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1اي نوینارائه خدمات کتابخانهتلفن همراه درکاربرد 

2بی بی سکینه علوي فر

چکیده
سپس با معرفی فن آوري نوین تلفن .می پردازدهاتعریف فن آوري و تاریخچه بهره برداري از آن در کتابخانهحاضردر گام نخست به مقاله

تا با پرداختهدر کتابخانه تلفن همراه توسطانواع خدمات کتابخانه اي قابل ارائه همراه و دسترس پذیري همگانی آن در جامعه به توصیف 
.و پیشینه استفاده در کتابخانه هاي داخل و خارج کشور گامی در جهت شناخت بیشتر و کاربردي تر برداردخدمات تلفن همراه ساییشنا

زمان و برخی هزینه هاي کاربران کاسته و این است که از هدر رفتنه ارائه خدمات کتابخانه اي با تلفن همراگوناگون روش هاي هدف از
.کتابخانه راحت تر و در نهایت میزان رضایت کاربران افزایش یابدخدمات دسترسی به 

مل از دور با تا با مرور انواع خدماتی که می توان بوسیله تلفن همراه در کتابخانه ارائه داد، راه هاي ارتباط و تعاسعی شدهبر این اساس 
به ایبراي ارائه خدمات کتابخانهرا مکانات و توانمندي هاي منحصربفرد تلفن همراه ا،ایرانکتابخانه هاي تاتبیین شودکاربران کتابخانه ها 

. استفاده نماینداطالع رسانی در عصر جدید کاربران
.خدمات کتابخانه اي، و ارتباطاتتلفن همراه،  فن آوري اطالعات:  ي موضوعیهاکلید واژه

مقدمه 
در دوران فن آوري هاي ارتباط با تلفن همراه که از جمله فن آوري هاي پیشرفته ارتباطی محسوب می شود، این ابزار 

این تحوالت در حوزه هاي گوناگون موجب تسهیل ارتباطاتو انتقال . حجم وسیعی از تحوالت را موجب شده است
دسترسی به هايآورنفنیا.)Steenderen,2002(بیشتر خدمات ارزش افزوده میشوداطالعات و فراهم آوري هرچه 

یا 3اطالعات و ارتباطات را براي کاربران از منزل یا اداره و هرکجا که باشند در صورتی که دستیار شخصی دیجیتال
. )1389شریف،(تلفن همراه داشته باشند بسیار راحت و به هنگام فراهم کرده است

است و افراد دوست دارند که خیلی سریع به اطالعات بسیارحائز اهمیتیابی در عصر حاضر که زمان کم است،اطالع 
دارند و کتابداران که رابط میان اطالعات و یکتابخانه ها در این میان نقش مهم.مورد نیازشان دسترسی داشته باشند

.بزارها بهترین و سریعترین خدمات را ارائه دهنداستفاده از امکانات و ابا کاربران هستند باید بتوانند 
و به سرعت به یک حالت غالب دسترسی به هن آوري تلفن همراه توسط عموم مردم با نرخ باور نکردنی پذیرفته شدف

درك آنچه کتابخانه ها در ارائه خدمات و منابع در این محیط ها انجام می دهند یک . دمی شواطالعات مورد نیاز تبدیل 
. )Griffey,2010(قدم مهم در تطبیق انتظارات مصرف کنندگان اطالعات است

خدمات پیام : خدماتی که با استفاده از این فن آوري جهت پیشبرد خدمات رسانی در کتابخانه ها متصور است شامل
. بع به کتابخانه استکوتاه متنی مطلوب مراجعان مانند ساعت کار کتابخانه، هشدارهاي تاخیر کتاب و زمان بازگشت منا

خدمات وب و اینترنت، گسترش صفحات وب کتابخانه ها، سهولت دسترسی به منابع تمام متن کتابخانه اي، صرفه 
جویی در هزینه خرید سخت افزارهایی چون رایانه، ایجاد ارزش افزوده اطالعات به دلیل صرفه جویی که در نیروي 

.انسانی، زمان و مکان دسترسی حاصل می آید

امکان سنجی ارائه خدمات کتابخانه اي بوسیله تلفن همراه در کتابخانه مرکزي "). 1391(برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد علوي فر، بی بی سکینه1
.به راهنمایی دکتر شریف مقدم. "آستان قدس

ارشد علوم کتابداري و اطالع رسانیکارشناس2
3PDA:Personal Digital Assistant.

پی دي اي ها . یک رایانه جیبی استکه از آن می توان براي تنظیم و نگهداري اطالعات شخصی استفاده کرد"دستیار شخصی دیجیتال"یا "پی دي اي"
امه هاي الکترونیک و تمام امکاناتی که براي برنامه ریزي و سازماندهی فعالیت هاي معموال داراي امکاناتی نظیر ماشین حساب، تلفن همراه، دریافت ن

.حجم آن ها به اندازه اي است که به راحتی در کف دست جاي می گیرد. رایج زندگی الزم است می باشند
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ارائه وب . بسیاري از کتابخانه ها در خارج از کشور به ارائه خدمات کتابخانه اي از طریق تلفن همراه مبادرت ورزیده اند
استقبال ویژه کاربران این کتابخانه ها از ارائه . سایت تلفن همراه عمده ترین مبحث مطرح شده در این زمینه است

نو بودن . راه را براي استفاده بیشترو بهینه تر از امکانات اطالع رسانی فراهم نموده است،خدمات بوسیله تلفن همراه
البته . مبحث خدمات مطرح شده در داخل کشورمان و بسترفرهنگی جامعه، خصوصا در کتابخانه ها امري روشن است

به عنوان . لف صورت گرفته استاستفاده هاي گوناگونی از فن آوري تلفن همراه در داخل کشور و در عرصه هاي مخت
نمونه سازمان هایی چون جهاد کشاورزي خراسان رضوي به نحوي با ارائه پیامک به کاربران خود خدمات اشاعه گزیده 
اطالعات می دهند یا بانک هاي دولتی و خصوصی اطالعات روزآمد از خدمات گردش حساب مشتریان را ارائه می کند 

می توان نمونه هاي بی . سیاري از عملیات بانکی خود از راه دور و بوسیله تلفن همراه هستندو مشتریان قادر به انجام ب
کارکردهاي فراوان تلفن همراه در بخش هاي ... شمار دیگري از کاربردهاي مختلف اطالع رسانی، آگهی هاي تجاري، و

ه و تاثیر استفاده از این خدمات را می توان کم ترین نتیج. گوناگون اقتصاد، فرهنگ، بازاریابی و فروش و غیره نام برد
مدیریت زمان و برنامه ریزي براي استفاده مفید از فرصت ها دانست ولی جاي خالی خدمات رسانی تلفن همراه در 

.دمراکز مهم فرهنگی یعنی در کتابخانه ها احساس می شو

ها فن آوري اطالعات و خدمات کتابخانه
. شامل ظهور فن آوري اطالعات، جهانی شدن تولید و پیدایش شاهراههاي اطالعاتی استتغییرات عمده چند دهه اخیر

هاي مختلفی از فن آوري اطالعات از جمله امروزه پیدایش گونه. انداین تغییرات را به درستی انفالب صنعتی دوم نامیده
ه ایجاد تغییرات شگرفی در محیط کار گردیده منجر ب... تلفن همراهرایانه ، پست الکترونیکی،ویدئو کنفرانس، اینترنت و

21خواهند در قرن اي در کتابخانه ها هستند، اگر میو بر این اساس مدیران نیازمند انجام تعدیالت متنوع و گسترده
.رقابتی باقی بمانند

شکل دیگر فن آوري اطالعات موجب شده است که در مراحل تبدیل اطالعات از شکلی به ":می گوید1)1389(بیات 
درواقع فن آوري اطالعات با تغییراتی .تحولی رخ دهد و اطالعات تبلور یافته در اختیار مصرف کنندگان آن قرار گیرد

ها که در روند ذخیره، بازیابی و مدیریت اطالعات ایجاد کرده است نقش کتابداران و شکلهاي مختلف خدمات کتابخانه
".سنتی خود خارج نموده استرا نیز تغییر داده و آنها را از بافت

اگر قبال نگرانی .آنچه امروزه مسئله اصلی علم اطالع رسانی را تشکیل می دهد، شیوه هاي دسترسی به اطالعات است
متخصصان علم اطالع رسانی جمع آوري منظم منابع و فراهم آوردن کتابشناسی ها بود اکنون بیشتر تالشها معطوف به 

عقیده )Rible,2002(ریبل. شتر درباره منابع و رسانیدن آنها به استفاده کننده نهایی استفراهم آوردن اطالعات بی
دارد که ما دیگر نیازي به سرویس دهی سنتی در کتابخانه ها نداریم و باید براي تاسیس سیستم هاي جدید اطالع 

ساده استفاده می کردیم از بین رسانی تالش کنیم و این احساس را که ما در کتابخانه همیشه از این روش قدیمی و
. ببریم

دهند که امروزه، فنآوري اطالعات و ارتباطات، همراه با فنآوري زیستی و فنآوري نانو، سه ضلع مثلثی را تشکیل می
بنابراین، انقالب ارتباطی و اطالعاتی ). 1386معتمدنژاد، (کند مسیر و جهت علوم و فنون چند دهه آینده را تعیین می

.ها دانستیست و یک را باید بسیار فراتر از صرف الکترونیکی کردن رابطه انسانسده ب
هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی از جمله تلفن همراه داراي کارکردها و کاربردهاي فراوانی با توجه به مطالب فوق، فنآوري

1http://etelaeresan.persianblog.ir/post/35 25/12/90: تاریخ دسترسی
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اي چون تواند براي جامعه در حال توسعهمیگیرد و هاي مختلفی را در بر میها و جنبهباشند که این کارکردها حوزهمی
.منزله ابزاري براي توسعه قلمداد شده و پر اهمیت به شمار آیندایران به

بهرهگیري کتابخانه ها از فن آوري اطالعات موجب شده است که ارائه خدمات آنها در یک محدوده معین عرضه 
انواع ابزارهاي نوین در ایجاد تسهیالت و سرعت بخشیدن به فعالیتهاي جاري کتابخانه ها و دنگردد، در واقع با کاربر

مراکز اطالع رسانی مرزها شکسته شده و چرخه اطالعات از دایره زمینی خود خارج گردیده و در آسمانبی انتهاي علوم 
طالع رسانی که از مهمترین ابزار دستیابی پایگاههاي ا،مانند شبکه هاي اطالع رسانی.و فنون نیز تداوم یافته است

کتابداران با بهره گیري از آموزشهاي الزم در . اطالعات هستند و نقش تازه اي را در کتابخانه ها مطرح کرده اند
خصوص کاربري فن آوري پیشرفته اطالعات،میتوانند اعضاء و مراجعان کتابخانه را هدایت و راهبري کنند و جامعه 

).1384عماد خراسانی،(الیتهاي کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی را نیز جذب نمایندناآشنا به فع
. نابزارارتباطیدرسالهایاخیر،تأثیرهایبسیارزیادیزندگیوروابطجوامعبشریداشتهاستیتلفنهمراهبهعنوانمهمتر

هایبسیانزدافراد،باامکاناتوکاراییهاتبدیلشدهاستایندستگاههمانندکیفپولیاکلیدمنزلتلفنهمراه،بهیکهمراههمیشگیدرزندگیانسان
ها،گرفتنعکسیافیلم،گوشدادنبهموزیک،سیستمناوبري،تپیامکهاومیلزنیدراینترنت،ارسالودریافتايرازجملهتماستلفنی،گشت

.باتلفنهمراه،کاربراندرهرزمانوهرمکانیدردسترسهستند. هادرزندگیاستجارتوکاربردهایبسیاردیگر،همراهتماملحظاتانسان

آوري نوین تلفن همراه در خدمت کتابخانه هافن 
مکان هایی کتابخانه ها : می گوید(Griffey,2010)گریفی"1کتابخانه هاو تکنولوژي تلفن همراه"در کتاب 

فن آوري تلفن همراه، با استفاده بیشتر ازهستندکه همواره مردم براي دریافت اطالعات به آن مراجعه می کنند، اما
مردم امروزهبه تلفن . به جاي روشهاي دیگر دارنداز آن ر می شوند و انتظار اطالعات بیشتري با استفاده کاربران ما بیشت

گوشی ها در حال ارائه رابط کاربرهایی با تمام ،همراه به عنوان مرکز اکوسیستم اطالعات نگاه می کنند و بیشتر از آن
.هستندمورد نیازنیازهاي اطالعاتی

از آنجا که . داراي توانایی ارائه خدمات و عملکردي است که پیش از این هرگز وجود نداشته استفنآوري تلفن همراه
در زمینه تبلیغات و بازاریابی و همچنین آگاه شدن از یکی از مزایاي آن استفاده تلفن همراه یک دستگاه شخصی است 

به . مقوله هاي خاصی با کاربران می شناسیمبسیار موثر براي تماس در مورد یموقعیت است که آن را به عنوان راه
اهداف بزرگو توانایی تمرکز بر کاربران محلی به طور خاص، حتی رويعنوان مثال، براي کتابخانه هاي عمومی، تمرکز
.که این فرصت بسیار بزرگی استوجود داردارائه خدمات سفارشی بر روي تلفن هاي همراه

از طریق تلفن همراه به کاربران را از خدمات جدید خود ند تاتعداد زیاديها در تالشدر حال حاضر بسیاري از کتابخانه 
و دانشگاه لوئیزیانا 3، کتابخانه هاي عمومی کنسرسیوم در نروژ2کتابخانه علوم ییلمانند کتابخانه هایی . ارائه کنند

(Griffey,2010).ام اس می پردازندهمه به ارائه خدمات مرجع پایه براي مشتریان خود از طریق اس 4جنوب شرقی
با ظهور تلفن همراه و اظهار کرده بود که کتابدار کالج متحده جهانی در سنگاپور)Krishnan,2010(کریشنانایوان 

به طور خاص تلفن هاي هوشمند، ما به آرامی در حال دور شدن از مفهوم استفاده از تلفن هاي همراه تنها براي برقراري 
رسید موجب شد 2010میلیارد در سال 5این واقعیت که جذب تلفن هاي همراه به حدود . تاه هستیمتماس و پیام کو

که بسیاري از کتابخانه ها به ارائه خدماتی بپردازند که مراجعان بتوانند آن را در این صفحه نمایش هاي کوچک استفاده 

1Mobile technology and libraries
2WWW.library.yale.edu/science /textmsg.html
3http //:biblioteksvar.no  /en  /sms.html
4www.selu.edu / library / askref/ text /index.html
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کتابداران دیگر قادر به نادیده گرفتن و یا ممنوعیت ار به اینترنت با دستگاه هاي قابل حمل، یبا دسترسی بس. کنند
در واقع، ما نیاز به انجام چند قدم دیگر داریم تا درك کنیم که در نهایت باید ایده . استفاده آنها در کتابخانه ها نشدند

یی شناسایی ارائه خدمات در یک محل متمرکز را کنار گذاشته و هدف جایگزین ارائه چیزي است که کاربر را در هر جا
و کتابداران ، انتظار می رود که تلفن همراه محبوب ترین راه دسترسی به اینترنت باشدهدر طول چند سال آیند. می کند

.   باشندما باید قادر به انتقال و ارائه خدمات توسط دستگاه هاي تلفن همراه 
طریق تلفن همراه یا گوشی هاي یک سوم از آمریکایی ها ازخاطر نشان می سازد که) Murray,2010(موري

درصد از تمام 77درصد از نوجوانان ، 71آمار دیگري نشان می دهد که . هوشمند به اینترنت متصل می شوند
به .به اینترنت متصلمی شدند2008درصد از والدین با تلفن همراه یا مشابه دستگاه تلفن همراه در سال 88بزرگساالن و 

درصد دیگر در حال 12دانشجویان مقطع کارشناسی خود داراي دستگاه اینترنت دستی و حدود عالوه ، بیش از نیمی از
این آمار ). 2009، 1مرکز تحصیلی براي تحقیقات کاربردي(برنامه ریزي براي خرید چنین ابزاري در سال آینده بودند

اه استفاده کرده وتنها براي ارتباطات، نشان می دهدکهنوجوانان و بزرگساالن به طور یکسان از دستگاه هاي تلفن همر
به این ترتیب، تعداد فزاینده اي از . سرگرمی و معامالت تجاري بکار نمی برند، بلکه براي اطالعات نیز استفاده می کنند

کتابخانه هاي عمومی و دانشگاهی در حال استفاده از این تکنولوژي مشترك براي ارائه خدمات جدید و یا به منظور 
تلفن همراه و سایر .ء خدمات سنتی هستند، آنها نه تنها بیشتر در دسترس اند، بلکه بیشتر در ارتباط با کاربران هستندارتقا

دستگاه هاي دستی مجهز به توانایی بارگذاري سریع کتاب ، مقاالت مجالت ، ویدئو ها ، تصاویر و فایل هاي صوتی 
و و یا فایل هاي عکسی شده است که امکان اطالع رسانی از طریق همراه با توانایی ایجاد و ارسال متن، صدا، ویدئ

نه تنهامی تواند در به دست آوردن اطالعات و خدمات از طریق دستگاه هاي تلفن همراه به کاربران . مسنجر را دارد
ور کامپیوتر متصل ارتباط، ایجاد و ویرایش اطالعات بدون اینکه به مانیتيکتابخانه کمک کند، بلکه آنها توانایی برقرار

دستگاه هاي تلفن همراه همچنان به طور فزاینده اي در حال پیچیده تر شدن هستند در عین حال . دنشوند را نیز دار
توسعه روشهاي دسترسی به اطالعات، کتابداران را با انتظار ارائه خدمات پایدار به افراد جامعه و منابع کاربرانی که 

.به چهره مالقات نکنند مواجه کرده استممکن است هرگز آنها را چهره
و کاربرد آن در کتابخانه ها و مراکز اطالع 2دستیار شخصی دیجیتال پی دي اي"در مقاله خود راجع به) 1389(شریف
با گسترش روز افزون فن آوري هاي جدید به ویژه فن آوري هاي او با بیان این که . به نکات جالبی اشاره دارد"رسانی

مراجعان کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی قادرند از هر جایی ارتباط خود را با مرکز برقرار نموده و از خدمات بی سیم،
آن بهره برند؛ اظهار می دارد عالوه بر آن، از منظر کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی، استفاده از تکنولوژي بی سیم 

هنگامی که کاربران از دستیاران شخصی . د را به دنبال خواهد داشتصرفه جویی در هزینه ها و اثر گذاري در کارکر
دیجیتال خود بهره می برند کتابخانه نیازي به فراهم آوري امکانات سخت افزاري چون کامپیوترهایی در محل کتابخانه 

.نخواهد داشت
هاي خویش را گسترش دهند و از از طرفی کتابدارانی که به فن آوري بی سیم مجهز می باشند می توانند دامنه فعالیت

استفاده از فن آوري بی سیم راه حلی عملی و به صرفه براي . انعطاف پذیري بیشتري در ارائه خدمات برخوردار باشند
اتصال پی دي اي به شبکه جهانی وب، امکان بهره گیري از خدماتی . استفاده از خدمات مبتنی بر وب کتابخانه هاست

کاربران پی دي اي در هر مکانی که باشند می توانند با سرعتی . ارائه می شود فراهم می آوردرا که به کاربران وب
در اینصورت جامعه کاربران . برابر با سایر کامپیوترها در شبکه قرار گیرند و از منابع تمام متن کتابخانه استفاده نمایند

1Education cause Center for Applied Research
2PDA: Personal digital assistance
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مشکل محدودیت زمانی استفاده از منابع کتابخانه رفع گسترده تر و خدمات ارائه شده غناي بیشتري می یابد به عالوه
:چهار خدمت اصلی که می تواند از سوي کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی ارائه گردد به این شرح است. می گردد

طرح پرسش و . از طریق برقرار ارتباط با اطالع رسانان بخش مرجع یا بخش اطالع رسانی مرکز: مشاوره اطالعاتی.1
یافت اطالعات یا منابع اطالعاتی متناسب با نیازهاي اطالعاتی یکی از رایج ترین خدماتی است که از طریق برقراري در

.ارتباط با اطالع رسانان و کتابداران آموزش دیده عملی ارائه می شود
.عضا، رزرو و امانت منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه توسط ا1کاوش در فهرست پیوسته کتابخانه.2
منابع اطالعاتی تمام متن شامل . کاوش و استفاده از منابع تمام متن ارائه شده از سوي کتابخانه یا مرکز اطالع رسانی.3

. کتابهاي الکترونیکی و کتاب ها و منابعی است که به ویژه توسط کتابخانه هاي دیجیتالی، دیجیتال سازي شده اند
ع اطالعاتی مناسب، به همراه ارائه آموزش هاي الزم در جهت شناسایی، ارزیابی، شناسایی، ارزیابی و سازماندهی مناب.4

سواد "آموزش مجموع این مهارت ها که به . و استفاده موثر از منابع اطالعاتی در وب سایت مراکز اطالع رسانی
را به کاربران نشان معروف است، از سوي متخصصان اطالع رسانی انجام می پذیرد و راه رسیدن به مقصد "اطالعاتی
ارائه این خدمات از سوي کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی، امکاناتی نیز طلب می کند که ابتدایی ترین آنها . می دهد

کاربران پی دي اي غالباً افرادي پرمشغله و در جستجوي . طراحی صفحات وب سازگار با این فن آوري هاست
ه چندانی به تصویرها ندارند مگر آنکه عکس، محتواي اطالعاتی خاصی در خود جدیدترین اطالعات روز هستند لذا توج

به عالوه صفحه نمایش پی دي اي ها کوچک است و حجم کمی از اطالعات بر روي آن به نمایش . داشته باشد
. هدگذاشته می شود؛ صفحات مناسب این فن آوري، صفحاتی است که بیشترین اطالعات را در کمترین حجم ارائه د

. طراحی کرده اندWML2وXHTMLبسیاري از طراحان وب سایت، صفحات مناسب را بر مبناي زبان هایی چون
.ویژگی سادگی در این دست از صفحات نمود دارد

همراهنی برتلفن تمزایاي خدمات مب
مکانی قادر به دریافت همراه این است که کاربر در هر مهمترین مزیت خدمات تلفن :وابسته نبودن به یک مکان. 1

روي یا در قطار در تواند با هر دستگاهی در حال پیادهکاربر می.خدمات است و نیاز به یک رایانه مستقر شده ندارد
طور مثال، بر سهام خود در بورس تواند بهاو می. هنگام سفر اطالعات را دریافت کند و فرایند تراکنش را انجام دهد

هام را بخرد یا به فروش برساند یا اطالعاتی را مرور کند یا خدمات دانشجویی خود را انجام سرعت سنظارت کند و به
.دهد

تواند به این معنی است که کاربر در هر زمان و در هر مکانی در دسترس است و می: قابلیت در دسترس بودن. 2
.سریع واکنش نسبت بهوقایع استاطالعات را از طرق مختف دریافت کند و به این ترتیب قادر به نشان دادن 

. هاي تلفن همراه همواره روشن و قابل استفاده هستندها، دستگاهپی سی بر خالف:هاي تلفن همراهسرعت دستگاه. 3
اطالعات با سرعت به اطالع کاربران رسیده و . گیردزنی در اینترنت به سادگی صورت میبا افزایش پهناي باند، گشت

اس ام طور مثال توسطکاربر مطمئن است که اطالعات ارسالی او به سرعت به. شوندارسال میتوسط آنها پردازش و
.شوددلیل وجود سیم کارت، معتبر بودن هویت کاربر احراز میبه.به مقصد ارسال شده استاس 

طور مثال بهبودن کار با تلفن همراهدلیل سادهبه. تلفن همراه در سطح وسیعی در دسترس است: سادگی کار. 4
.تر از اینترنت استتراکنش با تلفن همراه ساده

1OPAC
2 Wireless Markup language
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از این طریق . شودطور واضح شناسایی میبه معنی این است که کاربر با ارسال شماره تلفن خود به :شخصی بودن. 5
.توان اطالعات مختص یک کاربر را در هر مکان و در هر زمانی به او ارسال کردمی

آوري تلفن همراه در کتابخانهاستفاده از فناهداف 
پرسش اولی که مطرح می شود این است که آیا استقرار خدمات کتابخانه بر روي موبایل سودمند است و کتابخانه ها از 

:در زیر به بیان اصلی ترین اهداف کتابخانه ها می پردازیم، استقرار این خدمات چه هدفی را دنبال می کنند
)ارتباط غیر حضوري با کاربران کتابخانه(نی و مکانیعبور از محدودیتهاي زما.1
)هاافزارهایی مانند رایانهنیاز کمتر به سخت(ها جویی در هزینهصرفه.2
)وري تلفن همراه در بین عمومآگستردگی فن(افزایش ضریب نفوذ و اثرگذاري .3
افزایش دامنۀ فعالیت کتابداران.4
پذیري در ارائه خدمات به کاربرانانعطاف.5
سترش و غناي خدمات وب کتابخانهگ.6
سهولت دسترسی به منابع تمام متن کتابخانه.7

کامال مشخص است که فواید استفاده از فن آوري تلفن همراه در کتابخانه به رضایت کاربران و کتابداران کمک می 
نوسا در رقابت براي از این رو شرکت هاي ارائه دهنده نرم افزارهاي کتابخانه اي همچون پارس آذرخش و نیز . کند

.جذب پوشش کتابخانه هاي بیشتر در استفاده از این سرویس ها در تالشند

در کتابخانه هاانواع خدمات تلفن همراه

یو الیبرري.ارائه خدمات کتابخانه اي قابل ارائه در سایت تلفن همراه ام. 1تصویر 

توان تقسیم کرد که می» سایر خدمات«و » خدمات ارتباطی«سرویسهاي قابل ارائه بر روي تلفن همراه را به دو دسته 
به دلیل آشنایی عمومی نسبت به آنها و تنها به منظور یادآوري و حضور ذهن، تیتروار به آنها اشاره می 

.)1390کیانی،(شود
:خدمات ارتباطی تلفن همراه
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گفتگوي تلفنی سیار
 خدمات پیام کوتاه متنی
اي خدمات پیام چند رسانه
خدمات وب و اینترنت
جی پی آر اس(1خدمات عمومی بسته هاي رادیویی(.
یو اس بیاینفرارد و ارتباط از طریقبلوتوث.
 مشترك با تلفن ثابت(خدمات غیر انحصاري تلفنی .(

:سایر خدمات تلفن همراه
جی پی اس(2یاب جهانیسامانۀ مکان(.
 حافظۀ نگهداري براي انواع فایل
 پرداخت قبوضدریافت و
 کیف پول(خدمات تجاري و ارتباط با کارتهاي اعتباري(
ذخیره و پخش فایلهاي صوتی، تصویري و فیلم
عکسبرداري، فیلمبرداري و ویرایش آنها
پخش زندة رادیویی ـ تلویزیونی
افزارماشین حساب، تقویم، بازي، انواع نرم

ها باید چنانکه ذکر شد، کتابخانه.هاستتلفن همراه براي کتابخانهاما آنچه بیشتر براي ما اهمیت دارد کارکردهاي ویژه
در این راستا، باید با . اي مانند تلفن همراه حرکت کنندشدهوري گسترش یافته و شناختهآبه سمت استفادة بیشتر از فن

کتابخانه با استفاده از این گیري از منابع و خدمات فراهم کردن دسته جدیدي از خدمات، مشتریان دائم خود را در بهره
توانند به صورت کارآمدي وري مورد استفاده کاربران خود میآها بابه کارگیري فنکتابخانه.ابزار کارآ پشتیبانی کنند

از طرفی، ارائه این . خدمات جدید خود را به آنها ارائه دهند، بدون آنکه نیاز باشد کاربران جایگاه راحت خود را ترك کنند
.)1390کیانی،(دهداي را با زندگی روزانۀ مردم پیوند میخدمات سیار، خدمات کتابخانهنوع از

تواند انجام شود، در هشت میه  بسیاري از این خدمات که در دنیا به صورت بالفعل در حال انجام است یا به صورت بالقو
: اندبندي شدهگروه ذیل دسته

MobileOPACsنسخه تلفن همراه وب سایت کتابخانه و فهرست پیوسته همگانی تلفن همراه .1

در این . اندسایت خود را براي مشتریانشانایجاد کردهها در غرب، نسخۀ تلفن همراه وبشمار زیادي از کتابخانه
بخانه، اطالعات نمایشگاهی، سایت، آنها اطالعاتی در مورد خدمات کتابخانه، دسترسی به جستجو در فهرست کتاوب

هاي الکترونیکی و ساعتهاي کار کتابخانه، که همگی داراي فرمت قابل ارائه بر روي راهنماهاي موضوعی، نشریه
نامیده 4ایرپککتابخانه که 3OPACاي سیار از ها نسخهکتابخانه.اندصفحات کوچک تلفن همراه هستند، ارائه داده

1GPRS:
2GPS: Global Positioning System

3Online Public Access Catalog
4AirPAC
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ها از کتابخانه. کنندان بر روي دستگاه تلفن همراهشان طراحی و ارائه میکاربرشود، براي استفادهمی
Milleniumintegrated library system به منظور ارائهOPAC اضافی خود که قابلیت جستجو در

.تصاویر زیر گویاي همین مطلب است.کننددهد، استفاده میفهرست کتابخانه را به کاربران می

)(NCSU Libraries MobileNCSU Libraries Mobileکتابخانهسایت . 2تصویر

تلفنهمراهي ازصفحاتکاربردیی مثالها. 3ریتصو

بر روي تلفن همراهايهاي کتابخانهمجموعه.2
موارد . تواند شامل کتابهاي صوتی، کتابهاي الکترونیکی، فایلهاي تصویري و فایلهاي موسیقی باشدها میاین مجموعه

: هایی در همین رابطه باشندتوانند نمونهزیر می

٨
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: هایی در همین رابطه باشندتوانند نمونهزیر می



٩

کتابهایصوتیو بتوانند از راه دور از آنها استفاده کنند، مانند به نحوي کهاي دیجیتال به کاربران هاي رسانهارائه مجموعه
تواند منابع شنیداري معرفی شده توسط استاد را در اختیار دانشجویان هاي موسیقی، میهاي دانشکدهیا کتابخانه

.هاي مربوط قرار دهددوره
کتاب الکترونیکی در مورد 2100به عنوان مثال، کتابخانه دانشگاه ویرجینیا . نمونۀ دیگر، ارائه کتابهاي الکترونیکی است

این مجموعه . یخ آمریکا، داستانهاي آمریکایی و بریتانیایی، آثار نویسندگان بزرگ مانند شکسپیر را ایجاد و ارائه کردتار
اي دیجیتال عالوه بر این، خدمات رسانه.سایت کتابخانه بارگذاري شدمیلیون بار از روي وب5/8ماه، 21در طول 

.)1390کیانی،(تواند شامل ویدئو هم بشودمی

اي با استفاده از تلفن همراهآموزش کتابخانه. 3
توانند از هاي آموزشی کتابخانه شرکت کنند، میکاربرانی که فرصت یا تمایل ندارند به صورت حضوري در کارگاه

این . اي، کالسها و تدریسها بر روي دستگاه تلفن همراه خود دسترسی داشته باشنداین طریق به اغلب منابع کتابخانه
.توانند آنها را دریافت کنند، انجام شودی که کاربران میو فایلهاي ویدئویMP3تواند از طریق نظامهاي کار می

کتابخانه دانشگاه ایالتی واشنگتن، موارد . تواند از این طریق آموزش داده شودنحوة استفاده از کتابخانه و منابع آن نیز می
:دهدزیر را در همین رابطه ارائه می

هااي استفاده از مجموعه نقشهراهنماي سه دقیقه
هاي جستجو را انتخاب کنیم و کاربرد عملگرهاي بولیاي چگونه واژهیس دو دقیقهتدر
هاهاي نشریههاي پیوسته براي یافتن مقالهآموزش صوتی استفاده از پایگاه.

.اندهاي بسیار دیگري نیز در این زمینه فعالیت کردهکتابخانه

هاي اطالعاتی بر روي تلفن همراهپایگاه. 4
ها نیز به طور ها و تهیه کنندگانپایگاهکنند؛ بلکه دانشگاهها در این رابطه فعالیت نمیقبالً گفته شد، تنها کتابخانهچنانکه 
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به عنوان مثال، کتابخانه ملی پزشکی آمریکا براي دانشجویان پزشکی این امکان را فراهم کرده است که از راه دور با 
.)1390کیانی،(نداستفاده کنPubMedتلفن همراه خود از 

تورهاي شنیداري تلفن همراه.5
این تورها . کنندمعموالً کتابخانه تورهاي راهنمایی فراوانی را با استفاده از کارکنان گرفتار و مشغول خودبرگزار می
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اي رایگان، تواندبا گرفتن شمارهتوانند به صورت جداگانه یا به صورت تور واحد عرضه شوند که بازدیدکننده میتورها می
).1390کیانی،(یکی از این تورها را انتخاب کند

اي با استفاده ازخدمات پیام کوتاه متنی رسانی کتابخانهآگاهی.6
اخطارهاي پیام متنی به صاحبان گرفتار تلفن همراه، اخبار کوتاه و پیامهایی را درباره وقایع مهم یا ارائه اطالعات 
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. اندفی به کاربران بودهرسانی سریع به عنوان فهرستی اضاها آغازگرارائه چنین آگاهیکتابخانه. کنددرخواستی، عرضه می
رسانی به دانشجویان در مورد اینکه چه زمانی کتابداران متخصص جستجو در کتابخانه هستند و براي ارائه اطالع

.اندخدمات مرجع آماده

از خدمات پیام کوتاه متنیتفادهبا اسخدمات مرجع .7
ها خدمات خود مجازي شدن در حرکت است و کتابخانهخدمات مرجع در کتابخانه امروزه به صورت روزافزونی به سوي 

رسانی فوري، پیام. وریهاي مختلفی در این راه مورد استفاده قرار گرفته استآفن. دهندرا به محققان از راه دور ارائه می
کاربران گرفتار به منظور ارائه خدمات مرجع به براي کتابداران پست الکترونیک و امروزه پیام کوتاه متنی این کار را 

.خود، فراهم کرده است

گردش مواد کتابخانه.8
رسانی به کاربر در مورد وضعیتامانت خود مانند یکی بحث آگاهی. توان اشاره کرددر اینجا به دو بحث متفاوت می

که در ... تعداد منابع امانت برده شده، زمان پایان امانت، منابع رزرو، منابع معرفی شده توسط استاد یک درس خاص و
.توان ذکر کردقالب خدمات قبلی می

اما بحث دوم این است که قابلیت ابزارهاي سیار همیشه شامل فعالیتهاي تعاملی با کاربر نیست، بلکه در بعضی 
کمپانی سیرسی . اي و کمک به کتابداران مورد استفاده قرار گیرندتوانند به عنوان ارتقاي خدمات کتابخانهمواقع می

را ارائه کرده است که به کتابداران امکان دسترسی به نظام 1پاکت سیركس ابزار گردش مواد قابل حملی با نامدینیک
سازد در حالی که در مکان اصلی خود این ابزار کتابداران را قادر می. دهدمی2پی دي ايمدیریت کتابخانه را بر روي 

ا در اطراف کتابخانه درحال یهاي مجموعه، زمانی که در داخل قفسهبراي مثال. مستقر نیستند، به یاري کاربران بشتابند
).1390کیانی،(به ارائه خدمات بپردازندقدمزدن هستند،

)Boston collage university(تتلفن همراهکتابخانهکالجبستانیسا. 4ریتصو

1Pocket Circ
2PDA: Personal digital assistance
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1سایر خدمات کتابخانه اي

.درخواست کتاب جدید و یا مورد نیاز مراجعان با استفاده از پیام کوتاه.1
).پاسخ به سواالت پیامکی تکراري مراجعان در برخی موضوعات ( ارائه خدمات هوشمند.2
....ارائه اطالعات عمومی مانند ساعت کارو.3
: مثال. به صورت پیامک... وارائه و اشاعه اطالعات تخصصی در زمینه هاي گوناگون علمی، فرهنگی، مذهبی .4

پیام ارزشمند کتابی گزینش شده از سوي کتابداربا هدف گسترش دسترس پذیري عموم به اطالعات صورت 
. می گیرد

.اعالم مفقودي کارت توسط اعضا با اس ام اس به کتابخانه.5
.اعالم مفقودي کتاب از طرف عضو بوسیله اس ام اس به کتابخانه.6
.انتقادات اعضا با اس ام اسارائه پیشنهادات و.7
.اعالن جشن ها، نمایشگاه ها و همایش ها از طریق اس ام اس به اعضا.8
درخواست تهیه کپی از منبعی خاص و یا پرینت آن با ارسال اس ام اس به کتابخانه و پست به آدرس درخواست .9

. کننده؛ با عنایت به این موضوع که هزینه از شارژ مالی وي کسر می گردد

درکتابخانه هاي ایراننمونه هایی از خدمات تلفن همراه 
2بر روي تلفن همراهملی تالی کتابخانه یجیت دیسا. 1

. رونمایی کرد1390مهر سال 24با عنایت به این موضوع که کتابخانه ملی نرم افزار تلفن همراه کتابشناسی ملی را در 
افزار تلفن همراه کتابشناسی ملیاین امکان را به کاربر می دهد تا از طریق تلفن نرم ": اظهار داشت3رییس کتابخانه ملی

تاکنون نرم افزار رسا اطالعات مربوط . همراه به تمام فهرست کتاب ها و اسنادموجود در کتابخانه ملی دسترسی پیدا کند
گران و عالقهمندان قرار می داد و اینک به یکو نیم میلیون جلد کتاب و یک میلیون منابع غیرکتابی را در اختیار پژوهش

".این خدمات را به صورتی ارائه می دهیم که فرصت مطالعاتی رابراي مردم و دوستداران کتاب فراهم کنیم
با اجراي این نرم افزار،کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران به عنوان سومین کتابخانه در جهان خدمات خود را ازطریق 

و شدهبا تالش هاي آتی امکان جستجو در متون ومنابع را نیز براي کاربران ایجاد امید است . می دهدتلفن همراه ارائه
."یابدراههاي ارتباط و تعامل کاربران باسازمان اسناد و کتابخانه ملی گسترش 

میلیون فهرست سند، یک و نیم میلیون کتاب، یک میلیون جراید و یک میلیـون منـابع غیرکتـابی قابـل انتشـار در      25
ایـن اسـت   هدف. نرمافزاري براي استفاده عموم مردم در گوشی همراه در سایت کتابخانه ملی ایران بارگذاري می شود

تا فرهنگ مطالعـه و افـزایش میـزان    شودبه مخاطبان ارائه که به جاي اینکه مراجعان به این کتابخانه بیایند اطالعات
. سرانه ارتقاء یابد

این نرم افزار در محیط گوشی همراه و رایانه قابل استفاده است که به نوعی تنها منحصر به جمهـوري اسـالمی ایـران    
رایانـه بـه مخاطبـان ارائـه     است و ایران توانسته سومین کتابخانه اي باشد که خدمات خود را از طریق گوشی همـراه و 

ضه این نرم افزار کامالً رایگان است و هم در سایت پارس آذرخش و هم در سایت کتابخانه ملی قرار مـی گیـرد   عر.کند

www.cnki.net.   مقاله به زبان چینی استخراج گردیده است3خدمات ذکر شده توسط پژوهشگر از ١
23/8/90سایت خبرگزاري مهر2

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1460407
)ادب و هنر(10، صفحه 28/7/90به تاریخ 20053کیهان، شماره روزنامه 3
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می باشد که به راحتی قابل نصب بر روي تلفن همراهو یا تبلت میباشد و تنهاالزم اسـت کـاربران بـه    APKفایلویک
.نه ملی نیز امکان استفاده از ایننرم افزار بدون پرداخت هزینه امکان پذیر استدرکتابخا. اینترنت متصل شوند

سیستم عامل هاي قبلی مثل سیستم . یکی از جدیدترین سیستم عامل هایی که بهبازار آمد آندروید است": وي گفت
سیستم که فراگیر نشد اما2بلک بريارخوب و بسیار گران است و سیستم عاملیکهبس1پل مکینتاشعامال

گران ترین بیشترین جامعه استفاده همراه از قیمت هاي پایین گرفته تا یاست که در اکثر تلفن ها3اندرویدعاملسوم
".ما توانستیم خودمان را با این سیستم وفق دهیمکننده را دارد و 

استفاده از گوشی همراه میلیون فهرست اسناد را با 25ومیلیون جلد فهرست کتب2.5با غنی سازي این سایت می توان 
بـوده ومسـئوالن   کتاب از آثار مکتوب بشر و نشانه تمدن و فرهنگ جوامع بشري: وي ادامه داد. در اختیار افراد قرار داد

. کتابخانه ها که میراث دار این مهم هستند باید کتابها را در غالب خطی، چاپی،سربی و سنگی به نسل جدید انتقال دهند
براي ارتفاي فرهنگ کتاب و کتابخوانیدر کشور، حجـم کتـاب را کـم    : د و کتابخانه ملی کشور افزودرئیس سازمان اسنا

کرده و با تایپ بهتر در ایستگاهها، داخل اتوبوس ها،هواپیما، محیط کار، پایانه هاي مسافربري و در منازل تا افراد جامعه 
. ه راحتی در دسترس مصرف کننده قرار گیرددر اوقات فراغتاز این فرهنگ مهم استفاده داشته تا منابع ب

4اطالعات منابع کتابخانه مجلس بر روي تلفن همراه. 2

نسخه نرم افزار تلفن همراه کتابشناسی اطالعات منابع کتابخانه مجلس کهبراساس سیستم عامل آندروید طراحی شده، 
در حـوزه هنریسـازمان   90آبانماه 28تاریخ کنسرسیوم به.همزمان با نخستین همایش کنسرسیوم محتواي ملیارائه  شد

همـایش تبلیغات اسالمی برگزار شد، کتابخانه مجلس شوراي اسالمی به عنوان یکیاز اعضاي اصلی هسته مرکزي این 
نسخه نرم افزار تلفـن همـراه کتابشناسـی اطالعـات منـابع کتابخانـه       فهرست نسخ خطی خود،سی دي عالوه بر ارائه

.ندروید طراحی شده و قابل استفاده براي تمامی افراد است را ارائه کرداه براساس سیستم عاملمجلس ک
ــد       ــی کنـ ــراهم مـ ــس را فـ ــه مجلـ ــی کتابخانـ ــک کتابشناسـ ــتجو در بانـ ــان جسـ ــزار امکـ ــرم افـ ــن نـ .ایـ

ـ     ه مجلـس  مهم ترین ویژگی این نرم افزار در دسترس بودن همیشگی آن است و کـاربران میتواننـد از خـدمات کتابخان
ت جستجوي منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه مجلـس  تنها قابلیردر این نسخه نرم افزا.همیشه و همه جا استفاده کنند

نوشتهشده اسـت و کـاربر   ) اندروید(طراحی نرم افزار به گونه اي است که برایسیستم هاي عامل تلفن همراه . وجود دارد
.دخود به راحتی از آن استفاده کنتلفن همراه و بارگذاري آن بر روي می تواند پس از دریافت نرم افزارمربوط

نسخه اصلی نرم افزار یک فایل اجرایی است که بهراحتی قابل نصب بر روي تلفن همراه و یا تبلـت بـوده و تنهـا الزم    
.است کاربران به اینترنتمتصل شوند

شایان ذکر . بخانه ها هستیم،  چالش هایی در پیش رو خواهد بودو اما از آن جا که در ابتداي راه ارائه این خدمات در کتا
البته این مسـاله  . مهر بودیم24شاهد رونمایی از نرم افزار نسخه اندروید جستجوي کتابشناسی ملی در 90است درسال 

قلـب تپنـده اطـالع    گوشه اي از خدمات قابل ارائه در کتابخانه هاست که کتابخانه ملی ایران به عنوان کتابخانه مادر و 
کتابخانه مناطق نفت خیـز جنـوب نیـز از    . رسانی کشور خوشبختانه در صدد انجام این پروژه و بهره برداري از آن است

١Apple Macintosh
2BlackBerry
3Android
4http://www.ical.ir/index.php?option=com_k 91/ 21/1:دسترسیتاریخ
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شرکت پارس آذرخش در همین راستا درحال دریافت خدمات مبتنی بر تلفن همراه است و تاکنون اطالعی از راه اندازي 
. ي ارائه نشده استو بهره برداري از خدمات کتابخانه ا

تقریبا در همین محدوده زمانی موفق به ارائه خـدمات بلوتـوث و اس ام اس در   آستان قدس يمرکزکتابخانه.3
.  مرکزي گشته و گامی بزرگ در راستاي جلب رضایت کاربران برداشته استکتابخانه

همراه در کتابخانه ها با پیمایش کـاربران  آن چه باید صورت گیرد کشف راه هاي موفق آمیزتر ارائه خدمات نوین تلفن 
.کتابخانه است) جامعه استفاده کننده(

نتیجه گیري
هـدف از  . خدمات کتابخانه اي بوسیله تلفن همراه حاصل بهره گیري از فن آوري هاي اطالعاتی در کتابخانه ها هستند

و امکانات کتابخانه اي از راه دور و استفاده از ارائه فن آوري تلفن همراه در کتابخانه گسترش و بسط دسترسی به منابع 
خدمات : عبارتند ازمقالهدر این ارائه شدهتلفن همراهخدمات . مزایاي دسترسی از هرکجا و در هر زمان به کتابخانه است

تابخانه، پیام کوتاه و کاربردهاي کتابخانه اي آن، خدمات ارائه فن آوري بلوتوث و مزایاي بهره گرفتن از آن در محیط ک
، خدمات پرداخت الکترونیکی هوشـمند  تلفن همراهخدمات ارائه سایت کتابخانه بر روي تلفن همراه و امکان جستجوي 

.وغیره
همگامی با فن آوري هاي نوین در کتابخانه ها همواره بر اساس پیشرفت و خدمت رسانی بهتر به جامعه استفاده کننـده  

آن الزم اسـت در برنامـه   ، راحتیو جذابیت اسـتفاده  به مراجعان با توجه به گسترههمراهتلفن ارائه خدمات لذا . بوده است
. مدیران کتابخانه ها قرار گیردو بودجه مد نظر ریزي 

شناسایی خدمات تلفن همراه در کتابخانه هاي ایران صورت گرفته و ارائه برخی خدمات تلفن همراه در چنـد کتابخانـه   
پیشرفت هاي کتابخانه ملی، مجلس و آستان قـدس در  .آستان قدس در حال بهره برداري استازجمله ملی ، مجلس و 

جستجوي فهرست کتابخانه ها، خدمات پیامک و بلوتوث، بیانگر نگرش مثبت راستاي ارائه خدمات تلفن همراه در قالب 
البتـه تـا   . فن آوري تلفن همراه اسـت دست اندرکاران این کتابخانه ها در راه اندازي و استفاده بیش تر از خدمات نوین 

خدمات مختلف به کاربران و برخورداري دیگر کتابخانـه هـاي ایـران نیازمنـد     راستاياین فن آوري دربکارگیري کامل 
. پژوهش و برنامه ریزي هستیم

پروژه هاي نـوین  مطالعه چالش هاي موجود در کتابخانه ها بوسیله کتابداران کارشناس و پژوهشگران، به همراه مطالعه 
مطرح در عصر تکنولوژي اطالعات و ارتباطات در کتابخانه هاي بزرگ دنیا به رفع بسیاري از نـواقص و کاسـتی هـاي    

ریشه یابی مشکالت و شناخت راهکارها و فواید استفاده از فن آوري روز . موجود در انواع کتابخانه ها کمک خواهد نمود
دیجیتال است که وظیفه سخت تري را در جهت ارائه انواع خدمات اطالع رسانی به از جمله رسالت هاي کتابداران عصر 

خیل عظیم کاربران بر دوش دارند
در کتابخانه هاي ایران پژوهشی صورت نگرفته و درهیچ کتابخانه اي تلفن همراهبا توجه به این که در زمینه خدمات 

ارد، توصیه می شود تحقیقات بیشتري در کتابخانه ها و سازمان کلیه خدمات قابل ارائه به وسیله تلفن همراه وجود ند
.هاي فرهنگی در خصوص شناخت، پیاده سازي و بکارگیري این فن آوري انجام پذیرد
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