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  چکیده

 نـد را دسعی ،اینترنت در موجود انبوه اطالعات  پذیر کردن دسترس و ساماندهی براي دانشگاهی هاي کتابخانه
هاي دانشگاهی ایران نیز تالش  کتابخانه. کنندرا طراحی اطالعات مناسب   نی به   و ایجاد انواع پیوندهاي فرامت    سایت   وب

بـا توجـه بـه اهمیـت     در عین حال، . سایت خود استفاده کنند کرده اند تا از تعداد و انواع پیوندهاي اطالعاتی در وب         
شگاهی ایران تا چه میزان و هاي دان سایتهاي کتابخانه  مشخص نیست که در وب،پیوندها در دسترس پذیر کردن اطالعات

ه در ئلاین مسبررسی  به مقاله حاضر.  پیوندها به چه نوع منابعی داده شده است و ایناز چه نوع پیوندهایی استفاده شده
 محقـق  هاي ارزیـابیِ  ها به روش مشاهده و از طریق سیاهه       داده. سایت کتابخانه دانشگاهی ایران پرداخته است       پنج وب 
 ،شامل منابع اطالعاتی، سازمانها، راهنماها، پیوند به اشخاص  و پیوندهاي مربوط به خدمات کتابخانهقوله در پنج م ،ساخته

 پیوند به پایگاههاي چکیده بیشتر ، مهندسی برقو روانشناسی، ، شیمیيها رشتهدر   کهدهد ها نشان می یافته. گردآوري شد
تعداد کـل پیونـد بـه راهنماهـا در     . یشتر از پایگاههاي تمام متن استدیگر منابع اطالعاتی ببه  از پایگاههاي تمام متن و      

 منابع ، الکترونیکیهاي  لهمجبه   دسترسی کمی ها  سایت   این وب  .هاي دانشگاهی ایران بسیار اندك است       سایت کتابخانه  وب
 .انـد  فـراهم کـرده   ) بع تمام مـتن   ها، چکیده نامه و یا منا      نامه ها، مقاله  نامه نمایه(پایگاههاي اطالعاتی   ، و مرجع الکترونیکی 

 درون سـایتی   پیوندهايها، تعداد پیوندهاي برون سایتی بسیار بیشتر از       در هر یک از رشته    همچنین، نتایج نشان داد که      
دهد که ایـن   هاي دانشگاهی ایران نشان می  سایتهاي کتابخانه   پژوهش حاضر در مورد پیوندها در وب         نتیجه کلی   .است
 عمل کـرده و بـه ایـن    ضعیف در زمینه ایجاد پیوند گوي مشخصی براي ایجاد پیوند استفاده نمی کنند و       از ال  سایتها وب

  .سایتها توجه کافی نداشته اند عنصر اطالعاتی مهم در وب
  هاي دانشگاهی، ایران، ارزیابی سایتها، کتابخانه پیوندهاي فرامتنی، وب: کلیدواژه ها

  
 مقدمه

ت زیادي را در برقراري ارتباط بین جوامـع و تبـادل اطالعـات پدیـد               تحوال ،گسترش فناوري اطالعات  
شـبکه جهـانی وب،   . ظهـور اینترنـت و وب اسـت    یکی از مهمترین تحولها در فناوري اطالعـات، . آورده است

 اطالعات، تحوالت زیادي را نیـز در ابزارهـاي ذخیـره و     و در دسترس قرار دادن افزون بر متحول کردن تولید
آشـنایی بـا محـیط جدیـد اطالعـاتی و آگـاهی از چگـونگی دسـتیابی بـه                  . اطالعات ایجاد کرده اسـت    بازیابی  

                                                        
  .ت علمي گروه كتابداري و اطالع رساني دانشگاه فردوسي مشهدئعضو هي. ۱
  .ت علمي گروه كتابداري و اطالع رساني دانشگاه فردوسي مشهدئعضو هي. ۲
  .كارشناس ارشد كتابداري و اطالع رساني. ۳



 از جمله مهمترین وظـایف آنهـا در مقابـل کـاربران بـه شـمار       ،اطالعات مناسب براي کتابداران و اطالع رسانان      
  .رود می

هـاي دانـشگاهی سـعی     ابخانـه ها و بویژه کت     کتابخانه ،براي دسترسی به اطالعات انبوه موجود در اینترنت       
سـایتی   ، وبراي ارائه انواع خدمات از جمله دسترس پذیر کردن اطالعات مناسب موجود در اینترنت      اند ب   کرده

از جمله این روشها، ایجاد پیوند    . کنند استفاده می مختلف   ي کتابداران از روشها   ،در این رابطه  . را طراحی کنند  
 و مـشخص نـسبت بـه    4ها یا عبارتهاي متمایز  طور معمول به صورت واژه    پیوندها به . ستسایتها  در صفحات وب  

با انتخاب عبارت متمایز یا نماد تـصویري،  . شود  روي صفحه نمایشگر ظاهر می5متن و یا در قالب نماد تصویري   
کاربر بالفاصله به بخش دیگري از مدرك یا به مـدارك کـامالً جدیـدي کـه بـا مـدرك در دسـترس ارتبـاط                    

محیطـی را  کـه پیونـدها بـراي  دسترسـی بـه اطالعـات ایجـاد             ).  1383دلیلی،  ( شود    هدایت می  ،داردمفهومی  
به عبارت دیگر، در محیط وب، پیوندها ابزاري .  (Jackmin, 1381) شود                 میکند، فرامتن نامیده  می

 کـه بـه صـورت غیـر خطـی و براسـاس       فرامتن در واقع متنـی اسـت  . کنند هستند که متن را به فرامتن تبدیل می    
اهمیـت اسـتفاده از پیونـدهاي فـرامتن در       ) 34 ص ،1378(شیري  .  شود  پذیر می  درخواست و نیاز کاربر دسترس    

سـایتهاي دیگـر وجـود دارد،     شبکه وب را در برقراري ارتباط میان منبع در دسـترس و منـابع دیگـر کـه در وب     
  . داند می

سایت هم   وسیعی از منابع را، که ممکن است از اطالعات خود وبۀدامنگاه پیوندها، امکان دسترسی به   
هاي دانشگاهی، بستر مناسبی را  سایتهاي کتابخانه سایت، بویژه وب پیوندهاي هر وب. کنند فراهم می, بیشتر باشد

  . آورند براي شناسایی انواع منابع اطالعاتی مناسب با هدفی خاص یا در زمینه اي خاص به وجود می
  
  پژوهش و هدف لهئبیان مس

سـایتهاي    مـشخص نیـست کـه در وب   ،پـذیر کـردن اطالعـات    با توجه بـه اهمیـت پیونـدها در دسـترس      
 همچنین، مشخص نیـست  .هاي دانشگاهی ایران، تا چه میزان و از چه نوع پیوندهایی استفاده شده است     کتابخانه

هدف مقاله حاضر بررسی میزان در این راستا، . اند ر کردهبر قراارتباط  چه نوع منابعی ابا، ارتباط که  این پیونده  
  .هاي دانشگاهی ایران است سایت کتابخانه و چگونگی استفاده از پیوندها در وب

  
  پیشینه پژوهش

سـایت   دهد که پژوهشی مشابه بـا پـژوهش حاضـر در مـورد پیونـدهاي وب            مرور متون موجود نشان می    
در بیشتر پژوهشها در خارج از ایران   .  تحلیل محتوایی صورت نگرفته است     هاي دانشگاهی بویژه از نظر      کتابخانه
ها انجام گرفته  سایت مجله سایتهاي تجاري و وب   سایتهاي دانشگاهها و تعداد اندکی از وب         پیوندهاي وب  مورد
وب در ایران نیز پژوهش خاصی در رابطه با این پیونـدها صـورت نگرفتـه و تنهـا در بعـضی از مطالعـات                  . است

                                                        
1. Highlited text 
2. Icon 



 که برخی از این بررسیها که ارتبـاط بیـشتري بـا پـژوهش     ندا سنجی، پیوندها از دیدگاههایی خاص بررسی شده    
  .مورد توجه قرار می گیرد، حاضر دارند
هـاي   یافته. سایتهاي دانشگاهی را بررسی کردند ،  پیوند وب )2002 (7و تلوال و اسمیت   ) 2001 (6تلوال

سایتهاي دانشگاهی انگلستان با میزان پژوهشهاي انجام شـده در   پیوندهاي وبپژوهش تلوال نشان داد که تعداد       
نتایج نشان داد که هر چـه تعـداد پژوهـشها در دانـشگاهها بیـشتر باشـد، پیونـدهاي            . این دانشگاهها مرتبط است   

ي اسـترالیا  به بررسی پیوندها در دانشگاهها) 2002(اسمیت وتلوال . شود سایت دانشگاه برقرار می  وبا  بیشتري ب 
.  نیـز مقایـسه شـد   9 و آلتاویستا8نتایج با نتایج برگرفته ازموتورهاي کاوش تجاري  مانند آل د وب     . نیز پرداختند 

براي دانـشگاههاي اسـترالیایی بـا تقـسیم تعـداد پیونـدهاي سـه کـشور برتعـداد            10سپس، عامل تأثیرگذار وب
تعداد پیوندهاي شناسایی شده با تعـداد       نتایج نشان داد  . گردیدکارمندان دانشگاهی درهر دانشگاه اندازه گیري       

همچنین، عامل تأثیرگذار وب بـه طـور کامـل بـا          .  بود  هماهنگ پیوندهاي برگرفته شده ازآلتاویستا وآل د وب      
 یعنی هر چه تولیدات پژوهشی در این دانشگاهها  بیشتر ؛تولیدات پژوهشی در دانشگاههاي استرالیا مرتبط است 

  . تمایل به ارائه پیوند در سطح ملی بیشتر از سطح بین المللی است. تأثیرگذار وب نیز بیشتر می باشدباشد، عامل 
سـایتهاي   در تحقیقـی بـه بررسـی تفـاوت پیونـد در وب        ) 2003(تلوال    و 11تانگبا رویکردي متفاوت،    

یتها در سـه رشـته بـا    سـا  وب. تاریخ  پرداختند دانشگاههاي آمریکا در سه حوزه موضوعی  شیمی، روانشناسی و  
 و 2000دانـشکده متـأثر از انتـشارات آن دانـشکده در سـال          هـر   رتبه  . ندها انتخاب شد   رتبه دانشکده  استفاده از 

در این پژوهش، ارتباط بین تعداد پیوندهاي وب بـا بهـره وري        .   مشخص شده بود   ISIاستناد در   براساس میزان   
هاي این پژوهش تفاوت  زیادي  یافته.  بررسی شد،وند و مقصد پیوندو نیز فاصله جغرافیایی بین منبع پی پژوهشی 

 .سایت و نیز در میزان پیوند به یکدیگرنشان داد هاي مختلف، در اندازه وب را در استفاده از وب در رشته

) 2003( و همکـارانش  12در پژوهشی دیگر که در مـورد انگیـزه ایجـاد پیونـد انجـام شـد، ویلکینـسون          
 پیوند بین دانشگاههاي بریتانیا گرفته و براساس انگیزه ایجاد این پیوندها، آنهـا را طبقـه      414ی از   اي تصادف  نمونه

پیوندها، انتشارت رسمی علمی، مانند مقاله % 1 هاي این پژوهش نشان داد که اگرچه کمتر از         یافته. بندي کردند 
 پیوندها مـرتبط بـا پژوهـشها یـا دیگـر      %90از دهد، بیشتر  ها یا مقاله کنفرانسها را مورد هدف خود قرار می  مجله

سـایتهاي   هـا چنـین نتیجـه گرفتنـد کـه پیونـد بـین وب        آنها از یافته. فعالیتهاي دانشگاهی مانند آموزش می باشد  
  . علمی غیررسمی براي دانشجویان استياهدانشگاهی از جمله بهترین منابع براي ارتباط

سایتهاي  ل شدن میان انگیزه هاي ایجاد پیوندها در وبی قاپژوهش دیگري به منظور تمایز) 2003(تلوال 
طـور تـصادفی از صـفحات اصـلی     ه در این پژوهش، صـد پیونـد بـ        . دانشگاهی و استنادها در مجله ها انجام داد       

ـ مالکیـت، اجتمـاعی، راهبـردي و بـی دلیـل        ـ  انگیـزه مختلـف  4دانشگاههاي بریتانیـا انتخـاب شـد و براسـاس     

                                                        
1. Thelwall 
2. Thelwall and Smith 
3. Altheweb 
4. Altavista 
5. Web Impact Factor (WIF) 
6. Tang 
1. Wilkinson 



هاي استنادگر، انگیزه ایجاد پیوندها  نسبتاً سطحی است و  لوال نتیجه گرفت در مقایسه با انگیزهت. بندي شد تقسیم
او این انگیزه هاي سطحی را از جمله مـشکالت بـراي بـه کـاربردن          . دلیل نیز اجتماعی نیست    حتی پیوندهاي بی  

نباط و پی بردن به روابط بین افراد و فنون کتاب سنجی براي وب یا استفاده از پیوندها یا تعداد پیوندها براي است           
  .سازمانها می داند

فراپیوندها بـه عنـوان منبـع    "در پژوهشی تحت عنوان    ) 2004( و همکارانش    13با هدفی متفاوت، هریس   
علـوم  اي از پیونـدهاي برگرفتـه از سـه رشـته ریاضـی، فیزیـک و           نمونـه  "اطالعاتی براي به تصویر کشیدن علم     

انتشارات آموزشـی، توصـیفهاي پژوهـشی،    (این پیوندها براساس محتواي صفحه      . ردندبندي ک  اجتماعی را طبقه  
صـفحه اصـلی دانـشگاه، صـفحه اصـلی      (، نـوع صـفحه   ...)فعالیتهاي پژوهشی، اطالعات موضـوعی، آمـوزش و       

دانـشگاه، دانـشکده، گـروه    (و مالـک صـفحه   ...)  پیونـدها و فهرسـت دانشکده، صفحه اصلی گـروه پژوهـشی،       
 ویژگیهـا و خـصوصیات   ،هاي مختلف این پژوهش نشان داد که پیوندها در رشته      . طبقه بندي شد  .) ..پژوهشی و 
  . دنمتفاوت دار

سـایتهاي مـدارس کتابـداري و         درمـورد طبقـه بنـدي پیونـدهاي وب        ) 2005 (14در پژوهشی دیگر، چو   
 یتهاي مـورد بررسـی  سـا  هدف این پژوهش، مطالعه پیونـدهاي داده شـده بـه وب    . مریکا کار کرد  آرسانی   اطالع

بـرون   درون سـایتی و پیونـدهاي   پیونـد  (سایتها  و نیز بررسی محتوایی دو گروه وب) 15درون سایتیپیوندهاي (
. متفـاوت اسـت   بـا دالیـل پیونـدها    ،پژوهشگر نتیجه گرفت که دالیل استنادهاي کتابـسنجی      . باشد می) 16سایتی

عات مبتنی بر وب نباید تنها تعداد پیوندها را بررسی کند،  پیشنهاد کرد مطال»چو«هاي این پژوهش،  براساس یافته
را داشـته  ، تا این پژوهـشها اعتبـار و روایـی الزم    نمایدبلکه همچنین باید به دالیل براي برقراري پیوند نیز توجه          

 .باشند

یـان  در پا) 1380(اصغري پـوده  . رشد داردندي رو به وسایتها، پژوهش ر  در ایران نیز به دلیل توسعه وب      
قـرار داد و عناصـر و ویژگیهـاي مطـرح در     بررسـی  سایتهاي دانشگاهی را مورد   وب،نامه کارشناسی ارشد خود 

از جملـه  . هاي دانـشگاهی ایـران و چهـار کـشور پیـشرفته غربـی را بررسـی کـرد              سایتهاي کتابخانه   طراحی وب 
 برقراري پیوند به منـابع موجـود   ،ن میاناز ای. معیارهاي مورد توجه پژوهشگر در این تحقیق، برقراري  پیوند بود       

در اینترنت در رابطه با موضوعات آموزشی و تحقیقاتی مورد توجه دانشگاه، برقراري پیوند به فهرسـت پیوسـته              
سایت دانشگاه و وجود پیونـد بـین    سایت کتابخانه با صفحه اول وب       کتابخانه، وجود پیوند میان صفحه اول وب      

  .  مورد توجه بود،هاي جستجوي معروف و مهمسایت کتابخانه و موتور وب
ضریب تأثیرگذاري وب و سنجش آن در برخـی سـایتهاي   «در پژوهشی تحت عنوان    ) 1383(نوروزي    

هـاي پـژوهش نـشان داد در      یافتـه . سایتهاي دانشگاهی پرداخته است      به بررسی پیوندها در وب     »دانشگاهی ایران 
 بـاالترین و دانـشگاه   33/12 دانـشگاه شـهید بهـشتی بـا     ،ر ایـران سایت دانـشگاهی مـورد بررسـی د          وب 15میان  

هاي پـژوهش نـشان داد کـه در مجمـوع، حجـم       یافته. اند ترین میزان تأثیر را داشته     ینی پا 38/0فردوسی مشهد با    

                                                        
2. Harries 
1. Chu 
2. Inlinks 
3. Outlinks 



 از جمله عوامل ایـن امـر ایـن اسـت کـه بـسیاري از گروههـاي               .ین است یسایتهاي دانشگاهی ایران بسیار پا      وب
  نتایج پژوهش فـوق حـاکی از آن بـود      ،همچنین. ندارند صفحه وب    ،ت علمی ئو به تبع آن اعضاي هی     آموزشی  

 منابع اطالعاتی مناسب براي جذب پیوند، دانشگاههاي ایرانی نتوانـسته  نبود به دالیلی از جمله زبان فارسی و        که
  . دریافت کنند،اند میزان پیوندي را که مستحق آن هستند

هـاي انجـام شـده در خـارج از ایـران بـوده        دهد بیشتر مطالعـه  رت گرفته نشان می  بررسی پژوهشهاي صو  
سایت  مواردي نیز که وبدر سایت دانشگاهها تأکید داشته اند و   همچنین، مطالعات یاد شده بیشتر بر وب      . است

العـات انجـام   از دیدگاه کمی، مط.  هدف اصلی نبوده است، بررسی پیوندهاگرفته،ها مورد بررسی قرار    کتابخانه
سایت دانشگاهها را در ارتباط با تأثیر عوامل متفاوت، ماننـد تعـداد    شده در مورد پیوندها، تعداد پیوندها در وب  

مطالعات . مورد سنجش قرار داده است... دانشجویان دانشگاهها، تعداد اعضاي هیئت علمی، فاصله جغرافیایی و 
ه بین موضوع پیوندها و گروههاي آموزشـی دانـشگاه و فعالیتهـاي    کیفی صورت گرفته بر انواع پیوندها، به رابط     

قـرار    نیز پیوندها را در حوزه اي خاص مورد بررسی  اتبرخی از مطالع  . توجه داشته اند  ... پژوهشی انتشارات و    
  . اند  وکمتر به تجزیه و تحلیل محتوا توجه کردههداد

  
  روش شناسی پژوهش

. سنجی انجام گرفتـه اسـت    به روش توصیفی با استفاده از شیوه وب      این پژوهش از نوع کاربردي بوده و      
هاي کمی و ترکیب و  سنجی مطالعه جنبه وب: کند ن صورت تعریف میدیوب سنجی را ب)  2004 (17یورنبورن

 . و فناوریها در وب با استفاده از شیوه هاي کتابسنجی و اطالع سنجی اسـت هااستفاده از منابع اطالعاتی، ساختار 
ها در دانشگاههاي جامع و نیـز تعـداد زیـاد پیونـد در رابطـه بـا هـر رشـته، در نمونـه حاضـر                   به وسعت رشته   نظر

تـر   عـام که نماینده سـه حـوزه موضـوعی مختلـف     ( پیوندهاي تنها سه رشته مهندسی برق، شیمی و روانشناسی         
  .  بررسی شدند به دالیل زیر انتخاب و)هستند

 و یعنی فردوسـی مـشهد  (سایت کتابخانه اي در دانشگاههاي جامع       ا دو وب  بررسیهاي اولیه نشان داد تنه    
هاي شـیمی،   ویژگیهاي الزم براي این بررسی را داشتند و به دسته بندي موضوعی در رشته    )  همدان يسینا بوعلی

سـایت کتابخانـه دانـشگاهی دیگـر، یعنـی دانـشگاه صـنعتی          وب3. روانشناسی و مهندسی بـرق پرداختـه بودنـد      
ها، به دلیل اینکه به نـسبت،   رکبیر، خواجه نصیرطوسی و صنعتی اصفهان، باوجود جامع نبودن در تمامی رشته  امی

از این دانشگاهها فقط رشـته مهندسـی بـرق، کـه       . بودند، انتخاب شدند  تر    کاملاي   سایتهاي کتابخانه   از بقیه وب  
انجام پـژوهش حاضـر و پاسـخ بـه سـؤالهاي       براي ،بنابراین.  پیوندهاي بیشتري داشت، مورد بررسی قرار گرفت   

  . هاي دانشگاهی در ایران انتخاب شدند سایتهاي کتابخانه  مورد از وب5 پژوهشی زیر،
  

  سؤالهاي پژوهش 
  تا چه میزانی انواع پیوندها ایجاد شده است؟، هاي دانشگاهی مورد بررسی سایت کتابخانه  در وب.1
  هاي مورد بررسی وجود دارد؟ رشته ک از منابع اطالعاتی در چه تفاوتی بین میزان پیوند به هر ی.2

                                                        
1. Bjorneborn 



استفاده  هاي دانشگاهی از پیوندهاي درون سایتی و برون سایتی سایتهاي کتابخانه  تا چه میزانی در وب   .3
  شده است؟

 هاي مورد بررسی، از نظر محتوایی تا چه میزانی با زمینه سایتهاي کتابخانه پیوندهاي ایجاد شده در وب. 4
  هاي موضوعی هر یک از سه رشته  شیمی، روانشناسی و برق همخوانی دارد؟

هاي دانشگاهی مورد بررسی چه ویژگیهایی  سایت کتابخانه از نظر زبانی، پیوندهاي ایجاد شده در وب   . 5
  دارند؟

آوري   جمـع ،ها به روش مشاهده و از طریق سیاهه هـاي ارزیـابی محقـق سـاخته     ر پژوهش حاضر، داده د
منابع « دسته شامل پنجاین .  دسته از انواع پیوندها تهیه شدپنج سیاهه وارسی  براساس 5 بر این اساس،. استشده 

خـدمات  «  و پیونـدهاي مربـوط بـه    » یا کارکنـان کتابخانـه  پیوند به اشخاص«، »راهنماها«، »سازمانها«،  »اطالعاتی
  .باشند  زیر می جدولتر به شرح ندیهاي جزئیهر کدام از این دسته ها خود شامل تقسیم ب. هستند »کتابخانه

  هاي دانشگاهی سایت کتابخانه سیاهۀ وارسی انواع پیوند در وب. 1جدول

 منابع اطالعاتی راهنماها سازمانها
      ارکنانک

 کتابخانه
 خدمات
 کتابخانه

 جوامع و ،سازمانها
انجمنهاي علمی و 

 تخصصی

راهنماهاي 
 اطالعاتی

پایگاههاي اطالعاتی 
ایه، چکیده نم
 ها  مجلههاي مقاله

 امانت کتابدار

 ،ها کتابخانه
آرشیوها و مراکز 

 اطالعاتی

موتورها و 
فراموتورهاي  

 کاوش

 پایگاههاي
 تمام متن

کارمند 
 کتابخانه

امانت بین 
 کتابخانه اي

 
 ،دانشگاهها

دانشکده ها و 
 مراکز آموزشی

دروازه هاي 
 اطالعاتی

  واژه نامه ها
خدمات مرجع 

 ونیکیالکتر

    المعارفهاةدایر راهنماي سازمانها 

   دستنامه ها راهنماي مجله ها 

  
پیونـد بـه منـابع انگلیـسی و غیـر      (پیونـدها   زبـان   از نظر پوشش محتوایی و یا ربـط موضـوعی،          ،همچنین

 منظـور از انـواع پیونـدها از لحـاظ محـدوده     .  دسترسی نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفـت     ةمحدودنیز  و  ) انگلیسی
منظـور از پیونـدهاي درون     .  پیوندهاي درون سایتی و پیونـدهاي بـرون سـایتی اسـت            ،دسترسی در این پژوهش   

سایت کتابخانـه    نشانی اینترنتی همان وبة پیوندهایی است که هم منبع و هم مقصد آن پیوند در محدود   ،سایتی
سـایتها متـصل    نه را بـه سـایر وب  سایت کتابخا   پیوندهایی است که وب    ،پیوندهاي برون سایتی  . دانشگاهی است 

  .  کند می
 به شکل آمار توصیفی مـورد بررسـی و تجزیـه و تحلیـل قـرار         ،هاي گردآوري شده در این بررسی       داده

  . گرفت
  

  



  نتایج پژوهشها و  ارائه یافته
 در طول مدت یک ماه و نیم، از نیمه دوم خردادماه تا پایـان تیرمـاه سـال    مورد نیازآوري اطالعات    جمع

 براسـاس  هـاي پـژوهش حاضـر    هـا و ارائـه یافتـه     به تجزیـه و تحلیـل داده     ،در این بخش  . ، صورت گرفت  1384
  و پژوهش از آماره هاي فراوانی، فراوانی مطلق      هاي سؤال براي پاسخگویی به  . شود   پرداخته می  سؤالهاي پژوهش 

  .شود  میاستفادهدرصد فراوانی  
ســایت بــه کتابخانــه   وبدوســایت مــورد بررســی،  ب و5از همــان طــور کــه پیــشتر توضــیح داده شــد، 

 سه رشته مهندسی بـرق، شـیمی و روانـشناسی    يپیوندهاسایت،   در این دو وب   . بودندمربوط  دانشگاههاي جامع   
هاي دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان و خواجه  سایت کتابخانه  سایت دیگر، وب     وب سه.  بررسی شدند 
 رشته برق ، تنها پیوندهاي از این دانشگاهها.هستند که دانشگاههاي فنی و مهندسی  را تشکیل دادندنصیر طوسی
 دانـشگاه  دو دانـشگاه و رشـته شـیمی و روانـشناسی در     5هاي برق در   پیوندهاي رشتهین ترتیب، د ب .انتخاب شد 
ی به سؤالهاي براي پاسخگویهاي مورد پژوهش یکسان نیست،  سایتها در رشته از آنجا که تعداد وب. بررسی شد
  . شود  خودداري میها  داده از مقایسه ،پژوهشی

  
  
  اند؟ تا چه میزانی ایجاد شده، هاي دانشگاهی مورد بررسی سایت کتابخانه در وبي مختلف  پیوندها.1

هاي مـورد بررسـی    سایت کتابخانه این سؤال پژوهش، براي بررسی انگیزه و یا هدف ایجاد پیوند در وب   
جـدول  . سایت مورد بررسی قرار می گیرند ر این رابطه، انواع پیوندهاي ایجاد شده در وب      د. طراحی شده است  

هاي شیمی و روانشناسی را نـشان   سایت دانشگاههاي جامع در رشته هاي گردآوري شده از دو وب   داده 2شماره  
  . دهد می

  
  یران هاي دانشگاههاي جامع ا سایت کتابخانه  فراوانی انواع پیوندها در وب.2جدول

  )دانشگاه فردوسی و بوعلیهاي  کتابخانهسایت   وب2یعنی، (

  خدمات  ها سازمان  راهنماها  منابع اطالعاتی
کارکنان 
  کتابخانه

پایگاههاي 
راهنماهاي   21  تمام متن

  44  اطالعاتی
سازمانها و 
انجمنها و 
  جوامع ملی

  1  کتابدار  0  امانت  32

پایگاههاي 
هاي  دروازه  34  چکیده، نمایه

  6  عاتیاطال

ها و  کتابخانه
آرشیوها و 

مراکز 
  رسانی اطالع

امانت بین   4
کارمند   0  اي کتابخانه

  0  کتابخانه

موتورها و   0  دائرة المعارف
دانشگاهها و   5  فراموتورها

  5  ها دانشکده
خدمات 
مرجع 

  الکترونیکی
1      

راهنماي   0  نامه واژه
  سازمانها

9              



راهنماي   0  دستنامه
              6  ها مجله

  
  .دهد  برق نشان میۀ، پیوندهاي سه دانشگاه فنی و مهندسی را در رشت3جدول شماره 

  
  هاي دانشگاههاي تخصصی ایران  سایت کتابخانه فراوانی انواع پیوندها در وب. 3جدول

  )هاي دانشگاههاي امیرکبیر، صنعتی اصفهان و خواجه نصیر طوسی  کتابخانهسایت  وب3 یعنی،(

  خدمات  ها سازمان  هنماهارا  منابع اطالعاتی
کارکنان 
  کتابخانه

پایگاههاي 
راهنماهاي   25  تمام متن

  3  اطالعاتی
سازمانها و 
انجمنها و 
  جوامع ملی

  0  کتابدار  1  امانت  3

پایگاههاي 
هاي  دروازه  34  چکیده، نمایه

  0  اطالعاتی
ها و  کتابخانه

آرشیوها و 
مراکز 
  رسانی اطالع

امانت بین   41
مند کار  1  اي کتابخانه

  1  کتابخانه

موتورها و   0  دائرة المعارف
دانشگاهها و   6  فراموتورها

  3  ها دانشکده
خدمات 
مرجع 

  الکترونیکی
0      

راهنماي   2  نامه واژه
      0  سازمانها

خدمات 
خاص براي 
  معلوالن

0      

راهنماي   0  دستنامه
              2  ها مجله

  
یزه ایجاد پیوندها یا هدف  از ایجاد آنها ، الگوي واضح و مشخصی را در مورد انگ3و2 شماره هايجدول

هاي این جدولها، در هر دو گروه دانشگاهها پایگاههاي تمام متن و چکیده که در         براساس داده . دنده نشان نمی 
شود و یا حق اشتراك آنها باید پرداخت شود، مورد توجـه بـوده و پیونـد بـه آنهـا در        بیشتر موارد خریداري می   

هـاي جـامع بیـشتر بـه      ، کتابخانـه ي مختلـف  در بـین پیونـدها    . رد بررسی برقرار شده است    سایت دانشگاههاي مو  
هـاي دانـشگاههاي تخصـصی بیـشتر بـه راهنماهـاي اطالعـاتی و         رسـانی و کتابخانـه      ها و مراکـز اطـالع       کتابخانه

ضـوعی سـایتهاي   با توجه بـه اینکـه از نظـر محـدوده مو          . اند سازمانها، انجمنها و جوامع علمی پیوند برقرار کرده       
آشـنا  رسـد بـه علـت     هاي مورد توجه در این پژوهش در اینترنت وجود دارد، به نظر می          رشتهبا  مناسب  مختلفِ  

 ایـن اطالعـات کـه بـه صـورت رایگـان در اینترنـت موجـود اسـت و نیـز اهمیـت آنهـا در               بـا   کتابداران  نبودن  
سـایت   همچنـین، وب . می صـورت نگرفتـه اسـت   اقـدا به شناسایی و برقراري پیونـد  نسبت  پاسخگویی به نیازها،    

تعـداد  . ها بستر مناسبی در مورد اشاعه اطالعات در مورد خدمات و امکانات موجود در کتابخانه اسـت          کتابخانه
 نشان از این امر دارد که یا کتابداران 3و2 در جدولهاي شماره    ،پیوندهاي اندك در قسمت خدمات و کارکنان      

رسـانی  و   نوان بستر مناسبی براي اشاعه اطالعات نمی شناسند و یا اینکه بـراي اطـالع       عه  سایت کتابخانه را ب     وب
  . گیرند اشاعه اطالعات اهمیتی در نظر نمی

  هاي مورد بررسی وجود دارد؟ چه تفاوتی بین میزان پیوند به هر یک از منابع اطالعاتی در رشته. 2



انـواع نیازهـاي اطالعـاتی پاسـخ     بـه  توانند  ختلف میهاي م   به طور تقریب، انواع منابع اطالعاتی در رشته       
ست میزان برقـراري پیونـد بـه ایـن      ااز این رو، ضروري. ها مفید است بنابراین، وجود آنها براي همه رشته   . دهند

در دو بـه ترتیـب   توزیع فراوانی پیوندها بـه منـابع اطالعـاتی     5و 4 شماره هايجدول. منابع اطالعاتی بررسی شود   
  .دنهد ی را نشان م  و برق و روانشناسیرشته شیمی

  وزیع فراوانی و فراوانی نسبی پیوندهاي منابع اطالعاتی در رشته شیمی و روانشناسی  ت.4جدول
  ي فردوسی و بوعلیهاي دانشگاهها سایت کتابخانه در وب

 شیمی روانشناسی
 فراوانی درصد فراوانی درصد

 رشته                      
 منابع اطالعاتی

 پایگاه تمام متن 6 5/37 9 9/40

 پایگاه چکیده ونمایه 10 5/62 13 1/59

 المعارف دایرة 0 0 0 0

 نامه واژه 0 0 0 0

 دستنامه 0 0 0 0

 مجموع 16 100 22 100

  
  
  
 هاي سایت کتابخانه  توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پیوندهاي منابع اطالعاتی در رشته مهندسی برق در وب.5جدول

  )سایت  وب5(دانشگاهی ایران 
 مهندسی برق

 فراوانی فراوانی نسبی
  رشته                      
 منابع اطالعاتی

 پایگاه تمام متن 31 3/40

 پایگاه چکیده و نمایه 45 4/58

 دایرة المعارف 0 0

 نامه واژه 1 3/1

 دستنامه 0 0

 مجموع 77 100

  
هاي دانشگاهی مـورد بررسـی    سایت کتابخانه شود، در وب هده می مشا4 شماره گونه که در جدول   همان

و دیگـر منـابع    از پایگاههـاي تمـام مـتن    ،در ایران در دو رشته شیمی و روانشناسی، پیوند به پایگاههاي چکیده          
تـوان مـشاهده    مـی رشـته مهندسـی بـرق    مورد پیوندهاي مرتبط با  در  همین وضعیت را نیز.استبیشتر اطالعاتی  

  .کرد
بـا پایـان نامـه    را هاي دانشگاهی ایران، نتایج مشابهی      سایت کتابخانه   ها در مورد پیوندها در وب       ین یافته ا
سایت کتابخانه دانشگاهی ایران      وب 5که  ) 1380 ( پوده در پژوهش اصغري  . دهد  نشان می ) 1380( پوده   اصغري

 میزان فراهم آوري و امکان دسترسی -1 :گی ویژ3ها نشان داد با وجود اینکه  نیز مورد بررسی قرار گرفت، یافته



مانند ( میزان فراهم آوري و دسترسی به منابع مرجع الکترونیکی     -2 الکترونیکی موجود در اینترنت      هاي  لهبه مج 
هـا،   نامـه  نمایه( میزان فراهم آوري و دسترسی به پایگاههاي اطالعاتی        -3و  ) المعارف و راهنماها   ةواژه نامه، دایر  

سـایت برخوردارنـد، امـا     از اهمیـت زیـادي بـراي طراحـی وب    ) ها، چکیده نامـه و یـا منـابع تمـام مـتن       نامه مقاله
شاید   .زیاد استفاده نکرده اند از این موارد ،سایت خود هاي دانشگاهی ایران در طراحی وب       سایت کتابخانه   وب

هـاي ایـران بـراي     دجه محدود کتابخانـه دلیل استفاده کمتر از پایگاههاي اطالعاتی و منابع مرجع در ایران، به بو        
  . اشتراك این منابع مربوط شود

هـاي دانـشگاهی ایـران      کتابخانه يسایتها  در بررسی پیوندها به منابع اطالعاتی در برخی از وب         همچنین،  
حـق  نکـردن  مشخص شد گرچه پیوند به این منابع در صفحه اصلی  برقرار شـده اسـت، امـا بـه علـت پرداخـت           

همچنین، تمایل کاربران به استفاده از محیط .  از آن منابع اطالعاتی، دسترسی به آنها وجود ندارداشتراك برخی 
 مربـوط بـه عـدم تهیـه منـابع اطالعـاتی        شـاید از دیگـر عوامـل      ،چاپی و ترجیح آن بر محیط جدیـد اطالعـاتی         

نامناسـب بـودن خطـوط و     ). 1382یمین فیـروز،  (باشد  الکترونیکی و در نتیجه عدم وجود پیوند به این منابع می       
 برقـراري دسترسـی بـه منـابع      عـدم  مـوارد تأثیرگـذار در    دیگـر  توانـد از جملـه      امکانات ارتباطی داخلی نیز مـی     

با توجه به جهانی شدن شبکه اینترنت و افزایش استفاده از آن در سالهاي اخیر و تنـوع منـابع              . الکترونیکی باشد 
رسد هنوز کاربران در ایران به اسـتفاده   شود، به نظر می  مزایاي مختلفی که براي آن بر شمرده میاطالعاتی آن و  

نیز این نکتـه مـشخص شـد کـه هنـوز         ) 1382(در پایان نامه یمین فیروز    . بیشتري می دهند  از منابع چاپی اهمیت     
ته انـد و منـابع اطالعـاتی چـاپی     اعضاي هیئت علمی در رفع نیاز اطالعاتی خود، بیشتر به منابع چاپی توجه داشـ             

آشـنا نبـودن   همان طور که پیشتر اشاره شد، شاید . جایگاه ویژه اي را در مقایسه با منابع اطالعاتی اینترنتی دارد          
 در زمینـه طراحـی   آنهـا  عواملی باشد که     از جمله  ،در اینترنت  کتابداران نسبت به وجود منابع معتبر الکترونیکی      

 . ایران هنوز به مرحله تکامل نرسیده اسـت  دانشگاههايهاي سایت کتابخانه  و وب  سایت ضعیف عمل کرده     وب
شود که کاربران نیز با انواع منابع اطالعاتی الکترونیکی قابل دسترس آشنا نشوند و همچنـان     این امر، موجب می   

  . مورد استفاد بدانندمنابع چاپی را تنها منابع
عاتی است که جستجوگر را به سـایر منـابع اطالعـاتی هـدایت مـی       منابع راهنما از جمله دیگر منابع اطال      

هـاي دانـشگاهی    سـایت کتابخانـه    در وبها راهنما به به ترتیب، توزیع فراوانی پیوند     7و6 شماره   هايجدول. کند
  .مهندسی برق را نشان می دهند مورد بررسی در ایران در رشته شیمی و روانشناسی، و 

  
  
هاي  سایت کتابخانه فراوانی نسبی پیوند به راهنماها در دو رشته شیمی و روانشناسی در وبتوزیع فراوانی  و . 6جدول

  هاي فردوسی و بوعلیدانشگاه
 شیمی روانشناسی

 فراوانی درصد فراوانی درصد
 رشته            

 راهنماها

 راهنماي اطالعاتی 15 4/71 18 5/54

 دروازه اطالعاتی 0 0 3 1/9

 ر و فراموتور کاوشموتو 1 8/4 2 1/6



 ها راهنماي مجله 2 5/9 4 1/12

 راهنماي سازمانها 3 3/14 6 2/18

 مجموع 21 100 33 100

  
  سایت  در وبرشته برق توزیع فراوانی  و فراوانی نسبی پیوند به راهنماها در .7جدول
  انفردوسی، بوعلی،صنعتی امیرکبیر، خواجه نصیر و صنعتی اصفههاي دانشگاهی  کتابخانه

 مهندسی برق
 فراوانی درصد

 رشته                            
 راهنماها

 راهنماي اطالعاتی 14 7/43

 دروازه اطالعاتی 3 4/9

 موتور و فراموتور کاوش 12 5/37

 ها راهنماي مجله 2 3/6

 راهنماي سازمانها 1 1/3

 مجموع 32 100

  
هـاي دانـشگاهی    سایت کتابخانه ل پیوند به راهنماها در وب  دهد، تعداد ک   ها نشان می    گونه که یافته   همان

تواند ناشی از توجه کمتر به اطالعاتی باشد که این راهنماها بـه کـاربر       این امر خود می   . ایران بسیار اندك است   
 .اسـت ، بیشترین تعداد پیوند به راهنماهـاي اطالعـاتی    و نیز برق   در دو رشته شیمی و روانشناسی     . ارائه می دهند  
 بـه منـابعی کـه    هـا،  سـایت کتابخانـه   کـه کتابـداران در طراحـی وب   تواند باشـد   امر میدهنده این  این امر، نشان  

گذارند بیش از منابعی کـه نقـش ارجـاعی دارنـد و راهنمـاي دسترسـی بـه اطالعـات                اطالعات را در اختیار می    
رسـد   از طرف دیگر، به نظـر مـی  . هندهستند، مانند دروازه هاي اطالعاتی  و یا موتورهاي کاوش، اهمیت می د        

ایـن راهنمـا نـه تنهـا اطالعـات مربـوط بـه سـازمانهاي         . راهنماي سازمانها  زیاد مورد توجه کتابداران نمی باشـد      
تخصصی را در اختیار قرار می دهند، بلکه برخی مانند دروازه اي اطالعاتی عمل کـرده و از طریـق پیونـدهایی            

د، راهنمایی براي دسترسـی بـه اطالعـات تخصـصی در سـایر سـایتها بـه شـمار            ان  که در سایت خود ایجاد کرده     
هـاي شـیمی و    برخالف توجه نکردن به برقراري پیوند بـه موتورهـا و فراموتورهـاي کـاوش در رشـته                . روند  می

هـاي بـرق در دانـشگاههاي     رسـد در رشـته   هاي دانشگاههاي جامع، به نظـر مـی         روانشناسی در سایتهاي کتابخانه   
 چنـین  .بیشتر با آنها پیونـد بـر قـرار شـده اسـت       این ابزارهاي کاوش بیشتر مورد شناسایی قرار گرفته و  ف،مختل

رویکردي در ایجاد پیوند به منابع اطالعاتی و راهنما، باز هم بر ناآشنایی کتابـداران نـسبت بـه ارزش اطالعـات             
 ،پذیر کردن اطالعـات  رسانی و دسترس  اطالعسایت کتابخانه به عنوان ابزاري براي موجود در اینترنت و نیز وب     

همکاري دارند، باید بیشتر به هاي دانشگاهی  سایت کتابخانه در طراحی وبی که کتابدارانبنابراین، . داللت دارد
.  رسانی توجه کنند سایت کتابخانه به عنوان بستري براي اطالع نقش راهنما ها در دسترسی به اطالعات و نیز وب       

  . دسترسی یابدبه دامنه گسترده تري از اطالعات دهند  میبه کاربر اجازه  آنها بدین ترتیب،
این . سایت خود فراهم می کنند چنانکه پیشتر اشاره شد، سازمانها اطالعات گسترده و معتبري را در وب      

ر اینترنـت  اطالعات یا در مورد سازمان و خدمات آن و یا در رابطه با اطالعـات مـرتبط بـا فعالیتهـاي سـازمان د            



. توان بـه ایـن اطالعـات دسترسـی پیـدا کـرد       سایت آنها، می است که از طریق پیوندهاي درون سازمانی در وب   
به حجم قابل مالحظه اي از اطالعـات تخصـصی، بایـد مـورد            ) برقراري پیوند (بنابراین، پیوند به سایت سازمانها      

 عملکرد کتابداران و 9و 8ده شده در جدولهاي شماره    هاي نشان دا    داده. توجه کتابداران و طراحان سایتها باشد     
  .دهد هاي مورد بررسی را نشان می طراحان سایت در کتابخانه

   
  

   توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پیوند به سازمانها در دو  رشته شیمی و روانشناسی .8جدول 
  هاي فردوسی و بوعلیهاي دانشگاه کتابخانه سایت در وب

 شیمی روانشناسی
 فراوانی درصد فراوانی درصد

 رشته                                        
 سازمانها

 دانشگاه و دانشکده 3 30 1 25

 سازمان و انجمن و جامعه علمی و تخصصی 6 60 3 75

 رسانی کتابخانه ومرکز اطالع 1 10 0 0

 مجموع 10 100 4 100

  
 يهاي دانشگاهها کتابخانه سایت وند به سازمانها در رشته مهندسی برق در وب توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پی.9جدول 

  فردوسی، بوعلی،صنعتی امیرکبیر، خواجه نصیر طوسی و صنعتی اصفهان
 مهندسی برق

 فراوانی درصد
 رشته                                     

 سازمانها

 دانشگاه و دانشکده 4 5,4

  و جامعه علمی و تخصصیسازمان و انجمن 26 1/35

 رسانی کتابخانه  و مرکز اطالع 44 5/59

 مجموع 74 100

  
در رشته روانشناسی و شیمی، فراوانی نسبی پیوند به سازمانها و ،  9و 8هاي جدولهاي شماره      براساس داده 

در ایـن دو  .  بیـشتر اسـت  این گـروه از پیونـدها   از دیگر انواع پیوندها در  ،جوامع و انجمنهاي علمی و تخصصی     
در رشـته مهندسـی بـرق بیـشترین     . مربوط اسـت رسانی  ها و مراکز اطالع به کتابخانه،  کمترین تعداد پیوند ،رشته

 بـه  .مـی باشـد  مربـوط  هـا   رسانی و کمترین آن به دانشگاهها و دانشکده ها و مراکز اطالع تعداد پیوند به کتابخانه 
 رسـد چـون   به نظر می. ه سازمانها بیشتر از دو رشته دیگر استطور کلی، به صورت نسبی، پیوندهاي رشته برق ب   

، به منظور دستیابی کنند  بنا به ماهیت رشته، بیشتر از رایانه و امکانات آن استفاده می  ،هاي مهندسی   کاربران رشته 
 در مـشوق خـوبی بـراي کتابـداران     تمایل بیشتري بـه اسـتفاده از اینترنـت از خودشـان نـشان داده و        به اطالعات 

همان طور که پیشتر اشـاره شـد، اطالعـات بـا ارزش و معتبـر         . شناسایی و ایجاد پیوند به آن اطالعات می باشند        
ها باشد و کاربران را بـا   تواند منبع غنی اطالعاتی براي سایت کتابخانه موجود در سایتهاي سازمانهاي مختلف می  

این، ضـروري اسـت کتابـداران در طراحـی سـایت      بنـابر . حجم زیادي از اطالعات مـورد نیـاز آنهـا آشـنا کنـد           



ها به صورت فعالی مشارکت کنند و با شناسایی سازمانهاي متناسب با نیاز کاربران، نـسبت بـه برقـراري         کتابخانه
  .آنها اقدام نمایندبا پیوند 

براسـاس مطـالبی کـه    . اسـت پیوند به خدمات و کارکنان کتابخانـه  آخرین نوع پیوندهاي مورد بررسی،      
. تواند بستري براي اشاعه اطالعات در مورد امکانات و خدمات کتابخانه نیـز باشـد   فته شد، سایت کتابخانه می    گ

. گیري از خدمات و تعامل بـین کتابـدار و کـاربر را افـزایش دهنـد      توانند میزان بهره از این طریق، کتابداران می  
 در هـاي مـورد بررسـی،    سـایت کتابخانـه    در وبداین دو نوع  پیون ایجاد  که  هاي گردآوري شده نشان داد        داده

سـایتهاي    پیونـد بـه خـدمات و  کارکنـان کتابخانـه را در وب            ،10جـدول شـماره     . ینی قرار دارد  یسطح بسیار پا  
 خاصـی در پیونـدهاي مربـوط بـه خـدمات          ۀاز آنجـا کـه رشـت      . دهـد    نشان می  مورد بررسی کتابخانه دانشگاهی   

  . ها بیان نشده است دون تفکیک رشتهگروه ب هاي مربوط به این  ر نیست، دادهکتابخانه و کارکنان آن تأثیرگذا
  و کارکنان کتابخانهتوزیع فراوانی پیوند به خدمات . 9 جدول

  مورد بررسیهاي دانشگاهی  سایت کتابخانه در وب
  کارکنان کتابخانه

  کتابداران  کارمندان

خدمات 
خاص براي 
 نمعلوال

خدمات 
مرجع       
 الکترونیکی

امانت بین 
 امانت ي ا هکتابخان

 نوع خدمات       
  
 دانشگاه

 فردوسی مشهد - - + - + -

 بوعلی همدان - - - - - -

 امیرکبیر - - - - - -

- - - - - - 
خواجه نصیرالدین 

 طوسی

 صنعتی اصفهان + + - - - +

 مجموع 1 1 1 0 1 1

 خـدمات   بـه  دانـشگاه 1 ، خدمات امانت به دانشگاه1نها دهد، ت  نشان می10گونه که جدول شماره     همان
ایـن نتـایج نیـز ماننـد     .  دانشگاه به خدمات مرجع الکترونیکی پیوند برقرار کرده است1امانت بین کتابخانه اي و   

سـایت   دسـت آمـده در مـورد منـابع اطالعـاتی، راهنماهـا و سـازمانها، بـر نـاقص بـودن اطالعـات وب              ه  نتایج بـ  
 1 و ان کتابـدار  اطالعـات مربـوط بـه    دانـشگاه بـه  1نهـا  همچنین، ت. کند دانشگاهی ایران تأکید میهاي   کتابخانه

سیاهه نام کتابداران و نوع خدماتی کـه  . کرده اند کتابخانه پیوند برقرار انکارمنداطالعات مربوط به  دانشگاه به   
نیکی، در شناسایی کتابخانه، خـدمات  آنها ارائه می دهند، همراه با شماره تلفن محل کار و آدرس پست الکترو        

ی هـاي دانـشگاه    کتابخانـه سـایت  رسد وب به نظر میولی، . و امکانات آن و ارتباط با کتابدار مفید و مؤثر است        
 افـزایش تعامـل بـین کتابـداران و کارکنـان کتابخانـه و       ، به عنوان یکی از راههاي   کارکنان کتابخانه را  پیوند به   

در ایـن  . نمی دانند ارائه اطالعات و پاسخگویی به کاربران  امکانات و خدمات کتابخانه، استفاده بهتر و بیشتر از  
هاي دانـشگاهی   سایت کتابخانه از جمله ضرورتها و عناصر مهم در طراحی وبفوق که وجود پیوند  است  حالی
   ).1380اصغري پوده، (است 

پیونـدهاي درون سـایتی و بـرون سـایتی     هاي دانـشگاهی از   سایتهاي کتابخانه تا چه میزانی در وب   . 3
  استفاده شده است؟



نتـایج براسـاس دو گـروه پیونـدهاي        . طور که گذشت، از نظر محدوده پیوندها، بررسی انجام شـد            همان
  .شود  نشان داده می11 شماره جدولدرون سازمانی و برون سازمانی در 

  سایت  در وب توزیع فراوانی پیوندهاي درون سایتی و برون سایتی .11جدول 
  فردوسی، بوعلی، صنعتی امیرکبیر، خواجه نصیر طوسی و صنعتی اصفهانهاي دانشگاههاي  کتابخانه

 روانشناسی
N=2 

 شیمی
N=2 

 مهندسی برق
N=5 

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 رشته                                
 پیوند از نظر دامنهنوع 

 درون سایتی 27 8/14 4 5/8 4 8/6

 برون سایتی  156 2/85 43 5/91 55 2/93

 مجموع 183 100 47 100 59 100

  
 مـورد   رشـته  سـه بین پیوندهاي درون سایتی و برون سایتی در هـر       دهد    می نشاندست آمده   ه  هاي ب   داده

بیـشتر از درون  ها، تعداد پیوندهاي برون سایتی بـسیار   در هر یک از رشته  . داردتفاوتهایی آشکار وجود    بررسی  
توان در نظر گرفت، پایین بودن بودجه ارزي و کاهش قـدرت   از جمله دالیلی که براي این امر می . سایتی است 

 ،هاي مـورد بررسـی   بیشتر منابع اطالعاتی مناسب رشته . ایران است دانشگاهی  هاي    خرید منابع التین در کتابخانه    
 و  ایـن منـابع  ةین واحد پولی ایران با کشورهاي تولیدکننـد      به علت تفاوت ب   . شود  در کشورهاي غربی تولید می    

.  تهیـه کننـد  ،شـود  که منتشر مـی   را  منابع اطالعاتی مناسبی    بیشتر  توانند   هاي ایران نمی    مشکالت ارزي، کتابخانه  
 از ایـن رو، . هاي آنان موجود نیـست کـه بتواننـد بـه آن پیونـد برقـرار کننـد                بنابراین، این اطالعات در کتابخانه    

 ،کسب دانش الزم در ارزیابی و انتخاب آنچه در اینترنت به صورت رایگان وجود داردبه منظور باید  کتابداران  
 بدین ترتیـب، آنهـا   .کنندایجاد کنند تا بتوانند منابع مورد نیاز را شناسایی و به آنها پیوند     وقت زیادي را صرف     

تفاوت چـشمگیر بـین پیونـدهاي درون    . افزایش می دهنددسترسی به انواع منابع مناسب و مورد نیاز کاربران را          
شود  ـ که به صورت رایگان در اینترنت ارائه میرا سایتی و برون سایتی، توجه کتابداران به وجود این اطالعات 

رسد این توجه باید تقویت شود و مهارتهاي مورد نیاز براي شناسایی، ارزیـابی و   ولی، به نظر می. دهد  ـ نشان می  
  .اري پیوند به آنها در کتابداران پرورش یابدبرقر

هاي مورد بررسی، از نظر محتوایی تا چـه میـزان بـا      سایتهاي کتابخانه   پیوندهاي ایجاد شده در وب    . 4
  هاي موضوعی هر یک از سه رشته  مورد بررسی همخوانی دارد؟ زمینه

نظر محتـوایی بررسـی شـد و بـه دو     براي پاسخگویی به این سؤال، پیوندهاي بر قرار شده در هر رشته از         
  .شود  نشان داده می13نتابج در جدول شماره . گروه پیوندهاي مرتبط و نامرتبط تقسیم گردید

   
  
  
هاي دانشگاههاي  کتابخانه سایت فراوانی پایگاههاي مرتبط و نامرتبط  در سه رشته مهندسی برق، شیمی و روانشناسی در وب. 13جدول

  امیرکبیر، خواجه نصیر طوسی و صنعتی اصفهانفردوسی، بوعلی، صنعتی 
 روانشناسی

N=2 
 شیمی
N=2 

 مهندسی برق
N=5 

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 رشته                         
 ربط



 مرتبط 75 7/98 16 100 22 100

 نامرتبط 1 3/1 0 0 0 0

 مجموع 76 100 16 100 22 100

  
  میـزان  در زمینـه مورد بررسیهاي دانشگاهی   کتابخانههايسایت  وب  تمام  که اگرچه  دهد  ها نشان می    یافته

 هاي بـر قـرار شـده   پیونـد طور تقریـب تمـام     بهضعیف عمل کرده اند، اماموجود در اینترنت منابع  انواع  پیوند به   
مـرتبط بـا    منـابع  این امر، دقـت نظـر کتابـداران را نـسبت بـه انتخـاب       . ي مورد بررسی می باشد    ها  مرتبط با رشته  

   .  دهد هاي مورد نظر را نشان می رشته
نظـر بـه   . از نظر زبانی نیز ضرورت داشت بررسی انجام گیرد تا به سـؤال پژوهـشی زیـر پاسـخ داده شـود       

اینکه منابع الکترونیکی منتشر شده در داخل کشور به زبان فارسی و منابع منتشرشده و مـورد  اسـتفاده بـه زبـان                
  .شود شد، ضروري است مشخص شود که به کدام یک از انواع این منابع بیشتر پیوند داده میانگلیسی می با

هاي دانشگاهی مورد بررسی چـه ویژگـی    سایت کتابخانه  از نظر زبانی پیوندهاي ایجاد شده در وب     .5
  دارند؟

  .دهد  توزیع پیوندها از نظر تنوع زبانی را در ایران نشان می14 جدول شماره
  

فردوسی، بوعلی، صنعتی امیرکبیر، هاي دانشگاههاي  سایت کتابخانه  توزیع پیوندها از نظر تنوع زبانی در وب.14جدول 
  خواجه نصیر طوسی و صنعتی اصفهان

 فارسی )انگلیسی(غیر فارسی مجموع

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

        زبان     
 تعداد

 داد پیوند    تع 25 7/8 264 3/91 289 100
  

 پیونـد بـه زبـان    264 پیوند به زبان فارسـی و  25 پیوند مرتبط، 289    در سایتهاي مورد بررسی، از تعداد    
سـایت    اینترنـت در وب  موجـود در منـابع پیونـد هـا بـه    تواند این باشـد کـه اکثـر        دلیل این امر می   . انگلیسی بود 
همان طور که پیشتر اشاره شد، بیشتر منابع به زبان . شدههاي دانشگاهی ایران از کشورهاي غربی گرفته       کتابخانه

هاي دانشگاهی  سایتهاي کتابخانه بنابراین، مجموعه سازي در وب. شوند انگلیسی و در کشورهاي غربی تولید می
بنابراین، ضروري است که کتابداران بـه تقویـت زبـان    . تا حد زیادي به منابع غربی و زبان انگلیسی وابسته است       

  .یسی خود بپردازندانگل
دهـد    نشان مـی ،ایران هاي دانشگاهی سایتهاي کتابخانه هاي پژوهش حاضر در مورد پیوندها در وب       یافته
ي سایتها ایجاد پیوند نامناسب عمل کرده و به این عنصر اطالعاتی مهم در وبمیزان  ۀسایتها در زمین  که این وب  
سـایتهاي    با اینکـه در سـالهاي اخیـر پژوهـشهایی در مـورد وب     ،به طور کلی .  توجه کافی نداشته اند    ها  کتابخانه
طراحـان ایـن   هنـوز  ) 1380؛ کـوالئی، 1380، پودهمانند، اصغري(هاي  دانشگاهی در ایران انجام گرفته          کتابخانه

 سـایتها از نظـر   سایتها به ویژگیهاي مورد نیاز کاربر به طور کامل توجه ندارنـد و نقـص زیـادي در ایـن وب            وب
ها ماننـد دروازه   سایت کتابخانه که امروزه، وب از آنجا. شود  اطالعات  مشاهده می به دسترسی    پیوند براي  ایجاد

اطالعاتی و کتابخانه مجازي می باشند کـه اطالعـات معتبـر و مناسـب را در اختیـار کـاربران قـرار مـی دهنـد،                      
بـه مجموعـه غنـی از اطالعـات مناسـب       کـاربران را از دسترسـی   ،توجهی به ایجاد پیوندهاي مناسب در آنهـا    بی



، یعنی فراهم کردن دسترسی هاي دانشگاهی ها بخصوص کتابخانه  کتابخانه، رسالتین ترتیبدب. کند محروم می
  .  به صورت مطلوب تحقق نمی یابدبه اطالعات مناسب و روزآمد براي پیشبرد آموزش و پژوهش 

  
  نتیجه

ه ایـن پـژوهش در ایـران نـشان داد کـه تعـداد کمـی از        سایت نمون بررسی وضعیت پیوندها در چند وب   
سایت   وب،همچنین. سایت خود به ایجاد پیوندهاي مناسب توجه کرده اند هاي دانشگاهی ایران در وب کتابخانه
در . انـد   از پیوندهاي برون سایتی استفاده کرده ، بیشتر هاي دانشگاهی ایران در همین تعداد اندك پیوند         کتابخانه
  . شده استدایجا به منابع انگلیسی زبان  تمام پیوندهاي برون سایتی ،پیوندهان مورد زبا
شان نـ  ،هاي دانـشگاهی ایـران    سایتهاي کتابخانه   وبوضعیت پیوندها در    ها در مورد      به طور کلی، یافته      

رسـد   ظر میگذرد، به ن سایتها در ایران می دهد که با وجود اینکه به طور تقریب یک دهه از طراحی این وب       می
. انـد  بسیاري از کسانی که در طراحی آنها سهیم هستند هنوز به ارزش پیوندها در دسترسی به اطالعات پی نبرده     

توانند منـابع مـورد    هاي دانشگاهی ایران نمی این امر در حالی است که به علت مشکالت مالی و ارزي، کتابخانه       
 از نظـر کمـی، بـه    دانشگاههاي مورد بررسیهاي  ود درکتابخانهبنابراین، منابع چاپی موج. نیاز را خریداري کنند  

منابع اطالعاتی ماننـد برخـی از منـابع مرجـع بـه صـورت رایگـان در        از طرفی،  . تعداد مناسب و مورد نیاز نیست     
سایتهاي انجمنهـا و سـازمانهاي علمـی نیـز اطالعـات مفیـدي در اختیـار کـاربر قـرار                 وب. اینترنت موجود است  

 ها نیز  منابع خود را به صورت رایگان در اختیار همگان قرار می دهند کـه ضـروري       رخی از کتابخانه  ب. دنده می
سـت   ا ضـروري ،به همین جهت   .پذیرکردن اطالعات استفاده کرد    ست از این فرصتها و امکانات براي دسترس       ا

ــه ــداران کتابخان نیکــی رایگــان و هــاي دانــشگاهی ایــران نــسبت بــه ارزش اطالعــات الکترو  کــه شــناخت کتاب
 در اختیار کـاربران   شناسایی وبتوانند اطالعات مناسب و مورد نیاز را آنها  پذیرکردن آن افزایش یابد تا       دسترس

  . خود قرار دهند
بنـابراین،  . اطالعـات مـی باشـند    کردن همان طور که اشاره شد، پیوندها از عناصر مهم در دسترس پذیر      

سایت کتابخانه خود معرفی و دسترس  ها را از طریق پیوند در وب د در کتابخانهکتابداران باید نه تنها منابع موجو
منابع مفید و قابل دسترس در اینترنت را نیز جـستجو و از طریـق پیونـد بـه کـاربران خـود              باید  پذیر کنند، بلکه    

 قرار ر دسترس کاربران دتواند که میرا ی اطالعاتحجم توانند  همچنین، از طریق ایجاد پیوند، آنها می. بشناسانند
بـراي انجـام ایـن    .  نیـاز دارد   اطالعـات  این نوع خدمات به مهارت جستجو و سازماندهی       . چند برابر کنند   ،گیرد
 با استفاده از این . آنها باید با مهارتهاي جستجو، فنون ارزیابی و سازماندهی اطالعات آشنا باشند      ، کتابداران کار

و  بـه نحـو مـؤثري کمـک      هـاي کتابخانـه   بـه بودجـه  تواننـد   ها، کتابـداران مـی  مهارتها و شناسایی و ایجاد پیوند   
  . اطالعات قابل دسترسی را چندین برابر نمایند
  پیشنهاد براي پژوهشهاي آینده

اي برخـوردار اسـت و پژوهـشهاي فـراوان و متنـوعی را            سنجی از دامنه گسترده     بدون تردید، حوزه وب   
در راستاي پـژوهش حاضـر، انجـام برخـی مطالعـات نیـز سـودمند          . نجام داد توان در زمینه هاي مختلف آن ا        می

  : خواهد بود



هاي دیگر و اعالم نتایج براي بهره گیري کتابداران و تکمیل سیاهه  انجام پژوهش مشابه در مورد رشته   •
  ترسی به اطالعاتسهاي این پژوهش در مورد پیوندهاي مناسب براي افزایش د

سـایت   ند سال دیگـر بـراي پیگیـري تغییـرات در وضـعیت پیونـدها در وب          انجام پژوهش مشابه در چ     •
  هاي دانشگاهی ایران کتابخانه

از جملـه تعـداد   ) دانـشگاهها (انجام پژوهش مشابه با توجه بـه ویژگیهـاي نمونـه هـاي مـورد پـژوهش           •
ا بـر میـزان انـواع    ها، مقطع ها و نیز تعداد دانشجویان در هر مقطع و سنجش تأثیر آنهـ    اعضاي هیئت علمی، رشته   

 .پیوندها در هر رشته
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