل کتابخانه و ساعات
کاری) با  90/99درصد و کمترین میزان استفاده از گزینه همایشها ،کنفرانسها ،کارگاهها و سخنرانیها (بدون استفاده) و فهرست مجالت با 7/53
درصد بوده است ،همچنین وبسایت کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و گیالن با  73درصد ،مشهد ،کرمان و گناباد با  93درصد و بابل،
بندرعباس ،بوشهر ،تبریز و شیراز با  43درصد استفاده از معیارهای ارائه آموزش سواد اطالعاتی ،به ترتیب حائز رتبههای اول تا سوم بودند.
نتيجهگيری :نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی به طور مطلوب آموزشهای سواد اطالعاتی را در
وبسایت خود ارائه نمیدهند و میزان ارائه این آموزشها در وبسایتشان در حد پایین است .بنابراین مسووالن این وب سایت ها می بایست
معیارهای ارائه سواد اطالعاتی را در سایت خود به نحو مطلوب به کار گیرند.
کليدواژهها :سواد اطالعاتی ،وبسایت ،کتابخانه مرکزی ،دانشگاه علوم پزشکی
دریافت مقاله 39/44/87 :اصالح نهایی 31/80/87 :پذیرش مقاله31/89/84 :

شبکه جهانی ،اینترنت بسیاری از جنبههای موجود در کتابخانهها را

مقدمه:
شبکه جهانی وب ،از زمان پیدایش توانسته است نقش مهمی را در

متحول ساخته است .به گونهای که کتابخانهها به تکاپو افتاده ،محتوای

حوزههای کاربردی مختلف همچون تجارت ،آموزش ،صنعت ،تفریح و

اطالعاتی خویش را در محیط وب توسعه دادهاند و حضور خود را در

سرگرمی ایفا نماید .با گسترش سریع کاربرد این فنآوری به عنوان

این محیط به تثبیت رساندهاند .همزمان با این پیشرفتها کتابداران نیز به

ابزاری جهت دسترسی به اطالعات ،کتابخانههای دانشگاهی نیز به سمت

مزایای برخورداری از وبسایت کتابخانهای به خوبی واقف شدهاند و در

حضور قدرتمند در این شبکه حرکت کردهاند [ .]1از زمان تولد این

صدد آن برآمدهاند تا منابع و خدمات اطالعاتی و کتابخانهای خود را از

نویسنده مسئول:
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این طریق ارائه نمایند [ .]2برای دسترسی به اطالعات انبوه موجود در

سواد اطالعاتی بنا به تعریف انجمن کتابداری آمریکا به مجموعه

اینترنت ،کتابخانهها و به ویژه کتابخانههای دانشگاهی سعی کردهاند برای

توانمندیهایی گفته میشود که افراد به کمک آن میتوانند زمان نیاز به

ارائه انواع خدمات از جمله دسترسپذیر کردن اطالعات مناسب موجود

اطالعات را تشخیص دهند و به مکانیابی و استفاده مؤثر از اطالعات

در اینترنت ،وبسایتهایی را برای خود طراحی کنند .همچنین با توجه

مورد نیاز بپردازند .سواد اطالعاتی مفهومی است که در نتیجهی تغییر و

به رویکرد آموزشی و پژوهشی کتابخانههای دانشگاهی ،طراحی

تحوالت سریع در فنآوریهای اطالعاتی پیدا شده است و به

وبسایت کتابخانهها با توجه به اهداف فوق ،از ویژگیهای خاص خود

مهارتهایی گفته میشود که فرد به منظور ادامهی حیات در جامعهی

برخوردار است .هدایت کاربران به منابع موجود در کتابخانه ،پیوند به

اطالعاتی به آنها نیازمند است [ .]6بنابراین فرد با سواد اطالعاتی کسی

منابع اطالعاتی دیگر ،آموزش مراجعان در بهرهگیری و آشنایی با

است که در ابتدا یاد میگیرد ،زمان نیاز به اطالعات را تشخیص دهد،

روشهای پژوهش ،استفاده از منابع اطالعاتی و آشنایی با شیوههای

سپس میآموزد محیطهای اطالعاتی موجود را بررسی کند و بهترین

مختلف استناددهی ،از جمله ویژگیهای خاصی است که هر وبسایت

منابع اطالعات ،برای پاسخگویی به نیاز اطالعاتی و چگونگی ایجاد یک

کتابخانه میتواند به کاربران خود ارائه دهد .کتابخانهها و مراکز

راهبرد جستجوی موفق را تشخیص دهد .در مرحلهی بعد وی میآموزد

اطالعرسانی نیز همانند دیگر نهادهای اجتماعی ،تحت تأثیر محیطهای

که اطالعات بازیابی شده را ارزیابی کند و در نهایت به منظور حل مساله،

مجازی قرار دارند و تالش میکنند با عرضه خدمات خود از طریق

عقاید را با هم ترکیب و سازماندهی کرده و راه حلی برای آن نشان دهد.

اینترنت و وب ،موجبات رشد هرچه بیشتر خود و کاربران را فراهم

در واقع فرد با سواد اطالعاتی یاد گرفته که چگونه یاد بگیرد [.]7

سازند و همپایی خود را با تحوالت فنآوری حفظ کنند .از این رو

در خصوص بررسی سطح سواد اطالعاتی اساتید و دانشجویان

طراحی وبسایتهای کارآمد کتابخانهای ،به عنوان یک ضرورت

مطالعات گستردهای در داخل و خارج از کشور انجام شده است که

اجتنابناپذیر مورد توجه کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی قرار دارد [.]3

میتوان پژوهشهای فرجی خیاوی و همکاران در سال  ،]8[ 1333امانی

امروزه وبسایتهای کتابخانهها ،کاربران را با استنادات مقاالت،

و تفرجی در سال  ،]3[ 1333اعظمی و صالحینیا در سال ،]11[ 1333

پایگاههای اطالعاتی ،فهرستهای کتابخانه ،مجالت تماممتن ،روزنامهها،

 Rafiqueدر سال  ]11[ 2114و  Yagerو همکاران در سال 2113

کتابهای الکترونیکی ،دایره المعارفها و  ...تغذیه میکنند .کاربران به

[ ]12را نام برد .همچنین در خصوص ارائه آموزشهای سواد اطالعاتی

راهنماهایی برای پژوهشهای موضوعی ،آموزشهای مجازی و

در وبسایتها به پژوهشهای ذیل میتوان اشاره نمود:

ابزارهای ارزیابی انتقادی دسترسی مییابند [ .]3در حال حاضر

در حوزه موضوعی مورد بررسی ،منصوریان و نعیمآبادی ()1383

وبسایتها یکی از اساسیترین ابزارهای کتابخانههای دانشگاهی جهت

در مقالهای با عنوان "نقش وبسایت کتابخانهها در ارتقای سواد

ارتباط با کاربران شدهاند [ .]4از آن جایی که کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

اطالعاتی" به صورت نظری مطالبی در خصوص سواد اطالعاتی،

از پیشگامان عرصه اطالعات و ارتباطات به حساب میآیند ،بنابراین

ویژگیهای با سواد اطالعاتی و تعاریف افراد مختلف از آنها ارائه کرده و

میتوانند آموزش سواد اطالعاتی را به نحو احسن انجام داده و افراد را در

به بررسی نقش وبسایتها در ارتقای سواد اطالعاتی ،عواملی که در

استفاده از اطالعات و کسب دانش مورد نیاز یاری کنند .مفاهیم مربوط

طراحی وبسایتها با رویکرد توسعه سواد اطالعاتی باید در نظر گرفته

به کتابخانهها بیش از هر سازمانی با مفاهیم سواد اطالعاتی ارتباط دارند و

شود و همچنین اجزای وبسایتها که در توسعه سواد اطالعاتی مؤثرند

این ارتباط از وجوه گوناگون قابل تعبیر است .منابع کتابخانهها و استفاده

پرداختهاند .آنها پیشنهاداتی را نیز در راستای بهبود وضعیت وبسایتها

از آنها جهت پاسخگویی به سوالهای کاربران فرصت ارتقای سواد

ارائه دادهاند [ .]13موسوی چلک ( )1383نیز در پژوهش خود با عنوان

اطالعاتی را فراهم میآورد ،جستوجو در منابع کتابخانهای به تقویت

لزوم آموزش ارزیابی کیفیت منابع اینترنتی به کتابداران و استفادهکنندگان

قدرت بازیابی اطالعات مرتبط کمک میکند ،تجهیز کتابخانهها به

به منزله بخشی از برنامه ارتقای سواد اطالعاتی بیان میکند که رشد

ابزارهای روزآمد در بازیابی اطالعات به سرعت و دقت بازیابی اطالعات

روزافزون منابع اینترنتی و عدم کنترل نشر این منابع ،باعث شده است که

میافزاید و دسترسی به منابع را تسهیل میکند [.]5

منابع مورد نظر از اعتبار چندانی برخوردار نباشند و در نهایت کاربر است
که میباید منابع مفید را از غیرمفید تشخیص دهد و به همین دلیل

27

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،سال دوم ،شماره دوم ،تابستان 1301

میثم داستانی و همکار

بررسی ارائه آموزشهای سواد اطالعاتی در وب سایت های کتابخانههای مرکزی

کاربران باید آموزش الزم جهت باال بردن سواد اطالعاتی خود را ببینند تا

گزینررههررای از کتابرردار بپرررس ،پرسررشهررای متررداول و فهرسررت

قادر باشند منابع با کیفیت را تشخیص دهند .از همین رو ،نقش

مجررالت آی اس آی کمترررین میررزان اسررتفاده را در وبسررایتهررای

وبسایتها در ارائه آموزشهای الزم در این راستا میتواند اقدام مؤثری

مررورد مطالعرره را داشررتند [ Buchanan .]18و همکرراران ()2112

در توسعه سواد اطالعاتی مراجعان به وبسایتها قلمداد شود [.]14

تالش کردند ترا اسرتانداردهای سرواد اطالعراتی را در محریط مجرازی

عباسی و آبام ( )1387در پژوهشی با عنوان بررسی نقش سواد

وارد کنند و در نتیجره یرک واحرد درسری آموزشری سرواد اطالعراتی

اطالعاتی در آموزش غیر رسمی :مطالعه موردی عملکرد کتابخانههای

برره صررورت چنررد رسررانهای مناسررب دورههررای تحصرریالت تکمیلرری

دانشگاهی ایران ،به بررسی  18وبسایت کتابخانههای دانشگاهی ایران و

تدوین نمودنرد .ارزیرابی ایرن واحرد درسری (سرنجش مهرارتهرای

 22وبسایت کتابخانههای دانشگاهی برتر آسیا پرداخت .نتایج این

سررواد اطالعرراتی) از طریررق تحلیررل بحررثهررا و نظرررات دانشررجویان،

پژوهش نشان داد ،اکثر وبسایت کتابخانههای دانشگاهی ایران دارای

توضرریحات آنرران ،تکررالیف ایجرراد وبسررایت ،تحقیقررات پیمایشرری و

رتبه ضعیفی هستند؛ همچنین اکثر وبسایت کتابخانههای دانشگاههای

آزمررونی در سررطح امتحانررات کارشناسرری ارشررد صررورت گرفررت.

برتر آسیا دارای رتبه خوب و عالی هستند و استانداردهای مربوط به

بوچانان این تجربه را به شرکل یرک الگرو ارائره داده اسرت کره در آن

سواد اطالعاتی را رعایت میکنند [.]15

کتابررداران و اسررتادان برررای اطمینرران از ایررن کرره دانشررجویانی کرره

وزیررری و کرمرری ( )1388در پژوهشرری برره بررسرری رویکرررد
توسررعهی سررواد اطالعرراتی در وبسررایت کتابخانررههررای مرکررزی

آمرروزش آنهررا برره صررورت مجررازی و از راه دور اسررت ،سررواد
اطالعاتی الزم را دارند ،با یکدیگر همکاری میکنند [.]13

تحت پوشرش وزارت علروم ،تحقیقرات و فرنآوری پرداختنرد .نترایج

 )2112( Sunدر مقالررهای بررا نررام "سررواد اطالعررات در آمرروزش

نشرران داد کرره از مجمرروع  3عامررل تأثیرگررذار در توسررعهی سررواد

عررالی" برره ایجرراد آمرروزش سررواد اطالعرراتی در قالررب آمرروزشهررای

اطالعرراتی از طریررق وبسررایتهررا در کتابخانررههررای تحررت پوشررش

چندرسانهای بررای دانشرجویان راه دور در دانشرگاههرای چرین اشراره

وزارت علرروم ،تحقیقررات و فررنآوری تقریبرراً یررک عامررل (ارائرره

کرده است .وی اشراره مریکنرد کره ایرن امرر فرصرت خودآمروزی را

اطالعررات عمررومی پیرامررون کتابخانرره و خرردمات آن) در تمررامی

برای دانشرجویان فرراهم مریکنرد و کتابخانرههرا نترایج بسریار خروبی

وبسررایتهررا دیررده مرریشررود و جسررتجو از طریررق وبسررایت،

گرفتهاند [.]21

آمرروزش جسررتجوی منررابع در فهرسررت کتابخانرره و پایگرراههررای

کتابخانرره دانشررگاه اسررتنفورد برنامرره بسرریار مفیرردی را برررای

اطالعاتی نیز به نردرت در برخری دیگرر از وبسرایتهرا وجرود دارد

آموزش مجرازی سرواد اطالعراتی ارائره داده اسرت .ایرن برنامره یرک

[ .]16فرزنرردیپررور و همکرراران ( )1332در پژوهشرری برره بررسرری

برنامه تعاملی اسرت کره شرامل شرش بخرش اسرت .نحروه جسرتجو،

ارائه خردمات آموزشری و پژوهشری در راسرتای دولرت الکترونیرک و

نحرروه انتخرراب ،پایگرراههررای اطالعرراتی و نحرروه جسررتجو در آنهررا،

نقش وبسایت دانشگاههرای علروم پزشرکی کشرور پرداختنرد .نترایج

مکرانیرابی وب و آزمررون ،شرش قسرمت اصررلی هسرتند کره در هررر

این پژوهش نشان داد ،از لحراظ ارائره خردمات آموزشری  -پژوهشری

کدام از این بخرشهرا بره تفصریل بره ارائره مطالرب مریپرردازد [.]21

وب سایتهای دانشرگاههرای علروم پزشرکی تیر  1و  2بره ترتیرب

 Petitو  )2111( Clickدر مقالهای برا عنروان اسرتفاده از شربکههرای

برررا امتیازهرررای  1/33و  ( 1/83از حرررداکثر  )3در سرررطح متوسرررط

اجتماعی و وب  2در سرواد اطالعراتی بره بررسری ابزارهرای اینترنتری

هستند .کلیه دانشرگاههرا در مرحلره یکپرارچگی خردمات آموزشری و

و آنالیررن کرره مرریتوانررد توسررط کتابررداران برررای آمرروزش سررواد

پژوهشرری ،میررانگین امتیرراز  1از  3را کسررب کردنررد [ .]17علرریپررور و

اطالعاتی و آمروزش کتابخانره بره کارگرفتره شرود ،پرداختنرد .در ایرن

مهربان ( )1333نیز در پژوهشی بره بررسری ارائره سرواد اطالعراتی در

پژوهش بر استفاده کتابخانهها از ایرن فرنآوریهرا جهرت ارائره سرواد

وبسررایت کتابخانررههررای دانشررگاههررای زیررر نظررر وزارت علرروم

اطالعاتی تأکید شده است [.]22

پرداختند .نترایج پرژوهش آنران نشران داد میرزان ارائره آمروزش سرواد

با توجه به موارد مطرح شده و رسالت آموزشی و پژوهشی

اطالعرراتی در وبسررایتهررای مررذکور در سررطح پررایینی (31/66

کتابخانههای دانشگاهی و اهمیتی که امروزه وبسایتهای این کتابخانهها

درصررد) قرررار دارد ،همچنررین گزینررههررای دربرراره مررا بیشررترین و

در برقراری ارتباط و ارائه خدمات به کاربران دارند ،همچنین نقش مهم
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بررسی ارائه آموزشهای سواد اطالعاتی در وب سایت های کتابخانههای مرکزی

کتابخانهها در ارائه آموزشهای سواد اطالعاتی و نظر به اینکه وبسایت

استفاده قرار گرفته است [ .]16،18دادههای جمعآوری شده در نرمافزار

کتابخانهها پل ارتباطی کاربران با کتابخانه محسوب میشود ،ارائه

اکسل نسخه  2111وارد شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

آموزشهای سواد اطالعاتی در وبسایت کتابخانهها امری ضروری است.
بنابراین این پژوهش به بررسی ارائه سواد اطالعاتی در وبسایت

یافتهها:
با توجه به جدول شماره  ،1یافتههای پژوهش نشان میدهد که

کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی کشور میپردازد.

بیشترین میزان استفاده وبسایت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم
پزشکی از گزینه دربارهی ما (شامل تاریخچه و معرفی کتابخانه ،پرسنل

روش کار:
این پژوهش ،پیمایشی بوده و حجم نمونه آن را  54وبسایت
کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی کشور تشکیل داده است.
به منظور انتخاب جامعه پژوهش ،لیست وبسایت دانشگاههای
علوم پزشکی از وبسایت معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت
بهداشت ( )hbi.irبه دست آمده سپس در مرحله بعد با مراجعه به هر
یک از وبسایتها ،وارد وبسایت کتابخانه مرکزی آن دانشگاه شدیم،
وبسایت های مذکور از تاریخ  1333/3/31تا  1333/11/15به صورت
مستقیم بررسی شدند و با استفاده از سیاههای دارای  11گزینه (دربارهی
ما ،راهنمای جستجو در پایگاههای اطالعاتی فارسی ،راهنمای جستجو
در پایگاههای اطالعاتی التین ،راهنمای جستجو در فهرست کتابخانه،
آییننامه کتابخانه ،از کتابدار بپرس ،پرسشهای متداول ،همایشها و
کنفرانسها ،فهرست مجالت و سایتهای مفید) میزان ارائه آموزشهای

کتابخانه و ساعات کاری) با  62/36درصد بوده و کمترین میزان استفاده
از گزینه فهرست مجالت آی اس آی ،علمی پژوهشی و علمی ترویجی
با  7/41درصد بوده است ،همچنین گزینه همایشها ،کنفرانسها،
کارگاهها و سخنرانیها در هیچ کدام از وبسایت به کار گرفته نشده بود.
همچنین جدول شماره  ،2وضعیت ارائه سواد اطالعاتی را در
وبسایت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی کشور را نشان
میدهد ،با توجه به دادههای جدول شماره  ،2وبسایت کتابخانههای
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،گیالن ،مشهد ،کرمان ،گناباد ،بابل،
بندرعباس ،بوشهر ،تبریز و شیراز بیشترین میزان استفاده از معیارهای ارائه
آموزش سواد اطالعاتی را در وبسایت کتابخانه مرکزی خود دارا بودند.
به طور کلی با توجه به جدول شماره  2میزان استقاده از معیارهای
ارائه سواد اطالعاتی در سطح پایینی (با میانگین 21/31درصد) قرار دارد.

سواد اطالعاتی بررسی شد .این سیاهه در مطالعات پیشین نیز مورد
جدول شماره  -1میزان استفاده از معیارهای ارائه سواد اطالعاتی در وب سایت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی ایران
سؤال

27

مؤلفه

فراوانی

درصد استفاده

34

62/36
53/71
35/18
24/17
21/37

1

درباره ما (تاریخچه کتابخانه  ،معرفی بخشها ،تعداد منابع ،معرفی پرسنل ،ساعات کار)

11

سایتهای مفید

23

5

آییننامه کتابخانه

13

6

از کتابدار بپرس

12

3

راهنمای جستجو در پایگاههای اطالعاتی التین

11

4

راهنمای جستجو در فهرست کتابخانه

11

18/51

7

پرسشهای متداول

4

3/26

9

فهرست مجالت آی اس آی ،علمی پژوهشی و علمی ترویجی

4

7/41

2

راهنمای جستجو در پایگاههای اطالعاتی فارسی

2

3/71

8

همایشها ،کنفرانسها ،کارگاهها و سخنرانیها

1

1
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بررسی ارائه آموزشهای سواد اطالعاتی در وب سایت های کتابخانههای مرکزی

جدول شماره  -2میزان استفاده از معیارهای ارائه آموزش سواد اطالعاتی در وب سایت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی ایران
نام دانشگاها

ردیف

میزان کاربرد

ردیف

نام دانشگاه

میزان کاربرد

1

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

%71

28

دانشگاه علوم پزشکی ایالم

%21

2

دانشگاه علوم پزشکی گیالن

%71

29

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

%21

3

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

%61

31

دانشگاه علوم پزشکی تهران

%21

4

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

%61

31

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

%21

5

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

%61

32

دانشگاه علوم پزشکی فسا

%21

6

دانشگاه علوم پزشکی بابل

%51

33

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

%21

7

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

%51

34

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

%11

8

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

%51

35

دانشگاه علوم پزشکی بم

%11

9

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

%51

36

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

%11

11

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

%51

37

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

%11

11

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

%41

38

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

%11

12

دانشگاه علوم پزشکی ایران

%41

39

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

%11

13

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

%41

41

دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

1

14

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

%41

41

دانشگاه علوم پزشکی گراش

1

15

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

%41

42

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

1
1

16

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

%31

43

دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل (عج)

17

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

%31

44

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

عدم دسترسی

18

دانشگاه علوم پزشکی زابل

%31

45

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

1

19

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

%31

46

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

عدم دسترسی

21

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

%31

47

دانشگاه علوم پزشکی ساوه

1

21

دانشگاه علوم پزشکی الرستان

%31

48

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1

22

دانشگاه علوم پزشکی همدان

%31

49

دانشگاه علوم پزشکی قم

1

23

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

%31

51

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

1

24

دانشگاه علوم پزشکی اراک

%21

51

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

1

25

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

%21

52

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

1

26

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

%21

53

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

1

27

دانشگاه علوم پزشکی البرز

%21

54

دانشگاه علوم پزشکی یزد

1

بحث و نتیجهگیری:

کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی را داشتند .همچنین گزینه

نقش وبسایت کتابخانهها به عنوان ابزار توسعه سواد اطالعاتی ،این

همایشها ،کنفرانسها ،کارگاهها و سخنرانیها در هیچ کدام از

امکان را برای کاربران فراهم میکند که بدون محدویت زمانی و مکانی

وبسایتهای مورد بررسی به کار گرفته نشده بود .نتایج پژوهش علیپور

بتوانند از منابع موجود در وبسایت کتابخانه و محیط وب استفاده نمایند.

و مهربان ( )1333نیز نشان داد که در وبسایت کتابخانههای وزارت علوم،

کاربران اینترنت برای دسترسی و استفاده بهینه از منابع اطالعاتی باید به

بیشترین میزان استفاده از گزینه دربارهی ما و کمترین میزان استفاده را گزینه

مهارتهای سواد اطالعاتی تجهیز باشند و چنانچه یک وبسایت

از کتابدار بپرس ،پرسشهای متداول و فهرست مجالت آی اس آی و

کتابخانهای با این رویکرد تدوین شده ،میتواند وظیفه خود را به خوبی

علمی پژوهشی را دارند که با نتایج پژوهش حاضر نیز همخوانی دارد [.]18

انجام دهد [ .]16نتایج این پژوهش نشان میدهد گزینه درباره ما (شامل

پژوهش وزیری و کرمی ( )1388نیز نشان داد که گزینه ارائه اطالعات

تاریخچه و معرفی کتابخانه ،پرسنل کتابخانه و ساعات کاری) و گزینه

عمومی پیرامون کتابخانه و خدمات آن در اکثر وبسایت کتابخانهها به کار

لینکهای مفید بیشترین و گزینه فهرست مجالت آی اس آی ،علمی

گرفته شده است و با پژوهش حاضر همخوانی دارد [ .]16نتایج پژوهش

پژوهشی و علمی ترویجی ،کمترین میزان استفاده را در وبسایت

عباسی و آبام ( )1387نیز نشان داد که وبسایت کتابخانههای دانشگاهی
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بررسی ارائه آموزشهای سواد اطالعاتی در وب سایت های کتابخانههای مرکزی

ایران به جز در شاخصهای معرفی کتابخانه در سایر شاخصها به ویژه در

وبسایتها و پورتالهای کتابخانهها اگر ساختار خوبی داشته باشند

شاخص برنامه سواد اطالعاتی در رتبه پایینی قرار دارد و تفاوت زیادی با

و به طور مناسبی نگهداری شوند ،به دانشجویان امکان میدهند تا

کتابخانههای دانشگاههای برتر آسیا دارد .نتایج پژوهش حاضر نیز

هوشمندانه ،به جستجوی اطالعات بپردازند .در برخی مواقع آموزشهای

نشاندهنده کاربرد زیاد گزینه معرفی کتابخانه و دربارهی ما در وبسایت

جایگزین مؤثرتر از آموزش رسمی است .در صورتی که کتابخانه

کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشکی دارد که در این معیار با نتایج این

دانشگاهی یکی از اهدافش ارتقای سواد اطالعاتی باشد ،وبسایتش باید

پژوهش همخوانی دارد [ .]15به طور کلی وبسایت کتابخانههای مرکزی

زمینه ساز آموزش رفتار اطالعجویی مناسب برای دانشجویانش شود

دانشگاههای علوم پزشکی با توجه به میزان استفاده از معیارهای ارائه سواد

[.]18

اطالعاتی ،در سطح پایینی قرار دارند .پژوهش علیپور و مهربان ()1333

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کتابخانههای دانشگاه علوم

نیز نشان میدهد که میزان استفاده از معیارهای ارائه سواد اطالعاتی در

پزشکی به طور مطلوب آموزشهای سواد اطالعاتی را در وبسایت خود

دانشگاههای وزارت علوم نیز در سطح پایینی قرار دارند [ ]18که با

ارائه نمیدهند و میزان ارائه این آموزشها در این وبسایتها در حد پایین

پژوهش حاضر نیز همخوانی دارد ،هرچند میزان استفاده از معیارهای

است؛ بنابراین کتابداران باید این امر مهم را مدنظر داشته باشند که

مذکور در وبسایت کتابخانههای وزارت علوم باالتر است .با توجه به

وبسایت کتابخانه خود را از لحاظ ارائه آموزشهای سواد اطالعاتی غنی

مطالب گفته شده از گزینه دربارهی ما و لینکهای مفید در اکثر وب سایت

نمایند و بدین منظور مسوولین وب سایت کتابخانه های دانشگاهی می

کتابخانهها استفاده شده بود ،این میتواند به این دلیل باشد که در هر یک از

بایست معیارهای ارائه سواد اطالعاتی که در این پژوهش به آن اشاره شده

بخشهای یک وب سایت دانشگاهی گزینه دربارهی ما و لینکهای مفید

است (دربارهی ما ،راهنمای جستجو در پایگاههای اطالعاتی فارسی،

به صورت یک استاندارد وجود دارد و این گزینه در وب سایت کتابخانه

راهنمای جستجو در پایگاههای اطالعاتی التین ،راهنمای جستجو در

نیز به همین صورت وجود دارد و از دالیل عدم استفاده از سایر گزینههای

فهرست کتابخانه ،آییننامه کتابخانه ،از کتابدار بپرس ،پرسشهای متداول،

آموزش سواد اطالعاتی در وب سایت کتابخانه میتوان به عدم آشنایی

همایشها و کنفرانسها ،فهرست مجالت و سایتهای مفید) را در وب

مسؤولین وب سایت کتابخانهها با این معیارها اشاره نمود .مهارتهای سواد

سایت خود به نحو مطلوب به کار گیرند.

اطالعاتی را میتوان به شیوههای گوناگون فرا گرفت.
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ABSTRACT
Introduction: Websites are one of the fundamental tools of academic libraries for
communicating with users. They can properly teach informational literacy to users. Hence, the
purpose of this study is to evaluate the provision of information literacy education by Iranian
University of Medical Sciences by checking websites of their central libraries.
Methods: Samples were 54 central library websites affiliated to Iranian University of
Medical Sciences. For evaluating, we directly investigated the websites from 21 December
2014 to 5 January 2015 using a chek list consisted of 10 criteria. Excel software was used for
data analysis.
Results: The findings showed that the most used tab in library websites was “about us”
(which included “the history of library”, “introducing library”, “library's staff and operating
hours”) with 96.62 percent followed by The list of publications and frequently asked questions
with 41.7% each No website contained “seminars”, “conferences”, “workshops and lectures”
options. Regarding usage of information literacy elements, Birjand and Gilan Universities of
Medical Sciences were ranked first (70%) followed by Mashhad, Kerman and Gonabad
(60%); and Babol, Bandar Abbas, Booshehr, Tabriz and Shiraz with 50% were observed to be
ranked third in order, respectively.
Conclusion: The results of this study showed that Iranian Universities of Medical Sciences’
central library websites do not provide informational literacy education elements adequately,
hence the provision of informational literacy education is at a low level on these
websites.Therfore, website’s authorities should use vastly information literacy criteria.

Key words: Information literacy, Website, Central Library, University of Medical Sciences.
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