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 هاي رساني در كتابخانه طرح توسعه خدمات اطالع

 گانه دانشگاه آزاد اسالمي مناطق يازده

خ دكتر  بازانفرنوش عظيمي
قمأعضو هي ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد

 چكيده
هاي اين است كه با مطالعه وضعيت موجود كتابخانه حاضرپژوهشدركلي هدف:هدف

 اين در رساني اطالع خدمات توسعه براي طرحي،اسالمي آزاد دانشگاه گانه يازده مناطق

.دشو ارايهها كتابخانه

 كتابخانه مركزي75جامعه آماري،. توصيفي است–ي روش اين پژوهش، پيمايش:روش

و بسيار بزرگ را شامل مي و. شود واحدهاي جامع ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه بوده
و تحليل داده و نرم افزار ها از روش براي تجزيه . استفاده شده استSPSSهاي آمار توصيفي

مي:ها يافته  خدمات در بخش نيروي انساني، ارايهها براي دهد كه كتابخانه نتايج بررسي نشان

و تجهيزات، فراهم و سازماندهي دچار مشكل بوده  خدمات الكترونيكي چندان در ارايهآوري
و نيمي از كتابخانه كتابخانه .اند ها فاقد خدمات الكترونيكي ها رايج نيست

شد اساس يافته بر و توسعه كتابخانه«ها پيشنهاد وب»ها دفتر تحقيق هماهنگي راي حفظ يكدستي
و اعمال ها، دستورالعمل ها، روش در سياستگذاري و مقررات دراي كتابخانههاي استانداردها، قوانين

اندازي شود تا با حفظ استقالل در حوزه عملكردي، سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي راه
ها استفاده براي انجام فعاليتهر كتابخانه بتواند در صورت نياز از راهكارهاي تدوين شده

هاي رساني در بعد ها نيز پيشنهادهايي براي توسعه خدمات اطالع كتابخانه همچنين براي.دكن
و آموزش  . شده استارايهنيروي انساني، سازماندهي، تجهيزات، خدمات

 رساني هاي دانشگاهي، خدمات اطالع كتابخانه:هاي كليدي واژه
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 مقدمه

ب دانشگاه و پژوهشا ايفاي دو كاركها و آموزش رد اصلي آموزش ، تربيت
 بديهي است.بخش بزرگي از نيروي انساني متخصص در كشور را بر عهده دارند

و اطالعات گردآوري شده، ارتباط مستقيمي با كتابخانهها آموزشاين كيفيت ها

 اساس آن كه امروزه يكي از معيارهايي كه كيفيت آموزش عالي را بر دارد، بطوري
 خدماتشان ارايهو نحوههاآنهاي، مجموعهها سنجند، كيفيت كتابخانه مي
 بخشو اشاعه اطالعات،ارايهبا هاي دانشگاهي كتابخانههمين منظوربه.باشد مي

پ و باشوندمي دانشگاه محسوب ژوهشيالينفك نظام آموزشي كارگيريهبو

و نگهداري از مجموعهآوري، سازمانده، گردنيروي انساني متخصص ها،ي
و خالق از سيستم و همچنين با استفاده موثر هاي آموزش، استفاده از منابع مرجع

و پشتيباني مي اطالعاتي از برنامه و پژوهشي دانشگاه حمايت . كنند هاي آموزشي

و رشد فزاينده آن، تحوالت در دهه و مفهوم اطالعات هاي اخير تغيير نقش
و پيشر  تاثيرات اين تكنولوژي بر توليد،وفت در ارتباطات راه دورتكنولوژي

و انتقال اطالعات چالش و مراكز هاي زيادي را براي كتابخانه توزيع، ذخيره ها
و وابستگي كاربران به كتابخانهكه طوريبه، همراه داشته رساني به اطالع هاي نياز

هم) 1،2002لورنس(سنتي را كاهش داده است  بيشتر كاربران،، اكنونو
و نه با مراجعه به كتابخانه آغاز مي پژوهش  كنند ها را با يك موتور جستجو

).2،2006گاستينگر(
 بيشتر گذشته سال10در خوانيممي،كرده منتشر OCLCكه گزارشي در

 اند كرده استفاده جستجو هاي موتورو گوگل از مرتب بطور اطالعات كنندگان مصرف
ترند كه خود را با شرايط يي موفقها كتابخانهاين ترتيببه.)3،2005ون رايت(

و بتوانند خدمات خود را در حد قابل مالحظه .اي ارتقا بخشند جديد وفق داده

 بيان مسئله

ا  واحـد دانـشگاهي را 174، منطقه در سراسر كشور11سالمي با دانشگاه آزاد
يهاآن هر يك از تحت پوشش دارد كه تقريباً مي داراي باشـدك كتابخانه مركزي
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و اظ منابع اطالعاتي، نيروي انساني، خدمات ها از لح اين كتابخانه ، دامنه اسـتفاده
و ساالنه بودجه قابـل تـوجهي را صـرف بهره دهي در سطوح مختلفي قرار دارند

و سازماندهي منابع اطالعاتي فراهم كها اينهاآنهدف تمامي. كنندمي آوري ست
و محققـان را تادانيازهاي اطالعاتي طيف وسيعي از اسـن به بتوانند ، دانـشجويان

و اطالعـات تول. پاسخگو باشند و گستردگي مطالـب يـد شـده در علـوم اما تنوع
و اطـالع شـيوه مختلف سبب شده تا  رسـاني در هـاي سـنتي خـدمات كتابـداري

ي بـهو سـهولت دسـتياب هايي روبرو شود محدوديت هاي دانشگاه آزاد با كتابخانه
.اطالعات را با مشكل مواجه سازد

ارگيري تكنولوژيكهبهاي اين دانشگاه بايد با براي غلبه بر مشكالت، كتابخانه
و توسعه  و كاربر محور مجموعه اطالعات و الكترونيكي ابتكارپذير هاي ديجيتالي

و بـه باشند، توجه خود را به خدمات اطالع  عنـوان يـك رسـاني معطـوف داشـته
دربااساسي فعاليت  و از ابزارهايي كه امروزه فنـاوري اطالعـات  آن روبرو شوند

و استفاده نمايند تا بتوانند دامنه عملكرد خود اختيار قرار مي از دهد بهره جسته را

هـا بايـد تـدبيري كتابخانـه. موجوديتي فيزيكي بـه الكترونيكـي گـسترش دهنـد 
ط .تر باشند دسترسقابلريق توسعه خدمات الكترونيكي بيانديشند تا از

ريـزي بدون ترديد هر كاري كه بخواهد به نتيجه مطلوب برسد نياز به برنامـه
و اجراي. دارد وري هـر چـه كه موجب بهـره هايي طرحدر زمينه توسعه خدمات

و امكانات كتابخانه  ريـزي شود نيز بايد برنامـه هاي دانشگاه آزاد مي بيشتر از منابع
افـزاري سختتجهيزاتو ريزي بايد شناخت كافي از امكانات اما در برنامه.نمود
و منابع اطالعاتي افزاريو نرم   تا براسـاس آن بتـوان باشد، نيروي انساني، بودجه

)1381، فتاحي(. طراحي نمودرساني را خدمات اطالع
رسـاني در مطالعـه وضـع موجـود اطـالع بـا شـده تـا در اين پژوهش سـعي

.شود ارايهرساني وسعه خدمات اطالعت برايمناسبي راهكارهاي ها كتابخانه

 تحقيقهاي هدف

هاي دانشگاه آزاد اسالمي پژوهش مطالعه وضعيت موجود كتابخانههدف كلي
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.ها است رساني در اين كتابخانه طرحي براي توسعه خدمات اطالعارايهو

 ويژههاي هدف

و قوت نيروي انساني- و، سطح تحصكميت(تعيين نقاط ضعف يالت
،)هاي انتشاراتي جديد با توجه به مدل(، مجموعه منابع اطالعاتي)آموزش

و غير(سازماندهي منابع اطالعاتي ، بودجهاي رايانهامكانات،)چاپي چاپي
و الكترونيكي غير( خدماتارايههاي ساالنه كتابخانه، شيوه ) الكترونيكي

.هاي مورد بررسي كتابخانه
رساني در ابعاد نيروي انساني، خدمات اطالع طرح مناسب جهت ارايه-

و، خدمات اطالعاي رايانهمنابع اطالعاتي، سازماندهي، تجهيزات  رساني
.كنندگان آموزش استفاده

 تعاريف عملياتي

. كنـد استفاده كـاربر مهيـا براي هر فعاليتي كه اطالعات را:رساني خدمات اطالع

 ارايـه، اشاعه گزينشي اطالعـات، رساني جاري اين خدمات شامل خدمات آگاهي
. باشد كننده، مي خدمات از طريق وب سايت، آموزش استفاده

و امكانات شبكه استفاده از نرم:فناوري اطالعات افزارهاي كامپيوتري كتابداري
.رساني در خدمات اطالع

و بسيار بـزرگ ،19/5/82 مـورخ85951/67 طبـق بخـشنامه:واحدهاي دانشگاهي جامع
و اساس امتياز هاي دانشگاه آزاد اسالمي بر واحد بنـدي مـصوب دفتـر تـشكيالت
هاي جامع، بسيار بزرگ، بزرگ، متوسط يزي دانشگاه آزاد اسالمي به واحدر برنامه

 هيـاتيبندي تعداد دانـشجو، اعـضا مالك اين امتياز. شوندميو كوچك تقسيم 
و نيمه وقت، رشته انـه، كارهـايبخهاي تحصيلي، وضـعيت كتا علمي تمام وقت

و(پژوهشي، فضاي كالبدي  زمين، فضاي آموزشي، فضاي ورزشي، كارگاه، مزارع
.باشدمي...) 

و در اين پژوهش، واحد و بسيار بزرگ طبق مصوبه دفتر تشكيالت هاي جامع
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.اند ريزي در نظر گرفته شده برنامه

 هاي اساسي پرسش

چ وضعيت نيروي انساني كتابخانه.1  گونه است؟هاي مورد بررسي

 شود؟ ها گردآوري مي چه نوع منابع اطالعاتي در اين كتابخانه.2
مي.3  گيرد؟ براي سازماندهي منابع اطالعاتي چه اقداماتي انجام
 هاي مورد بررسي چگونه است؟ كتابخانهاي رايانهتجهيزات.4
مي.5  شود؟ بودجه ساالنه كتابخانه به چه صورت تامين
 ها چگونه است؟ خدمات در اين كتابخانهارايهشيوه.6
مي.7  توان اينگونه خدمات را توسعه داد؟ چگونه

 متغيرهاي اساسي پژوهش

و وضـعيتي مناطق يازدهها كتابخانه:متغير مستقل گانـه دانـشگاه آزاد اسـالمي

ها آن
 طرح توسعه خدمات:متغير وابسته

 وش پژوهشر

 هـاي جامعـه به توصيف ويژگي است زيرا توصيفي-پيمايشي روش پژوهش
.پردازدميآنشرايطو آماري

و زماني تحقيق  محدوده مكاني

و بـسي دانـشگاهيواحدهاقلمرو مكاني تحقيق شامل كليه  بـزرگاري جـامع
و محدوده زماني تحقيق از ابتـدايي مي گانه دانشگاه آزاد اسالم ازدهيمناطق باشد

 مورد نيـاز در باشد كه اطالعات مي 1386اد ماه تا پايان خرد 1385نيمه دوم سال 
.اين فاصله زماني گردآوري گرديده است
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 جامعه آماري

وي دانـشگاهي واحـدهاي مركزيها كتابخانهجامعه آماري شامل كليه  جـامع

 برابـر هـاآنباشد كه تعدادي مي گانه دانشگاه آزاد اسالم ازدهيزرگ مناطقباريبس
مي75 .باشد كتابخانه

ها يل دادهو تحل گردآوري،گيري روش نمونه

و بررسي كل جامعه آماري  كتابخانه مركـزي انتخـاب75 به روش سرشماري
و از روش نمونه . گيري خاصي استفاده نشد شد

 كـه بـراي بررسـي پرسـشنامه بـود آوري اطالعات، گرددر اين پژوهش ابزار
شد پرسشنامهها كتابخانهوضعيت .اي در ابعاد مختلف طراحي

 كتابخانـه15ها ارسال شد كه در اين بين هي پرسشنامه هاي دانشگا براي واحد

بنابراين در اين تحقيق اطالعات. به داليل مختلفي از ارسال اطالعات سرباز زدند
بسي دانشگاهي واحدهايكتابخانه مركز60گردآوري شده مربوط به  و اري جامع

ميگانه دانشگاه آزاد اسالم ازدهيبزرگ مناطق .باشدي
و كدگذاري پرسشنامه بعد از جمع  SPSSافزار آماري ها وارد نرم داده،ها آوري

حاضر تحقيقدر.گرفت قرار تحليلو تجزيه مورد شده گرفته هاي خروجيو شد
و تحليل داده و تجزيه شدهاي روشها با استفاده از فنون . آمار توصيفي انجام

 يشينه تحقيقپ

ــليماني ــيد اشــرف س ــا) 1375( س ــشي ب ــوان در پژوه بررســي نگــرش«عن
» هـاي دانـشگاه هنـر رسـاني در كتابخانـه كنندگان نسبت به خدمات اطالع استفاده

و كارآمد كـه توانـايي برقـراري ارتبـاط صـحيح بـا نشان داد نيروهاي متخصص

اكثريت جامعه مورد مطالعه. كنند ها فعاليت نمي مراجعان را دارند در اين كتابخانه 
و نوع  امكان استفاده از ابزارهـاي. سازماندهي آن اطالعي ندارند از نظام كتابخانه

و بـصري بـه CD- Romرساني مانند كامپيوتر، اطالع و اسـتفاده از مـواد سـمعي

و بقيه كتابخانه ها از آن برخوردار صورت محدود در كتابخانه مركزي وجود دارد
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.باشند نمي
گيري از فناوري تي بهره موانع زيرساخ«در پژوهشي با عنوان) 1377(داور پناه

هاي دانـشگاهي نشان داد كه كتابخانه» هاي دانشگاهي ايران اطالعات در كتابخانه 
آميز از فناوري اطالعـات گيري موفقيت ايران با موانع زيرساختي متعددي در بهره 

از. مواجه هستند  عوامل دولتـي، اقتـصادي،: اين عوامل به ترتيب اولويت عبارتند
و مديريتي فره�اجتماعي .نگي، كاركنان، فني

ــوان) 1378(آزاده ــا عن رســاني در بررســي خــدمات اطــالع«در پژوهــشي ب
و مراكز اطالع كتابخانه و رساني دانش ها نـشان» الگوي مناسب ارايهگاهي پزشكي

ب دهد كتابخانه مي ميههاي مورد پژوهش و صورت سنتي اداره  درصـد 100شوند
تعـداد كتابـداران متخـصص. باشـند استاندارد مـي فاقد شرح وظايف كاريها آن

و مراكز اطالع شاغل در كتابخانه  و%50رساني كشور كمتـر از ها اسـتاندارد بـوده
و اطالع فقدان يك مركز هماهنگ  رساني پزشـكي سـبب كننده در حوزه كتابداري

و فعاليت .ها در مسير درست هدايت نشوند شده تا بسياري از خدمات

هاي رساني در كتابخانه خدمات اطالع«در پژوهشي با عنوان) 1379(بني اقبال
در»دانشگاه تهران  رساني، كتابخانه انجام شد، نشان داد همكاري در اطالع38 كه

و تبادل اطالعات در  در زمينه اشاعه. هاي فوق وجود ندارد كتابخانه اشتراك منابع
كننده از ورود منابع جديد مطلـع اطالعات تنها در هشت كتابخانه، جامعه استفاده 

و مي هـاي كتابخانـه انجـام اقدامي در جهت تـازه گونه هيچها كتابخانه%50شوند
. ها نيزكاربردي ندارد هاي دانشكده در كتابخانهOpacي نظيريها سيستم. دهند نمي

ريـزي اسـتراتژيك بـراي برنامـه«در پژوهشي بـا عنـوان)1991(4وي پاوين

رسـانيو مراكـز اطـالع Thaiها مطالعه موردي در كتابخانه: رساني خدمات اطالع 
. دهدميارايهها رساني در كتابخانه خدمات اطالعچارچوبي براي»)تايلند(

رسـاني هاي پژوهش نشان داد كه كـج فهمـي از مفهـوم خـدمات اطـالع يافته
و كتابداران حرفه توسط كتابخانه   خـدمات در ارايـه، بزرگترين مـانع بـراي اي ها

و خدمات فقدان ارتباط بين نياز. هاي تايلند است كتابخانه  شـده، ارايـه هاي كاربر
و در نتيجـه خـدمات هـاآنسبب شـده تـا ارتبـاط مناسـبي بـين  برقـرار نـشود
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و استفاده از آن به درستي انجام نگيرد اطالع .رساني
رسـاني خـدمات اطـالع«پژوهـشي را بـا عنـوان) 2002(و همكاران5لورنس

آن» جيتالاي هنگ كنگ در عصر دي هاي دانشكده كتابخانه انجام دادند كه در طي
و علـوم انـساني منابع اطالعاتي در حوزه   كمـك بـه بـراي هاي علـوم اجتمـاعي

و پژوهشي دانشگاه، به برنامه  در اختيار دانـشجويان5صورت پيوسته هاي آموزشي
.گرفت قرار مي

ب هاي پژوهش حاكي از آن يافته و بود كه تغييرات ايستي در سـاختار، سيـستم
هم مسئوليت ماهيت و . چنـين در پرسـنل سـازمان انجـام گيـرد هاي پذيرفته شده

از بـين بـردن. افقي تغيير يابد بايد از سلسله مراتبي به ساختاري ساختار سازمان
و مديران از طريـق تعامـل اليه و برقراري ارتباط ميان كاركنان ي هـا هاي مديريتي

و از طريق شبكه هـاي اينترنتـي كـه بـراي تمـام كاركنـان موجـود باشـد از افقي
و مركـز كـامپيوتر در دانـشگاه بايـد بـا كتابخانه.هاي اين پژوهش است يافته هـا

. رساني شكل گيرد يكديگر تركيب شده تا بخش خدمات اطالع

و تري  الگوهـاي كـاربردي جهـت«پژوهشي را بـا عنـوان) 2002(6برين لي
 انجـام»هاي دانشگاه علـوم پزشـكي خدمات الكترونيكي تحت شبكه در كتابخانه

و الگـوي اسـتفاده كـاربر از در اين پژوهش، خدمات الكترونيكي شبكه. دادند اي
 2002 تـا 1999هاي سال آمريكا بين كتابخانه دانشگاه علوم پزشكي4سيستم در 

هـاي جمعيـتل تفـاوت حوزه اصلي اين پژوهش شام. مورد بررسي قرار گرفت
شناختي بين كاربران داخل كتابخانه با كاربران از راه دور بود كه وضعيت كـاربر، 

و شيوه هاي هدف . شـد دسترسي به خدمات الكترونيكي را شـامل مـي هاي كاربر

 از خدمات كاربرهاي هدفچگونگينتايج پژوهش نشان داد تفاوت معناداري در
و الكترونيكي وجود دارد و براساس محل قرارگيري كاربران در كار با منابع سنتي

.شود الكترونيكي تفاوت معناداري ديده مي

 هاي پژوهش يافته

و تحليل آن از طريق آمار توصيفي نتايج پس از جمع و تجزيه آوري اطالعات
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ب :دست آمدهزير
مديران%7/46دهند كه ها نشان مي در پاسخ به پرسش اساسي اول، يافته

وها خانهكتاب اي غير از كتابداري در رشته%3/53 داراي مدرك در رشته كتابداري
و تنها%3/68. مشغول به فعاليت هستند كل مديران داراي مدرك كارشناسي بوده

(مند هستند از مديريت متخصص بهرهها كتابخانه% 10 )1جدول.

رشته تحصيلي جمع غير كتابداري كتابداري

 فراواني% فراواني فراواني% فراواني راوانيف% فراواني مدرك

00470/647/6 دكترا

60/1060/10120/20 كارشناسي ارشد

203/33210/35413/68 كارشناسي

23/317/130/5 كارداني

287/46323/5360100 جمع

و مديران كتابخا.1جدول و رشته تحصيلي روسا هانهتوزيع فراواني مدرك

ها كامپيوتر كتابدار رشته تحصيلي جمع ساير رشته

ي مدرك
وان

را
%ف

ي
وان

را
ف

وان
را

ف
ي

%
ي

وان
را

ف

ي
وان

را
%ف

ي
وان

را
ف

ي
وان

را
%ف

ي
وان

را
ف

6/500/038/0224/6 19 كارشناسي ارشد

7/4567/1921/272535/74 155 كارشناسي

9/1096/2183/5648/18 37 كارداني

 2/62153/41132/33339100 211 جمع

و رشته تحصيلي كاركنان كتابخانه.2جدول ها توزيع فراواني مدرك

كاركنان در رشته كتابداري تحصيل%2/62، هاي گردآوري شده اساس داده بر
و بقيه غيركتابدار مي )2جدول(.باشند نموده
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 درصد فراواني فراواني گزينه
2006/49تآشنايي با اينترن

و سازماندهي اطالعات ديجيتالي 0/27 109مهارت گردآوري

1183/29 جستجوي اطالعات در محيط ديجيتال

Access 27 7/6

Excel 45 2/11

Word 107 6/26

Front page 16 0/4

Power point 32 9/7

 هاي كاركنان توزيع فراواني ميزان مهارت.3جدول

ميگونه كه مشاهد همان ازه شود بيشترين مهارت كاركنان در زمينه استفاده
در مورد مهارت. اينترنت است كه حدود نيمي از كاركنان با آن آشنا هستند

و سازماندهي اطالعات ديجيتالي« جستجوي اطالعات در محيط«و»گردآوري

%3/29و%27ترتيببهكه طوريبهخورد وضعيت مناسبي به چشم نمي»ديجيتالي
 نيز مشاهده ICDL هاي مهارتدر مورد. ها آشنا هستندز كاركنان با اين مهارتا

و بعد ) Word(پرداز شود كه حدود يك چهارم كاركنان با برنامه واژه مي آشنا بوده
كاركنان از كمي خيلي درصدو دارند آشنايي)Excel( اكسل افزار نرمبا%2/11 آن از

 (Power Point)و  Access(،(Front Page)( العاتيهاي اط افزار توليد بانك با نرم
(آشنا هستند )3جدول.

، سه گروهها كتابخانهدر پاسخ به پرسش دوم مبني بر وجود منابع اطالعاتي در
و پايگاه .هاي اطالعاتي مد نظر بود منابع چاپي، غيرچاپي

، نشان كتابخانه60از در مورد وجود منابع چاپي، اطالعات بدست آمده
وهاآندهد كه تمامي مي و التين بوده ها كتابخانه%2/98 داراي كتب فارسي

و %86. نيز داراي نشريات التين هستندهاآن%2/91داراي نشريات فارسي

و نامه داراي پايانها كتابخانه هاي التين نامه داراي پايانهاآن%8/15هاي فارسي
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درو نقشه%1/35هستند ضمن اينكه گزارشات فارسي در %14هاي فارسي
وها كتابخانه . وجود نداردها كتابخانه گزارش التين در گونه هيچ وجود دارد

)4جدول(

 منابع التينها تعدادكتابخانه منابع فارسيها تعداد كتابخانه)چاپي(منبع اطالعاتي

%60100%60100 كتاب

%552/91%593/98 نشريات ادواري

%98/15%526/86 نامه پايان

%00%211/35 گزارش تحقيق

%18/1%814 نقشه

 ها به تفكيك نوع منابع توزيع فراواني منابع موجود در كتابخانه.4جدول

 درصد فراوانيها تعداد كتابخانه)غيرچاپي(منبع اطالعاتي

178/29 نوار ويديو

121/21 نوار صوتي

40/7 فيلم

18/1 فيشميكروفيلم وميكرو

121/21 كتاب الكترونيكي

80/14 نشريات الكترونيكي

CDو نشريات 362/63 غير از كتاب

DVD 40/7

 ها به تفكيك نوع منابع توزيع فراواني وجود منابع غيرچاپي در كتابخانه.5جدول

ها كتابخانهدهد كه اكثريت شواهد به دست آمده در پژوهش نشان مي
و نشرCDي دارا%)2/63( در. يات هستندغير از كتاب ونوار%8/29نوار ويديو

درص و كتاب الكترونيكي و%1/21وتي  وجودها كتابخانه%7در DVDو فيلم
)5جدول(.دارد
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درصد فراواني فراواني online اطالعاتي هاي پايگاهاتصال به

353/58 رزنت

و تكنولوژي 113/18 كتابخانه منطقه اي علوم

با توزيع فراواني تعداد كتابخانه.6جدول  اطالعاتيهاي پايگاهها از لحاظ اشتراك

و كتابخانه منطقه ترين پايگاه دو مورد از مهم اي هاي اطالعاتي پايگاه رزنت

و تكنولوژي دانشگاه شيراز مي اساس اطالعات بدست آمده باشند، كه بر علوم
و داراي اشتراكها كتابخانه3/58% با%3/18با پايگاه رزنت داراي اشتراك

و تكنولوژي هستند كتابخانه منطقه )6جدول(.اي علوم
هاي گردآوري شده در تحقيق نشان داد كه در پاسخ به پرسش سوم، داده

 براي7هاي استاندارد مندرج در جدول از يكي از شيوهها كتابخانهتمامي 
ميهاي خود استفاد سازماندهي مجموعه كتاب بندي كنگره با كه نظام رده كننده

(باشدميبيشترين نظام مورد استفاده3/88% )7جدول.

 درصد فراواني فراواني نوع رده بندي
60/10 رده بندي ديويي

533/88 رده بندي كنگره

NLM 17/1رده بندي

 بندي كتاب ها از لحاظ نوع رده توزيع فراواني تعداد كتابخانه.7جدول

 درصد فراواني فراواني سازي روش نمايه
420/70 الفبايي يا كاردكس

150/25 تنظيم موضوعي

24/3 ساير موارد

 ها از لحاظ روش تنظيم نشريات ادواري توزيع فراواني تعداد كتابخانه:8جدول

مي8 جدول كه نشان  از روش الفبايي يا كاردكس برايها كتابخانه%70دهد
ميتنظيم نشر . كنند يات ادواري خود استفاده
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 جمعطبقه بندي موضوعي كدگذاريبدون استفاده

 منبع

ي
وان

را
%ف

ي
وان

را
ف

ي
وان

را
%ف

ي
وان

را
ف

ي
وان

را
%ف

ي
وان

را
ف

ي
وان

را
%ف

ي
وان

را
ف

1/7160/1060100 113/1843 ها نامهسازماندهي پايان

3/4383/1360100 3/4326 26سازماندهي منابع الكترونيكي

ها نامه ها از لحاظ روش سازماندهي پايان توزيع فراواني تعداد كتابخانه.9جدول
 منابع الكترونيكيو

ي دارايها كتابخانه%0/86، از بين شودمي مشاهده9گونه كه در جدول همان

بندي نيز از روش طبقه%10و7 از روش كدگذاري%7/71،)4جدول(نامه پايان
مياستفاد %63در مورد منابع الكترونيكي نيز مشاهده شد كه از بين. كننده

راها كتابخانه%6/56، تنها)5 جدول( كتابخانه داراي منابع الكترونيكي  منابع خود
و سازماندهي نموده مي%3/43اند .كنند از روش كدگذاري استفاده

 ابل بازيابي با كامپيوترق مجموعه منابع
 عنوان منبع

درصد فراواني فراوانيدرصد فراواني اوانيفر

570/100570/100 كتاب

562/98314/55 نشريات

490/86261/53 پايان نامه

201/3560/30 گزارشات

178/2900/0 نوار ويديو

121/2100/0 نوار صوتي

40/700/0 فيلم

و ميكرو فيش 18/100/0ميكرو فيلم

 ها از لحاظ امكان بازيابي منابع توزيع فراواني تعداد كتابخانه.10جدول
 با استفاده از رايانه

مي10نتايج جدول كه نشان ها بازيابي كتاب از طريق كتابخانهدر تمامي دهد
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مي امكانرايانه از. باشد پذير ها كتابخانهبراي ديگر منابع چاپي بيش از نيمي
OPAC و در مورد مناب . اندازي نشده است راهOPACچاپي نيزع غير ندارند

 نشانگر آنستها كتابخانهدر پاسخ به پرسش چهارم، اطالعات بدست آمده از
هاي ديگر اما در بخش. در بخش امانت رايانه وجود داردها كتابخانهاز%90كه در

و كاربر وجوداي رايانه،ها كتابخانهاز%60و%50ترتيب به .ندارد براي كتابدار
)11جدول(

داراي رايانه براي كاربرداراي رايانه براي كتابدار
 تعداد رايانه عنوان بخش

 فراواني% فراواني فراواني% فراواني

3/93557/91 25156 امانت

0/50167/26 4830 مرجع

0/55270/45 33 259واحد اطالع رساني

7/56233/38 6234 نشريات

3/43180/30 5126مهپايان نا

7/4147/6 25 90 ها ساير بخش

ها هاي مختلف كتابخانه موجود در بخشهاي توزيع فراواني رايانه:11جدول

از%3/98دهد كه دست آمده نشان مي در پاسخ به سوال پنجم، اطالعات به
مي بودجه خود را از محل بودجهها كتابخانه .نندك هاي پژوهشي دانشگاه فراهم

مي12همچنين جدول كه نشان با%35 كتابخانه يعني21 تنها كتابخانه60 از دهد
و در  نيز مسوول كتابخانهها كتابخانه%7/66مشكل دريافت بودجه مواجه هستند

. باشد هاي بودجه براي كتابخانه سهيم مي در تصميم گيري

 درصد فراواني وضعيت بودجه

210/35ت بودجهمواجه بودن با مشكل درياف

7/66 40 هاي بودجه گيري سهيم بودن مسوول كتابخانه در تصميم

ها وضعيت بودجه در كتابخانه.12جدول
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در خدمات اطالعارايهبراي پاسخ به سوال ششم مبني بر ،ها كتابخانهرساني

از: خدمات انجام شده در سه بخش سوال گرديد خدمات الكترونيكي، خدمات
و وطريق  الكترونيكي خدمات غيرب سايت،

درصد فراواني فراواني خدمات الكترونيكي

233/38 هاي كتابخانه تازه

120/20 فهرست مندرجات نشريات

30/5 چكيده نويسي منابع

90/15 سازي منابع نمايه

47/6 تابلو اعالنات الكترونيكي

90/15 خدمات تحويل مدرك

ها اني خدمات الكترونيكي ارايه شده از سوي كتابخانهتوزيع فراو:13جدول

در13 جدول  را نشانها كتابخانه توزيع فراواني انواع خدمات الكترونيكي
،%20، فهرست مندرجات نشريات توسط%3/38هاي كتابخانه توسط تازه. دهد مي

، خدمات تحويل%15سازي منابع توسط، نمايه%5نويسي منابع توسط چكيده

ميها كتابخانهاز%15مدرك توسط شود، ضمن اينكه به صورت الكترونيكي ارايه
. وجود داردها كتابخانهاز%7/6تابلو اعالنات الكترونيكي فقط در 

مي53اساس بررسي انجام شده بر باشند كه تنها دانشگاه داراي وب سايت

مياه كتابخانهدرصد كمي از  14نتايج جدول. پردازند به ارايه خدمات از طريق آن
از اطالعات موجود در وب سايت مربوط به فهرست%34دهد كه نشان مي

%5/7فهرست گزارشات تحقيق،%3/11ها، نامه فهرست پايان%9/18ها، كتاب
و و عناوين مقاالت .اند ساير اطالعات را قرار داده%5/24فهرست نشريات

ها حاكي از آن است شده از طريق وب سايت نيز دادهارايهد خدمات در مور
خدمات اشاعه گزينشي%9/1رساني جاري، خدمات آگاهيها كتابخانه%5/41كه 
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و سايت%9/18جستجوي موضوعي،%5/24اطالعات، رزرو%9/1هاي مرتبط
و  مي%9/1منابع اطالعاتي )14جدول(. كنند خدمات آموزش به كاربران را ارايه

 داشتن وب سايت

فراواني% فراواني
درصد فراواني فراواني اطالعات موجود در وب سايت

0/34 18 ها فهرست كتاب

9/18 10 ها نامه فهرست پايان

63/11 فهرست گزارشات تحقيق

45/7 فهرست نشريات

45/7 عناوين مقاالت

135/24 ساير اطالعات

درصد فراواني فراوانيرساني از طريق وب سايت خدمات اطالع

5/41 22 رساني جاري خدمات آگاهي

19/1 اشاعه اطالعات گزينشي

00 خدمات پست الكترونيكي

00 پرسش از كتابدار

135/24 جستجوهاي موضوعي

9/18 10 هاي مرتبط سايت

19/1 رزرو منابع اطالعاتي

53 3/88

19/1 آموزش كاربران

ها توزيع فراواني خدمات ارايه شده از طريق وب سايت كتابخانه:14 جدول

استفاده از پست الكترونيكي

درصد فراواني فراواني
درصد فراواني فراواني علت استفاده

450 دريافت نيازهاي كاربر

به كاربر 225 ارسال پاسخ 83/13

325 رساني جاري آگاهي

 ها از لحاظ استفاده از پست الكترونيكي توزيع فراواني تعداد كتابخانه.15جدول
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ها كتابخانه%3/13 كتابخانه معادل8در مورد استفاده ازپست الكترونيك تنها
)15جدول(.كنند ازآن استفاده مي

آموزش استفاده از

 هاي اطالعاتي سيستم
درصد فراواني اوانيفر

درصد فراواني فراواني روش آموزش

36/5 هاي اموزشي منظم كالس

و جزوات 236/42 انتشار راهنما

و سوال 523/96 در ضمن مراجعه
54 0/90

61/11 ساير موارد

 هاي اطالعاتي توزيع فراواني آموزش استفاده از سيستم.16 جدول

مي16جدول در نشان آمها كتابخانه%90دهد كه از امكان وزش استفاده

را%3/96كنندگان وجود دارد كه هاي اطالعاتي براي مراجعه سيستم ،اين آموزش
و و در ضمن مراجعه وهاآن%6/42سوال به كاربران ارايه داده  با انتشار راهنما

(نمايند جزوات اقدام به آموزش كاربران مي )16جدول.

 درصد فراواني فراواني خدمات غيرالكترونيكي

497/81 راهنماي استفاده از كتابخانه

300/50 اطالعاتيهاي پايگاهتهيه راهنماي جستجو در

و تازه 3/53 32 هاي كتابخانه انتشار اخبار

90/15 فهرست مندرجات نشريات

60/10 شناسي موضوعي انتشار كتاب

47/6 تهيه بريده جرايد

00 خدمات ترجمه

53/8 امانت بين كتابخانه اي

323/53 فتوكپي

ها توزيع فراواني خدمات غيرالكترونيكي ارايه شده از طريق كتابخانه.17جدول
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مي17جدول كه نشان  راهنماي استفاده از كتابخانهها كتابخانهاز%7/81دهد
از. را دارند و تازهها كتابخانهبيش از نيمي و اخبار هاي كتابخانه را منتشر نموده

و داراي خد هاي راهنماي جستجو در پايگاههاآن%50مات فتوكپي هستند
و انتشار. دهند اطالعاتي را در اختيار كاربران قرار مي فهرست مندرجات نشريات

و تهيه بريده جرايد به كتاب %7/6و%10،%15ترتيب توسط شناسي موضوعي
ميها كتابخانه اراهانخدمات ترجمه در هيچ كتابخ. شود ارايه . شود ايه نميي

 گيري نتيجه

از7/46گيـري كـرد كـه توان نتيجـه هاي پژوهش مي با توجه به يافته  درصـد

و فقط  درصـد داراي مـدرك كارشناسـي ارشـد10مديران ،متخصص كتابداري
در4/52و همچنين باشند، مي  متخـصص هـا كتابخانـه درصـد از كاركنـان شـاغل

و در بيش از كتابداري مي  كمتر از يك چهارم كاركنانها كتابخانهد درص90باشند
.هاي فناوري اطالعات برخوردارند از مهارت

وها كتابخانهتوان گفت تاكيد در رابطه با منابع اطالعاتي مي  بيـشتر بـر كتـاب
و در مورد منابع غير و عـدم انـسجام بـه چـشم نشريات است چـاپي پراكنـدگي

از. خورد مي  اسـتفاده online هيچ پايگـاه اطالعـاتيازها كتابخانههمچنين نيمي

.كنند نمي
افزارهاي بررسي مجهز به نرم هاي مورد دهد كه تمام كتابخانه ها نشان مي داده
افزارهاي معتبر كتابداري استفاده از نرم%7/96باشند كه از اين ميانمياي كتابخانه

و بازيابي انواع منابع اي هستند كه امكان ذخ گونه ها به افزار اين نرم. نمايند مي يره

در.ندكن اطالعاتي را مهيا مي  100ها در هاي مورد بررسي فقط كتاب كتابخانهاما
براي ديگر منابع چاپي. درصد اين كتابخانه از طريق رايانه قابل بازيابي هستند

و منابع غيرچاپي نيز ها وضعيت مناسبي به چشم نمي موجود در كتابخانه خورد
. طريق كامپيوتر قابل بازيابي نيستندهيچكدام از

هاي مورد بررسي رايانه وجود كتابخانه% 100ها حاكي از آن است كه در داده
ب مي12طور متوسط در هر كتابخانه حدودهدارد كه با توجه. باشد دستگاه رايانه
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وانت پذير نبود، مي به بحث قبل كه بازيابي منابع اطالعاتي از طريق كامپيوتر امكان
ب12با وجود  طور متوسط در هر كتابخانه نتيجه گرفت كه مشكالته كامپيوتر

استفاده صحيح از اين تكنولوژي ها عدم وجود تكنولوژي نيست، بلكه عدم كتابخانه
.نباشد تاثير بي زمينه اين در ها كتابخانه در متخصص كتابدار كمبود رسد مي نظر به كه است

 دريافت ها از پست الكترونيكي براي كتابخانه%3/13دهد ها نشان مي داده
و آگاهينيازهاي كاربران مي، ارسال پاسخ به كاربر .كنند رساني جاري استفاده

ها داراي وب سايت از دانشگاه%3/88ها حاكي از آن است كه همچنين داده
 خدمات ارايهها از طريق آن به اما درصد بسيار كمي از كتابخانه. باشند مي
مي. پردازند مي ها اطالعات خود را آن هم كتابخانه%18توان گفت كه در واقع

فقط در حد يك معرفي كوتاه از طريق وب سايت در اختيار كاربران قرار 

(دهند مي )19و18جدول.

ها ارايه خدمات توسط كتابخانه

 از طريق وب سايت الكترونيكي الكترونيكي غير

صددر نوع درصد نوع درصد نوع

ــاب ــشار كت شناســي انت
 موضوعي

0/10----

فهرست
 نشريات

0/1 فهرســـت منـــدرجات
 نشريات

فهرست مندرجات0/15
 نشريات

0/20

فهرست عناوين
مقاالت نشريات

0/1

چكيده نويسي--
 منابع

0/5--

ها خدمات ارايه شده توسط كتابخانه.18جدول

 طرح توسعه خدمات

برد هاي بدست آمده از بررسي وضعيت اساس يافتهر اين بخش سعي شده تا
. گرددارايه پيشنهادهايي جهت اصالح خدمات در دو بخش ها، كتابخانه
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ها ارايه خدمات توسط كتابخانه

 الكترونيكي الكترونيكي غير
 درصد نوع درصد نوع

--7/81 ارايه راهنماي استفاده از كتابخانه

--0/50 جستجو در پايگاه اطالعاتيراهنماي

و تازه --3/53 هاي كتابخانه انتشار اخبار

7/26 هاي ترجمه افزار وجودنرم--

ــالع-- ــست اط ــق پ ــاني از طري رس

 الكترونيك
0/2

0/5 نويسي منابع چكيده--

--0/15 سازي منابع نمايه

--3/8اي كتابخانهامانت بين

--3/53 فتوكپي

ها خدمات ارايه شده توسط كتابخانه.19جدول

:بخش اول

و خدمات در كتابخانه انجام فعاليتبراي ها قبل از هر چيز نياز به وجود ها
و استاندارد ها، دستورالعمل، روشها سياست و مقررات هايي است كه ها، قوانين

ك هاي مختلف برنامه اساس آن خدمات را در حوزه بتوان بر و اجرايي ريزي رده
و هاي پژوهش حاضر نشان داد كه در هر يك از حوزه يافته. نمود هاي فعاليتي

و يكدستي در واحد خدماتي كتابخانه .هاي مختلف وجود دارد ها عدم هماهنگي
ها نياز ها با حفظ استقالل در حوزه عملكردي خود، جهت انجام فعاليت كتابخانه

و هماهنگ به واحدي سياست هاي نده دارند تا در صورت نياز از راهكاركن گذار
و فعاليت به.ريزي نمايند هاي خود را بر مبناي آن پايه تدوين شده استفاده نموده

شود واحدي در سازمان مركزي دانشگاه آزاد با عنوان همين منظور پيشنهاد مي

و توسعه كتابخانه د اندازي شود كه مسئوليت آن مي ها راه دفتر تحقيق ر سه تواند
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.حوزه تعريف شود
و برنامه-  انساني حوزه نيروي- حوزه فناوري اطالعات-ريزي حوزه مطالعات

;تواند به شرح ذيل باشد هاي اين سه حوزه مي فعاليت

و برنامه  ريزي حوزه مطالعات

 هاي مختلف كتابخانه با تاكيد بر فناوري اطالعات تعريف مجدد بخش-

و بهبود استاندارد- هـاي دانـشگاهي بـا در نظـر گـرفتني كتابخانه ها ايجاد
 فناوري اطالعات 

و تدوين آيين- و فعاليت نامه تعيين خط مشي  ها هاي مربوط به خدمات
و نظــارت بــر چگــونگي ســازماندهي منــابع- و(ايجــاد همــاهنگي چــاپي

)چاپي غير
و كيفي كتابخانه-  ها تدوين معيارهايي جهت ارزشيابي كمي

 حوزه فناوري اطالعات

 تعريف تكنولوژي اطالعات در كتابخانه-

و كاربرد تكنولوژي در كتابخانه-  تعيين خط مشي ايجاد
و نرم سخت(اي رايانهتعيين استانداردهاي تجهيزات- )افزار افزاري

 حوزه نيروي انساني

 تعريف مجدد مشاغل كتابداري با رويكردي به فناوري اطالعات-
 از كتابـداري كـه در كتابخانـه هاي تخصصي به غير تعيين حوزه يي شناسا-

 بايد به كار گرفته شوند

 بندي مشاغل بندي مشاغل كتابخانه براساس اصول طرح طبقه طبقه-
هـائي كـه آموزش شناسايي-ن شرح وظايف براي هر يك از مشاغل تدوي-

 هاي تخصصي ضروري است براي گروه
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:بخش دوم

ا رساني در طالعدر اين بخش جزييات اقدامات الزم جهت توسعه خدمات

:گرددميارايههاي دانشگاه آزاد اسالمي كتابخانه

 توسعه در بعد نيروي انساني

 ها طبق مصوبات واحد استفاده از نيروي متخصص در مديريت كتابخانه-

و توسعه  تحقيق

و توسعه�  تامين نيروي انساني متخصص طبق مصوبات واحد تحقيق

 توسعه در بعد منابع اطالعاتي

ب نياز.1: عد توسعه منابع اطالعاتي دو فرايند مهم بايد مد نظر قرار گيرددر
 بر اساس نياز سنجي آوري فراهم.2سنجي 

و تعريف شده نياز استفاده از روش.1 بيني سنجي جهت پيش هاي دقيق
 كنندگان هاي اطالعاتي استفادهنياز

و ارزيابي نياز.2 آ هاي استفادهتعيين، تحليل و انطباق ن با خدمات كنندگان
 شده بطور مداومارايه

هاي اعالم شده جهت استفاده در اساس نياز هاي اعضا بر تشكيل پرونده.3
 ارسال اطالعات گزينشي

هاي دانشگاهي توصيه آوري منابع اطالعاتي، استاندارد كتابخانه جهت فراهم
و سازمان يافت هاي دانشگاهي بايد مجموعه كتابخانه«كه نمايد مي ه در اي متوازن

و برنامه رشته و هماهنگ با اهداف . هاي سازمان مادر فراهم آورند هاي مربوط
و اين مجموعه بايد حاوي تازه و ترين اطالعات مدارك در اشكال مختلف چاپي

)1380تعاوني،(»چاپي باشدغير

هاي انتشاراتي جديد الزم است آوري با توجه به مدل در زمينه فراهم
م كتابخانه در اين زمينه نياز است تا تعريف. نابع اطالعاتي را فراهم نمايندها انواع
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مي. دقيقي از منابع اطالعاتي داشته باشيم اساس قالب توان بر منابع اطالعاتي را
:انتشار به دو دسته عمده تقسيم نمود

 منابع چاپي.1
مي.2 :شوند منابع غيرچاپي كه خود به دو گروه تقسيم
ه� ميمنابع غيرچاپي كه فيزيكي و در كتابخانه قرار  گيرند ستند
. شوندميارايهمنابعي كه در محيط مجازي�

اين منابع. ها تعريف مشخصي وجود دارد براي منابع چاپي در كتابخانه
و ها، گزارشات تحقيق، نقشه نامه عبارتند از كتاب، نشريات، پايان اما در ... ها

ت زمينه منابع غيرچاپي بهتر است كتابخانه عريف دقيقي از هر يك از منابع داشته ها

و مجازي حامل اطالعات گوناگوني هستند، جهت. باشند منابع الكترونيكي
 را براساس محتواي اطالعاتي طبقههاآنگونه منابع بهتر است آوري اين فراهم

و در تهيه هر كدام از و روش مناسبي داشته باشيمهاآنبندي نمائيم . سياست

ميبندي اين دسته كتاب:مانند. بندي منابع چاپي باشد تواند براساس طبقه منابع
هاي الكترونيكي، گزارشات تحقيق نامه الكترونيكي، نشريات الكترونيكي، پايان

و   ...الكترونيكي
و منطقي آوري منابع به شيوه كند تا فراهم بندي كمك مي اين دسته اي صحيح

و  . شود جوئي در بودجه مي سبب صرفهصورت گيرد، موازي كاري را به حداقل
 نيز Onlineهاي اطالعاتي هاي اطالعاتي الزم است پايگاه درزمينه استفاده از پايگاه

و طبقه هاي تخصصي ها دقيقاَ براساس گروه اگر كتابخانه. بندي شود تفكيك

و سپس از طريق كارگزاران شناساييهاي اطالعاتي را در ابتدا پايگاه هاآن كرده
ميرا ب توانند در بودجه صرفه مورد استفاده قرار دهند، .عمل آورندهجويي الزم را

 توسعه در بعد سازماندهي

و قواعدي معين و محتواي منابع براساس اصول در فرايند سازماندهي، فيزيك

و  ب سازماندهي منابع غير. شودميارايهتوصيف علت عدم كنترلهچاپي
و فهرست كتاب ها پيش از انتشار از جمله مشكالت كتابخانهنويسي شناختي
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يك. باشد مي آنچه در اين قسمت براي توسعه خدمات بايد به آن توجه شود
و غيرچاپي است آوري اگر در بخش فراهم. دستي در سازماندهي منابع چاپي

توان تعريف دقيقي از منابع اطالعاتي وجود داشته باشد در اين بخش نيز مي
چ زيرا در اين بخش. اپي اقدام به سازماندهي منابع غيرچاپي نمودبراساس منابع

و غيره است و محتوا همان كتاب، نشريه، گزارش تحقيق . فقط محمل تغيير يافته
و توسعه كتابخانه در مواردي هم كه نظام هاي مرسوم جوابگو نيست دفتر تحقيق

بمي) پيشنهادي( . سيار موفق عمل نمايدتواند با تدوين استانداردها در اين زمينه
:ها موارد ذيل مد نظر قرار گيرد همچنين بهتر است در كتابخانه

 سازي مقاالت نشريات نمايه�
 سازي گزارشات تحقيق نمايه�
 ها نامه سازي پايان نمايه�
 هاي الكترونيكيي كتابساز نمايه�
 سازي نشريات الكترونيكي نمايه�

اي رايانهتوسعه در بعد تجهيزات

و توسعه واحد تح رامي) پيشنهادي(قيق تواند در اين زمينه استانداردهائي
و براي كتابخانه به اين ترتيب روساي. هاي دانشگاه ارسال نمايد تدوين نموده

هاي در واحداي رايانههاجهت دريافت بودجه براي خريد تجهيزات كتابخانه
و معقو توانند دانشگاهي مي . لي داشته باشندبا استناد به آن، توجيه معتبر

 توسعه در بعد تنوع خدمات

مي كتابخانه6استاندارد كتابخانه دانشگاهي بايد«كند هاي دانشگاهي توصيه
و مناسبي را در جهت تحقق بخشيدن به برنامه خدمات اطالع و رساني جامع ها

و پژوهشي سازمان مادر  و بهتر ارايهاهداف آموزشي  دهدو استفاده هر چه بيشتر
)1380تعاوني،(» منابع را ميسر سازداز

رساني از شود كه خدمات اطالع رساني پيشنهاد مي در حوزه خدمات اطالع
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تواند به شكل بندي مي اين طبقه. بندي گردد هاي مورد نيازش طبقه نظر نوع داده
:ذيل باشد

و تعدادي كاربر.1 انواع خدمات اطالع رساني كه نيازمند تكنولوژي پائين
ا .ستدستي

و تكنولوژي.2 انواع خدمات اطالع رساني كه الزمه آن سطح باالئي از دانش
.پيچيده است

رساني كه نيازمند تكنولوژي در مورد نوع اول خدمات يعني خدمات اطالع

: شود پائين است موارد ذيل پيشنهاد مي
و انتشار راهنماي استفاده از كتابخانه�  تهيه
و انتشار راهنماي جستجو�  هاي اطالعاتي در پايگاهتهيه
و تازه� و انتشار اخبار و ارسال تهيه هاي به گروههاآنهاي كتابخانه

.كنندگان قرار گيرد تر در اختيار استفاده تخصصي تا سريع
و ارسال آن شناسي كتابانتشار� هاي موضوعي براي انواع منابع اطالعاتي

. تواند مفيد باشد هاي تخصصي مي به گروه

ميدر مورد و تكنولوژي پيچيده سه خدماتي كه نياز به سطح دانش باال باشد
:شود مرحله پيشنهاد مي

:مرحله اول

و غير(خانه براي انواع منابع اطالعاتي كتابOPACسيستم� در)چاپيچاپي
و راه بخش .اندازي شود هاي مختلف كتابخانه تهيه

و فهرست مندرجات نشريات، پايان� شات تحقيق در ها، گزار نامه چكيده
و در اختيار كاربران قرار گيرد .رايانه ذخيره

و در اختيار اي براي هريك از منابع غير چكيده� چاپي در رايانه ذخيره

.كاربران قرار گيرد
در اين مرحله تمام منابع اطالعاتي موجود در كتابخانه از طريق كامپيوتر قابل
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.بازيابي خواهد بود

:مرحله دوم

:ه با توجه به فعاليت هاي انجام شده در مرحله اول يعنيدر اين مرحل
 وجود بانك اطالعاتي انواع منابع اطالعاتي�

 وجود بانك اطالعاتي محتواي منابع اطالعاتي مورد نياز�
 هاي مورد نياز وجود نمايه�
 افزارهاي كتابداري تحت شبكه امكان ارتقاء نرم�
)پيشنهادي( كتابخانهاي رايانهطرح تجهيز�

هاي دانشگاه آزاد را توانند طرح شبكه جامع كتابخانه ها به راحتي مي كتابخانه

شود ضمن اي فعال مي بندي ستاره اين شبكه كه در يك پيكر. اندازي نمايند راه
شود تا از اين طريق كاربران به ها سبب مي حفظ استقالل هر يك از كتابخانه

و.ته باشندها نيز دسترسي داش اطالعات ديگر كتابخانه در اين زمينه واحد تحقيق
و هماهنگمي) پيشنهادي(توسعه  . كننده داشته باشد تواند نقش مركزي

:مرحله سوم

و دوم در كتابخانهاگر� ها ها به درستي انجام گيرد، كتابخانه مراحل اول
توانند با هماهنگي بخش وب سايت دانشگاه محيطي را در شبكه فراهم مي

. عات برمبناي وب ارايه گرددنمايند تا اطال
از� ارسال اطالعات گزينشي از طريق پست الكترونيكي با استفاده

.هاي نياز سنجي انجام شود پرونده
 كاربر تحت شبكه وب تا كاربران بتوانند پاسخ-سازي بخش كتابدار فعال�

. هاي كوتاه خود را از كتابدار دريافت نمايند پرسش
اي ابخانهكتاندازي امانت بين راه�
و ايجاد پيوند با كتابخانه راه و مراكز هاي دانشگاه اندازي خدمات ارجاعي ها

و فناوري .آموزش عالي تحت نظارت وزارت علوم، تحقيقات
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 توسعه در بعد آموزش

و كاربران بايد مدنظر قرار گيرند .در بعد آموزش، نيروي انساني كتابخانه

اي(ي دانشگاه آزاد اسالميها بخانهكتاشبكه جامع )ستاره

 نيروي انساني

و برنامه1381در سال ي ريزي كشور در طي بخشنامه، سازمان مديريت
شوراي عالي اداري از تمام 3/11/1381 مورخ 203222/1903شماره

و نيمههاĤنسازم  را براي كاركنان ICDLهاي دولتي خواست تا آموزشي دولتي

و توسعه  واحد تحقيق

بانك اطالعاتي كتاب

بانك اطالعاتي

E- journal

بانك اطالعاتي

نشريات

بانك اطالعاتي

E -book

بانك اطالعاتي

 گزارشات

 نامه بانك اطالعاتي پايان

Cانه كتابخ Bكتابخانه

Dكتابخانه

D.B 

Aكتابخانه

D.B 

D.B 
D.B 

D.B 

D.B 
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دانشگاه).2ص 1383قرباني،(آموزشهاي ضمن خدمت قرار دهند در اولويت
و توسعه نيروي انساني نيازمند است تا آموزش هاي آزاد نيز جهت ارتقاء

و  و عمومي را طراحي مي. نمايدارايهتخصصي :شود پيشنهاد
و هاي تخصصي كتابداري در زمينه فراهم آموزش.1 منابع ... آوري ،سازماندهي

و اينترنتيالكترونيكي 
 مطابق با استاندارهاي كشوري كه شامل مفاهيم ICDLهاي آموزش مهارت.2

و مديريت فايل پايه فناوري اطالعات، ها، پرداز ها، واژه استفاده از كامپيوتر
و ارتباطات ارايههاي اطالعاتي، صفحات گسترده، بانك و اطالعات  مطالب

.باشد مي
اطالعاتي هاي پايگاه از كتابداران آگاهيهتج آموزشي هاي كارگاه برگزاري.3

. تخصصي روز-علمي

 كاربران

اگر خدمات در كتابخانه به شكلي كه پيشنهاد شد انجام گيرد، دو گروه
.استفاده كننده خواهيم داشت

آن.1 و تسهيالت و از منابع اطالعاتي كساني كه به كتابخانه مراجعه كرده
.نمايند استفاده مي

بد.2 ميافرادي كه و تسهيالت استفاده نمايند ون مراجعه به كتابخانه از منابع
ميهاآنكه به  . شود كاربران از راه دور گفته

كننده از اهميت زيادي در بخش آموزش توجه به هر دو گروه استفاده
مي.برخوردار است خواهيم به در گام اول بايد دقيقاَ مشخص كنيم چه چيزي را

و دامنهبه. كاربر آموزش دهيم بيان ديگر سواد اطالعاتي را در كتابخانه تعريف

: تواند شامل ها مي كلي رئوس اين آموزش طورهب.آن را مشخص نمائيم
 كتابخانهآموزش نرم افزار�
 مثل بانك اطالعاتي نمايه،(هاي اطالعاتي آموزش نحوه استفاده از پايگاه�

)رزنت
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:ردتواند به طرق ذيل انجام گي ها مي اين آموزش
و اي كه در آن كاربران با نرم هاي يك روزه طراحي آموزش.1 افزار

مي سيستم هاي يك روزه اين مزيت آموزش. شوند هاي كتابخانه آشنا
مي است كه فرآيند آموزش در همان روز به اتمام مي و كاربر با رسد تواند
.حفظ استقالل جستجوهاي آتي را به انجام رساند

شي باز تا كاربران در آن آزادانه بتوانند هاي آموز برگزاري كالس.2

.يابي خود را افزايش دهند هاي اطالع مهارت
و تهيه فيلم.3  آن از طريق ارايههاي بسيار كوتاه آموزشي به شكلي ساده

 هاي مستقر در كتابخانه رايانه
 هاي اطالعاتي تخصصي هاي آموزشي جهت معرفي پايگاه برگزاري كارگاه.4
و طراحي آموزش.5 هاي آموزشي در شبكه محور كه در آن برنامه-بهايي

و مهارت . يابي كاربران را از راه دور افزايش دهد هاي اطالع وب طراحي
هاي الكترونيكي مشابه در توان با مراجعه به كتابخانه در اين زمينه مي

و از  شد در كتابخانه بهرههاآنشبكه وب الگوبرداري . مند

ها نوشت پي
1. Lawrence 
2. Gastinger 
3. Wainwright 
4. wipawin 
5. Lawrence 
6. Brinley & Terry  
7. on – line 

ها بـراي تنظـيم منـابع غيرچـاپي از آن اسـتفاده كتابخانه دگذاري شيوه اي ابداعي است كه معموالًك.8

. نمايند مي
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