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 چکیده

ابزار را  نیکه ا یارتباط شرفتهیپ هايیژگیاستفاده از تلفن همراه با و هدف:
خدمات  ۀتوسع يرا برا یبه تلفن همراه هوشمند بدل ساخته، بستر مناسب

 ،یتا آموزش و خدمات عموم يبه خدمات ضرور یاز دسترس ايکتابخانه
بر یتناستفاده از خدمات مب یحاضر، بررس فراهم آورده است. هدف پژوهش

 است. رانیا یدانشگاه هايتلفن همراه در کتابخانه
با استفاده از  یشیمایپژوهش به روش پ نهیشیمطالعه پ یط :یشناسروش

 هايتسایوب یبه بررس یکم کردیو با رو میابزار مشاهده مستق
 زانیاز منظر م رانیعلوم و بهداشت ا وزارت هايدانشگاه هايکتابخانه

 .تبر تلفن همراه پرداخته شده اسمبتنی خدمات از هاکتابخانه نیا منديبهره
 یدانشگاه هايکتابخانه تسایوب دهد،یپژوهش حاضر نشان م: هاافتهی

تلفن  تیاز قابل %6/15و  %7/11 بیبه ترت رانیعلوم و بهداشت ا وزارت
وزارت  یدانشگاه هايابخانهکت ۀجامع نیبرخوردارند. همچن پسندي همراه

تلفن  يکاربرد زارافنرم يدارا %8/7و  %8/9 بیبه ترت رانیعلوم و بهداشت ا
 بر تلفن همراه هستند.یارائه خدمات مبتن يهمراه برا

 پژوهش درخصوص تلفن همراه نیا هايافتهیبنابر  :يریگجهیو نت بحث
رت بهداشت بهتر از وزا یدانشگاه هايکتابخانه ها،تسایوب بودنپسند

 که  حالی در. انددهکروزارت علوم تالش  یدانشگاه هايکتابخانه
تلفن همراه،  بریمبتن ايکتابخانه افزاراز نرم منديصوص بهرهخدر

 یدانشگاه هايوزارت علوم نسبت به کتابخانه یدانشگاه هايخانهکتاب
 .اندوزارت بهداشت بهتر ظاهر شده

 
 هاي کلیديواژه
 ایران، وزارت علوم، وزارت بهداشت. ري تلفن همراه، کتابخانه دانشگاهیفناو

 

 
Abstract 
Purpose: The use of mobile phones with advanced 
communication features that makes this tool a 
smartphone has provided a good platform for 
developing library services from access to essential 
services to education and public services. The 
purpose of this study was to investigate the use of 
mobile-based services in Iranian university 
libraries. 
Methodology: In this study, the research was 
conducted using a survey method using direct and 
quantitative approach to investigate the extent to 
which the libraries' websites of Iran's Ministry of 
Science and Health have mobile based services. 
Findings: The results of the research show that the 
academic libraries of the Iranian Ministry of 
Science and Health have %11.7 and 15.6% 
mobile-friendly websites. Also, in the society of 
academic libraries in Iranian Ministry of Science 
and Health %9.8 and %7.8 respectively have 
mobile library application for providing mobile-
based services. 
According to the findings of this research on 
mobile-friendly websites, academic libraries of the 
Ministry of Health have better position than the 
Conclusion: academic libraries of the Ministry of 
Science. While the academic libraries of the 
Ministry of Science are better than the Ministry of 
Health's academic libraries, with regard to the use 
of mobile library application. 
 
Keywords 
Mobile Technology, Iranian Academic Library, Ministry 
of Science, Ministry of Health. 
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 همقدم
جایگاه  عنوان یک وسیله ارتباطی،تلفن همراه هوشمند، به

پیدا کرده و به جزئی  بشر امروزيمهمی در زندگی 
از مناسبات زندگی روزمره تبدیل شده است  ریناپذییجدا
که ممکن است بسیاري از افراد زندگی بدون آن  ياگونهبه

 وزاده (مهدي تلقی کنند نامطلوب کمدسترا ناممکن یا 
 .)1393 ،خوشنام

هاي پیشرفته ارتباطی استفاده از تلفن همراه با ویژگی
که این ابزار را به تلفن همراه هوشمند بدل ساخته است، 

اي از خدمات کتابخانه ۀبستر مناسبی را براي توسع
دسترسی به خدمات ضروري تا آموزش و خدمات عمومی 

کتابخانه «فراهم آورده و مفهوم جدیدي در دنیا با نام 
را شکل » مراهکتابخانه ه« اختصاربهیا  »الکترونیک همراه

مفهوم کتابخانه همراه، بیشتر بر تعامل  ،واقعداده است. در
کید أهاي همراه تبین کاربران و کتابداران از طریق فناوري

 دارد.
طور گسترده در هاي تلفن همراه بهامروزه دستگاه

عنوان مثال شود. بههاي گوناگون شغلی استفاده میزمینه
د جهت دسترسی به هاي همراه خوپزشکان از تلفن

اطالعات پزشکی مانند یافتن اطالعات دارویی، بررسی 
 دارویی و حتی تجویز دارو و نسخه استفاده  مداخالت

نگاران و اصحاب رسانه نیز با استفاده از نمایند. روزنامهمی
همراه خود اقدام به ضبط صدا،  عملکردهاي متفاوت تلفن

کنند. در روزآمد می تصویر، ویدئو و اطالع یافتن از اخبار
با  کارهاي کوچکواین میان درصد زیادي از کسب

همراه و اینترنت از این ظرفیت  استقبال از همگرایی تلفن
 ،(نبی پور برنداقتصاد خود بهره می داشتننگهدر پایدار 

هاي بسیاري رویکرد . از سوي دیگر، پژوهش)1392
اي مختلف را هعمومی به استفاده از این فناوري در حوزه

توان به ها میآن ازجملهمثبت ارزیابی کرده است. 
، (درسلهاوس و )1392 ،(کنعانی نیري هايپژوهش

، 3)، (بارنهارت و پیرس2،2012)، (آهارونی1،2012شرود
، 6)، (وي2015، 5(لی و بریجز ،)4،2014)، (کومار2012

                                                                   
1. Dresselhaus & Shrode 
2. Aharony 
3. Barnhart & Pierce 
4. Kumar 
5. Liu & Briggs 
6. Wei 

، 8) و (آدراکاتی و موال7،2016(آنبو و کاتاریا )،2015
 د.کراشاره  )2017

هاي همراه تمامی این شواهد حاکی از نقش مهم تلفن
هاي آینده است. از آنجا که در این بین بسیاري در فناوري
بسترهاي  داشتننگاهها و نهادها جهت روزآمد از سازمان

افزاري خود از فناوري تلفن همراه افزاري و نرمسخت
رسانی نیز ها و مراکز اطالعکنند، کتابخانهاستفاده می

متولیان مدیریت اطالعات و پیشگامان امر  عنوانبه
رسانی نیاز است در این حوزه به صورت عملی به اطالع

 فعالیت بپردازند.
 

 تاریخچه فناوري همراه
ن قطار درجه اتلفن رادیویی براي مسافر 1926در سال 

این  یک بین هامبورگ و برلین استفاده شد. در همان زمان
امنیت  منظوربهاي هواپیماهاي مسافربري و ها برتلفن

تر در ترافیک هوایی به کار رفت و بعدها در ابعاد وسیع
هاي آلمانی براي جنگ جهانی دوم استفاده شد. در تانک

تمامی این موارد، خدمات دوربرد تلفن براي گروهی خاص 
کنندگان از تلفن تعریف شده بود. شاید اولین استفاده

ان کاربران آموزش ندیده را بتوان ناخداهاي عنورادیویی به
با  1950ۀهاي رودخانه راین دانست که در اوایل دهکشتی

گیري هاي همراه به شکل مستقیم شمارهاستفاده از تلفن
داشتند. اولین سیستم تلفن همراه تمام اتوماتیک با نام 

شرکت  از طریق) Aسیستم تلفن همراه ( 9ام.تی.اس.
سوئد به شکل  در 1956و در سال  اریکسون ایجاد شد

 40ها دستگاه تجاري در بازار عرضه شد. البته وزن این
از ابزاري را  1956در اواخر سال  .اي.تی.امکیلوگرم بود 

کیلوگرم عرضه  9ترانزیستورهاي جدید با وزن طریق 
(سال  مشتري و در انتهاي کار خود 150 ابتداداشت که در 

، آزمایشگاه بل 1970ر سال مشتري داشت. د 600)، 1983
هاي همراه قادر به سیستمی را معرفی کرد که در آن تلفن

ها ها بودند، بدون اینکه تماس آنکردن بین خانهحرکت
هاي دستگاه تلفن همراه به قطع شود. یکی از اولین شبکه

در فنالند بود. این  10.پی .آر .ايۀ صورت تجاري، شبک
شد که در برخی منابع  ياندازراه 1971شبکه در سال 

                                                                   
7. Anbu & Kataria (2016) 
8. Adrakatti & Mulla (2017) 
9. Mobile Telephone System A. 
10. A.R.P. 
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هاي همراه از آن یاد ) تلفن0Gعنوان نسل صفر (به
 ).1389 ،کنند (مصدريمی

جدي،  طوربهدر این بین برخی از اندیشمندان معتقدند 
کارگیري آن در هفکر متحرك یا سیار ساختن تلفن و ب

گیري بیشتر از این وسیله، بهره منظوربههاي مختلف مکان
در کشورهاي اسکاندیناوي (سوئد، نروژ،  1960 ۀاز ده

دانمارك و فنالند) شکل گرفت. در اواخر این دهه، اولین 
به کار گرفته شد که این مهم خود نقطه  نقطهبهنقطهتلفن 

رفت (دایی مخابراتی جهان به شمار می درروندعطفی 
 ).1393 ،چینی
، اولین استفاده از فناوري همراه در اینوجودبا

کتابخانه بدون «پروژه  و در 1993 ها به سالکتابخانه
اي از خدمات کتابخانه ارائهگردد که طی آن بر می »1سقف

پذیر شد. طی این پروژه دانشگاه آالباما راه دور امکان
با همکاري برخی نهادهاي دیگر امکانی را مهیا  2جنوبی

طرف  مؤسساتها در دند که طی آن کاربران کتابخانهکر
کان جستجو و مطالعه متون الکترونیکی را در قرارداد ام

که در  طورآنخود داشتند.  3دستیاران دیجیتالی شخصی
ادبیات منعکس شده است، این پروژه که با اقبال عمومی 

ها را به سمت همراه بوده است توانسته خدمات کتابخانه
، 4دال فوستر( دکنویکم راهبري خدمات قرن بیست

1995.( 
هاي صورت گرفته درخصوص نگاهی به پژوهش

 ۀدهد که در دهها نشان میفناوري همراه در کتابخانه
هاي این حوزه به بررسی بیشتر پژوهش 21ابتدایی قرن 

اي سنجی استفاده از تلفن همراه در خدمات کتابخانهامکان
مندي از این امکان معطوف و میزان عالقه کاربران در بهره

(عبدالکریم،  )،2000، 5گیجونز، ریگر، تریدول و بود (
آغاز سال  ). با2009، 7) و (چوي6،2006داروس و حسین

 از طریقکه  9همچون آمازون کیندل 8ریدرهااي 2010
ارائه شده بود امکان دسترسی به  10شرکت بارنس/نوبل

 11سیم پرسرعت را داشتند. همچنین شرکت اپلاینترنت بی

                                                                   
1. Library without a roof 
2.University of Southern Alabama 
3. personal digital assistants (PDAs) 
4. Dale Foster 
5. Jones, Rieger, Treadwell & Gay 
6. Abdul Karim, Darus, & Hussin 
7. Choi, W. 
8. E-readers 
9. Amazon Kindle 
10. Barnes & Nobel 
11. Apple 

ه اینترنت هایش را براي تعبیر امکان دسترسی ببرنامه
هاي شخصی و آي پادهاي سیم پرسرعت بر روي رایانهبی

 ،جود (حکمتکر اي نزدیک اعالمتولیدي خود در آینده
-). این نقطه عطف به جهت استفاده ابزاري کتابخانه1392

است که پس از این  تأملقابلها از فناوري تلفن همراه 
بر تنیرسانی مبهاي بسیاري بستر خدماترخداد، کتابخانه

 دند.کر گذاريسنجی و پایهتلفن همراه را امکان
ها، نفوذ این فناوري در کتابخانه ۀپس از گذر از مرحل

هاي این حوزه به میزان استفاده، کارایی و اکثر پژوهش
اي مفیدبودن بستر تلفن همراه براي ارائه خدمات کتابخان

)، (کنوئل و 12،2010آلدریچشد (معطوف 
(تروت و  ) و1392فر،(علوي )،13،2011کریچتون
ها بیشتر دوم این دهه پژوهش ۀ). از نیم14،2013جکسون

بر تلفن همراه و ارزیابی آنها در بررسی انواع خدمات مبتنی
و ) 16،2015)، (تسو15،2014پژورشد (خالصه 

 ).17،2016هنیگ(
هاي پیشین مزایاي استفاده از از آنجا که طی پژوهش 

بوده  موردنظراي کتابخانه این فناوري در ارائه خدمات
است، این پژوهش در نظر دارد میزان استفاده از فناوري 

هاي دانشگاهی ایران را که ازجمله انواع همراه در کتابخانه
اند مورد هاي پیشرو در استفاده از فناوري بودهکتابخانه

هاي دانشگاهی تمامی کتابخانه ،رونیازابررسی قرار دهد. 
عتف) و ( يفناورعلوم، تحقیقات و  زیرمجموعه وزارت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد بررسی قرار 
 گرفته است.

 
 پژوهش شناسیروش

 اي،پژوهش حاضر در بین انواع بنیادي، کاربردي و توسعه
-رود. بنابر تقسیمشمار میههاي کاربردي بازجمله پژوهش

ن دارد و بندي پاول پژوهش کاربردي گرایش به عملی بود
به آزمودن اطالعاتی که کاربرد فوري در حل مسائل واقعی 

در این پژوهش با . )1389(پاول،  ورزدمی دیتأکدارند، 
و پیمایشی سعی شده پس از بررسی متون روش کمی 

هاي دانشگاهی ایران مندي کتابخانهتخصصی، میزان بهره
 از فناوري همراه مورد بررسی قرار گیرد.

                                                                   
12. Aldrich 
13. Canuel & Crichton 
14. Trott & Jackson 
15. Pazur 
16. Tsui 
17. Hennig 
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پیرامون این موضوع با استفاده از ابزار مشاهده مستقیم 
هاي ایران (وزارت هاي کتابخانه مرکزي دانشگاهسایتوب

اشت، درمان و آموزش علوم، تحقیقات و فناوري و بهد
اند. جهت ارزیابی میزان پزشکی) مورد بررسی قرار گرفته

 ۀهاي جامعکتابخانه از طریقاستفاده از فناوري همراه 
هاي هاي کتابخانهسایتپژوهش حاضر تمامی وب

بودن بودن و داراپسند همراه دانشگاهی ایران از نظر تلفن
لفن همراه، در بازه بر تاي مبتنیافزارهاي کتابخانهنرم

 مورد بررسی قرار گرفتند. 1395زمانی تابستان 
 

 ي پژوهشهایافته
هاي تحت فهرست دانشگاه ها،در بخش اول گردآوري داده

سایت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از وب
ها این وزارتخانه، آدرس اینترنتی هریک از دانشگاه 1رسمی

کتابخانه مرکزي یا پورتال به همراه آدرس اینترنتی خاص 
هاي دانشگاهی آنها مدنظر قرار کتابخانه دیجیتال کتابخانه

-سایتبعد با روش مشاهده مستقیم وب ۀگرفت. در مرحل
از نظر  1395آماري در مرداد ماه سال  ۀهاي این جامع

بر تلفن همراه مورد بررسی قرار داشتن خدمات مبتنی
وش مشاهده مستقیم، از بر رگرفتند. به این منظور عالوه

و همچنین با استفاده از  »پرسش از کتابدار«طریق خدمات 
ها وضعیت آدرس پست الکترونیکی کتابداران این کتابخانه

ها در استفاده از این نوع خدمات مورد بررسی قرار آن
آدرس پست الکترونیکی  122گرفت. در این راستا به 

وزارت علوم که از هاي هاي دانشگاهکتابداران کتابخانه
بر اي مبنیشان استخراج شده بود، نامهسایت کتابخانهوب

ها در استفاده از درخواست اعالم وضعیت موجود کتابخانه
 بر تلفن همراه ارسال شد.خدمات مبتنی

پاسخ ها بیپرسش انجام شده از برخی از این کتابخانه
ه ماند که جهت تکمیل اطالعات این روند در دو نوبت ب

 1395فاصله دو هفته در بازه زمانی شهریور ماه سال 
ها که در تجدید شد. در این میان برخی دانشگاه

هاي دیگر ادغام شده بودند همچون دانشگاه علوم دانشگاه
اقتصادي در دانشگاه خوارزمی و دانشگاه صنعت آب و برق 
عباسپور در دانشگاه شهید بهشتی، تنها کتابخانه دانشگاه 

بر آن جهت تکمیل ورد بررسی قرار گرفت. عالوهمرجع م
افزاري هاي نرماطالعات، تحقیقات میدانی از شرکت

هاي دانشگاهی در ایران انجام شد که این کتابخانه

                                                                   
1. http://www.msrt.ir/fa/Lists/Corp/view5.aspx 

آماري  ۀهاي جامعمورد از کتابخانه 10تحقیقات نشان داد 
 0/2ثنا افزار شرکت پیام مشرق با عنوان فوق از نرم
خدمات این شرکت با عنوان  ،روو ازاین نماینداستفاده می

هاي کتابخانه«عنوان افزار کاربردي تلفن همراه بهنرم
بر آن شرکت براي آنها مهیا بود. عالوه »اجتماعی ثنا

رسانی میزان امانت کاربران، افزاري نوسا، براي اطالعنرم
بر تلفن همراه به صورت رایگان در افزار کاربردي مبتنینرم

اي از افزار کتابخانههاي داراي این نرمکتابخانه اختیار
افزار اما از آنجا که این نرم .به بعد گذاشته است 8نسخه 

رسانی محدود بود و در تعریف کاربردي تنها به امر اطالع
اي مبتنی بر تلفن افزارهاي کاربردي کتابخانهعملیاتی نرم

تلفن اي را در بستر همراه که تمامی خدمات کتابخانه
 آماري لحاظ نشد. ۀگنجید، در جامعهمراه میسر سازد، نمی

دانشگاه جامعه  109در حین انجام پژوهش از بین 
االنبیاء هاي بناب، صنعتی خاتمپژوهش فوق، دانشگاه

بهبهان، علم و فناوري مازندران، کوثر بجنورد، 
 گنبدکاووس، دانشگاه نهاوند و دانشگاه مهندسی علوم و

، آدرس خاصی براي کتابخانه در بهارگلنوین هاي فناوري
موارد فوق از جامعه  ،رونیازاشان دیده نشد. سایتوب

 102آماري این بخش به  ۀپژوهش حذف شدند و جامع
همراه  مورد تقلیل یافت. در ادامه جهت بررسی میزان تلفن

 ۀهاي جامعهاي کتابخانهسایتبودن، آدرس وبپسند
وتور جستجوگر خاص این مورد در آماري فوق از طریق م

مورد ارزیابی قرار گرفتند. موتورهاي جستجوگر  2گوگل
دیگري نیز در زمان این پژوهش براي ارزیابی میزان تلفن 

ها موجود بود اما سایتبودن صفحات وبهمراه پسند
دلیل دو معیار موتور جستجوگر خاص گوگل به تیدرنها

 د.ش پذیري و معتبر بودن انتخابدسترس
هاي فوق هاي دانشگاهسایت کتابخانهنتایج بررسی وب
افزار پسندي و دارابودن نرم همراه از منظر میزان تلفن

 قابل مشاهده است. 1کاربردي تلفن همراه، ذیل جدول 

                                                                   
2  . https://search.google.com/ search-console/ mobile-
friendly?utm_source=support.google.com/webmasters/
&utm_medium=referral&utm_campaign=6155685 
 

http://www.msrt.ir/fa/Lists/Corp/view5.aspx
https://search.google.com/%20search-console/%20mobile-friendly?utm_source=support.google.com/webmasters/&utm_medium=referral&utm_campaign=6155685
https://search.google.com/%20search-console/%20mobile-friendly?utm_source=support.google.com/webmasters/&utm_medium=referral&utm_campaign=6155685
https://search.google.com/%20search-console/%20mobile-friendly?utm_source=support.google.com/webmasters/&utm_medium=referral&utm_campaign=6155685


 41                                                              هاي دانشگاهی ایراندر کتابخانه بر تلفن همراهاي مبتنیکتابخانه خدمات :و همکاران ینینائدامن پاک

 

 هاي وزارت علوم ایران در استفاده از فناوري تلفن همراههاي دانشگاهوضعیت کتابخانه .1جدول 

 نام دانشگاه
همراه  تلفن

 پسندي

افزار نرم
کاربردي 

 همراه تلفن
 نام دانشگاه

تلفن 
همراه 
 پسندي

افزار نرم
کاربردي 

 همراه تلفن
 × × دانشگاه صنعتی ارومیه × × العظمی بروجردياهللادانشگاه آیت

 √ × دانشگاه صنعتی اصفهان × × میبدحائريالعظمیاهللاآیتدانشگاه
 √ × دانشگاه صنعتی امیرکبیر × × دانشگاه اراك

 × × دانشگاه صنعتی بیرجند × × دانشگاه اردکان
 × × شاپوردزفولجنديصنعتیدانشگاه × √ دانشگاه ارومیه

 دانشگاه اصفهان
× √ 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
 × × طوسی

 × × دانشگاه صنعتی سهند × × دانشگاه الزهرا
 × × دانشگاه صنعتی سیرجان × × دانشگاه ایالم

 × × دانشگاه صنعتی شاهرود × × دانشگاه بجنورد
 × × دانشگاه صنعتی شریف × √ دانشگاه بزرگمهر قائنات

 × × دانشگاه صنعتی شیراز × × دانشگاه بوعلی سینا همدان
 × × دانشگاه صنعتی قم × × دانشگاه بیرجند

 × × دانشگاه صنعتی کرمانشاه × × خمینی قزوینالمللی امامدانشگاه بین
 × × دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل √ × دانشگاه پیام نور
 × √ دانشگاه صنعتی همدان × × دانشگاه تبریز

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه 
 × × زنجان

 دانشگاه صنعتی هویزه
× × 

 × × دانشگاه عالمه طباطبایی × × دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان
 √ × ایران و صنعت دانشگاه علم × × هاي نوین آملدانشگاه تخصصی فناوري

 × √ دانشگاه علوم دریایی خرمشهر × × هیدریحتربتدانشگاه 
 رجایی تهران دیشه ریدبدانشگاه تربیت 

× √ 
ي و منابع دانشگاه علوم کشاورز

 × × طبیعی رامین خوزستان

 دانشگاه تربیت مدرس
× × 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
 × × طبیعی ساري

 دانشگاه تفرش
× × 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
 × × طبیعی گرگان

 × × دانشگاه فردوسی مشهد × × دانشگاه تهران
 × × سمناندانشگاه فرزانگان  × × دانشگاه جامع علمی کاربردي

 × × دانشگاه فسا × × دانشگاه جهرم
 × × هاي نوین سبزواردانشگاه فناوري × × دانشگاه جیرفت

 × × ايدانشگاه فنی و حرفه × × دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان
 × √ مهندسی بوئین زهرا و دانشگاه فنی × × دانشگاه حکیم سبزواري

 × × مهندسی گلپایگان و نیدانشگاه ف × × دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 × × دانشگاه قم × √ دانشگاه خوارزمی تهران

 × × دانشگاه کاشان × × دانشگاه دامغان
 × √ دانشگاه کردستان × × قممعصومه حضرت دخترانه دانشگاه

 × × دانشگاه گرمسار × × علوم دریایی چابهار دانشگاه دریانوردي و
 × √ انشگاه گلستاند × × دانشگاه رازي کرمانشاه

 × × دانشگاه گیالن × × دانشگاه زابل
 × × دانشگاه لرستان × √ دانشگاه زنجان

 × × دانشگاه مازندران × × دانشگاه سلمان فارسی کازرون
 × × دانشگاه محقق اردبیلی × × دانشگاه سمنان

 × × دانشگاه مراغه × × اسدآبادي نیالدجمال دیسدانشگاه 
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سایت وب 102دهد، از بررسی کلیۀ نشان می 1تایج جدول ن
 10و فناوري ایران، هاي دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات کتابخانه

اي بوده که این میزان افزار کاربردي کتابخانهکتابخانه داراي نرم
. همچنین از مجموع استهاي فوق درصد کتابخانه 8/9معادل 

سایت داراي قابلیت کتابخانه داراي صفحه وب 12فوق جامعۀ آماري 
 همراه پسند) بودند که این میزان تعامل بر روي تلفن همراه (تلفن

درصد بوده است. تمامی این شواهد حاکی از آن است  7/11معادل 
هاي دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ایران که کتابخانه

. در اندنبرده یپعنوان نیاز کاربران خود هنوز به اهمیت این ابزار به
ها از ورود تلفن همراه به رفت پس از گذر سالحالی که انتظار می

ها نیز در راستاي استفاده از خدمات هاي این دانشگاهبخانهایران، کتا
 تري ایفا نمایند.بر این فناوري نقش فعالمبتنی

هاي تحت نظارت در ادامه، پس از استخراج فهرست دانشگاه
این  1سایت رسمیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وب

همراه آدرس ها به وزارتخانه، آدرس اینترنتی هریک از دانشگاه
اینترنتی خاص کتابخانه مرکزي یا پورتال کتابخانه دیجیتالی آنها 

 عنوان دانشگاه و دانشکده ذکر 63مدنظر قرار گرفت. در این میان از 
دانشگاه مستقل شناسایی  عنوانبهمورد  52شده در فهرست فوق، 

دلیل نداشتن اهللا بهشد که از این میان دانشگاه علوم پزشکی بقیه
سایت دانشگاه مربوطه از جامعۀ حه خاص کتابخانه در وبصف

مورد تقلیل  51آماري این بخش به  ۀد و جامعشپژوهش حذف 
ها یا صفحات سایتیافت. در مرحلۀ بعد با روش مشاهده مستقیم وب

آماري  ۀهاي دانشگاهی این جامعپورتال کتابخانه دیجیتال کتابخانه
بر تلفن همراه شتن خدمات مبتنیاز نظر دا 1395سال  ماه مرداددر 

بر روش مشاهده مورد بررسی قرار گرفتند. به این منظور عالوه
و همچنین با استفاده  »پرسش از کتابدار«مستقیم، از طریق خدمات 

                                                                   
1.http://dme.behdasht.gov.ir/uploads/Iranmed_Uuniversi
ty.htm 

ها در ها وضعیت آناز آدرس پست الکترونیکی کتابداران این کتابخانه
. در این راستا به استفاده از این نوع خدمات مورد بررسی قرار گرفت

هاي هاي دانشگاهآدرس پست الکترونیکی کتابداران کتابخانه 107
اي شان استخراج شد، نامهکتابخانه تیساوبوزارت بهداشت که از 

ها در استفاده از بر درخواست اعالم وضعیت موجود کتابخانهمبتنی
از  بر تلفن همراه ارسال شد. پرسش انجام شده از برخیخدمات مبتنی
پاسخ ماند که جهت تکمیل اطالعات این روند در ها بیاین کتابخانه

 1395دو نوبت به فاصله دو هفته در بازه زمانی شهریور ماه سال 
 تجدید شد.

همچون  ،یدانیم قاتیاطالعات، تحق لیدر ادامه جهت تکم
در  یدانشگاه يهاکتابخانه يافزارنرم يهاقبل از شرکت ۀمرحل

تلفن همراه انجام  بریمبتن يافزار کاربرددارا بودن نرم رامونیپ رانیا
 يجامعۀ آمار يهامورد از کتابخانه 4نشان داد  قاتیتحق نیشد که ا

 0/2ثنا مشرق با عنوان  امیشرکت پ ياتابخانهافزار کفوق از نرم
افزار شرکت با عنوان نرم نیخدمات ا ،رونیازا .ندینمایاستفاده م

آنها  يبرا »ثنا یاجتماع يهاکتابخانه«عنوان راه بهتلفن هم يکاربرد
مورد از  4فوق نشان داد  قاتیتحق نیبر ااست. عالوه ایمه

 ياافزار کتابخانهفوق از خدمات نرم يجامعۀ آمار يهاکتابخانه
شرکت پورتال کتابخانه  نیمند بوده و احنان بهره امیشرکت پ

کرده  یهمراه پسند طراح تلفن ها را با ساختارکتابخانه نیا تالیجید
 است.

 يهاتیسابودن، آدرس وبپسند همراه تلفن زانیم یبررس يبرا
 نیموتور جستجوگر خاص ا قیفوق از طر يآمار ۀجامع يهاکتابخانه

انتخاب  لیدل نیاز ا شیکه پ قرار گرفتند یابیمورد در گوگل مورد ارز
 2جدول  لیذ جینتا تیداده شد. درنها حیموتور جستجوگر توض نیا

 .استخراج شد

 × × دانشگاه مالیر × × یستان و بلوچستاندانشگاه س
 × × هاي قوچاندانشگاه مهندسی فناوري × × دانشگاه شاهد

 × × دانشگاه نیشابور × √ دانشگاه شهرضا
 × × دانشگاه والیت × √ دانشگاه شهرکرد

 √ × رفسنجان عصریولدانشگاه  × × دانشگاه شهید باهنر کرمان
 × × گاه هرمزگاندانش × × دانشگاه شهید بهشتی

 × × دانشگاه هنر اسالمی تبریز × × دانشگاه شهید چمران اهواز
 √ √ دانشگاه هنر اصفهان × × دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 √ × دانشگاه هنر تهران × × دانشگاه شیراز
 × × دانشگاه هنر شیراز × × دانشگاه صنایع و معادن ایران

 × × یاسوج دانشگاه × × دانشگاه صنعت نفت
 √ × دانشگاه یزد × × دانشگاه صنعتی اراك

 

http://dme.behdasht.gov.ir/uploads/Iranmed_Uuniversity.htm
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 تلفن همراه يدر استفاده از فناور رانیای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يهادانشگاه يهاکتابخانه تیوضع .2جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي سایت کتابخانهوب 51حاکی از آن است که از  2نتایج جدول 
 4رمان و آموزش پزشکی ایران، دانشگاهی وزارت بهداشت، د

اي افزار کاربردي کتابخانهکتابخانه در زمان این پژوهش داراي نرم
. استهاي فوق درصد کتابخانه 8/7بوده که این میزان معادل 

کتابخانه داراي صفحه  8همچنین از مجموع جامعۀ نمونه فوق 
ه پسند) همرا سایت داراي قابلیت تعامل بر روي تلفن همراه (تلفنوب

درصد بوده است. تمامی این شواهد  6/15بودند که این میزان معادل 
هی وزارت بهداشت ایران هاي دانشگاحاکی از آن است که کتابخانه

که  اندنبرده یپعنوان نیاز کاربران خود نیز هنوز به اهمیت این ابزار به
همراه  ها از ورود فناوري تلفنرفت پس از گذشت سالالبته انتظار می

ها نیز در راستاي استفاده از هاي این دانشگاهبه ایران، کتابخانه
 بر این فناوري اقدامات بیشتري انجام داده باشند.خدمات مبتنی

بر تلفن ها نشانگر سطح تفاوت استفاده از خدمات مبتنییافته
هاي وزارت علوم و بهداشت هاي دانشگاههمراه در بین کتابخانه

جزییات بیشتر این بند قابل  3ست. در ادامه طی جدول ایران بوده ا
 مشاهده است.

 
 

 نام دانشگاه
تلفن همراه 

 پسندي
افزار کاربردي نرم

همراهتلفن   
 نام دانشگاه

تلفن همراه 
 پسندي

افزار نرم
همراهتلفن  

 × × زاهدان دانشگاه علوم پزشکی × × آبادان دانشکده علوم پزشکی
 × × زنجان انشگاه علوم پزشکید × × دانشکده علوم پزشکی سبزوار
 × × سمنان دانشگاه علوم پزشکی × × دانشکده علوم پزشکی نیشابور
 × × دانشگاه علوم پزشکی شاهرود × × دانشگاه علوم پزشکی اراك
 × √ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد × × دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 × × شهید بهشتی پزشکی دانشگاه علوم × √ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خلخال
 × × شیراز دانشگاه علوم پزشکی × √ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 × √ فسا دانشگاه علوم پزشکی × × دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 × × قزوین دانشگاه علوم پزشکی × × دانشگاه علوم پزشکی ایران

 × × قم دانشگاه علوم پزشکی × × دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
 × × کاشان پزشکی دانشگاه علوم × × دانشگاه علوم پزشکی ایالم
 × × (البرز)پزشکی کرج دانشگاه علوم × × دانشگاه علوم پزشکی بابل
 √ √ کردستان پزشکی دانشگاه علوم × × دانشگاه علوم پزشکی بم

دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و 
 × × کرمان پزشکی دانشگاه علوم × × توانبخشی

 × √ کرمانشاه پزشکی دانشگاه علوم × √ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 × × گلستان دانشگاه علوم پزشکی × √ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 × × گناباد دانشگاه علوم پزشکی × × دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 √ × گیالن دانشگاه علوم پزشکی × × حیدریهتربت پزشکیدانشگاه علوم
 × × لرستان دانشگاه علوم پزشکی × × علوم پزشکی تهراندانشگاه 

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور 
 √ × مازندران دانشگاه علوم پزشکی × × اهواز

 × × مشهد دانشگاه علوم پزشکی × × جهرم دانشگاه علوم پزشکی

 × × جیرفت دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان  دانشگاه علوم پزشکی
 × × بندرعباس

گاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانش
 × × همدان دانشگاه علوم پزشکی × × بجنورد

 × × یاسوج دانشگاه علوم پزشکی × × دانشگاه علوم پزشکی دزفول
 √ × یزد دانشگاه علوم پزشکی × × رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی

  × × زابل دانشگاه علوم پزشکی
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 هاي هاي دانشگاهمندي کتابخانهوضعیت تطبیقی بهره .3جدول 
 بر تلفن همراهوزارت علوم و بهداشت ایران از خدمات مبتنی

آماري ۀنوع جامع   
تعداد جامعه 

 آماري
 تلفن همراه پسندي

تلفن افزار کاربردي نرم
 همراه

 درصد فراوانی درصد فراوانی
هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوريهاي دانشگاهکتابخانه  102 12 7/%11  10 8/%9  

هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیهاي دانشگاهکتابخانه  51 8 6/%15  4 8/%7  
 

سایت نشان داده شده است، جامعۀ وب 3طور که در جدول همان
انشگاهی وزارت علوم و بهداشت ایران به ترتیب هاي دکتابخانه

پسندي برخوردارند.  همراه از قابلیت تلفن %6/15و  7/11%
هاي دانشگاهی وزارت علوم و بهداشت همچنین جامعۀ کتابخانه

همراه  افزار کاربردي تلفنداراي نرم %8/7و  %8/9ایران به ترتیب 
 .بر این محمل هستندبراي ارائه خدمات مبتنی

 
 گیريو نتیجه بحث

یودن همیشه، سهولت  در دسترسکاربردهاي بسیار فناوري همراه (
استفاده، سرعت انتقال اطالعات) و اقبال مناسبی که در بین اقشار 
مختلف در استفاده از این فناوري بوده است، مشاغل مختلف را به 

همراه سوق داده است. از آنجا که  ارائه خدمات در بستر تلفن
ها و مراکز اطالعاتی همراه در راستاي اشاعه اطالعات گام ابخانهکت

مناسب باشد از کاربردهاي متفاوت این  رسدیماند به نظر برداشته
فناوري در جهت تسهیل اشاعه اطالعات و ارائه خدمات به کاربران 

هاي دانشگاهی به جهت مند شوند. در این بین کتابخانهخود بهره
قشر جوان و جویاي دانش جامعه الزم است در تماس بودن با 

مندي ابعاد این فناوري را شناخته و در راستاي بهره ترعیسرهرچه 
 د.کنناز آن حرکت 

طور که در دهد همانتمامی شواهد پژوهش حاضر نشان می
)، (تروت و 2010هاي پیشین همچون (آلدریج، پژوهش

اري در دنیا در ها بسی) و غیره مشهود است کتابخانه2013جکسون،
همراه به فراخور نیاز مخاطبان  بر تلفنراستاي ارائه خدمات مبتنی

همراه پسندسازي  بر تلفناند. در این راستا عالوهخود گام برداشته
اي افزار کتابخانهها، در راستاي طراحی نرمهاي کتابخانهسایتوب

ست که البته شده ا هاي جدي برداشتههمراه نیز گام بر تلفنمبتنی
همراه و الزام  هاي متفاوت تلفنعاملدلیل وجود سیستمبه

سایت هاي مختلف کاربران، طراحی وبها به تأمین سلیقهکتابخانه
به نظر  ترصرفهبهها همراه براي این کتابخانه قابل تعامل با تلفن

 رسد.می
 هاي دانشگاهی ایران درهاي این پژوهش کتابخانهبنابر یافته

افزار کاربردي مندي از نرمهر دو وزارتخانه متولی از نظر بهره
بودن همراه پسند اي و همچنین درخصوص تلفنکتابخانه

برند. در این بین هایشان در وضعیت نابسامانی به سر میسایتوب
 هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر کتابخانه

هاي دانشگاهی خود اي کتابخانههسایتهمراه پسندسازي وب تلفن
هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تالش بهتر از کتابخانه

افزار مندي از نرماند. این در حالی است که درخصوص بهرهکرده
هاي وزارت علوم، همراه، کتابخانه بر تلفناي مبتنیکتابخانه

 هاي وزارت بهداشت، درمان وتحقیقات و فناوري به کتابخانه
 اند.آموزش پزشکی بهتر ظاهر شده

اي هاي ناچیز به سمت ارائه خدمات کتابخانهعمده این حرکت
کنندة هاي تأمینهمراه نیز به جهت خدمات شرکت در بستر تلفن

هاي اي بوده است که طرف قرارداد با کتابخانهافزار کتابخانهنرم
سیاري هاي باند. این در حالی است که پژوهشدانشگاهی بوده

) و 2013( 2)، هویک2012( 1کارکوسکی و میسانگنیل(همچون 
هاي دانشگاهی دنیا نشان از حرکت از کتابخانه )2014( 3پژور

 همراه بوده است. کتابداران به سمت ارائه خدمات در بستر تلفن
هاي این پژوهش حاکی از پیشرفت کند به بیان دیگر، یافته

ایران به سمت استفاده از بستر هاي اي دانشگاهخدمات کتابخانه
ها بخش اعظمی از این نوع کتابخانه چراکههمراه بوده است.  تلفن

مند نبودند و بخشی که این فناوري را از طریق از این فناوري بهره
افزاري در اختیار داشتند یا کتابداران آگاهی در این هاي نرمشرکت

ین خصوص در رسانی در ااطالع اساساً خصوص نداشتند و یا 
شود بنابر رو، پیشنهاد میاینسایت خود نداشتند. ازصفحه وب

همراه، کتابداران  هاي نسل آینده بر محور تلفنحرکت انواع فناوري
هاي در عنوان کتابخانههاي دانشگاهی ایران بهکتابخانه مسئوالنو 

بر انواع خدمات  یبا نگاه ترعیسرهرچه  تماس با نسل آینده
برتر جهان به  يهادانشگاه يهاهمراه کتابخانه تلفن بریمبتن

 راه گام بردارند. نیصورت آگاهانه در ا
 
 

                                                                   
1. Kurkovsky & Meesangnil (2012) 
2. Hoivik (2013) 
3. Pazur (2014) 
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 يسپاسگزار
خدمات  ینسبت به قدردان دانندیبر خود فرض م پژوهشگران

 نیکه در انجام ا يجامعۀ آمار يهاکتابخانه» پرسش از کتابدار«

 .دکننداشتند اقدام  یکاف يژوهش همکارپ
 

 
 بعمنا

 يهاينوآور ریتأث يبندو رتبه یبررس). 1392. (يجو، مهدحکمت
: يتهران (مطالعه مورد انیمشتر دیخر میتلفن همراه بر تصم

ارشد.  یکارشناس نامهانیپا تهران). نیعالءالد لیبازار موبا
 .ییاجرا تیرینور کرج، گروه مد امیدانشگاه پ

 :  نشر معروف.قم  تلفن همراه.).  1393( یمرتض ،ینیچ ییدا
). کاربرد تلفن همراه در ارائه خدمات 1392( نهیسک یبیفر، ب يعلو

ها، سازمان کتابخانه یکیالکترون هیشر.  ننینو ياکتابخانه
-1)، 18(5 (شمسه)، يها و مرکز اسناد آستان قدس رضوموزه
14. 

از  يریادگی يبرگزار یسنجامکان).  1392پژمان ( ،يرین یکنعان
 نامهانی. پازلید خودرورانیدر شرکت ا لیموبا قیطر

 یتیدانشکدة علوم ترب ،یبهشت دیارشد. دانشگاه شه یکارشناس

 .یو روانشناس
 ستمیس کی يسازادهیو پ یطراح). 1389. (رضایعل ،يمصدر

. لیموبا يسالمت با استفاده از تکنولوژ يهوشمند ارتقا
و  یفن ةنشکدنور، دا امیارشد. دانشگاه پ یکارشناس نامهانیپا

 .یمهندس
). تلفن همراه و 1393زاده، شراره  و خوشنام، مژگان ( يمهد

فصلنامه . زدیشهر  يهادانشگاه انیدانشجو یارتباط يرفتارها
 .106-83)، 3(7 ران،یا یفرهنگ قاتیتحق

 ادیو  يریادگیبر  لیآموزش با موبا ریتأث ). 1392پور، محدثه ( ینب
 نامهانیپا. یآموزش یطراح مدل کیارائه  یمیدرس ش يدار

 ةارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، دانشکد یکارشناس
 .تیریمد
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