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  چكيده
در ايران را از نقطه نظر معيار ) اعم از عمومي و تخصصي(هاي آموزشي  هاي بيمارستان هاي كتابخانه گاه ژوهش وباين پ :هدف
  .است دادهمورد توجه قرار در اين امر هاي مطرح  ها و ويژگيمؤلفه رعايت پذيري و دسترس

پژوهش سياهه وارسي  ابزار گردآوري اطالعات در اين. روش پژوهش پيمايشي توصيفي از نوع ارزيابانه است: روش پژوهش
در سياهه مزبور از روش روايي . گرديده استهاي مشابه تهيه  لفه كه در نتيجه مطالعه متون و منابع و پژوهشؤم 13 است مشتمل بر

به دست آمد كه  97/0مقدار آلفا عدد . صوري و محتوايي، و به منظور سنجش پايايي، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است
 ي ايران شاملني عمومي و تخصصهاي بيمارستا هاي كتابخانه گاه ي آماري پژوهش را وب جامعه. نشان دهنده پايايي بسيار قوي بود

   . استفاده شده است توصيفي و آزمون استنباطيهاي پژوهش از آمار به منظور تجزيه و تحليل يافته. گاه تشكيل داده است وب 24 جمعاً
هاي  گاه بيمارستان درصد و وب 87هاي تخصصي با كسب  گاه بيمارستان هاي اين پژوهش نشان داد در كل وب يافته: ها يافته

هاي جامعه مورد نظر بيش از نيمي از  گاه در مجموع در وب. اند پذيري را رعايت كرده هاي دسترس درصد مولفه 83عمومي با كسب 
  . استانداردها رعايت شده است

هاي مزبور نشان داد كه وب گاه) تخصصي و عمومي( هاي بيمارستاني هاي كتابخانه گاه مطالعه و بررسي وضعيت وب :گيرينتيجه
هاي مربوط به رعايت  لفهؤدرصد م 80ها بيشاز با وبگاه شاخص فاصله اندكي داشته و در آنپذيري  هاي دسترس لفهؤبه لحاظ رعايت م

هاي بحرانتواند نتايج مطلوبي را در راستاي اطالع رساني و مقابله با بديهي است اين امر مي. پذيري رعايت شده است معيار دسترس
ها با بذل دقت و توجه  سايت گردد در طراحي اين وبذا، توصيه ميلها به ارمغان آورد، يمارستانبراي باجتماعي، نظير بالياي طبيعي 

  .ر نتيجه در اين زمينه حاصل گرددگردد تا حداكثهاي مربوط به اين معيار رعايت لفهؤبيشتري تمام م
 ايران، بالياي طبيعيگاه، كتابخانه بيمارستاني،  پذيري، وب ارزيابي، دسترس :كليديهاي واژه
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  مقدمه 
ي اطالعات و  اي است كه براي اشاعه واره مكتابخانه اندا

گيرد،  خدمات به كاربران، هر فناوري نويني را به كار مي ي ارائه
توان به استفاده از وب، به عنوان يكي از  كه از آن جمله مي

اطالعات اشاره ترين ابزارها براي دسترسي به ترين و اصلي مهم
وري اطالعات و ابزار فنا). 1383محمداسماعيل،(نمود 

هاي بيمارستاني و پست الكترونيكي،  گاه ارتباطات، به ويژه وب
ها و  هايي هستند كه موجب تغيير برنامه داراي توانمندي

ي  شوند و با اطالع رساني مناسب زمينه هاي كاري مي روش
ي خدمات را به قشر وسيعي از جامعه با قيمت ارزان  هارائ

معتقدند كه اطالعات سالمت  2و هريس 1پاول .كنند فراهم مي
ي كاربران  يكي از سه عنوان بسيار كاربردي و بسيار مورد عالقه

در اينترنت بوده، روزانه افراد بسيار زيادي در سراسر جهان 
هاي مراكز بهداشتي  گاه براي دريافت اطالعات سالمت به وب

هاي بيمارستاني  گاه وب. كنند درماني در اينترنت مراجعه مي
توانند به عنوان يك رسانه و ابزار مهم ارتباطي با جامعه در  مي

هاي اجتماعي، مثل بالياي طبيعي، مورد  هنگام بروز بحران
تواند از طريق  استفاده قرار گيرند و بيمارستان به راحتي مي

 جامعه باشد االت مردم وگوي حجم زيادي از سؤ گاه پاسخ وب
  ).1386مرادي و ديگران،(

كه مطلب  در پژوهش حاضر، با عنايت به اين از اين رو
 هاجايگاه محوري آن دليل بههاي بيمارستاني  گاه وبپرداختن به 

امري حائز ارزش مي تواند در بحث اطالعات و اطالع رساني 
هاي  گاه وبپذيري  دسترستالش شده سطح باشد، و توجه 

در باب  لفهمؤ 13اي مشتمل بر  با استفاده از سياههبيمارستاني 
و ارزيابي مورد مطالعه  ،ها سايت وب  ارزيابي دسترس پذيري

هاي بيمارستاني  جا كه كتابخانه از آن. قرار گيردپژوهشگران 
رساني كشور در عرصه اطالعات پزشكي و  قلب نظام اطالع

لذا، نقش فعالي  .ت كشور محسوب مي گردندالعات سالماط
در شكل دادن به فرهنگ سالمت جامعه امروز و تغيير جامعه 

محمداسماعيل و ( ي متعالي دارندبه سوي فرداي

                                                            
1 Paul 
2 Harris  

، پرداختن به سطح دسترس پذيري بديهي است .)1391ناصحي،
آورندگان محصوالت و مجموعه داران وگرد ها به عنوان خزانهآن

حوزه پزشكي كشور و نقشي كه در راستاي اي علمي ه فعاليت
تواند حائز توجه  د مينماينمديريت بحران بالياي طبيعي ايفا مي

 .رساني كشور باشد العاط و ارزش فراوان در عرصه

هاي بيمارستاني به  با عنايت به جايگاه ارزشي كتابخانه
هاي طاليي دستيابي به اطالعات پزشكي و  عنوان دروازه

ناتواني در فراهم كردن امكان دسترسي سريع، آسان و سالمت، 
گاه آن يك ضعف و  بدون محدوديت به اطالعات از طريق وب

از اين رو توجه و پرداختن  .گردد مشكل اساسي محسوب مي
ترين ابزارها و  ترين و اصلي گاه آن، به عنوان يكي از مهم به وب
. باشد تواند مطرح هاي جديد دسترسي به اطالعات مي محمل

 به دسترسي سهولت 3دسترسپذيريمنظور از در اين ميان، 
مختلف  مرورگرهاي از استفاده با آن از استفاده امكان و گاه وب

 و نيز امكان 7، اپرا6، موزيالبرد5، كروم4اكسپلورر اينترنت: مانند 
عمومي مانند  جويو جست موتورهاي از طريق آن دسترسي به

  ).  1383محمداسماعيل،( است 10و بينگ 9، ياهو8گوگل
 
  : هاي دسترس پذيري نظيرلفهؤم
هاي دسترس پذير بودن وب گاه با استفاده از مرورگر -

و نيز از  اپرا ، موزيال برد، كروم ،اكسپلور: نظير اينترنتمختلف 
 ؛جوي عموميو يق موتورهاي جستطر

 ؛كيلو بايت 50اندازه صفحه كمتر از  -

 ؛11كاربرامكان پشتيباني از سيستم عامل  -

 ؛هاي استاندارد استفاده از قلم -

 ؛ت بودن تمامي اجزاي سايتقابل رؤي -

بار كليك  3دسترسي كاربر به منابع مورد نياز در كمتر از  -

                                                            
3 Access ability  
4 Internet explorer  
5 Chrome 
6 Mozilla bird 
7 Opera  
8 Google  
9 Yahoo! 
10 Bing  

 ويندوز ايكس پي، ويستا و سون؛ لينوكس ردهت ١١
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 ،كردن

دستيابي سريع ( 1چينش اطالعات به سبك هرم واژگون -
 ؛)تر به اطالعات مهم

مبتدي و (سهولت استفاده ازسايت براي همه كاربران  -
 ؛)متخصص

  .بي مورد) انيميشن(استفاده از تصاوير متحرك عدم  -
منعكس (در نتيجه مطالعه متون و منابع موجود در اين زمينه 

استخراج و انتخاب گرديده اند و در ) شده در ليست منابع مقاله
پذيري در حوزه  هاي استاندارد معيار دسترس لفهمره مؤز

  :ها محسوب مي گردند گاه ارزيابي وب
ها و پيوندهاي يك  شود كه ويژگي مي گاهي اوقات ديده

دهد و روي  گاه روي مرورگر خاصي بهتر جواب مي وب
، )رغم موجوديت  عنوان ويژگي و پيوند علي(مرورگر ديگر 

در حوزه  افزون بر اين، گرچه .فاقد دسترسي به آن پيوند است
پزشكي استفاده از تصاوير براي درك بهتر موضوع، ضروري به 

ذالك، بارگذاري تصاوير موجب باال رفتن  رسد، مع نظر مي
در . شود پذيري مي گاه و در نتيجه كاهش دسترس حجم وب

هايي است كه  هاي استاندارد نيز قلم منظور از قلماين ارتباط، 
  :به طور كلي داراي خواص زير باشند

را بدون افت نمايي  باشند يعني قابليت بزرگ 2پذير مقياس )1
  افت كيفيت، داشته باشند؛

  قابليت چاپ داشته باشند؛) 2
  .هاي مختلف پشتيباني شوند در سيستم عامل) 3

گاه، به واقعي بودن پيوندهاي  يت بودن اجزاي وبقابل رؤ
گاه  كه در وب موجود در آن اشاره دارد، به طوري

شد كه علي رغم  مشاهده مي هاي مورد مطالعه بعضاً بيمارستان
ر با مطلبي نبوده و كاربوجود عنوان ، پيوند مزبور حاوي هيچ 

  . گرديد پيغام در حال ساخت مواجه مي
جوي كاربران و مطالعات مختلف در باب چگونگي جست

ي ها براي دسترسي به اطالعات مورد نياز، گرچه به روش
ترين ويژگي عموم كاربران در  گوناگون نمايانده شده، ولي مهم

                                                            
1 Inverted pyramid style  
2 Scalable  

اصل  .توضيح داده است 3جوي اطالعات را با اصل دوو جست
صفحه  2 جوي اطالعات،و گويد كاربران در جست دو مي

و  5هيلميخ( كنند گيري مي را پي 4روند 2كليك،  2نمايش، 
  ).6،1999وانگ

سبك هرم واژگون از سه بخش عنوان، بدنه و پيشينه 
ترين قسمت اطالعات  ل مهمدر بخش او. تشكيل شده است

مفيد و مختصر در واقع جان كالم به طرز . شود قرار داده مي
شتري در يم حاوي جزئيات ببخش دو. شود گنجانده مي

ل است كه داراي بار اهميت خصوص اطالعات بخش او
م به پيشينه و سابقه اطالعات در بخش سو. كمتري هستند
 .شود هاي قبلي پرداخته مي مربوط به زمينه

در ايران تاكنون تحقيقي كه به طور دقيق با اين پژوهش 
مع ذالك، در ذيل به . شته باشد انجام نشده استمطابقت دا

هايي كه تا حدودي در اين زمينه انجام  چند نمونه از پژوهش
  :  شده است، پرداخته مي شود

نامه دكتري خود به ارزيابي در پايان )1383( محمد اسماعيل
و معتقد است  ،هاي صنعتي كشور پرداخته هاي دانشگاه گاه وب

هدف پژوهش انجام شده كمك به كاربران براي تصميم گيري 
در مورد انتخاب پايگاه مناسب و ياري متخصصان و طراحان 

اين . هاست ها با كيفيت باال براي دانشگاه گاه جهت طراحي وب
پژوهش كه از نوع كاربردي است با استفاده از شيوه ارزيابانه 

هاي صنعتي كشور را كه  شگاههاي دان گاه كاربردپذيري وب
رسيد، بررسي و ارزيابي نموده تعداد آنها به هفت مورد مي

ابزار گردآوري اطالعات در اين تحقيق سياهه محقق . است
كه همه  ،مؤلفه بوده است 109معيار و  10اي مشتمل بر ساخته
دست ه نتايج ب. اند هاي مورد نظر با آن سنجيده شده گاه وب

هاي تحقيق كه با استفاده از اين سياهه صورت  آمده از يافته
سؤال اساسي تحقيق در رابطه با شناسايي مهمترين  14گرفته به 

. هاي مطرح در اين پژوهش پاسخ داده است معيارها و ويژگي
هاي  سايت دست آمده نشان داد وبه در مجموع نتايج ب

                                                            
3 The rule of two  
4  2 pages; 2 screens; 2 clicks; 2 ways 
5 Heimilch 
6 Wang 
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هاي صنعتي كشور از نقطه نظر كاربردپذيري در  دانشگاه
متوسط قرار دارند و در آنها بيش از نيمي از  سبتاًسطحي ن

در پايان . استانداردهاي مطرح در اين امر رعايت نشده است
هاي  سايت پيشنهادهايي براي بهبود وضعيت موجود وب

                  .                                                                              دانشگاهي ايران ارائه شده است
كتابخانه ملي  58هاي  گاه به بررسي وب) 1385( عصاره  

گاه  هاي شاخص در طراحي وبجهان با هدف شناسايي ويژگي
ابزار . به روش تحليل محتوا پرداخته است يك كتابخانه ملي

ها  تعداد ويژگي. ه جهان گستر وب بودگردآوري اطالعات شبك
 66دركل . كم مرتب گرديدمورد بود، كه از زياد به  245

ويژگي پر بسامد اعم از ساختاري و محتوايي بر اساس تعداد 
رخدادها براي يه سياهه وارسي انتخاب شدند و تمامي 

بي قرار هاي مورد مطالعه بر اساس آن مورد ارزيا گاه وب
گاه  درصد، وب 80 ملي آمريكا گاه كتابخانه وب. گرفتند

گاه كتابخانه ملي  درصد و وب 28 كتابخانه بيمارستاني انگلستان
درصد با سياهه وارسي  72كشورهاي مالزي و دانمارك 

درصد با  51گاه كتابخانه ملي ايران  وب. خواني داشتند هم
شنهادهايي جهت چنين پ هم. سياهه وارسي مطابقت داشت

گاه كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران ارائه شده  ارتقاء وب
  .     است

به تحليل ساختار و محتواي ) 1386(يگران مرادي و د
. اند هاي آموزشي منتخب كشور پرداخته هاي بيمارستان گاه وب

هاي قابل دسترس  گاه در اين پژوهش توصيفي ابتدا وب
. هاي آموزشي ايران از طريق اينترنت شناسايي شد بيمارستان

جامعه . ها تحليل و ارزيابي گرديدگاه سپس ساختار وب
هاي آموزشي در كل  وب سابت بيمارستان 152شامل  پژوهش

براي جمع آوري . گاه بود وب 8كشور ايران بود، تعداد نمونه 
در نهايت چنين نتيجه . ها از چهار چك ليست استفاده شد داده

هاي آموزشي ايران از نظر ساختار در گاه گيري شد كه وب
 محتويات(ها سطح متوسط و از نظر محتوا و زير لينك

لذا، نياز به اصالح  .سطح بسيار ضعيف بودنددر ) موضوعي
  .تكميل و گسترش دارند
ا عنوان ارزيابي و ر پژوهشي بد )1388(قلي زاده و عسگري 

هاي مركزي وزارت علوم در سال  هاي كتابخانه گاه مقايسه وب
ميزان  از لحاظ معيارهاي واسط كاربري به بررسي 1388

تانداردهاي ها بر اساس اس گاه رعايت طراحي اصولي وب
 هان پرداختند و در تحقيق خود اذعان داشتندپذيرفته شده در ج

ها در ايران بيشتر از اينكه از  گاه كتابخانه طراحي و ساختار وب
اي  اصول، معيارها و ضوابطي مشخص پيروي نمايند، سليقه

  .كنند عمل مي
در تحقيقي با عنوان ) 1390( محمد اسماعيل و كاظمي

با استفاده  هاي ملي خاورميانه، ه كتابخانهگا رس پذيري وبدست
بررسي تطبيقي به  مؤلفه، 13سياهه وارسي، مشتمل بر  از

ي جمهوري اسالمي ايران با گاه سازمان اسناد و كتابخانه مل وب
هاي ملي كشورهاي اسالمي در منطقه  هاي كتابخانه گاه وب

  .پردازد خاورميانه، از بعد دسترس پذيري مي
هاي  دريافتند كه دانشگاه) 1999(و همكاران  1اولسينا

اند  سنگاپور توانستهاستانفورد، سيدني، كبك، كاتالونيا، شيلي و 
افزار كيفي مندي از يك نرم ه يك روش كيفي، بهرهبر اساس ارائ

، نسبت به 921- مناسب، و نيز با استفاده از استانداردهاي ايزو
گاه مناسب اقدام  هاي آن به وب ها و كتابخانه تجهيز دانشگاه

  .نمايند
صفحه  143در پژوهشي كيفي كه بر روي ) 2000(2بائو

ها انجام داد، به اين نتيجه دست  خانگي دانشگاه و كتابخانه آن
يافت كه كتابداران بايد از قرار گرفتن يك پيوند به كتابخانه بر 

 گاه دانشگاه، به منظور فراهم ساختن امكان دسترسي روي وب
هاي اطالعاتي پيوسته و منابع اينترنتي رايگان حمايت  به پايگاه

  .كنند
گاه  اي با عنوان اصول طراحي وب در مقاله  )2001( 3راوارد

توسعه يك سياهه وارسي، به عنوان بخشي : كتابخانه دانشگاهي
گيري از سياهه وارسي از پايان نامه كارشناسي خود بهره

گاه  براي اطمينان از طراحي وب كاربردپذيري را بهترين ابزار
  .دانشگاهي مطرح كرد

                                                            
1 Olsina 
2 Bao 
3 Raward 
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گاه  در پژوهشي با عنوان راهبري وب )2004( 1براور
گاه و  وب 41تحليل : هاي علوم پزشكي كتابخانه دانشگاه

تعيين پيوندهاي  ها، فرمولي را براي ابزارهاي راهبري آن
ضروري ارائه داد كه شامل ليستي از اجزايي بود كه بايد در 

هاي علوم پرشكي و  هاي دانشگاه هاي كتابخانه گاه راحي وبط
  .ابزارهاي راهبري آنان لحاظ شود

گاه كتابخانه  وب 125با ارزيابي  )2000( 2شيمبرگ
جوي و دانشگاهي به اين نكته دست يافت كه به هنگام جست

كه  حالي ها، در گاه اطالعات درباره كتابخانه بر روي اين وب
مند و منطقي، با قابليت  اي نظام اطالعات به شيوهانتظار مي رود 

جوي آسان و عناوين راهنما سازماندهي شده باشد، و جست
  .غالبا با مشكالت و ابهامات فراواني همراه است

گاه  وب 111 نيز در تحقيقي به ارزيابي كيفي )2001( 3ليو
هاي تحقيقاتي بود،  كتابخانه دانشگاهي كه عضو انجمن كتابخانه

هاي  گاه كتابخانه نهاد داد كه وبخت و در تحقيق خود پيشپردا
بط كاربري ، از رابايد انعطاف پذير و كارآمد بوده دانشگاهي

ثرتر كاربران سايبري برخوردار قوي جهت تعامل هر چه مؤ
  .باشند
به جز ( هايي كه در اين مقاله بررسي شدند در همه پژوهش 

دانشگاهي از منظر هاي  هاي كتابخانه ، وبگاه)يك مورد
از جمله نكات . اند كاربردپذيري و دسترس پذيري بررسي شده

  :توان به موارد زير اشاره كرد ها مي مطرح در اين پژوهش
هاي شاخص در طراحي وبگاه، انتخاب  شناسايي ويژگي

وبگاه مناسب، رعايت طراحي اصولي، وجود رابط كاربري قوي 
افزار كيفب  مندي از نرم رهبه منظور تعامل بيشتر با كاربر، به

  .مناسب
هاي بيمارستاني مدنظر قرار  در پژوهش حاضر كتابخانه

در . خورد اند كه در كارهاي پيشين كمتر به چشم مي گرفته
پذيري و در ارتباط با مديريت  ضمن از نقطه نظر دسترس

  .هاي قبلي موردتوجه نبوده است بحران كه در پژوهش

                                                            
1 Brower 
2 Shemberg 
3 Liu 

هاي  هاي بيمارستان بخانههاي كتا گاه اين پژوهش وب
در ايران را از نقطه نظر ) اعم از عمومي و تخصصي(آموزشي 

هاي مطرح در  ها و ويژگيپذيري و رعايت مؤلفه معيار دسترس
  .اين امر مورد توجه قرار داده است

هاي  در طراحي بيش از نيمي از وب سايتآيا  -1
ها  مؤلفه، )اعم از عمومي و تخصصي(نظر  كتابخانه هاي مورد

گاه، در سطحي  پذيري وبهاي مطرح در باب دسترس و ويژگي
  درصد رعايت شده است؛ 50باالتر از 

هاي مطرح در دسترس  ها و ويژگي لفهمؤميان آيا   -2
گاه، در بين دو نوع بيمارستان به تفكيك عمومي و  پذيري وب

 .تخصصي، تفاوت معناداري وجود دارد

  
  پژوهش  روش

. توصيفي از نوع ارزيابانه است -روش پژوهش پيمايشي
سياهه وارسي است ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش 

لفه كه در نتيجه مطالعه متون و منابع و مؤ 13مشتمل بر 
در سياهه مزبور از روش . هاي مشابه تهيه گرديده است پژوهش

روايي صوري و محتوايي، و به منظور سنجش پايايي، از 
 97/0مقدار آلفا عدد . استفاده شده است ضريب آلفاي كرونباخ

ي  جامعه. به دست آمد كه نشان دهنده پايايي بسيار قوي بود
هاي بيمارستاني عمومي  هاي كتابخانه گاه آماري پژوهش را وب

بيمارستان شهدا تجريش، حضرت : و تخصصي ايران شامل
رسول اكرم، اميراعلم، امام خميني، امام حسين، لقمان حكيم، 

شهيد رجايي، ميالد، چشم فارابي، پوست رازي، كودكان قلب 
االنبيا، چشم نيكوكاري تبريز، زنان  مفيد، بقيه اهللا، چمران، خاتم

الزهرا تبريز، امام رضا تبريز، سوانح سوختگي امام كاظم 
اصفهان، الزهرا اصفهان، سرطان اميد مشهد، امام رضا مشهد، 

 24ميني اهواز جمعا ابن سينا شيراز، نمازي شيراز و امام خ
هاي  به منظور تجزيه و تحليل يافته. تگاه تشكيل داده اس وب

براي به ) فراواني، درصد و ميانگين(پژوهش از آمار توصيفي 
و از هاي مورد بررسي  گاه توصيف كشيدن وضيعت موجود وب

  . ها استفاده شده است ييد فرضيهآزمون استنباطي براي رد و تأ
 منظور از واژه تواتر در آن تعداد منابع و، الزم به ذكر است( 
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كيد آن مؤلفه يا ويژگي خاص را مورد تأكه بسامد منابع است 
بديهي است درج هر شماره عدد در ستون . قرار داده است

به مدركي اشاره دارد كه اطالعات  مربوط به تواتر دقيقاً
كتابشناختي آن در فهرست منابع، و در ذيل آن شماره خاص 

سياهه ياد شده از دو  افزون بر اين، در). كار رفته استبه 
در تواتر يا  ضرب)  صفر امتياز(و نبود ) امتياز 1(مقياس وجود 

  .  رتبه بهره گيري شده است

  
مربوطهبسامد تكرار آن ويژگي در منابع معتبر ×  1يا  0عدد = امتياز مؤلفه يا ويژگي   

: در نتيجه  
هاي تشكيل دهنده آنبا  جمع امتيازهاي مربوط به مؤلفه=  وزن ارزشي يا رتبه ارزشي هر معيار در كل                        

 
ل، با استفاده از اينترنت، كر است، در مرحله اوذالزم به 

 39حدودا (هاي علوم پزشكي كشور،  صفحات وب دانشگاه
از طريق پورتال خدمات الكترونيك جمهوري اسالمي ) گاه وب

گاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  ايران و در وب
. مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت 90در سه ماهه اول سال 

هاي  هاي آموزشي شناسايي، و آدرس در مرحله بعد، بيمارستان
در مدت زمان معين در رايانه شخصي بارگذاري، و آنان 
افزار صفحه گستر اكسل هاي آنان در پايگاهي كه در نرم ويژگي

ها به  گاه از اين ميان، بسياري از وب. تهيه شده بود وارد شدند
گوني و وحدت رويه در طراحي  دليل عدم برخورداري از هم

رد، و نيز به دليل نمايشي و يا در حال ساخت بودن از استاندا
هاي ارزيابي  سپس بر مبناي شاخص. جامعه آماري حذف شدند

هاي  گاه ، آن دسته از وب)وب كوال(ها  گاه كيفيت عملكرد وب
گاه آنان پيوند  كه بر روي وب هاي آموزشي باقيمانده بيمارستان

جوي و گام جستبه كتابخانه به شكل فعال وجود داشت، و هن
ها كمترين  گاه خود كتابخانه بر روي اين وب اطالعات درباره

 هاي ساختاري و محتوايي به لحاظ ويژگي مشكالت و ابهامات
منطقي و  اي نسبتاًشيوهبه چشم مي خورد، و اطالعات به 

وجود  جوي آسان، و بعضاًو تر، با قابليت جستسازمان يافته
اطالعاتي درباره كتابخانه، خدمات كتابخانه، (عناوين راهنما 

آدرس پست الكترونيكي كتابخانه، تماس با مسئوالن، خدمات 
...) ها، اي، اخبار، اعالميهاز كتابدار بپرس، فهرست كتابخانه

سازماندهي شده، و داراي بيشترين تعداد بازديدكنندگان در 

الزم به ذكر است، كه در ). مورد 24(روز بودند، انتخاب شدند 
مشخص شد كه جامعه انتخاب  نهايتاً نتيجه اعمال اين روش

اي  گاه كتابخانه وب 12: مورد، شامل 20( شده، عمدتاً
متعلق به ) مورد تخصصي 8هاي آموزشي عمومي و  بيمارستان
به جز كرمان و (كشور  1هاي علوم پزشكي تيپ  دانشگاه
، 2تيپ ل متعلق به رتبه او) بقيه اهللا(رد مو 1بودند، و) كرمانشاه

از ميان ديگر اقشار )  ميالد، چمران و خاتم االنبيا(مورد  3و 
  .بيمارستاني بودند

هاي مربوط به معيار  در اين تحقيق تالش شده مؤلفه
هاي بيمارستاني جامعه مورد  ي در يكايك كتابخانهپذير دسترس

ها به تفكيك، پذيري آننظر، به منظور ارزيابي سطح دسترس 
بررسي و مطالعه قرار گرفته و در آن وجود هر ويژگي با مورد 

  . مشخص شده  است) -(و نبود آن با عالمت  ) (عالمت 
الزم به ذكر است در سياهه مزبور منظور از تواتر براي هر ( 

  ).مؤلفه، تعداد تكرار آن مؤلفه در منابع متفاوت است
گاه مفروض نيز به  ژوهش از يك وبدر اين پافزون بر اين، 

هاي جامعه  گاه مثابه شاخصي براي ارزيابي و سنجش ديگر وب
مورد مطالعه استفاده شده است، با اين فرض كه در طراحي آن 

   اي رعايت شده كه  مؤلفه مطرح در اين امر به گونه 13هر 
توان آن را به عنوان مقياسي براي سنجش و ارزيابي ديگر مي
گاه شاخص، امتياز كل رعايت  در وب. ها به كار برد تب سايو

  . امتياز است 77ها همه مؤلفه
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  ي پژوهشها يافته
  

  هاي مربوط به دسترس پذيريلفهؤهاي عمومي كشور از نظر ميزان مهاي وب بيمارستانسياهه ارزيابي صفحه .1جدول
 دسترس پذيري هاي آموزشي عموميبيمارستانهايگاهوب

امام خميني اهواز
 

نمازي شيراز
ابن سينا شيراز 
امام رضا مشهد 
الزهرا اصفهان 
امام رضا تبريز 
 

لقمان حكيم
امام حسين 
امام خميني 
 

امير اعلم
 

حضرت رسول اكرم
 

ش
شهدا تجري

 

ف تواتر هامؤلفه
ردي

 

�           

دسترس پذير بودن با استفاده از 
   مرورگر اينترنت اكسپلورر

)Internetexplorer( 

 
1،20،27،9،39،
41،37،43،35 

  

1 

 
          

دسترس پذير بودن با استفاده از 
 )chrome(مرورگر كروم 

 
1،20،27،9،39،
41،37،43،35 

2 

�            

دسترس پذير بودن با استفاده از 
 مرورگر موزيال برد

)Mozilla Bird( 

 
37،43،35،1،2
0،27،5،9،40،4

1 

3 

�           
دسترس پذير بودن با استفاده از 

 )Opera(مرورگر اپرا 

 
37،35،43،1،2
0،5،27،9،40،4

1 

4 

�     - -  - -  - 
دسترس پذيري سايت از طريق
 موتورهاي جستجوي عمومي

1،5،9،12،42،3
9،40 

5 

- - - - - - - - - - - - 
كيلو50اندازه صفحه كمتر از

 بايت

1،19،39،40،3
5،38،41  

6 

�           

امكان پشتيباني از سكوي
ويندوز اكس (عملياتي كاربر 

پي، سون و ويستا  و لينوكس 
 )رد هت

27،20،5،40 7 

�             هاي استاندارد استفاده از قلم

 
19،5،35،38،4
2،48،29،44،3

2،34،  
44 

8 

�           
قابل رويت بودن تمامي اجزاي

 سايت
5،38 9 

- �  -   -  - -    10 42 دسترسي كاربر به منابع مورد 
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بار كليك3نياز در كمتر از
      كردن

- �  -     -   

شبيه بودن اطالعات به هرم
دستيابي سريع به (واژگون 

 )تراطالعات مهم

42 11 

 
�          

سايت برايسهولت استفاده از
مبتدي و (همه كاربران 

 )متخصص

42،29 12 

 
�          

عدم استفاده از تصاوير متحرك
 بي مورد) انيميشن(

39،48 13 

66 68 70 66 68 63 60 70 61 60 68 
6
3 

   جمع امتيازها 77

  
  
هاي  ها و ويژگي لفهپذيري، مؤباب رعايت معيار دسترس در

دست ه هاي ب ، يافته)گاه شاخص امتياز وب 77با توجه به (آن 
هاي   گاه كتابخانه وب 12آمده، حكايت از آن دارد كه  از ميان 

امام  هاي كتابخانه بيمارستان، ايران عمومي هاي بيمارستان
به لحاظ دارا ) درصد 90(  70حسين و ابن سينا شيراز با امتياز 

ها در رده اول، الزهرا اصفهان و رسول اكرم با   بودن مؤلفه

در رده دوم، امام خميني اهواز و امام ) درصد 88( 68امتياز 
م، شهدا در رده سو) درصد 85( 66رضا مشهد با  امتياز 

 81( 63م رضا تبريز با  امتياز تجريش، نمازي شيراز و اما
در ) درصد 79( 61در رده چهارم، امام خميني با  امتياز ) درصد

در ) درصد 77( 60رده پنجم و لقمان حكيم و اميراعلم با امتياز 
  .اندرده ششم قرار گرفته

  
  

  
  هاي عمومي با سياهه ارزيابي دسترس پذيري هاي بيمارستان گاه درصد همخواني وب .1نمودار

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/81 0/88 0/77 0/79 0/9 0/77 0/81 0/88 0/85 0/9 0/81 0/85
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  هاي مربوط به معيار سنجش دسترس پذيري هاي تخصصي  از نظر ميزان رعايت مؤلفه گاه بيمارستان سياهه ارزيابي وب  .2جدول
 دسترس پذيري هاي تخصصي هاي بيمارستانگاهوب

سرطان اميد مشهد
 

سوانح سوختگي امام كاظم اصفهان
 

زنان الزهرا تبريز
چشم نيكوكاري تبريز 

 

خاتم االنبيا
 

چمران
بقيه اهللا 
كودكان مفيد 

ت رازي 
پوس

چشم فارابي 
 

ميالد
 

ب شهيد رجايي
قل

 

ف تواتر هامؤلفه
ردي

 
 

           � 

دسترس پذير بودن با استفاده از
مرورگر اينترنت 

 )Internetexplorer(اكسپلورر

1،20،27،9،39،41
،37،43،35  1 

           
دسترس پذير بودن با استفاده از 

 )chrome(مرورگر  كروم 

 
1،20،27،9،39،41

،37،43،35  
2 

           � 

دسترس پذير بودن با استفاده از
 Mozilla(مرورگر موزيال برد 

Bird( 

37،43،35،1،20،2
7،5،9،40،41 

3 

           � 
دسترس پذير بودن با استفاده از

 ) Opera(مرورگر اپرا

37،35،43،1،20،5
،27،9،40،41 

4 

           � 
دسترس پذيري سايت از طريق
 موتورهاي جستجوي عمومي

1،5،9،12،42،39،
40  5 

- - - - - - - - - - - - 
كيلو50اندازه صفحه كمتر از

 بايت

1،19،39،40،35،3
8،41  6 

           � 

امكان پشتيباني از سكوي
ويندوز اكس پي، (عملياتي كاربر 

 )سون و ويستا و لينوكس ردهت

27،20،5،40 7 

            هاي استاندارد استفاده از قلم �

19،5،35،38،42،4
8،29،44،32،34،4

4 

8 

-  -     - - -  - 
قابل رويت بودن تمامي اجزاي

 سايت
5،38 9 

-  - -     - -  � 
دسترسي كاربر به منابع مورد نياز

 بار كليك كردن 3در كمتر از 
42 10 

-  - -   -  -   - 

شبيه بودن اطالعات به هرم
دستيابي سريع به (واژگون 

 )تراطالعات مهم

42 11 

        -   � 

سهولت استفاده ازسايت براي
مبتدي و (همه كاربران 

 )متخصص

42،29 12 

    -       � 
عدم استفاده از تصاوير متحرك

 بي مورد)انيميشن(
39،48 12 

66 70 66 68 68 70 69 67  64 67 70 67 77    جمع امتيازها
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 تخصصيهاي  هاي بيمارستان گاه كتابخانه وب 12از ميان 
هاي چمران، ميالد و سوانح سوختگي امام  بيمارستان ايران،

ل، خاتم االنبيا در رده او) درصد 90( 70كاظم اصفهان با امتياز 
م، در رده دو )درصد 89( 69و چشم نيكوكاري تبريز با امتياز 

 67قلب شهيد رجايي، چشم فارابي و كودكان مفيد با امتياز 
در رده سوم، زنان الزهرا تبريز و سرطان اميد ) درصد 87(

در رده چهارم و بيمارستان ) درصد 85( 66مشهد با امتياز 
  .در رده پنجم قرار گرفتند) درصد 83( 64پوست رازي با امتياز 

  
  

  
  هاي تخصصي با سياهه ارزيابي دسترس پذيري هاي بيمارستان گاه درصد همخواني وب .2رنمودا

  
  كه به صورت زير بيان شده است  االت اساسيپاسخ به سؤ

هاي  آيا در طراحي بيش از نيمي از وب سايت :لسوال او
ها و  ، مؤلفه)اعم از عمومي و تخصصي(مورد نظر هاي  كتابخانه
گاه، در سطحي  هاي مطرح در باب دسترس پذيري وب ويژگي

  درصد رعايت شده است؟ 50باالتر از 
گاه  ت از آن دارد كه وبنتايج به دست آمده حكاي

    عمومي ايران به لحاظ رعايت هاي بيمارستاني  كتابخانه
هاي مربوط به معيار نماهاي تعاملي و تبادلي در سطحي مؤلفه

هاي بيمارستاني تخصصي  گاه كتابخانه درصد، و وب 83معادل 
در  لذا و ،انددرصد قرار گرفته 87ايران در سطحي معادل 

هاي مورد نظر،  هاي كتابخانه ش از نيمي از وب سايتطراحي بي
دسترس (اي مربوط به معيار ذكر شده در اين پژوهش ه مؤلفه
 . درصد رعايت شده است 50، در سطحي باالتر از )پذيري

  
هاي مطرح در دسترس  ها و ويژگي آيا ميان مؤلفه :مال دوسؤ

گاه، در بين دو نوع بيمارستان به تفكيك عمومي و  پذيري وب
 تخصصي، تفاوت معناداري وجود دارد؟

رين ميزان اين ت هاي پژوهش كم و يافتهبر اساس اطالعات 
 77با  هاي  بيمارستاني  مورد مطالعه، معادل متغير در كتابخانه

هاي عمومي لقمان حكيم و  درصد، مربوط به بيمارستان
درصد مربوط به  90با  اميراعلم، و بيشترين آن، معادل

هاي تخصصي چمران، ميالد و سوانح سوختگي امام  بيمارستان
ان و بيمارستان هاي عمومي ابن سينا شيراز و امام كاظم اصفه

افزون بر اين، نتايج به دست آمده از بررسي . است حسين
دهد،  هاي  بيمارستاني نشان مي هاي كتابخانه گاه وضعيت وب

هاي نماهاي تعاملي و تبادلي در دو  در كل، ميان رعايت مولفه
ود داري وج نوع بيمارستان عمومي و تخصصي تفاوت معني

  . ندارد
 بحث و نتيجه گيري 

با عنوان 1390ل سال در اين پژوهش كه در سه ماهه او ،
هاي بيمارستاني ايران، به  گاه كتابخانه بررسي تطبيقي وب"

، و با هدف اصلي بررسي "لحاظ رعايت معيار دسترس پذيري
هاي  گاه و شناخت وضعيت موجود دسترس پذيري وب

هاي بيمارستاني اعم از عمومي و تخصصي صورت  كتابخانه
هاي  گاه را وبي آماري پژوهش  جامعه. گرفته است

كتابخانه  12، شامل هاي بيمارستاني ايران كتابخانه
خصصي  هاي ت كتابخانه بيمارستان 12 هاي عمومي و بيمارستان
 .دهندتشكيل مي

هاي  هاي كتابخانه گاه مطالعه و بررسي وضعيت وب
هاي  لفهدرصد مؤ 50دهد كه بيشتر از  ان ميبيمارستاني نش

پذيري در جامعه مورد نظر  مربوط به رعايت معيار دسترس
رعايت شده است كه اين امرنتيجه مطلوبي را به همراه داشته و 
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لذا الزم است در . رنداگاه شاخص فاصله اندكي د با وب
با بذل دقت و توجه بيشتري تمام ها  سايت طراحي اين وب

 .هاي مربوط به اين معيار رعايت گردد مؤلفه

افزون بر اين، نتايج به دست آمده از بررسي وضعيت  
هاي بيمارستاني نشان داد كه بر اساس  هاي كتابخانه گاه وب

اين متغير در ترين ميزان  هاي پژوهش كم اطالعات و يافته
درصد،  77هاي بيمارستاني مورد مطالعه، معادل با  كتابخانه

هاي عمومي لقمان حكيم و اميراعلم، و  مربوط به بيمارستان
هاي  درصد مربوط به بيمارستان 90بيشترين آن، معادل با 

تخصصي چمران، ميالد و سوانح سوختگي امام كاظم اصفهان 
ين است، اما شيراز و امام حس هاي عمومي ابن سينا و بيمارستان

پذيري در دو نوع  هاي دسترس لفهدر كل، ميان رعايت مؤ
  . بيمارستان عمومي و تخصصي تفاوت معني داري وجود ندارد

گونه كه اشاره شد، تاكنون تحقيقي كه به طور كامل با  همان
هاي آنان را با  بتوان يافته اين پژوهش مطابقت داشته و

در . نمود، انجام نشده است يسهش مقاهاي اين پژوه يافته
هايي در رابطه با ارزيابي  هاي اخير شاهد انجام پژوهش سال
ها و  ا رويكردها، روشها هستيم كه هر كدام ب گاه كتابخانه وب

ها را مورد مطالعه قرار  هاي متفاوت وب سايت بنديتقسيم
چون محمداسماعيل، قلي زاده و  پژوهشگراني هم. دادند

ها  گران به بررسي و ارزيابي وب سايتاير پژوهشس وعسگري 
هاي مورد  ختلف پرداختند كه هر كدام از روشهاي م به روش

مع ذالك در تمامي اين . دنداستفاده داراي مزايا و معايبي بو
ها و رعايت  ها به معيار دسترس پذيري وب سايت بررسي
در . هاي مطرح در اين امر توجه خاص گرديده است مؤلفه

حقيق حاضر نيز تالش شده ضمن بهره گرفتن از مطالعات ت
سندي در تهيه سياهه كنترل به عنوان ابزار گرداوري اطالعات 

ر ذيل ستون تواتر براي ريز و درج فركانس و بسامد منابع د
ها معتبري چون يار، با الگو گرفتن از استانداردهاي هر مع مؤلفه

ها، به  اجزا و خصيصه بندي بهروش تقسيم افزار وارزيابي نرم
 تر به ارزيابي نهايي معيار اصليترتيب با ارزيابي اجزاء كوچك

انجام سياهه وارسي رسيد و همانند ديگر تحقيقات ) متناظر(
 تحقيق حاضر به پيشنهادهايي پذيري،دسترس شده در زمينه

وم پزشكي هاي عل در زمينه رفع نواقص وب سايت عملي
ثر به آنها را براي آحاد جامعه كشور، كه دسترس پذيري مؤ

  .مخاطب آسان مي سازد، دست يافت
پژوهش از نوع كاربردي است،  با عنايت به اين كه

 ،پژوهشگران در صدند تا با انعكاس نتايج پژوهش حاضر
گاه  ضمن جلب دقت نظر و توجه كتابداران و طراحان وب

به  هاي كاربردپذير، گاه ونه مراكز به ظرايف طراحي وبگ اين
هاي خود، باالخص در باب  گاه آنها در رفع نقاط ضعف وب

 با عنايت به آنچه در چك ليست(پذيري  رعايت معيار دسترس
بديهي است، دستري پذيري، به عنوان .  كمك نمايند) آمده

ها در  گاه ردپذيري وبيكي از معيارهاي مطرح در باب كارب
 هاي ديگري چون صحت، عينيت، و كيفيتكنار معيار

اطالعات، نماهاي تعاملي و تبادلي، سطح پوشش و مخاطبين 
هاي بسيار  از شاخص.. .و خاص، ناوبري، كارآمد پذيري 

ها است، و از آنجا كه ايران  گاه ري وبيمطرح در كاربرد پذ
كاهش  توجه به موضوعاتي كه باعث .كشوري حادثه خيز است

قويت ثر بحران را در كشور تآثار حوادث شده و مديريت مؤ
اميد است، . تواند حائز ارزش و اهميت خاص باشد نمايد، مي

با انجام تحقيقاتي از اين دست، شاهد ارتقا، پيشرفت و غناي 
هاي بيمارستاني كه  گاه كتابخانه تر وب هر چه روز افزون

  .اند، باشيم هاي عظيم هر كشور در حوزه سالمت سرمايه
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