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چکیده
زمینه و هدف :ارائه ی خدمات کتابخانه ای از طریق وب سایت ها با استفاده از فناوری های جدید توانسته است بسیاری از

محدودیت های موجود برای ارائه ی خدمات از بین ببرد .هدف این مطالعه ،تعیین وضعیت خدمات و منابع اطالعاتی موجود در
وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.

روش بررسی :پژوهش در سال  1393به صورت توصیفی انجام شد ،جامعه ی آن شامل  36وب سایت کتابخانه مرکزی

دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود و ابزار پژوهش ،چک لیست محقق ساخته بود و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی
و نرم افزار  spssنسخه  18انجام شد.

یافته ها :موارد مربوط به فناوری های نوین ،در  83/3%درصد از وب سایت کتابخانه ها "پست الکترونیک" ذکر شده بود وتنها
در  2/8%از وب سایت ها "دسترسی به خدمات از طریق موبایل" موجود بود .در  77/8%از وب سایت ها "آموزش استفاده از

کتابخانه" ارائه شده بود ،اما در هیچ یک از آنها "آموزش حق تالیف الکترونیکی" وجود نداشت ،که هر دو مولفه به خدمات
*نویسنده مسئول :
مریم زرقانی؛
دانشـکده پیراپزشکی دانشـگاه علوم پزشکی
تهران
Email :
mary.zarghani@gmail.com

آموزشی وب سایت ها مربوط می شد .موارد مربوط به انتشارات کتابخانه ای و کتابداری ،در  69/4%از وب سایت ها "تازه های

کتابخانه و مرجع" وجود داشت.

نتیجه گیری :با توجه به توسعه ی روز افزون فناوری های اطالعاتی الزم است وب سایت کتابخانه ها به طور مرتب بازبینی شوند
و از فناوری های جدید برای ارتقای آنها به کار گرفته شود.

واژه های کلیدی :وب سایت کتابخانه مرکزی ،خدمات کتابخانه ای ،دانشگاه های علوم پزشکی ایران

 1کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 2مربی گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 3کارشناس کتابداری و اطالع رسانی ،بیمارستان موسوی زنجان ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران
 4کارشناس کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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ـده در وب سایت کتابخانه های
بررسی خدمات ارائه شـ

بررســی خدمات ارائه شده در وب سایت...

مقدمه

سـایت هـا و ارائـه خدمـات از ایـن طریق با اسـتفاده از فنـاوری ها و

وجـود آورده اسـت .وب سـایت هـا از جملـه فنـاوری هـای بسـیار

از مهـم تریـن راه هایـی باشـد کـه کتابخانه هـا بتوانند به عنـوان مرکز

اشـاعه ی اطالعـات و همگانـی کـردن خدمـات مـورد توجـه

نکتـه ی اساسـی در ایـن میان چگونگی و کیفیت وب سـایت هاسـت

مجموعـه ی منابـع ،خدمـات ،تسـهیالت ،پشـتیبانی مدیریتـی و

خدمـات مرجـع الکترونیکـی وب سـایت کتابخانـه هـای دانشـگاهی،

آگاهـی محتـوای وب سـایت کتابخانـه ارجـاع داده مـی شـود ،آگاهی

بـه منابـع الکترونیـک" بهتریـن عملکرد را داشـته اند ،امـا در هیچ یک

فراهـم آمـده در وب سـایت کتابخانـه دارد .ارزیابـی وب سـایت های

اصنافـی و همـکاران در نتایـج پژوهـش خود که به "بررسـی وضعیت

انـدازه گیـری سـودمندی وب سـایت ها اسـتفاده می شـود(.)1

پرداختـه اند" اشـاره کرده اند ،میـزان ارائه خدمات مرجـع دیجیتال در

شـگرفی در حـوزه ی خدمـات اطلاع رسـانی و کتابخانـه ای بـه

و مکانـی را بـرای ارائـه ی خدمـات از بیـن برده اسـت و شـاید یکی

موثـری بـوده کـه جهت ارائـه خدمـات کتابخانه ای ،مدیریـت دانش،

اطالعـات نقـش و جایـگاه خـود را در عصـر جدیـد حفـظ کننـد امـا

کتابخانه ها قرار گرفته اسـت .محتوای غنی شـده ی وب سـایت ها به

کـه نبایـد دور از نظـر بماند( .)4عسـگری و شـعبانی نیـز در ارتباط با

روزآمدسـازی وب سـایت وابسـته اسـت .ایـن ویژگـی هـا در کل بـه

بیـان کـرده اند وب سـایت هـا در زمینـه ی "خدمات ناوبـری و پیوند

محتـوای وب سـایت هـا داللت بر جنبـه های کمی و کیفـی اطالعات

از وب سـایت هـا "خدمـت تراکنـش همزمـان" ارائـه نکـرده اند(.)5

کتابخانـه از طریـق آگاهـی محتـوا یکـی از روش هایی اسـت که برای

وب سـایت کتابخانـه ای دانشـکده هـای دانشـگاه شـهید بهشـتی

منظـور از صفحـه هـای وب سـایت صفحـه ای اسـت کـه

وب سـایت کتابخانـه هـای مورد نظر متوسـط بـه باال بـوده ،اما فاصله

دسترسـی بـه انـواع اطالعـات و خدمـات کتابخانـه را بـرای کاربـران
از طریـق شـبکه اینترنـت فراهـم مـی کنـد و وب را می تـوان یکی از

مهـم تریـن تحـوالت عصـر حاضـر ارتباطـات دانسـت .بـا ظهـور

اینترنـت و بـه ویـژه پیدایـش شـبکه جهانـی وب انقالبی گسـترده در

ارائـه خدمـات اطلاع رسـانی به کاربـران رخ داده اسـت بـه گونه ای
کـه هـم اکنون حجم وسـیعی از اطالعات از طریق وب قابل دسـترس
اسـت .بدیهـی اسـت در چنین شـرایطی تمامی سـازمان هـای پویا در

میـان مجموعـه تدابیـری کـه بـه منظور حفـظ اسـتحکام روابـط خود
بـا مخاطبـان خویـش اندیشـیده انـد ،اسـتفاده از اینترنـت و امکانـات

آن را بـه عنـوان یکـی از مناسـب تریـن ،سـریع تریـن و در عین حال
سـاده تریـن راههـا جهت ایجـاد ارتباط دوسـویه میان سـازمان و کلیه

افـراد و نهادهـای ذی نفـع برگزیننـد( Konnur ،)2و همـکاران در

همیـن زمینـه گـزارش کردنـد کـه وب سـایت کتابخانـه ها مـی تواند
نقـش هـای مختلفـی داشـته باشـد .ایـن وب سـایت هـا بـه عنـوان

ایسـتگاه هـای کاری بـرای کاربرانشـان بـه عنـوان نقطـه دسترسـی
بـه پایـگاه هـای اطالعاتـی خدمـت مـی کننـد و متـون الکترونیکـی،

فهرسـت هـای آنالیـن را بـه کاربـران ارائه مـی کنند .این راهی اسـت

بـرای اینکـه انتشـارات و خدمات کتابخانه ازطریق شـبکه جهانی وب

و منابـع شـبکه اینترنـت بـر اسـاس گزینـش اطالعـات قابل دسـترس
شـود( .)3عبدخـدا بیـان کـرده اسـت ،یکـی از ضروریـات عنصـر
حضـور پررنـگ سـازمان هـا و مراکـز در محیـط هـای شـبکه ای و
بـه خصـوص شـبکه جهانـی اینترنت ،وب سـایت پویا می باشـد ،در
ایـن میـان کتابخانـه هـا نیـز از این امـر مسـتثنی نیسـتند .طراحی وب
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عملکـرد آنهـا با عملکرد وب سـایت هـای کتابخانه ها در کشـورهای

پیشـرفته چشـمگیر مـی باشـد( .)6در پژوهـش هـای انجـام شـده در

ایـن زمینـه ،بیشـتر بـه کاربرپسـندی ،خدمـات مرجـع پرداخته شـده،

امـا مسـاله ی قابـل بررسـی که شـاید کـم تر مـورد توجه قـرار گرفته
اسـت اینکـه چه خدماتـی و منابعی از طریق وب سـایت کتابخانه های
دانشـگاهی ارائـه مـی شـود .لـذا هـدف این پژوهـش تعییـن وضعیت

خدمـات و منابـع اطالعاتـی ارائـه شـده در وب سـایت کتابخانه های

مرکـزی دانشـگاه هـای علوم پزشـکی کشـور اسـت .پژوهشـگران در
پژوهـش حاضـر بـه دنبال پاسـخگویی به سـواالتی از قبیل :نـوع منابع
موجـود در وب سـایت هـا ،خدمـات ارجاعـی و امانتـی ،قابلیت های

جسـتجو ،خدمـات مرجـع ،آموزشـی و انتشـاراتی کـه از طریـق وب
سـایت هـا قابل دسـترس اسـت ،بودند.

روش بررسی
مطالعـه ی حاضـر از نـوع توصیفـی  -پیمایشـی بـود کـه بـه

عنـوان ابـزار پژوهش ،چک لیسـتی بر اسـاس مطالعات پیشـین(8و)7
طراحـی شـد .در نهایـت چـک لیسـت محقـق سـاخته ،در دو بخـش،

بخـش اول اطالعـات کتابخانـه ای شـامل(نام کتابخانـه ،آدرس وب
سـایت و تاریـخ بررسـی) ،در بخـش دوم مربـوط بـه اطالعـات

اصلـی پژوهـش در چنـد قسـمت :منابع موجـود( 10عنـوان) خدمات

ارجاعـی( 12عنـوان) خدمـات مرجـع و فنـاوری هـای نویـن(23

عنـوان) خدمـات آموزشـی( 5عنـوان) ارائـه شـد .در مرحلـه ی آخـر

روایـی چـک لیسـت بـه تایید  8نفـر از متخصصـان علـوم کتابداری و
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ظهـور فنـاوری هـای نویـن در عرصـه ی ارتباطـات ،تغییرات

تکنولـوژی هـای جدیـد اطالعاتی بسـیاری از محدودیت هـای زمانی

مریم زرقانی و همكاران

اطلاع رسـانی رسـید .جامعـه ی پژوهـش تعـداد  36دانشـگاه علـوم

مـاه سـال  93ارزیابـی شـد .اطالعـات جمع آوری شـده با اسـتفاده از

سـپس براسـاس مـوارد تعییـن شـده در چـک لیسـت ،وب سـایت

قالـب جـداول ارائـه گردید.

پزشـکی که دارای وب سـایت کتابخانـه مرکزی بودنـد ،تعیین گردید.

آمـار توصیفـی و نـرم افـزار  spssنسـخه  18تحلیل شـد و یافته ها در

کتابخانـه هـا در مـدت  2مـاه ،از اول اردیبهشـت مـاه تـا آخـر خرداد

جدول  :1توزیع فراوانی منابع موجود در وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

وجود دارد

وضعیت

جمع

وجود ندارد

منابع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

پایگاه های اطالعاتی خریداری شده

32

88/9

4

11/1

36

100

مجالت الکترونیکی انگلیسی

28

77/8

8

22/2

36

100

مجالت الکترونیکی فارسی

29

80/6

7

19/4

36

100

کتاب های الکترونیکی انگلیسی

28

77/8

8

22/2

36

100

کتاب های الکترونیکی فارسی

17

48

19

52

36

100

پیوند به پایگاه های اطالعاتی علمی رایگان( )open accessانگلیسی

25

69/4

11

30/6

36

100

پیوند به پایگاه های اطالعات علمی( )open accessرایگان فارسی

28

77/8

8

22/2

36

100

پیوند به پایگاه های اطالعاتی آزمایشی

12

33/3

24

66/7

36

100

پیوند به پایگاه های اطالعاتی پایان نامه های داخلی

19

54

17

46

36

100

پیوند به پایگاه های اطالعاتی پایان نامه های خارجی

24

66/7

12

33/3

36

100

مطابـق بـا جـدول  ،1پایـگاه هـای اطالعاتـی در بیشـتر

وب سـایت کتابخانـه هـا وجـود دارد ،امـا تنهـا در  12وب سـایت،

پایگاه های اطالعات به صورت آزمایشی لحاظ شده اند.

جدول  :2توزیع فراوانی خدمات ارجاعی موجود در وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

وضعیت

136

دارد

جمع

ندارد

خدمات ارجاعی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

پیوند به سایر کتابخانه های داخلی

20

55/6

16

44/4

36

100

پیوند به کتابخانه های خارجی

11

30/6

25

69/4

36

100

پیوند به دانشگاه های ارائه دهنده ی آموزش مجازی

2

5/6

34

94/4

36

100

پیوند به لیست کتابخانه های داخل و خارج از کشور

2

5/6

34

94/4

36

100

پیوند به لیست مجالت داخلی کتابخانه

13

36/1

23

63/9

36

100

پیوند به لیست پایگاه های علمی

0

0

36

100

36

100

پیوند به موتورهای جستجوی علمی

4

11/1

32

88/9

36

100

پیوند به وب سایت ناشران

0

0

36

100

36

100

خدمات ناوبری

2

5/6

34

94/4

36

100

بولتن یا تابلوی اعالنات

34

94/4

2

5/6

36

100

پیوند به پایگاه های اطالعاتی کتابشناختی

29

80/6

7

19/4

36

100

پیوند به منابع و پایگاه های موضوعی

29

80/6

7

19/4

36

100
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یافته ها

بررســی خدمات ارائه شده در وب سایت...

مطابـق بـا نتایج جـدول  ،2بولتن یـا تابلوی اعالنات بیشـترین

مـوردی اسـت کـه در وب سـایت کتابخانـه هـا لحـاظ شـده اسـت و

خدمـات ناوبـری و پیونـد بـه وب سـایت ناشـران بیشـترین مـواردی

بـوده کـه در وب سـایت هـا لحاظ نشـده اسـت.

جدول  :3توزیع فراوانی خدمات امانت در وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دارد

وضعیت

جمع

ندارد

رزرو منابع

18

50

18

50

36

100

امانت و پس دادن منابع

10

27/8

26

72/2

36

100

امانت بین کتابخانه ای

3

8/3

33

91/7

36

100

طرح غدیر

0

0

36

100

36

100

طرح امین

0

0

36

100

36

100

خدمات تحویل مدرک

6

16/7

30

83/3

36

100

نتایـج جدول  ،3نشـان مـی دهـد رزرو منابع بیشـترین موردی

اسـت کـه در وب سـایت کتابخانـه هـا تعریـف شـده اسـت و طـرح

غدیـر و امیـن نیـز بیشـترین مـواردی هسـتند کـه در وب سـایت هـا
تعریـف نشـده اند.

جدول  :4توزیع فراوانی قابلیت های جستجو در وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دارد

وضعیت

جمع

ندارد

قابلیت های جستجو

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

جستجوی ساده

20

55/55

16

44/45

36

100

جستجوی پیشرفته

28

77/77

8

22/23

36

100

جستجوی عبارتی

1

2/77

35

97/23

36

100

عملگرهای بولی

9

25

27

75

36

100

الگوی ریشه یابی کلمات

0

0

36

100

36

100

امکان پاالیش جستجو

16

44/45

20

55/55

36

100

پیشنهاد کلیدواژهای مرتبط

1

2/77

35

97/23

36

100

رتبه بندی نتایج

22

61/12

14

38/88

36

100

جستجوی مروری

5

13/89

31

86/11

36

100

شخصی سازی نتایج

25

69/45

11

30/55

36

100

امکان جستجوی هستی شناسانه – محور(حرکت در سلسله مراتب
موضوعات)

2

5/56

34

94/44

36

100

مرور منابع

8

22/23

28

77/77

36

100

جستجو بر اساس فرمت منابع

23

63/9

13

36/1

36

100

یافتـه هـای جـدول  4نشـان مـی دهـد کـه در وب سـایت

کلیـدواژه های مرتبط ،جسـتجوی عبارتی ،جسـتجوی مـروری ،امکان

پیشـرفته بیشـترین مـوردی اسـت کـه در وب سـایت هـا لحاظ شـده

همچنیـن در پاسـخ بـه سـوال پنجـم ایـن پژوهـش ،مشـخص

سـایت هـا لحـاظ نشـده اسـت .نیـاز اسـت بـرای بازیابی دقیـق تر و

پسـت الکترونیـک بـا  83/3درصـد ،برای خدمـات مرجـع و خدمات

کتابخانه های مرکزی دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور ،جسـتجوی

جسـتجوی هسـتی شناسـانه – محـور ،در وب سـایت هـا لحاظ شـود.

و الگـوی ریشـه یابـی کلمـات بیشـترین مـوردی اسـت کـه در وب

شـد کـه کتابخانـه هـای مرکـزی دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور

بهتـر اطالعـات مـواردی از قبیـل الگوی ریشـه یابی کلمات ،پیشـنهاد

( ،44/4% RSS (Rich Site Summaryاگهـی رسـانی جاری ،13/9%
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خدمات امانتی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مریم زرقانی و همكاران

فـرم تمـاس با مـا  ،41/7%سـرویس راهنمـا  ،55/6%از کتابـدار بپرس

اسـت کـه نقـش مهمـی در فراینـد آمـوزش و پژوهـش دارنـد .ایـن

( ،19/4% )Voice Over Internet Protocolپادکسـت ،27/8%

از جهـت اعتبـار منابـع و خدمـات جایـگاه ویـژه ای پیـدا کننـد(.)3

شـخصی) ،50%سـرویس پیـام فـوری  ،2/8%گـروه بحث و نقـد منابع

پژوهـش ،در مبحـث منابـع ضـروری اسـت پایـان نامـه ،کتـاب هـای

 ،52/8%گفتگـوی همزمـان( ،25% )Chatتلفـن از طریـق اینترنـت

ویدئـو کسـت  ،0%وب کسـت  ،47/23%کتابخانـه ی من(پروفایـل

کنفرانـس  ،2/8%خدمـات( ،0% )Alertتورهـای کتابخانـه ای  ،5/6%و
دسترسـی بـه خدمـات از طریـق موبایـل  2/8%را بـه خـود اختصاص
دادند.

بـا توجـه بـه نقـش مهـم وب سـایت کتابخانـه مطابـق بـا یافتـه های
الکترونیـک ،پایـگاه هـای اطالعاتـی رایـگان ،در وب سـایت هـا

قـرار گیرنـد ،تـا علاوه بـر خریـد و تهیـه پایگاه هـای مفیـد محتوای

مناسـب بـر اسـاس خریـد کنسرسـیومی فراهـم گـردد Pareek .و
 Guptaنیـز بـر تهیـه و در اختیـار گـذاردن محتـوای مناسـب در وب

در پاسـخ بـه سـوال ششـم پژوهـش مشـخص شـد ،آمـوزش

سـایت کتابخانـه تاکیـد کـرده انـد و محتوایـی از قبیـل :کتـاب هـای

بـود ،در صورتـی کـه آمـوزش حـق تالیـف الکترونیکـی در هیـچ یک

نمایشـگاه هـا و سـمینارهای آنالیـن ،دسـت نوشـته هـا ،و نقشـه هـا

اسـتادان و دانشـجویان(اطالع یابـی و نـگارش مقاالت علمـی) ،2/8%

پژوهـش داسـتانی و همکارانـش مشـخص شـده اسـت کـه از نظـر

و کارگاه هـای آموزشـی بـرای کاربران(جسـتجو در پایـگاه هـا و

امنیـت ،کاربردپذیـری و تعامـل خدمـات مـی باشـد( .)10اخوتـی و

بررسـی انتشـارات کتابخانـه ای و کتابـداری در وب سـایت

بـه طراحـی زیبایـی شناسـی و مینیمالیسـتی آنهـا دانسـته انـد(.)11

داد کـه تـازه هـای کتابخانـه و مرجـع بـا  ،69/4%بیشـترین مـورد

بخـش هـای وب سـایت بـرای بازیابـی اطالعات مـی باشـد ،توانایی

نشـده اسـت .معرفـی منابـع و پایـگاه هـا و حیطـه هـای موضوعـی و

در جسـتجو و دسترسـی بـه منابـع بـا در نظـر گرفتـن عواملـی چون

 41/68%و  11/1%را بـه خـود اختصـاص دادنـد.

ظاهـری ،میـزان ربط ،انتقال جسـتجوها ،اعلان نتایج دقیـق با کمترین

بحث

همگی به منظور دسترسـی سـریع و آسـان و جلوگیری از سـردر گمی

اسـتفاده از کتابخانـه بـا  ،77/8%در بیشـتر وب سـایت هـا ارائـه شـده

الکترونیـک ،مجلات ،پایـگاه هـای اطالعاتـی ،سـی دی رام هـا،

از وب سـایت هـا تعریـف نشـده بـود .مـوارد دیگـر شـامل آمـوزش

را بـرای ارتقـای محتـوای وب سـایت هـا پیشـنهاد مـی کننـد( ،)9در

کارگاه هـای آموزشـی بـرای کتابـداران بـه صـورت مجـازی ،19/4%

کاربـران کیفیـت وب سـایت هـا مربـوط بـه ابعـاد محتـوا ،تراکنش و

اطالع یابی)  66/7%را به خود اختصاص دادند.

همکارانـش بیشـترین مشـکل وب سـایت هـا کتابخانـه ای را مربـوط

کتابخانـه هـای مرکزی دانشـگاه هـای دولتی وزارت بهداشـت نشـان

قابلیـت هـای جسـتجو در وب سـایت کتابخانـه یکـی از مهـم تریـن

تعریـف شـده اسـت و بروشـور نیز بـا  ،2/8%بیشـترین مـورد تعریف

یـک وب سـایت بـه ارائـه ی بارزتریـن قابلیـت هـای کمـی و کیفـی

مجلات مربـوط بـه کتابخانـه و کتابـداری نیـز هـر یـک بـه ترتیـب

سـرعت دسترسـی ،دقـت و انطبـاق مطالب بـا هدف جسـتجو ،زیبایی

میـزان ریـزش کاذب اطالعـات ،فعـال بـودن پیوندهـا و رابطـه هـا

امـروزه کتابخانـه هـا از امکانـات گسـترده ی اینترنـت بسـیار

جوینـده ی اطالعات بخشـی از توانایی های یک وب سـایت مناسـب

دسـترس پذیـری دانـش را گسـترش داده و بـه شـکل پیوسـته امـکان

در وب سـایت هـا امـری الزم اسـت .در نتایـج ایـن پژوهـش نیـز بـه

کـرده انـد کـه منجر بـه توانایـی تحقق شـعار "دسترسـی به بیشـترین

ریشـه یابـی کلمـات ،جسـتجوی عبارتـی ،پیشـنهاد کلیـدواژه هـای

اسـت .وب سـایت هـای کتابخانه ای طیف وسـیعی از خدمـات را در

سـایت کمـک مـی کنـد Lqbal .و  Warraichنیـز در پژوهـش خـود

بـرای ارتقـای خدمـات در مرکـز اطالعاتـی خـود متقاعد شـده اند .با

کـرده انـد ،ماننـد توانایـی یادگیـری و کنتـرل و راهنمایـی اسـتفاده از

از ایـن امـکان بهتریـن بهـره را ببرنـد و فعالیـت هـا و خدمـات خـود

سـایت کتابخانـه هـا از دیگـر توانایـی هـای وب سـایت هاسـت کـه

از یـک شـاهراه اطالعاتـی غنـی و مجموعـه خدمـات کتابخانـه ای

پیونـد بـه وب سـایت ناشـران ،پیوند بـه لیسـت کتابخانه هـای داخل

بهـره بـرده انـد و بـه واسـطه ی آن دامنـه ی خدمـات و فعالیـت های

اسـت .لـذا بـه کار بـردن مـواردی کـه بازیابی دقیـق تر را فراهـم کند،

تبـادل و اتصـال بـه زنجیـره های خدمات و اشـاعه ی دانـش را فراهم

غیـر از کاربـرد جسـتجوی سـاده و پیشـرفته ،مـواردی هماننـد الگوی

دانـش در کمتریـن زمان خـارج از محدودیت مکان" را فراهم سـاخته

مرتبـط و سـایر مـوارد الزم بـه ارتقـا و اثرگـذاری و موثـر بـودن وب

بـر مـی گیرنـد ،از ایـن رو مدیـران بـه اهمیـت و تاثیر وب سـایت ها

کـه مـوارد کاربر پسـندی و رضایت کاربران از وب سـایت را بررسـی

توجـه بـه امکانات متنـوع اینترنت ماننـد وب ،کتابخانه ها توانسـته اند

وب سـایت ،اشـاره کـرده انـد( .)12ارائـه خدمـات ارجاعـی در وب

را ارتقـا دهنـد( .)4وب سـایت کتابخانـه هـای دانشـگاهی بازنمونـی

یافتـه هـا نشـان مـی دهـد کـه در وب سـایت ها بـه مـواردی از قبیل:

138

مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  11خرداد و تیر 1396

Downloaded from payavard.tums.ac.ir at 15:13 IRDT on Tuesday April 23rd 2019

 ،22/2%تـاالر گفـت و گـو  ،0%فرم وبی  ،0%راهنماهـا  ،27/8%ویدئو

شـاهراه هـای اطالعاتی توانسـته انـد در بیـن کاربران وب سـایت ها،

بررســی خدمات ارائه شده در وب سایت...

و خـارج ،خدمـات ناوبـری ،پیونـد بـه موتورهـای جسـتجو توجـه

در جهـان ،داشـتن یـک وب سـایت پویـا اسـت( .)4در مقاله رشـیدی

ارجاعـی و سیسـتم هدایـت مناسـب در وب سـایت کتابخانـه تاکیـد

کـه ایـن امر مسـتلزم فراگیـری و شـیوه اسـتفاده از فنـاوری های وب

چندانـی نشـده اسـت .در همین ارتبـاط  Pareekو  Guptaبر خدمات
دارنـد کـه خدمـات ارجاعـی مناسـب بـه مراجعـه کننـدگان و جامعه

گیـرد( .)9خدمـات امانت در وب سـایت کتابخانه ای شـامل مواردی
هماننـد :خدمـات تحویـل مـدرک و امانت بیـن کتابخانه ای می شـود

کـه بـا اسـتفاده از آن دسـترس پذیـری اطالعـات در وب سـایت هـا
آسـان تـر مـی گـردد .در پژوهـش مهدیـان و همـکاران نیـز بر مسـاله

دسـترس پذیـری تاکیـد شـده اسـت که میـزان دسـترس پذیـری وب
سـایت کتابخانـه هـای وزارت علـوم زیـر  50درصـد اسـت کـه بـا

نتیجـه ی مطلـوب فاصلـه ی بسـیار دارد( .)13همچنیـن اصنافـی و
همـکاران در ارتبـاط بـا وضعیـت وب سـایت کتابخانه های دانشـگاه

 2در وب سـایت کتابخانـه هـا توسـط کتابـدارن مـی باشـد( .)15بـر
ایـن اسـاس بازبینـی دوره ای وب سـایت هـا بـا توجـه بـه تحقیقات

انجـام شـده و نتایـج ایـن مطالعـه امـری ضـروری بـه نظـر می رسـد
تـا وب سـایت از پویایـی و خدمات رسـانی مناسـبی برخوردار شـود.

در جهـت انجـام پژوهـش محدودیـت اساسـی کـه پژوهشـگران با آن
روبـرو بودنـد دسترسـی بـه تمـام صفحـات وب سـایت هـا بـود کـه
در بعضـی مـوارد سـطح دسترسـی تنهـا بـرای کاربـران خـاص همان

دانشـگاه تعریـف شـده بود.

نتیجه گیری

شـهید بهشـتی بیـان کـرده اند که ایـن وب گاه هـا از لحـاظ کارآمدی

بـر اسـاس یافتـه هـا و نتایـج و پژوهـش هـای مرتبـط ،وب

فاصلـه زیـادی دارنـد( .)6مطابـق با ایـن دو تحقیـق و نتایـج پژوهش

و آینـده ی پیـش رو ،بـه منظـور مشـارکت در مجامـع علمـی در

مشـخص شـد کـه نیـاز اسـت در وب سـایت هـا فنـاوری هـای الزم

و کتابخانـه هـا ،برقـراری ارتباطـات مسـتمر بـرای شـناخت راه هـای

آنهـا افزایـش یابـد .بـه کارگیـری فنـاوری های نویـن بسـیار هزینه بر

کـردن کتابخانـه هـا از ارائـه خدمـات تکنولـوژی جزیـره ای و به کار

پذیـرش و بـه کار گیـری آن امتنـاع مـی کننـد در حالی که اسـتفاده از

پویایـی کتابخانـه هـا در اسـتفاده از فنـاوری هـای روز و کارا بـرای

کتابخانـه ای و مرجـع جهانـی ،آسـان و زمینـه سـاز هـر چـه بیشـتر

مـی شـود .در ایـن راسـتا نیـاز اسـت کـه وب سـایت کتابخانـه برای

سـایت هـا نیـز شـرایط مناسـبی ندارنـد .ارتقـای وب سـایت هـا

برتـر دنیـا شـود .لـذا مـواردی چـون اسـتفاده از بیشـترین محتـوای

مـی باشـد .علـی بیـک و همـکاران نیـز در ارزیابـی کیفی وب سـایت

فنـاوری هـای نویـن حاصـل آمـده از وب  2و وب  3کـه ارتباط را در

حـد مطلـوب و " قابلیـت اسـتفاده و قابلیـت اجرایی" وب سـایت ها

کتابخانـه ای اسـت کـه بایـد زمینه ی اسـتفاده بـا ارائـه ی خدمات به

و بازنگـری دوره ای وب سـایت از لحـاظ بـه روزکـردن خدمـات

ارتقـای وب سـایت کتابخانـه در جهـت ارائه ی بیشـترین محتوا برای

بـر اسـاس نظـر عبـد خـدا مهـم تریـن راه اتصـال کتابخانـه هـا و

و اسـتفاده از برنامـه های آموزشـی در وب سـایت کتابخانـه ها جهت

و کاربردپذیـر بـودن بـرای ارائـه خدمـات تـا وب گاه هـای کارآمـد

سـایت کتابخانـه هـا بایـد بـرای ارائـه ی خدمـات در عصـر حاضـر

حاضـر در ارتبـاط بـا خدمـات ارجاعـی و وضعیـت امانـت ،نیـز

جهـان فعالیـت نماینـد .روزآمـد نگـه داشـتن توانایـی هـای کتابداران

و بـه روز بـه کار گرفتـه شـود تـا سـطح دسترسـی و خدمات رسـانی

جدیـد ،اسـتفاده و بـه کارگیـری فنـاوری هـای نوین در جهـان دوری

و گـران بـه نظـر مـی رسـد بر ایـن اسـاس مدیـران در کتابخانـه ها از

بـردن هزینـه های مناسـب بـرای تهیـه فناوری هـای مناسـب موجب

فنـاوری های وب ،ارتباطـات و تبادل اطالعات را بـرای ارائه خدمات

ارائـه خدمـات بدون محدودیـت زمانی و مکانـی به اسـتفاده کنندگان

ارتبـاط کاربـران بـا کتابخانـه شـده اسـت .خدمـات آموزشـی وب

ارائـه ی خدمـات مناسـب تـر ،همـگام بـا وب سـایت کتابخانـه های

و بـاال بـردن سـواد و مهـارت هـای اطلاع یابـی کاربـران ضـروری

مفیـد و مناسـب بـا نیـاز کاربـران ،شـیوه هـا و قابلیت های جسـتجو،

کتابخانـه هـا بیـان کـرده اند که وضعیـت "کارایی" وب سـایت ها در

دنیـای امـروزی سـهل تـر کرده اسـت جـزو الینفک وب سـایت های

در حد متوسـط ارزیابی شـده اسـت که ایـن مطالب حاکـی از ارزیابی

بهتریـن شـکل صـورت گیرد .لذا پیشـنهاد می شـود مـواردی از قبیل:

و منابـع در جهـت کارایـی بـاالی وب سـایت هـا مـی باشـد(.)14

کاربـران ،اسـتفاده از فنـاوری هـای نویـن در وب سـایت کتابخانـه ها

سـازمان هـای اشـاعه دهنـده ی اطالعـات به دسترسـی پذیـری دانش

ارتقـای مهـارت هـای اطلاع یابی کاربـران انجام شـود.
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Background and Aim: The application of information technology for the delivery
of library services through websites has removed many temporal and spatial
limitations. This study aimed to identify the available services and resources on the
websites of central libraries at universities of medical sciences in Iran.
Materials & Methods: The population of this descriptive study comprised 36
central-library websites of medical universities in Iran. A researcher-made checklist
was used to collect data, which were then analyzed through descriptive statistics
using SPSS 18.
Results: According to the findings, “electronic mail”, “access to services via mobile”
and “how-to-use-a-library instructions” were mentioned as modern technologies in
83.3%, 2.8% and 77.8% of websites, respectively. However, nothing was found on
“e-learning copyright”. Concerning librarianship and library publications, 69.4% of
websites included “new library sources and references”.
Conclusion: Considering the daily development of information technology, it
is essential to regularly revise library websites and employ new technologies to
enhance them.
Keywords: Central Library, Websites, Library Services, Universities of Medical
Sciences in Iran
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