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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر سنجش میزان آمادگی کتابخانههاي دانشگاهی ايران براي ارائه خددمات عوديمی اترترونیردی
است .خالء پژوهشی در خصيص استفاده از فناوري اطالعاتی و ارتباطاتی براي ارائه خدمات عويمی در اين مراکز ،بیانگر تدزو
انجا اين پژوهش بيده است.
روش :روش پژوهش پیوايشی و جامعه پژوهش ،کتابخانههاي دانشگاههاي تحدت پيشدش وزارت علدي  ،تحایادات ،فنداوري و
وزارت بهداشت ،درمان و آميزش پزشری به روش سرشواري و نیز کتابخانههاي دانشگاههاي آزاد در مراکز استانها است که به
روش نوينهگیري هدفوند ميرد بررسی قرار گرفتهاند .اين پژوهش تحلیلی -کاربردي به روش پیوايشی و با استفاده از چهار نيع
پرسشنامه محاقساخته صيرت گرفته است.
یافتهها :با تيجه به اينره خدمات عويمی هرکتابخانه در سه دسته ارائه میشيد (مرجع ،اطالعرسدانی و اماندت) نتداي پدژوهش
نشان داد که میزان آشنايی کاربران ،مديران و کتابداران کتابخانههاي دانشگاهی بدا "خددمات عوديمی اترترونیردی" در سدح
ضعیف( )2/89است و نگرش اين گروهها نسبت به ارائه اين نيع خدمات بحير کلدی در سدح متيسد ( )3/89قدرار دارد .میدزان
آشنايی و نگرش سه گروه آماري نسبت به ارائه خدمات "مرجع اترترونیری" در کتابخانههاي دانشگاهی بیش از ساير خددمات
عويمی اترترونیری بيده است .کتابخانههاي دانشگاهی برنامه ارائده خددمات عوديمی اترترونیردی را در برنامدههداي آتدی خديد
منظير داشتهاند .اين میزان بحير میانگین 3/89بيده است که در سح متيس به باال است.
نتیجهگیری :ساباه ارائه خدمات عويمی اترترونیری با رعايت عيامل اصلی در هیچ يد از کتابخاندههداي دانشدگاهی وجديد
نداشته است .از نظر تجهیزات جامعه پژوهشی مذکير وضعیت مناسبی نداشتهاند .هوچنین تخصص و میزان تحصیالت کتابداران
ارائهدهنده خدمات عويمی در اين کتابخانهها در سح متيس رو به پايین بيده است .بحير کلی سدح آمدادگی کتابخاندههداي
دانشگاهی ايران براي ارائه خدمات عويمی اترترونیری در حد متيس است.
کلیدواژههاا :آمدادگی اطدالع رسدانی اترترونیردی ،اماندت اترترونیردی ،خددمات عوديمی اترترونیردی ،کداربران کتابخانده،
کتابداران ،کتابخانههاي دانشگاهی ،مرجع اترترونیری ،مديران ،نگرش
 نييسنده راب hasanzadeh@modares.ac.ir :
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مقدمه و بیان مسأله
بدون ترديد،کتابخانههاي دانشگاهی بر پايه دو هدف عوده آميزش و پژوهش بنیان نهاده شدهاند .خدمات ارائهشده تيس

اين

کتابخانهها به وسیله اهداف آميزشی و پژوهشی دانشگاهها شرل يافته است) .(Rogerz, 1984میتيان گفت ناحه باتندگی فعاتیتهاي
پژوهشی از دانشگاهها شروع میشيد.از اين رو میبايست خدمات کتابخانههاي دانشگاهی به سوت و سيي برآوردن نیازهاي آميزشی و
پژوهشی جامعه اطالعاتی خيد پیش رود .از جوله خدمات بسیار مؤثر در اين زمینهها ،خدمات عويمی اين کتابخانههاست.
کتابخانههاي دانشگاهی داراي دو وجه فرهنگی و اطالعاتی هستند .اطالعات در هر جامعهاي رکن اساسی پیشرفت محسيب میشيد و
حتی اين باور در اذهان وجيد دارد که"اطالعات قدرت است" .اساسیترين عولررد کتابخانه ،ناشی است که آنرا به وسیله افراد جامعه به
فعلیت در میآورد (.)Rogers, 1984, p. 14
يری از ابعاد مهم تيسعه در جيامع ،تيسعه فرهنگی است .کتابخانه را میتيان ي

"نهاد فرهنگی" در تيسعه جامعه تلای نويد .اين نهاد

فرهنگی دروازهاي است به سيي دانش که شرايحی را براي يادگیري پیيسته ،تصویم گیري مستال و تيسعه فرهنگی افراد و گروههاي مختلف
جامعه فراهم میکند .هوچنین ،منابع ميجيد در کتابخانه میبايست بازتابی از گينههاي مختلف فرهنگ جامعه باشد(خوسه و امیديفر.)9398 ،
خدمات کتابخانه بايد به گينهاي طرحريزي و ساماندهی شيد که ي

کاربر بتياند اطالعاتش را به سرعت به دست آورد(کيمار.)9888 ،

خدمات عويمی به عنيان دروازه هاي ورود کاربران جهت دستیابی به اطالعات مدون و غیر مدون ميجيد در کتابخانهها ،رکن مهم تحاق
بهینه اهداف اين مراکز هستند .تيجه به اهداف پژوهشی دانشگاه در رأس خدمات عويمی کتابخانه قرار دارد (تحفی ،9391،به نالاز کيمار،
 .)13-05، 9383اين خدمات ،بازتابی از فعاتیتهاي مختلف کتابداري و اشاعه اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی است و به فعلیت
درآمدن اهداف کتابداري در پرتي خدمات عويمی کامل میشيد .بنابر نظر عوادخراسانی ،خدمات عويمیکارهايی است که کتابخانهها به طير
مستایم براي اعضا و مراجعان خيد و به منظير عالقهمندکردن مرد به کتابخانه و کتابخيانی در داخل و خارج از کتابخانه عرضه میدارند .اين
خدمات ،تالش پیشبینی نشدهاي است با هدف بهرهگیري مفید و صحی از امرانات و مجويعه کتابخانه براي تامین نیازهاي اطالعاتی جامعه،
بهبيد اوقات فراغت افراد و هوچنین ايجاد و حفظ تفاهم و هواهنگی دو سييه میان کتابخانه و استفادهکنندگان آن که به شرلهاي مختلف و
متداول مانند امانت ،کارمرجع و پاسخگييی و ...صيرت میگیرد (عواد خراسانی.)28 ،9392 ،
خدمات عويمی را میتيان در سه دسته کلی مرجع ،اطالعرسانی و امانت در نظر گرفت (تحفی.)9391 ،
جدول زير ،ترسیوی کلی از خدمات عويمیکتابخانه ارائه میدهد:
جدول  .1انواع و کارکردهای خدمات عمومی کتابخانه
نوع خدمات عمومی
مرجع

کارکردها
در انددياع مسددتایم و غیددر مسددتایم(انجوددن کتابددداران آمريرددا ،ناددل از مددرادي ،)8-8 ،9398 ،بددراي تبددديل کدداربران بدداتايه بدده
باتفعل(رانگاناتان) و با هدف ارتباط بین کاربر و کتابخانه براي اطالع يابی ارائه مدیشديد(کيمدار)  .عامدل اصدلی ميفایدت خددمات
مرجع در دنیاي متغیر کنينی سرعت باال و تيجه به منابع نامحدود است (سبزيپير و عراقی)9398 ،

اطالعرسانی

 .)9391،در کتابخانههاي مختلف به شرلهاي گيناگين وتی با هدف واحد يعنی

تهیه اطالعات خاص براي کاربران کتابخانه (رتی
"ارائه بیشترين اطالعات درکوترين وقت" انجا میشيد(عواد خراسانی 9392،ص )30.مهوترين اين خدمات عبارت اند از:

آگاهیرسانی جاري ،شامل اشاعه گزينشی اطالعات؛

اعالن برگزاري هوايشهاي ميرد عالقه سازمان؛


ايجاد پايگاهها و بان




برنامههاي رواب عويمی و آشناسازي استفادهکنندگان با خدمات؛
خدمات تحييل مدرک.


امانت

هاي اطالعاتی؛

جستوجيي رايانهاي پیيسته و ناپیيسته؛

مجويعهاي از فعاتیتهاي کتابخانهاي براي در دسترس قراردادن منابع اطالعاتی کتابخانه بحير مستایم و میتياند در دو نيع اماندت
از ي

کتابخانه و امانت بینکتابخانه اي ارائه شيد.

در عصر حاضر خدمات عويمی کتابخانهها میتياند به صيرت دقیاتر و سريعتري در رفع نیازهاي اطالعاتی جامعه کتابخانهها
ميثر باشد .هر چند که وبسايت ي

خدمت مجازي است ،اما کافی نیست و بايد امراناتی را که میتيان به بهترين نحي از آن
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استفاده کرد در آن گنجانید؛ براي مثال ،بهرهگیري از نظا هاي پااليش اطالعات و فراهمآوردن اطالعات دقیق و متناسب با نیازهاي
کاربران به صيرت گزينشی میتياند ي

روش پر فايده باشد؛ که بحير نوينه با استفاده ازامراناتی هوچين  9RSSاطالعات جاري

در کتابخانهها به صيرت خيدکار براي اعضا فرستاده شيد .خدمات تحييل مدرک اترترونیری که کاربرد آن هوچين کاربرد
وبسايتها ،خدمات اينترنت و پايگاههاي اطالعاتی به طير کلی اين مفهي را میرساند که اطالعات میتياند براي هرکس ،در هر
مران و در هر زمان بدون تيجه به مرزهاي ملی تحييل داده شيد.
فناوريهاي روزافزون اطالعاتی و ارتباطی مؤتفههاي قابلتيجه و تأثیرگذاري در توا ابعاد جيامع به شوار میآيد .در واقع ،در
پرتيي آن ،پديدههاي مختلف ،دستخيش تغییرات مثبت و گاهی منفی میشيند .فناوري میتياند سبب تسريع برقراري ارتباط
گردد (هیل ،9399 ،ص .)348.اين فناوريها میتياند ميتفه مؤثري در "تيسعه فرهنگی" 2جيامع محسيب شيد.
با استفاده از ابزارهاي اترترونی

سرعت و سهيتت بیشتري در ارائه "خدمات عويمی کتابخانهها" ايجاد شده است .از جوله:

خدمات مرجع اترترونیری يا مجازي ،پیادهسازي خدمات مختلف امانت و گردش منابع در نر افزارهاي کتابخانهاي ،خدمات بسیار
جذاب و مفید آگاهیرسانی جاري که با کو

نظا هاي  Alertو  RSSکاربران را از اطالعات مناسبشان بهتر محلع میکنند.

در واقع میتيان گفت اترترونیریشدن خدمات عويمی از ضروريات ساتهاي اخیر بيده است.
جدول زير ،اين خدمات را در پرتيي برارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات نشان داده است:
جدول  .2انواع ،چگونگی ،مزایا و ملزومات خدمات عمومی الکترونیکی
نوع خدمات

چگونگی ارائه  ،مزایا و ملزومات

مرجع

افزايش سرعت ارائه و کاربر پسندي در پاسخ دهی به سياالت و نیازهاي مرجع به ويدژه جهدت پاسدخ بده رفدع نیداز غیدر حضديري اکثريدت

اترترونیری

کاربران را به دنبال دارد (شیروانی نیا )9398،و مستلز برارگیري امرانات زيربنايی الز است .اين خدمات ،باعث صرفهجدييی در هزينده و
وقت می شيند و مزايايی دارند؛ مثل نبيد محدوديت زمانی و مرانی در دسترسی به اطالعات ،ناشناسماندن و هوچنین امران ايجاد رابحة دو
جانبه با ويژگی مشاهدة طرف ماابل از طريق ويدئيکنفرانس ،به شیيهاي کارآمدتر(سبزي پير و فدايی .)9398،در دو دسته قابل ارائه هستند:
تراکنش ناهوزمان تيس پست اترترونیری و يا فر هاي وبی و تراکنش هوزمان براي مثال تيس چت ساده ،3چت با استفاده از پیا فيري،4
چت گسترده ،0چت صيتی ،1ويدئي کنفرانس(.قانع 9393،به نال از.) Roesch ,2006

اطالعرسانی
اترترونیری

نوينه هاي اصلی آن عبارت اند از:



آگدداهیرسدددانی جددداري اترترونیرددی محلددعسددداز مندددابع تدددازه منتشدددر شددده اسدددت در زمیندددههددداي مختلدددف تخصصددی

( .(Johnson & Osmond & Holz, 2009مانند خددمات اشداعه گزينشدی اطالعدات کده امتددادي از خددمات بديتتن کتابخاندههدا
است( )Whitehall, 1973و هوچنین خدمات فهرست مندرجات جاري اترترونیری (محوداسدواعیل و نیرخدياه ) 9398 ،کده مدیتياندد
تيس سیستم  OCRمزاياي قابل تيجهی داشته باشد(بشیري)9391،و خدمات اعالن ) (Alertکه تيسد برخدی پايگداههداي اطالعداتی بده
کاربران ارائه میشيد.


آر .اس .اس )RSS (.به کاربران امران تبادل اطالعات کيتاه مانند سرتیتر مااالت و اسدتفاده از متدين کيتداه خبدري و تیند

سايتهايی را که داراي آر.اس.اس.هستند با کوترين زمان مرور را میدهد (محود اسواعیل و نیرخياه.)9398 ،


تحييل مدرک اترترونیری :کاربران را قادر می سازد نه تنها به فهرست اطالعات ميجيد در وب دسترسی مستایم داشته باشند،

بلره حتی قادر باشند اطالعات ميرد نیاز را به سرعت و از طريق رايانههاي شخصی تحييل گیرند (اسویت و اسبيرن.)9393 ،

1

Rich Site Summary
Cultural development
3
Simple chat
4
Instant messaging as a chat variant
5
Extended chat
6
VOIP
2
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امانت
اترترونیری

در اکثر کتابخانههاي دانشگاهی امانتدهی و امير جانبی آن که جستجي ،و در برخی توديد و رزرو منابع با کو

نر افزارهاي کتابخانهاي

انجا میگیرد .در امانت بین کتابخانهاي نیز با تيجه به تسريع و تسهیل جستجيي منابع ،ابزارهداي اترترونیردی مدیتياندد در بهبديد خددمات
کو

کند .آنچه در کتابخانه کامال ديجیتاتی به عنيان امانت اترترونیری محرح است متفاوت است .در اين نيع کتابخانه ،منبدع بده صديرت

اترترونیری و در قاتب صفر و ي

در اختیار کاربر قرار میگیرد و پس از اتوا زمان مشخص ،دسترسی کاربر به آن منبع مناضی 9میشيد

و او قادر به مرور آن منبع نخياهد شد مگر با توديد مدت امانت.

بررسیهاي مختلفی در خصيص ارائه خدمات عويمی کتابخانه با رشد فناوريهاي ارتباطی و اطالعاتی صيرت گرفتده اسدت.
بهويژه طرحهاي ملی و در سح وسیع ،براي نوينه ،در زمینه خدمات مرجع اترترونیری ،میز مرجع مجازي؛ در خصديص خددمات
اطالعرسانی با استفاده از فناوري اطالعاتی و ارتباطاتی ،ارائه خدماتی نظیر اشاعه گزينشی اطالعات و راهاندازي خددمات  Alertو
نظا  RSSدر وبسايت برخی کتابخانهها؛ نظیر وب سايت هاي پژوهشگاه علي و فناوري اطالعات ايران ،کتابخانه بان

مرکدزي

جوهيري اسالمی ايران .کتابخانه مرکزي و مرکز اطالعرسانی شهرداري اصفهان و پيرتال کتابخانهاي پارس آذرخش که خددمات
اشاعه گزينشی اطالعات را به کاربران و اعضداي خديد ارائده مدیدهندد .بررسدیهدا بیدانگر آن اسدت در وبسدايت کتابخاندههداي
دانشگاهی ايران چنین خدماتی ميجيد نیست.
با وجيد اينره خدمات مرجع اترترونیری مدتهاست محرح شده است اما در کشير ما به صديرت بسدیار ابتددايی پیدادهسدازي
شده است .از جوله طرحهاي خدمات مرجع اترترونیری میتيان از خدمات پايگاه مرکز منحاهاي اطالعرسانی علدي و فنداوري در
شیراز ،خدمات مرجع اترترونیری در وبسايت کتابخانه ملی ،وبسايت کتابخانه آستان قدس رضيي نا برد که به ارائه اين نديع
خدمات میپردازند .اما در کتابخانده هداي دانشدگاهی بده صديرت بسدیار سدححی و آن هدم در تعدداد محددودي از وبسدايتهداي
کتابخانههاي دانشگاهی ،خدمات مرجع مجازي ارائه میشيد .از جوله کتابخانههاي دانشگاه هاي تهران و فردوسی مشهد که در حد
پست اترترونیری و تواس تلفنی میباشد و از برنامههاي جذاب و مهم مرجع اترترونیری بده گيندهاي کده بايدد اسدتفاده نودیشديد.
خدمات امانت اترترونیری نیز با وجيد دارا بيدن ظرفیتهاي عاتی در دانشگاههاي کشير میتياندد بده نحدي محلديبتري مديرد ارائده
شيد .اين عيامل ،تزو بررسی حصيل آمادگی اترترونیری کتابخانههاي دانشگاهی کشير در ارائه خدمات عوديمی را بدا تيجده بده
خالء پژوهشی ،بارزتر مینواياند.
فرضیههای پژوهش
 .9بین کتابخانههاي دانشدگاهی از تحدا نگدرش مدديران ،کتابدداران و کداربران ايدن مراکدز ،دربداره تدزو خددمات عوديمی
اترترونیری تفاوت معناداري وجيد دارد.
 .2بین کتابخاندههداي دانشدگاهی تحدت پيشدش وزارت علدي و وزارت بهداشدت و دانشدگاه آزاد از تحدا نگدرش مدديران،
کتابداران و کاربران اين مراکز ،درباره تزو خدمات عويمی اترترونیری تفاوت معناداري وجيد دارد.
 .3بین میزان آشنايی و نگرش کاربران ،مديران و کتابداران کتابخانه هداي دانشدگاهی ايدران نسدبت بده ارائده خددمات عوديمی
اترترونیری در کتابخانههاي دانشگاهی رابحه معناداري وجيد دارد.
 .4بین کتابخانههاي دانشگاه هاي تحت پيشش وزارتخانههاي علي و بهداشت و دانشگاه آزاد از تحا ساباه خدمات عويمی
اترترونیری دراين مراکز تفاوت معناداري وجيد دارد.
 .0بین کتابخانههاي دانشگاههاي تحت پيشش وزارت علي و بهداشت و کتابخانههاي دانشگاه آزاد از تحا داشتن برنامه ارائه
خدمات عويمی اترترونیری ،تفاوت معناداري وجيد دارد.
 .1بین کتابخانههاي دانشگاه هاي تحت پيشش وزارت علي وبهداشت و کتابخانه هاي دانشدگاه آزاد از تحدا تجهیدزات الز
براي راهاندازي خدمات عويمی اترترونیری تفاوت معناداري وجيد دارد.

Expired
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 .8بین کتابخانههاي دانشگاه هاي تحت پيشش وزارت علي و بهداشت و کتابخانه هاي دانشگاه آزاد به منظير مديريت مناسب
خدمات عويمی اترترونیری از تحا میزان تحصیالت و تخصص فنی کتابداران تفاوت معناداري وجيد دارد.
پیشینه پژوهش
بررسیها نشان داد که در سح ملی و در سح بیناتوللی در زمینه برارگیري فناوري اطالعاتی و ارتباطاتی طرحهايی در ارائه
خدمات عويمی اترترونیری به کاربران کتابخانهها تدوين و اجرا شده است؛ که با تيجه بهآن میتديان گفدت بدراي ارائده خددمات
عويمی در کتابخانههاي دانشگاهی ظرفیتهاي فراوانی وجيد دارد که به مراتب غنیتر و در سحيح وسیعتر ،مدیتياندد اجدرا گدردد.
تيجه به اين نرته ضرورت دارد که کتابخانههاي دانشگاهی ايران هوياره به دنبال گسترش خددمات عوديمی خديد بديدهاندد امدا بدا
مشرالتی مياجه شدهاند که عوده آنها به نبيد ارتباط و زيرساختهاي فیزيری مربيط میشيد .به نظر میرسد با وجيد مشرالتی کده
در عولیاتیکردن طرحهاي مذکير و مسريتماندن آنها وجيد داشته است ،زمینهاي براي پژوهش و سنجش شراي بهینه با استفاده
از فناوري اطالعات و ارتباطات ،در خدماتدهیکتابخانههاي دانشگاهی فراهم شده است .پژوهش حاضر زيرساختهاي الز براي
اينامر را در کتابخانههاي دانشگاهی ايران ميرد بررسی قرار داده است .در مرور صيرتگرفته ،مشخص شد هدیچ پدژوهش جدامعی
در زمینه خدمات عويمی اترترونیری صيرت نگرفته است و مياردي در سح کشير و خارج از کشير در سحيح پراکندهاي انجا
گرفته است.
پژوهشهای حوزه مرجع الکترونیکی
«پيمرانتز »9و «تي »2پژوهشی در سال  2551در زمینه خدمات مرجعاترترونیردی انجدا دادندد .هددف ،ارزيدابی خددمات مرجدع
اترترونیری از ديدگاهکاربران بيد .در اين پژوهش بده بررسدی و ارزيدابی خددمات ارائدهشدده تيسد يد

سدرويسدهندده مرجدع

اترترونیری به نا «انسیناوزسرويس» 3پرداخته شد .در پژوهش بیشتر خدمات «مرجع چتی» 4مدنظر بيد (Pomerantz & Lao,
) .2006در سال  2551پژوهش ديگري تيس «دي »0و «آتن »1در زمینه خدمات مرجعاترترونیری انجا شدد و بدهکداربرديبديدن
مرجع اترترونیری ارائهشده تيس وبسايتهاي کتابخانههاي علي بهداشت پرداختند .قابلیت راهبري وبسدايت از عيامدل مديرد
تيجه اين پژوهشگران بيد ).(De & Allen, 2006
«سبزي پير» در سال  9391به بررسی و ارزيابی خدمات مرجع اترترونیری در وبسدايت کتابخانده دانشدگاههداي دوتتدی شدهر
تهران و امرانسنجی بهبيد وضعیت ميجيد پرداخت .نتاي حاکی از آن بيد که عناصر و ويژگیهاي خدمات مرجع اترترونیری به
هشت گروه عوده تراکنش هوزمان ،تراکنش غیرهوزمان ،پیيند به منابع اترترونیری ،خدمات ارجاعی ،خددمات مرجدع مشدارکتی،
خدمات پرسشهاي راي و فر بازخيرد تاسیم میشيند؛ وبسايتها در زمینه خدمات ناوبري و خدمات مشارکتی بهترين عولردرد
و در زمینه ارائه خدمات از طريق تراکنش هوزمان ضعیفترين عولررد را داشتهاند؛ اين مراکز در اسدتفاده از وسدايل اترترونیردی،
کامپیيتر و ارتباطات راه دور جهت فعاتیتهاي کتابخانهاي نسبتا خيب عول کردهاند .هوچنین کارکنان بخش مرجع مراکز در ماايسه
با کارکنان بخش خدمات فنی و بخش نشريات ،آشنايی کوتري با وب دارند؛ اين مراکز از نظر اختصاص بيدجه براي ارائه خدمات
مرجع اترترونیری از وضعیت خيبی برخيردار نیستند .از نظر مديران مراکدز ،عدد وجديد تجهیدزات و زيرسداخت الز و هوچندین
کوبيد کارکنان متخصص اصلیترين ميانع در ارائه خدمات مرجع اترترونیری است (سبزيپير« .)9391اکرمی ابرقيئی» نیز در سال
 9398تيس نیازسنجی و امرانسنجی ارائه خدمات مرجع اترترونیری در کتابخانه مرکزي دانشگاه يزد نتیجه گرفت که سده روش
براي ارائه خدمات مرجع اترترونیردی در کتابخانده مرکدزي دانشدگاه يدزد نسدبت بده سداير روشهداي ميجديد در اوتييدت هسدتند:
1
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 -9استفاده پست اترترونیری در انياع خدمات مرجع؛  -2استفاده پیا فيري براي پاسخگييی به سدؤاالت مرجدع؛ و  -3اسدتفاده از
گفتگيي متنی و هوزمان ،بدون بهکاربردن ارتباطات صيتی و تصييري( .اکرمی ابرقيئی.)9398،
«مظفري» در سال  9398به امرانسنجی ارائه خدمات مرجع اترترونیری با تيجه به نیازها و تيانونديهاي جامعه استفادهکنندده
و با تحا نويدن وضعیت کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران از بعد امرانات ،نیرويانسانی ،تجهیزات و بيدجه پرداخت و
نسبتا محليبی با اين فناوريها دارند و نیز توايل آنها بده
ً
نتیجهگرفت کاربران به فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی دسترسی و آشنايی
دريافت خدمات مرجعاترترونیری ،زيداد اسدت .اجراکننددگان (کتابدداران مرجدع و مديرکتابخانده) بدا ايجداد ايدن خددمات ميافدق
هستند.کتابداران از نظر مهارت به طير کلی در حد متيس قرار دارند.کتابخانه شراي ماتی و فنی مناسبی براي اجراي اين خددمات
دارد (مظفري.)9398،
پژوهشهای حوزه اطالعرسانی الکترونیکی
«هارينارايانا 9و راجي »2در سال  2595در مااته خيد به بررسی ويژگدیهداي وب  2و کتابخانده دو در وبسدايت کتابخاندههداي
دانشگاهی پرداختند .نتاي نشان داد برخی کتابخانههاي دانشگاهی از آر .اس .اس .فید ها 3براي انتشدار اخبارکتابخانده ،رويددادها و
اطالعیهها استفاده میکنند .فضاي بالگی براي کاربران از طريق تعدادي کتابخانه فراهم است .ويری و پیا رسانی فيري «پادکست»

4

«پادکست» 4و «ويدکست» 0نیز از ديگر خدمات بيد« .(Harinarayana & Raju, 2010).شدین »1و «کدیم »8در سدال  2552در
در پژوهش «بازسازي سازمان کتابخانهها در قرن بیست و يرم :آينده خدماتکاربرمحير در کتابخانههاي دانشگاهی کره» به بررسی
داليل گرايش سازمان کتابخانهها به بازسازي و ارائه راهحلهاي مورن براي مشرالت پیش روي اين کتابخانههدا پرداختندد .نتیجده
اين بيد که کتابداران بايدکاربران بیشتري را مدنظر قرار دهند .پس از چنین بازسازي در سازمان کتابخانهها ،کتابداران به خدماتی از
جوله اشاعهگزينشی اطالعات ،آميزش پايگاههاي اطالعاتی توايل بیشتري میيابند).(Shin & Kim, 2002
پژوهشهای حوزه امانت الکترونیکی
در زمینه انجا خدمات امانت در کتابخانهها به صيرت اترترونیری به دتیل خيدکارشدن فرايندهاي دستی در غاتب کتابخانهها
ساتها پیش پژوهشهايی انجا شده است« .بيردن »9و« ترد »8در سال  9888در پژوهش خيد به بررسی ي

سیسدتم اماندت خيدکدار

پرداختندد )« .(Burden & Lord, 1997تدین» و «چرزاستاوسدری» در سدال  2550در پدژوهش خديد بده بررسدی تداثیر مجدالت
اترترونیری بر روي امانت بین کتابخانهاي پرداختند .نتاي

حاکی از آن است که کاربرد مجالت اترترونیردی در ايدن کتابخاندههدا

تعداد درخياستهاي امانت بین کتابخانهاي را کاهش داده است).(Lynn & Chrastowski, 2005
در پژوهشهاي کلی انجا شده در زمینه خدمات امانت در کشير نتاي پژوهش «حیدري» در سال  9393که با ميضيع بررسی
وضعیت خدمات تحييل مدرک و امانت بینکتابخانهاي در کشير نشان داد نیوی از مراکز داخلی از خدمات تحييل مدرک خارج
از کشير استفاده مینوايند و اکثريت در زمینه خدمات تحييل مدرک داخل کشير فعاتیت مینوايند .بیش از نیوی از مراکز داخلی
استفادهکننده از خدمات تحييل مددرک خدارج از کشدير ،ازکتابخانده بريتانیدا اسدتفاده مدینوايندد (حیددري « .)9393،خسدروي» و
«عبداتوجید» در سال 9391در پدژوهش خديد در زمینده وضدعیت خددمات اماندت بدینکتابخاندهاي بده تفداوت بدین خددمات اماندت
بینکتابخانهاي و تحييل مدرک اشاره کردند .نتیجه حاکی از آن بيد که وجيد ي

راهبرد تغییر در خدمات امانت بینکتابخاندهاي
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و تحييل مدرک در سازمانها و تغییر در نگرش سازمانهاي مادر نسبت بده ايدن خددمات ،ضدروري اسدت تدا ميجدب پیشدبرد ايدن
خدمات گردد (خسروي و عبداتوجید .)9391
نتیجهگیری از پیشینه پژوهش
در اين پژوهش بدراي شناسدايی میدزان آمدادگی کتابخاندههداي دانشدگاهی بده بررسدی نگدرش کداربران ،کتابدداران و مدديران
کتابخانههاي مزبير در زمینه ارائه خددمات سده گانده فدي پرداختده شدده اسدت .هوچندین ،بررسدی آمدادگی فیزيردی کتابخاندههدا
(نر افزاري و سختافزاري) براي ارائه خدمات مذکير مدنظر بديده اسدت .بده دتیدل گسدتردگی ميضديعات مديرد بررسدی ،حجدم
پژوهشها در اين سه زمینه افزايش میيابد که اتبته هدیچ يد

از پژوهشدها بده هدر سده زمینده(خددمات) و ملزومدات مجويعده آنهدا

نپرداختهاند و به جيانب و پیرامين اين ميضيعها پرداخته شده است.
بحيرکلی از مرور پژوهشهاي انجا شده چنین برمیآيد که جاي خاتی ارائه خدمات عوديمی اترترونیردی در کتابخاندههداي
دانشگاهی در کشير وجيد دارد .با تيجه به اهویت دسترسپذيري در عصر تجارت اترترونی

ايدن ناصدان در کشدير مدا مالحظده

میشيد ،و پژوهش در زمینه امران سنجی انياع اين خدمات در کتابخانه هاي دانشگاهی به عنيان مراکز اصلی آميزشی و پژوهشدی
در کشير الز و اجراي آن ضروري بيده است.
در کتابخانههاي دانشگاهی براي حصيل آمادگیاترترونیری در ارائه خدمات عويمی سه جنبه میبايست مددنظر باشدد ،امدري
که مرتب با پژوهشهاي سابق نبيده است و به يری از ابعاد (خددمات مرجدع اترترونیردی ،خددمات اطدالعرسدانی اترترونیردی ،و
خدمات امانت اترترونیری) پرداخته شده است.
روش پژوهش
پژوهش کاربردي حاضر به روش پیوايشی انجا گرفت .با استفاده از متين فارسی و انگلیسی و استانداردهاي مدون و هوچنین
نظرها و رهنويدهاي متخصصان کتابداري و اطالعرسانی به تدوين و طراحی ادبیات و مباحث نظري پژوهش و پرسشنامههاي
چهارگانه پرداخته شد .پس از شناسايی جامعه پژوهشی(کتابخانههاي دانشگاههاي کشير) ،نوينه پژوهشی (کتابخانههاي دانشگاهها
در سه دسته وابسته به وزارت علي  ،تحایاات و فناوري و دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آميزش پزشری و
دانشگاههاي آزاد اسالمی) ميرد نظر قرار گرفت و گردآوري دادهها تيس پرسشنامهها آغاز شد .در نهايت ،پس از تجزيه و تحلیل
يافتهها ،استنباط و دستیابی به نتاي پژوهشی صيرت گرفت.
هر ي

از دانشگاههاي نوينه پژوهشی تيس چهار پرسشنامه متفاوت از ديدگاه جامع به منظير سنجش میزان آمادگی براي

ارائه خدمات عويمی اترترونیری ميرد بررسی قرار گرفتند .براساس سياالت پرسشنامهها نگرش دانشجييان دانشگاههاي تحت
بررسی (بعنيان کاربران اصلی کتابخانههاي دانشگاهی) ،نگرش کتابداران شاغل در اين کتابخانهها به عنيان ارکان اساسی در ارائه
خدمات عويمی اترترونیری در کتابخانههاي دانشگاهی کشير و هوچنین نگرش مديران کتابخانههاي مزبير براي سنجش آمادگی
در اين امر ميرد نظر قرار گرفت .اين پرسشنامهها با محتيايی متناسب با نيع پاسخدهنده (کاربران ،کتابداران و يا مديران) تنظیم
شدند و نگرش کاربران و عيامل الز براي تعیین مثبت يا منفیبيدن ديدگاه اين افراد براي ارائه خدمات عويمی اترترونیری سه
گانه -مرجع اترترونیری ،اطالعرسانی اترترونیری و امانت اترترونیری -را ميرد بررسی قرار داد .براي اين منظير در پاسخها
گزينههاي طیف تیررت مدنظر قرار گرفت و اعداد  9تا  0براي پاسخ به پرسشها تعیین گرديد .الز بذکر است پرسشنامه جامع
ديگري براي بررسی ساير عيامل آمادگی در اختیار دانشگاههاي تحت پژوهش قرارگرفت .برخی سؤاالت اين پرسشنامه از نيع باز
و برخی از نيع بسته بيدند و بحير جامع ،ابزارهاي سختافزاري و نر افزاري الز براي ارائه خدماتعويمیاترترونیری را در
کتابخانههاي مزبير ميرد تيجه قرار دادند.
جامعه آماري اين پژوهش ،کتابخانه مرکزي و يا در صيرت عد وجيد کتابخانه مرکزي براي ارائه خدمات عويمی ،يری از
کتابخانههاي دانشرده اي در سه دسته دانشگاههاي زير بيدند:
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 -9دانشگاههاي وابسته به وزارت علي  ،تحایاات و فناوري؛  -2دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آميزش
پزشری؛  -3دانشگاههاي آزاد اسالمی.
کتابخانههاي مرکزي و يا دانشردهاي توامی دانشگاههاي اصلی وابسته به وزارت علي  ،و وزارت بهداشت به روش سرشواري،
و با تيجه به کثرت دانشگاههاي آزاد ،واحدهاي اصلی دانشگاه آزاد مستار در مراکز استانها با روش نوينهگیري هدفدار ميرد
بررسی قرار گرفتند .فهرست دانشگاههاي وابسته به وزارت علي و وزارت بهداشت از طريق دبیرخانه شيراي عاتی اناالب فرهنگی
حاصل شد .تعداد دانشگاههاي وابسته به وزارت علي  39 ،و دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت 11دانشگاه بيدند؛ دانشگاههاي
آزاد مراکز استانها نیز به تعداد 39دانشگاه ( تعداد استانهاي کشير) در اين پژوهش مدنظر قرار گرفت.
به منظير بررسی نگرش کاربران کتابخانههاي دانشگاههاي کشير براي ارائه خدمات عويمیاترترونیری ،با تيجه به عد
دسترسی به کاربران توامی دانشگاهاي سح کشير و محدوديت زمانی و مرانی انجا پژوهش ،از بین جامعه پژوهشی مذکير به
نوينهگیري تصادفی از دانشگاههاي سح شهر تهران پرداخته شد .تعداد نهايی کاربران شرکتکننده در اين قسوت از پژوهش 85
کاربر بيدند.
براي گردآوري دادهها پرسشنامههاي چهارگانهاي با محتياي مجزا طراحی شد ،سه پرسشنامه به بررسی نگرش کاربران،
کتابداران و مديران پرداخت .در پرسشنامه چهار  ،بررسی تجهیزات سختافزاري و نر افزاري و امرانات و برنامههاي دانشگاهها
براي ارائه خدمات عويمی اترترونیری ميرد تيجه و مدنظر قرار گرفت .سياالت اين پرسشنامهها در سه قسوت خدمات مرجع
اترترونیری ،اطالعرسانی اترترونیری و امانت اترترونیری طراحی شد .روايی پرسشنامههاي سهگانه ،با استفاده از نظرسنجی از
متخصصان رشته و پايايی آنها با استفاده از نر افزار  SPSSبررسی و از آزمين آتفاي کرونباخ استفاده شد .اين ضريب  5/8بدست
آمد که بیانگر پايايی ابزارها است .پرسشنامه چهار که تجهیزات و امرانات سختافزاري و نر افزاري را ميرد سنجش و بررسی
قرار میدهد ،نیاز به بررسی روايی و پايايی نداشت.
پرسشنامههادر سه قسوت مجزا تاسیم شدند .اين بخشها عبارتاند از -9 :سياالت مربيط به خدمات مرجع اترترونیری؛
 -2سياالت مربيط به خدمات اطالعرسانی اترترونیری (اشاعه گزينشی اطالعات ،RSS ،تحييل مدارک اترترونیری)؛
 -3سياالت مربيط به خدمات امانت اترترونیری.
در پرسشنامههاي سهگانه (نگرش سنجی) ،از طیف تیررت استفاده شد .پرسشنامه چهار به بررسی تجهیزات و امرانات
سختافزاري و نر افزاري جامعه پژوهشی در سه قسوت مجزا (مربيط به ارائه خدمات سهگانه عويمی اترترونیری) پرداخت .اين
پرسشها در انياع باز و بسته طراحی شدند.
تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نر افزار  SPSSانجا شد .اطالعات مربيط به پرسشنامه بررسی خدمات (پرسشنامه شواره
 )4به صيرت تيصیفی و با استفاده از درصد ارائه شد .تجزيه و تحلیل اطالعات مربيط به فرضیههاي 9و2و4و0و 1با استفاده از
آزمين تحلیل واريانس  Anovaو آزمين Tukeyصيرت گرفته است .فرضیه  3تيس آزمين هوبستگی پیرسين ،و فرضیه  8بدون
آزمين آماري ميرد بررسی قرارگرفت .براي رسم نويدارها از نر افزار  Excel 2007استفاده شده است.
یافتهها
در اين قسوت يافتهها به صيرت استنباطی و در قاتب بررسی فرضیههاي پژوهش بیان شده است.
فرضیه  :1بین کتابخانههاي دانشگاهی از تحا نگرش مديران و کتابداران و کاربران اين مراکز ،درباره تزو خدمات عويمی
اترترونیری تفاوت معناداري وجيد دارد.
براي پاسخ به اين پرسش ابتدا با آزمين تشخیص نرمال (کلويگروف اسویرنف) به بررسی نرمالبيدن دادهها پرداخته شد .نتیجه
دال بر نرمالبيدن جامعه بيد) (sig=0/64بنابراين از آزمين تحلیل واريانس آنيا استفاده شد.
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جدول  .3آزمون تحلیل واریانس در سنجش نگرش سه گروه
جمع مجذورها

درجه آزادی

مجذورمیانگین

نمره فیشر

تحلیل واریانس

تفاوت بین گروهی

48/85

2

23/80

08/09

تفاوت درون گروهی

93/99

255

5/49

سطح معنیداری

5

نتاي آزمين آنيا نشان داد که بین اين سه گروه( کاربران ،مديران و کتابداران) از نظر نگرش نسبت به تزو ارائه خدمات
عويمی اترترونیری تفاوت معنیداري وجيد دارد .بنابراين ،فرضیه اول تايید میشيد .براي بررسی دقیاتر تفاوت از آزمين تيکی
در سح  5/50استفاده شد؛ زيرا میانگین هر ستين با ستين ديگر متفاوت است.
جدول .4نتیجه آزمون توکی در تفاوت نگرش سه گروه
نوع تفاوت

سطح معنیداری

اختالف میانگینها

بین کاربران و مديران

-9/54

5

بین کاربران و کتابداران

-5/85

5

بین مديران و کاربران

9/54

5

مديران و کتابداران

5/94

5/48

کتابداران و کاربران

5/85

5

کتابداران و مديران

-5/94

5/48

با تيجه به نتاي آزمين تيکی ،بین نگرش کاربران و مديران و هوچنین بین نگرش کاربران و کتابداران تفاوت معنیداري از
تحا آماري ديده شده است و نگرش کتابداران و مديران نسبت به تزو ارائه خدمات عويمی اترترونیری يرسان بيده است؛ به
عبارتی کتابداران و مديران در ماايسه با کاربران نگرش باالتري نسبت به ارائه خدمات مزبير داشتهاند.
فرضیه  :2بین کتابخانههاي دانشگاهی تحت پيشش وزارت علي و وزارت بهداشت و دانشگاهآزاد از تحا نگرش مديران
وکتابداران وکاربران اين مراکز ،درباره تزو ارائه خدماتعويمیاترترونیری تفاوت معناداري وجيد دارد.
در بررسی فرضیه قبل نشان داده شد که تيزيع دادهها نرمال بيده است .از اين رو در اين فرضیه نیز از آزمين تحلیل واريانس
آنيا استفاده شده است .نتاي نشان داد که نگرش کاربران ،مديران و کتابداران دانشگاههاي تحت پيشش وزارت علي و وزارت
بهداشت و دانشگاه آزاد نسبت به ارائه خدمات عويمی اترترونیری يرسان است .زيرا تفاوت معنیداري مشاهده
نشد) .(sig=0/24بنابراين فرضیه  2رد میشيد.
جدول  .5آزمون تحلیل واریانس نگرش در گروههای دانشگاهی سهگانه
تحلیل واریانس

جمع مجذورها

درجه آزادی

تفاوت بین گروهی

9/93

2

تفاوت درون گروهی

84/59

944

مجذور میانگین

5/89

نمره فیشر

9/45

سطح معنیداری

5/24

فرضیه  :3بین میزان آشنايی و نگرش کاربران و مديران و کتابداران کتابخانههاي دانشگاهی ايران نسبت به ارائه خدمات
عويمی اترترونیری در کتابخانههاي دانشگاهی رابحه معناداري وجيد دارد.
براي بررسی اين فرضیه از آزمين هوبستگی پیرسين استفاده شد .نتیجه آزمين بیانگر عد هوبستگی معنادار بین میزان آشنايی
سهگروه با خدمات عويمی اترترونیری و نگرش آنها نسبت به ارائه اين خدمات درکتابخانههاي دانشگاهی بيده است .زيرا ضريب
هوبستگی  5/99و سح معناداري  5/99بدست آمد .بنابراين فرضیه  3رد میشيد.
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جدول  .6اندازه ضریب همبستگی بین آشنایی و نگرش دانشگاهیان
همبستگی نمونههای جفتی
میانگین میزان آشنايی ومیانگین امتیاز نگرش

همبستگی

سطح معناداری

5/99

5/99

فرضیه  :4بین کتابخانههاي دانشگاههاي تحت پيشش وزارتخانههاي علي و بهداشت و دانشگاه آزاد از تحا سداباه خددمات
عويمی اترترونیری دراين مراکز تفاوت معناداري وجيد دارد.
آزمين کلويگروف اسویرنف نرمالبيدن تيزيع دادههاي مربيطه را نشان داد .از اين رو،آزمدين تحلیدل واريدانس بردار رفدت.
نتاي نشان داد تفاوت معناداري بین ساباه خدمات مزبير در کتابخانههاي دانشگاههاي سهگانه وجيد دارد.
جدول .7آزمون تحلیل واریانس در سابقه خدمات در گروههای دانشگاهی سه گانه
تحلیل واریانس

جمع مجذورها

درجه آزادی

مجذور میانگین

نمره فیشر

سطح معنیداری

تفاوت بین گروهی

944/03

2

82/21

5/51

5/84

94433/25

92

9252/81

تفاوت درون گروهی

با استفاده از آزمين تيکی در سح  5/50تفاوت بین گروهها بصيرت واض تر بیان شده است .اين نتاي نشان داد که براساس
تحلیل يافتههاي حاصل از پرسشنامههاي چهارگانه پژوهش ،ساباه ارائه خدمات عويمی اترترونیری در دانشگاههاي آزاد بیش از
دانشگاههاي وزارت بهداشت و وزارت علي بيده است و دانشگاههاي وزارت علي در اين زمینه ساباه کوتري دارند .از اين رو
فرضیه  4تأيید میشيد.
جدول  .8آزمون توکی در تفاوت سابقه خدمات گروههای سهگانه دانشگاهی
اختالف میانگینها

سطح معنیداری

نوع تفاوت
وزارت علي و وزارت بهداشت

-4/55

5/89

وزارت علي و دانشگاه آزاد

-8/15

5/83

وزارت بهداشت و وزارت علي

4/55

5/89

وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد

-3/15

5/89

دانشگاه آزاد و وزارت علي

8/15

5/83

دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت

3/15

5/89

فرضیه :5بین کتابخانههاي دانشگاههاي تحت پيشش وزارت علي و بهداشت و کتابخانههداي دانشدگاه آزاد از تحدا داشدتن
برنامه ارائه خدمات عويمی اترترونیری ،تفاوت معناداري وجيد دارد.
در يافته هاي مربيط به اين فرضیه ،آزمين تشخیص نرمال دال بر تيزيدع نرمدال دادههدا بديده اسدت بندابراين ،از آزمدين تحلیدل
واريانس آنيا براي بررسی بین سه نيع کتابخانه دانشگاهی استفاده شد .نوره فیشر( )5/90و سدح معندیداري( )5/90بیدانگر تفداوت
اين گروهها بيده است.
جدول .9آزمون تحلیل واریانس در وجود برنامه خدمات گروههای سهگانه دانشگاهی
تحلیل واریانس

جمع مجذورها

درجه آزادی

مجذور میانگین

نمره فیشر

سطح معنیداری

تفاوت بین گروهی

5/28

2

5/93

5/90

5/90

تفاوت درون گروهی

49/10

04

5/85

آزمين تيکی تفاوت دقیقتري بین گروههاي ميرد محاتعه را نشان داده است:
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جدول .11آزمون توکی در تفاوت بین گروههای سهگانه دانشگاهی در وجود برنامه خدمات
اختالف میانگینها

سطح معنیداری

نوع تفاوت
وزارت علي و وزارت بهداشت

-5/5559

9

وزارت علي و دانشگاه آزاد

-5/993

5/90

وزارت بهداشت و وزارت علي

5/5559

9

وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد

-5/992

5/98

دانشگاه آزاد و وزارت علي

5/993

5/90

دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت

5/992

5/98

در اين زمینه ،تفاوت بدین کتابخاندههداي دانشدگاههداي آزاد و دانشدگاه هداي وزارت علدي بدیش از بایده و بدین کتابخاندههداي
دانشگاه هاي وزارت بهداشت و وزارت علي بسیار کوتراز بایه بيده است؛ به عبارتی دانشگاههاي آزاد امتیاز بیشتري در زمینه داشتن
برنامه ارائه خدمات عويمی اترترونیری در کتابخانههاي خيد دارا بيدهاند و در اين فاکتير ،دانشگاههاي تحت پيشش وزارت علي
و دانشگاه هاي تحت پيشش وزارت بهداشت بحير تاريبی امتیاز يرسان داشتهاند .بنابراين فرضیه  0تايید میشيد.
فرضیه  :6بین کتابخانههاي دانشگاههاي تحت پيشش وزارت علي وبهداشت و کتابخانههاي دانشگاه آزاد از تحا تجهیزات
الز براي راهاندازي خدمات عويمی اترترونیری تفاوت معناداري وجيد دارد.
نتاي آزمين تشخیص نرمال ،دال بر نرمالبيدن تيزيع دادههاي اين بخدش از پدژوهش بديده اسدت ،از ايدن رو ،آزمدين تحلیدل
واريانس آنيا ميرداستفاده قرار گرفت.
جدول.11آزمون تحلیل واریانس در تفاوت بین گروههای دانشگاهی در کمبود تجهیزات رایانهای
تحلیل واریانس

جمع مجذورها

مجذور میانگین

درجه آزادی

تفاوت بین گروهی

4/90

2

2/58

تفاوت درون گروهی

41/00

04

5/91

نمره فیشر
2/49

سطح معناداری
5/58

با تيجه به سح معناداري و نوره فیشر تفاوت بین کتابخانههاي دانشگاههاي سه گانه مديرد پدژوهش معندادار اسدت .بده منظدير
بررسی دقیقتر تفاوت بین اين گروهها از آزمين تيکی در سح  5/50استفاده شد.
جدول.12آزمون توکی در تفاوت بین گروههای دانشگاهی در کمبود تجهیزات رایانهای
نوع تفاوت

اختالف میانگینها

سطح معناداری

وزارت علي و وزارت بهداشت

-5/14

5/95

÷وزارت علي و دانشگاه آزاد

5/58

5/88

وزارت بهداشت و وزارت علي

5/14

5/95

وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد

5/89

5/98

دانشگاه آزاد و وزارت علي

-5/582

5/88

دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت

-5/89

5/98

يافتههاي تحلیلی حاکی از آن است که در زمینه مانعیت زيرساختهداي راياندهاي بدراي ارائده خددمات عوديمی اترترونیردی،
دانشگاههاي وزرات بهداشت بیشترين میزان و دانشگاههاي آزاد کوترين میزان را نشان دادند.
به عبارت ديگر ،در میزان تجهیزات کافی و مناسب درکتابخانههاي دانشگاهی ميرد محاتعه ،دانشگاههاي آزاد باالترين امتیداز،
و دانشگاههاي وزارت بهداشت پايینترين امتیاز را کسب کردهاند .بنابراين ،فرضیه  1تايید میشيد.
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فرضیه  :7بین کتابخانههاي دانشگاههاي تحت پيشش وزارت علي و بهداشت و کتابخانههاي دانشگاه آزاد به منظير مديريت
مناسب خدمات عويمی اترترونیری از تحا میزان تحصیالت و تخصص فنی کتابداران تفاوت معناداري وجيد دارد.
يافتههاي جدول  93نشانگر تفاوت بین دانشدگاههداي مديرد محاتعده بديده اسدت .از تحدا میدزان تحصدیالت و تخصدص فندی
کتابداران ،دانشگاههاي آزاد و وزارت علي  ،باالترين رتبه و دانشگاههاي وزارت بهداشت داراي پايینترين رتبه بديدهاندد .بندابراين
فرضیه  8تايید میشيد.
جدول .13یافتههای توصیفی تحصیالت و تخصص کتابداران
میانگین تعداد کتابداران

میانگین تعداد کتابداران

فاکتورهای بررسی

دارای تحصیالت

دارای تحصیالت کارشناسی

دانشگاهها

کارشناسی

ارشد

وزارت علي

%04

%98/3

%31/1

وزارت بهداشت

%38

%90

%28

دانشگاه آزاد

%19

%94

%38/0

میانگین

تحلیل یافتهها
يافتهها به تفری

بررسی هاي هر ي

از انياع سه گانه خدمات عويمی(مرجع ،اطالعرسانی و اماندت) اترترونیردی در ايدن قسدوت بیدان

شده است:

یافتههای بررسی خدمات مرجع الکترونیکی
 میزان آشنايی کاربران با خدمات مرجع اترترونیری زير حد متيس بيده است .اين میزان آشنايی در گروه هاي مديران و
کتابدران باالتر از متيس است .از سيي ديگر نگرش اين گروه نیز نسدبت بده ارائده ايدن خددمات از دو گدروه ديگدر(مدديران و
کتابداران) نیز کوتر است .با تيجه به عد هوبستگی بین میزان آشنايی و نگرش نسبت بده ارائده خددمات عوديمی اترترونیردی؛
دتیل پايینبيدن نگرش کاربران نسبت به ارائه خدمات مرجع اترترونیری میتياند داليل ديگري نیز عالوه بر عد آشنايی داشته
باشد که قابل بررسی است.

 با تيجه به نتاي بند باال ،پیشبرد اهداف تيسعه بخشی امير کتابخانه را بدا گنجانددن برنامدههداي آمديزش آسدان خددمات

دربرنامههاي ارائهشده از سيي کتابخانههاي دانشگاهی میتيان تحاق بخشید .کداربران طبیعتداً بددتیل وجديد برنامدههداي درسدی
بونظير آميزشهاي جانبی فرصت محدودي دارند که با آميزش بهینه و ازطريق محولها و برنامههاي جذاب میتيان اهداف و
تاييت آشنايی کاربران را با چنین خدماتی فراهم کرد.

 يافتههاي تحلیلی میزان آشنايی مديران مراکز مزبير با خدمات مرجع اترترونیردی بداالي متيسد بديده اسدت .هوچندین،

نگرش اين گروه نیز باالي متيس است .چنین نتايجی بیانگر آن است که ارائه خدمات متنيع مرجع اترترونیری در کتابخانههاي
دانشگاهی با استابال اين افراد روبهرو خياهد شد .مديران ،حوايت خيد را از اين خدمات ابراز کدردهاندد ( .)4/80بدديهی اسدت
مسئيتین امر با ارائه اين برنامهها در سحيح وزارتخانهها به طير ياین حوايتهايی از ايدن گدروه بصديرت جددي وجديد خياهدد
داشت.

 کتابداران کتابخانههاي دانشگاهی با خدمات مرجع اترترونیری آشنايی محليبی داشتهاند .هوچنین ،نگرشی مثبدت نسدبت

به ارائه چنین خدماتی در کتابخانه هاي دانشگاهی وجيد داشته است .ميافادت و اسدتابال کتابدداران بدا ارائده چندین خددماتی در
کتابخانههاي دانشگاهی نييد بخش ميفایت برنامههاي ارائه خدمات جذاب و ثوربخش مرجع اترترونیری است.
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 يافتههاي پژوهش حاضر بیانگر آن است که مديران کتابخانههاي دانشگاهی ايران ،برنامه ارائه خدمات مرجع اترترونیری
را مدنظر داشتهاند .اين عامل راه ارائه اين خدمات را مستایمتر میسازد.

 مرجع اترترونیردی بدا رعايدت شدروط اساسدی ارائده ايدن خددمات در هدیچ يد

از کتابخانده هداي دانشدگاهی ،حتدی در

دانشگاههاي مادر در کشير ما ارائه نویشيد و سيابای که از ارائه اين نيع خدمات ديده شده است بسیار اندک است؛ بحير مثال
تنها خدمات ايویل در حد محدود ارائه میشيد.

 يری از عيامل اساسی اجراي ميفایتآمیز برنامه ارائه خدمات مرجع اترترونیری در کتابخانهها ،وجيد تجهیزات رايانهاي

به میزان محليب و در حد کافی است .متاسفانه کتابخانه هاي دانشگاهی کشير ما تجهیزات رايانهاي سخت افزاري و نر افزاري را
در حد الز ندارند .تأملی در اين امر براي مسئيالن کشير میتياند راهگشاي باتفعل درآمدن برنامههاي مرجع اترترونیری باشد.
میتيان با برارگیري کتابدارن و برنامهنييسان رايانهاي تيانوند ،برنامههاي نر افزاري تهیه کرد و تيس وزارتخانهها و هوچندین
سازمان مرکزي دانشگاه آزاد به تعدداد الز در اختیدار دانشدگاه هداي کشدير قدرار داد .هوچندین وبسدايتهداي کتابخانده هداي
دانشگاهی میتيانند فعاتتر از پیش وارد عول شيند.

 از جوله ملزومات اساسی اجراي مناسب برنامههاي مرجع اترترونیردی بردارگیري نیروهداي متخصدص و متبحدر در ارائده

خدمات مذکير است .کتابخانه هاي دانشگاهی ايدران از نیروهداي غیرمتخصدص کتابدداري نیدز در اجدراي خددمات سدنتی خديد
استفاده کردهاند .بديهی است اين امر در زمینه اجراي خدمات اترترونیری ايجاد محدوديت میکند؛ زيرا انتظار میرود نیروهاي
متخصص کتابداري در طی تحصیل خيد آميزشهاي الز را ديده و بهتر بتيانند خدمات متناسب با برنامده هداي اترترونیردی را
پیادهسازي و اداره کنند.
یافتههای بررسی خدمات اطالعرسانی الکترونیکی
 يافتههاي مربيط به آشنايیکاربران با سه زيرشاخه اصلی خدمات اطالعرسانی اترترونیردی در کتابخاندههداي دانشدگاهی
بیانگر آشنايی بسیار پايین( )9/88آنان است .هوچنین ،نگرش اينگروه نسبت به ارائه ايدن خددمات در حدد زيدرمتيسد ()2/98
بيدهاست .اين میزان بسیار پايینآشنايی با خدمات سهگانه مزبير ،دالتت بر کوبيد آميزش چنین خدماتی اسدت .طبیعتدا از آنجدا
که اين نيع خدمات در هیچي

از کتابخانههاي دانشگاهی در حداقل نیز ارائه نشده است ،عد وجيد برنامههاي آميزش چندین

خدماتی که سبب کمشدن آشنايیکاربران است امري قابل پیشبیندی بديده اسدت .بدديهی اسدت ،آشناسدازي کداربران بدا چندین
خدماتی از سيي مسئيتین امر میتياند در حد بیشتري ديدگاه کاربران را نسبت به ارائه چنین خدماتی افزايش دهد.

 نگرش مديران و کتابداران در ماايسه با کاربران نسبت به ارائه خددمات مزبدير بداالتر اسدت .بدا تيجده بده نادش اساسدی

مديران ،حوايت آنان از اين امر تأثیري مثبت در ارائه بهینه خدمات مزبير دارد.کتابداران از جوله ارکدان اساسدی و اصدلی ارائده
اين نيع خدمات محسيب میشيند و نگرش مثبت آنان در اين امر ،مسیر را هويارتر میسازد.

 تأملی در عد آشنايی کاربران و نبيد برنامههاي آميزش ايدن نديع خددمات ،ضدريب بداالرفتن نگدرش کداربران و حتدی

مسئيالن را افزايش میدهد.

 مديران کتابخانههاي دانشگاهی در برنامههاي آتی خيد ارائده خددمات اطدالعرسدانی از طريدق ابزارهداي اترترونیردی را

مدنظر داشتهاند .اين امر میتياند نشانگر اهویت باتايه مدديران بدراي افدزايش جدذابیت و سدهيتت ارائده خددمات اطدالع رسدانی
درکتابخانهها باشد.

 کوبيد تجهیزات سختافزاري و نر افزاري در ارائه خددمات اطدالعرسدانی اترترونیردی نیدز از محددوديتهداي اجدراي

برنامههاي مزبير است؛ و بیانگر نیاز به طرحريزي و اجراي منسجم برنامههاي مربيطه درکشير میباشد.
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 هوچنین به منظدير اجدراي مناسدب برنامدههداي اطدالعرسدانی اترترونیردی بردارگیري نیروهداي متخصدص ضروريسدت.
کتابخانههاي دانشگاهی ايران از نیروهاي غیرمتخصص کتابداري نیز در اجراي خدمات اطالع رسانی خيد اسدتفاده کدرده اسدت.
مورن است اين امر در زمینه اجراي خدمات به صيرت اترترونیری محدوديت ايجاد کند؛ بديهی است که نیروهداي متخصدص
کتابداري در طی تحصیل خيد آميزشهاي الز را ديدده و بهتدر مدیتيانندد خددمات اطدالعرسدانی را بدا اسدتفاده از برنامدههداي
اترترونیری ارائه دهند.
یافتههای بررسی خدمات امانت الکترونیکی
 کاربران کتابخانههايدانشگاهی ايران نسبت به ارائه خدمات امانت بصيرتاترترونیری آشنايیکوی دارندد .نگدرش ايدن
گروه نسبت به ارائه اين نيع خدمات در حد متيس است.آشنايی اندک کاربران با چنین خدماتی میتياند دتیدل عدد آمديزش
مناسب و يا عد روبهروشدن با چنین خدماتی در هیچ مرکزي باشد .امانت اترترونیری در حداقل ،آنگينده اسدت کده خددمات
جانبی امانت(جستجي ،رزرو و توديد منابع کتابخانهاي) با استفاده از نر افزار انجدا شديد .در حاتیرده در ايدن حدد نیدز کداربران
آشنايی محليبی ندارند.

 يافتههاي اين پژوهش نشانگرآن اسدت کده آشدنايی و نگدرش مدديران کتابخاندههداي دانشدگاهی نسدبت بده ارائده اماندت

اترترونیری درحد متيس به باال بيده است.

 کتابداران نیز به عنيان عامالن مستایم امانت سنتی مندابع کتابخاندهاي آشدنايی و نگدرش پدايینتدري بدا ارائده اترترونیردی

خدمات امانت داشتهاند .دتیل پايینتربيدن اين نگرش را میتيان در تلادی کتابدداران از خددمات اماندت جسدتجي کدرد؛ بدا ايدن
برداشت که رايانه و نر افزار مانع ارائه خدمات تيس کتابدار است.

 برنامه ارائه امانتکتابخانهاي اترترونیری در برنامههايآتیکتابخانههاي دانشگاهی منظير شده است .اين میزان درماايسده

با وجيد برنامههاي ارائه مرجع و اطالعرسانی اترترونیری کوتر بيده است.

 تجهیزات نر افزاري و سخت افزاري الز براي ارائه امانت اترترونیری در کتابخانههاي دانشگاهی در حد محليب نیست.

اتبته کوبيد تجهیزات رايانهاي کتابخانههاي ميرد پژوهش ،بده منظدير ارائده ايدن نديع خددمات کوتدر از سداير خددمات عوديمی
اترترونیری است.

 هوانند ساير خدمات کتابخانهاي ،امانت منابع با استفاده از ابزارهاي اترترونیری نیز نیاز به کتابدداران متخصدص و متبحدر

دارد .چرا که در اجراي اين برنامه ها کتابداران متخصص ناش اصلی را دارند .جامعده پدژوهش حاضدر در ايدن زمینده نیدز دچدار
ضعف میباشد .اجراي ميفایتآمیز طرحهاي اترترونیری نیاز به رفع ضعفهاي ميجيد دارد که برارگیري نیروهاي متخصدص
ناشی پرثور ايفا خياهد نويد.
نتیجهگیری
اين بررسی نشان داد که نگرش مديران ،کتابداران و کاربران نسبت به ارائده ايدن نديع خددمات ،مثبدت اسدت .از بدین خددمات
سهگانه مذکير ،ساباه ارائه امانت اترترونیری در کتابخانههاي ميرد بررسی ،بسیار بیشتر بيده اسدت .برنامده ارائده خددمات عوديمی
اترترونیری در اين مراکز در حد بااليی وجيد داشته است .تجهیزات نر افزاري و سختافزاري الز بدراي ارائده خددمات عوديمی
اترترونیری کتابخانههاي دانشگاههاي آزاد ،بیش از ساير دانشگاهها و در دانشگاههاي وزارت بهداشت کوتر از سايرين بيده اسدت.
از تحا تحصیالت و تخصص کتابداران نیز دانشگاههاي آزاد و وزارت علي از بین جامعه پژوهشی داراي وضعیت بهتري هستند و
کتابخانههاي دانشگاههاي وزارت بهداشت ضعیفترين میباشند.
میزان آمادگی کتابخانههاي دانشگاهی براي ارائه خدمات عويمی اترترونیری را میتيان بدين صيرت ترسیم کرد:
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وزارت علوم
وزارت بهداشت
دانشگاه آزاد
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نتیجه ديگر از پژوهش حاضر اين است کده آمديزش خددمات عوديمی اترترونیردی و نحديه اسدتفاده از آنهدا بدراي کداربران و کتابدداران
کتابخانههاي دانشگاهی میبايست از جوله ملزومات اساسی برنامهها ي آتی مديران و مسدئيتین امدر در زمینده آمدادگی اترترونیردی ايدن مراکدز
باشد.
هوچنین با تيجه به گرايشکاربران به مياردي از جوله استفاده مؤثرکتابداران از ايویل براي پاسخگييی به منابع مرجع ،میبايست اين امدر،
بیشتر ميرد تيجه مديران و کتابداران کتابخانههاي دانشگاهی باشد تا ارائه خدمات مرجع و نیز ساير خدمات عوديمی اترترونیردی بدا اسدتفاده از
تسهیالت فناورانه ،بهتر و مؤثرتر صيرت بگیرد .شايان ذکر است که با تيجه به اين بررسی ،از بین اندياع خددمات عوديمی اترترونیردی ،توايدل
کاربران کتابخانههاي دانشگاهی به خدمات مرجع اترترونیری نسبت به اطالعرسانی اترترونیری و امانت اترترونیری در حد بیشتري است.

منابع
اسویت ،ماتري و ماي
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