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 چکیده

 و حملقابل ابزار عنوانبه هوشمند و همراه هایتلفن ظهور به توجه اب هدف:
 دانشگاهی هایکتابخانه است الزم بودن، پرطرفدار و جدید یهایفناور در قدرتمند

 ابزار این طریق از کاربران به خدمات ارائه به جدید، هایفناوری با همراهی برای
 هوشمند همراه هایتلفن از استفاده کانام بررسی به مقاله این. کنند توجه قدرتمند

 .پردازدمی کتابداران دیدگاه از آن خدمات ارائه و ایران دانشگاهی هایکتابخانه در

 دسترس در و هدفمند گیرینمونه از حاضر پژوهش در پژوهش: شناسیروش

 و رضوی خراسان استان دانشگاهی کتابخانه 11 پژوهش آماری جامعه. شد استفاده
 پرسشنامه و ستیلچک از هاداده گردآوری برای. هستند آن در شاغل بدارکتا 79

 و تجزیه مورد SPSS افزارنرم کمک با پژوهش هایداده. شد استفاده ساختهمحقق
 .گرفتند قرار تحلیل

 و یافزارنرم تجهیزات دانشگاهی هایکتابخانه که دهدمی نشان هایافته ها:یافته

 آنها. ندارند هوشمند همراه تلفن طریق از خدمات ارائه برای مناسب یافزارسخت
 این آموزش برای الزم بودجه اما دارند فناوری تجهیزات خرید برای کافی بودجه

 کافی متخصص نیروی همچنین. ندارند را خود کارکنان و کتابداران به فناوری
 73/3) دهندهپاسخ انکتابدار بیشتر. ندارند نیز را کاربران به خود خدمات ارائه ةنیدرزم

 از بیش و دارند تمایل هوشمند همراه تلفن طریق از مختلف خدمات ارائه به( درصد
 .هستند موافق امانت بخش در خدمات ارائه با همه

 ارائه برای افزارنرم و افزارسخت تهیه در باید هاکتابخانه :یریگجهینتبحث و 
 مشخصی بودجه. کنند مهیا را ریبهت شرایط هوشمند همراه تلفن طریق از خدمات

 نیروی استخدام به و بگیرند نظر در کتابداران و کارکنان به فناوری آموزش برای را
داشته  بیشتری ها توجهکتابخانه در نوین هایفناوری خدمات ارائه برای متخصص

 .باشند

 

 هاي کليديواژه
 .یدانشگاه یهاکتابخانه ،نینو یهایفناور ،هوشمند تلفن ،تلفن همراه

 

Abstract 
Purpose: With the appearance of a smartphone as a 

portable and powerful tool in the new technology and 
popularity of it, it is necessary for libraries and especially 
academic libraries for keeping pace with new 
technology,pay attention to offering their services to by it.In 
this paper, the feasibility of the use of the smartphone in 
academic libraries for their services from point of view of 
librarian was investigated. 
Methodology: The population of this paper is 11 academic 

library and 79 librarian that work there.Data was gathered 
by checklist and questioner and was analyzed by SPSS. 
Finding: Finding showed that academic libraries do not 
have enough software and hardware equipment for offering 
their services by a smartphone. They have enough budget 
for buying technology equipment but they do not have 
necessary budget for training it to librarian and users.Also 
they do not have enough professional librarians for using a 

smartphone. Most of librarian (73.3) want to use smart 
phone for different services and they like to use it more for 
circulation. 
Conclusion: Academic libraries must provide better 
condition in software and hardware equipment until they 
can use a smartphone for their services.Also they must have 
a specific budget for training new technology like 
smartphone to their librarians and their users.They also 
must pay more attention to the employment of professional 

librarians for better service.Most librarians desire to use 
smart phone very for their different services especially the 
circulation services and for this reason they must provide 
suitable condition like SMS panel for offering this service. 
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 همقدم
 گذشته چند سالامروزه تعداد کاربران تلفن همراه نسبت به 

افزایش یافته است. نسل جدید  طور چشمگیریبه
هوشمند، به دسکتاپ یک رایانه قدرتمند برای  یهایگوش

اند. با دسترسی به شبکه مخابرات در شدهکاربران آنها بدل 
افراد  هر نقطه و هر زمانی، تلفن همراه تغییری را در زندگی

های روزمره طوری که فناوری در فعالیتهایجاد کرده است ب
نامرئی شده است. در واکنش به این روند، بسیاری از  باًیتقر

تجاری، این روش  یوکارهاکسبتولیدکنندگان اطالعات و 
 اند.ذیرفته و از آن استقبال کردهدسترسی به اطالعات را پ

های تجاری و کاربران از سازمان ،امروزدر دنیای 
انتظار دارند در وب حضور  تنهانه یرانتفاعیغهای سازمان

فعال داشته باشند بلکه همچنین توقع دارند خدمات خود را 
متناسب با نیازهای کاربران از طریق تلفن همراه ارائه دهند 
تا به سهولت برای کاربران در دسترس بوده و نیز باعث 

ها در د. کتابخانهش نشایهانهیهزجویی در زمان و صرفه
 کندترتا حدودی در این زمینه  هامقایسه با دیگر سازمان

برخی معتقدند در  اگرچه(. 2012اند )کرکوسکی،عمل کرده
اینترنت و وب  دراطالعاتی امروز که اطالعات آزادانه  ةجامع

ربط است اما بسیاری موجود است، وجود کتابخانه بی
نخواهند شد بلکه تکامل  ها منسوخمعتقدند که کتابخانه

از مکانی که اطالعات در  جیتدربهها خواهند یافت. کتابخانه
آن به شکل فیزیکی در دسترس باشند تبدیل به ابزاری 

اینترنت  موجود دربرای دسترسی سریع و آسان به اطالعات 
تر است که ای موفقخواهند شد. به این ترتیب کتابخانه

ا با حداکثر توانایی بالقوه خود های جدید و مناسب رفناوری
بکار گیرد. فناوری استفاده از تلفن همراه و هوشمند یکی از 

اصلی است که کتابخانه باید برای ارائه خدمات  یهانهیزم
به اطالعات برای کاربرانش به آن  ترعیسربهتر و دسترسی 

 توجه کند.
ابزار  عنوانبههمراه و هوشمند  یهاتلفنظهور 

و توانمند بسیار مورد توجه عموم قرار گرفته است.  حملقابل
میان  ابزاری که در ابتدا تنها با هدف برقراری ارتباط کالمی

تر شدن آن، افراد شکل گرفت، با تکامل تدریجی و پیشرفته
های شخصی شده است. امروزه تلفن همراه جایگزین رایانه

کند های شخصی عمل میجایگزین رایانه عنوانبههوشمند 
، تغییرات فراوانی را در زندگی اجتماعی، فرهنگی، علمی و

 روزروزبهاقتصادی و شخصی افراد ایجاد کرده است. افزایش 
این وسیله و نقش مهم آن در جامعه باعث شده است  ییکارا

های مختلف به آن توجه خاصی شود. از طرفی تا در حرفه
 حائزار جوان نیز بسی ةگسترش این ابزار در میان جامع

 اهمیت است.
دلیل وابسته نبودن به یک ارائه خدمات تلفن همراه را به

مکان، قابلیت در دسترس بودن در هر زمان، سرعت 
دستگاه، سادگی کار با آن برای عموم افراد و نیز شخصی 

 ،درواقعبودن هر دستگاه از اهمیت فراوانی برخوردار است و 
 آید.شمار میبا این فناوری به  همراه مزیت خدمات

تقسیم کرد:  دودستهتوان به خدمات تلفن همراه را می
. (1389)کیانی،  «سایر خدمات»و  «خدمات ارتباطی»
توان گفتگوی سیار تلفن همراه را می «خدمات ارتباطی»

، یاچندرسانهتلفنی، خدمات پیام کوتاه متنی، خدمات پیام 
و  دیوییرا یهابسته خدمات وب و اینترنت، خدمات عمومی

در خدمات غیرارتباطی، خدماتی نظیر سامانه  بلوتوث دانست.
ها، ، حافظه برای نگهداری انواع فایلجهانی ابیمکان

های صوتی و تصویری، ذخیره و پخش انواع فایل
و امکان ویرایش آنها، پخش  یبردارلمیفو  یبردارعکس

و ، تقویم، بازی حسابنیماشزنده رادیویی و تلویزیونی، 
 مختلف دیگر دانست. یافزارهانرمانواع 

بر اینترنت تلفن همراه و خدمات و کاربردهای مبتنی
هوشمند روش زندگی افراد را دچار تغییر ساخته است. 
امروزه تلفن همراه و هوشمند، تنها یک دستگاه همراه برای 

توان با آن ای است که میصحبت کردن نیست بلکه وسیله
گفتگوی تصویری، جستجو در وب و یا  به فرستادن ایمیل،

بازی کردن پرداخت. در همین زمان روشی که افراد با 
اطالعات، ارتباط برقرار کرده و به اطالعات دسترسی دارند 

در گذشته به کتابخانه  که یمردمنیز تغییر یافته است. 
خود دسترسی پیدا  ازیموردنکردند تا به اطالعات مراجعه می

صورت آنالین قادرند به آن اطالعات هکنند امروزه ب
دسترسی داشته باشند. همچنان که طیف نیاز اطالعاتی بشر 

کند تا ها برای کتابداران نیز رشد میکند، فرصترشد می
ها نیازمند آن هستند تا . کتابخانهسازنداین نیازها را برآورده 

خود را با نیازهای رو به تغییر کاربران خود هماهنگ سازند. 
تواند نیازهای اطالعاتی رائه خدمات بر روی تلفن همراه میا

اطالعاتی را برآورده سازد و حتی فرصت  ةکاربران جامع
دهد تا از طریق این ها قرار میبیشتری را در اختیار کتابخانه
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فناوری پرطرفدار، کاربران گریزان از کتابخانه را به سوی 
ل فرهنگی در باعث تحو جهیدرنتاین سازمان جذب کرده و 

جامعه شود. افراد به فرایندهای مرتبط با کتابخانه مانند 
مطالعه از طریق تلفن همراه خود تمایل زیادی نشان 

در  2013دهند. در پژوهشی که توسط آلکوک در سال می
درصد افراد دارای  71بریتانیا انجام گرفت مشخص شد که 

 کنند.می پد خود برای خواندن کتاب استفادهپد، از آیآی
های دانشگاهی نیز باید در این میان کتابداران کتابخانه

 فناوریتالش کنند تا بتوانند خدمات خود را از طریق این 
دانشجویان و محققان  پرطرفدار به کاربران خود عرضه کنند.

کنند و زندگی می 24/7/356امروزه در جهان دیجیتالی 
های ابخانهبا این محیط کتابداران کتبرای همگامی 

دانشگاهی باید به ایجاد تغییرات در نوع ارائه خدمات خود 
بپردازند تا بتوانند جایگاه خود را در میان کاربران خود حفظ 

 کرده و حتی موقعیت خود را بهبود بخشند.
های دانشگاهی فراوانی هستند در سراسر دنیا کتابخانه

اند و در هکردرا آغاز که ارائه خدمات از طریق تلفن همراه 
جامعی را انجام  یرساناطالعاین باره بر روی سایت خود نیز 

اند. برای مثال کتابخانه مموریال کولینز دانشگاه پاگت داده
 یهاگاهیپا، امکان دسترسی به فهرست کتابخانه، 1سوند

اطالعاتی و خدمات مرجع خود را برای دانشجویان و اعضای 
ساخته  ریپذامکاناه از طریق تلفن همر خود یعلمئتیه

امکان پژوهش برای آنها را در هر مکان و  جهیدرنتاست و 
 زمانی فراهم ساخته است.

خواهند همگام با ( برای کتابدارانی که می2013آلکوک )
فناوری روز باشند و بتوانند در ارائه خدمات از طریق تلفن 

هایی را ضروری بر همراه موفق باشند داشتن مهارت
 شمارد:می

 داشتن مهارت فناوری اطالعات 

 ارتباطات ةداشتن مهارت درزمین 

 داشتن مهارت در امر مشارکت 

 تمرکز بر کاربر 

 مهارت در پژوهش 

شده، او داشتن دانش  های یادبر مهارتعالوه
خواهند با تلفن های زیر را برای کتابدارانی که میهنیدرزم

 داند:همراه خدمات ارائه کنند را ضروری می

 ؛های مختلف تلفن همراهیی با دستگاهآشنا -

                                                                   
. http://www.pugetsound.edu/academics/academic-

resources/ collins-memorial-library/ 

 ؛مختلف تلفن همراه یافزارهانرمآشنایی با  -

 ؛یابیمکانخدمات  -

نمای فیزیکی زنده، مستقیم یا  هک 2واقعیت افزوده -
که  غیرمستقیم )و معموالً در تعامل با کاربر( است

 ؛کندعناصری را پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه می

 ماتریسی یا بارکد یک رمز که 3کیو.آر آشنایی با کد -
 .دوبُعدی است

 طریق تلفن همراهاز تواند ها میماتی که نیز در کتابخانهدخ
 شوند:دسته تقسیم می 3ارائه شود به 

 ؛محتوای کتابخانه )کتاب و مقاله( -

خدمات کتابخانه )جستجو، آمارها، مدیریت مجموعه،  -
 ؛امانت(

یابی، نمحتوا/ خدمات خاص کتابخانه )خدمات مکا -
 .، واقعیت افزوده(کیو.آر کدهای

های مختلفی در حوزه ارائه خدمات از طریق پژوهش
 اختصاربهها صورت گرفته است که تلفن همراه در کتابخانه

 شود.آنها توضیح داده می ةدربار
توسط عبدالکریم، داروس و  2006پژوهشی در سال 

ی هاکاربرد تلفن همراه در کتابخانه ةحسین، دربار
 ةدانشگاهی در مالزی صورت گرفت. در این پژوهش نحو

ة از خدمات تلفن همراه در میان دانشجویان دور یبرداربهره
کارشناسی دو دانشکده از دانشگاه دولتی مالزی انجام 

 انیپاسخگوهای این پژوهش نشان داد نگرش گرفت. یافته
 خدمات ةبرای استفاده از کاربرد خدمات تلفن همراه درزمین

مثبت است و آنها تمایل دارند  یرساناطالعکتابداری و 
ای را از طریق تلفن همراه دریافت دارند. خدمات کتابخانه

همچنین درصد باالیی از دانشجویان در این پژوهش میزان 
رضایت خود را نسبت به استفاده از این خدمات در صورت 

 ارائه آن از طرف کتابخانه دانشکده خود نشان دادند.
انجام  2007در پژوهشی دیگر که توسط هرمان در سال 

ایمیل و چت برای  یجابهگرفت، استفاده از پیامک متنی 
های ای مورد بررسی قرار گرفت. یافتهارائه خدمات کتابخانه

این پژوهش نشان داد که استفاده از پیامک متنی به 
با دهد تا از طریق رسانه آشناتری این امکان را میکتابخانه 

به کتابدار »عبارت  جهیدرنتدانشجویان در ارتباط باشند. 
قسمتی از خدمات اطالعاتی  «پیامک کنید و از او بپرسید

کتابخانه انستیتو سوت بانک شد که البته این خدمات 
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شود. با استفاده از این اطالعاتی شامل ایمیل و چت نیز می
خود را  مرجع سؤاالت یراحتبهتوانند خدمات دانشجویان می

آن را بر روی  به کتابدار کتابخانه پیامک کرده و جواب
 گوشی همراه خود دریافت کنند.

( به 2010در پژوهشی دیگر، کامینگس، مریل و برلی )
آنها در  ریتأثهای تلفن همراه و بررسی کاربرد دستگاه

دانشگاه ایالتی »دانشگاهی در  یهاکتابخانهخدمات 
دست  هاافتهیدر مقاله خود به این پرداختند. آنها  «واشنگتن

 یهادستگاهدرصد افراد پاسخگو که خود  4/58یافتند که 
تلفن همراه با قابلیت دسترسی به وب را دارند، تمایل دارند 
تا اپک کتابخانه را با استفاده از ابزارهایی مانند دستیارهای 

تلفن همراه با قابلیت دسترسی به  یهایگوشو یا  شخصی
 جو کنند.وب جست

آنالین توسط آشفورد  صورت بهدر پژوهش دیگری که 
انجام گرفت، نظر  متحدهاالتیادر  2012و ژیگن در سال 

ها ی موبایل در کتابخانهفناورکتابداران در مورد استفاده از 
بررسی شد. در این بررسی نظریات کتابداران در دو بخش 

های کتابخانهو کتابداران های عمومی کتابداران کتابخانه
ای ارائه نتایج جداگانه هرکدامدانشگاهی بررسی شد و برای 

های دانشگاهی کتابخانه ةهای پژوهش درزمینشد. یافته
نشان داد که کتابداران این حوزه به ارائه خدمات از طریق 

ی تلفن همراه اشتیاق زیادی نشان دادند و از آن برای فناور
ای که در کردند اما نکته تقویت ارائه خدمات خود استقبال

این حوزه مطرح کردند بحث زمان بود. آنها بر این باور 
تواند جوابگوی تعداد بودند که تعداد اندک کتابداران نمی

فراوان کاربران متقاضی این امر باشد و کتابداران فرصت 
 از کافی برای آموزش این خدمات به کاربران خود ندارند.

ه کافی نیز در این زمینه ندارند. طرفی ذکر کردند که بودج
بودن و نداشتن  برنهیهز زین یعمومهای کتابداران کتابخانه

ای خود از بودجه کافی را برای ارائه خدمات در کتابخانه
 طریق تلفن همراه عنوان کردند.

در این حوزه صورت گرفته  ییهاپژوهشدر ایران نیز 
ت پیام به بررسی خدما 2009علیمحمدی در سال  است.

های دانشگاهی در ایران پرداخت. این کوتاه در کتابخانه
پژوهش بر روی دانشجویان و اساتید دانشگاه 

نشان داد  هاافتهیتهران( انجام گرفت و  معلمتیترب)خوارزمی
درصد( دارای  94در پژوهش ) کنندهشرکتکه اکثر افراد 

                                                                   
.  PDA 

ارتباط با تلفن همراه هستند و تمامی آنها از پیام کوتاه برای 
نشان داد که پیام  هاافتهیکنند. اما افراد دیگر استفاده می

تواند کانال ارتباطی قدرتمندی در کوتاه متنی نمی
های دانشگاهی ایران باشد. نتایج پژوهش نشان از کتابخانه

تمایل دانشجویان به استفاده از تلفن همراه را در این زمینه 
آن بود که پاسخ ضعیفی برای حاکی از  هاافتهینشان داد اما 

استفاده از خدمات پیام کوتاه در خارج از دانشگاه برای 
ای وجود دارد. دریافت اطالعات و خدمات کتابخانه

 فناوریدی بر این عقیده است که شاید محدودیت معلیمح
پیام کوتاه )تعداد کاراکترهای محدود برای فرستادن پیام( 

 علت این امر بوده باشد.
هشی دیگری که توسط نازی و قاسم پور در سال در پژو

کتابداری در رابطه با ارائه  ةانجام گرفت، دیدگاه جامع 1391

های بر تلفن همراه در کتابخانهای مبتنیخدمات کتابخانه
شده نشان داد که  های پژوهش ذکریافته .کشور بررسی شد

فن از مکالمات و پیام کوتاه تل دهندهپاسخ کتابداران یتمام
درصد آنها استفاده از  5/63کنند. همچنین خود استفاده می

دانند. تلفن همراه را در محیط کتابخانه مزاحمت آفرین نمی
در میان خدمات پیشنهادی، کتابداران تمایل زیادی به 

ها و منابع جدید رسانی درباره کتاباستفاده از خدمات آگاهی
 با ارسال پیامک نشان دادند.

مقدم در فر و شریفگری که توسط علویدر پژوهش دی
ارائه خدمات  یابینهیزمصورت گرفت، به بررسی  1393سال 

تلفن همراه در کتابخانه آستان قدس رضوی پرداخته شد. 
های پژوهش فوق نشان داد که اکثر کاربران تمایل یافته

دارند تا از خدمات کتابخانه به کمک تلفن همراه بهره 
کتاب و منابع جدید  یهاتازهن اطالع از بگیرند. در این میا

از طریق پیامک از مقبولیت باالیی در میان کاربران 
ها را به استفاده بود. نتایج پژوهش فوق، کتابخانه برخوردار

 کند.های تلفن همراه توصیه میاز امکانات و توانمندی
برای همگام ماندن با روند فناوری اطالعات، توجه به 

های دانشگاهی ایران ضروری است. کتابخانه تلفن همراه در
با توجه به اینکه در اکثر کشورهای توسعه یافته، 

، سرعت و یریپذانعطافهای دانشگاهی به دالیل کتابخانه
سهولت استفاده از تلفن همراه به ارائه خدمات خود با تلفن 

، باید در ایران نیز امکان ارائه این خدمات اندآوردههمراه رو 
د بررسی و ارزیابی قرار گیرد و شرایط برای ارائه خدمات مور

های سنجی باید در محیطمهیا شود. در ابتدای امر امکان
ها در دانشگاهی صورت گیرد تا مشخص شود دانشگاه
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کجای راه قرار دارند و چه شرایطی برای ارائه خدمات در 
 این زمینه دارند و چه شرایطی را باید مهیا سازند.

های اندکی در این حوزه در ایران پژوهش تاکنون
صورت گرفته است که در یکی تنها ارائه خدمات با پیام 
کوتاه متنی در دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است 

 ة( و در دیگری دیدگاه کل جامع2009، )علیمحمدی
برای استفاده از خدمات تلفن  هاکتابخانه یتمامکتابداری در 

 ،(. بنابراین1392پور،قاسم )نازی، همراه بررسی شده است
های دانشگاهی کمبود پژوهش در این زمینه در کتابخانه

شدن اهمیت و جایگاه تلفن آشکار است. با توجه به مشخص
یک فناوری پیشرفته و فراگیر، الزم است  عنوانبههمراه 
 منظوربههای دانشگاهی ایران هایی در کتابخانهارزیابی

ابزاری در جهت اهداف  عنوانبهاده از آن بررسی امکان استف
شود با کتابخانه صورت بگیرد. در این پژوهش تالش می

های دانشگاهی، امکان توجه به شرایط خدمات کتابخانه
های دانشگاهی استفاده از تلفن همراه و هوشمند در کتابخانه

 .از دیدگاه کتابداران مورد بررسی قرار گیرد
 زیر است: سؤاالتن پاسخ به پژوهش حاضر در پی یافت

 یافزارسختو  یافزارنرمآیا کتابخانه دانشگاهی شرایط  .1
 مناسب برای ارائه خدمات از طریق تلفن هوشمند را دارد؟

آیا کتابخانه دانشگاهی نیروی انسانی کافی و کارآمد  .2
 جهت ارائه خدمات از طریق تلفن هوشمند دارد؟

رای ارائه خدمات از دانشگاهی بودجه کافی ب آیا کتابخانه  .3
 طریق تلفن هوشمند دارد؟

آیا بین تمایل کتابداران به ارائه خدمات با تلفن هوشمند   .4
و امکان ارائه خدمات کتابخانه از طریق تلفن همراه 

 ای وجود دارد؟رابطه

کتابداران تمایل دارند بیشتر کدام نوع خدمات خود را از  .5
 ند؟طریق تلفن هوشمند به دانشجویان ارائه ده

 

 پژوهش شناسیروش
از نوع پیمایشی توصیفی است. کاربردی و ژوهش حاضر پ

کتابدار  79و کتابخانه دانشگاهی  11، جامعه پژوهش حاضر
های در پژوهش حاضر از بین کتابخانه .است شاغل در آن

-دانشگاه یهاکتابخانهدانشگاهی استان خراسان رضوی، 

 2د که بیش از های زیر نظر وزارت علوم و دانشگاه آزا
)اطالعات مربوط به  هزار دانشجو دارند، انتخاب شدند

های موردنظر گرفته کتابخانه تیساوبز اتعداد دانشجویان 
کتابخانه  جزها با شرایط فوق . تمامی کتابخانهشد(

های پیام نور در این پژوهش دانشگاه فردوسی و دانشگاه

ه فردوسی مورد بررسی قرار گرفتند. کتابخانه دانشگا
دیگر مجهزتر و  یهاکتابخانهدلیل اینکه نسبت به به

آمده  به دست یهادادهاست و این امکان بود که  ترکامل
را  هاکتابخانهاز آن، نامناسب بودن تجهیزات در دیگر 

های انتخابی حذف شد. بپوشاند از مجموعه کتابخانه
خاص دلیل شرایط های دانشگاه پیام نور نیز بهکتابخانه

ابزار دند. شحذف  و سیستم آموزش از راه دور متمرکز بودن
ساخته پرسشنامه محققو  ستیلچکگردآوری اطالعات 

اول  سؤالبرای پاسخگویی به سه  ستیلچکاست. 
آخر  سؤالپژوهش و پرسشنامه برای پاسخگویی به دو 

تهیه  ستیلچکافراد پاسخگو به  پژوهش تهیه شده است.
ها و افراد پاسخگو به پرسشنامه بخانهشده، مدیران کتا

باشند. از میان ها میکتابداران دانشگاهتمامی 
پرسشنامه تکمیل و  75توزیع شده،  یهاپرسشنامه

برای تعیین میزان روایی، از روش اعتبار بازگردانده شد. 
 ستیلچککه برای تهیه محتوا استفاده شد. بدین منظور 

وهشی در این حوزه، از بر استفاده از متون پژعالوه
متخصصان فناوری اطالعات و مهندسین کامپیوتر برای 

بین تعدادی از  نیز پرسشنامهاستفاده شد.  ستیلچکتهیه 
کتابداری و کتابداران توزیع گردید و  دانشجویان دکتری

ارائه شده  یهاشنهادیپپس از آن با توجه به نظرات و 
 .دشامه اقدام نسبت به رفع ایرادها و اشکاالت پرسشن

 سؤاالتبه  ییپاسخگوپایایی پژوهش نیز، بعد از 
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد 

به درصد  78/0پژوهش ریب آلفای کرونباخ در این که ض
دهد ابزار پژوهش از پایایی قابل آمد که نشان می دست

 قبولی برخوردار است.

 

 پژوهش يهاافتهی
و  افزارسخت ةژوهش نشان داد که درزمینهای پیافته

 های مورد بررسی شرایط زیر را دارند.، کتابخانهافزارنرم
نشان  1که در جدول  طورهمانتجهیزات فناوری،  ةدرزمین

ها به اینترنت دسترسی کتابخانهاست، تمامی  داده شده
درصد از فیبر نوری استفاده  63/63دارند. در این میان 

درصد  36/36درصد از طریق کابل و  45/45کنند. می
درصد از طریق مودم به  18سیم دارند و تنها اینترنت بی

های مذکور از دایل شوند. در کتابخانهاینترنت متصل می
شود و همچنین برخی از آپ برای اتصال استفاده نمی

روش مختلف برای دسترسی به اینترنت دارند.  2کتابخانه 
مورد بررسی به رایانه دسترسی دارند.  یهاکتابخانه یتمام
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 2/18ها دستگاه اسکنر دارند اما تنها درصد کتابخانه 7/72
 36/36باشند و ها مجهز به پنل پیامک میدرصد کتابخانه

های مذکور از کتابخانه کدامچیهدستگاه سانترال دارند. اما 
ها دارای درصد کتابخانه 5/54دستگاه بلوتوث ندارند. 

افزارهای باشند و تمامی آنها از نرممستقل می تیساوب
گیرند. به لحاظ منابع کاربردی برای کتابخانه خود بهره می

 یهاگاهیپاها دارای درصد کتابخانه 45/45الکترونیکی نیز 
الکترونیکی  یهاکتابالکترونیکی پیوسته و ناپیوسته و نیز 

درصد  3/27تنها  که یصورتناپیوسته هستند در 
های الکترونیکی پیوسته بهره ها از کتاببخانهکتا
 گیرند.می

 یافزارنرموضعیت تجهیزات  .1جدول 
 هاکتابخانه یافزارسختو  

میزان دسترسی  نوع تجهیزات

 )به درصد(

 100 دسترسی به اینترنت

 100 رایانه

 7/72 اسکنر

 2/18 پنل پیامک

 36/36 دستگاه سانترال

 0 دستگاه بلوتوث

 5/54 مستقل تیساوب

 یهاکتاب
 الکترونیکی

 3/27 پیوسته

 45/45 ناپیوسته

 یهاگاهیپا
 الکترونیکی

 45/45 پیوسته

 45/45 ناپیوسته

 
نیروی انسانی شاغل در کتابخانه، بررسی ها نشان  ةدرزمین

 ةدرصد افراد شاغل در رشت 16/53ها، داد در این کتابخانه
شته کتابداری هستند درصد در غیر ر 83/46کتابداری و 

نشان داده  2ها به تفکیک مدرک در جدول که فراوانی آن
 5/13شود. از افراد شاغل غیر رشته کتابداری تنها می

 درصد در رشته کامپیوتر و فناوری اطالعات تخصص دارند.

 

 نیروی انسانی شاغل در کتابخانه به تفکیک رشته .2جدول 

 غیرکتابداری کتابداری 

 11 1 دیپلم

 2 2 کاردانی

 15 14 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد

24 8 

 1 1 دکتری

 37 42 کل

 
درصد  63/63ها نشان داد که وضعیت بودجه یافته ةدرزمین

ها بودجه مشخصی برای خرید تجهیزات فناوری دارند کتابخانه
درصد بودجه معینی برای خرید منابع الکترونیکی دارند  8/81و 

 1) درصد 9فناوری به کاربران تنها آموزش  ةاما درزمین
درصد  18آموزش فناوری به کارکنان تنها  ةکتابخانه( و درزمین

 کتابخانه( ردیف مشخصی در بودجه خود در این زمینه دارند. 2)
بین تمایل کتابداران به استفاده  یهمبستگبررسی ضریب 

از تلفن همراه و امکان ارائه خدمات تلفن همراه نشان داد که 
یب همبستگی بین آنها معنادار است و رابطه وجود دارد. از ضر

اند که استفاده درصد معتقد بوده 3/73میان کتابداران پاسخگو 
شود و از تلفن همراه باعث ارائه خدمات بهتر به دانشجویان می

اند و مشکالتی مانند درصد با این موضوع مخالف بوده 7/6تنها 
. بقیه نیز نظری در این باره اندتهساخبودن آن را مطرح  برنهیهز

 .اندنداشته
میزان مقبولیت  ةدربار های پرسشنامهیافته، 3جدول 

دهد. خدمات مختلف ارائه شده در کتابخانه را نشان می
 کامالً ) 5مخالفم( تا  کامالً) 1ها با مقیاس لیکرت از اولویت

زولی های توصیفی به ترتیب نشد که یافته یریگاندازهموافقم( 
مندی عالقه 3میانگین باالتر از  ةمیانگین آمده است و نمر ةنمر

دهد که براساس پاسخگویان را به خدمات مربوط نشان می
 خدمات مورد توجه کتابداران هستند.ها تمامی یافته
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 میزان مقبولیت خدمات مختلف ارائه شده .3جدول 

خدمات مختلف از طریق تلفن 

 همراه

انحراف  میانگین اکثرحد حداقل تعداد

 معیار

استفاده از پیامک برای ارسال اطالعات 
 های کتابمربوط به تازه

75 2 5 40/4 753/0 

 دریافت پیامک اخطار موعد تحویل کتاب،
 و جریمه ریتأخ، میزان رکردید

75 2 5 33/4 844/0 

ای با دسترسی به فهرست منابع کتابخانه
 تلفن همراه

75 3 5 23/4 727/0 

های در زمینه یرساناطالعیامک پ
 ها و سمینارهاگوناگون، نمایشگاه

75 2 5 19/4 771/0 

 950/0 17/4 5 2 75 پیامک موعد تحویل کتاب

آموزشی با کمک تلفن  یهالمیفارائه 
 همراه برای آشنایی با امکانات کتابخانه

75 2 5 17/4 876/0 

های الکترونیکی امکان استفاده از پایگاه
 وی تلفن همراهبر ر

75 2 5 11/4 863/0 

امکان استفاده از مجالت الکترونیکی بر 
 روی تلفن همراه

75 2 5 05/4 884/0 

استفاده از پیامک برای اشاعه گزینشی 
 اطالعات

75 2 5 4 838/0 

های الکترونیکی دریافت و بارگذاری فایل
 با استفاده از تلفن همراه

75 2 5 97/3 771/0 

 GPRS 75 1 5 95/3 956/0و  GPSامکانات استفاده از 

 093/1 89/3 5 1 75 امکان خدمات تمدید منابع اطالعاتی

امکان پرسش و پاسخ مرجع با کمک 
 تلفن همراه

75 1 5 87/3 004/1 

های الکترونیکی دریافت و بارگذاری کتاب
 از طریق بلوتوث

75 2 5 81/3 954/0 

استفاده از امکانات عکس گرفتن گوشی 
 همراه از منابع چاپی به کاربر

75 1 5 80/3 127/1 

استفاده از خدمات رزرو منابع اطالعاتی با 
 کمک تلفن همراه

75 1 5 77/3 087/1 
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 خدمات مورد توجه کتابداران برای ارائه از طریق تلفن همراه .1نمودار 

 

 64دهنده به پرسشنامه، نفر از کتابداران پاسخ 75از مجموع 
 7/94اند، را گذرانده ال دی. سی. آی. های مهارترهدرصد دو

درصد با پنل پیامک آشنایی  7/66درصد با ایمیل آشنا هستند. 
کاربردی کتابخانه کار کرده و  یافزارهانرمدرصد با  3/93دارند و 

درصد از افراد پاسخگو با پادکست و ویدئو  56آشنا هستند. 
 ها آشنایی ندارند.کست

ارائه داد  هتوان با تلفن همرامختلفی که می در مورد خدمات
دریافت پیامک اخطار موعد »افراد پاسخگو، بیش از همه با 
موافق  کامالً «جریمه و ریتأختحویل کتاب، دیرکردها، میزان 

خدمات رزرو »درصد( و کمترین میزان موافقت با  56اند )بوده
 درصد( بوده است. 7/30) «منابع اطالعاتی
باز، از کتابداران پاسخگو پرسیده شد که  سؤالدر یک 

شخصاً کدام نوع خدمات تلفن همراه را برای ارائه خدمات مناسب 
درصد  92/56نفر پاسخگو در این زمینه  65دانند که از می

را ذکر کرده  ریتأخخدمات امانت شامل تحویل تمدید و اطالع از 
انشجویان های کتاب به ددرصد اطالع دادن تازه 46/38بودند و 

را بیان کرده بودند. خدمات دیگری مانند مرجع الکترونیک، 
ها و تمامی مختلف مانند همایش یهابرنامه ةدربار یرساناطالع

مشاهده  1خدمات کتابخانه نیز ذکر شده بود که در نمودار 
 .دشومی

 

 گيريبحث و نتيجه
ر، های دیگهای پژوهش و بررسی نتایج پژوهشبا توجه به یافته

های های زیر را درباره ارائه خدمات در کتابخانهتوان تحلیلمی

 دانشگاهی داشت.
و  یافزارنرمها شرایط اول که آیا کتابخانه سؤالدر مورد 

مناسب برای ارائه خدمات از طریق تلفن همراه را  یافزارسخت
های دیگر نشان داد که وهش حاضر و پژوهشژهای پدارند. یافته

ز پیامک بسیار مورد توجه کاربران و کتابداران است برای استفاده ا
مثال دانشجویان در پژوهش عبدالکریم، داروس و حسین 

(، تمایل زیادی برای استفاده از پیامک داشتند و در 2006)
( مشخص شد که کتابداران 1391پور )پژوهش نازی و قاسم

در . همچنین تمایل زیادی به استفاده از پیامک نشان دادند
( استفاده از پیامک در 1393مقدم )وهش علوی و شریفژپ

کتاب و منابع جدید باالترین مقبولیت را در بین  یرسانیآگاه
 18های پژوهش حاضر نشان داد که تنها اما یافته کاربران داشت.

گیرند. های مورد بررسی از پنل پیامک بهره میدرصد از کتابخانه
ها کتابداران شاغل در این دانشگاه علیرغم آنکه درصد باالیی از

 ازجمله( با این ابزار آشنا هستند. با توجه به اینکه پیامک 7/66)
شود و در های همراه محسوب میخدمات پرطرفدار در گوشی
 رهوشمندیغها چه هوشمند و چه تمامی انواع مختلف گوشی

 امکان استفاده از این خدمات وجود دارد، همچنین استفاده از آن
مناسب  رساختیزها باید نیاز به آموزش خاصی ندارد، کتابخانه

و پرطرفدار را  نهیهزکماز این خدمات ساده،  یریگبهرهبرای 
( نشان داد که در 2009فراهم کنند. البته پژوهش علیمحمدی )

های دانشگاهی ایران تمایل زیادی به استفاده از پیامک کتابخانه
 یهاتیمحدودد علت این امر رسوجود ندارد که به نظر می

بود که در زمان انجام آن پژوهش وجود داشت و امروزه  فناوری
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 تا حدودی رفع شده است.
های های مختلف اتصال به اینترنت، یافتهشیوه ةدرزمین

( 2006پژوهش قبلی مانند پژوهش عبدالکریم، داروس و حسین )
ای ت کتابخانهنشان داد که اکثر کاربران تمایل دارند تا از خدما

سیم در تلفن همراه خود در محل کتابخانه بهره گیرند بر بیمبتنی
درصد از  3/36که پژوهش حاضر نشان داد تنها  در حالی
سیم در محیط کتابخانه های مورد بررسی از اینترنت بیکتابخانه

ها باید اتصال به اینترنت کتابخانه جهیدرنتکنند. خود استفاده می
سیم را مدنظر قرار داده و بسترهای مناسب در این یاز طریق ب

 زمینه را ایجاد کنند.
های پژوهش نشان دستگاه تلفن سانترال نیز یافته ةنیدرزم

گیرند ها از این دستگاه بهره میدرصد کتابخانه 6/36داد که تنها 
هایی که تمایل دارند خدمات تلفنی که این مقدار برای کتابخانه

خود فراهم کنند بسیار ناچیز است. نبود دستگاه برای کاربران 
ها مشکل دیگری است که از کتابخانه کدامچیهبلوتوث در 

برای ارائه خدمات از طریق تلفن همراه در  افزارسخت ةدرزمین
تواند دستگاه، کتابخانه می نیباوجوداها وجود دارد. کتابخانه

کترونیکی را های منابع الاطالعات اسکن شده، فایل یراحتبه
جویی زمان هم برای کاربران خود ارسال کند که باعث صرفه

 شود.برای کاربر و هم برای کتابدار می
های پژوهش بر کتابداران آمریکا نشان داد که آنها یافته 

بر تلفن همراه خود را از طریق تمایل دارند خدمات مبتنی
 نیچنهم( و 2012خود در دسترس قرار دهند ) تیساوب

( نشان داد که برای 1391های پژوهش نازی و قاسم پور )یافته
درصد کتابداران  5/49 ،ارائه خدمات مرجع از طریق تلفن همراه

. در پژوهش دانندرا بستر مناسبی برای این امر می تیساوب
( نیز بر امکان ارائه سایت بهینه شده 1393علوی و شریف مقدم )

های ن رایانه یا شرکتبرای تلفن همراه با کمک متخصصا
مناسب  تیساوبوجود  ،بنابراینشده است.  دیتأک یافزارنرم

ها گزینه دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد در برای کتابخانه
 های مورد پژوهش درصد کتابخانه 4/54که تنها  حالی
 سایت مستقل دارند.وب

ها خانهکتاب یافزارنرمو  یافزارسخت ةرسد درزمینبه نظر می
راه زیادی را برای رسیدن به شرایط مناسب برای بهره جستن از 
ارائه خدمات خود از طریق تلفن همراه دارند. با توجه به اینکه 

درصد  63/63های پژوهش در قسمت بودجه نشان داد که یافته
ها بودجه کافی برای خرید تجهیزات فناوری اطالعات کتابخانه

 3/73) اندموافقبا استفاده از این خدمات دارند و اکثر کتابداران 
باید خرید تجهیزاتی مانند دستگاه  ،رونیازا .درصد کتابداران(

سیم برای اتصال به شبکه بی یسازادهیپ بلوتوث، پنل پیامک،

مناسب مدنظر  تیساوباینترنت در محیط کتابخانه و طراحی 
 قرار بگیرد.

نیروی انسانی دوم پژوهش حاضر در مورد  سؤالة نیدرزم
های پژوهش حاضر نشان داد ها، یافتهکافی و کارآمد در کتابخانه

درصد افراد متخصص  16/53های دانشگاهی تنها که در کتابخانه
کتابداری شاغل هستند و بقیه را افرادی غیر رشته کتابداری 

های دانشگاهی برای دهند. با توجه به اینکه کتابخانهتشکیل می
دمات باید توسط افراد متخصص و کارآمد اداره ارائه مطلوب خ

های دیگر وجود افراد شاغل در کتابخانه در رشته متأسفانهشود 
دیگر از شود. افراد تر شدن امور کتابخانه میمانعی برای تخصصی

منابع مختلف اطالعاتی،  ةدلیل عدم آگاهی کافی دربارها بهرشته
زیادی در استفاده  یوربهرهتوانند خالقیت و خدمات مختلف نمی

( 2012) یکاوسکدر کتابخانه داشته باشند. برای مثال  فناوریاز 
همراه برای یک  یهاتلفنها در مقاله خود ایجاد اپلیکیشن

دهد و در آن به کتابخانه دانشگاهی را مورد بررسی قرار می
ها برای کاهش هزینه اهمیت دسترسی به منابع باز )اپن سورس(

دارد اما بسیاری از کتابداران غیررشته  دیتأکنه در این زمی
ها و مزایای های دانشگاهی با اپن سورسکتابداری در کتابخانه

های دانشگاهی بهتر است در کتابخانه ،آن آشنا نیستند. بنابراین
به استخدام افراد متخصص و کتابدار برای ارائه خدمات مطلوب 

 توجه بیشتری شود.
ها بودجه مناسب کتابخانه ةوهش درباربعدی پژ سؤال ةدربار

ها بودجه های پژوهش نشان داد که کتابخانهدر این زمینه، یافته
های خود دارند الزم برای تهیه تجهیزات فناوری را برای کتابخانه

اما در امر آموزش به کاربران و کارکنان خود بودجه مشخصی را 
بودجه مشخصی برای ها درصد کتابخانه 9. تنها اندنگرفته در نظر

درصد بودجه مشخصی برای آموزش به  18آموزش به کاربر و 
عدم . استاند که این تعداد بسیار اندک کتابداران در نظر گرفته

تواند یکی از دالیل عدم بودجه کافی در امر آموزش می وجود
ها با تلفن همراه باشد در استقبال از ارائه خدمات در کتابخانه

های یافته .داران به این امر بسیار راغب هستندکه کتاب حالی
( نیز نشان داد که کتابداران 2012پژوهش دیگری در آمریکا )

های دانشگاهی به ارائه خدمات از طریق تلفن همراه کتابخانه
تمایل زیادی دارند اما بودجه کافی برای ارائه خدمات و آموزش 

کند می دییتأته را های پژوهش حاضر نیز این نکآن ندارند. یافته
که علیرغم تمایل کتابداران به ارائه خدمات از طریق تلفن همراه 

آموزش برای کتابداران  ةدرصد موافق(، بودجه الزم درزمین 3/73)
ها برای و کاربران فراهم نشده است که این امر را باید کتابخانه

 مدنظر قرار بدهند. فناوریهمگام شدن با 
ژوهش که آیا بین تمایل کارکنان چهارم پ سؤال ةدربار
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کتابخانه و امکان ارائه خدمات از طریق تلفن همراه وجود دارد. 
ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه بین این دو وجود 

اند درصد( معتقد بوده 3/73دارد و از دید بیشتر کارکنان کتابخانه )
دانشجویان که استفاده از این ابزار باعث ارائه خدمات بهتر به 

های دارند. در یافته دیتأکهای قبلی نیز بر این نکته شود. یافتهمی
( و کامینگس، مریل 2006) الکریم، داروس و حسیندپژوهش عب

های پژوهش نشان داد که افراد پاسخگو ( نیز یافته2010و برلی )
مندی از خدمات کتابخانه با تلفن همراه هستند و مایل به بهره

دارند و  را اپک کتابخانه یجستجواز خدمات  یریگرهبهتمایل به 
 های دانشگاهی صورت گیرد.باید بسترسازی مناسب در کتابخانه

پنجم که تمایل کتابداران برای ارائه کدام نوع  سؤالدر 
ها نشان داد که دو خدمات یافته ،خدمات از طریق تلفن همراه بود

 یهاتازهوط به استفاده از پیامک برای ارسال اطالعات مرب»
اخطار، موعد تحویل کتاب،  یهاامکیپدریافت »و  «کتاب

)خدمات امانت(  بیشترین  «و جریمه ریتأخدیرکردها و میزان 
بازی که  سؤالمقبولیت را در دیگر خدمات پیشنهادی داشتند. در 

های نیز از کتابداران پرسیده شد نیز تحویل کتاب و اعالم تازه
 همراهبرای ارائه از طریق تلفن  کتاب را خدمات مناسب

به مشابهی  باًیتقرهای قبلی نیز یافته یهاپژوهشدر  دانستند.می
الکریم، داروس و حسین دآمده است. در پژوهش عب دست

ای بیشترین مقبولیت را در میان ( نیز تمدید اقالم کتابخانه2006)
 پورای داشت. در پژوهش نازی و قاسمدیگر خدمات کتابخانه

 ةدربار یرسانیآگاه»، (1393مقدم )فر و شریفو علوی (1391)
با  «ها و منابع جدید کتابخانه به اعضا از طریق پیامککتاب

درصد، پرطرفدارترین خدمات از سوی  80باالی مقبولیت 
رسد ارائه خدمات امانت کتابداران پاسخگو اعالم شد. به نظر می

و هم در میان کاربران از طریق پیامک هم در میان کتابداران 
بیش از خدمات دیگر مورد توجه است. با توجه به اینکه ارائه این 
خدمات نیاز به آموزش فراوانی ندارد زیرا اکثر کتابداران اظهار 
داشتند که با پنل پیامک آشنا هستند و نیز در میان کاربران نیز 
 پیامک سرویس پرطرفدار و آشنایی است. باید ارائه این خدمات

ها قرار بگیرد و شرایط استفاده از آن برای مورد توجه کتابخانه
 د.شکاربران در کتابخانه مهیا 

های های پژوهش حاضر نشان داد که کتابخانهیافته
جدید، راه زیادی را  فناوریدانشگاهی ایران برای همگام شدن با 

ها برای در پیش دارند. علیرغم اینکه بودجه مناسبی در کتابخانه
های اطالعاتی وجود دارد، اما بحث آموزش کتابدار رید فناوریخ

که مورد توجه قرار نگرفته است.  مهم استو کاربر نکته 
ها نیز باید پیش از همچنین وجود نیروی متخصص در کتابخانه

های پژوهش حاضر و پیش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به یافته
برای ارائه خدمات مطلوب  زیر یهاشنهادیپهای قبلی نیز پژوهش

 د.شوهای دانشگاهی ارائه میاز طریق تلفن همراه در کتابخانه

ها مانند پنل پیامک، های الزم در کتابخانهخرید فناوری -
سیم در محیط شبکه بی یسازادهیپدستگاه بلوتوث و 

 ؛کتابخانه برای ارائه خدمات مطلوب از طریق تلفن همراه

عنوان بستری برای ارائه خدمات همناسب ب تیساوبطراحی  -
 ؛از طریق تلفن همراه

 ؛هااستخدام نیروی انسانی متخصص در کتابخانه -

ها در امر استفاده از تلفن توجه به آموزش کاربران و کتابخانه -
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