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چکیده
خدمات تحویل مدرک ،ارسال اطالعات درخواستی کاربران از منابع اطالعاتی موجود در کتابخانهها است که به دلیل عدم دسترسی
مستقیم کاربر ،با توجه به درخواست وی ،به شیوههای مختلف (پست ،ایمیل و  )...از سوی کتابخانهها برای کاربران ارسال میشود.
خدمات تحویل مدرک در کتابخانه آستان قدس رضوی از سالها پیش و بر اساس نسخ خطی موجود در کتابخانه آغاز گردیده است.
با توجه به غنای مجموعه نسخ خطی کتابخانه ،ارائه این خدمات همواره گرهگشای نیازهای اطالعاتی محققان و پژوهشگرانی بوده که از
سراسر دنیا در پی دریافت این اطالعات بودهاند .در حال حاضر با توجه به پیشرفت تکنولوژی و فناوری در کتابخانه و تغییر شیوههای
اطالعرسانی و خدمات به کاربران ،خدمات تحویل مدرک نیز متحول گردیده و ارائه آن با شکل متفاوت و با افزودن دیگر منابع متنوع در
حال انجام است.
هدف این پژوهش معرفی خدمات نوین تحویل مدرک الکترونیکی در کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی بوده که ضمن بررسی
مزایای آن در جهت افزایش و رضایتمندی کاربران ،به ارائه تاریخچهای از ایجاد و راهاندازی این طرح پژوهشی در کتابخانه آستان قدس
رضوی و نمایش تصویری آن در سایت کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی پرداخته است .در پایان پیشنهاداتی در جهت بهبود کیفی
این خدمت ذکر میشود.
کلیدواژهها :خدمات مجازی ،خدمات تحویل مدرک ،کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی ،تحویل مدرک الکترونیکی ،کاربران.

---------------------سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
نشریه الکترونیکی شمسه ،دوره  ،11شماره  ،45 -44پاییز و زمستان  ،1931صص.14-5 .
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مقدمه
خدمات تحویل مدرک (

) 1یا خدمات تهیه اسناد ،به ارسال فیزیکی یا الکترونیکی یک سند از یک مجموعه کتابخانه

به محل اقامت یا محل کار یک کاربر کتابخانه ،در صورت درخواست وی اشاره دارد .مراحلی که در فرایند خدمات تحویل
مدرک به صورت کلی دنبال میشود عبارت است از :بررسی و تجزیه و تحلیل درخواست کاربران ،شناسایی مکان
درخواست کاربر ،تهیه کپی یا تصویر از سند یا مدرک اطالعاتی مورد نیاز ،ارسال و تحویل به کاربر با توجه به نوع و قالب
درخواست شده توسط وی میباشد (چاترجی .)7112 ،همچنین ویکی پدیا )7112( 7خدمات تحویل مدرک را مرتبط با
خدمات امانت بین کتابخانهای بیان نموده که عالوه بر کارکرد امانت بین کتابخانهای به ارائه مقاالت مجالت و نسخ از
منابع دیگر به کاربر با پرداخت هزینه ،از جمله هزینههای پستی و یا کپی و تهیه تصویر از مدرک میپردازد که با مرور
این تعاریف میتوان خدمات تحویل مدرک را ،نسخهبرداری از سند و منبع اطالعاتی به صورت الکترونیکی آن؛ به منظور
ارسال به شرکتها یا مؤسسات خارج از سازمان جهت انتفاع و یا دریافت هزینه عملیاتی و تهیه و برقراری امکان
دسترسی به مدرک اعم از منتشر شده یا منتشر نشده ،در شکل چاپی یا غیرچاپی ،بنابر درخواست در قبال دریافت وجه یا
مفاد یک قرارداد برای یک فرد یا سازمان (زارع )1831 ،دانست.
خدمات تحویل مدرک دیجیتالی در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی از جمله خدماتی نوینی است که پژوهشگران
بسیاری با تهیه پرسشنامه و مصاحبه از توجه به درک و نیاز کاربران به منظور مطالعه ارزیابی اثربخشی این نوع خدمت در
کتابخانهها تحقیقات علمی زیادی را انجام داده که در اکثر این پژوهشها ،کاربرانی که از خدمات تحویل مدرک در
کتابخانهها بهره جستهاند ،از نحوه پاسخگویی کتابداران ،تسهیل و سرعت دسترسی به منابع ،وضوح و کیفیت منابع
اطالعاتی در این نوع خدمت باالترین سطح رضایتمندی را ارزیابی کردهاند .نتایج این پژوهشها در تعامل میان کاربران و
سامانه خدمات تحویل مدرک کتابخانههای دیجیتالی نشان داد که توسعه این خدمت ضمن تسریع و تسهیل در دسترسی
انواع منابع اطالعاتی ،یک ابزار مهم تصمیمگیری مناسب برای نیازهای ویژه پژوهشگران خاص محسوب شده و از لحاظ
اقتصادی هم برای کتابخانهها و هم کاربران مقرون به صرفه میباشد (کومار و بارایان.)7112 ،
ویژگیهای خدمات تحویل مدرک
از آنجایی که خدمات تحویل مدرک به عنوان مکمل خدمات اشاعه اطالعات گزیده نقش عمدهای دارد و به شدت وابسته
به دریافت منابع اطالعاتی جدید است و با کسب این منابع است که اشاعه اطالعات گزیده میتواند کاربران را روزآمد
نگه دارد؛ خدمات اشاعه اطالعات معموالً به گونهای طراحی میشود که اطالعات درخور ،به شکل سازگار و در زمان
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مناسب به استفادهکننده نیازمند ارائه شود که مصداق بارز این نوع پاسخگویی ،خدمات تحویل مدرک بوده و دربردارنده
ویژگیهای زیر است:
 .1تأمین نیازهای اطالعاتی کاربران و مراجعان در جهت افزایش رضایت بیشتر
 .7افزایش خدمات به کاربران مناطق دور دست و سایر کتابخانههایی که فاقد منبع اطالعاتی خاص هستند
 .8کیفیت باالی تصاویر الکترونیکی نسبت به نسخههای چاپی (کپی ،فاکس و )...
 .2ارسال اطالعات به صورت الکترونیکی (پست الکترونیک ،شبکههای اجتماعی ،صفحه شخصی کاربر و )...
 .2سرعت در دسترسی به انواع منابع اطالعاتی به صورت دیجیتالی
.1صرفهجویی در هزینه کپی منابع و هزینه پستی (یوسفی.)7113 ،
تاریخچه خدمات تحویل مدرک در آستان قدس رضوی
با توجه به بررسی و تحقیقات به عمل آمده ،کتابخانه آستان قدس رضوی در دورههای صفویه ،قاجاریه و پهلوی اول
بر اساس سنت حسنه وقف و اهداء طبق شرایط و ضوابط ذکرشده توسط واقفان؛ به امانت گسترده منابع غنی وقفی خود
میپرداخت.
به مرور زمان ارائه خدمات سنتی به مراجعان خاص دستخوش تغییراتی شد .چنان که همزمان با راه اندازی بخش
فیلمتک در سال  1821به منظور تهیه میکروفیلم ،تصاویر نسخ خطی موجود در سازمان بر اساس درخواست محققان،
اساتید دانشگاهها و اتباع خارجی ،یک نسخه در قبال هزینه تعیین شده به آنان ارائه میشد .پس از آن در سال  1812با
گسترش مجموعه و افزایش درخواست مراجعان ،اقدامات اولیه برای تدوین و تهیه آییننامهها و فرمهای ویژه به منظور
سهولت در دستیابی مراجعان به نسخ صورت گرفت که در پی آن امکان دسترسی به نسخ خطی با ارائه نسخه میکروفیلم،
عکس و کپی از نسخه برای مراجعان غیرحضوری از طریق فکس و پست امکانپذیر شد.
در فاصله زمانی میان  1822تا  1832به خاطر عملکرد کتابداران و مدیران ،کتابخانه مرکزی در این دوره بیشترین
تغییرات در نحوه خدمات دهی به مراجعان را تجربه کرد که میتوان خدمات تحویل مدرک در اداره مخطوطات را نمونه
بارز و برجسته آن برشمرد .به دلیل گسترش روند فعالیتهای بخش میکروفیلم که زیرمجموعه اداره مخطوطات محسوب
میشد ،تصاویر نسخ خطی و میکروفیلمهای تهیه شده از نسخ خطی سایر کتابخانههای وابسته آستان قدس رضوی چه
در داخل کشور و چه در خارج از طریق ذخیره بر روی لوح فشرده ،پست الکترونیکی ،پست (سفارشی ،پیشتاز و عادی) در
اختیار مراجعان در قبال دریافت هزینه قرار میگرفت .با گذشت زمان و درست نقطه مقابل اداره مخطوطات در سال
 1832با گسترش ساختار اداری مدیریت اسناد و مطبوعات ،این مدیریت هم با تدوین آییننامهای کامل در خصوص ارائه
اسناد ،تصاویر تاریخی و عکسهای موجود در بایگانی به ارائه خدمات تحویل مدرک به صورت گستردهای پرداخت .در
مجموع دو قطب مهم کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی از نظر انواع منابع اطالعاتی ،یعنی اداره مخطوطات و
مدیریت اسناد به صورت مجزا به سرعت در حوزه خدمات تحویل مدرک پیشرفتهای قابل توجهی نمودند (فریدونی و
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زبردست)1832 ،؛ ولی با گذشت حدود  71سال از پیشرفت و گسترش انواع خدمات اطالعاتی به مراجعان در کتابخانه
مرکزی و ایجاد و راهاندازی مدیریت کتابخانه دیجیتال (افتتاح وبسایت کتابخانه دیجیتال) در سال  1837طرح پژوهشی
خدمات تحویل مدرک ،برای دسترسپذیری تمام منابع (چاپی ،سنگی ،خطی ،الکترونیکی و دیجیتالی) موجود در مدیریت
کتابخانه دیجیتال سازمان اجرا و پیادهسازی شد.
به طور کلی ،هدف مدیریت کتابخانه دیجیتال از ایجاد سامانه خدمات تحویل مدرک ) ،(DSSتسهیل در امر
دسترسی مراجعان و کاربران به انواع منابع علمی و ادبی نفیس موجود در سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان
قدس رضوی است که کابر بدون توجه به بعد مسافت و راه دور از طریق وبسایت کتابخانه دیجیتال ،نسخه الکترونیکی
مدرک مورد درخواست خود را پس از جستجو در سایت در قالب تصویر در قبال هزینه مشخصی دریافت نماید .البته
دریافت نسخه اسکن شده مدرک با کیفیت مناسب ،طبق شرایطی به شرح زیر ارسال میشود:
الف :درخواست کاربر با توجه به آییننامهها و ضوابط موجود ،بررسی شده و پس از دریافت مجوز از طرف
کارشناسان ذیالصالح ،هماهنگیهای الزم برای ارسال انجام میشود که در حوزه نسخ خطی و چاپ سنگی تکمیل فرم
تعهدنامه الکترونیکی مخطوطات الزامی است .عالوه بر آن ،در برخی موارد به دلیل فوق نفیس بودن نسخ ،ارائه مدارکی
خاص از جمله ارائه هویت دانشجویی ،تأییدیه پروپوزال پایاننامه و رزومه فعالیتهای علمی کاربران ضروری است.
ب :رعایت حق مؤلف به همراه هزینه تهیه تصویر از منابع اطالعاتی
معرفی سامانه خدمات تحویل مدرک کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی


ابتدا برای ورود به سامانه خدمات تحویل مدرک باید از طریق وبسایت کتابخانه دیجیتال

 http://digital.aqlibrary.irاقدام نمود که (در گوشه سمت راست) دو گزینه ورود و ثبت نام را میتوان مشاهده نمود.

شکل  .1صفحه اصلی وبسایت کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی به همراه گزینه جستجو
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در قسمت ثبت نام بعد از درج برخی اطالعات فردی از جمله (نام و نام خانوادگی و آدرس ایمیل و شماره تماس) و
تکمیل اطالعات اولیه؛ متقاضی به عضویت کتابخانه دیجیتال در میآید و با وارد کردن نام کاربری و گذرواژه خود
میتواند وارد سامانه شده و به جستجو بپردازد.

شکل  .2صفحه ثبت نام کاربر در کتابخانه دیجیتالی آستان قدس رضوی

در مرحله بعد میتوان از گزینه جستجو به همراه جستجوی ساده یا پیشرفته برای بازیابی منابع استفاده کرد.
هنگام جستجو در سمت راست تصویر کوچکی از صفحه عنوان اسکن شده منبع را میتوان رؤیت نمود.

شکل  .9صفحه جستجوی پیشرفته
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در این قسمت در گزینه جستجوی پیشرفته ،پس از جستجوی عنوان یا هر یک از اطالعات کتابشناختی منبع
درخواستی ،میتوان منبع مورد نیاز را بازیابی نمود .نسخه نمایشی با عنوان «مشاهده منبع» قابل مالحظه است و در
صورت نیاز برای دسترسی به اصل منبع گزینه «دریافت نمونه منبع» لحاظ شده است.

شکل .4صفحه نمایش ،رؤیت و تورق منبع درخواستی

در صورت نیاز به دریافت صفحات قابل رؤیت میتوان از گزینه «درخواست مدرک» که با مشخص کردن تعداد
صفحات قابل مشاهده است ،استفاده کرد.

شکل  .5نحوه انتخاب تعداد صفحات توسط کاربر
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انتخاب صفحات درخواستی باید شامل فقط  71صفحه بوده و کاربر به دلیل رعایتت حتق مؤلتف و ناشتر بایتد
فاصله صفحات را طبق آییننامه رعایت نماید.

شکل  .6صفحه پروفایل شخصی کاربر

در سمت راست این صفحه تصویر کتابی نمایان است که مربوط به گزینه انتختاب «منتابع درخواستتی کتاربر»
است و در قسمت وسط صفحه ،وضعیت انتخاب منبع مشخص میشود که با گزینه «در حال بررستی» قابتل رؤیتت
است و بدین منظور است که منبع درخواستی کاربر در دست اقدام است .در سمت چپ صفحه هتم متیتتوان تصتویر
پرسش از کتابدار را مالحظه نمود که به صورت آنالین کارشناس مربوطه در حال پاسخگویی به کاربران است.

شکل  .7صفحه پروفایل شخصی کاربر برای تعیین هزینه با گزینه ،وضعیت در انتظار پرداخت
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به طور کل ،پس از بررسی درخواست کاربر توسط کارشتناس ستامانه ،جهتت بررستی و تأییتد متدرک درخواستتی،
درخواست کاربر به نمایندگان هر حوزه ارجاع داده میشود ،که واحد میکروفیلم به سرعت بترای تهیته تصتویر از متدرک
درخواستی اقدام و سپس هزینه تهیه تصویر درخواستی طبق آیین نامه توسط کارشناس سامانه تعیین شده و در آخر هم از
طریق پست الکترونیکی و هم پروفایل شخصی کاربر به وی اطالع داده میشود.

شکل  .1ثبت فیش بانکی در صفحه مدارک درخواستی در کتابخانه دیجیتالی آستان قدس رضوی

کاربر میتواند از طریق گزینه ثبت فیش (شکل  )2و یا پرداخت آنالین (شکل  )3مبلغ مدنظر را به حساب سازمان
کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی واریز کند .در این مرحله و پیش از ثبت فیش و یا پرداخت
الکترونیکی در صورت پشیمانی میتواند با کلیک بر روی گزینه «لغو درخواست» ،تقاضای خود را لغو نماید.

شکل  .3درگاه بانک ملت جهت پرداخت الکترونیکی
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الزم به ذکر است که پاسخگویی به درخواستهای ثبت شده ،به دلیتل کثترت ستفارش منتابع دیجیتتال از ستوی
کاربران و نیاز به اعالم نظر کارشناسان مربوطه برای صدور مجوز ،مشمول زمان از یک هفته تا ده روز خواهد بود.
برای ارتباط با کتابخانه دیجیتال ،کاربران میتوانند از طریتق ورود بته ستامانه و ثبتت نتام از طریتق تکمیتل فترم
درخواست اقدام نمایند و اگر کاربران از پست الکترونیکی ،شبکههای اجتماعی ،تلفتن ،پرستش از کتابتدار یتا بته صتورت
حضوری درخواست خود را مطرح نمایند با راهنمایی کارشناس خدمات تحویتل متدرک ،بته استتفاده از ستامانه و تعامتل
دوسویه با آن ترغیب میشوند.
نتیجهگیری
خدمات تحویل مدرک ،دارای قدمت طوالنی در کتابخانهها و مراکز اطالعرستانی استت .ایتن ختدمت در ابتتدا از طریتق
ارسال تصویر فیزیکی از منبع اطالعاتی برای کاربران کتابخانههایی که فاقد منبع اطالعاتی مورد درخواست کتاربر بودنتد
در قالب ایجاد تفاهمنامههایی از امانت بینکتابخانهای رواج یافت .با رشد و پیشرفت پدیتدههتای نوههتور در تکنولتوژی
اطالعات و همگامی کتابخانهها با این فناوری؛ در نوع خدمات ،محملهای اطالعاتی و ابزارهای دیگر برای دستتیابی بته
انواع منابع اطالعاتی تغییرات شگرفی پدیدار گشت .البته در دهههای اخیر ،کتابخانههای هیبریدی و دیجیتالی با تأکید در
ارائه انواع خدمات نوین برای ارتقاء سطح رضایت کاربران ،از این فرایند استقبال نمتوده و همزمتان بتا گستترش تغییتر و
تحوالت در حوزه فناوری ،ارائه این خدمت تا حدودی دستخوش دگرگونیهای فنی نیز قرار گرفت؛ چرا که ارستال انتواع
منابع اطالعاتی از طریق پست ،دورنگار و کپی به قالبی از تهیه تصویر (اسکن) و ارسال آن از طریق پستت الکترونیکتی،
شبکههای اجتماعی و صفحه شخصی کاربر در سامانه خدمات تحویل مدرک تغییر نمود.
الزم به ذکر است که بهرهمندی از سرویس خدمات تحویل مدرک در خدمات کتابخانهها ،موجب تولید ارزش افزوده
در زمینه درآمدزایی و سودآوری در کتابخانهها خواهد شد و همچنین دستیابی کاربران به انواع منابع اطالعاتی بدون توجه
به بعد مسافت ،وضعیت جغرافیایی و مهمتر از آن ،التفات به مبحث صرفهجویی در زمان و هزینته ،از دیگتر مزایتای ایتن
خدمت است که مورد توجه بسیاری از مراکز علمی -فرهنگتی و ختدماتی قترار گرفتته استت .ایتن صترفهجتویی بترای
پژوهشگران خاص و کاربران حقیقی و حقوقی متقاضی منابع اطالعاتی در کتابخانههای دیجیتالی ،افتزایش رضتایتمندی،
خشنودی و در نهایت رغبت و تمایل به استفاده دائمی از کتابخانههای دیجیتالی را در بر خواهد داشتت .در همتین راستتا
کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی با توسعه فعالیتهای متدیریت فضتای مجتازی ،در ستال  1838ستامانه ختدمات
تحویل مدرک را ایجاد و با تکمیل فرایند این خدمت که در گام اول بررسی و تأیید درخواستت کتاربر و ستپس پیگیتری
برای تهیه تصویر و اقدام به ارسال منبع از طریق پروفایل شخصی این سامانه میباشد ،اقدام نمتوده استت .شتایان ذکتر
است ،بررسیهای به عمل آمده ،از طریق خدمت مدیریت ارتباط با مشتری  CRM1که نوعی رضایتسنجی از ختدمات و
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آگاهی از نیازهای کاربران است ،نشان داده که راه اندازی و ارائه این نوع خدمت نوین با اقبال بستیاری از پژوهشتگران و
کاربران خاص مواجه شده است .در طی  1سال که از ایجتاد و پیتادهستازی ایتن ستامانه متیگتذرد ،بته دلیتل افتزایش
درخواستهای کاربران از اقصی نقاط ایران و حتی کاربران کشورهای عرب زبان و شرقشناسان ،حدود  71هزار کتاربر از
انواع منابع اطالعاتی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به صورت دیجیتالی از طریق سامانه ختدمات تحویتل متدرک
بهره جستهاند.
در پایان باید خاطر نشان ساخت که در حال حاضر امکان استفاده از ختدمات تحویتل متدرک از طریتق نترمافتزار
کتابخانه دیجیتال همراه (اندرویدی) نیز وجود دارد .از برنامههای در دست اقدام برای گسترش بیشتر این سامانه ،میتوان
امکان اتصال و بهرهگیری از امکانات نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری  CRMکتابخانه دیجیتال را نام برد کته افتزایش
میزان رضایت و بازخورد کاربران و باالبردن سطح کیفی خدمات را در پی خواهد داشت.
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