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 چكیده
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی میزان همسویی و تناسب منابع و خدمات الكترونیكی با نیاز کااربران در کتابخاناه مرکازی اساتان  ادس      

 رضوی است.
سامعی و بصاری ،   ) بررسی کاربران و مراجعان بخاش مناابع الكترونیكای    پیمایشی است. جامعه مورد - روش: روش انجام پژوهش توصیفی

 که  مرکز اسناد استان  دس رضوی است ها و ها، موزه های تخصصی سازمان کتابخانه کتابخانه جامع الكترونیكی و کتابخانه دیجیتال و کتابخانه
ها و مشاهدات پس  ساخته و مصاحبه است. جهت توصیف دادهها شامل پرسشنامه محقق گرداوری دادهاند. ابزار   شده  به صورت تصادفی انتخاب

نامه با استفاده  های امار توصیفی استفاده شد. روایی صوری پرسش روش و از اس پی اس اسافزار  از گرداوری، بازبینی و ورود اطالعات از نرم
سؤال  53برای  نامه نیز بر اساس ازمون الفای کرونباخ، ن امر، مورد تأیید  رار گرفت. پایایی پرسشهای استادان و کارشناسا و پیشنهاد هااز نظر
 نامه است. های پرسش  بول میان پرسش دهنده هماهنگی درونی  ابل دست امد که نشان به 583/0
هاا و در مقعاع کارشناسای     نی کاربران مرد بیش از خانمفراوا ها: میزان اشنایی کاربران با خدمات الكترونیكی کتابخانه مرکزی، متوسط و یافته

اند. میزان اساتفاده   درصد کاربران از طریق مراجعه مستقیم به کتابخانه، با خدمات و منابع الكترونیكی اشنا شده 00ارشد و باالتر است. بیش از 
و  کتابخاناه دیجیتاال رتباه ساوم     الكترونیكای رتباه دوم؛  ابخاناه جاامع   کت ؛بخش سامعی و بصاری رتباه اول    از منابع و خدمات الكترونیكی

 ؛میزان استفاده کاربران از منابع الكترونیكی به صورت امانی و از بخاش سامعی و بصاری رتباه اول     های تخصصی رتبه چهارم است. کتابخانه
 ات کتابخانه دیجیتال در رتبه سوم  رار دارند. بیشترینو منابع و خدم ؛ها در رتبه دوم های الكترونیكی و دریافت مقاله از پایگاه استفاده از کتاب

در کتابخانه دیجیتال است. بیشترین میزان  میزان تناسب خدمات الكترونیكی با نیاز کاربران در بخش سمعی و بصری و کمترین میزان تناسب،
نتاای  نهاایی پاژوهش     ابخانه دیجیتال اسات. رضایت کاربران از خدمات الكترونیكی در بخش سمعی و بصری و کمترین میزان رضایت در کت

 های مؤثرتری برداشته شود. خدمات الكترونیكی گام صرسانی به کاربران در خصو رسانی و اگاهی حاکی از ان است که باید در بحث اطالع

 

 .نیاز کاربران، کتابخانه مرکزی استان  دس رضوی خدمات الكترونیكی، منابع الكترونیكی، :ها کلیدواژه
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 ها و مرکز اسناد استان  دس رضوی ها، موزه سازمان کتابخانه
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 مقدمه و بیان مسئله

. در ابتدا هدف از گردد می باز 0500و اوایل دهه  0530به دهه  ها کتابخانهسابقه اولین کاربردهای فناوری اطالعات در 

بود. این تغییرات، تنها فرایندهای دستی انجام کارها را  ها کتابخانهیندهای عملیاتی اکاربرد این فناوری، خودکار کردن فر

موفقیت این دوره که تا اوایل دهه  ترین بزرگ. شاید کرد می کمك ها ان های هزینه کنترل به و نمود تر سریعکارامدتر و 

برخی از  مانهمزبود. در این دوره به دلیل خریداری  نویسی فهرستمشترک  های نظامنیز ادامه داشت، ایجاد  0580

 نویسی فهرست، نیازی وجود نداشت که هر کتابخانه نیروی کار متخصصی را برای ها کتابخانهاز سوی بسیاری از  ها کتاب

اطالعات بزرگ و متمرکز  های پایگاهشروع به استفاده از  ها کتابخانه، گروهی از بنابراین .دهد صاختصا ها کتابمستقل 

کامپیوتری فراهم اورد و راه را  های شبكهزمینه مهمی را برای استفاده از کامپیوترها و  ها نظامکردند. این  نویسی فهرست

و موجب  کرد باز 0550هه و اوایل د 0580در دهه  ها کتابخانهبرای دیگر کاربردهای کلیدی این فناوری در جامعه 

  .15-03 ص.، 0583 دهقانی، و علیجانی) .گردید ها کتابخانهمالی و استفاده بهینه از نیروی انسانی در  جویی صرفه

داده  بازد. تغییرات روی ها رنگ می ها، به تدری  شكل سنتی خدمات کتابخانه با استفاده روزافزون از رایانه در کتابخانه

پیامدهای خویش را نیز به   های جدید اطالعاتی به وجود اورده است، یرا انقالبی که فناوریزرسد  نظر می ناپذیر به اجتناب

ها از تغییرات  اما شاید خیلی از ان  دنبال دارد. محققان اغلب از اهمیت استفاده از رایانه در علوم انسانی اگاهی دارند،

ها  وا ع فناوری به شكل وسیعی نحوه انجام پژوهش در .معلع نباشند چندان  داده است،  وسیعی که در چند سال اخیر رخ

گردد،  ترین محصوالت فناوری جدید اطالعاتی که کتابخانه مجازی بر مبنای ان استوار می را تغییر داده است. از مهم

یابد  سرعتی افزایش میهای الكترونیكی با چنان  ها و مجله است. تعداد کتاب -اعم از کتاب و مجله-مدارک الكترونیكی 

  .50-50 .، ص0583یعقوبی، )توان ان را انقالب الكترونیكی نامید  می که

ها را در ارائه و  که کتابخانه باشند یاطالعات م یها یكی از دستاوردهای فناور ارائه خدمات الكترونیكی در کتابخانه

-03ص. ، 0583 دهقانی، و ین)علیجا ندینما ین یاری مکنندگا اطالعات به استفاده تر حیو صح تر قی، د تر عیانتقال سر

15 . 

های  جنبه رسانی کارامدی داشته باشیم، ناگزیر باید به ها و مراکز اطالع از طرفی چنانچه بخواهیم کتابخانه 

ی را سرلوحه ای تغییر دهیم که کارایی ا تصاد گونه ها را به های اداره کتابخانه ها تأکید کنیم و شیوه ا تصادی و مالی ان

گذاری منابع و  به همین دلیل بهای استفاده و  یمت .نامه اخال ی خود چشم بپوشند بدون اینكه از مرام ،کار خود  رار دهند

رسانی  های اخیر این اندیشه در حال گسترش است که خدمات اطالع کند. در سال رسانی اهمیت پیدا می خدمات اطالع

رسانی، حدا ل در سعوح تخصصی و پژوهشی تا حدود زیادی به  باید پاسخگوی مخارج خود باشند. اینده خدمات اطالع

های گوناگون ا تصاد اطالعات نیاز دارد که یكی  دمات انتقال گرایش دارد. حرکت در این مسیر به اگاهی از جنبهسمت خ

ها،  هاست. اگاهی از اصول، روش گذاری ان گونه خدمات و  یمت ساز براورد هزینه ارائه این های مهم و سرنوشت از جنبه
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رسانی و دسترسی به  ر استفاده از این مفاهیم در ارائه خدمات اطالعها و راهكارهای ان به ویژه به منظو ها، چالش هدف

 . 508-215. ص، 0581حیدری، )اهمیت اساسی دارد   اطالعات،

ی رسان اطالعو مراکز  ها کتابخانه عمدتاًجدید است.  نسبتاًی خدمات و محصوالت اطالعاتی یك مفهوم گذار متی 

خدمات و محصوالت  نهیزم درجدی  طور  بهی گذار متی . کنند یمفراهم  دگانکنن مصرفرایگان برای  طور  بهخدماتی را 

ی گذار متی   منابع، نهیزم درفزاینده بر پاسخگویی و خودکفایی  دیتأکاما به خاطر ؛  رار نگرفته است توجه موردکتابخانه 

                ی محصوالت بایدگذار متی ی جدید در حد امكان ضروری شده است. ها متی و تعیین  محصوالت و خدمات متنوع

یی که برای تولید یك محصول یا خدمت صرف شده است تعیین گردد. اتخاذ رویكرد بازاریابی به ها نهیهزبر اساس 

و خودکفایی راجع به محصوالت و خدمات اطالعاتی   ها نهیهز نیتأمبلكه در  شانیها نهیهز نیتأمدر  تنها  نه ها کتابخانه

  .0585اشوک کومار ساهور، )خواهد کرد. نیز کمك 

ها  موافقان و مخالفان زیادی دارد. برخی عقیده دارند با توجه به اینكه کتابخانه ،ها دریافت هزینه از مراجعان کتابخانه

تجاری و دید  به ویژه با ) گذاری خدمات شوند، نباید خود را درگیر مسئله  یمت هایی غیرانتفاعی شمرده می اصوالً سازمان

ها بپردازند و در نحوه هزینه  رسانی باید به شكل مؤثرتری به مسئله هزینه ها و مراکز اطالع سوداوری  کنند، بلكه کتابخانه

شود، فعاالنه به مشارکت  کنندگان تهیه می سازی منابعی که برای جامعه استفاده کردن بودجه کتابخانه به منظور مجموعه

 دخیل شوند. «سودمندی –هزینه »ها باید در فرایند  بخانهرو کتا  این بپردازند. از

ها عرضه  هایی که بدون ان توان همه یا  سمتی از هزینه می استدالل دیگر این است که دریافت چنین مبالغی را

ت دریاف صخصو کنندگان به الزحمه از مراجعه رسانی ممكن نیست تلقی کرد. به عالوه دریافت حق برخی از خدمات اطالع

کنند و نه  ها استفاده می شود که تنها به خاطر رایگان بودن خدمات از ان استفاده احتمالی افراد می مانع سوء  بخشی از ان،

 شود رسانی منجر می کند و به کاهش خدمات اطالع هایی منابع مالی را زایل می استفاده زیرا چنین سوء ؛به خاطر نیاز

  508-215 ص.، 0581حیدری، )

 های کلی سازمان مادر گذاری، باید مأموریت و اهداف کتابخانه، همانند هدف هرگونه تصمیمی درباره  یمت  بل از

گذاری است را در نظر گرفت. همچنین باید روشن شود که مشتریان و کاربران  در  یمت صهایی خا کننده هدف که تعیین

که به چه کسی خدمات ارائه شود یكی از عوامل تعیین  گیری درباره این این منابع و خدمات چه کسانی هستند. تصمیم

 . 005-55 ص.، 0582، 0فانگ) میزان مخارج و  یمت است

نظیر و  های کم ساله و مجموعه 000های عمومی کشور و با  دمتی  کتابخانه استان  دس رضوی سرامد کتابخانه

ترین و  ساله خود به دنبال غنی انداز بیست انه در چشمهای بسیاری دارد. این کتابخ ها و ارتباط ای ناهمگون، تعامل جامعه

امریكا،  (OEDB)« های اموزشی ازاد پایگاه داده»بندی  ترین کتابخانه در منعقه و جهان اسالم است. بر اساس رتبه فعال
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دیران این کتابخانه اند کسب کند. م  کتابخانه معتبر که جهان را تغییر داده 20هفتم را در بین  هاین کتابخانه توانسته رتب

کنند تا همسو با اهداف کتابخانه، کیفیت ارائه خدمات خود را به سعح معلوب و  ابل  بولی ارتقاء  همواره تالش می

گیرند. با توجه به جایگاه و مو عیت این  نیاز کاربران را در نظر می های جدید  به منظور بقا و رشد در محیط وبخشند 

کنند. این مجموعه  استفاده می های متفاوت، از خدمات و منابع این کتابخانه کتابخانه افراد با سعوح علمی و دیدگاه

 دهد. می شده ارائه های مجزا و به صورت تفكیك نظیر خدمات الكترونیكی را در  الب بخش ارزشمند و بی

 

 سمعی و بصري() بخش منابع الكترونیكی

در واحدهای امانت منابع سمعی و بصری،  0510 سال در سمعی و بصری کتابخانه مرکزی استان  دس رضوی، بخش

صوت و نوارهای ویدیویی   اندازی گردید. منابع سمعی و بصری که عمدتاً شامل نوارهای ضبط تدوین، تكثیر و اینترنت راه

VHS به  شد. پایگاه اطالعاتی نمایه، داده می روز به اعضا امانت 5به مدت  و تعداد اندکی نوار ویدیویی دیجیتال بودند

ها  نیاز مراجعان در اختیار ان در این بخش موجود بود که پس از جستجو در پایگاه مقاالت، فایل ایمی  مورد CDصورت 

 گرفت.  رار می

، CD ،VCD ،DVD غیر چاپی اعم از های جدید جدید و سهولت استفاده از محمل های پس از ظهور و بروز فناوری

DVD ROM ،DivX ،MP3  همچنین تنوع موضوعات، افزایش منابع و نیاز مراجعان در سهولت بازیابی این منابع، ...و 

حمل با  جانبی  ابل های ها، حافظه تاپ و ظهور نسل جدید کامپیوترهای خانگی و لپ از طرفی با پیشرفت کامپیوترها

واحد اینترنت از  0550ان در سال  از  و نوار کاست از رده خارج گشت. پس VHSهای  زمان فیلم مرور  به ظرفیت باال،

های اطالعاتی،  واگذار گردید. همچنین جهت جستجوی مقاالت در پایگاهی صهای خصو این بخش جدا شد و به شرکت

 معی و بصری جدا شد.کتابخانه جامع الكترونیكی از بخش س

های موضوعی  روز در تمام زمینه افزارهای کاربردی و به شامل نرم منبع که عمدتاً 00000بخش با موجودی  این

 شود. داده می  است که به کاربران امانت

 سمعی و بصری ) امار خدمات بخش منابع الكترونیكی .0جدول 
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 کتابخانه جامع الكترونیكی

 شامل: افتتاح شد و 0550در اردیبهشت این کتابخانه 

  منبع در  الب  00000تعدادE-BOOkفایل صوتی، فیلم، تصویر، عكس ، 

 های فارسی:  اشتراک پایگاهMAGIRAN-CIVILICA-NOORMAGS- IRANNAMAYE 

 های التین:  اشتراک پایگاهIGALIB  ( پایگاه بسیار  200کتابخانه امكان دانلود انالین و روزامد از بیش از این

را برای دانشگاهیان و پژوهشگران   …جهان همچون نیچر، ساینس دایرکت، اسپرینگر، اکسفورد، وایلی و  علمی معتبر

ب الكترونیكی را نامه و کتا میلیون مقاله، پایان  این پایگاه بیش از یك)  MEGAPAPERاست . گرامی فراهم نموده 

 شود . شامل می

 

 الكترونیكی جامع کتابخانه الكترونیكی خدمات امار .2 جدول

 

 

 کتابخانه دیجیتال

ی دیجیتال کشور است که کار خود را با معالعات ها کتابخانه نیتر یمی دکتابخانه دیجیتال استان  دس رضوی یكی از 

ی ها وهیشچندین میلیون منبع اطالعاتی را طبق  تاکنونکرده است و  اغاز 80منظم و مستمر و کارشناسی شده اوایل دهه 

سازی کرده و تعداد زیادی از منابع دیجیتال را به طرق مختلف گرداوری نموده است. دسترسی به  معرح علمی دیجیتال

یكی در حال انجام کتابخانه دیجیتال، خدمات تحویل مدرک و کتابخانه جامع الكترون افزار نرممنابع دیجیتال از طریق 

و معالعه  مشاهده  ابلاست،  مؤلفکه فا د مشكل حق  شده واردکتابخانه دیجیتال کلیه منابع دیجیتال  افزار نرماست. در 

ی برایشان ارسال الملل نیب. در سامانه خدمات تحویل مدرک منابع درخواستی پژوهشگران با در نظر گرفتن  وانین باشد یم

ی کتاب افزارها نرمی اطالعاتی، ها گاهیپاجامع الكترونیكی کلیه منابع دیجیتال اعم از منابع . در کتابخانه شود یم

 .باشد یم معالعه   ابل غیرهالكترونیكی و
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ی ها نسخهاست. این منابع شامل  شده واردکتابخانه دیجیتال  افزار نرمحدود پانصد هزار منبع دیجیتال در  تاکنون

 ی چاپ سربی و... بوده که امار تفكیكی تعدادی از این منابع به شرح زیر است:ها کتاب، ها عكسخعی، چاپ سنگی، 

: نامه انیپارکورد؛  00012رکورد؛ عكس:  8020رکورد؛ چاپ سربی:  3800چاپ سنگی:  رکورد؛ 50820نسخه خعی: 

  .0552 کریمی،رکورد ) 215235رکورد؛ مقاله الكترونیكی:  30000رکورد؛ کتاب الكترونیكی:  2510

کلیه منابع برای  یشناخت کتابخانه دیجیتال استان  دس رضوی، دسترسی به اطالعات کتاب تیسا ز طریق وبا

از منابع وجود دارد.  یتوجه . به عالوه امكان معالعه و تورق تعداد  ابلباشد یعضو  میسر م ریتمامی کاربران )عضو و غ

نام از طریق خدمات تحویل مدرک که از ابتدای و ت اداری  ، پس از ثبتدنباش ها لیمایل به دریافت فا کاربران چنانچه

، منبع موردنظر خود را 5جدول شماره  یبند میطبق تقس و فعال است 02:50تا پایان و ت اداری چهارشنبه  1:50شنبه 

 درخواست نمایند.

 تعیین گردیده است.* سیاست واگذاری منابع با توجه به  انون حق مؤلف و  وانین داخلی سازمان 

 

 دیجیتال کتابخانه مدرک تحویل خدمات .5 جدول

 
 

 ي تخصصیها کتابخانه

 های علوم  رانی و موضوعگرداوری و معرفی منابع در  هدف باتا  هکتابخانه مرکزی استان  دس رضوی تالش نمود

خدمات تخصصی به طالب، دانشجویان، محققان و پژوهشگران،  در سه بخش مجزا، ا تصاد اسالمی حدیث، ادبیات و

های تخصصی عالوه  در کتابخانه .مرتفع گردد ،این عرصه پژوهان دانشتا کلیه نیازهای معالعاتی و پژوهشی  ارائه دهد

، نوراالنوار، جامع نور: جامع التفاسیر، جامع الحادیث، گنجینه روایات، بحاراالنوار افزارهای نرمسری کامل  بر منابع چاپی،

پرینت و  ،اسكن ،خدمات رایترسانی و تخصصی،  های اطالع های الكترونیك و پایگاه نشریه ، نورالفقاهه والبالغه نه فقه، 

 .پذیرد میکپی در حد امكانات موجود و طبق ضوابط و تعرفه مصوب کتابخانه مرکزی برای مراجعان صورت 
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ها و کمك به  پاسخگویی به پرسش دهی منابع، ارائه خدمات به کاربران، سازمانای از گرداوری و  هدف هر کتابخانه

های  همیشه سعی در نیل به این هدف به شیوه انان در رفع نیازهای اطالعاتی است. کتابخانه استان  دس رضوی،

ر ر با ممتاز سازد و در مقایسه سازد تا خود را از دیگ کیفیت خدمات برتر، کتابخانه را  ادر می گوناگون و بهینه داشته است.

موجب  اورد. افزایش کیفیت، تناسب و همسویی این خدمات با نیاز کاربران، دست می ها یك سری مزایای ر ابتی به با ان

 شود. جلب اعتماد کاربران، تبلیغات شفاهی مثبت و بهبود عملكرد کارکنان کتابخانه می ها، ان افزایش رضایت و توجه

بستر مناسب کتابخانه برای توسعه   پذیر و متعدد، های انععاف های اطالعات و ارتباطات با  ابلیت امروزه فناوری

که کاربران  انجا و از کننده شده است. با توجه به ماهیت خدمات الكترونیكی خدمات و افزایش دسترسی جامعه استفاده

این خدمات متناسب  هگیرند طبیعتاً بهتر است ارائ یم بر را در کتابخانه مرکزی استان  دس رضوی، طیف وسیع و متنوعی

گذاری مناسب و کارامد روی ان اعمال  انتخاب و سرمایه های متنوع و متعدد، ها و نیاز کاربران و از کانال ویژگی سن، با

 شود.

 هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان همسویی و تناسب منابع و خدمات الكترونیكی متناسب با نیاز کاربران

مشی این کتابخانه و اهداف سازمان مادر و به چالش  کتابخانه مرکزی استان  دس رضوی با توجه به رویكرد و خط

نوع، شیوه )است؟ یا نیاز به بازنگری  شده معلوب بوده که تاکنون در این زمینه به کاربران ارائه که ایا خدماتی کشیدن این

این بررسی در ارائه خدمات بهتر به کاربران مؤثر خواهد بود و افق روشنی از نتای  حاصل از  و هزینه خدمات  دارد؟ ارائه

گیرندگان  روی مدیران و تصمیم  نیازها و میزان رضایت کاربران از خدمات الكترونیكی غیر رایگان این کتابخانه فرا

مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه ها  پیمایشی و روش گرداوری داده -سازمان مادر خواهد گشود. این پژوهش کاربردی 

سمعی و بصری ، کتابخانه جامع الكترونیكی و کتابخانه ) بررسی کاربران و مراجعان بخش منابع الكترونیكی مورد

ها و مرکز اسناد استان  دس رضوی است که به صورت  ها، موزه های تخصصی سازمان کتابخانه دیجیتال و کتابخانه

عدد بین  500لیكرت اماده شد و تعداد  س پرسشنامه بر اساس مقیاس طیف پن  گزینهاند. سپ  شده تصادفی انتخاب

 اوری شد. پرسشنامه تكمیل و جمع 000کاربران توزیع گردید که درنهایت 

های امار  روش و از spssافزار  ها و مشاهدات پس از گرداوری، بازبینی و ورود اطالعات از نرم جهت توصیف داده

های استادان و کارشناسان امر، مورد تأیید  نامه با استفاده از نظرات و پیشنهاد شد. روایی صوری پرسشتوصیفی استفاده 

دهنده  دست امد که نشان به 583/0سؤال  53برای  نامه نیز بر اساس ازمون الفای کرونباخ،  رار گرفت. پایایی پرسش

 نامه است. های پرسش  بول میان پرسش  هماهنگی درونی  ابل
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 متغیرها از یك هر ابعاد و تحقیق متغیرهای تفكیك به پرسشنامه های سؤال تعداد .0 جدول

 
 

 اساسی پژوهش يها پرسش

 :زیر است یها به پرسش ییبر مبنای مسئله و اهداف پژوهش، این تحقیق درصدد پاسخگو

 مورداستفاده است؟ شتریاز خدمات الكترونیكی کتابخانه مرکزی استان  دس ب كی کدام -0

 کاربران همسو است؟ یازهایتا چه اندازه با ن در کتابخانه مرکزی شده  میزان تناسب خدمات الكترونیكی ارائه -2

در بخش سمعی و بصری تا چه اندازه با نیازهای کاربران همسو  شده  ارائهالف. میزان تناسب خدمات الكترونیكی 

 ؟است

در کتابخانه جامع الكترونیكی تا چه اندازه با نیازهای کاربران همسو  شده  ارائهب. میزان تناسب خدمات الكترونیكی 

 ؟است

 ؟استدر کتابخانه دیجیتال تا چه اندازه با نیازهای کاربران همسو  شده  ارائهج. میزان تناسب خدمات الكترونیكی 

ی تخصصی تا چه اندازه با نیازهای کاربران همسو ها کتابخانهدر  شده  ارائهد. میزان تناسب خدمات الكترونیكی 

 ؟است

 میزان است؟چه رضایت کاربران از خدمات الكترونیكی کتابخانه مرکزی استان  دس تا  -5

 شده در بخش سمعی و بصری چقدر است؟  الف. میزان رضایت کاربران از خدمات الكترونیكی ارائه

 شده در کتابخانه جامع الكترونیكی چقدر است؟  ائهب. میزان رضایت کاربران از خدمات الكترونیكی ار

 شده در کتابخانه دیجیتال چقدر است؟  ج. میزان رضایت کاربران از خدمات الكترونیكی ارائه

 ؟شده در کتابخانه دیجیتال چقدر است  . میزان رضایت کاربران از خدمات الكترونیكی ارائهد
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 پیشینه پژوهش

 موضوعی حوزه دو در ویژه به کاربران اطالعات از استفاده رفتار در تفاوت و تغییر وجود مبین اخیر های سال های پژوهش

 زینلی ؛030-055. ص، 0580اسالمی،  ؛25-22. ص، 0580زاده،  ولی) است مهندسی - فنی و اجتماعی - انسانی علوم

 میان این در . 80-12. ص، 0588مرادی،  ،00-0. ص، 0588فیاض،  و رضویه ؛00-25. ص، 0581کرمانی، 

 داورپناه، و فیروز یمین) است داده سوق الكترونیكی متن تمام منابع به دسترسی در را کاربران تو ع نوین، های فناوری

 به کمتر کاربران و شوند چاپی منابع جایگزین الكترونیكی متن تمام منابع تدری  به تا است شده سبب و  0585

 . 252-205. ص، 0552صنعت جو،  و مرادنژاد) نمایند مراجعه ها کتابخانه

 ابزارهایی طراحی به الكترونیكی، خدمات ابعاد شناسایی با پژوهشگران ارتباطی، و اطالعاتی های فناوری پیشرفت با

 با سنتی خدمات ارزیابی ابزارهای ابعاد تلفیق با نمودند، سعی ان در که پرداختند الكترونیكی خدمات کیفیت سنجش برای

 مورد را الكترونیكی خدمات کیفیت خدمات، از مشتریان انتظارات و ادراکات پایه بر اینترنتی کاربر رابط کیفیت ابعاد

  .255. ص، 2005، 0رولی) دهند  رار سنجش

  شناخته علمی معالعات برای چاپی کتاب جای به الكترونیكی کتاب از استفاده اصلی مزیت انالین دسترسی اگر

 را ها کتاب گونه این به دسترسی زمینه که هاست کتابخانه برای اصلی مزیت مكانی محدودیت و هزینه کاهش) شده

 های کتاب اگر. است محدود بسیار هم هنوز الكترونیكی های کتاب از استفاده که نیست تعجب جای پس ، کند می فراهم

 در و بهتر استفاده های زمینه باید پس شوند، می محسوب علمی معالعات برای چاپی های کتاب جایگزین الكترونیكی

  .003-08. ص، 0555سمسار،  محمدو  گرامی ،الرا) شود فراهم کاربران برای تر دسترس

 کنندگان مصرف که است سودی ،شده جویی صرفه زمان. کنند می جویی صرفه زمان در اطالعاتی خدمات از بسیاری

 ریالی صورت به را اطالعات ارزش که داشت توجه باید . 013. ص ،0580 ،2کینگما) کنند می دریافت خدمات این از

 ان همخوانی و کیفیت میزان و نیاز مورد اطالعات دریافت زمان کاهش مثالً دیگر، های دیدگاه از بلكه کرد بیان توان نمی

 بیشتری افزوده ارزش بیشتر، ارتباط و د ت سرعت، میزان دیگر  بیان  به. کرد تعیین را اطالعات ارزش توان می نیازها با

 افزوده ارزش ایجاد دانش، تولید هدف با اطالعات پردازش و دانش کردن پذیر دسترس دیگر عبارت به کرد؛ خواهد تولید

  .001-052. ص، 2000، 0افشار و 5فتاحی) کند می اطالعات برای

 
1 Rowley 
2 Kingma 
3 Fattahi 
4 Afshar 
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شود. کاالیی که با سایر کاالها متفاوت است  میاز نظر ا تصاددانان، دانش و اطالعات به عنوان یك کاال محسوب 

تواند دو برابر یا بازتولید شود، دارای  گذاری شود. اطالعات می تواند  یمت و تابع ارزیابی نیست، بنابراین به سختی می

  .0500، 0بولدینگ) تواند تعمیم داده شود تملك عمومی است و می

 که است وجهی وا ع در و انان خاطر رضایت جلب و مشتریان جذب و حفظ بر مؤثر عوامل از یكی  یمت عنصر

 ان ابعاد از اگاهی که است بازاریابی و ا تصاد در اهمیت با موضوعات از  یمت. شود می هزینه صخا خدمتی یا کاال برای

 یعنی ساده، زبان به گذاری  یمت. است ضروری پردازند، می صخا خدمتی ارائه یا محصول تولید که کسانی تمام برای

  .58. ص ،0580 عزیزی،). صخا خدمتی یا کاال برای  یمت تعیین

 به صتخص و زمان بازتاب د یقاً باید ها  یمت و است گذاری  یمت در مهمی عامل پاسخگویی، ضرورت و نیاز میزان

 .باشد کاربران اطالعاتی نیازهای به پاسخگویی برای رفته کار 

 بارلو. کند می تعیین را اطالعات ارزش جامعه، ان در که کرد ارائه را پولی غیر های روش از طرحی بارلو پری جان

 کمیاب و نادر هر در که فیزیكی کاالهای برعكس یابد، می افزایش ان ارزش شود، تر مأنوس اطالعات هر در گوید می

 دیدگاه و اعتبار و شهرت تأثیر تحت اطالعات ارزش که سازد می شان خاطرن همچنین بارلو،. شوند می ارزشمندتر شوند،

  .2002، 2فنه) است اورنده فراهم

 های مختلف از زمینه تحلیل برای دستیابی به کتابخانه دیجیتالی پویا و کارامد باید تدابیر درست و صحیح را در

، 5جوز) خواهد امدافزارها داشت که این امر از طریق بازبینی و ارزیابی مداوم به دست  گونه نرم جمله کاربر مداری این

  .252. ص، 2001

 کاربر انتظارات و نیازها با متناسب الزم استانداردهای پذیرش و کارکرد  2002) گیب و لندونی ویلسون، اصلی هدف

 کارکرد و الكترونیكی کتاب طراحی های ویژگی ارزیابی رویكردهایی، چنین. است الكترونیكی های کتاب به دسترسی برای

 با  فوری دسترسی و مدیایی مولتی های ویژگی کردن، هایالیت مارک، بوک جستجو، ابزارهای مثال، طور  به) را ان

 ثبات، شناختی، زیبایی را معیاری چنین  2005) دیاز. کنند می تلفیق کاربر راه سر بر موجود موانع ارزیابی برای معیاری

 .کرد تلقی بینی پیش  ابلیت و بودن طبیعی

 جبرانی و پایه مقیاس دو با که است  2003) ملهورتا و زایتامل پاراسورامن، توسط شده  طراحی ابزاری کوال اس ای

: است بعد چهار ذیل در گویه 22 شامل که کوال اس ای پایه مقیاس. پردازد می الكترونیكی خدمات کیفیت گیری اندازه به 

: است بعد سه در گویه 00 شامل که جبرانی مقیاس. محرمانگی و نظام پذیری دسترس پذیری، تحقق کارامدی،

 
1 Bolding 
2 Fenne 
3 Jose 
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 ابزار این. دارد کاربرد مشكل با کاربران مواجهه هنگام به کوال اس ای  جبرانی مقیاس. ارتباط و جبران  ابلیت دهی، پاسخ

  .020-001 ص.، 0550جو،  صنعت) دهد ارائه الكترونیكی خدمات کیفیت از جامعی تصویر تواند می

 گونه بیان کرده است: های دیجیتال این کاربردهای ابزار دیجی کوال را برای ارزیابی کتابخانه  2000) هال

گیری ادراکات و انتظارات  بررسی کیفیت خدمات کتابخانه دیجیتال از دیدگاه کاربر، ابزاری که برای اندازه .0

 کاربران از کیفیت خدمات دیجیتال.

 شده. عامل شناسایی ملیات و سیستمترین ع بهترین انتخاب برای ارزیابی عمومی .2

 برای ارتقا و بهبود یادگیری دانشجویان با درک مدیریت کاربر و انتظارات از خدمات کتابخانه دیجیتال. .5

کریلیدو ) ها هایی برای ارزیابی کیفیت خدمات ان ها و موانع در ایجاد کتابخانه دیجیتال و برنامه شناسایی فرصت .0

  .2005 ، و همكاران

سازی دیجی  زمینه ارزیابی کتابخانه دیجیتال سایت اتوپیا را به عنوان پیشگام پیاده   در2001) کریلیدو و همكاران

ها دریافتند  های ان را با دیجی کوال مقایسه کردند. ان کوال در کتابخانه دیجیتال دانشگاه استین تگزاس بررسی و مؤلفه

هایی بین سامانه کتابخانه دانشگاه مزبور و دیجی کوال وجود دارد، در  ، شباهتشده بود در مواردی که برای مقایسه انتخاب

 دیجی کوال وجود داشت. شده مرزهایی بین کتابخانه دیجیتال با  بعضی موارد مشاهده

هدف  ای با مؤلفه در بازبینی کیفیت خدمات کتابخانه دیجیتال با رویكرد مقیاس چند  2000وینچری و همكاران )

شده   ارزیابی کیفیت خدمات ارائه« زیت هامل و همكارانش»مفهوم عمیق از کیفیت خدماتی با الگوی برگرفته از  استخراج

دهد سه نوع  به وسیله کنسرسیوم کتابخانه دیجیتال در پرتغال پرداختند و الگوی جدیدی ارائه دادند. این الگو نشان می

 شكاف اطالعاتی، طراحی و ارتباطی وجود دارد.

های دیجیتال از دیدگاه  زمینه دیجی کوال ابزاری را برای سنجش کیفیت کتابخانه   در0550)   و همكاراننایی

های  دهد که کتابخانه در حوزه کاربران در دانشگاه ازاد اسالمی واحد بروجرد بررسی کردند. نتای  این پژوهش نشان می

گیرد  یافتگی در درجه باالتر از حد متوسط  رار می حت و سازماناعتبار، د ت و ص میزان اطمینان، سودمندی،  ابلیت انجام،

رضایت فردی و پوشش موضوعی، عملكردی در حد متوسط  هو عملكرد بهتری داشته است. این در حالی بود که حوز

تر از  پذیری و جستجو پذیری و پیوند فعال و  ابلیت مرور با وضعیتی کمتر از حد متوسط، ضعیف داشت و میزان دسترس

 بقیه موارد بود.

 بر مبنی دخو ادعای برخالف اولیه، های پژوهش. شد معرح ها کتابخانه خدمات ارزیابی 0510 دهه در ایران در

 ارزیابی های پژوهش رویكرد در انتقالی شاهد 0580 دهه در. پرداختند ها کتابخانه کمی سنجش به خدمات، کیفیت ارزیابی

 سنجش و ارزیابی زمینه بررسی، در. بودیم مدار کاربر رویكرد سمت به کمی و عینی رویكرد از ها کتابخانه خدمات کیفیت

 حدودی تا که هایی پژوهش معدود از. خورد نمی چشم به جامعی پژوهش ایران در ها کتابخانه الكترونیكی خدمات کیفیت
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 و  0580) شهسواری و حیاتی پژوهش به توان می پرداخته ایران در دانشگاهی های کتابخانه الكترونیكی خدمات به

 .کرد اشاره  0580) خبازان عظیمی پژوهش

 پژوهش تنها. است نشده  استفاده خدمات ارزیابی و سنجش در خاصی نظریه یا ابزار از ها پژوهش این از یك هیچ در

 پژوهش استاندارد ابزارهای از استفاده با دانشگاهی های کتابخانه الكترونیكی خدمات کیفیت ارزیابی زمینه در موجود

 یزد دانشگاه های کتابخانه بررسی به کوال ای ابزار از استفاده با که است  0588) منصوری و دمنه طاهری اردکانی،

 .است پرداخته

 ابزارهای از استفاده با که شود می محدود ها پژوهش از دسته ان به شده  انجام های پژوهش اکثر ایران در مجموع در

 دو جز به الكترونیكی خدمات کیفیت ارزیابی زمینه و اند  پرداخته سنتی خدمات کیفیت ارزیابی به کوال لیب و سرکوال

 به پژوهشی؛ است شده  استفاده کوال ای مدل از دیگر مورد در و ساخته محقق ابزاری از ها ان از دریكی که محدود مورد

 در موجود خدمات کیفیت که بود ان از حاکی ها پژوهش اکثر های یافته که گفت توان می کلی حالت در. خورد نمی چشم

 صنعت) سازد براورده را انان انتظارات است نتوانسته و است بوده انان انتظارات از کمتر کاربران دیدگاه از ها کتابخانه

  .020-001. ص، 0550جو،

 

 مبانی نظري پژوهش

خواندن با ماشین  های  ابل کتابداری، در تعریف پایگاه اطالعاتی امده است: واحدی از سوابق و بایگانی هدر اصعالحنام

سلعانی، رود ) کار میه که برای یك کاربرد واحد تعبیه نشده، بلكه به منزله یك مجموعه متجانس برای مقاصد مختلف ب

0503.  

 اشاعه و اطالعات حفظ ان هدف که گردد یم اطالق هم ها داده از یا مجموعه نگهداریسامانه  به اطالعاتی پایگاه 

که فرد با سازمان برای گردش امور جاری خود  شود یاشاره، به ان چیزی گفته م اطالعات مورد است. لزوم موا ع در ان

  .00. ص، 0510خسرویان، به ان نیازمند است )

ای از اطالعات مرتبط درباره یك  ها چنین امده است: مجموعه تعریف پایگاه داده در فرهنگ کاربران کامپیوتر

گیری و  چون بازیابی اطالعات، تصمیم هایی روالو پایگاهی برای  اند  یافته سازمانموضوع که به صورتی مفید 

 . 0512)باغداساریان،  دهد گیری در اختیار  رار می نتیجه

ای از  است: مجموعه شده  توصیفبه شرح زیر  نگ تشریحی کامپیوتری میكروسافتها در فره اصعالح پایگاه داده 

که جستجو،  هایی کننده عملها، فایلی شامل تعداد رکورد )جدول  متشكل از چند نوع فیلد )ستون ، در کنار  داده

 . 0503سماوی، ) بخشد سازی و عملیات مشابه را سهولت می مرتب
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های اطالعاتی فقط شامل  پایگاه. برخی از طبق نیازهای اطالعاتی کتابخانه انتخاب شودهای اطالعاتی باید  پایگاه

 هنگام در همچنین. گیرند برمی در نیز را غیرهو اسناد دولتی، تصاویر   ،ها کتابباشند اما برخی دیگر  مقاالت مجالت می

مقاالت را به صورت تمام متن در  نظر مورداه نیز توجه داشت که پایگ مسئلهه این ب باید اطالعاتی های پایگاه انتخاب

 .گذارد را در اختیار کاربران می شناسی کتابدهد یا فقط اطالعات  اختیار کاربران  رار می

های محلی  یا سایر رسانه کاغذاست که در ان اسناد به جای  ای تخصصی کتابخانه  الكترونیكی) دیجیتالکتابخانه 

 الكترونیكیو نیز استفاده  الكترونیكیها ذخیره مدارک به شكل  . اساس این کتابخانهاند  شده  رهیذخ الكترونیكیبه شكل 

باشد که هر فردی در هر نقعه از جهان با استفاده از  یا  گونه  ها ممكن است به این کتابخانه محتوای الكترونیكی .است

دسترسی پیدا کند یا اینكه فقط برای افراد ساکن در عظیم  کتابخانهای بتواند به تمامی اطالعات یك  یك شبكه رایانه

 .باشد یدسترس  محل  ابل

وری نوین با در  الب یك فنا اطالعاتشوند تا  ها، خدمات و ساختارهای اطالعاتی که باعث می مجموعه روش

بازیابی دسترسی اسان، سریع و گسترده ارائه شوند، کتابخانه دیجیتال نام دارد. کتابخانه دیجیتال یك نوع سامانه 

 .است اطالعات

 ها انباشند و وظیفه  را دارا می صهستند که منابعی شامل کارمندان متخص هایی سازمانهای دیجیتال  کتابخانه

عقالنی برای دسترسی، توزیع کردن، محافظت از جامعیت منابع و تضمین پایداری  پیشنهاددهی، دهی سازمانانتخاب، 

 ریزی طرحای از جوامع  توسط یك جامعه و یا مجموعه صرفه باراین برای استفاده اسان و و بناب استانان در طول زمان 

 .شده است

برای  نیاز موردهستند که منابع مختلف شامل منابع انسانی و تجهیزات  هایی سازمانیا  مؤسسات، ها کتابخانهاین 

، مواد اموزشی، منابع ای کتابخانه، روابط بین رسانی اطالع، بندی رده، نویسی فهرستمثل  ای کتابخانهخدمات  هارائ

بدین وسیله منابع اموزشی و خدمات، اماده  .سازد میپرسرعت مهیا  های شبكهو دیگر خدمات را با استفاده از  ای کتابخانه

 گیرد. میو دانشجویان  رار  خوانندگان یااز کاربران و  ای ویژه های گروهو در اختیار  شود می

 های روش .اند  یافته  دستب اطالعات، کتابخانه دیجیتالی به فناوری  درتمندی برای رشد و تر ی با و وع انقال

اطالعات را پول  اگراست.  شده  گذاشته ها انو دسترسی به اطالعات پیش روی  دهی سازمانجدیدی نیز برای ذخیره، 

هستند. کتابخانه دیجیتالی  گذاری سرمایه برای هایی بانكرای  دانش در نظر بگیریم، کتابخانه دیجیتالی به منزله 

پیشرفت فناوری ما را به موج سوم رهنمون  این. هاست اناز منابع الكترونیكی و امكانات فنی و مرتبط با  ای مجموعه

 هانچاین فناوری  درفناوری ارتباطات و رایانه است.   موج دوم، صنعتی و موج سوم،  . موج اول، کشاورزی بوده،کند می

  .0581علی پور،  غفاری و) ، موج سوم استشود میباعث پیدایش کتابخانه دیجیتالی  نهایتاً

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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. است شده ارزشمندتر بازاریابی فرایند در نیز دیجیتال اطالعات دیجیتال، های محیط توسعه و رشد با همراه

 ویدئو، موسیقی، الكترونیكی، های کتاب ها، خبرنامه الكترونیك، نشریات شامل محصول عنوان به دیجیتال اطالعات

 . 532. ص ،2002، راولی) گیرد دربر می را دیجیتال دیگر چیز هر و نقاشی تصاویر، افزار، نرم

E- Book عالوه توانند می بلكه نیستند مكتوب معالب الكترونیكی های نسخه صرفاً الكترونیكی های کتاب چیست؟ 

 شوند، می اجرا رایانه یك توسط که هایی فایل  الب در توانند می عالوه به. شوند شامل نیز را... و تصاویر صوت، متن، بر

  .50. ص ،0583 یعقوبی،) درایند EXE اجرایی های فایل و WORD TEXT, HTML, PDF های فایل مانند

 فروشی کتاب از کتاب خرید جای به. شود می خوانده و توزیع الكترونیكی  الب در که است کتابی الكترونیكی کتاب

 را ان و کند خریداری را کتاب دیجیتال فایل شده، طراحی های سایت وب از بازدید و اینترنت از استفاده با تواند، می مشتری

 بیشتر و مرجع درسی، داستانی، غیر و داستانی های کتاب انواع توان می امروزه. بخواند... و تاپ لپ پایلت، پالم در

 .داشت همراه خود با دانشگاه و مدرسه در یا سفر در را مجازی کتابخانه در شده  ذخیره ای رایانه های بازی

 ارائه و شده  ضبط صوت  الب در که هستند هایی کتاب پیداست، نامشان از که طور همان شنیداری، های کتاب

 مثل دیجیتالی های برگه سایر و دی سی یا فشرده لوح نوار، کاست، روی شنیداری های کتاب کلی، طور  به. شوند می

MP3 کتاب را موسیقی جای به گویا شنیداری ضبط نوع هر شنیداری، های کتاب ناشران مجمع. شوند می ذخیره 

 در... و زبان اموزش اموزشی، کمك های کتاب رمان، موضوعی های زمینه در ها کتاب این. کنند می تعریف شنیداری

  .30-33 ،0550 سمسار، محمد) اند دسترس

 و کرده دگرگون را ها کتاب تبلیغ و توزیع گذاشتن، اشتراک به بحث، و معالعه های راه الكترونیكی، های کتاب

 بازار موفقیت مرجع، و درسی های کتاب الكترونیكی های نسخه رو  این از. است داده  رار هدف را مشتریان صخا نیازهای

  .00. ص ،0550 سمسار، محمد) دهد می نوید را اینده در نشر

 های کتاب. کرد مشاهده رایانه صفحه روی را ان بتوان که صورتی به دیجیتالی  الب در کتاب یك اطالعات ذخیره

 ان جز و وب شبكه ، DVD) دیجیتالی لوح ، CD) فشرده لوح نظیر دیجیتالی های محمل روی توان می را الكترونیكی

  بیل، این از و اکسفورد فرهنگ وبستر، فرهنگ بریتانیكا، المعارف دایره نظیر مرجع، منابع از بسیاری مثالً. نمود منتشر

  .55ص. ،0583 یعقوبی،) هستند دسترسی  ابل وب جهانی شبكه نیز و فشرده لوح روی بر چاپی،  الب بر عالوه
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 هاي پژوهش یافته

 های عمومی اماری مربوط به سؤال ههای نمون توزیع فراوانی و درصد پاسخ .3جدول 

 
 

 توزیع فراوانی و درصد چگونگی اشنایی کاربران با منابع و خدمات الكترونیكی کتابخانه مرکزی .0جدول 

 

 
 میزان اشنایی کاربران با منابع و خدمات الكترونیكی کتابخانه مرکزی استان  دس .0نمودار 

 

 ها بخش تفكیك به الكترونیكی خدمات و منابع از استفاده میزان درصد و فراوانی توزیع . 1 جدول
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 الكترونیكی خدمات نوع تفكیك به استفاده میزان درصد و فراوانی توزیع .8 جدول

 
 

 مورداستفاده است؟ تر شیاز خدمات الكترونیكی کتابخانه مرکزی استان  دس ب كی کدام -0پرسش 

، میزان اشنایی کاربران با 0و نمودار شماره  8و   1، 0، 3های  شماره  جدولامده از   دست  بر اساس اطالعات به

ها و در مقعع کارشناسی ارشد و باالتر  خدمات الكترونیكی کتابخانه مرکزی، متوسط و  فراوانی کاربران مرد بیش از خانم

اند. میزان   منابع الكترونیكی اشنا شدهدرصد کاربران از طریق مراجعه مستقیم به کتابخانه ، با خدمات و  00است. بیش از 

استفاده از منابع و خدمات الكترونیكی،  بخش سمعی و بصری رتبه اول، کتابخانه جامع الكترونیكی رتبه دوم، کتابخانه 

های تخصصی رتبه چهارم است. میزان استفاده کاربران از منابع الكترونیكی به صورت  دیجیتال رتبه سوم و کتابخانه

ها در رتبه دوم و  های الكترونیكی و دریافت مقاله از پایگاه و از بخش سمعی و بصری رتبه اول، استفاده از کتابامانی 

 منابع و خدمات کتابخانه دیجیتال در رتبه سوم  رار دارند.

 

کاربران همسو  یازهایتا چه اندازه با ن در کتابخانه مرکزی شده  میزان تناسب خدمات الكترونیكی ارائه -2پرسش 

 ؟باشد یم

 بخش تفكیك به 2 پرسش به مربوط های پاسخ درصد و فراوانی میزان .5 جدول

 
 

بیشترین میزان تناسب خدمات الكترونیكی با نیاز کاربران در بخش   ،5امده از جدول   دست  با توجه به اطالعات به

 سمعی و بصری و کمترین میزان تناسب، در کتابخانه دیجیتال است.
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 است؟ میزان چه تا  دس استان مرکزی کتابخانه الكترونیكی خدمات از کاربران رضایت -5پرسش 

 

 بخش تفكیك به 5 پرسش به مربوط های پاسخ درصد و فراوانی میزان .00 جدول

 
بیشترین میزان رضایت کاربران از خدمات الكترونیكی در بخش  ،00امده از جدول   دست  با توجه به اطالعات به

 سمعی و بصری و کمترین میزان رضایت در کتابخانه دیجیتال است. 

 

 گیري بحث و نتیجه

رغم خدمات الكترونیكی خوب و درخور توجهی که این  رسد علی امده از پژوهش به نظر می  دست  با توجه به نتای  به

      خدمات الكترونیكی، نوع و چگونگی ان صخصو دهد،  بیشتر کاربران کتابخانه اگاهی چندانی در میکتابخانه ارائه  

اند   شده  هایی که در این پژوهش بررسی که از نظر کاربران کتابخانه، بخش انجا )خصوصاً کتابخانه دیجیتال  ندارند. از

اند، لذا  این پژوهش   ها،  اگاهی نداشته خدمات هر کدام از اننوع و شیوه ارائه  صهم نداشته و در خصو تفاوت چندانی با

ها  به کاربران کتابخانه معرفی  تا حدودی  خدمات و منابع الكترونیكی کتابخانه مرکزی استان  دس را به تفكیك بخش

 کند و این از نقاط  وت پژوهش حاضر است.

عموماً و کتابخانه دیجیتال اختصاصاً، نكاتی  ابل  ها عدم اگاهی کاربران با خدمات الكترونیكی بخش صدر خصو 

دهند که از خدمات حضوری و  کنند بیشتر ترجیح می کاربرانی که به صورت حضوری به کتابخانه مراجعه می .تأمل است

دهد که به صورت حضوری و از بخش  منابع کاغذی استفاده کنند. مثالً کاربری که نیاز به نسخه خعی دارد ترجیح می

که  از کتابخانه دیجیتال فایل ان را دریافت کند.  عوطات کتابخانه این منبع را دریافت و در محل استفاده کند، تا اینمخ

شود و بیشتر نیازهای اطالعاتی کاربران با مدرک کارشناسی  از طرفی خدمات کتابخانه دیجیتال غیرحضوری ارائه می

های خعی و  دیمی کشورهایی  عنوانمثال در بخش نسخه  سازد. به ف میها را برطر علمی دانشگاه ارشد و دکترا و هیئت

نامه به  که پرسش  اند. با توجه با این متحده امریكا بیشترین درخواست را از کتابخانه دیجیتال داشته مثل المان و ایاالت
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ان کتابخانه دیجیتال، وا ع تعداد اندکی از کاربر در .صورت حضوری و در اختیار کاربران حضوری  رارگرفته است

)کاربران وا عی کتابخانه دیجیتال غیرحضوری هستند . از نقاط ضعف این پژوهش این است  اند ها را پرکرده نامه پرسش

کید أنامه برای کاربران غیرحضوری کتابخانه دیجیتال اندیشیده نشده است و ت که تمهیدی برای چگونگی پاسخ پرسش

ها به کاربران غیرحضوری  که از خدمات  ده است. بهتر بود که تعدادی از پرسشنامهتر روی کاربران حضوری بو بیش

 شد.   کتابخانه دیجیتال استفاده کرده بودند ارائه می

 ها درج که اخبار ان در رسانه رغم این شده و علی  نكته  ابل تأمل دیگر اینكه کتابخانه دیجیتال تقریباً تازه تأسیس

ها رونمایی نشده و بعضی منابع کامل نیست، سیاست این کتابخانه بر این  که هنوز بعضی از پایگاه نشده است،  به دلیل ای 

 ها کامل گردد.    ر به کاربران،  ا دامی صورت نگیرد تا منابع و پایگاهترسانی بیش اطالع صبوده که در خصو

جای خدمات کاغذی توسط کاربران  توان گفت هنوز اهمیت استفاده از خدمات الكترونیكی به کلی می طور  به

دهند از خدمات کتابخانه به صورت سنتی استفاده کنند و عدم احساس نیاز  کتابخانه درک نشده و کاربران ترجیح می

 کاربران برای دریافت خدمات الكترونیكی و غیرحضوری کتابخانه یكی دیگر از دالیل است.

 ها کتابخانهو خدمات  ها فعالیتاشنا نمودن جامعه مخاطب با  ،ها نهکتابخامعرفی و شناساندن  اصلیهدف که  انجا از

منابع و خدمات  صرسانی به مراجعان در خصو زمینه اطالع ت، دراس ها انو ایجاد ارتباط میان  رسانی اطالعو مراکز 

 شود:   هایی به شرح زیر ارائه می الكترونیكی کتابخانه پیشنهاد

هایی از  بیل   ن پل ارتباطی میان کاربران و خدمات کتابخانه، با انجام فعالیتروابط عمومی کتابخانه به عنوا -

ها، برگزاری   ها و گردهمایی ها، نشست ها، خبرنامه ، نشریات خبری، اگاهی نامهراهنمایی و شیوه تنظیم راهنماهای مختلف

 بسیار تأثیرگذار خواهد بود. ، بخشدر جهت معرفی خدمات کتابخانه به تفكیك برای هر  های مختلف، و... نمایشگاه

ها و  سخنرانی، اموزشی یها ها و کارگاه دورههای استان  دس با برگزاری  ها و موزه اموزش سازمان کتابخانه -

تورهای اموزشی برای کاربران و مراجعان کتابخانه، نقش بسیار مؤثری در شناساندن خدمات هر بخش از کتابخانه خواهد 

 داشت. 

طور مستقیم   رسانی خدمات کتابخانه تأثیر بسزایی داشته و به زمینه اگاهی کتابداران در بدون شك نقش -

 های معرفی و شناساندن خدمات کتابخانه است.   وا ع پاسخگویی سریع و صحیح به کاربران یكی از راه اثرگذار است. در

رایانه و معلع بودن  دانش بان،  اشنایی ی از حوزه  فناوری نویریگ بهره فناوری اطالعات و ارتباطات:  اگاهی و  -

اینستاگرام و ...  در  -یوتیوب -ی اجتماعی )تلگرامها شبكهی مانند استفاده از رسان اطالعی مختلف و جدید ها وهیشاز 

ی و اشنایی با خدمات ارائه شد و تخصصهای موضوعی  نهیدرزمی به کاربران رسان اطالع هدف باکمترین زمان ممكن و 

کاربرد فناوری در شناسایی و معرفی  وا ع دراست.  ها راه نیمؤثرتری مختلف کتابخانه، یكی از بهترین و ها بخشدر 

  .شود یمععف در بازیابی بهتر اطالعات توسط کاربران محسوب  هنقعی مختلف کتابخانه ها بخشخدمات 
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های  ه مرکزی، به تفكیك بخشمنابع و خدمات الكترونیكی کتابخان صشود در خصو در پایان پیشنهاد می

 رسانی به کاربران  ا دامی مؤثر انجام شود.  کتابخانه و در جهت اطالع 0افزار بلوتوث سندر ها با استفاده از نرم ان هدهند ارائه

 

 منابع 

منابع و گذاری  های  یمت بازاریابی اطالعات و بررسی نظام . 0550ازادی احمدابادی،  ایم؛ ازادی احمدابادی، اکرم )

 . 5)0. ها و خدمات اطالعاتی فصلنامه نظام. خدمات اطالعاتی

ارزیابی خدمات الكترونیكی کتابخانه با استفاده از مدل  . 0588اردکانی، سعید؛ طاهری دمنه، محسن؛ منصوری، حسین )

  .0)5 ،اطالعاتمعالعات کتابداری و علم   .های دانشگاه یزد   )موردمعالعه: کتابخانه E - QUALای کوال) 

یابی دانشجویان دکتری دانشكده جغرافیای دانشگاه تهران در استفاده از  بررسی رفتار اطالع . 0580اسالمی، عباس )

  .00)00،رسانی دانشگاهی تحقیقات کتابداری و اطالع .منابع الكترونیكی اینترنت و

واحد  ی. تهران، دانشگاه ازاد اسالمیریترجمه نجال حر کتابداران. یپژوهش برا یاساس های روش . 0583پاول، رونالد )

 .یمرکز انتشارات علم قات،یعلوم و تحق

 نامه پایان) .علوم اسالمی  م کامپیوتریاطالعاتی مرکز تحقیقاتی  های پایگاهبررسی   .0510جعفر ) ،یانیخسرو

 .تربیتی ،دانشگاه تهران ، دانشكده روانشناسی و علوم رسانی اطالعکتابداری و  کارشناسی ارشد

اصفهان  یدانشگاه صنعت یلیتكم التیتحص انیدانشجو تیاستفاده و رضا زانی . م0580) دایو ،ی؛ شهسوار ریزه ،یاتیح

 .00 2)،اطالعات دهی سازمانو  یکتابدار یمعالعات مل .دانشگاه نیا یکتابخانه مرکز ای رایانهاز خدمات 

 . 0)00، رسانی اطالعکتابداری و  .منابع و خدمات اطالعاتی گذاری  یمت . 0581حیدری، غالم) 

دانشگاه  انیدانشجو یو پژوهش یاموزش یابی اطالعبر رفتار  نترنتیا تأثیر یبررس . 0588مهسا ) اض،یاصغر؛ ف ه،یرضو

 . 0)2 .یاموزش تیرینو در مد یابیره. رازیش

دانشكده  0580 یورود شناسی روانارشد  یکارشناس انیدانشجو یابی اطالعرفتار  یبررس . 0581افسانه ) ،یکرمان ینلیز

 . 0)2 .رسانی اطالعو  یابی اطالعدانشگاه تهران.  یتیو علوم ترب یروانشناس

ر ومی. ترجمه حسین  ای کتابخانهکاربرد مفهوم بازاریابی خدمات در  . 0585) اشوک کومار؛ ماهاپاترا، ار. کا  ساهور،

 .0585زمستان   ،5)2، و مرکز اسناد استان  دس رضوی ها موزه ،ها کتابخانهنشریه الكترونیكی سازمان . خسروی

 . رانیا یاسالم یجمهور یتهران: کتابخانه مل ی.کتابدار نامه اصعالح . 0503) یپور ،یسلعان

 .1شماره  ،کتاب مهرصنعت نشر و ا تصاد نشر.  وکار  کسب های مدل . 0550)  رایالم ،یمیصابر نع

 
1 bluetooth Sender 
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دانشگاه  های کتابخانه یكیخدمات الكترون تیفیسنجش ک . 0550الهام ) ز،یتبر یزاده نجد وسفیصنعت جو، اعظم؛ 

کوال و  یجیکوال، د بیال یقیمدل تلف هیبر پا یلیتكم التیتحص انیکتابداران و دانشجو دگاهیمشهد از د یفردوس

  .2)3 ،رسانی اطالعو  یپژوهشنامه کتابدار اس کوال. یا

 .021 ،ریتدب .ندهایو فرا كردهایرو ،گذاری  یمت، ابان . 0580) اریشهر ،یزیعز

 یدانشگاه ازاد اسالم گانه یازدهمناطق  های کتابخانهدر  رسانی اطالعطرح توسعه خدمات  . 0580خبازان، فرنوش ) یمیعظ

واحد علوم و ی. دانشگاه ازاد اسالمرسانی.  اطالع و یکتابدار یدکتر نامه پایان، اطالعات یبه فناور یكردیبا رو

 تهران. قاتیتحق

فصلنامه علوم و  .وستهیپ یاطالعات های پایگاهرشد و توسعه  یخیروند تار یبررس . 0583) الیل ،یدهقان م؛یرح ،یجانیعل

  . 0)20 ،اطالعات یفناور

 ،یعلوم کتابدار یكیالكترون هینشر. یتالیجید های کتابخانه . 0581 بهشتیو ارد نی)فرورد امیدپور،  یعل د؛یسع ،یغفار

 . 5)0، یو اطالع رسان ویارش

در: تحویل   ،زاده محمد حسنترجمه  انتفاعی. رسانی اطالعو براورد هزینه در خدمات  گذاری  یمت . 0582) فانگ، یم اس

انتفاعی در  رسانی اطالعخدمات  المللی بیناطالعات در  رن بیست و یكم: خالصه مذاکرات چهارمین کنفرانس 

تامی نیكلسون دئری؛ ترجمه زیر نظر حسین مختاری معمار،  انگ،یم اس، ف . ویراستاران سوزان ام. وارد،ها کتابخانه

 .چاپار محمد حسن زاده، ابراهیم مختاری نبی. تهران:  با همكاری حسن اشرفی ریزی،

 تهران: کانون نشر علوم. .وتریکاربران کامپ فرهنگ . 0512) باغداساریان كیاد

ترجمه  کارشناسان اطالعات. یبرا یسودمند نهیو هز یا تصاد لیتحل یا تصاد اطالعات: راهنما . 0580بروس ) نگما،یک

 .ای رایانه. مشهد، انتشارات کتابخانه رمردیسقاء پ یکبر ؛یانید محمدحسین

 نشریه الكترونیكی سازمان .استان  دس رضوی: تاریخچه، خدمات و امكاناتکتابخانه دیجیتال  . 0552کریمی، مهدی )

  .20)3  ،شمسه) ها و مرکز اسناد استان  دس رضوی ها موزه کتابخانه

 .0شماره  ،کتاب مهر .یكیکتاب الكترون های کتابخانهگسترش امانت کتاب از  . 0550) مهیمحمد سمسار، فه

 .1شماره  ر،کتاب مه .تالیجینشر و ا تصاد نشر دصنعت  . 0550) فهیمهمحمد سمسار، 

 یاطالعات های پایگاهو  نیالت یچاپ های کتاب اثربخشی – نهیهز لیتحل . 0552صنعت جو، اعظم ) ؛یمراد نژاد، عل

 مهندسی -یو فن یاجتماع - یعلوم انسان های موزهمشهد در  یدانشگاه فردوس نیالت یكیمقاالت تمام متن الكترون

 . 2)5 ،یرسان اطالعو  یکتابدار نامه پژوهش .2000در سال 

 .000، کتاب ماه اتیکل .اراک یدانشگاه ازاد اسالم علمی هیئت اعضای یابی اطالعرفتار  یبررس . 0588) رجیا ،یمراد
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 ،کتاب مهر .یكیدانش کتاب الكترون . 0555و بهار  0552)زمستان  فهیمهمحمد سمسار،  ؛یمور، الرا؛ هاوس، گرام

5(00-02.  

تهران: کانون نشر علوم،  ،یسماو دیترجمه مج ،كروسافتیم یوتریاصعالحات کامپ یحیفرهنگ تشر كروسافت؛یم

0515. 

: یتالیجید های کتابخانه تیفیسنجش ک یبرا یکوال ابزار یجید . 0550محسن ) ،یدیحم عقوب؛ی ،یالهام؛ نوروز چ،ینائ

 . 01)3 .یکاربران دانش شناس دگاهیواحد بروجرد از د یدانشگاه ازاد اسالم یتالیجیدر کتابخانه د یمورد معالعه

استان مازندران و  یدانشگاه ازاد اسالم یواحدها علمی هیئت یاعضا یابی اطالعرفتار  یبررس . 0580زاده، معصومه ) یول

 . 02)020،کتاب ماه اتیکل. مرتبط با ان یعوامل فرد

 .53شماره  ،رسانی اطالعفصلنامه کتابداری و . الكترونیكی مفاهیم مزایا و شیوه تهیه های کتاب . 0583) جعفر  یعقوبی،
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