عنوان:

ارزیابی كيفيت محتوایی درونی و بيرونی وبسایتهای
كتابخانهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران به عنوان
زیرساختهای اشاعه اطالعات
پژوهشگران:
اسماعیل مصطفوی
دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
Esmdoc@gmail.com
حمیدرضا کیانی
کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی
hrkianih@gmail.com
الهام احمدی
کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی
ahmadielham2012@gmail.com
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مقدمه و بيان مسئله
پیدايش فناوريهای نوين ارتباطی و شبکه های جهانی از عوامل ايجاد پديدهای به نام «وب سايت»
هستند .وبسايتها از جمله نقاط اتصال و ارتباط کاربران با پديدآورندگان و کارگزاران اطالعات در
سازمانهای تجاری و خدماتی و  ...شده اند .در شرايط جديد ،کتابخانهها نیز تغییراتی را در زمینهی
ارائهی خدمات اطالعاتی به کاربران به وجود آوردند؛ به اين صورت که امروزه بخش عمدهای از
خدمات کتابخانهها از طريق وب سايت کتابخانهها قابل دسترس میباشد.

در اين راستا ،وبسايت کتابخانهها به يك دروازهی اطالعاتی پويا ،انعطافپذير ،کاربرپسند،
گسترده و رو به رشد تبديل شدهاند .برای برخورداری از يك وبسايت کارا و موفق ،توجه به
نگهداری و روزآمدسازی محتويات آن الزم و ضروری است و راهکاری مهم برای ارائهی چهرهای
پويا و فعال از مجموعه مورد نظر موجود در کتابخانه ،در دنیای وب است.
از اينرو در پژوهش حاضر به بررسی کیفت محتوايی اطالعات و خدمات ارائه شده در وب سايتهای
کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی کشور ،به عنوان يکی از محمل های ارائه اطالعات،
پرداخته شده است.
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هدف و سواالت پژوهش

هدف پژوهش حاضر ارزيابی وضعیت موجود وبسايتهای کتابخانهای دانشگاههای علوم
پزشکی ايران از لحاظ معیارهای مربوط به محتوای درونی و بیرونی آنها است.
برای دستیابی به اين هدف سواالت زير بررسی خواهد شد:
.1وضعیت وب سايت کتابخانه ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور از لحاظ معیارهای
محتوای درونی چگونه است؟
.2وضعیت وب سايت کتابخانه ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور از لحاظ معیارهای
محتوای بیرونی چگونه است؟
.3وضعیت رتبه بندی کلی وب سايت کتابخانه ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور از
لحاظ معیارهای محتوای درونی و بیرونی چگونه است؟

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش ،پیمايشی توصیفی و نوع مطالعه کاربردی است.
گردآوری دادهها از طريق تحلیل محتوای وبسايتهای کتابخانهای دانشگاههای علوم پزشکی ايران
صورت پذيرفته است.
جامعهی پژوهش شامل وبسايتهای کتابخانهای دانشگاههای علوم پزشکی ايران (از میان  49دانشگاه
علوم پزشکی ،تعداد  43دانشگاه دارای وبسايت کتابخانه بودندکه جامعۀ پژوهش در نظر گرفته شدند)
بود.
ابزار گردآوری دادهها عبارت است از سیاههی ارزيابی معتبری که از طريق بررسی متون و پژوهشهای
مشابه ،مشورت با صاحبنظران علم اطالعات و دانششناسی و متخصصان طراحی و پشتیبانی وبسايت و
مقايسه با وبسايت کتابخانههای  5دانشگاه خارجی سنجیده شد .امتیاز هر يك از معیارها به اين نحو بود
که عناصر و ويژگیهای وبسايتهای کتابخانهای دانشگاهی مورد بررسی ،از نظر وجود و عدم وجود
عناصر ،مورد بررسی قرار گرفت .امتیازات در نظر گرفته شده برای گزينههای مربوط به وجود و عدم وجود
به ترتیب عبارتند از :بله=  1و خیر= .0جمع امتیازهای مربوط به معیارهای محتوای درونی و محتوای بیرونی
امتیاز نهايی هر يك از وب سايتها را شامل می شد..
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پيشينه پژوهش
مطالعات داخل کشور
ورع و حیاتی ()2007
ورع و پرتو ()2009
نوشینفر و نیکزاد ()2009
حمدیپور ()2011
علی بیگ و ديگران ()2011
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مطالعات خارج کشور
راوارد (.)2001
آری و می کانگ ()2001
محمد حنفی ،آنجانا و نگوپال () 2010
شوکال و تريپاتی ()2010
استوجانووسکی ()2010

یافته های پژوهش

جدول  .1معيارهای مربوط به محتوای درونی و مجموع امتيازات كسب شده
معیار

وضعيت محتوای درونی

درباره كتابخانه

بیان اهداف و رسالت کتابخانه
تاریخچه کتابخانه
ساعات کار کتابخانه
معرفی بخشهای مختلف کتابخانه

معرفی کارمندان کتابخانه

در  7معیار مربوط به «درباره کتابخانه» :میانگین
62/46(26/86درصد)؛
در  5معیار مربوط به «درباره وبسايت» :میانگین
30/23( 13درصد)؛
در  4معیار مربوط به «امانت»:میانگین 11/75
(27/32درصد)؛
در  6معیار مربوط به «مرجع و اطالعرسانی»:
میانگین 18/60( 8درصد)؛
در  19معیار مربوط به «ابزارهای تحقیق» :میانگین
 26/44( 11/37درصد)؛
در  3معیار مربوط به «خدمات ويژه» :میانگین
31/79( 13/67درصد)
در  3معیار مربوط به «آموزش» :میانگین 24/33
(56/58درصد)؛

در مجموع يافتهها نشان میدهد در
وبسايتهای کتابخانهای مورد مطالعه 34/04
محتوای درونی درصد رعايت شده است.

درباره وب سایت

امانت

مرجع و
اطالعرسانی

ابزارهای تحقيق

آموزش

مسئولین
مسئولین بخشها
کتابداران

FAQ
ارائه خدمات مرجع از طریق پست الکترونیکی
از کتابدار بپرس
ارائه خدمات اشاعه گزینشی
اطالعات
آگاهی رسانی جاری
سایر خدمات
خدمات تحویل مدرک
امانت بین کتابخانهای
امکان دسترسی به فهرست پیوسته کتابخانه
امکان دسترسی به فهرست کتابخانه های دیگر
دسترسی به مجالت اشتراکی دانشگاه
دسترسی به پایگاههای اطالعاتی اشتراکی دانشگاه
اطالعات کتابشناسی
چکیده
ارائه پایان نامه های انجام شده در دانشگاه
متن کامل
اطالعات کتابشناسی
چکیده
ارائه ی طرحهای پژوهشی انجام شده در دانشگاه
متن کامل
مجموعه خاص دارد
اطالعات کتابشناسی

راهنمای موضوعی

خدمات ویژه

جمع امتیاز

تاریخ ایجاد وب سایت
معرفی طراحان وب سایت
بیان اهداف وب سایت
دارا بودن نقشه وب سایت
دارا بودن نمایه
امکان رزرو وضعیت امانت عضو
امکانات رزرو
امکانات تمدید
امکان دسترسی به فهرست پیوسته کتابخانه

دسترسی به مجموعه های خاص

ارائه متون و برنامهها

19
28
21
31
31
27
26
1
4
1
22
37
13
12
12
10
14
13
0
1
6
14
14
4
36
36
18
2
0
18
1
0
17
17

دسترسی به صورت لینك

0

دسترسی به چکیده
دسترسی به متن کامل

2
0

دسته بندی منابع اطالعاتی
براساس موضوع به صورت کلی

37

دسته بندی منابع اطالعاتی
براساس موضوع به صورت
جزئی و تحلیلی

1

دسته بندی منابع اطالعاتی
براساس رشته دانشگاهی

3

شیوهنامهها
خدمات به گروههای خاص
امکان سفارش منابع توسط کاربران
دارا بودن موتورجستجوی داخلی

7

Help
Tutorial
Link to programs

10
2
14
25
30
0
43

یافته های پژوهش

وضعيت محتوای درونی

با توجه به مقادير ذکرشده وبسايتهای کتابخانهای دانشگاه علوم پزشکی شاهد با  29معیار ،دانشگاه
علوم پزشکی ياسوج با  28و علوم پزشکی کردستان با  26معیار از مجموع  47معیار مربوط به محتوای
درونی بیشترين امتیاز و وبسايتهای کتابخانهای دانشگاه علوم پزشکی بابل و همدان با  6معیار و
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با  3معیار کمترين امتیاز را به خود اختصاص دادهاند.
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یافته های پژوهش
وضعيت محتوای بيرونی

جدول  .2معیارهای مربوط به محتوای بیرونی و مجموع امتیازات کسب شده 9
جمع امتیازها
پیوند با سايتهاي مرتبط

در  4معیار مربوط به «پیوند با سايتهای مرتبط»:
میانگین  61/05( 26/25درصد)؛
در  5معیار مربوط به «پیوند با منابع مرجع رايگان»:
میانگین  69/77( 30درصد)؛
در  5معیار مربوط به «دستهبندی منابع مرجع
رايگان» :میانگین  39/07( 16/8درصد)
در  4معیار مربوط به «پیوند با موتورهای جستجو»:
میانگین  2/32( 1درصد)؛
معیار مربوط به «پیوند با دروازههای اطالعاتی
موضوعی» 27 :وبسايت ( 62/79درصد)؛
معیار مربوط به «پیوند با صفحه اول دانشگاه» در 25
وبسايت ( 58/14درصد)؛
معیار مربوط به «ساير پیوندهای مفید» (سايتهای
مربوط به پیداکردن نرمافزار ،سازمانها و غیره)25 :
وبسايت ( 58/14درصد)؛

در مجموع يافتهها نشان میدهد در وبسايتهای
کتابخانهای مورد مطالعه  45/40محتوای بیرونی درصد
رعايت شده است.

پیوند با منابع مرجع
رايگان

دستهبندي منابع مرجع
رايگان به شکل منطقی

پیوند با موتورهاي جستجو

معیار

کتابخانهها

26

مراکز اطالعرسانی

34

دانشگاهها

17

سایت همایشها و
کنفرانسها و گروههای بحث

28

مجالت الکترونیکی رایگان

32

کتابهای الکترونیکی رایگان

33

پایگاه های اطالعاتی رایگان

32

روزنامه ها

26

سایر منابع مرجع رایگان

27

نظم موضوعی

36

بر اساس رشته دانشگاهی

29

بر اساس نوع

9

بر اساس زبان

4

نظم الفبایی

6

پیوند دارد

4

انواع مختلف

0

موضوعی

0

ابر موتورهای جستجو

0

پیوند با دروازههاي اطالعاتی

27

پیوند با صفحه اول دانشگاه

25

ساير پیوندهاي مفید (سايتهاي مربوط به پیدا کردن
نرمافزار ،سازمانها و غیره)

25

یافته های پژوهش

در مجموع يافتههای پژوهش نشان میدهد که در وبسايتهای کتابخانهای دانشگاههای علوم
پزشکی ايران در مورد عناصر محتوای درونی 34/04درصد ،محتوای بیرونی 45/40درصد و در مجموع
37/55درصد عوامل اطالعاتی مورد بررسی ،رعايت شده است.

با توجه به مقادير ذکر شده وبسايتهای کتابخانهای دانشگاه علوم پزشکی شاهد و شهید بهشتی با دارا
بودن  16معیار و دانشگاه علوم پزشکی تبريز با  15معیار و دانشگاههای علوم پزشکی تربت حیدريه،
تهران ،سمنان ،شهرکرد و مشهد با  14معیار از  20معیار موجود بیشترين امتیاز و همچنین وبسايتهای
کتابخانهای دانشگاههای علوم پزشکی بندرعباس ،کردستان ،ياسوج و يزد با  4معیار و دانشگاه علوم
پزشکی ارتش تنها با  1معیار کمترين امتیاز را به خود اختصاص دادهاند.
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یافته های پژوهش

جدول  .3جامعهی مورد بررسی و امتیازات کسب شده
محتواي
درونی

محتواي
بیرونی

مجموع
امتیاز

1

دانشگاه علوم پزشکی شاهد

29

16

45

2

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

25

14

39

3

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

19

16

35

4

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

23

12

35

5

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

22

13

35

6

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

20

14

34

7

دانشگاه علوم پزشکی تبريز

18

15

33

8

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

21

11

32

9

دانشگاه علوم پزشکی ياسوج

28

4

32

10

دانشگاه علوم پزشکی تهران

17

14

31

11

دانشگاه علوم پزشکی قم

22

9

31

رديف

وبسايتهای کتابخانهای
دانشگاههای علوم پزشکی شاهد
()45؛
مشهد ()39؛
شهید بهشتی ( ،)35شیراز (،)35
کرمان ()35
رتبههای اول تا سوم

همچنین وبسايت کتابخانه
دانشگاههای علوم پزشکی بابل
( )12و ارومیه ()9
رتبههای  42و 43

نام دانشگاه

بحث و نتيجه گيری
از میان معیارهای ارزيابی محتوای وب سايت ها پشتیبانی حدود  37/55درصد معیارهای
مورد بررسی ،رعايت شدهاند.
مقايسه يافتههای پژوهش حاضر با پژوهشهای انجام شده مرتبط نشان میدهد که
وبسايتهای کتابخانهای دانشگاهی کمتر از نیمی از معیارهای محتوايی را رعايت کردهاند
(ورع و پرتو .)1388 ،در مجموع وضعیت وبسايت کتابخانههای دانشگاههای ايران ،علیرغم
تحقیقات و پژوهشهای صورت گرفته در اين زمینه رضايتبخش نمیباشد؛ و اين
نشاندهندهی اين است که طراحان اين وبسايتها از نتايج پژوهشهای موجود در طراحی
وبسايت کتابخانهها استفاده چندانی نکردهاند .نکتهی قابل توجّه اين است که برخی از
وبسايتهای کتابخانه ای دانشگاههای علوم پزشکی علیرغم داشتن گروههای علم اطالعات
در حوزهی علوم پزشکی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.
در طراحی عوامل و عناصر مربوط به وبسايت کتابخانههای دانشگاهی عالوه بر در نظر گرفتن
اهداف کتابخانه و شناخت مخاطبان ،توجّه به معیارهای کاربردپذيری وبسايت برای کاربر
نهايی بسیار مهم تلقی میشود.
همپنین نیاز است بعد از طراحی وبسايت کتابخانه بايد عواملی به عنوان پشتیبانان
وبسايت ،کار روزآمدسازی و نگهداری وبسايت را بر عهده گیرند.
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پيشنهادهای پژوهش
.1

.2

.3

.4

.5

کتابخانههای دانشگاههای مورد مطالعه بايد به ارائه خدمات تمديد و رزرو منابع امانتی از
طريق وبسايت کتابخانه توجه بیشتری نمايند.
در وب سايتهای کتابخانهای دانشگاههای علوم پزشکی ايران به بخش میز مرجع مجازی
و خدمات اطالع رسانی توجه چندانی نشده است .با توجه به اهمیت اين بخش در سرعت
و سهولت دسترسی به اطالعات مفید پیشنهاد میشود توجه الزم را در اين بخش اعمال
نمايند .خدمات گزينشی اطالعات از آن جمله است .همچنین استفاده از فناوریهايی
مانند  ،RSSعامل مهمی در ايجاد محیط تعاملی با کاربران از طريق خدمات آگاهیرسانی
جاری است.
امکان ارائه ابزارهای تحقیق و خدمات آموزشی و دسترسی به چکیده پاياننامه و
طرحهای انجام شده و دستهبندی منابع اطالعاتی براساس موضوع يا رشته به صورت
جزئی و تحلیلی به منظور راهنمايی پژوهشگران در دسترسی به منابع مورد نیاز فراهم
گردد.
وبسايتهای کتابخانههای مورد بررسی بايد عالوه بر ايجاد دسترسی به منابع مرجع
رايگان در دستهبندی موضوعی يا رشتهای منابع نیز همت نمايند .برقراری پیوند با
موتورها و ابرموتورهای جستجو در دستیابی کاربران وبسايت به اطالعات برون
کتابخانهای نیز حائز اهمیت است.
وجود نظر بخش نظرخواهی کاربران در وبسايت میتواند باعث شناسايی نقاط قوت و
ضعف وبسايت شود.
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