
 

 

رسانينشريه تحقيقات كتابداري و اطالع
دانشگاهي، سال چهل و چهارم، شماره 

 40-13، ص1389زمستان، 54

Journal of Academic Librarianship
, Vol,44 and Information Research

No. 53, Winter 2010, PP.13-40.

 دگاهيداز  يدانشگاهفارسي  يكيالكترونكتاب  يابيارز يارهايمع نيتر مهمشناسايي 
  شهر تهران يدولت يها دانشگاهشاغل در  يدانشگاهكتابداران 

  فر يميفهسپيده 
 ؛و عضو باشگاه پژوهشگران دانشجو تهران دانشجوي دكتري كتابداري و اطالع رساني دانشگاه

sfahimifar@ut.ac.ir 
  

 20/1/90:تاريخ پذيرش                                                                           1/9/89: تاريخ دريافت
  

  دهيچك
فارسي  يكيالكترون يها كتاب يابيارز يارهايمع نيتر مهم ييشناساهدف پژوهش حاضر  :هدف

، يكيالكترونتاب ك )سندهينوناشر، كاربر، كتابدار و (نفع  يذ يها گروهاز  يكي دگاهيداز  يدانشگاه
   .است يدانشگاهكتابداران 

جامعه . است محقق ساخته پرسشنامه ها داده يگردآورو ابزار  يشيمايپروش پژوهش حاضر  :روش
و  يمركز يها كتابخانه(شهر تهران  يدولت يها دانشگاهكتابداران شاغل در  هيكلپژوهش حاضر  يآمار

  .است) يا دانشكده
كتابداران،  دگاهيداز  يكيالكترونكتاب  يابيارزمالك  نيتر مهمپژوهش حاضر نشان داد،  جينتا :ها افتهي

 نيباالتر يداراكتابداران  دگاهيدنشانگر از  30 يبررسنشانگر مورد  125از مجموع . است عيتوزمالك 
دارا بودن فهرست . كتابخانه است يبرامناسب  يكيالكترونكتاب  كيبه هنگام انتخاب  تياهم زانيم

از راه دور  يدسترسمختلف،  يها فرمتكتاب، امكان انتخاب كتاب در كل متن  رهيذخمندرجات، امكان 
كتابداران شناخته  دگاهيداز  يكيالكترونكتاب  يابيارز ينشانگرها نيتر مهمآن از  رينظاساعته و  24و 

  .شدند
تهران،  ،دولتي يها كتابخانهكتابداران دانشگاهي، ، فارسي دانشگاهي كتاب الكترونيكي :كليدي يها واژه

  .معيار ارزيابي
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   مقدمه
انواع گوناگون منابع در قالب  آوري فراهمدر كنار  يدانشگاه يها كتابخانه

از جمله  يكيالكتروناز منابع در قالب  ياريبسسازي  مجموعه، اقدام به يچاپ
بر  ايو  ياطالعات يها گاهيپا يرو، كه غالباً بر اند نمودهالكترونيكي  يها كتاب
با توجه به  ابدي يمآن نمود  رينظاو  يد يو يد، يد يس رينظ ييها محمل يرو
براي كاربران  توانند يمالكترونيكي دانشگاهي  يها كتابمتنوعي كه  يها يژگيو

با توجه  از سوي ناشران و ها كتابداشته باشند، نشر مناسب اين خود به همراه 
در افزايش سوددهي ناشران و نيز رضايت كاربران  تواند يمبه نياز كاربران خود 

الكترونيكي دانشگاهي به  يها كتاببا توجه به اين كه تا كنون  .موثر واقع گردد
، اند نداشتهچاپي خود  يها كتابسبت به ن يا جستهبر يها يژگيو زبان فارسي

چاپي را  يها كتابجذب نخواهند شد و مطالعه  ها آنكاربران به سمت  قطعاً
چنانچه ناشران دانشگاهي بخواهند با توجه به مزاياي فراوان اين . دهند يمترجيح 

كي اقدام الكتروني يها كتاب، به نشر و نيز كاربران و نويسندگان ها آنمنبع براي 
به عنوان  توانند يمكتابداران . كنند، بايد از نظرات جامعه هدف خود آگاه باشند

 يها كتابارتباطي بين كاربران و ناشران نقش ارزيابان  يها حلقه نيتر مهميكي از 
 نيبنابرا .جمع كثيري از كاربران ايفا كنند ي ندهينمابه عنوان  را الكترونيكي

ارزيابي به منظور  1يارهايمع نيتر مهم ييشناساپژوهش حاضر در نظر دارد به 
. كتابداران بپردازد دگاهيدبه زبان فارسي از  يدانشگاه يكيالكترونانتخاب كتاب 

وابسته معيارهاي  ريمتغمستقل پژوهش حاضر ديدگاه كتابداران دانشگاهي و  ريمتغ
  .است يدانشگاه يكيالكترون يها كتاب يابيارز

پاسخ مناسب به آن است  يافتنپژوهش در صدد  يناكه  ياساس پرسش
  :از است عبارت
به زبان  يدانشگاه يكيالكترونكتاب  يابيارز 2ينشانگرهاو  ها مالك ينتر مهم
 يها كتابخانه( يدولت يها دانشگاهكتابداران شاغل در  يدگاهداساس ر ب فارسي
  ؟يستچ) يا دانشكده يا يمركز
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كه پژوهش حاضر قصد پاسخگويي به آن را دارد، عبارتست  اي يهفرضو نيز 
  :از

ا زياد و درصد از كتابداران اهميت هر يك از نشانگرهاي ارزيابي ر 70بيش از 
  .دانند يمبسيار زياد 

  
  پژوهش نهيشيپ

 نسيسا، 3امرالد رينظ ياطالعات يها گاهيپا الزم در يجستجوهابعد از انجام 
، پژوهشگاه اطالعات و 8جيس، 7يترِ يئ يآ، 6، پِروكوئست5ابسكو، 4رِكتيدا

و مركز اطالعات  يدانشگاهجهاد  يعلماطالعات  گاهيپا ،رانيا يعلممدارك 
و كتابخانه ملي ايران و ، وب سايت مركز اسناد يكشاورزجهاد  يعلم

 يارهايمعكه  ياثر ايمقاله  رسد يمبه نظر  كشور، يها دانشگاه يها كتابخانه
ران مورد سنجش قرار دهد، كتابدا دگاهيدرا از  يكيالكترون يها كتاب يابيارز

د به آن دليل مور ،با وجود رويكرد مهندسي پايگاه آي ئي تري. وجود ندارد
كتاب  يها يژگيوكاوش قرار گرفت كه در مقاالت اين حوزه نيز اشاراتي به 

كه پيرامون موضوع پژوهش انجام شده  ييها پژوهش .الكترونيكي شده است
داخل كشور و  يها پژوهش ةنيشيپابتدا . ان شده استاست در قسمت ذيل بي

  .خارج از كشور آمده است يها پژوهش ي نهيشيپسپس 
 يها تابك«در پژوهش خود با عنوان ) 1387(» 9يغائب«و » فر يميفه«

 يمركز يها كتابخانهشاغل در  يرسان اطالعان متخصص دگاهيداز  يكيالكترون
 يها كتاب يآور فراهمو مشكالت  ديفوا يبررسبه  »شهر تهران يها دانشگاه
 دگاهيداز  يكيالكترون يها كتاب يها يكاستو  ها يژگيو يبررس، يكيالكترون

  . پرداختند يرسانمتخصصان اطالع 
 يكيالكترون يها كتاب يررسب« عنوان با يپژوهش در) 1387(» فر يميفه«

مطرح شده  فيتعار انيبضمن  ،»تهران شهر يدانشگاه يها كتابخانه در موجود
خصوص،  نيابرگزار شده در  يالملل نيب يها كارگاه، يكيالكترونكتاب  نةيزمدر 
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در و انواع اطالعات موجود  يدانشگاه يها كتابخانهمطالعات انجام شده در 
انواع  يبررسبه ) گوناگون يها يبند دستهدر قالب ( يكيالكترون يها كتاب
شهر تهران پرداخته و  يدانشگاه يها در كتابخانهموجود  يكيالكترون يها كتاب

كاربران  يبرارا  يكيالكترون يها كتابو امكان مطالعة  يريپذ دسترسنحوة 
  . دهد يممربوطه شرح 

استفاده از  يلگوهاا«با عنوان  يپژوهش) الف 2005(»  10سن نيستيكر«
با  يو. انجام داد يبرِريالنت  يكيالكترون گاهيپا يروبر  »يكيالكترون يها كتاب

با  ها كتاب نيا تيمقبول زانيم، كه ديرس جهينت نيااستفاده از آمار به دست آمده به 
و علوم خاص  يآور فن، انهيرا رينظ ييها رشتهدر  ها آن ي استفاده زانيمتوجه به 

لزوم استفاده  يوعالوه بر آن . است يانسانو  ياجتماعاز علوم  شتريب اريبس
تر از كتاب مناسب يحت يكيالكترونرا در حوزه كتاب  يسازي تعاون مجموعه

  . كند يممطرح  يچاپ
 يها تابك«ن در پژوهش خود با عنوا) ب 2005(» 11نياَكُ«و » سن نييستيكر«

آمار استفاده از  يبررسبه  »؟شوند يماستفاده  كيكدام : يچاپ اي يكيالكترون
 سالك يمشابه به صورت ماهانه و به مدت  يكيالكترونو  يچاپ يها كتاب

دو نوع قالب با  نياتفاوت امانت كتاب در  يت آزمونبا استفاده از  يو. پرداخت
 يمعناداركه تفاوت  ديرس جهينت نيارا به دست آورد و به  نييپا يهمبستگسطح 

او . مشابه وجود دارد يها كتاب يچاپو  يكيالكتروندو قالب  در استفاده از
 يها كتاب يبند ردهبه لحاظ موضوع و  قالب تيارجح، به تفاوت در نيهمچن

  .مورد نظر پرداخت
در  ييها الشچ«با عنوان  يپژوهش) 2005(» 12النسدل«و » آرمسترانگ«
را  »انگلستان يدانشگاه يها در كتابخانه يكيالكترون يها كتابمجموعه  تيريمد

 طهيحدر سه  يدانشگاه، كتابداران ها آنگروه آزمون . ادنددقرار  يبررسمورد 
 نيا .ستو سالمت بوده ا يپزشك؛ يمهندس تيريمدتجارت و  يموضوع

 نيا دگاهيدرا از  ازينمورد  يكيالكترون يها كتابپژوهش انواع و سطوح 
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، انتخاب، يكتاب شناختكنترل  نديفرا عتيطبعالوه بر آن . نمود فيتعركتابداران 
 يها كتابمرتبط با  يمجوزها رامونيپو مشكالت  يدسترسرق ، طيآورفراهم 
حوزه  نيامشكالت مرتبط با  انيبضمن  همچنين،. را مشخص نمود يكيالكترون

 يها كتاببه  يدهدر رابطه با مجوز  يملمدل  كيبه  ازينكتابداران،  دگاهيداز 
  .دينما يمرا مطرح  يكيالكترون

 يكيالكترون يها تابك«در مقاله خود با عنوان ) 2005(» 13يالندون«و » بِنت«
موجود در رابطه با  يجار تيوضع ليتحلبه  »يدانشگاه يها كتابخانهدر 
را  ها كتاب نيانسبت به  نييپادرك  ليدالو  پردازد يم يكيالكترون يها كتاب

مطالعه نشان داد كه افراد آگاه نسبت به كتاب  نيا يها افتهي. دهد يمشرح 
از كاربرانِ منابعِ  يتعدادهر چند . دانستند يم ديمف يابزار، آن را يكيالكترون

كتابخانه نسبت به  يباال اريبس نيتأم، با وجود يارتباطاتو  ياطالعات يها يآور فن
  .ناآگاهند ها آن، هنوز نسبت به وجود يكيالكترونكتاب 

و كتابداران، در رابطه  ها كتابخانهبط با كتاب الكترونيكي، مرت يها پژوهشاكثر 
با سطوح استفاده، ميزان استفاده، چگونگي و چرايي استفاده، الگوي استفاده، 

گوناگون و مديريت كتاب يها رشتهين دو قالب چاپي و كاغذي در ارجحيت ب
آتي، اين منابع به  يها سالبا توجه به اين كه در . ه استهاي الكترونيكي بود

، شوند يمراهم آوري، سازماندهي و اشاعه ف ها كتابخانهنوان يكي از منابع اصلي ع
الكترونيكي بايد از نظرات كتابداران به عنوان يكي از  يها كتاب ي حوزهناشران 

كتابداران به عنوان ميانجيان . توجه كنند ها كتابخانهكتاب الكترونيكي در  نفعان يذ
ت اتي با نيازهاي كاربر آشنايي دارند و ركن اصلي و اساسي موفقياطالع
، لذا كتابداران هاست كتابخانهبه نياز كاربران در اين الكترونيكي توجه  يها كتاب

با توجه به اين كه تا . جزء بهترين انتخاب كنندگان كتاب الكترونيكي خواهند بود
رابطه با معيارهاي ارزيابي كنون پژوهشي در داخل كشور و نيز خارج كشور در 

 تواند يمانجام نگرفته است، پژوهش حاضر كتاب الكترونيكي از ديدگاه كتابداران 
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ناشران و توليد كنندگان اين معيارها و در نتيجه اشاعه آن به  نيتر مهمبه شناسايي 
  .كتاب الكترونيكي بپردازد ي سازندهو نرم افزارهاي  ها كتاب
  

  روش شناسي پژوهش 
 محقق ساخته ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و داده يشيمايپپژوهش با روش  نيا

» اس اس يپاس «آمده با استفاده از نرم افزار  به دست جينتا. شده است يگردآور
كتابداران  هيكلپژوهش در پژوهش حاضر جامعه  .شده است ليتحلو  فيتوص

و  شهر تهران يدولت يها دانشگاه يا دانشكدهو  يمركز يها كتابخانهشاغل در 
از  وهش حاضر شركت كردند كهافرادي در پژ. است يكيالكترونآشنا با كتاب 

واسط بين  نيتر كينزدو با توجه به اين كه  اند كردهالكترونيكي استفاده  يها كتاب
چاپي و  يها كتاباز نيازهاي كاربران در خصوص منابع و كاربر هستند، 

  . الكترونيكي مطلعند يها كتاب
 نيبشهر تهران، پرسشنامه مورد نظر در  يدولت يها دانشگاهكتابداران  انيمدر 

، )س(الزهراء  يها دانشگاه يا دانشكدهو  يمركز يها كتابخانه كتابداران ي هيكل
، ريركبيام يصنعت، يبهشت ديشه، يطوس نيالد رينصمدرس، تهران، خواجه  تيترب

انتخاب  نيالت ع. و علم و صنعت پخش شد ييطباطبا، عالمه فيشر يصنعت
سواالت . دانشجو بوده است رشيپذمزبور از نظر  يها دانشگاههمگن بودن 

بوده ) مقياسي 5(پرسشنامه، از نوع سواالت بسته با استفاده از طيف ليكرت 
سوال شد  يكيالكترونبا كتاب  ييآشناكتابداران در خصوص  كيبه  كياز  .است
  . ش شركت كردنددر پژوه يكيالكترونكتابداران آشنا با كتاب  تينهاو در 

ر اعتبار محتوا به تحليل منطقي محتواي يك آزمون بستگي دارد و تعيين آن ب
اعتبار روايي و  ي رندهيدربرگاين نوع اعتبار . است اساس قضاوت ذهني و فردي

به  14محقق ساخته پرسشنامه نيتدودر پژوهش حاضر پس از . صوري است
كتاب نفر از متخصصان  12آن از نظرات  محتوايي منظور سنجش اعتبار

 يها پروژهدر  ربوط اساتيدي بودند كهمتخصصان م .استفاده شد يكيالكترون
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 يها كتابخانهكترونيكي و يا خارج از كشور و يا مقاالت مرتبط با كتاب ال
شد /. 9كرونباخ برابر با  يآلفا بيضر .اند داشته يا عمدهسهم ديجيتالي در ايران 

   .بود يمقدماتدر مرحله  ها پرسشنامهمناسب  ييايپا ي دهندهكه نشان 
  
  كتابداران يفيتوصآمار 
  جامعه پژوهش يشناخت تيجمع فيتوص

كتاب با  ييآشنا نهيزمنفر از كتابداران در  325وع از حدود در مجم
. در جامعه پژوهش شركت كردند ها آننفر از  125و سوال شد  يكيالكترون

در  .داشتند ييآشنا يكيالكترونبودند كه نسبت به كتاب  يافرادكتابداران مذكور 
، اكثر مجموع كمتر از نيمي از جامعه حاضر با كتاب الكترونيكي آشنايي داشتند

، كتابداراني بودند كه تا به حال از يك اند نكردهرادي كه در اين پژوهش شركت اف
ه خود آن را خريداري و يا به كترونيكي استفاده نكرده و براي كتابخانكتاب ال
 يها كارگاهبنابراين لزوم برگزاري . دمختلف فراهم آوري نكرده بودن يها روش

 يها يكاستو  ها يژگيو آموزشي در خصوص آشنايي با كتاب الكترونيكي، مزايا،
 يها كتابخانهان ز سوي هيچ يك از مديرآن امري ضروري است كه تا كنون ا

برگزار  يها كارگاهاكثر . گرفته نشده استر نظدر  ها دانشگاهدانشگاهي در اين 
اطالعاتي است و به صورت جزئي به  يها بانكر رابطه با نحوه استفاده از شده د

  اين نوع منابع پرداخته نشده است
  

  يكيالكترونانتخاب كتاب  عوامل
موثر در  يارهايمع هيكلآن است كه  يكيالكترونمنظور از عوامل انتخاب كتاب 

شده و با  ميتقستر يفرعو  يفرع، ياصل يارهايمعبه  يكيالكترونانتخاب كتاب 
موثر در عوامل  .شوند يم ييشناسا پژوهش نيادر  نام عامل، مالك و نشانگر

 تيقابل، يكيالكترونرسانه  تيقابلشامل به سه عامل  يكيالكترونانتخاب كتاب 
به هنگام  به طور مشترك كه، اند شده ميتقسپژوهش  نياو ارائه در  يچاپرسانه 

به عنوان استفاده  ها كتاب نياكاربران  دگاهيدهم از  يكيالكترونكتاب  يابيارز
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عامل مهم در  ومطرح است  ها كتاب نيا ابيارزكننده و هم كتابداران به عنوان 
 ميتقس ها كتابخانهكتابداران به عامل  دگاهيداز  صرفاً يكيالكترونانتخاب كتاب 

تابداران در خصوص ميزان اهميت هر يك از نشانگرهاي هر مالك ك .شده است
به دليل حجيم بودن جداول، درصد فراواني تجمعي ميزان . نشان داده شده است

  .موافقت به همراه ميانه هر نشانگر نمايش داده شد
  

  كتاب الكترونيكي يكيالكترونرسانه  تيقابلعامل  ينشانگرهاو  ها مالك تياهم زانيمسنجش . 1جدول  
 يتجمع يفراواندرصد نشانگرها  ها مالك

 )اديز اريبسو  اديز(موافقت
انحراف   انهيم

 استاندارد
   تيقابل

  جستجو
78/0 5 94 شرفتهيپيجستجوامكان   
77/0 5 92كتاب مورد مطالعهيمتنيمحتوايجستجوامكان   
09/1 4 71شده در متنافتييجستجونشان دادن موارد زيمتما  

88/0 4 65كتاب مورد مطالعهيمتنريغيمحتوايجستجوامكان   
09/1 3 32توسط كاربراضافهيهاقسمتيجستجوامكان   

92/0 4 71 نيانگيم  
خواندن 

  يشفاه
  متن

01/1 4 65مشاهده نوشتارمتن به همراهدنيشنامكان   
97/0 4 62قسمت دلخواه در متندنيشنامكان   

90/0 4 62مطلب خوانده شدهزانيمشرفتيپاستفاده از نوار  
97/0 4 52شدندهيشنكلمات به هنگاميظاهرمشخصات رييتغ  

01/1 4 50متن كامل كتابدنيشنامكان   
97/0 4 58 نيانگيم  

 تيقابل
و  يصوت
  يريتصو

80/0 4 75ايپوريتصاوارائه   
85/0 4 72كتابياصلمرتبط با موضوعيها لميفارائه   
97/0 4 58يريتصواييصوتيها افكتارائه   

07/1 4 50به كتابريتصوامكان افزودن  
06/1 3 32در كنار متنيقيموسارائه   

95/0 3 31امكان افزودن صوت به كتاب  
95/0 4 53 نيانگيم  

 تيقابل
  تعامل

  

73/0 88 4 كمك به منظور راهنماييدارابودن گزينه  
80/0 4 87 كلماتحيتوضوجود واژه نامه به منظور  

80/0 4 74 متنايريتصودرهااسپاتوجود هات  
90/0 4 73هاآنحيتصحويانهيگزچندكوتاهيها پرسش  
99/0 4 52 ياصلاضافه بر متنيهابخشنمودنيارياختامكان   

87/0 3 46مرتبط با محتوايهايبازايشاتيآزماامكان انجام  
94/0 3 38بيترغايتذكريآوازهاايارائه صدا   

86/0 4 65  نيانگيم  
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  ادامه. 1جدول 
 يتجمع يفراواندرصد نشانگرها  ها مالك

 اريبسو  اديز(موافقت 
 )اديز

انحراف   انهيم
 استاندارد

 يشخص
ظاهر  يساز

  متن كتاب

78/0 4 83اندازه متنرييتغامكان  
90/0 4 66فونترييتغامكان  
87/0 3 42نهيزمرنگ پسرييتغامكان  
91/0 4 52گوناگونيهاصورتصفحات بهشينمارييتغامكان  
99/0 4 60توريمانصفحهيفضاصفحات كتاب در كلشينماامكان  

85/0 4 78صفحه مطالعه شدهنيآخريگذارامكان نشانه  
88/0 4 64نيانگيم  

 يشخص
  محتوا يساز

88/0 4 74ياضافيوندهايپامكان افزودن  
91/0 4 70يگذارادداشتيامكان  
85/0 4 70از محتوايبخشنمودنتياليهاامكان  
،ادداشتييهاقسمتيبراعنوانايانتخاب برچسبامكان

...وتياليها
67 4 95/0  

 1 4 63كلماتريزايدوردنيكشامكان خط
96/0 4 62جداگانهياصفحهدرتياليها،هاادداشتيشينماامكان  

93/0 3 57اهداف خاصانيبمتنوع به منظوريهارنگامكان استفاده از  
07/1 4 55موارد اضافه شدهيدائمامكان حذف موقت و  

02/1 4 50محتوايهاقسمتيبرخنمودنحيتصحامكان  
06/1 3 48به صفحاتييهايطراحامكان افزودن  

96/0 4 62نيانگيم  
 يبرقرار

  ونديپ
76/0 4 90جستجويابزارهاهر صفحه كتاب ونيبونديپ  
67/0 4 88 فهرست مندرجات و بخش مربوطهنيبونديپ  
74/0 4 83 ياصلداخل و خارج از متنيهابخشنيبونديپ  
75/0 4 82 ياصلمتنيداخليهابخشنيبونديپ  
85/0 4 82 موجود در مجموعهيهاكتابكتاب مورد مطالعه ونيبونديپ  

78/0 4 78 ونديپعملكردريتفسيبراو برچسبريتصواستفاده از  
82/0 4 76 مربوطهحيتوضجلد ويروعناصرنيبونديپ  

88/0 4 63 ونديپيبرقراراستاندارد به منظوريهارنگاستفاده از  
78/0 4 80 نيانگيم  

 يكيالكترون ي رسانه تيقابل
 دهييزاكه  شود يمگفته  ييها تيقابلبه مجموع  يكيالكترون ي رسانه تيقابل

عامل . قابل اعمال است يچاپ طيمحاست و به ندرت در  يكيالكترون طيمح
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خواندن  تيقابلجستجو،  تيقابل يها مالكخود به  يكيالكترون ي رسانه تيقابل
ظاهر متن،  يساز يشخصتعامل،  تيقابل، يريتصوو  يصوت تيقابلتن، م يشفاه
 1در جدول . است ميتقسقابل  ونديپ يبرقرارمتن و  يمحتوا يساز يشخص

 يمحتوا يجستجوجستجو، امكان  تيقابل ينشانگرها انيمدر مجموع از نظرات 
 زانيم نيباالتر 5 ي هانيمبا  شرفتهيپ يجستجوكتاب مورد مطالعه و امكان  يمتن
 يجستجو رينظ(توسط كاربر اضافه شده  يها قسمت يجستجوو امكان  تياهم
 زانيم نيتر كم 3 ي انهيمبا ... ) شده و  تيال يها يها قسمت اي ها ادداشتي

مربوط به امكان خواندن  ينشانگرها انيماز . اند دادهرا به خود اختصاص  تياهم
متن به همراه  دنيشنامكان . هستند 4 انهيم يدارانشانگرها  هيكلمتن،  يشفاه

موافقت را به  زانيم نيباالتربدست آمده  يدرصدهامشاهده نوشتار با توجه به 
 .خود اختصاص داده است

، يكيالكترونكتاب  يريتصوو  يصوت يها تيقابل ينشانگرها انيماز 
 دگاهيددر كنار متن و امكان افزودن صوت به كتاب از  يقيموسارائه  ينشانگرها
 انيماز . كتابخانه هستند يبراخود  يها يابيارزمتوسط در  تياهم يداراان كتابدار

گوناگون و  شاتيآزماامكان انجام  تعامل دو نشانگر تيقابلنشانگر مرتبط با  7
كتابداران  دگاهيدمتوسط از  تياهم يدارا 3 انهيمتذكر با  يآوازها ايارائه صدا 

بخش مجزا  6ظاهر متن، به  يساز يشخصمربوط به مالك  ينشانگرها .هستند
مشخص است، اكثر  1جدول  يها داده، همان طور كه از اند شده ميتقس

 رييتغتنها امكان . هستند 4 انهيمبا  اديز تياهمسطح  يدارامالك  نيا ينشانگرها
اندازه متن و امكان  رييتغامكان . متوسط است تياهمسطح  يدارا نهيزمرنگ پس 

كتابداران به  دگاهيدز موافقت را ا زانيم نيباالترصفحه  نيآخر يگذار نشانه
متن كتاب  يمحتوا يساز يشخصمالك  ي انهيم نيانگيمبه طور . اند آوردهدست 

آن را  تياهم زيندرصد كتابداران  60از  شيباست و  اديز تياهمو در سطح  4
به  ييها يطراحنشانگر امكان افزودن  ياستثنابه . دانند يم اديز اريبسو  اديز

و امكان استفاده از ) نار متندر ك يينمودارها اياشكال  دنيكش رينظ(صفحات 
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از متن با رنگ  يقسمتنمودن  يرنگ(اهداف خاص  انيبمتنوع به منظور  يها رنگ
نگ سبز نشانگر مهم بودن استفاده از ر ايبه مفهوم مبهم بودن آن قسمت،  يآب

 اديز تياهم نشانگرها ريسامتوسط هستند،  تياهم يدارا، كه )از متن يقسمت
 يوندهايپمتن، امكان افزودن  يمحتوا يساز يشخص در مورد مالك. دارند
موافقت را  زانيم نيباالتر، يتجمع يفراواندرصد  نيباالترتوسط كاربر با  ياضاف

، ونديپ يبرقرارمرتبط با مالك  ينشانگرها انيماز  .به خود اختصاص داده است
به درصد  ينگاهبا . باشند يم يكساني تياهمسطح  ةبر دارند رد 4 انهيمبا  يهمگ
هر صفحه  نيب ونديپشد، كه نشانگر  ميخواهموافقت، متوجه  يتجمع يفراوان

موافقت و استفاده از  زانيم نيباالترجستجو در مجموع  يابزارهاكتاب و 
موافقت را به خود  زانيم نيتر كم ونديپ يبرقراراستاندارد به منظور  يها رنگ

  . اند دادهاختصاص 
  
   يچاپرسانه  تيقابل

 زين يچاپاست كه كاربر در كتاب  ييها يژگيو، يچاپرسانه  تيقابلمنظور از 
به  نيبنابرا. استفاده شده است ها آناز  يچاپ يها كتاببا آن آشنا بوده و در اكثر 

از ديدگاه  يكيالكتروندر كتاب  ها تيقابل نيا تياهم زانيممنظور دانستن 
كه در نشر  پرداخته شد تا مشخص شود آيا الگويي ها آنكتابداران به سنجش 
، از ديدگاه كتابداران در نشر كتاب الكترونيكي نيز شود يمكتاب چاپي استفاده 

   ؟مهم است
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  كتاب الكترونيكي يچاپرسانه  تيقابل ينشانگرهاو  ها مالك تياهم زانيمسنجش . 2جدول 
 يفراواندرصد نشانگرها  ها مالك

موافقت  يتجمع
 )اديز اريبسو  اديز(

انحراف   انهيم
 استاندارد

 ييخوانا تيقابل
  متن

67/0 5 94متناسب بودن فونت  
79/0 4 80 سادهنهيزمشيپاستفاده از  
90/0 4 81 ...فونت وياندازه،يرنگيكدستياستفاده از  
98/0 4 70 ...وهاسر عنوانيبرازيمتمااندازه فونترنگ بايتعداداستفاده از  
88/0 4 79 شدهيگذارنقطهيهافهرستاييتورفتگاستفاده از  

82/0 4 81 استفاده از جداول و نمودارها  
84/0 4 78 نيانگيم  

 يبندح طر
صفحات 

  كتاب ييمحتوا

71/0 4 90دارا بودن شماره صفحه  
81/0 4 77متناسب بودن طول عناصر متن  

88/0 4 76بودنيطومارصفحه مدار بودن كتاب در مقابل  
86/0 4 69جذاب بودن صفحه هر كتاب  

89/0 4 63متناسب در كنار متنيخاليفضارندهيدربرگ  
80/0 4 55در وسط قرار گرفتن متن در صفحه  

4 83/0 72نيانگيم  
 تياهم

صفحات 
 ييمحتوا
  مشابه

59/0 5 95دارا بودن فهرست مندرجات  
72/0 5 90دارا بودن صفحه عنوان  

82/0 4 91دارا بودن صفحه منابع و مĤخذ  
75/0 4 86دارا بودن صفحه واژه نامه  

87/0 4 86هينمادارا بودن صفحه  
84/0 4 84حيتوضدار بودن صفحه مقدمه به منظور  

91/0 4 70در صورت لزومهاوستيپدارا بودن صفحه  
79/0 4 86نيانگيم  

 يآسان تياهم
  شيپومرور و 

73/0 5 94متن كتابيبندفصل  
83/0 4 79هر صفحهايدر هر فصلياصليهادواژهيكلوجود  
87/0 4 77هر سرفصلانيپاهر فصل دريجهينتوجود  
89/0 4 75هر فصل بعد از هر سر فصلدهيچكوجود  

86/0 4 70فهرست مندرجات هر فصل در فصل مربوطه  
83/0 4 71كتابيهايژگيودر خصوصياطالعاتارائه   

94/0 4 65كوچككل صفحات در اندازهيدهندهصفحه مرور نشاندارا بودن  
85/0 4 76نيانگيم  

 شرفتيپ زانيم
  مطالعه

95/0 4 65نشان دادن تعداد صفحات خوانده شدهقيطراز   
88/0 4 60شماره داريهاسر عنوانايهاسرفصلاستفاده ازقيطراز   
93/0 4 57ماندهيباقنشان دادن تعداد صفحاتقيطراز   
99/0 4 52در متنشرفتيپزانيمنشان دهندهيراهبرينوارهاقيطراز   
94/0 3 31ماندهيباقشده وضخامت متن خواندهيسازهيشبقيطراز   
94/0 4 53نيانگيم  
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متن، متناسب بودن فونت به عنوان  ييخوانا تيقابل ينشانگرها انيمدر 
ز ا شيب نيانگيمبه طور . در نظر كتابداران است انهيم نيباالترنشانگر با  نيتر مهم
 هيكل .دانند يم اديز اريبسو  اديزمالك را  نيا تياهمدرصد كتابداران  70

دارا بودن . هستند اديز تياهمو سطح  4 ي انهيم يدارامالك،  نيا ينشانگرها
كتاب  يمحتواصفحات  يبندمالك طرح  ينشانگرها هيكل انيمشماره صفحه در 

سطح موافقت را به خود اختصاص داده است كه درصد به دست آمده از  نيباالتر
 . ادعاست نياكننده  قيتصد زينموافقت  زانيمدرصد 

 ياصلدر كنار متن  يانيپاو  يمقدمات يها بخش ي دربردارنده يچاپ يها كتاب
از  زين ييابتدا يها بخشبه خصوص  ييها بخش نيچنوجود . باشند يمكتاب 
كتاب  يانتهاعنوان انجامه در  بوده است و بامهم نشر كتاب  هياول دورانهمان 

در  يكيالكترونجلد در كتاب  يروصفحه  ايصفحه عنوان  يريكار گبه . آمد يم
ن، ، عنواسندهينو، به عالوه خواننده را با باشد يمموثر  يچاپالقاء حس كتاب 

دارا بودن فهرست مندرجات و صفحه . كند يماطالعات مربوط به نشر آشنا 
 5 انهيمبا كسب  يچاپمشابه كتاب  ييمحتواعنوان از مالك دارابودن صفحات 

نشانگر . كتابداران به خود اختصاص داده است دگاهيدرا از  تياهم زانيم نيباالتر
و  انهيم نيباالتركتاب  يمحتوا شيپومرور و  يآسانمتن از مالك  يبندفصل 

  . درصد موافقت را به خود اختصاص داده است
از  توانند يم يداريد زيناده از حس المسه و با استف يچاپ يها كتابكاربران  

كه به چه  نيااز افراد دانستن  يبرخ. ابندي يآگاهدر مطالعه خود  شرفتيپ زانيم
مانده است به  يباقمطالعه  يبراكتاب را مطالعه نموده و چه مقدار از آن  زانيم

مانده  يباقضخامت متن خوانده شده و  يساز هيشب. دهد يم زهيانگاحساس  ها آن
 دگاهيددر حد متوسط از  يارزش يدارامطالعه  شرفتيپ زانيماز مالك  3 انهيمبا 

كتاب  كي ي شدهتمام  ي نهيهزشدن  تر گرانآن  ياصل ليدل ديشا. كتابداران است
را به  يتيمطلوبكه  نياكند و با وجود يماستفاده  ها يساز هيشباست كه از  يزمان

 شيب نيانگيمبه طور . كند يم ليتحمرا به كتابخانه  يا افزوده ي نهيهزهمراه دارد، 
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و با آن  دانند يم اديز اريبسو  اديزمالك را  نيا تياهمدرصد از كتابداران  50از 
  . موافقند

  
  يكيالكترونارائه كتاب 

در  تواند يماست كه  ييها تيقابل هيكل، يكيالكترونمنظور از ارائه كتاب 
از  عيتوزو  يريپذ، دسترس نهيهز. موثر باشد يكيالكترونبه كتاب  يابي دست
  .است يكيالكترونمرتبط با عامل ارائه كتاب  يها مالكجمله 
 يها كتابخانهبا توجه به بودجه اندك  يكيالكترون يها كتاب نهيهز ديشا

  .باشد ها كتابخانهسازي  مجموعهدر بحث  ها چالش نيتر مهماز  يكي يدانشگاه
نرم افزار  ديخر نهيهزبه  ازين، عدم نهيهزمالك  ينشانگرها هيكل انيماز 
گاه  يكيالكترون يها كتاب. است اديز اريبس تياهمدرجه  يدارا 5 انهيمبا  ياضاف
به عالوه . اند دسترسقابل  يكيزيف يها محمل يروو گاه بر  نترنتيا يروبر 
صرفاً بر  يبرخ، وترهايكامپ يروامكان مطالعه بر  يكيالكترون يها كتاب يبرخ
همراه قابل  يها تلفن يروبر  گريد يبرخ و ياختصاصخواننده  يها دستگاه يرو

نشانگرها با  نيتر مهماز  5 انهيمبا  يريپذ نشانگر مالك دسترس 4. اند دسترس
، به عيتوزمربوط به مالك  ينشانگرها هيكلاز . هستند اديز اريبس تياهمسطح 
 اديز اريبس تياهم يدارادر كل مدت استفاده،  ينترنتيابه ارتباط  ازين ياستثنا
  .هستند

  
  ها كتابخانه

 يسوكه هم از  يكيالكترونمرتبط با كتاب  يها تيقابلو  يها يژگيوعالوه بر 
 يكيالكترونكتاب  يها يژگيو يبرخكتابداران و هم از كاربران قابل توجه است، 

 4كه  نيابا توجه به . و به طور اخص كتابداران است ها كتابخانهتنها منحصر به 
، اشاعه و يسازمانده، يسازمجموعه  يا كتابخانهدر هر  ياساسو  ياصلركن 

كتاب  اتيخصوصبخش تنها آن دسته از  نيادر . اطالعات است تيريمد
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كتابداران  دگاهيداست، از  ها مالك نياكه به طور خاص مرتبط با  يكيالكترون
  .مورد سنجش قرار گرفته است

  
  كتاب الكترونيكيارائه  ينشانگرهاو  ها مالك تياهم زانيمسنجش . 3جدول 

يتجمع يفراواندرصد نشانگرها  هامالك
 اريبسو  اديز(موافقت 
 )اديز

انحراف   انهيم
 استاندارد

93/0 5 82ياضافنرم افزارديخربه منظورنهيهزبهازينعدم   نهيهز  
كامل متن كتاب به صورت استفادهنهيهزامكان پرداخت

 يدائم
82 4 87/0  

84/0 4 82 هايژگيوكتاب با توجه بهنهيهزودنمتناسب ب  
90/0 4 81 ياضافيافزاردستگاه سختينهيهزبهازينعدم  
95/0 4 79 به كتابيابيدستبه منظورنترنتيااتصال به شبكهينهيهز  

95/0 4 76 اساس مدت زمان استفادهربنهيهزامكان مشخص نمودن  
 1 4 76 مدت دارامكان پرداخت حق اشتراك

97/0 4 73 استفادهزانيماساسربنهيهزامكان مشخص نمودن  
93/0 4 79نيانگيم  

دسترس 
  يريپذ

77/0 5 94ساعته24از راه دور ويدسترس  
73/0 5 93وتريكامپيروامكان استفاده بر  

73/0 5 93يدائميدسترسامكان  
82/0 5 88يكيالكترونكتابنيچندبهزمانهميدسترسامكان  
88/0 4 81لوح فشردهيروبريدسترس  
04/1 4 66از متن كتابيخاصيهابخشبهيدسترسامكان  

07/1 4 62تلفن همراهيروامكان استفاده بر  
28/1 3 41ياختصاصدستگاه خوانندهيبر روامكان استفاده فقط  

92/0 4 77نيانگيم  
65/0 5 94مختلفيهاقالبامكان انتخاب كتاب در  عيتوز  

60/0 5 94كل متن كتابرهيذخامكان  
77/0 5 90در كل مدت استفادهينترنتيابه ارتباطازينعدم  

77/0 5 89از متن كتابازينمورديهاقسمتامكان چاپ كردن  
84/0 5 84اثركيمختلف ازيهاشيرايوامكان انتخاب  

88/0 5 82امكان چاپ كردن كل متن كتاب  
24/1 3 49در كل مدت استفادهينترنتيابه ارتباطازين  
82/0 5 83نيانگيم  
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  يسازمجموعه 
رسالت  يفايادر  يمهم اريبس، نقش يا كتابخانهانتخاب و سفارش منابع 

بر عهده كتابداران با تجربه و  ريخط ي فهيوظ نيابر عهده دارد، كه  ها كتابخانه
كه كتابداران به هنگام انتخاب كتاب  يمهم يها مالكعالوه بر . كارآزموده است

 ها كتابخانهمختص به  شتريب ها مالك يبرخبا كاربران مشترك هستند،  يكيالكترون
  . و به طور اخص كتابداران است

  
  كتاب الكترونيكيسازي  مجموعه تياهم. 4جدول 

 يفراواندرصدنشانگر
 اديز(موافقت  يتجمع
 )اديزاريبسو

انحراف  انهيم
 استاندارد

يداريخريكيالكترونيهاكتاب)ينترنتيا(وستهيپ يآورفرآهم 
 شده

935 68/0

70/0 925هاتيقابلبه همراهيكيالكترونيهاكتاباز  يفهرستوجود 
77/0 905شده به كتابخانهيداريخريكيالكترونيهاكتاب يفور ليتحو

87/0 905كتابخانه زاتيتجهانطباق با 
80/0 865به منظور مطالعهازينمورد زاتيتجه نهيهز

89/0 855يكيالكتروندر قالب كتابديجدايخارج از چاپ يها كتابارائه 
99/0 795ازينمورديكيالكترونكتابيخواننده يها دستگاه

06/1 765اثرديتولحق مولف در تيرعا
...)ويديويد،يديسيروبر(وستهيناپ يآورفرآهم 
يكيالكترون يها كتاب

734 95/0

86/0 855 نيانگيم

  
از  يفهرستانتشار است و در حال  يكيالكترونكتاب  ياديزهم اكنون تعداد 

نشانگر  9نشانگر از  8كتابداران  دگاهيداز  .ستينمنتشره در دست  يها كتاب نيا
  .اند دادهرا به خود اختصاص  تياهم زانيم نيباالتر 5 انهيممالك با  نيامربوط به 

  يسازمانده
. باشند يم يسازمانده ازمندين يچاپ يها كتابهمانند  يكيالكترون يها كتاب

است؛ اما افزوده  يچاپ يها كتاب رينظ يكيالكترون يها كتاب يمحتوا قتيحقدر 
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 قيتلف، يكيالكترون يها كتابدر  يكتاب شناختاطالعات  ييدايناپشدن امكانات، 
 شيپت از جمله مشكال رهيغو  يد يس كيدر قالب  يكيالكترونكتاب  نيچند
 يدارا يكيالكترون يها كتاب يبرخ. هاست كتاب نيا سانينو فهرست يرو
به  ايداد و  يبندشماره رده  ها آنبه  يسادگبه  توان ينمستند كه ه ييها يژگيو

 زين ها كتابگونه  نيا يسازماندهدر صورت . پرداخت ها آن يسينو فهرست
نظر  به نيبنابرا). 1387 يغائبفر و  يميفه( شود ينم تيرعا ها آن نيب يكدستي
ناشران . باشد يضرور يملانه كتابخ يسواز  ييها دستورالعملرسد كه ارائه  يم

كتاب خود موظفند كه اطالعات مرتبط با كتاب را  قبل از انتشار يچاپ يها كتاب
قرار دهند تا  يملكتابخانه  ارياختاز انتشار در  شيپ يسينوبه منظور فهرست 

نموده و ناشر آن را در صفحه حق  هيتهبرگه فهرست آن را  سانينوفهرست 
 يها كتاب يبرا پايفوجود  ايآآمد كه  سوال به ذهن نيا. به چاپ برساند مؤلف
  مهم است؟  زين يكيالكترون
ر ارائه در منابع به منظو گريدبا  يكيالكترونكتاب  يكپارچگيعالوه به 

   .نديآ يممهم به حساب  يها مالككردن آن از  ريپذجستجو  فهرست كتابخانه و
  

  كتاب الكترونيكي يسازمانده تياهم 5جدول 
 يتجمع يفراواندرصد نشانگر

 اريبسو  اديز(موافقت 
  )اديز

انحراف  انهيم
 استاندارد

يسازماندهكامل و واضح به منظوريكتابشناختوجود اطالعات
 منابع

89 581/0  

يروبه صورت خودكار بريكتابشناختامكان وارد كردن اطالعات
نرم افزار كتابخانه

87 586/0  

582/0 87منابع در فهرست كتابخانهگريدبايسازكپارچهيامكان   
486/0 86رانيايملكتابخانهيسوازيبندارائه دستورالعمل رده  

483/0 83 رانيايملكتابخانهيسوازيسينوارائه دستورالعمل فهرست  
483/0 80ارائه ركورد مارك  
496/0 80يكيالكترونهر كتابيبراپايفرينظارائه برگه فهرست  

85 485/0 نيانگيم  
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كامل و واضح، امكان وارد كردن  يكتابشناختوجود اطالعات  ينشانگرها
 گريدبا  يساز كپارچهيامكان  زينبه صورت خودكار و  يكتابشناختاطالعات 

كتابداران  دگاهيدنشانگرها از  نيتر تياهممنابع در فهرست كتابخانه از جمله با 
  .است
  

  شاعه اطالعاتا
 يها كتاببه اشاعه اطالعات  توانند يم يمتنوع يها روشكتابداران به 

كتاب را مناسب  كامل يك يمحتوااغلب  ها دانشگاه دياسات. بپردازند يكيالكترون
 شنهاديپمتفاوت  يها كتاب را از يمتنوع يها فصلو اغلب  دانند ينممطالعه  يبرا
 ي جزوه، انيدانشجوو  دياسات ازينه با توجه ب توانند يمكتابداران . دهند يم

عالوه به . كنند ديتول دياسات شنهاديپكتاب متناسب با آن درس را به  اي يآموزش
، دينما نيتأمكاربران خود را  ازينمنابع مورد  يتمام تواند ينمكتابخانه  كي

به  مهم ينشانگر تواند يم يا كتابخانه نيبمنظور امانت  مجوز ناشر به نيبنابرا
استفاده از دستگاه  ازمندين يكيالكترون يها كتاب يبرخ ييسواز . ديآحساب 
  .باشند يمنت قابل اما نترنتيا قيطراز  گريد يبرخخاص هستند و  ي خواننده

  
  كتاب الكترونيكي اشاعه اطالعات تياهم. 6جدول 

 يتجمعيفراواندرصدنشانگر
 )اديز اريبسواديز(موافقت

انحراف  انهيم
 استاندارد

69/0 945از كاربرانياريبستعدادزمان هم يدسترساجازه   
طيمحدروستهيپبه صورتيكيالكترونيها كتابامكان امانت 

 نترنتيا
844 91/0  

94/0 814ياكتابخانهنيبمجوز ناشربه منظور امانت  
84/0 784متناسبيدانشگاهكتاب  ديتول  

14/1 594همراه با دستگاه خوانندهيكيالكترون يها كتابامانت   
90/0 794 نيانگيم  
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كاربر  نيچند زمان هم يدسترسمالك امكان  نيامربوط به  ينشانگرها انيماز 
از  شيب نيانگيمبه طور . را به خود اختصاص داده است تياهم زانيم نيباالتر

  .دانند يم اديز اريبسو  اديزمالك را  نيا تياهمدرصد از كتابداران  70

  اطالعات تيريمد

در  اطالعات تيريمدبه منظور  يروز آمد يآمارها تواند يم يكيالكترون طيمح
رائه ا ياطالعات يها گاهيپااشتراك  قيطرنوان مثال از به ع. قرار دهد ارياخت

كتاب  نيشتريبكاربران و  ياطالعات ازيناز  توان يم يكيالكترونكتاب  ي دهنده
كه اجازه  ها گاهيپا يبرخعالوه به . كرد دايپآن اطالع  نيتر كماستفاده شده و 

 توانند يمكه  دهند يمكاربران قرار  اي ها كتابخانه ارياخترا در  يشيآزما ي استفاده
  .موثر باشند اريبس ها كتابخانهسازي  مجموعهدر 

  
  كتاب الكترونيكي مجموعه تيريمد تياهم. 7جدول 

 يفراواندرصد نشانگر
موافقت  يتجمع

 )اديز اريبسو  اديز(

انحراف  انهيم
 استاندارد

85/0 5 83وبطيمحدريبرداركامل و قابل بهرهيآمارهاارائه   
95/0 4 81به صورت خودكاريدگيرسبه منظوريريتاخيهاادداشتي ارائه  
كاربر بعد از اتمام دورهيبرارفتن استفاده به صورت خودكار نيباز 

 استفاده
71 4 1 

93/0 4 78 نيانگيم  

  
وب با  طيمحدر  يبرداركامل و قابل بهره  يآمارهاكتابداران ارائه  دگاهيداز 

  .ديآ يممجموعه به حساب  تيريمد ينشانگرها نيتر مهماز  5 انهيم

  و نشانگرهاي ارزيابي كتاب الكترونيكي ها مالك نيتر مهمگيري  نتيجه

كتاب الكترونيكي به استنثاي مرتبط با انتخاب  يها مالكاز ميان كليه 
 اريبس يعني انهيم نيباالتر يدارا عيتوزمرتبط با كتابخانه، تنها مالك  يها مالك



  1389، پاييز 53رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   _______________________   32

 

 يكيالكترون يها كتاب يابيارزمالك به هنگام  نيتر مهمبود و به عنوان ) 5( اديز
مالك  زيننشانگرها و  نيتر مهمفهرست . رود يمكتابداران به شمار  دگاهيداز 

  .نشان داده شده است 8در جدول نيز مربوط به آن نشانگر 
  

  )كتابداران دگاهيد( ي كتاب الكترونيكينشانگرها نيتر تياهمبا . 8جدول 
يفراواندرصدنشانگرهانيترمهم

 موافقتيتجمع
 ها مالك

 مشابه ييمحتوادارا بودن صفحات 95دارا بودن فهرست مندرجات
 عيتوز94كل متن كتاب رهيذخامكان 

 عيتوز94مختلفيهاقالبامكان انتخاب كتاب در
 يريپذدسترس94ساعته24از راه دور و  يدسترس

 متن ييخوانا تيقابل94 متناسب بودن فونت
 جستجوتيقابل94شرفتهيپ يجستجوامكان 
 كتاب يمحتوا شيوپومرور  يآسان94متن كتاب يبندفصل 
 يريپذدسترس93يدائم يدسترسامكان 

 يريپذدسترس93وتريكامپ يروامكان استفاده بر 
 جستجوتيقابل92كتاب مورد مطالعهيمتنيمحتوا يجستجوامكان 
 عيتوز90در كل مدت استفادهينترنتيابه ارتباط  ازينعدم 

 مشابه يمحتوادارا بودن صفحات 90دارا بودن صفحه عنوان
 عيتوز89از متن كتابازينمورديهاقسمتان چاپ كردن امك

 يريپذدسترس88يكيالكترونكتابنيچندهمزمان به يدسترسامكان 
 عيتوز84اثركيمختلف ازيها شيرايوامكان انتخاب 

 عيتوز82امكان چاپ كردن كل متن كتاب
 نهيهز82ياضافنرم افزارديخربه منظور نهيهزبه  ازينعدم 

  
نشانگر با  17يابي ميان كاربران و كتابداران، نشانگر مشترك ارز 125 انيماز 

 دگاهيداز  يكيالكترونبه هنگام انتخاب كتاب  تياهم زانيم نيباالتر يدارا 5 انهيم
 .نديآ يمكتابداران به حساب 

در  يكيالكترونكتاب  يابيارز يارهايمع نهيزممالك مورد سنجش در  4 انيماز 
را  تياهمدرصد  نيشتريب) 5( انهيم نيباالتربا سازي  مجموعه، مالك ها كتابخانه

 زين اطالعات تيريمد، اشاعه اطالعات و يسازمانده. به خود اختصاص داده است
 نيبنابرا. اند آوردهنشانگرها به دست  يها انهيم نيانگيمرا با توجه به  4 انهيم
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كتاب و اشاعه  كيكه به منظور ورود  يبيترتگرفت همان  جهينت توان يم
دوباره در سازي  مجموعهاز مجموعه به منظور  يينهااطالعات و سپس بازخورد 

. شود يم تيرعا زين يكيالكترون يها كتاب، در مورد رديگ يمانه انجام كتابخ
نشان داده شده . 9ل در جدو 5 انهيممرتبط با كتابخانه، با  ينشانگرها نيتر مهم
  .است
  

  نشانگرها در كتابخانه نيتر تياهمبا . 9جدول 
 يتجمع يفراواندرصد نشانگرها در كتابخانهنيترمهم

 موافقت زانيم
 ها مالك

 اشاعه اطالعات 94از كاربرانياريبسهمزمان تعداديدسترساجازه 
 يسازمجموعه  93يكيالكترونيهاكتاب)ينترنتيا(وستهيپيآورآهم فر

 يسازمجموعه  92هاتيقابلبه همراهيكيالكترونيهاكتابازيفهرستوجود 
 يسازمجموعه  90شدهيداريخريكيالكترونيهاكتابيفور ليتحو

 يسازمجموعه  90كتابخانهزاتيتجهانطباق با 
 يسازمانده 89كامل و واضحيكتابشناختوجود اطالعات

 يسازمانده 87به صورت خودكاريكتابشناختامكان وارد كردن اطالعات
 يسازمانده 87منابع در فهرست كتابخانهگريدبايسازكپارچهيامكان 

 يسازمجموعه  86به منظور مطالعهازينموردزاتيتجه نهيهز
 يسازمجموعه  85ديجدايخارج از چاپيها كتابارائه 
 مجموعه تيريمد 83وبطيمحدريبرداركامل و قابل بهرهيآمارهاارائه 

 يسازمجموعه  79ازينمورديكيالكترونكتابيخواننده يها دستگاه
 يسازمجموعه  76 اثرديتولحق مولف در تيرعا

همزمان از مالك  يدسترس، اجازه ها كتابخانهمرتبط با  ينشانگرها انيمدر 
  .است تياهم زانيم نيباالتر يدارااشاعه اطالعات 

  
  پاسخ به فرضيه پژوهش

 يها دادهو تفكيك  براي هر يك از نشانگر يبرنول يا جملهبا انجام توزيع دو 
و ) 3از  تر بزرگ(اي به دست آمده از پرسشنامه به دو گروه بيش از متوسط رتبه

فرض آزمون مورد امتحان ) 3يا مساوي  تر كوچك(مساوي و كمتر از متوسط 
اضافه توسط  يها قسمتنشانگر امكان جستجوي  4تنها در مجموع . واقع شد
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امكان افزودن صوت كاربر از مالك قابليت جستجو، ارائه موسيقي در كنار متن و 
صوتي و تصويري و نيز ميزان پيشرفت مطالعه از طريق شبيه  يها تيقابلاز مالك 

و اين  كنند يمباقي مانده فرضيه مذكور را رد سازي ضخامت متن خوانده شده و 
اين نشانگرها از سوي بيش از  )زياد و بسيار زياد( بدين معني است كه اهميت

براي ساير نشانگرهاي باقي مانده نيز، فرضيه . شود ينمدرصد كتابداران تاييد  70
  .قابل قبول است

  
  يريگ جهينتبحث و 

كتاب نشانگرهايي كه كتابداران به منظور انتخاب  نيتر مهمبا توجه به شناخت 
استنباط كرد كه كتابداران معتقدند كه وجود  توان يمالكترونيكي مد نظر دارند 

كتاب الكترونيكي هنوز  فهرست مندرجات با وجود امكان جستجو در داخل متن
الكترونيكي به عنوان مزيتي  يها كتاباگرچه قابليت جستجو در . استمورد نياز 
نان كاربرد فهرست چ، اما همشود يممحسوب  ها كتابربران اين گونه براي كا

به منظور ارائه شماي كلي از موضوعات مطرح شده در كتاب بسيار  مندرجات
ر نشانگر د نيتر مهممناسب است، تا آن جا كه كتابداران آن را به عنوان 

دي متن كتاب همان طور كه در فصل بن. دهند يمخود مدنظر قرار  يها يابيارز
يز الكترونيكي ن يها كتابهمواره وجود دارد، در مورد  چاپي يها كتاب
كه هم اكنون در چه فصلي قرار دارد و  شود يمنماست، زيرا اوال كاربر متوجه راه

امكان ذخيره كل متن كتاب، امكان . بعالوه چند فصل از كتاب باقي مانده است
مختلف از يك كتاب و نيز  يها قسمتئمي به متن كتاب، امكان چاپ دسترسي دا

كاربران ما به هنگام استفاده از امكان چاپ كل متن كتاب از الگوهايي است كه 
با . در محيط الكترونيك نيز راه يافته است ارند و اين مدلكتاب چاپي انتظار د

توجه به اين كه كتابداران امكان استفاده از كتاب الكترونيكي بر روي كامپيوترها 
كتاب  ي خواننده يها دستگاهبر روي  ها آنتر از امكان استفاده از را مهم

فعال  ها كتابخانهر استنباط كرد كه بودجه اين طو توان يمالكترونيكي دانستند، 
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خواننده  يها دستگاهاضافي را به منظور خريد  ي نهيهزامكان تخصيص  تواند ينم
 يها دستگاهبه منظور مطالعه نيازمند  الكترونيكي يها كتاببعالوه چنانچه . ندارد

بر دوش كتابداران خواهد افتاد و  ،ها دستگاهنه خاصي باشند مشكل امانت اين گو
به  ها آن، احتمال خرابي ها دستگاهطبعا به علت ماهيت سخت افزاري اين گونه 

البته شايد بتوان پيشنهاد . دليل تنوع استفاده از سوي افراد مختلف وجود دارد
نه به را صرفا در محل كتابخا ها دستگاهكتاب الكترونيكي توسط اين استفاده از 

الكترونيكي خريداري  يها كتابهمچنين با توجه به اين كه . كتابداران ارائه داد
، غالبا بر روي كامپيوترها قابل استفاده است، شايد كاربران ها دانشگاهوسط شده ت

به منظور پيدا كردن قسمت مورد نياز خود از متن كتاب الكترونيكي دچار 
ي پيشرفته در متن كتاب نيز جزء سردرگمي شوند، بنابراين امكان جستجو

، زيرا اغلب كاربران به است مهمترين عوامل در انتخاب كتاب الكترونيكي
، كنند ينممتن كتاب مورد نظر را مطالعه  يها قسمتخصوص پژوهشگران تمامي 

اگر بخواهند به  ها كتابخانهكاربران  .مت خاصي هستندبلكه خواهان مطالعه قس
ه دسترسي داشته خود در خارج از دانشگا ي كتابخانهكي الكتروني يها كتابمتن 

، در صورتي كه در محيط شود يمتحميل  ها آنارتباط اينترنتي بر  ي نهيهزباشند، 
و متحمل  نمود گرفتن كتاب شروع به خواندن آن چاپي كاربر تنها با امانت 

كه كتابداران تمايل دارند  رسد يمبنابراين به نظر . شود ينماضافي  ي نهيهز
به هنگام امانت  ها آنراي كاربران خود تهيه كنند كه ب اي الكترونيكي يها كتاب

برق به منظور روشن كردن دستگاه سخت افزاري خود را  ي نهيهزآن، تنها 
تر بتوانند  درصدند كه كاربران راحت ها كتابخانهبا توجه به اين كه . وندمل شحتم

ر اضافي را به خود دست يابند، بنابراين كتابداران نياز به نرم افزا به نياز اطالعاتي
د به دو دليل بايد اشاره الكترونيكي مناسب ندانستند، شاي يها كتابمنظور مطالعه 
 ،الكترونيكي نيازمند نرم افزار اضافي يها كتاباين كه خريد  كرد؛ نخست

عالوه گاه امكان استفاده از ب ها به دنبال دارد،-اضافي را براي كتابخانه ي نهيهز
به طور  كنند يمنرم افزارهاي متنوعي استفاده  هاي الكترونيكي كه از-كتاب
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برخي از  كنند يمكتابداران بيان . باشد ينمان در يك دستگاه امكان پذير همزم
فراهم  ها آن ي مطالعهه امكان الكترونيكي زماني كه در يك دستگا يها كتاب

ار ديگري الكترونيكي كه داراي نرم افز يها كتاب، امكان نصب ديگر شود يم
  .گذارد ينمهستند را در اختيار 

كتاب  مالك توزيعبدست آمده مشخص است،  جينتاهمان طور كه از 
با  نيبنابرا. است تياهم زانيم نيباالتر يداران كتابدارا دگاهيداز  يكيالكترون
تا حد  يكيالكترونكه ناشران كتاب  گردد يم شنهاديپبدست آمده  جينتاه به توج

كتابداران را در  دگاهيداز  تياهمدرجه  زانيم نيباالتر يدارا ينشانگرهاامكان 
 يافرادكتابداران به عنوان  رايز، رنديگدر نظر  يدانشگاه يكيالكتروننشر كتاب 

 ازين يخوببه  توانند يممنابع برعهده دارند،  زينبر و كار نيبكه نقش واسط را 
انتقال  ها كتابنوع  نياكنندگان  ديتولان و داده و آن را به ناشر صيتشخكاربر را 

 . دهند
مورد پژوهش در كنار عوامل ارائه شده و ارزيابي  يها كتابخانهكتابداران 

مهمترين عوامل، معيارهاي ديگري را نيز به عنوان معيارهاي مهم در انتخاب 
اين معيارها . دهند يمكتاب الكترونيكي مناسب براي كتابخانه خود مدنظر قرار 

 ي رهيذخاماكن و  ي همهدر  يكيالكترون يها كتاباستفاده از  تيقابل: عبارتند از
به . افراد يسواستفاده از قابل  يعموممتداول و  يافزارهاسخت  يروبر  ها آن

يرد كه هر يك از كاربران، مورد نظر قرار گ تواند يمزماني اين معيار  رسد يمنظر 
كه امروزه در  ييها بوككتاب الكترونيكي را نظير نوت خواننده  يها دستگاه

 ها آنراه داشته باشند و استفاده از است به هماختيار دانشجويان و بسياري از افراد 
دانشگاهي مورد نظر  يها كتابخانهبه اين كه در اين تحقيق با توجه . همه گير شود

نشجويان به تحصيل بودند، تعدادي از دانشجويان نابينا و كم بينا در ميان ساير دا
الكترونيكي صوتي نمايند  يها كتاباستفاده به سزايي از  توانند يمو  اند مشغول

كالمي گويندگان اين  يها لحنران به آن اشاره كردند، بعضا اما موردي كه كتابدا
رادي به عنوان گويندگان اين خواستار استفاده از اف ها آن، هاست كتابنوع 
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به دليل اين كه حجم باالي  .بودند، كه داراي صدايي واضح و رسا باشند ها كتاب
بداران ، كتاطلبد يمانلود و پهناي باند بااليي را يكي گاه سرعت دالكترون يها كتاب

. الكترونيكي توليد شوند كه كم حجم باشند يها كتابكه  اند دادهپيشنهاد 
كتاب  توان ينمن نمودن محتواي يك كتاب چاپي كتابداران معتقدند، صرف اسك

در نتيجه سرعت  بسيار باالست و ها اسكني توليد كرد، زيرا اوال حجم الكترونيك
همچنين اسكن نمودن كتاب موجب  .واهد بودبارگذاري كتاب بسيار پايين خ

الزم را به منظور تدوام فرايند مطالعه براي كاربر  يها تيجذابكه كتاب  شود يم
به  الكترونيكي يها كتاباز  مناسبي يها فهرستهم اكنون كتابداران . ه بودنداشت

در  يرسانآسان واطالع ابراين امكان دسترسي بنندارند، سازي  مجموعهمنظور 
 ها آنبعالوه . دانند يمرا مهم  روزآمد منتشر شده يكيالكترون يها كتاب نهيزم

براساس موضوع  يكيالكترون يها كتاباز  يفهرستكه ارائه  دهند يمپيشنهاد 
كمك كند  ها آنالكترونيكي به  يها كتابو انتخاب سازي  مجموعهدر  تواند يم

الكترونيكي  يها كتابعنوان عامل موثري در انتخاب به  تواند يمر البته اين معيا
جهت ارزيابي كتاب الكترونيكي  يمناسب مهم باشد نه به عنوان صرفا عامل

  .مناسب
منتشر شده به  يجلدنسخ چند  ليتكمبه منظور  »كد نيپ«ارائه كتابداران، 

كتاب  ييمحتواو امكان روزآمد نمودن متن  نترنتيا قيطرمرور زمان از 
شده و  يداريخرمنابع موجود  تيامنمدت  يطوالن ينگهدار، حفظ و يكيالكترون

 يكيالكترونكتاب  يها دستگاه ديتولامكان  ،يكيالكترونحق مولف كتاب  تيامن
 قيطراز  يكيالكترونامكان جستجو در كتاب  ،ها كتابخانه يبراخوان مناسب 

با در  يكيالكترون يها كتاب ريتكث تيقابل ،نايناب انيدانشجو يبرا ژهيوگفتار به 
، خارجه يها زبان يدرس يها كتاب يبراگرفتن حق مولف به خصوص نظر 
بودن كتاب  گانيرااز نظر اعتبار ناشر،  يكيالكترون كتاب يبررس امكان
 .اند كردهب كتاب الكترونيكي ذكر از جمله عوامل موثر در انتخا را يكيالكترون
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  پژوهشپيشنهادهاي 

 ايرا حل كند،  يمشكلتا بتواند  گردد يمآغاز  تينقصد و  نيابا  يپژوهشهر 
باشد  ييشنهادهايپ تواند يمبخش هر پژوهش  نيمهمترد بخشد، را بهبو يامسئله 
افراد هدف در  تياهمو در صورت  گردد يمبه دست آمده مشتق  جينتاكه از 

. خواهد شد يكاربردپژوهش، آن پژوهش موثر و  جينتاپژوهش و به كار بردن 
 زين ييشنهادهايپبرخاسته از پژوهش،  يشنهادهايپبخش عالوه بر  نيادر  نيبنابرا

حوزه  نيانجام پژوهش در و ا يكيالكترونكتاب  رامونيپبه منظور بهبود مسائل 
 .گردد يمارائه 

  :پيشنهادهاي برخاسته از پژوهش حاضر عبارتند از
 ديتولبه  توانند با توجه به نظرات كتابداران يم يكيالكترون يها كتابشران نا _

  .مناسب بپردازند يكيالكترونو نشر كتاب 
با توجه به نتيجه گيري مهمترين نشانگرهاي ارزيابي، ناشران بهتر است در  _

نشانگر مهم را به منظور نشر كتاب الكترونيكي مناسب در الويت قرار  29مجموع 
  .دهند
بوده  عيتوز ديدگاه كتابداران مالكمالك از  نيترمهم  نكهيابا توجه به  _

مجموعه آن  ريز ينشانگرهامالك و  نيابه  يكيالكترون يها كتاباست، ناشران 
 .كنندتوجه  تياهمدر درجه اول 

  .گردد يمارائه  ندهيآ يها پژوهشبه منظور  ليذ يشنهادهايپ
از  يدانشگاه يكيالكترون يها كتاب يابيارز ينشانگرهاو  ها مالكسنجش  _

  .شهر تهران يدولت يها دانشگاه يليتكم التيتحص انيدانشجو دگاهيد
 يها كتابورود به بازار نشر  ينشانگرهاو  ها مالك نيمهمترسنجش  _

 يها كتابكنندگان  عيتجمناشران و  دگاهيدمناسب از  يدانشگاه يكيالكترون
  .)محقق در حال انجام استاين پژوهش توسط ( يكيالكترون
 يكيالكترون يها كتابنشر  ي اجازه ينشانگرهاو  ها مالك نيمهمترسنجش  _

  .سندگانينو دگاهيد براساسمناسب  يدانشگاه
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نوشت ها يپ   
  

 يهاكتاب  يابيارز يارهايعم«ن كليه معيارهاي مرتبط با ارزيابي كتاب الكترونيكي در مقاله اي با عنوا.  1
علوم و فناوري اطالعات قابل دسترس است و  ي فصلنامه 25دوره  4در شماره  »يشنهاديپ ي اههيس: يكيالكترون

 . به دليل حجم باال در اين مقاله از ذكر دوباره آن خودداري شده است
شده  ميتقسبه سه طبقه شامل عامل، مالك و نشانگر  يكيالكترون يهاكتاب  يابيارز يارهايمعپژوهش  نيادر . 2

صورت كلي مطرح اند و به دليل اين كه به صورت علت اين طبقه بندي آن است كه برخي ويژگي ها به . اند
هر يك از ويژگي ها از ديدگاه كتابداران مورد سنجش قرار گيرد، ويژگي هاي كلي به ويژگي هاي جزئي  دقيق تر

  . و جزئي تر تقسيم بندي شده اند
3. Emerald 
4 . Sience direct 
5. Ebsco 
6. Proquest 
7. IEEE 
8. Sage 

پژوهشگر به آثار خود آن است كه تنها دو اثر پژوهشي در رابطه با كتاب الكترونيكي تا به علت استناد دهي  ٩
  .ساير آثار ارائه شده در رابطه با اين موضوع، به صورت مروري و يا گردآوري است. حال منتشر شده است

10. Christianson 
11. Aucoin  
12 .Armstrong and Lonsdale 
13. Bennett and Londoni 

الكترونيكي كه از  يها كتابي پيشنهادي ارزيابي  اههيسين پرسشنامه با استفاده از پرسش هاي مربوط به ا .14
شده بود،  فيتال )"يشنهاديپ ي اههيس: يكيالكترون يها كتاب يابيارز يارهايمع " (سوي محقق و همكاران وي 

  . تدوين گرديد
  
  
  

  منابع 
هاي -معيارهاي ارزيابي كتاب). 1389(، سپيده فر يميفهغائبي، امير؛ تاجداران، منصور و  

فر،  يميفه. 743 -721، )4( 25. فصلنامه علوم و فناوري اطالعات. سياهه پيشنهادي:الكترونيكي
. شهر تهران يدانشگاه يها كتابخانهموجود در  يكيالكترون يها كتاب يبررس.  )1387( دهيسپ

  .75-53،)3(23 .اطالعات يفناورفصلنامه علوم و 
شاغل  يرسانمتخصصان اطالع  دگاهيداز  يكيالكترون يها كتاب).1387( ريام، يغائب؛  دهيسپفر،  يميفه

  .115- 79، )1(24 .اطالعات يفناورفصلنامه علوم و . شهر تهران يمركز يها كتابخانهدر 
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