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62-69 صفحات ؛5139 بهار و تابستان ؛اول شماره ؛ره دومدو ؛نوینپزشکی رسانی اطالعمجله   

 دهیچک
طالعاتی توانند در ارائه آموزش سواد اهستند و می کاربران با ارتباط جهت دانشگاهی هايکتابخانه ابزارهاي تریناساسی از یکی هاسایتوب :مقدمه

هاي علوم پزشکی کشور هاي مرکزي دانشگاهسایت کتابخانههاي سواد اطالعاتی در وببه کاربران مفید باشند. هدف این پژوهش بررسی ارائه آموزش
 .بوده است

 تاریخ از هاسایتین وبا دهد.می تشکیل علوم پزشکی ایران هايدانشگاه هايکتابخانه از سایتوب 54 ،را پیمایشی پژوهش این جامعه :هاوش ر
با  هااست و داده شده استفاده گزینه 10 شامل ايسیاهه از هاداده آوريجمع جهت مستقیم بررسی شدند. صورت به 15/10/1393 تا 30/9/1393

 .گرفت قرار تحلیل مورد Excel افزارنرم استفاده از
 ساعات و کتابخانه پرسنل کتابخانه، معرفی و تاریخچه شامل(ما  درباره گزینه اده ازاستف میزان بیشترین که داد نشان پژوهش هايیافته :ها یافته

 41/7 با مجالت (بدون استفاده) و فهرست هاسخنرانی و هاکارگاه ها،کنفرانس ها،گزینه همایش از استفاده میزان کمترین و درصد 96/62 با )کاري
 بابل، و درصد 60 با کرمان و گناباد مشهد، درصد، 70 با بیرجند و گیالن پزشکی علوم انشگاهد هايکتابخانه سایتهمچنین وب .بوده است درصد

 هاي اول تا سوم بودند.حائز رتبه اطالعاتی، به ترتیب سواد آموزش ارائه معیارهاي از استفاده درصد 50 با شیراز و تبریز بوشهر، بندرعباس،
 را اطالعاتی سواد هايآموزش مطلوب طور به پزشکی علوم دانشگاه هايکتابخانه که است آن از حاکی پژوهش این نتایج :گیريتیجهنبحث و 

 بایستمیها سایتاین وب ئوالنبنابراین مس .است پایین حد در شانسایتوب در هاآموزش این ارائه میزان و دهندنمی ارائه سایت خودوب در
 به نحو مطلوب به کار گیرند. ت خوددر سای را معیارهاي ارائه سواد اطالعاتی

 .سایت، کتابخانه مرکزي، دانشگاه علوم پزشکیسواد اطالعاتی، وب :هاکلیدواژه
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 مقدمه: 
شبکه جهانی وب، از زمان پیدایش توانسته است نقش مهمی را در 

هاي کاربردي مختلف همچون تجارت، آموزش، صنعت، تفریح و حوزه
عنوان  آوري بهسریع کاربرد این فن سرگرمی ایفا نماید. با گسترش

هاي دانشگاهی نیز به سمت ابزاري جهت دسترسی به اطالعات، کتابخانه
. از زمان تولد این ]1[ اندحضور قدرتمند در این شبکه حرکت کرده

ها را هاي موجود در کتابخانهشبکه جهانی، اینترنت بسیاري از جنبه
ها به تکاپو افتاده، محتواي خانهاي که کتاببه گونه .متحول ساخته است

 نویسنده مسئول: 
 میثم داستانی 

 کتابداري و اطالع رسانی ،ناس ارشدکارش
 .ایران، گناباد ؛، دانشگاه علوم پزشکی گناباد
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ر اند و حضور خود را داطالعاتی خویش را در محیط وب توسعه داده
 اند.این محیط به تثبیت رسانده

ها کتابداران نیز به مزایاي برخورداري از همزمان با این پیشرفت
اند تا صدد آن برآمده اند و دراي به خوبی واقف شدهسایت کتابخانهوب

 اي خود را از این طریق ارائه نمایندو خدمات اطالعاتی و کتابخانهمنابع 
 ها و به. براي دسترسی به اطالعات انبوه موجود در اینترنت، کتابخانه]2[

اند براي ارائه انواع خدمات از هاي دانشگاهی سعی کردهویژه کتابخانه
پذیر کردن اطالعات مناسب موجود در اینترنت، جمله دسترس

هایی را براي خود طراحی کنند. همچنین با توجه به رویکرد یتساوب
 سایتطراحی وب هاي دانشگاهی،آموزشی و پژوهشی کتابخانه

هاي خاص خود برخوردار از ویژگی ها با توجه به اهداف فوق،کتابخانه
پیوند به منابع  است. هدایت کاربران به منابع موجود در کتابخانه،

هاي آشنایی با روش گیري وآموزش مراجعان در بهره اطالعاتی دیگر،
هاي مختلف پژوهش، استفاده از منابع اطالعاتی و آشنایی با شیوه

سایت کتابخانه هاي خاصی است که هر وبژگیوی استناددهی، از جمله
رسانی نیز ها و مراکز اطالعکتابخانه تواند به کاربران خود ارائه دهد.می

هاي مجازي قرار دارند ادهاي اجتماعی، تحت تأثیر محیطهمانند دیگر نه
کنند با عرضه خدمات خود از طریق اینترنت و وب، و تالش می

تر خود و کاربران را فراهم سازند و همپایی موجبات رشد هرچه بیش
آوري حفظ کنند. از این رو طراحی خود را با تحوالت فن

ناپذیر ان یک ضرورت اجتنابعنو اي، بههاي کارآمد کتابخانهسایتوب
. امروزه ]3[ رسانی قرار داردها و مراکز اطالعمورد توجه کتابخانه

هاي ها، کاربران را با استنادات مقاالت، پایگاههاي کتابخانهسایتوب
هاي ها، کتابمتن، روزنامههاي کتابخانه، مجالت تماماطالعاتی، فهرست

کنند. کاربران به راهنماهایی .. تغذیه میها و .الکترونیکی، دایره المعارف
هاي مجازي و ابزارهاي ارزیابی هاي موضوعی، آموزشبراي پژوهش

ها یکی از سایت. در حال حاضر وب]3[ یابندانتقادي دسترسی می
هاي دانشگاهی جهت ارتباط با کاربران ترین ابزارهاي کتابخانهاساسی

 پیشگامان از اطالعاتی مراکز و هاکتابخانه که جایی آن از .]4[ اندشده

 توانند آموزشمی بنابراین آیند،می حساب به ارتباطات و اطالعات عرصه

 از استفاده در را افراد و داده انجام احسن نحو به را اطالعاتی سواد

مفاهیم مربوط به  .کنند یاري نیاز مورد دانش کسب و اطالعات
هیم سواد اطالعاتی ارتباط دارند و ها بیش از هر سازمانی با مفاکتابخانه

ها و استفاده این ارتباط از وجوه گوناگون قابل تعبیر است. منابع کتابخانه
فرصت ارتقاي سواد  ،هاي کاربرانگویی به سوالاز آنها جهت پاسخ

اي به تقویت جو در منابع کتابخانهوجست ؛آورداطالعاتی را فراهم می
ها به تجهیز کتابخانه ؛کندکمک می قدرت بازیابی اطالعات مرتبط

به سرعت و دقت بازیابی  ،ابزارهاي روزآمد در بازیابی اطالعات
 .]5[ کندافزاید و دسترسی به منابع را تسهیل میاطالعات می

 مجموعه به، آمریکا کتابداري انجمن تعریف به بنا اطالعاتی سواد

 به نیاز زمان توانندمی آن کمک به افراد که شودمی گفته هاییتوانمندي

 اطالعات از ثرؤم استفاده و یابیمکان به و دهند تشخیص را اطالعات

 و تغییر ينتیجه در که است مفهومی اطالعاتی سواد .بپردازند نیاز مورد
 و به است شده پیدا اطالعاتی هايآوريفن در تحوالت سریع

 يجامعه در تحیا يادامه منظور به شود که فردمی گفته هاییمهارت
 ،اطالعاتی از نظر سواد با فرد . بنابراین]6[ است آنها نیازمند به اطالعاتی

 یاد اطالعات را نیاز به زماني تشخیصِ نحوه ابتدا در که است کسی

و  کند بررسی را موجود اطالعاتی هايمحیط آموزدمی سپس ؛گیردمی
 چگونگی و عاتیاطال نیاز به گوییپاسخ براي اطالعات، منابع بهترین

 بعد يمرحله در. دهد تشخیص را موفق جستجوي راهبرد یک ایجاد

 به نهایت در و کند را ارزیابی شده بازیابی اطالعات که آموزدمی وي

 حلی راه و کرده سازماندهی و هم ترکیب با را عقاید مساله، حل منظور

 چگونه که گرفته یاد اطالعاتی سواد با فرد واقع در دهد. نشان آن براي

 .]7[ بگیرد یاد
خصوص بررسی سطح سواد اطالعاتی اساتید و دانشجویان  در

اي در داخل و خارج از کشور انجام شده است که مطالعات گسترده
، امانی ]8[ 1393در سال  هاي فرجی خیاوي و همکارانتوان پژوهشمی

 ]،10[ 1393نیا در سال ، اعظمی و صالحی]9[ 1393و تفرجی در سال 
Rafique  و  ]11[ 2014در سالYager 2013در سال  و همکاران 

هاي سواد اطالعاتی را نام برد. همچنین در خصوص ارائه آموزش ]12[
 توان اشاره نمود:هاي ذیل میها به پژوهشسایتدر وب

اي در مقاله آباديدر حوزه موضوعی مورد بررسی، منصوریان و نعیم
 به »ها در ارتقاي سواد اطالعاتیخانهسایت کتابنقش وب«با عنوان 

با فرد هاي خصوص سواد اطالعاتی، ویژگی صورت نظري مطالبی در
اطالعاتی و تعاریف افراد مختلف از آنها ارائه کرده و به  از نظر سواد

ها در ارتقاي سواد اطالعاتی، عواملی که در سایتبررسی نقش وب
اطالعاتی باید در نظر گرفته ها با رویکرد توسعه سواد سایتطراحی وب

که در توسعه سواد اطالعاتی  ییهاسایتشود و همچنین اجزاي وب
اند. آنها پیشنهاداتی را نیز در راستاي بهبود وضعیت ثرند پرداختهؤم

نیز در پژوهش خود با  موسوي چلک .]13[ اندها ارائه دادهسایتوب
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1395دوره دوم؛ شماره اول؛ بهار و تابستان ، پزشکی نوینرسانی اطالعمجله   ٦٤ 

ی به کتابداران و عنوان لزوم آموزش ارزیابی کیفیت منابع اینترنت
کنندگان به منزله بخشی از برنامه ارتقاي سواد اطالعاتی بیان استفاده

کند که رشد روزافزون منابع اینترنتی و عدم کنترل نشر این منابع، می
از اعتبار چندانی برخوردار نباشند و  ،باعث شده است که منابع مورد نظر

از غیرمفید تشخیص دهد و به  باید منابع مفید رادر نهایت کاربر است که 
همین دلیل کاربران باید آموزش الزم جهت باال بردن سواد اطالعاتی 

رو،  از همین .خود را ببینند تا قادر باشند منابع با کیفیت را تشخیص دهند
تواند اقدام هاي الزم در این راستا میها در ارائه آموزشسایتنقش وب

 ها قلمداد شودسایتراجعان به وبثري در توسعه سواد اطالعاتی مؤم
]14.[   

عباسی و آبام در پژوهشی با عنوان بررسی نقش سواد اطالعاتی در 
هاي دانشگاهی آموزش غیر رسمی: مطالعه موردي عملکرد کتابخانه

 22هاي دانشگاهی ایران و سایت کتابخانهوب 18ایران، به بررسی 
پرداخت. نتایج این پژوهش  هاي دانشگاهی برتر آسیاسایت کتابخانهوب

هاي دانشگاهی ایران داراي رتبه سایت کتابخانهنشان داد، اکثر وب
هاي برتر هاي دانشگاهسایت کتابخانهضعیفی هستند؛ همچنین اکثر وب

آسیا داراي رتبه خوب و عالی هستند و استانداردهاي مربوط به سواد 
 ].15[ کننداطالعاتی را رعایت می
ــی ــري و کرم ــه بررســی رویکــرد توســعه وزی ي در پژوهشــی ب
ـایت کتابخانـهسواد اطالعاتی در وب ـاي مرکـزي تحـت پوشـش س ه
ـان داد کـه از و فـن وزارت علوم، تحقیقات ـایج نش آوري پرداختنـد. نت

ي ســواد اطالعــاتی از طریــق ثیرگــذار در توســعهأعامــل ت 9مجمــوع 
ـایتوب ــ ـــهس ـــوم، ها در کتابخان ـــش وزارت عل ـــت پوش هاي تح
ــه اطالعــات عمــومی (یــک عامــل  آوري تقریبــاًیقــات و فــنتحق ارائ

ـامی وب ــدمات آن) در تمـ ــه و خ ــون کتابخان ـایتپیرام ــده سـ ها دی
ـتجو از طریـق وبمی ـابع شود و جس ـتجوي من ـایت، آمـوزش جس س

ـاتی نیـز بـهدر فهرست کتابخانه و پایگاه نـدرت در برخـی  هاي اطالع
ـایتدیگر از وب ـاران در دي. فرزنـ]16[ ها وجـود داردس پـور و همک

ـتاي  پژوهشی به بررسـی ارائـه خـدمات آموزشـی و پژوهشـی در راس
هاي علــوم پزشــکی ســایت دانشــگاهدولــت الکترونیــک و نقــش وب

ــه  ـاظ ارائ ـان داد، از لحـ ــژوهش نشـ ــن پ ـایج ای ــد. نتـ ــور پرداختن کش
هاي علــوم هاي دانشــگاهپژوهشــی وب ســایت - خــدمات آموزشــی

ــپ  ــکی تی ــب 2و  1پزش ــه ترتی ـاي  ب ـا امتیازهـ ( از  89/1و  99/1بـ
هــا در مرحلــه ) در ســطح متوســط هســتند. کلیــه دانشــگاه3حــداکثر 

را  3از  1خــدمات آموزشــی و پژوهشــی، میــانگین امتیــاز  یکپــارچگی

ـان نیـز در پژوهشـی بـه بررسـی . علـی]17[ کسب کردند پـور و مهرب
یــر هاي زهاي دانشــگاهســایت کتابخانــهارائــه ســواد اطالعــاتی در وب
نتــایج پــژوهش آنــان نشــان داد میــزان نظــر وزارت علــوم پرداختنــد. 

هاي مــذکور در ســطح ســایتارائــه آمــوزش ســواد اطالعــاتی در وب
ــرار دارد 66/31( پــایینی ــه .درصــد) ق هاي دربــاره مــا همچنــین گزین

ــه ـترین و گزین ــشبیشـ ــرس، پرس ــدار بپ ــداول و هاي از کتاب هاي مت
ـــالت  ـــت مج  ISI (Institute for Scientificفهرس

Information ـتفاده را در وب ــ ـــزان اس ـــرین می ـایتکمت ــ هاي س
ـتند ــه را داشـ ــورد مطالع ــاران Buchanan. ]18[ م ــالش  و همک ت

ـیط مجـازي وارد  ـتانداردهاي سـواد اطالعـاتی را در مح کردند تا اس
 کنند و در نتیجه یـک واحـد درسـی آموزشـی سـواد اطالعـاتی بـه

هــاي تحصــیالت تکمیلــی هدور مناســبِ ،ايصــورت چنــد رســانه
ـنجش مهارت هـاي تدوین نمودنـد. ارزیـابی ایـن واحـد درسـی (س

هـا و نظـرات دانشـجویان، سواد اطالعاتی) از طریـق تحلیـل بحـث
سـایت، تحقیقـات پیمایشـی و توضیحات آنـان، تکـالیف ایجـاد وب

ــات کارشناســی ارشــد صــورت گرفــت.  آزمــونی در ســطح امتحان
Buchanan کل یـک الگـو ارائـه داده اسـت شـ این تجربـه را بـه

ـــن کـــه  ـــان از ای ـــراي اطمین ـتادان ب ـــداران و اســ کـــه در آن کتاب
ــه ــا ب ــه آمــوزش آنه صــورت مجــازي و از راه دور  دانشــجویانی ک

 کننـداست، سواد اطالعاتی الزم را دارنـد، بـا یکـدیگر همکـاري می
]19.[ 

Sun ـام در مقاله ـالی«اي با ن ـات در آمـوزش ع بـه  »سـواد اطالع
ـاتی در قالـب آموزشایجاد  ـانهآمـوزش سـواد اطالع ـاي چندرس اي ه

هاي چــین اشــاره کــرده اســت. بــراي دانشــجویان راه دور در دانشــگاه
ـاره می ــراي وي اشـ ــوزي را ب ــت خودآم ــر فرص ــن ام ــه ای ــد ک کن

ـیار خـوبی گرفتـهکند و کتابخانهدانشجویان فراهم می ـایج بس ـا نت  انـده
]20.[ 

ــگاه  ــه دانش ــراي برن Stanfordکتابخان ــدي را ب ـیار مفی ــه بسـ ام
ـاتی ارائـه داده اسـت. ایـن برنامـه یـک  ـازي سـواد اطالع آموزش مج
ـتجو،  ـامل شـش بخـش اسـت. نحـوه جس برنامه تعاملی اسـت کـه ش

ـا، نحــوه انتخــاب، پایگــاه ـاتی و نحــوه جســتجو در آنهـ هــاي اطالعـ
ـان ـتند کـه در هــر مک ـابی وب و آزمــون، شـش قسـمت اصــلی هس ی

ـا بـهکدام از ایـن بخش ـیل بـه ارائـه مطالـب مـی ه ]. 21[ پـردازدتفص
Petit و Click ـــه ـبکهدر مقال ــ ـتفاده از ش ــ ـــوان اس ـا عن ــ هاي اي ب

ـاعی و وب ـاتی 0/2 اجتمـ ــواد اطالعـ ـاي  ،در س ــی ابزارهـ ــه بررس ب
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توانـد توسـط کتابـداران بـراي آمـوزش سـواد اینترنتی و آنالین که می
نـد. در ایـن کارگرفتـه شـود، پرداخت اطالعاتی و آمـوزش کتابخانـه بـه

ـا جهـت ارائـه سـواد آوريها از ایـن فنپژوهش بر استفاده کتابخانـه ه
 .]22[ کید شده استأاطالعاتی ت

با توجه به موارد مطرح شده و رسالت آموزشی و پژوهشی 
ها هاي این کتابخانهسایتهاي دانشگاهی و اهمیتی که امروزه وبکتابخانه

نقش مهم کاربران دارند، همچنین در برقراري ارتباط و ارائه خدمات به 
سایت هاي سواد اطالعاتی و نظر به اینکه وبها در ارائه آموزشکتابخانه
شود، ارائه ها پل ارتباطی کاربران با کتابخانه محسوب میکتابخانه
ها امري ضروري است. سایت کتابخانههاي سواد اطالعاتی در وبآموزش

سایت ه سواد اطالعاتی در وببنابراین این پژوهش به بررسی ارائ
 .پردازدهاي علوم پزشکی کشور میهاي مرکزي دانشگاهکتابخانه

 

 :هاروش 
سایت وب 54را  این پژوهش، پیمایشی بوده و حجم نمونه آن

 علوم پزشکی کشور تشکیل داده است. هايدانشگاه هايکتابخانه
ي هاسایت دانشگاهمنظور انتخاب جامعه پژوهش، لیست وب به

آوري وزارت سایت معاونت تحقیقات و فنعلوم پزشکی از وب
دست آمده سپس در مرحله بعد با مراجعه به هر  ) بهhbi.ir( بهداشت

 .سایت کتابخانه مرکزي آن دانشگاه شدیمها، وارد وبسایتیک از وب
صورت  به 15/10/1393تا  30/9/1393سایت هاي مذکور از تاریخ وب

ي گزینه (درباره 10اي داراي و با استفاده از سیاههمستقیم بررسی شدند 
هاي اطالعاتی فارسی، راهنماي جستجو ما، راهنماي جستجو در پایگاه

اطالعاتی التین، راهنماي جستجو در فهرست کتابخانه، هاي در پایگاه

ها و هاي متداول، همایشنامه کتابخانه، از کتابدار بپرس، پرسشآیین
هاي هاي مفید) میزان ارائه آموزشت مجالت و سایتها، فهرسکنفرانس

سواد اطالعاتی بررسی شد. این سیاهه در مطالعات پیشین نیز مورد 
افزار شده در نرم آوريهاي جمع]. داده16،18[ استفاده قرار گرفته است

Excel .وارد شد و مورد تحلیل قرار گرفت 

 
 :هایافته

دهد که اي پژوهش نشان میه، یافتهیکبا توجه به جدول شماره 
هاي علوم هاي مرکزي دانشگاهسایت کتابخانهبیشترین میزان استفاده وب

(شامل تاریخچه و معرفی کتابخانه، پرسنل  ي ماپزشکی از گزینه درباره
درصد بوده و کمترین میزان استفاده  96/62کتابخانه و ساعات کاري) با 
ی و علمی ترویجی با ، علمی پژوهشISIاز گزینه فهرست مجالت 

ها ها، کارگاهها، کنفرانسدرصد بوده است، همچنین گزینه همایش 41/7
 .کار گرفته نشده بود سایت بهکدام از وب ها در هیچو سخنرانی

، وضعیت ارائه سواد اطالعاتی را در دوهمچنین جدول شماره 
شان هاي علوم پزشکی کشور را نهاي مرکزي دانشگاهسایت کتابخانهوب
هاي سایت کتابخانه، وبدوهاي جدول شماره دهد، با توجه به دادهمی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، گیالن، مشهد، کرمان، گناباد، بابل، 
بندرعباس، بوشهر، تبریز و شیراز بیشترین میزان استفاده از معیارهاي ارائه 

 ا بودند.سایت کتابخانه مرکزي خود دارآموزش سواد اطالعاتی را در وب

میزان استقاده از معیارهاي  دوبه طور کلی با توجه به جدول شماره 
 درصد) قرار دارد. 31/20ارائه سواد اطالعاتی در سطح پایینی (با میانگین

 

 
 

 ایرانهاي علوم پزشکی هاي مرکزي دانشگاهمیزان استفاده از معیارهاي ارائه سواد اطالعاتی در وب سایت کتابخانه -1جدول شماره 
 درصد استفاده فراوانی مؤلفه

 96/62 34 ها، تعداد منابع، معرفی پرسنل، ساعات کار)(تاریخچه کتابخانه، معرفی بخش درباره ما
 70/53 29 هاي مفیدسایت
 18/35 19 نامه کتابخانهآیین

 07/24 12 از کتابدار بپرس
 37/20 11 هاي اطالعاتی التینراهنماي جستجو در پایگاه

 51/18 10 راهنماي جستجو در فهرست کتابخانه
 26/9 4 هاي متداولپرسش

 40/7 4 ، علمی پژوهشی و علمی ترویجیISIفهرست مجالت 
 70/3 2 هاي اطالعاتی فارسیراهنماي جستجو در پایگاه

 0 0 هاها و سخنرانیها، کارگاهها، کنفرانسهمایش
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 هاي علوم پزشکی ایرانهاي مرکزي دانشگاهاي ارائه آموزش سواد اطالعاتی در وب سایت کتابخانهمیزان استفاده از معیاره -2جدول شماره 
 میزان کاربرد نام دانشگاه ردیف میزان کاربرد نام دانشگاها ردیف

 %20 دانشگاه علوم پزشکی ایالم 28 %70 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1

 %20 علوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه 29 %70 دانشگاه علوم پزشکی گیالن 2

 %20 دانشگاه علوم پزشکی تهران 30 %60 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3

 %20 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 31 %60 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 4

 %20 دانشگاه علوم پزشکی فسا 32 %60 دانشگاه علوم پزشکی گناباد 5

 %20 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 33 %50 دانشگاه علوم پزشکی بابل 6

 %10 دانشگاه علوم پزشکی ارتش 34 %50 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 7

 %10 دانشگاه علوم پزشکی بم 35 %50 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 8

 %10 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 36 %50 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 9

 %10 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 37 %50 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 10

 %10 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 38 %40 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 11

 %10 دانشگاه علوم پزشکی کاشان 39 %40 دانشگاه علوم پزشکی ایران 12

 0 دانشگاه علوم پزشکی بهبهان 40 %40 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 13

 0 دانشگاه علوم پزشکی گراش 41 %40 نجاندانشگاه علوم پزشکی ز 14

 0 دانشگاه علوم پزشکی آبادان 42 %40 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 15

 0 دانشگاه علوم پزشکی بقیۀ اهللا (عج) 43 %30 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 16

 عدم دسترسی دانشگاه علوم پزشکی جهرم 44 %30 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 17

 0 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 45 %30 دانشگاه علوم پزشکی زابل 18

 عدم دسترسی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 46 %30 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 19

 0 دانشگاه علوم پزشکی ساوه 47 %30 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 20

 0 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 48 %30 دانشگاه علوم پزشکی الرستان 21

 0 دانشگاه علوم پزشکی قم 49 %30 دانشگاه علوم پزشکی همدان 22

 0 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 50 %30 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 23

 0 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 51 %20 دانشگاه علوم پزشکی اراك 24

 0 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 52 %20 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 25

 0 دانشگاه علوم پزشکی کردستان 53 %20 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 26

 0 دانشگاه علوم پزشکی یزد 54 %20 دانشگاه علوم پزشکی البرز 27

 

 گیري:بحث و نتیجه
عنوان ابزار توسعه سواد اطالعاتی، این  ها بهسایت کتابخانهنقش وب

ن محدویت زمانی و مکانی کند که بدوامکان را براي کاربران فراهم می
سایت کتابخانه و محیط وب استفاده نمایند. بتوانند از منابع موجود در وب

کاربران اینترنت براي دسترسی و استفاده بهینه از منابع اطالعاتی باید به 
سایت هاي سواد اطالعاتی تجهیز باشند و چنانچه یک وبمهارت
خوبی  تواند وظیفه خود را بهیاي با این رویکرد تدوین شده، مکتابخانه

ما (شامل  دهد گزینه درباره. نتایج این پژوهش نشان می]16[ انجام دهد
تاریخچه و معرفی کتابخانه، پرسنل کتابخانه و ساعات کاري) و گزینه 

، علمی پژوهشی و ISIهاي مفید بیشترین و گزینه فهرست مجالت لینک
هاي مرکزي سایت کتابخانهدر وب علمی ترویجی، کمترین میزان استفاده را

ها، ها، کنفرانسهاي علوم پزشکی را داشتند. همچنین گزینه همایشدانشگاه
ر کا هاي مورد بررسی بهسایتکدام از وب ها در هیچها و سخنرانیکارگاه

پور و مهربان نیز نشان داد که در گرفته نشده بود. نتایج پژوهش علی
رت علوم، بیشترین میزان استفاده از گزینه هاي وزاسایت کتابخانهوب

هاي ي ما و کمترین میزان استفاده را گزینه از کتابدار بپرس، پرسشدرباره
و علمی پژوهشی را دارند که با نتایج  ISIمتداول و فهرست مجالت 

نیز نشان  . پژوهش وزیري و کرمی]18[ خوانی داردپژوهش حاضر نیز هم
عات عمومی پیرامون کتابخانه و خدمات آن در اکثر داد که گزینه ارائه اطال

کار گرفته شده است و با پژوهش حاضر  ها بهسایت کتابخانهوب
. نتایج پژوهش عباسی و آبام نیز نشان داد که ]16[ خوانی داردهم

هاي معرفی جز در شاخص هاي دانشگاهی ایران بهسایت کتابخانهوب
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در شاخص برنامه سواد اطالعاتی در  ویژه ها بهکتابخانه در سایر شاخص
هاي برتر آسیا هاي دانشگاهرتبه پایینی قرار دارد و تفاوت زیادي با کتابخانه

دهنده کاربرد زیاد گزینه معرفی کتابخانه دارد. نتایج پژوهش حاضر نیز نشان
هاي علوم پزشکی دارد که هاي دانشگاهسایت کتابخانهي ما در وبو درباره

طور کلی  ]. به15[ خوانی داردیار با نتایج این پژوهش همدر این مع
هاي علوم پزشکی با توجه به میزان هاي مرکزي دانشگاهسایت کتابخانهوب

قرار دارند.  ئه سواد اطالعاتی، در سطح پایینیاستفاده از معیارهاي ارا
دهد که میزان استفاده از معیارهاي پور و مهربان نیز نشان میپژوهش علی

پایینی قرار  هاي وزارت علوم نیز در سطحنشگاهارائه سواد اطالعاتی در دا
خوانی دارد، هرچند میزان استفاده از که با پژوهش حاضر نیز هم ]18[ دارند

هاي وزارت علوم باالتر است. با سایت کتابخانهمعیارهاي مذکور در وب
اي مفید در اکثر هي ما و لینکتوجه به مطالب گفته شده از گزینه درباره

تواند به این دلیل باشد که در ها استفاده شده بود، این میوب سایت کتابخانه
ي ما و هاي یک وب سایت دانشگاهی گزینه دربارههر یک از بخش

 صورت یک استاندارد وجود دارد و این گزینه در وب هاي مفید بهلینک
الیل عدم استفاده از سایت کتابخانه نیز به همین صورت وجود دارد و از د

توان به هاي آموزش سواد اطالعاتی در وب سایت کتابخانه میسایر گزینه
 ها با این معیارها اشاره نمود.عدم آشنایی مسؤولین وب سایت کتابخانه

 هاي گوناگون فرا گرفت. توان به شیوههاي سواد اطالعاتی را میمهارت

ر ساختار خوبی داشته باشند ها اگهاي کتابخانهها و پورتالسایتوب
دهند تا طور مناسبی نگهداري شوند، به دانشجویان امکان می و به

هاي هوشمندانه، به جستجوي اطالعات بپردازند. در برخی مواقع آموزش
یکی از اهداف جایگزین مؤثرتر از آموزش رسمی است. در صورتی که 

زمینه سایت ید در وبباسواد اطالعاتی باشد،  ءارتقا ،کتابخانه دانشگاهی
 .]18[ شود ، فراهمدانشجویان بهمناسب  یابیآموزش رفتار اطالعبراي 

هاي دانشگاه علوم نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کتابخانه
سایت خود هاي سواد اطالعاتی را در وبطور مطلوب آموزش پزشکی به
ها در حد پایین سایتها در این وبدهند و میزان ارائه این آموزشارائه نمی

است؛ بنابراین کتابداران باید این امر مهم را مدنظر داشته باشند که 
هاي سواد اطالعاتی غنی سایت کتابخانه خود را از لحاظ ارائه آموزشوب

هاي دانشگاهی سایت کتابخانهوب ئولینمسو بدین منظور  نمایند
 ن پژوهش به آن اشارهکه در ای معیارهاي ارائه سواد اطالعاتیبایست می

هاي اطالعاتی فارسی، ي ما، راهنماي جستجو در پایگاهشده است (درباره
هاي اطالعاتی التین، راهنماي جستجو در راهنماي جستجو در پایگاه

هاي متداول، نامه کتابخانه، از کتابدار بپرس، پرسشفهرست کتابخانه، آیین
در وب را هاي مفید) یتها، فهرست مجالت و ساها و کنفرانسهمایش

 .به کار گیرند به نحو مطلوبسایت خود 

 
 

 References                                                                                                                                        منابع 

1. Chao H. Assessing the quality of academic libraries on 
the Web: The development and testing of criteria. 
Library & Information Science Research. 2002; 24(2): 
169-94.  

2. Osareh F, Papi Z. Quality Assessment of Library 
Website of Iranian State Universities. Journal of 
Information Processing and Management. 2008; 23 (4) 
:35-69.[persian]  

3. Farajpahloo A, Saberi M. Content and Structural 
Features of Iranian Academic Libraries’ Web Pages in 
Comparison with Academic Libraries’ Web Pages in 
the United States, Canada and Australia. Journal of 
Information Processing and Management. 2006; 21 (2): 
1-23. [persian]  

4. Osorio NL. Web Sites of Science–Engineering 
Libraries: An Analysis of Content and Design. Issues in 
Science and Technology Librarianship. 2001; 29(2) . 

5. Afzali T, Tafreshi S. Role and place of Islamic Republic 
of Iran Broadcasting libraries in promoting users' 

information literacy. Quarterly journal of  Knowledge 
studies. 2010; 10(3): 1-12. [persian]  

6. Marais J. Evolution of information literacy as product of 
information education. South African Journal of 
Library and Information Science. 1992; 60(2): 75-9.  

7.  Mirjalili SH. Information literacy, a glance at the 
evolution of the concept of literacy at information age . 
Journal of National Studies on Librarianship and 
Information Organization. 2006; 17(1): 109-122. 
[persian]  

8. Faraji Khiavi F, Zahiri M, Ahmadi Angali K, Mirzaei 
B, Veisi M, Arab Rahmatipour M. Information 
Literacy Among Undergraduate Students Of Health 
Services Administration In Ahvaz Jundishapur 
University Of Medical Sciences Based On SCONUL 
Seven Pillars Model: 2013. Payavard Salamat. 2014; 
8(2): 101-112. [persian] 

9. Amani F, Tafarroji R. Information literacy level and 
Access to information resources under web skills in 



 داستانی و همکار  میثم                                                                        هاي مرکزي هاي سواد اطالعاتی در وب سایت هاي کتابخانهبررسی ارائه آموزش

1395دوره دوم؛ شماره اول؛ بهار و تابستان ، پزشکی نوینرسانی اطالعمجله   ٦۸ 

Ardabil University of medical sciences students in 
2012-13. Journal of Medical Education Development. 
2014; 7(14): 1-10. [persian] 

10. Azami Z, Salehiniya H. A Survey of Information 
Literacy among Students of Faculty of Management 
and Information Science in Tehran University of 
Medical Sciences in 2014. Iranian Journal of Medical 
Education. 2014; 14(7): 633-640. [persian] 

11. Rafique GM. Information literacy skills of faculty 
members: A study of the University of Lahore, 
Pakistan. Library Philosophy and Practice [e-journal]. 
2014: 1-23. Available from: URL: 
http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1072/. 

12. Yager Z, Salisbury F, Kirkman L. Assessment of 
information literacy skills among first year students. 
International Journal of the First Year in Higher 
Education 2013; 4(1): 59-71. 

13. Mansoorian Y, Naemabadi M. Role of the library's 
website In promoting information literacy. In: Fattahi 
R, editor. Teach and develop information literacy In 
libraries, information centers and museums. Mashhad: 
The library, Astan Quds Razavi museum and 
documentation center; 2004. P. 403-415. [persian] 

14. Mosavi Chalak A. Evaluating education quality Internet 
resources in Librarians And users as part of a program 
to promote information literacy. In: Fattahi R, editor. 
Teach and develop information literacy In libraries, 
information centers and museums. Mashhad: The 
library, Astan Quds Razavi museum and 
documentation center; 2004. P. 494-508. [persian] 

15. Abbasi Z, Abam Z editors. Examine the role of 
information literacy in the informal education: Case 
Study of the Iranin University Libraries. First 
International Conference on informal Education and 
learning; 2008 April 29 –May 1; Mashhad, Iran. 
Mashhad: Ferdowsi university; 2008. [persian] 

16. Vaziri E, Karami N. Approach to the development of 
information literacy website: A study at the Central 
Library website under the Ministry of Science, 
Research and Technology. In: Mosavi Chalak A, 
Razavi AA, Gheyasi M, editor. Articles Collections of 
University Library website. Teharn: ketabdar; 2009. 
[persian] 

17. Farzandipour m, MEIDANI Z, Gilasi HR. Electronic 
Educational and Research Services as Infrastructure for 
the E- Government: Role of Universities' Website. 
Iranian Journal of Medical Education. 2013; 13(1): 18-
28. [persian] 

18. Alipoor O, Mehraban A. A study on information 
literacy instruction on the websites of Iranian Academic 
Libraries. Information Management and Knowledge. 
2014; 1(1): 111-121. [persian] 

19. Buchanan LE, Luck DL, Jones TC. Integrating 
Information Literacy into the Virtual University: A 
Course Model. Library Trends. 2002; 51(2): 144 

20. Sun P. Information literacy in Chinese higher education. 
Library Trends. 2002; 51(2): 210-7. 

21. University LSJ. SKIL- Stanford's Key to Information 
Literacy Stanford Junior University Stanford Junior 
University 2009 [cited 2015 1 Feb 2015]. Availabel 
from: URL: http://skil.stanford.edu/intro/index.html. 

22. Click A, Petit J. Social networking and Web 2.0 in 
information literacy. The International Information & 
Library Review. 2010; 42(2): 137-42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1072/
http://skil.stanford.edu/intro/index.html


 داستانی و همکار میثم                                                                         هاي مرکزي هاي سواد اطالعاتی در وب سایت هاي کتابخانهبررسی ارائه آموزش

 69 1395دوره دوم؛ شماره اول؛ بهار و تابستان ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله 

 
The study of information literacy learning in central libraries websites of 

Iranian universities of medical sciences 
 

Meisam Dastani 1*        Javad Keramati 2   
    

1. MSc, Library and Information Sciences, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran 
2. MSc, Economic Science, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran. 
 
 

(Received 28 Jan, 2015       Accepted 22 May, 2015) 
 

Original Article 
 
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 check 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. 
Therefore, website’s authorities should use vastly information literacy criteria.  

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