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 چکیده

های پشتیبان چارچوب سواد اطالعاتی در  پژوهش حاضر به منظور شناسایی میزان حضور مصداق :هدف

های برتر جهان  های دانشگاه سایت کتابخانه های برتر ایران در مقایسه با وب های دانشگاه سایت کتابخانه وب

 .انجام پذیرفت

صورت پذیرفت. شیوه  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش ارزیابانه و پیمایشی :روش

وب سایت از  10های برتر ایران و  شگاهای دان سایت کتابخانه وب 10گیری هدفمندو نمونه شامل  نمونه

های برتر جهان است. در بررسی رویکرد دانشجویان، تمام دانشجویان تحصیالت  های دانشگاه کتابخانه

شناسی به روش سرشماری مورد پیمایش قرار گرفت. ابزارهای گردآوری  تکمیلی علم اطالعات و دانش

 ه است.ساخت اطالعات سیاهه وارسی و پرسشنامه پژوهشگر

بندی  دسته 2016مصداق پشتیبان سواد اطالعاتی شناسایی و بر پایه چارچوب سواد اطالعاتی  48 :هايافته

های  سایت های پشتیبان سواد اطالعاتی در وب حضور مصداقهای به دست آمده،  اساس یافتهشد. بر

واشنگتن و   های سایت کتابخانه دانشگاه وب های برتر جهان بیشتر از ایران است. های دانشگاه کتابخانه

ها نشان داد در  در آخرین رتبه قرار گرفتند. یافته دانشگاه صنعتی اصفهاندر رتبه نخست و پنسیلوانیا 

ر ضرورت یابد و این دو ب چارچوبی که آشنایی دانشجویان کم است، میزان استفاده از آن نیز کاهش می

 .حضور آن از دید دانشجویان تأثیرگذار است.

کلیدی ، استانداردهای سواد اطالعاتی 2016ش عالی چارچوب سواد اطالعاتی برای آموز :واژگان

 های دانشگاهی سایت کتابخانه ، وب2002
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 مقدمه

بر ارتقا فهم  و 1هاست )بازتاب( ها و جلوه ها، فعالیت ای از توانمندی سواد اطالعاتی مجموعه

های بازیابی، تحلیل و کاربرد داده، اطالعات و  افراد از فضای اطالعاتی متمرکز است. با مهارت

ها باشد و  آمیزد تا با مشارکت اخالقی در جوامع آموزشی و علمی، پاسخگوی پرسش می دانش در

 .((ACRL, 2014, part1, draft1, p.4های نو و دانش جدیدی را خلق کند  پرسش

های اطالعاتی،  تغییرات ایجاد شده در آموزش عالی همراه با پیچیدگی موجود در محیط

های دانشگاهی و  انجمن کتابخانه از این رویرده است. ک دگرگونمفهوم سواد اطالعاتی را 

به ضرورت نگارش ویرایش جدیدی از استانداردهای سواد ال(  آر سی )ای 2پژوهشی آمریکا

ها و پیشنهاد همکاری به متخصصان موضوعی  با برگزاری همایشدر این انجمن،  .اطالعاتی پی برد

 2014و از سال شناسایی ی این استانداردها های موجود در نسخه قبل در سراسر جهان، کاستی

پس از انتشار سه  ال آر سی ایآغاز شد.  2002نگارش ویرایشی جدید و متفاوت با ویرایش 

چارچوب سواد اطالعاتی برای آموزش »متن جدیدی با عنوان  2015نویس، سرانجام در سال  پیش

 «عالی
 4نهایی رساند. آن به تصویب 2016تهیه کرد و در سال 3

های  ند و برای انجام فعالیت ا نسل جدید دانشجویان در فضای الکترونیکی و مجازی رشد یافته

های اطالعاتی نیز به آنان کمک  روند. فناوری مجازی می یاطالعاتی خود ابتدا به سراغ فضا

(. امروزه 1382های زمانی و مکانی به یادگیری بپردازند )زمانی  کند تا فارغ از محدودیت می

ای خود را بیشتر مبتنی بر  های کتابخانه های دانشگاهی مطرح جهان، خدمات و آموزش تابخانهک

 وب سایت کتابخانهتوان  میدهند. به دلیل ماهیت وب و امکانات موجود در اینترنت،  وب ارائه می

ها در  های سواد اطالعاتی و تداوم این آموزش محملی مناسب جهت ارائه آموزش دانشگاهی را

 .دانستان دانشجویان می

(، یمین فیروز 1377پور ) (، اشکنی1376(، مزینانی )1365هایی مانند دیانی ) نتایج پژوهش

( بیانگر این موضوع است که پژوهشگران در شناسایی نیازهای اطالعاتی 1384( و نظری )1382)

اطالعاتی مرتبط با های اطالعاتی و شناسایی منابع  پایگاه درخود و تعیین عبارت جستجوی مناسب 
_______________________________________________________________ 

1. Dispositions 
2 .Association of College and Research Libraries (ACRL) 
3. Framework for Information Literacy for Higher Education 

 http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework باشد: آدرس زیر قابل دسترسی میمتن کامل این چارچوب در  .4
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ها بیانگر این مسئله هستند که آموزش سواد  مشکالت زیادی مواجه هستند. این دسته از پژوهش

شود و یا  ی انجام نمیخوب بهکننده پژوهشگران هستند،  یتتربکه  ،ها اطالعاتی در دانشگاه

 های کافی برای ارتقاء سطح سواد اطالعاتی افراد وجود ندارد. پشتیبانی

ها و وب  های سواد اطالعاتی و جایگاه کتابخانه وجه به اهمیت آموزش و تداوم مهارتبا ت

ها  ها در ابعاد مختلف آموزشی و پژوهشی دانشجویان و قابلیت وب سایت کتابخانه های آن سایت

های دانشگاهی تا چه میزان از  در پشتیبانی از سواد اطالعاتی، این مسئله که وب سایت کتابخانه

های دانشگاهی  و وضعیت وب سایت کتابخانه اند بهره بردههای پشتیبان سواد اطالعاتی  مصداق

های دانشگاهی جهان از نظر پیروی از استانداردهای سواد  ایران نسبت به وب سایت کتابخانه

سایت  اطالعاتی و پشتیبانی از آن نامشخص است. در این پژوهش تفاوت وضعیت وب

ها و  تواند نشانگر تفاوت ران نسبت به جهان سنجیده شد که میهای دانشگاهی ای کتابخانه

های  سایت ها باشد و به ارتقاء کیفیت طراحی وب سایت های میان این دو دسته از وب شباهت

های پشتیبان آموزش سواد اطالعاتی  داخلی کمک کند. آگاهی از حضور انواع گوناگون مصداق

تواند به کتابداران کمک کند تا  ها می رسانی کتابخانه ها در افزایش کیفیت خدمات و جایگاه آن

تری را جهت ارائه به دانشجویان انتخاب کنند. از سویی، تا کنون دیدگاه  های مناسب مصداق

های  های پشتیبان سواد اطالعاتی موجود در وب سایت کتابخانه دانشجویان نسبت به مصداق

های پشتیبان آموزش  اهی از میزان استفاده از مصداقدانشگاهی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. آگ

کند  ها از دیدگاه دانشجویان به کتابداران کمک می سواد اطالعاتی و میزان ضرورت و کاربرد آن

 در نظرگیری آن را  تا موقعیت خدمات خود را از دیدگاه دانشجویان رصد کنند، هنگام تصمیم

هایی را انتخاب کنند که از دید دانشجویان  ، آنیتسا به وب ها مصداق افزودنگیرند و هنگام 

پژوهش حاضر به دنبال  به این ترتیب، گیرند. ترند و بیشتر مورد استفاده قرار می ضروری

 پاسخگویی به سه پرسش اساسی است:

سایت  های برتر ایران در مقایسه با وب های دانشگاه سایت کتابخانه وضعیت وب -1

های پشتیبان  رتر جهان از نظر به کارگیری مصداقهای ب های دانشگاه کتابخانه

 سواد اطالعاتی چگونه است؟

های پشتیبان سواد اطالعاتی در  آشنایی و استفاده دانشجویان از مصداق -2

 های دانشگاهی تا چه میزان است؟ سایت کتابخانه وب

های  سایت کتابخانه های پشتیبان سواد اطالعاتی در وب ضرورت حضور مصداق -3
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 ی از منظر دانشجویان تا چه میزان است؟دانشگاه

 در پیوند بامرور پیشینه داخل و خارج نشانگر آن است که در موضوع سواد اطالعاتی 

پژوهش داخلی )عباسی، آبام، است. در سه  شدهانجام  های اندکی ها پژوهش ت کتابخانهسای وب

 و استابینگز) خارجی و یک پژوهش( 1392آمیز طوسی،  و رنگ 1388؛ وزیری، کرمی، 1387

ها پرداخته شده  کتابخانه  سایت به طور مستقیم به موضوع سواد اطالعاتی در وب( 2003، 1 براین

 های کتابخانه عملکرد موردی مطالعه: غیررسمی آموزش در اطالعاتی سواد نقش بررسی"است. 

 سایت  وب بررسی به( 1387) آبام و عباسی ،آن از بخشی در که است ای مقاله "ایران دانشگاهی

 سواد آموزش فرایند در ها آن مشارکت میزان مقایسه و آسیا و ایران دانشگاهی های کتابخانه

 میزان آسیا دانشگاه 30 و ایران دانشگاه 30 سایت وب بررسی با ها آن. اند پرداخته اطالعاتی

 مورد وارسی، سیاهه یک یقطر از اطالعاتی سواد استانداردهای با را ها سایت این وب همخوانی

 استانداردهای به پرداختن نظر از ایران های کتابخانه تمامی که کردند مشاهده و دادند قرار ارزیابی

 درصد 55 از بیش آسیا در که درحالی. دارند متوسط و ضعیف هایی رتبه اطالعاتی سواد

ا پژوهش حاضر متفاوت است؛ هایی ب این پژوهش از جنبه .اند هداشت عالی و خوب رتبه ها سایت وب

از چارچوب  حاضر پژوهشدر با پژوهش مذکور متفاوت است همچنین  حاضر جامعه پژوهش

 است. شده ها استفاده  جهت شناسایی مصداق 2016سواد اطالعاتی 

ها:  سایت رویکرد توسعه سواد اطالعاتی در وب"( در پژوهش خود 1388وزیری و کرمی )

های مرکزی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و  ای کتابخانهه سایت ای در وب مطالعه

تواند از  در سواد اطالعاتی که می رگذاریتأثی ها مؤلفهکتابخانه و   سایت ، بر اهمیت وب"فناوری

کنند. این  ای در آموزش مراجعان داشته باشد، اشاره می کننده نقش تعیین ها سایت طریق وب

تحقیقات   های تحت پوشش وزارت علوم، های مرکزی دانشگاه نهسایت کتابخا وب 30در  ها مؤلفه

، رگذاریتأثعامل  9دهد که از مجموع  و فناوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می

ها  سایت یک عامل )ارائه اطالعات عمومی پیرامون کتابخانه و خدمات آن( در تمامی وب باًیتقر

ایت، آموزش جستجوی منابع در فهرست کتابخانه و س حضور دارد و جستجو از طریق وب

خورد. نتایج نشان داد که از نظر  ها به چشم می سایت دردیگر وب ندرت بههای اطالعاتی نیز  پایگاه

_______________________________________________________________ 
1 Brine & Stubbings 
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های  هایی که گروه سایت ها بین وب سایت سواد اطالعاتی از طریق وب رگذاریتأثوجود عوامل 

هایی که گروه کتابداری ندارند تفاوتی مشاهده  آنها وجود دارد و  کتابداری در آن دانشگاه

عامل تأثیرگذار در توسعه سواد اطالعاتی مورد  9(، 1388شود. در پژوهش وزیری و کرمی ) نمی

بررسی قرار گرفته است. با توجه به مطالعاتی که در زمان انجام پژوهش صورت گرفته است، به 

مورد باشد، پژوهش حاضر به دنبال  9از این  رسد عوامل پشتیبان سواد اطالعاتی بیش نظر می

از طریق  ارائه قابلهای پشتیبان آموزش سواد اطالعاتی  شناسایی و بررسی تعداد بیشتری از مصداق

ای  ( اشاره1388باشد. همچنین در پژوهش وزیری و کرمی ) های دانشگاهی می سایت کتابخانه وب

رای دانشجویان نشده و مشخص نیست عوامل به استفاده از استانداردهای سواد اطالعاتی ب

اند. در پژوهش حاضر پس از استخراج  تأثیرگذار بر سواد اطالعاتی بر چه اساس انتخاب شده

ای بر اساس آن تهیه شده و در اختیار  های سواد اطالعاتی و تهیه سیاهه وارسی، پرسشنامه مصداق

شناسی قرار گرفت تا میزان ضرورت و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته علم اطالعات و دانش 

های  ها نیز مشخص شود، که این قسمت از پژوهش در پژوهش ها از دید آن کاربرد این مصداق

( پژوهشگر دیگری است که موضوع 1392آمیز طوسی ) گفته انجام نپذیرفته است. رنگ پیش

را مورد توجه قرار  های سواد اطالعاتی کودکان ها در پرورش مهارت سایت تحلیل توانمندی وب

 10های کودکان پرداخته و  سایت مصداق سواد اطالعاتی در وب 54داد. وی به شناسایی 

سایت آموزشی که سه صفحه اول آن  وب 10سایت آموزشی کودکان انگلیسی زبان را با  وب

های  وسیله سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته با یکدیگر مقایسه کرده است. یافته فارسی بوده به

مهارت  8پرورش  یبرا یدر بسترساز یهای مورد بررس سایت وبدهد که  پژوهش وی نشان می

 یها حضور انواع مصداق یزانم ینبهمچنین،  قرار ندارند. یمطلوب یتدر وضع یسواد اطالعات

. تفاوت وجود دارد یسیو انگل یهای فارس سایت در وب یسواد اطالعات یها مهارت شده ییشناسا

 های مورد استفاده با پژوهش حاضر متفاوت است. نظر جامعه آماری و استاندار این پژوهش از

 "الکترونیکی اطالعاتی سواد آموزشی بسته مرور" به (2003) براین و استابینگز خارج، در

 اطالعاتی سواد توسعه الکترونیکی منابع از مورد هفت و چهل پژوهش، این در. اند پرداخته

 به را منابع این پژوهشگران،. است گرفته قرار بررسی مورد انگلستان در ای کتابخانه های سایت وب

 ها کتابخانه پیوسته عمومی های فهرست از استفاده آموزش مجازی، تورهای اصلی دسته سه

 از که کنند می بیان پژوهشگران. اند کرده تقسیم یابی اطالع های مهارت آموزش منابع و( ها اپک)

 به مربوط منابع این از مورد نه مجازی، تورهای جزء مورد چهار تنها مورد، هفت و چهل این
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 ارزیابی مورد منبع هشت و بیست بقیه و ها کتابخانه پیوسته عمومی های فهرست از استفاده آموزش

 .شود می محسوب یابی اطالع های مهارت آموزش منابع جزء

های پیشین است.  و تفاوت پژوهش حاضر با پژوهشآن چه بیان شد، نشانگر نقاط اشتراک 

 2002 اطالعاتی سواد استانداردهای از متفاوت 2016 عالی آموزش برای اطالعاتی سواد چارچوب

 سایت وب وضعیت بررسی ترتیب، این به. پردازد می جدیدی های دیدگاه و مباحث به و شده تهیه

 دانشجویان توسط امروزه که ها، کتابخانه به رودو مجازی دروازه عنوان به دانشگاهی های کتابخانه

رسد و در این  می نظر به ضروری چارچوب جدید این به توجه با گیرد، می قرار استفاده بسیار مورد

 پژوهش به آن پرداخته شده است.

 شناسی روش

پژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، ترکیبی است و از دو روش ارزیابانه و 

گیرند؛ نخست  مایشی استفاده شده است. در این پژوهش دو جامعه آماری مورد بررسی قرار میپی

های برتر جهان و ایران و سپس دانشجویان تحصیالت تکمیلی  های دانشگاه وب سایت کتابخانه

شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. برای جامعه آماری نخست،  رشته علم اطالعات و دانش

دانشگاه برتر ایران و  10های جهان،  هدفمند است. به این منظور از میان دانشگاهگیری از نوع  نمونه

های برتر از سایت  اند. برای انتخاب دانشگاه دانشگاه برتر جهان انتخاب شده 10
1
www.webometrics.info ماری مورد استفاده شد. برای جامعه آماری دوم، روش سرش

شناسی که در  استفاده قرار گرفت و تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی علم اطالعات و دانش

 56دانشجوی دوره دکتری و  17اند )شامل  دانشجوی این رشته بوده 94-93سال تحصیلی 

درصد(  49/63نفر ) 50دانشجوی دوره کارشناسی ارشد( مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد، 

 ها پاسخ گفتند. پرسشنامه به

های موجود  . مصداقاستساخته  ها، سیاهه وارسی و پرسشنامه پژوهشگر ابزار گردآوری داده

سایت  وب 5و مشاهده  رشتهدر  منتشرشدهدر سیاهه وارسی مورد استفاده بر اساس متون 

_______________________________________________________________ 
. انتخاب این وب سایت به این دلیل می باشد که در چند پژوهش از آن به عنوان منبع معتبر استفاده شده است، 1

قبول وزارت علوم بوده و خود اند و در نهایت اینکه مورد  های جهان در آن آمده المللی بوده و تمام دانشگاه بین
 کند. وزارت علوم به آمارهای این وب سایت استناد می

http://www.webometrics.info/
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برتر ایران تنظیم و بر های  های دانشگاه سایت کتابخانه وب 5های برتر جهان و  های دانشگاه کتابخانه

همین سیاهه مبنای ساخت پرسشنامه توزیع  بندی شد. دسته 2016اساس چارچوب سواد اطالعاتی 

 شده بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز قرار گرفت.

التحصیالن رشته علم  ها، یک نفر از فارغ سایت به منظور تامین پایایی فرایند ارزیابی وب

ها و سواد اطالعاتی برخوردار بود،  سایت در زمینه وب که از دانش کافی شناسی، اطالعات و دانش

 2ی مورد بررسی یعنی ها تیسا وبدرصد از  20مصداق سیاهه وارسی در  48به بررسی تمام 

نمار، عدد  سایت فارسی، پرداخت. مقدار معناداری حاصل از آزمون مک وب 2سایت التین و  وب

توان نتیجه گرفت که میان نظر ارزیاب  است، می 05/0قدار بیشتر از است. از آنجا که این م 868/0

و پژوهشگر اختالف معناداری وجود نداشته و به این ترتیب پایایی تامین شده است. همچنین برای 

شناسی دانشگاه فردوسی مشهد  سنجش روایی پرسشنامه از نظر اساتید گروه علم اطالعات و دانش

استفاده شد. ضریب  SPSSافزار  نامه از آزمون آلفای کرونباخ در نرمو جهت تأمین پایایی پرسش

، برای میزان استفاده 97/0های مربوط به میزان آشنایی دانشجویان  آلفای کرونباخ برای پرسش

آمد؛ این مقادیر ضریب قابل قبولی جهت تأیید پایایی  به دست 95/0و برای میزان ضرورت  97/0

 باشند. پرسشنامه می

 و بحث ها یافتهه ارائ

های  های دانشگاه های برتر ایران در مقایسه با کتابخانه دانشگاه های سایت کتابخانه وضعیت وب

 )پرسش نخست( برتر جهان

دو جامعه  تی تستآزمون های مورد بررسی از  سایت به منظور مقایسه وضعیت دو گروه وب

ها اطمینان حاصل  ز نرمال بودن توزیع دادهاستفاده شد. برای انجام این آزمون الزم است ا 1مستقل 

داری آزمون از  استفاده شد. سطح معنی 2اسمیرنوف-به این منظور از آزمون کولموگروف شود.

ها دارای توزیع نرمال بوده است. نتایج  توان گفت داده درصد می 95بیشتر بود و با اطمینان  05/0

 1رچوب سواد اطالعاتی در جدول شماره ها به تفکیک چا این آزمون برای هر یک از مصداق

در دو دسته   حضور مصداقفراوانی آمده است. در ستون سوم و چهارم، فراوانی و درصد 

_______________________________________________________________ 
1. Independent Sample T-Test 
2. Tolmograph-Smirnof 
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کمتر از  1چنانچه مقدار پیاست.  های برتر ایران و جهان ذکر شده های دانشگاه کتابخانه  سایت وب

ها در آن  سایت ان، میان دو دسته وبدرصد اطمین 95توان چنین استنباط کرد که با  باشد می 05/0

هایی که تفاوت معناداری را نشان  مصداق تفاوت معناداری وجود دارد. برای آن دسته از مصداق

در کنار سطح معناداری استفاده شده است *دهند از عالمت  می


های  تابخانههای برتر ایران در مقایسه با وب سایت ک های دانشگاه وضعیت وب سایت کتابخانه 1جدول 

 های سواد اطالعاتی های برتر جهان از نظر برخورداری از مصداق دانشگاه

 Tآماره  های برتر دانشگاه ها مصداق چارچوب

 

سطح 
 جهان ایران معناداری

ار 
عتب

ا
ی 

ه م
خت

سا
د و

شو
... 

)کتاب، وب معیارهای ارزیابی منابع اطالعاتی  ارائه
 سایت، فیلم و مانند آن(

0% 30% 964/1 081/0 

ت
 اس

ند
شم

رز
ت ا

العا
اط

 

 001/0* 125/5 %80 %10 ...آموزش رعایت اصول اخالقی

 388/0 907/0 %50 %30 ...های دسترسی به منابع محدودیت

 015/0* 3 %50 %0 ...بندی محتوای سایت  دسته

 020/0* 830/2 %90 %40 ...چگونگی و میزان پرداخت هزینه

 075/0 016/2 %60 %20 و ...گیری از گذرواژه  بهره شرح

100 امکان عضویت در سایت
% 

100% - - 

 015/0* 3 %100 %50 ...ابزارهای مدیریت اطالعات و
ن 

نوا
ه ع

ش ب
وه

پژ جو
ست

ج
 

 168/0 500/1 %20 %0 و...چگونگی تهیه رئوس مطالب 

 343/0 1 %10 %0 ...برداری  در مورد یادداشت رهنمود

 000/0* 9 %100 %10 های پژوهش راهنمای روش

 557/0 611/0 %20 %10 نامه( راهنمای انتخاب موضوع )پایان

 356/0 973/0 %60 %80 ...ها ها و دوره اطالعات در مورد کالس

ود
شن

 و 
ت

گف
ن 

نوا
ه ع

ی ب
گر

هش
ژو

پ
 

 390/0 904/0 %100 %40 ...ای های امانت بین کتابخانه مشی خط

 081/0 964/1 %100 %90 ...درج اخبار، رویدادهای مهم و 

 343/0 1 %100 %50 نظرسنجی از کاربر

 015/0* 3 %0 %10 ...امکان تبادل اطالعات با دیگر کاربران

 343/0 1 %80 %0 ...های اجتماعی گیری از شبکه بهره

 000/0* 6 %80 %20 و... گیری از ایمیل، چت همزمان بهره

 660/0 455/0 %0 %20 ...رسانی و پیوند به نقدها و نظرها اطالع

 168/0 500/1 %0 %20 و ... بحث، گفتگو، نظر دهی ابزارهای
 001/0* 125/5 %100 %20 )اخبار جدید( Rssوجود گزینه 

 196/0 395/1 %70 %40 ...ها و امکان نشان دادن آخرین بحث

به 
جو 

ست
ج

ف 
شا

کت
ن ا

نوا
ع

دی
هبر

را
 

 015/0* 3 %100 %50 بندی محتوای بر اساس نوع منبع دسته

 196/0 395/1 %60 %30 ...های خاص  معرفی پایگاه

 343/0 1 %10 %0 معرفی موتورهای کاوش خاص

_______________________________________________________________ 
1. P-value 
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 Tآماره  های برتر دانشگاه ها مصداق چارچوب

 

سطح 
 020/0* 830/2 %40 %90 ناشران و...های اطالعاتی،  معرفی پایگاه معناداری

 1 0 %90 %90 ها... معرفی کتابخانه و عملکرد بخش

 455/0 660/0 %70 %60 ...معرفی انواع منابع موجود 

100 سایت قابلیت جستجوی ساده در وب
% 

100% - - 

100 سایت قابلیت جستجوی پیشرفته در وب
% 

90% 1 343/0 

 290/0 124/1 %90 %70 ...راهنمای چگونگی جستجو در سایت

 290/0 124/1 %10 %30 نامه یا پیوند به آن وجود واژه

 168/0 500/1 %20 %0 وجود دایره المعارف یا پیوند به آن
 628/0 502/0 %70 %80 وضیح در مورد چگونگی تایپ...ت

 000/0* 9 %90 %0 امکان مرور الفبایی

 1 000/0 %60 %60 ...وجود مسیریاب در صفحه 

 673/0 436/0 %50 %60 ...های هشداردهنده و  وجود پیام

 075/0 016/2 %60 %20 وجود نقشه سایت

 000/0* 6 %100 %20 داشتن راهنمای موضوعی

 390/0 904/0 %30 %30 ...معرفی مفاهیم یا منابع مشابه 

 005/0* 674/3 %20 %0 و... امکان دسترسی به دانشمندان

 168/0 500/1 %20 %0 و... های بحث ها، گروه معرفی سایت
FAQ )168/0 500/1 %100 %70 )سؤاالت رایج 

 000/1 000/0 %100 %60 ...امکان تعامل و پرسش پاسخ 

 037/0 449/2 %100 %90 وجود بخش تماس با ما

 000/0* 000/9 %100 %10 مشاوره پژوهشی

های پشتیبان سواد اطالعاتی در  بر اساس نتایج به دست آمده درصد فراوانی حضور مصداق

یران های برتر ا های دانشگاه های برتر جهان بیشتر از کتابخانه های دانشگاه های کتابخانه سایت وب

سایت  ( تفاوت معناداری بین وبمصداق 47از  مورد 31ها ) است، اگرچه در بیشتر مصداق

 جهان وجود ندارد.با های برتر ایران  های دانشگاه کتابخانه

تنها دارای یک مصداق مرتبط « شود و مبتنی بر بافت است اعتبار ساخته می»چارچوب 

های برتر ایران و جهان، تنها  های دانشگاه کتابخانهسایت  وب 20باشد. از مجموع  شناسایی شده می

مصداق  7دارای  «است ارزشمند اطالعات»این مصداق هستند. چارچوب  دارایسایت جهان  وب 3

سایت  های برتر جهان نسبت به وب های دانشگاه سایت کتابخانه شناسایی شده است. وضعیت وب

مصداق،  4ارچوب بهتر است؛ به طوری که در های برتر ایران در این چ های دانشگاه کتابخانه

 های برتر جهان قابل مشاهده است. های دانشگاه تفاوت معناداری به نفع وب سایت کتابخانه

مصداق شناسایی شده دارد. در این چارچوب، جز  5« وجو عنوان پرس به پژوهش»چارچوب 

 جهانهای برتر ایران و  اههای دانشگ سایت کتابخانه در یک مورد، تفاوت معناداری میان وب
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راهنمای روش   های برتر جهان مصداق های دانشگاه سایت کتابخانه شود. در وب مشاهده نمی

ها  سایت گر آن است که در این وب حضور دارد. این درصد نشان %100پژوهش با درصد فراوانی 

 توجه بیشتری به امر پژوهش صورت گرفته است.

مصداق شناسایی شده مرتبط است.  10دارای « شنود و ن گفتپژوهشگری به عنوا»چارچوب 

های  سایت کتابخانه های برتر جهان نسبت به وب های دانشگاه کتابخانه سایت وبوضعیت 

مصداق وضعیت  4های برتر ایران در این چارچوب، جز در یک مصداق، بهتر است. در  دانشگاه

معناداری با یکدیگر ندارند. با توجه به محیط های مورد بررسی در ایران و جهان تفاوت  سایت وب

(، Googleاطالعاتی جدید و وجود ابزارهای اطالعاتی نوینی چون موتورهای جستجو )مانند 

ها در فضای رقابتی در گروی بهبود  ماندن کتابخانه های بحث، باقی های اجتماعی و گروه شبکه

ای اطالعاتی جدید کاربران با استفاده از ای است. در فض ها و خدمات کتابخانه سایت کیفیت وب

راجع به مسائل گوناگون گفتگو و از نظرات هم  ،های بحث فضاهای گفتگوی موجود مثل گروه

سایت کتابخانه باعث جذب کاربران شده و این  وجود چنین فضاهایی در وب .کنند استفاده می

و مستندتر از محیط بیرون به  شده لکنترآورد که کاربران در محیط اطالعاتی  امکان را فراهم می

 اطالعات مورد نیاز خود دست یابند.

مصداق را  20یعنی  ،بیشترین مصداق مرتبط «راهبردی اکتشاف عنوان به جستجو»چارچوب 

های  سایت کتابخانه های برتر جهان نسبت به وب سایت کتابخانه داراست. به طور کلی وضعیت وب

های برتر جهان  های کتابخانه سایت مصداق تفاوت معناداری به نفع وب 5برتر ایران بهتر است و در 

های کاوش خاص، معرفی مفاهیم  مانند معرفی موتور ها مصداققابل مشاهده است. در بخشی از 

مشابه یا منابع مشابه )بسط جستجو، پیوند، و مانند آن(، معرفی و امکان دسترسی به دانشمندان و 

های برتر جهان و ایران نیاز به توجه بیشتر  های دانشگاه در کتابخانه ها محققان و معرفی سایت

 باشد و بهتر است جهت ارتقاء این خدمات تالش بیشتری صورت پذیرد. می

های  نتیجه گرفت که تعداد مصداق گونه نیاتوان  می 1 شماره و با مشاهده جدول مجموعدر 

های  سایت کتابخانه ر ایران کمتر از وبهای برت های دانشگاه سایت کتابخانه موجود در وب

های برتر جهان در وضعیت بهتری  های دانشگاه سایت کتابخانه وب و های برتر جهان است دانشگاه

ای  وزن در نظر گرفته شده است اما نکته هم ،ها قرار دارند. اگر چه در این پژوهش تمامی مصداق

وزن نیستند و برخی از  ها از نظر اهمیت هم که باید به آن توجه نمود این است که همه مصداق

طور مثال  افزایند؛ به ها می سایت کتابخانه تر بوده و بیشتر از سایرین بر کیفیت وب ها از بقیه مهم آن
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های مورد بررسی موجود است در حالی مصداقی چون  سایت ی وبدر تماممصداق تماس با ما 

های مورد بررسی دارا هستند. در  سایت تری از وبهای اجتماعی را تعداد کم گیری از شبکه بهره

های اجتماعی با  گیری از شبکه این مورد شاید بتوان گفت با توجه به شرایط فعلی، مصداق بهره

تر از مصداق تماس با ما است زیرا این مصداق برای ارتباط با کاربران با توجه به شرایط  اهمیت

کند. در حضور  بیشتری به پژوهشگر میموجود و اهمیت سرعت در دنیای فعلی کمک 

ها این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که افزودن برخی  سایت کتابخانه های مختلف در وب مصداق

 تولیدمستلزم تالش کتابداران و شناسایی و گاه  ،ها چندان پیچیده نیست اما برخی دیگر از مصداق

شود؛ به عنوان مثال افزودن مصداق مشاوره  می ای دیده محتوا است بنابراین در کمتر کتابخانه

پژوهشی به نسبت مصداق عضویت در سایت دشوارتر است و شاید به همین دلیل است که در 

 های مورد بررسی چنین امکانی حضور داشت. سایت تعداد کمتری از وب

های  سایت های مشاهده شده در هر یک از وب فراوانی مصداق 2در جدول شماره 

ابتدا فراوانی و درصد فراوانی  ،شود. در دو سطر آخر های برتر ایران و جهان گزارش می نهکتابخا

 سایت مشخص شده است. حضور و پس از آن رتبه وب

 های برتر ایران و جهان های دانشگاه سایت کتابخانه های هر چارچوب در وب فراوانی مصداق -2جدول 
در رتبه

صد 
 فراوانی

  شماره چارچوب  1 3 4 5 6 فراوانی
 نام دانشگاه

4 62 30 19 5 1 5 0 Harvard University 

3 64 31 18 7 1 4 0 MIT 

5 60 29 16 5 2 6 0 Stanford University 

6 54 26 13 6 2 5 0  Berkeley 

7 52 25 14 6 1 4 0 Cornell University 

3 64 31 15 8 2 6 0 University of Michigan 

2 66 32 16 7 4 4 1 Minnesota University of 

1 75 36 17 7 2 6 1 University of Washington 

1 75 36 19 6 3 7 0 University of Pennsylvania 

4 62 30 13 6 2 7 1 Columbia University 

 دانشگاه تهران 0 3 1 5 12 20 41 10
 علوم پزشکی تهران 0 3 1 2 12 18 37 11
 تربیت مدرس 0 3 0 2 12 17 35 12

 فردوسی مشهد 0 2 3 5 15 25 52 7
 صنعتی اصفهان 0 1 1 1 8 11 23 17
 علوم پزشکی شهید بهشتی 0 3 1 2 8 14 29 15

 ی شریفصنعت 0 3 1 4 14 22 45 9

http://www.ucla.edu/
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 علوم پزشکی اصفهان 0 4 1 4 13 22 46 8
 علوم پزشکی مشهد 0 2 1 2 9 14 29 14
 علم و صنعت ایران 0 1 0 5 10 16 33 13

با  یسهدر مقا یرانبرتر ا یها دانشگاه یها کتابخانه یتسا وب یکل یتوضع یبه منظور بررس

 های پشتیبان در هر یک از مصداق حضوربرتر جهان از نظر  یها دانشگاه یها کتابخانه یتسا وب

دو جامعه مستقل  تی تستاز آزمون  ها، یتسا وب یدر طراح یسواد اطالعات یها چارچوب

آمده است. چنانچه  3شماره ها در جدول  از چارچوب یکهر  یآزمون برا ینا یجاستفاده شد. نتا

دو دسته  میاندرصد  95 اناطمیناستنباط کرد که با  چنین توان میباشد  05/0کمتر از  پی مقدار

 وجود دارد. داری ها در آن چارچوب تفاوت معنا سایت وب

 های برتر جهان و ایران در هر چارچوب سایت . آزمون تفاوت معنادار میان وب3جدول 

ب
چو

چار
ره 

ما
ش

 

 در ها مصداق حضور میانگین ها چارچوبعنوان 
 دانشگاه های ...

 سطح Tآماره 
 معناداری

 تر ایرانبر برتر جهان

 081/0 1/964 0 3/0 ...و شود می ساخته اعتبار 1
 0/000 5/365 36/0 76/0 است ارزشمند اطالعات 3

 009/0 284/3 20/0 42/0 جستجو عنوان به پژوهش 4

 0/000 5/509 31/0 62/0 وشنود گفت عنوان به پژوهشگری 5

 0/000 4/390 52/0 63/0 راهبردی اکتشاف عنوان به جستجو 6

 شود یاعتبار ساخته م"در چارچوب  ینکهبه دست آمده، با توجه به ا یجبر اساس نتا طورکلی، به

استنباط کرد که تفاوت  ینچن توان یاست م 05/0از  یشترب یسطح معنادار "بر بافت است یو مبتن

وجود  های برتر ایران و جهان های دانشگاه کتابخانه یتسا وب میانچارچوب  ایندر  یمعنادار

به  یانگینها تفاوت معنادار است و با توجه به م چارچوب یراست که در سا یحالدر  ینندارد. ا

همتایان نسبت به  یبهتر یتبرتر جهان در وضع یها دانشگاههای  سایت کتابخانه وبدست آمده، 

 اند. قرار گرفته یرانا خود در

تیبان سواد اطالعاتی در های پش میزان آشنایی، استفاده و ضرورت حضور مصداق. 4-2

 های دوم و سوم( )پرسش کتابخانه دانشگاهی از منظر دانشجویان  سایت وب

ها بیان شد، مبتنی بر شناخت و تعیین میزان حضور  آنچه تاکنون به عنوان پاسخ پرسش

هایی است که با توجه به متون منتشر شده، نظر اساتید گروه و مشاهده واقعی نمونه منتخبی  مصداق

و  ها، مورد شناخت ها گزارش شد. این واقعیت که در عمل کدامیک از این مصداق سایت ز وبا
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قرار خواهند گرفت و این که از نظر دانشجویان تا چه اندازه ضرورت وجود  (2استفاده )پرسش 

 آمده است. 4( در جدول شماره 3ها احساس شده )پرسش  سایت ها در وب این مصداق

 
 اینضرورت وجود  میزانو مورد بررسی  های مصداقاز  دانشجویانو استفاده  اییآشن . میزان4 جدول

 (n=50آنان ) دیدگاهاز  دانشگاهی های کتابخانه سایتها در وب  مصداق

 

 

ب
چو

چار
 

 ها مصداق
ین

نگ
میا

 
یی

شنا
آ

 

ین
نگ

میا
 

 کل
یی

شنا
آ

 

ین
نگ

میا
 

اده
ستف

ا
 

ین
نگ

میا
 

 کل
اده

ستف
ا

 

ین
نگ

میا
 

ت
ور

ضر
 

ین
نگ

میا
 

 کل
ت

ور
ضر

 

تبا
اع

ر 
و...

ود 
 ش

می
ه 

خت
سا

 

ارائه معیارهای ارزیابی منابع اطالعاتی 
 )کتاب، وب سایت، فیلم و مانند آن(

34/3 34/3 52/2 52/2 10/4 52/2 

ت
اس

د 
من

زش
 ار

ت
عا

طال
ا

 

 96/3 34/4 72/2 22/3 47/3 64/3 آموزش رعایت اصول اخالقی...
 92/3 84/2 42/3 های دسترسی به منابع... یان محدودیتب

 62/3 30/2 24/3 بندی محتوای سایت... دسته
 47/3 46/2 74/3 ...هزینه پرداخت ومیزان چگونگی

 76/3 82/2 46/3 گذرواژه و... از گیری هرهب شرح
 20/4 20/3 78/3 سایت در عضویت امکان
 12/4 24/2 98/2 ...اطالعات و یریتمد ابزارهای

و 
س 

 پر
ان

نو
 ع

 به
ش

وه
پژ

 وج

 78/3 62/3 19/2 36/2 16/3 52/3 ...چگونگی تهیه رئوس مطالب
 66/3 80/1 76/2 برداری... یادداشت مورد در رهنمودهایی

 74/3 00/2 76/2 پژوهش های روش راهنمای
 96/3 16/2 14/3 نامه یانپا موضوع انتخاب راهنمای

 14/4 66/2 64/3 ...ها دوره و ها کالس مورد در اطالعات

ه 
ی ب

گر
هش

ژو
پ

ود
شن

و 
ت 

گف
ن 

نوا
ع

 

 10/4 34/4 61/2 08/3 66/3 78/3 ای... های امانت بین کتابخانه مشی خط
 26/4 94/2 98/3 ...و مهم رویدادهای اخبار، درج

 48/4 74/2 16/4 کاربر از نظرسنجی
 28/4 64/2 78/3 ... کاربران دیگر با اطالعات تبادل امکان
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ب
چو

چار
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ین
نگ
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 74/3 18/2 00/3 ...اجتماعی های شبکه از گیری هرهب
 96/3 34/2 26/3 و... همزمان چت ایمیل، از گیری بهره
 80/3 70/2 54/3 ...نظرها و نقدها به پیوند و رسانی اطالع

 22/4 84/2 80/3 و... دهی نظر بحث، برای ابزارهایی
 72/3 04/2 36/3 )اخبار جدید( Rss وجود

 24/4 66/2 96/3 و... ها بحث آخرین دادن نشان امکان

ی
رد

اهب
ف ر

شا
اکت

ن 
نوا

 ع
 به

جو
ست

ج
 

 15/4 46/4 79/2 08/3 67/3 88/3 بر اساس نوع منبعبندی محتوا  دسته
 64/4 22/3 70/3 ... خاص های پایگاه معرفی

 98/3 10/2 74/2 خاص کاوش موتورهای معرفی
 94/3 06/3 98/3 ...و ناشران اطالعاتی، های پایگاه معرفی

 20/4 28/3 06/4 ...ها بخش وعملکرد کتابخانه معرفی
 76/3 06/2 16/3 ...موجود منابع انواع معرفی

 66/4 10/4 54/4 سایت وب در ساده جستجوی قابلیت
 80/4 16/4 52/4 پیشرفته جستجوی قابلیت

 52/4 04/3 80/3 ...سایت در تجوجس چگونگی راهنمای
 88/3 40/2 88/3 آن به پیوند یا نامه واژه وجود

 88/3 34/2 88/3 آن به پیوند یا المعارف دایره وجود
 30/4 86/2 86/3 ...تایپ چگونگی مورد در توضیح

 20/4 12/3 90/3 الفبایی مرور امکان
 84/3 70/2 20/3 ...صفحه در مسیریاب وجود

 42/4 84/2 56/3 ...و هشداردهنده های پیام وجود
 36/4 78/2 58/3 سایت نقشه وجود

 20/4 46/2 66/3 موضوعی راهنمای داشتن
 88/3 08/2 04/3 ... مشابه منابع یا مفاهیم معرفی

 86/3 38/2 44/3 و... دانشمندان به دسترسی امکان
 68/3 88/1 72/2 و... بحث های گروه ا،ه سایت معرفی

FAQ )96/3 66/2 16/3 )سؤاالت رایج 
 20/4 12/3 12/4 ...پاسخ پرسش و تعامل امکان

 48/4 84/2 98/3 ما با تماس بخش وجود
 94/3 20/3 32/3 سایت در خواندنی منابع به پیوند وجود

 12/4 02/3 98/3 پژوهشی مشاوره
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های  توان نتیجه گرفت که میزان آشنایی دانشجویان با مصداق می 4 شماره ا مشاهده جدولب

ها رابطه دارد؛  ها و میزان استفاده از آن پشتیبان آموزش سواد اطالعاتی با میزان ضرورت حضور آن

دو  یابد و این میزان استفاده از آن نیز کاهش می ،یعنی چارچوبی که میزان آشنایی با آن کم است

های  بر ضرورت حضور آن از دید دانشجویان نیز تأثیرگذار است. البته دانشجویان حضور مصداق

 ،دانند اما به هر حال هر چه میزان آشنایی با آن بیشتر بوده ها را ضروری می مربوط به چارچوب

بیشتر رسد که دلیل این امر شناخت  اند و به نظر می دانستهمعموال ضرورت حضور را نیز بیشتر 

نسبت به آن بوده است؛ به عنوان مثال مصداق ابزارهای مدیریت اطالعات و استناددهی 

(EndNote,Refwork,…  میانگین کمی در میزان شناخت دارد در نتیجه میزان استفاده از آن

هایی چون ارائه رهنمودهایی در مورد  یابد. این موضوع در مورد مصداق نیز کاهش می

ها، مشاهده فیلم آموزشی، یادگیری از  ها )شامل مطالعه مقاله مورد آموخته برداری در یادداشت

ها،  های اجتماعی برای ارتباط با کاربران، معرفی سایت گیری از شبکه ها(، بهره طریق آزمون

هایی نیز وجود دارد؛ مانند  کند. البته استثناء ها صدق می های بحث متخصصان و بیشتر مصداق گروه

نامه و پیوند به آن که میزان آشنایی نسبتاً زیاد )میانگین  المعارف و واژه جود دایرههای و مصداق

(. در بیشتر موارد ضرورت حضور 40/2و  34/2ها کم است )میانگین  ( اما میزان استفاده از آن88/3

به خود اختصاص داده است به این معنا که دانشجو اهمیت این  قابل توجهیمصداق، میانگین 

تواند به  سایت یا آموزش نامناسب نمی کند اما به دالیلی چون نبود در وب ها را درک می مصداق

 خوبی از آن استفاده کند.

گیرینتیجهبحثو

سایت برتر جهان از نظر  با وب یسهدر مقا یرانسایت برتر ا وب یتوضعبه منظور شناسایی 

، حضور استاول پژوهش  ی که پرسشسواد اطالعاتپشتیبان  یها مصداق برخورداری از

سایت کتابخانه دانشگاهی مورد نظر،  وب 20پشتیبان آموزش سواد اطالعاتی در  های مصداق

و در کدام  استرا دارا  ها سایت چه تعداد از مصداق بررسی شد. مشخص گردید که کدام وب

های  شگاههای دان سایت کتابخانه بندی از وب چارچوب قوت یا ضعف وجود دارد. در نهایت رتبه

مورد نظر ارائه گردید و مشخص شد که هر دانشگاه چه وضعیتی نسبت به سایرین دارد؛ به عنوان 

های واشنگتن و پنسیلوانیا با  ، دانشگاههای برتر جهان دانشگاه یها سایت کتابخانه وبنمونه از میان 
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وسی مشهد با وجود ها در رتبه نخست قرار گرفتند و دانشگاه فرد درصد از مصداق 75دارا بودن 

های ایرانی قرار گرفت. الزم به ذکر  سایت وبها در رتبه نخست در دسته  درصد از مصداق 52

 یها سایت کتابخانه وببندی  است که دانشگاه فردوسی مشهد با آخرین دانشگاه در رتبه

تعداد یعنی دانشگاه کرنل در یک سطح قرار دارد، یعنی هر دو دارای  های برتر جهان دانشگاه

های برتر جهان، بیشترین  سایت در وب شده کسبهای مساوی با هم هستند و کمترین امتیاز  مصداق

 های ایرانی است. سایت در وب شده کسبامتیاز 

جهان و ایران در خصوص توجه به  های سایت وبطورکلی، بر اساس نتایج نهایی بین  به

برتر جهان در  یها دانشگاهوجود دارد و داری  اتفاوت معن 2016های سواد اطالعاتی  چارچوب

اعتبار ساخته »تنها در چارچوب  اند. قرار گرفته یرانبرتر ا یها نسبت به دانشگاه یبهتر یتوضع

داری وجود  اسایت مورد بررسی تفاوت معن میان دو گروه وب« شود و مبتنی بر بافت است می

ین چارچوب در یک سطح قرار دارند. از جهان و ایران از نظر توجه به ا های سایت وب ندارد، و

مصداق شناسایی شده، تنها سه مصداق امکان عضویت در سایت، قابلیت جستجوی ساده  48میان 

های ایرانی مورد بررسی  سایت سایت در همه وب سایت و قابلیت جستجوی پیشرفته در وب در وب

 14، جهان های برتر انشگاههای د کتابخانه های سایت وجود دارد این درحالی است که در وب

موضوعی، راهنمای  راهنمای های داشتن مصداق به صورت صد درصدی حضور دارد؛ مصداق

باشند. البته برخی از  ها می )اخبار جدید( از جمله این مصداق RSS نهیوجود گزروش پژوهش و 

هده نشده است. مشا جهانهای ایرانی و یا  سایت یک از وب در هیچ دارند کهها نیز وجود  مصداق

های ایرانی وجود نداشته باشد ولی همان مصداق در  سایت ممکن است یک مصداق در تمامی وب

مصداق  2مصداق شناسایی شده، تنها  48های همتای خارج حضور داشته باشند. از میان  سایت وب

و وجود ها  امکان تبادل اطالعات با دیگر کاربران مانند سیستم ارائه نظر، طرح سؤال و فرم

ابزارهایی برای بحث، گفتگو، نظردهی علمی و معرفی منابع بیشتر در آن زمینه برای مطالعه )از 

های  دانشگاه های کتابخانه  سایت وب 10یک از  ( در هیچ2و امتیازدهی 1جمله یادداشت گذاشتن

های  دانشگاه های های کتابخانه سایت ها در وب ، اما تعداد این مصداقنداشته استبرتر جهان وجود 

بندی محتوای سایت بر اساس  اند از دسته ها عبارت مصداق است؛ برخی از این مصداق 10برتر، 

_______________________________________________________________ 
1. Comment 
2. Rating 
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مرور الفبایی، معرفی موتورهای کاوش خاص )برای  امکان سطوح کاربران )استاد، دانشجو،...(،

 .تصاویرو ...(

های  سایت ه تمامی وباند، مشخص گردید ک ( انجام داده1387در پژوهشی که عباسی و آبام )

های آسیا در وضع خوب و  سایت درصد وب 55 که یدرحالایرانی رتبه ضعیف و متوسط دارند، 

های  یافته کننده این وضعیت است.پژوهش حاضر، تا حدودی تایید های  برند. یافته عالی به سر می

ر جامعه آماری در یک راستا قرار دارد. د( نیز 1388پژوهش حاضر با پژوهش وزیری و کرمی )

حضور  یزانم ینب( نشان داد که 1392طوسی ) آمیز های کودکان، رنگ سایت متفاوت و در وب

یسی و انگل یفارس یها تیسا در وب یسواد اطالعات یها مهارت شده ییشناسا یها انواع مصداق

سایت  ، نتایج حاصل از پژوهش حاضر نیز نشان داد که میان وبتفاوت وجود دارد کودکان

های پشتیبان آموزش سواد  های برتر ایران و جهان از نظر وجود مصداق های دانشگاه تابخانهک

های ایرانی برای رسیدن به سطح مطلوب  سایت اطالعاتی تفاوت وجود دارد و الزم است وب

های دانشگاهی بیشتر  انهسایت کتابخ نشان داد که وبتالش نمایند. نتیجه پژوهش استابینگز و براین 

یابی توجه دارند تا به سایر خدمات مربوط به آموزش سواد اطالعاتی  اطالعهای  به آموزش مهارت

 رهنمودهای که همسو با نتایج پژوهش حاضر است؛ به عنوان مثال مصداقی چون ارائه

 از یادگیری شی،آموز فیلم مشاهده ها، مقاله مطالعه)شامل  ها آموخته مورد در برداری یادداشت

سایت برتر  شوند تنها در یک وب های سازماندهی محسوب می که جزء مهارت (ها آزمون طریق

 اند. سایت مورد بررسی فاقد آن بوده وب 19جهان وجود داشته است و 

توان گفت میزان استفاده اندک دانشجویان از  ها می در بخش دوم پژوهش، با بررسی یافته

ها با آن مصداق باشد.  تواند به دلیل آشنایی کم آن پشتیبان سواد اطالعاتی میهای  برخی از مصداق

دانشجویان از وجود و کاربرد مصداقی آگاهی نداشته باشند میزان استفاده از آن نیز  که یهنگام

ها را  متذکر شد که دانشجویان میزان ضرورت حضور بیشتر مصداق بایدکند، البته  کاهش پیدا می

سایت کتابخانه ضروری دانسته و به آن  اند؛ این به آن معنا است که وجودش را در وب هزیاد دانست

 کنند. در عمل، کمتر از آن استفاده می که یدرحالنیاز دارند، 

 های پژوهش برخی پیشنهادهای کاربردی به شرح ذیل قابل طرح است: در راستای یافته

شود و مبتنی بر بافت  تبار ساخته میاع»شناسایی و یا طراحی مصداق مرتبط با چارچوب 

 های این چارچوب. مندی از قابلیت به منظور حمایت و بهره« است

سایت کتابخانه و استفاده بیشتر از فضای مجازی به  ایجاد تعامل میان کاربران توسط وب
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 های دانشگاهی. سایت کتابخانه در وب 2 منظور جلب نظر کاربران با استفاده از امکانات وب

هایی به منظور آشنایی دانشجویان با متخصصان موضوعی معتبر و استفاده از  یجاد مصداقا

هایی چون معرفی و امکان دسترسی به  های خود مانند مصداق ها در پژوهش تجربیات و آثار آن

 دانشمندان و محققان.

ی بیشتر های آموزشی بیشتر از طریق کتابخانه و ایجاد زمینه آشنای طراحی و اجرای برنامه

 سایت کتابخانه. های موجود در وب دانشجویان با مصداق

 منابع

پژوهشنامه کننده اطالعات.  یابی جامعه استفاده (. تفسیر و تعدیل رفتار اطالع1377پور، ناصر. ) اشکنی
 .6-1(: 4و  3) 13، پردازش و مدیریت اطالعات

 . تهران: کتابدار.ها رنامههاو ب آموزش سواد اطالعاتی: مفاهیم، روش(. 1386) .یمهر پریرخ،
های کسب و اشاعه اطالعات علمی توسط اعضای هیأت علمی  (. روش1365) .دیانی، محمدحسین

دانشکده شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  .دانشکده کشاورزی شهید چمران اهواز
 .42گروه کتابداری، طرح تحقیقاتی شماره 

های سواد اطالعاتی  ها در پرورش مهارت تحلیل توانمندی وب سایت. (1392رنگ آمیز طوسی، صفیه. )
کودکان. پایان نامه ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه 

 فردوسی مشهد.

 .41-34: (2و  1)41، علوم و فناوری اطالعات(. استانداردهای سواد اطالعاتی. 1382زمانی، عشرت. )
(. بررسی نقش سواد اطالعاتی در آموزش غیر رسمی: مطالعه موردی 1387) سی، زهره و آبام، زویاعبا

اولین همایش آموزش و یادگیری غیررسمی. (. در533-518های دانشگاهی ایران )ص. عملکرد کتابخانه

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.. مشهد
های آموزشگاهی مقطع  (. بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه1390فاضلی دهکردی، نگار )

های سواد اطالعاتی در فرایند  راهنمایی و دبیرستان شهر اصفهان در زمینه کسب و استفاده از مهارت
یادگیری. پایان نامه ارشد. گروه علم اطالعات و دانش شناسی. دانشکده علوم تربیتی و -یاددهی

 ه فردوسی مشهد.روانشناسی. دانشگا
مروری بر ساختار و محتوای درگاه اطالعاتی درس سواد اطالعاتی برای دوره های (. 1384نظری، مریم )

 .84-71(، 2)21، علوم و فناوری اطالعات .تحصیالت تکمیلی کشور
ای در  ها: مطالعه سایت (. رویکرد توسعه سواد اطالعاتی در وب1388وزیری، اسماعیل، کرمی، نوراله )

(. در 92-77های مرکزی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )ص.  های کتابخانه سایت وب
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های دانشگاهی. بابل، دانشگاه آزاد اسالمی  ای وب سایت کتابخانه مجموعه مقاالت همایش منطقه
 واحد بابل.

بررسی رفتار و الگوی اطالع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از (. 1382فیروز، موسی. ) یمین

. پایان نامه ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اینترنت
 فردوسی مشهد.
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