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Objective: In order to optimal utilization of personalized services, it is necessary to 

identify status of personalized service in digital academic libraries in Iran. 

Reviewing the status of digital academic libraries shows which components and 

indicators of personalization need to be planned and developed. 

Methodology: This study has been done by descriptive survey method. 70 digital 

academic libraries were surveyed. The collection tool was researcher-made 

checklist. The checklist was prepared based on a systematic review of related 

studies. Statistical techniques including frequency distribution and frequency 

percentage were used to analyze the data.  

Findings: indicated that there are 47 percent of content personalization indicators; 

47.1 percent of interactive personalization indicators; 8.1 percent of collaborative 

personalization indicators; 17 percent of personalization in information retrieval 

indicators; and 23.4 percent of user profile indicators in the surveyed libraries. In 

general, the status of service personalization in digital academic libraries is poor and 

personalized services in digital academic libraries in Iran has a customization and 

user-centered approach. Universities need to improve their performance on the move 

to digital libraries and the use of personalized services. Providing services with a 

system-based approach in libraries should be reviewed and given more attention. 

Originality: This study has for the first time reviewed the status of personalized 

services in digital academic libraries in Iran. In addition, by preparing a checklist 

based on a systematic review of studies, it has tried to obtain a comprehensive view 

of the status of personalized services in digital academic libraries in Iran. 
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  ها:واژهکلید

خدمات، کتابخانه  یسازیشخص

کاربر،  لیپروفا تال،یجید یدانشگاه

 یسازیانواع شخص

 یدانشگاه یهاخدمات در کتابخانه  نیا یفعل تیاست وضع ازین یسازیمطلوب از خدمات شخص یریگجهت بهره: هدف

 یزیبرنامه ر ازمندین یسازیشخص یهاها و شاخصهمؤلفتا مشخص گردد که کدام از  ردیقرار گ یمورد بررس تالیجید
  است. و توسعه

 یکتابخانه دانشگاه 70آن شامل  یانجام شده است. جامعه آمار یفیتوص شیمایپژوهش به روش پ نیا: پژوهش روش

متون مند براساس مرور نظام یوارس اههیکه س دیاستفاده گرد یوارس اههیها از سداده ی. جهت گردآوراست تالیجید
 .دیاستفاده گرد یو درصد فراوان یفراوان عیشامل توز یآمارها از فنون داده لیتحل یاست و برا دهیگرد هیمرتبط ته

 یهادرصد از شاخص 1/47محتوا؛  یسازیشخص یهادرصد شاخص 47از آن بود که  یپژوهش حاک یهاافتهی: هاافتهی
 یابیباز یسازیشخص یهادرصد از شاخص 17 ؛یمشارکت یسازیشخص یهادرصد شاخص 1/8 ؛یتعامل یسازیشخص

 وجود دارد. به طور یمورد بررس تالیجید ینشگاهدا یهاکاربر در کتابخانه لیپروفا یهادرصد شاخص 4/23اطالعات؛ و 
 یقرار دارد و آنچه که برا یفیدر سطح ضع تالیجید یدانشگاه یهاخدمات در کتابخانه یسازیشخص تیوضع، یکل

کاربرمحور  /یسازصورت سفارش به تیارائه شده است اکثر تالیجید یدانشگاه یهاخدمات در کتابخانه یسازیشخص
 یسازیو استفاده از شخص تالیجید یهاکتابخانه یدر حرکت به سو یدانشگاه یها است کتابخانه زمال نیاست. بنابرا

و توجه  یها مورد بازنگر محور در کتابخانه ستمیخدمات به صورت س نیخدمات عملکرد خود را بهبود دهند و ارائه ا
 .ردیقرار گ یشتریب

 تالیجید یدانشگاه یها در کتابخانه یسازیشخصخدمات  تیوضع یبار به بررسنینخست یپژوهش برا نیا :اثر صالتا

جامع  دیکرده است تا د یبر مرور نظاممند متون مرتبط سع یمبتن یوارس اههیس هیبا ته ن،یپرداخته است. افزون بر ا

 حاصل گردد. رانیا تالیجید یدانشگاه یها خدمات در کتابخانه یسازیشخص تینسبت وضع

تحقیقات کتابداری . رانیا تالیجید یدانشگاه یهاخدمات در کتابخانه یسازیشخص تیوضع(. 1400) سعید و غائبی، امیر، یآبادفیشر ییرضا؛ سمانه، یدکیخو: استناد

 .21-42(، 1) 56، رسانی دانشگاهیو اطالع

                 DOI: http//doi.org/10.22059/jlib.2022.344033.1619 
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 مقدمه

و  شرفتی(، مرکز پ1390و راستکار،  1394 گران،یو د دیرسعیم ی)قاض یبه عنوان قلب مجموعه آموزش یدانشگاه یهااز کتابخانه
 ،یو کران ی)غفار یو اشاعه اطالعات تخصص نی(، و مراکز تام1388نژاد و حسن زاده، یدانش )نجفقل دیتوسعه پژوهش و تول

 شیدر دانشگاه دارند. با افزا یعلم یهااز پژوهش تیدر آموزش و حما ینقش مهم هاهکتابخان نی. بنابراشودیم ادی( 1390
 یاست که کتابخانه ها ازین تال،یجید یهاکتابخانه جادیو ا یکیالکترون یاز منابع اطالعات یدانشگاه یهاکتابخانه یریگبهره

اطالعات با  قیدر ارائه و تطب یسازیشدن و شخص تراندک با کاربران خود به سمت فعال یاز حالت منفعل و سازگار تالیجید
همچون خدمات کاربرمحور  ییهابا عبارت یسازی(. شخص2007 ،1ایکاندال و استراس ،ینیحرکت کنند )آوانچ یکاربران فرد

 ینیام(، کتابخانه من )1389 ات،یو ب ی)نوروز ی(، کتابخانه شخص2014، 3انی)هو، هو و  ی(، خدمات فرد2008، 2)پومرانتز
انواع خدمات  ی( در معرف2012، 6تیلجیو د رانی؛ ک2005، 5؛ ژو2004، 4دایشده )پر یسازی( و خدمات شخص1393 ،یزیسرتشن

 ،ینیو مع نهینقش ،یلمقانی)دست هاخدمات در کتابخانه یمطرح شده و از جمله موارد هوشمندساز تالیجید یهاکتابخانه یبرا
خدمات آنها  تیفیک یکاربر کتابخانه در جهت ارتقا یشخص یازهایبه ن ییخدمات، نه تنها قادر به پاسخگو یسازی(. شخص1389

خدمات  یسازیشخص یجهت به سو ریی( و تغ2012، 7دارد )زو و رن یینقش بسزا زیاست بلکه در ارتقاء و بهبود شهرت کتابخانه ن
صورت که، با  نی(. بد2009، 8نگی)لن و پ شودیم یکتابخانه منته یتکاربران از خدمات اطالعا تیرضا شیها به افزادر کتابخانه
اش و خواننده یکتابش، هر کتاب یاحداقل سه قانون رانگاناتان شامل هر خواننده تالیجید یهادر کتابخانه یسازیارائه شخص

 .(2012، انی)ب ابدییدر وقت خواننده تحقق م ییجوصرفه
 محورستمی( و سیسازکاربرمحور )سفارش اند.قرار داده یمورد بررس ی/ ابعاد مختلف یهانهیرا در زم یسازیشخص شگرانپژوه
 طیکاربران ارائه داد. در مح یازهایو مطابق با ن جادیخدمات را ا توانیاست که م یکردی( دو روش و رویسازی)شخص
را فعال  طیارائه شده توسط مح یتا با استفاده از آنها عملکردها شودیقرار داده م رانکارب اریدر اخت ییشده، منوها یسازسفارش

بر  یاست که مبتن محورستمیبه صورت س یسازیارائه خدمات شخص ی(. در سطح بعد2016، 9و چن هیکنند )هس رفعالیغ ای
 ییا(. البته عده2009، 10ویچن و ل نز،یمارت-اسی)فر شودیکاربران فراهم م یو مطابقت خودکار برا است شنهاددهندهیپ یهاستمیس

مکمل  یسازیو سفارش یسازیاستفاده شود و در واقع شخص گریکدیها توام با روش نیهر دو ا دیدارند که با دیاز پژوهشگران تاک
 نیمحتوا )ج یسازیخصش یهاهمؤلفها شامل خدمات در کتابخانه یسازی(. انواع شخص2005، 11نیهستند )هوانگ و ل گریکدی

 نگ،ی؛ لن و پ2006 گران،یو د نزیمارت-اسی)فر یتعامل یسازی(، شخص2006 گران،یو د نزیمارت-اسیو فر 2006، 12یو پاده
 یسازی( و شخص2013، 15نینول کلی؛ ما2005، 14ای)رندا و استراس یمشارکت یسازی(، شخص2019و همکارانش، 13، حالج 2009

در  گرید یدی. مسئله کلاست( 2014، 17؛ ژانگ و وانگ2013، 16ائویو ش ی؛ ل2006 گران،یو د نزیمارت اسی)فر یاطالعات یابیباز
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 زیسیشده است )ادماو یآوربراساس اطالعات جمع انیو جامع از مشتر قیدق یهالیپروفا جادیا یسازیشخص یهاتوسعه برنامه
، 4کاربر )اسمتون و کاالن یانهی(، اطالعات زم2017، 3؛ زو2001، 2(. انواع اطالعات شامل اطالعات کاربر )کوبسا2005، 1نیلیو توژ
و ارائه  شینما ؛است( 2017؛ زو، 2016 گران،یو د 6ی؛ آراپ2001)کوبسا،  یکاربرد یها( و داده2010، 5و وو وی؛ گائو و ل2005
کاربر  یمدلساز یریپذانکنشی(؛ م2016 گران،یو د8لوپز  سنتهی، و2007 گران،یو د7کاربر )گاوچ  لیپروفا ی؛ روزآمدکاربر یمدلساز

، 11انی)ب تیو امن یخصوصمی(؛ حر2007، 10نوفی)بوزغوب و کوستاد لیها موجود در پروفاداده تیفیک (؛2010 گران،یو د 9کای)ن
 .است یسازیشخص کاربر/ عناصر لیپروفا یاصل یهاهمؤلف( از 1397 ،یمحمدکاربر )جان لیپروفا تیری(؛ و مد2012
 یریگمتعدد مرتبط با آن، جهت بهره یهاهمؤلفها و وجود خدمات در کتابخانه نینقش و روند توسعه ا ت،یتوجه به اهم با

مشخص گردد. در واقع الزمه توسعه  تالیجید یدانشگاه یهاخدمات در کتابخانه یسازیشخص یفعل تیاست وضع ازیمطلوب ن
 یریگبهره زانیم ییپژوهش حاضر شناسا یمسئله اصل، نی. بنابرااست نآ یفعل تیوضع یخدمات در کتابخانه بررس نیا

خدمات  یسازیدر ارتباط با شخص یمتعدد یهاهمؤلفکه  و از آنجا استخدمات  یسازیاز شخص تالیجید یدانشگاه یهاکتابخانه
و  یزیربرنامه ازمندین یسازیشخص یهاهمؤلف ایه مؤلفکه کدام  دینمایمشخص م یفعل تیوضع یبررس . در نتیجه،استمطرح 
   .استتوسعه 

 پژوهشادبیات موضوع و پیشینه 

برآن  یشده است. در ادامه سع نهیزم نیدر ا ییهاها منجر به پژوهش درکتابخانه یسازیشخص یریکارگروزافزون به  تیاهم
 تقدم و تاخر در داخل و خارج از کشور اشاره گردد.  بیمرتبط به ترت یهااز پژوهش یاست که به شمار

 مطالعات داخلی . 1

در  شنهاددهندهیپ یهاستمیدر س رگذاریتاث یانهیعوامل زم ییارشد خود را با هدف شناسا یکارشناس نامهانی( پا1389) یدهقان
و جامعه مورد مطالعه را متخصصان  است یگراند تئور کردیو با رو یفیانجام داده است. روش پژوهش، ک تالیجیکتابخانه د

کاربر،  یهایژگیشامل و رگذاریتاث یهانهیپژوهش نشان داد که زم جیاند. نتاداده لیتشک دیاتو اس انیو دانشجو ،یرساناطالع
 ،یاطالعات، سواد زبان یسواد فناور ،یسواد موضوع ات،یانتظارات و ذهن ،یشغل -یاجتماع یهایژگیو ،یروان یروح یهایژگیو

محور و در  ستمیس کردیپژوهش رو نیکاربر هستند. در ا تیلهدف و فعا ،یقیربط، سواد تحق صیمهارت تشخ ،یادواژهیسواد کل
 .مورد توجه قرار گرفته است یانهیکاربر، عوامل زم لیارتباط با پروفا

 یهاجستجو در کتابخانه جینتا یسازیشخص یبرا یارشد خود به ارائه مدل یکارشناس نامهانی( در پا1390پور آذر )میکر
آن را  یو جامعه آمار است یلیتحل یفیو از نوع توص یفیک قیپرداخت. روش تحق یکاوداده یهاکیبا استفاده از تکن تالیجید

پژوهش نشان داد که  نیا جی. نتادهدیم لیتشک ایفرنیآنجلس کالو لس یشمال ینایکارول ا،ینیرجیکتابخانه دانشگاه کورنل، و
راهنما  -ها از نوع کاربردر کتابخانه هایسازیاز شخص یعیقرار دارد. قسمت وس ییحوزه هنوز در مرحله ابتدا نیدر ا یتکنولوژ
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 یهاکیتکن قیمحور از طر ستمیس کردیبه رو زیپژوهش ن نی. ادقرار دارن یاهیو البته هنوز در سطح پا کیهستند و نه اتومات
  .شده است شنهادیجستجو پ جینتا نهیدر زم یپرداخته و مدل یکاوداده

 یمورد بررس رانیا یدولت یهاکتابخانه دانشگاه یهارتالپُ تیوضع نییارشد را با هدف تع یکارشناس نامهانی( پا1392) یکوچک
 یدولت یهادانشگاه یارتال کتابخانهپُ 57پژوهش را  یو جامعه آمار است( یفیو ک ی)کم یبیقرار داده است. روش پژوهش ترک

از جمله  یمورد بررس یهادر حوزه یرانیا یدولت یهادانشگاه یاکتابخانه یهارتالنشان داد که پُ هاافتهی. دهدیم لیتشک رانیا
 هاهمؤلفدر نظر گرفته شده است. که  یسازیشخص یه برامؤلف 17پژوهش  نیاند. در اقرار داشته یخوب تیدر وضع یسازیشخص

 .اشاره دارند باشند،ی)کاربرمحور( م یسازکه به صورت سفارش یسازیانواع شخص  به
اصول و  تیاز جهت رعا یدانشگاه یهاکتابخانه یهابگاهارشد خود را با هدف سنجش و یکارشناس نامهانی( پا1394) یکمال

 یکتابخانه مرکزبگاه است و جامعه پژوهش شامل ده و یلیتحل یشیمایانجام داده است. روش پژوهش پ یبیترغ یفناور یهاهمؤلف
قرار گرفتند و  یبا مصداق آنها مورد بررس یسازیاز جمله شخص یبیترغ یفناور اریمع 8. است یبرتر جامع و صنعت یهادانشگاه
 اریمع یتوجه شده است. در پژوهش مذکور برا نیکمتر یاهدانشگ یهاکتابخانهبگاه در و یسازیتعهد و شخص اریبه مع
 یسازیانواع شخص یهااز شاخص یبه تعداد یسازیشخص یهامصداق نیده مصداق در نظر گرفته شده است که ا یسازیشخص

 .اشاره دارد
شهر مشهد  یعموم یهاخدمات در کتابخانه یسازیشخص یسنج( پژوهش را با هدف امکان1395) یو مرجان یسالم ،یریم

 یعموم یهاآن را کتابداران شاغل در کتابخانه یو جامع آمار است یلیتحل یفیو از نوع توص یشیمایاند. روش پژوهش پانجام داده
خدمات و خدمات  یسازیشخص تیاولو نیمدرک باالتر لینشان داد که خدمات تحو ژوهشپ یهاافتهیداده است.  لیمشهد تشک

 یهاو روش یسازیانواع شخص یهااز شاخص یپژوهش به تعداد نی. در ااستاز نظر کتابداران  تیاولو نیترنییپا یسینودهیچک
 .ها توجه شده است خدمات در کتابخانه یسازیشخص

 یهادر فهرست 2و امکانات وب هاتیابزارها، قابل ییارشد خود به شناسا یکارشناس نامهانی( در پا1395) یثانو یشهرک
آن را  یکه جامعه آمار است یشیمایپ یفیپرداخته است. روش پژوهش توص یفارس یافهرست کتابخانه یو بررس یاکتابخانه

 یهاتیقابل یریاز نظر به کارگ یفارس یاکتابخانه یهانشان داد که فهرست جینتاداده است.  لیتشک یفهرست کتابخانه داخل
کاربر از جمله  ندهد. پرووجود دار یادیفاصله ز یفعل تیو وضع 2 بر وب یفهرست مبتن نیدارد و ب یفینسبتأ ضع تیوضع 2وب

 یسازیدر نظر گرفته شده است. پژوهش مذکور عناصر شخص تیقابل 21آن  یکه برا استپژوهش  نیدر ا یاصل یهامقوله
به  دیها را از دپژوهش صرفاً فهرست نیرا مورد توجه قرار داده است. ا یسازیانواع شخص یهااز شاخص ی)پرونده کاربر( و تعداد

 .قرار داده است یمورد بررس 2وب یورفنا یریکارگ
از نظر  یتالیجید یهاکتابخانه یرابط کاربر تیوضع ییو شناسا یرا با هدف بررس ی( پژوهش1395و ناخدا ) ،ینوروز ،یناصر

 یشیمایو به روش پ یفیتوص یلیاند. روش پژوهش حاضر تحلانجام داده یاجتماع یگذاربر نشانه یمبتن یهایژگیو و هاتیقابل
نشان داده است که طراحان رابط  یبررس یهاافتهیخارج از کشور بوده است.  یتالیجید یهابوده و جامعه پژوهش آن کتابخانه

آنطور که  یاجتماع یگذاراند و از نشانهچندان توجه نداشته 2وب یهاتیو قابل هایژگیبه و ایبرتر دن تالیجید یهاکاربر کتابخانه
 تالیجید یهاکتابخانه یرابط کاربر تیوضع یبررس یکه برا ییهاهمؤلفن یدر ب زیاند. در پژوهش مذکور ناستفاده نکرده دیو شا دیبا
 .خدمات پرداخته است یسازیدر نظر گرفته شده است به مباحث شخص ایدن

 2وب یریکارگ و به هاتیبه قابل زیخدمات کتابخانه ن یسازی، تمرکز بر کاربر دارند در مباحث شخص2وب یآنجا که فناوراز 
 یرابط کاربر تیوضع یبررس یکه برا ییهاهمؤلف زیشده است. در پژوهش مذکور ن یاژهیخدمات کتابخانه توجه و یسازیدر شخص
پژوهش مذکور مرتبط  نیخدمات پرداخته است. بنابرا یسازیرفته شده است به مباحث شخصگ ظردر ن ایدن تالیجید یهاکتابخانه
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قرار داده  یمورد بررس یاجتماع یگذارنشانه یریاز جهت به کارگ تالیجید یهاکه صرفاً کتابخانه است یسازیبا انواع شخص
 .است

 یسازیشخص یهاتیو قابل گرهیتوص یهانظام تیوضع نییارشد خود را با هدف تب یکارشناس نامهانی( پا1397) یمحمدجان
است و جامعه پژوهش را  یستمیس یلیانجام داده است. روش پژوهش تحل رانیا یتالیجید یهاکتابخانه یافزارهاخدمات در نرم

 گرهیتوص یهاو نظام یسازیشخص یهاتیقابل تیپژوهش نشان داد که وضع جی. نتااندداده لیتشک تالیجیکتابخانه د یافزارهانرم
خدمات  یو برا تیقابل 18 گرهیتوص یهانظام یپژوهش برا نیدر ا .متوسط قرار دارند ریمورد مطالعه در سطح ز یافزارهادر نرم
بحث و  یهاطیمح جادیا ،یکاربر لیو خدمات هر پروفا هاتیمحتوا، قابل تیریمد ل،یاز جمله پروفا تیقابل  56 یسازیشخص

افزار خدمات در نرم یسازیصپژوهش در جهت شخ نیموارد در نظر گرفته شده است. ا ریو سا ستمیس ریگفتگو، امکان تماس با مد
 .ها انجام گرفته شده استکتابخانه
 یسازیدر حوزه خدمات شخص گرهیاز سامانه توص یکاربرد یرا با هدف ارائه مدل ی( پژوهش1399و همکارانش ) انیغفار

نفر کاربر  960آن متشکل از  یو جامعه آمار است یانجام دادند. روش پژوهش کاربرد یآستان قدس رضو تالیجیکتابخانه د
 یدر زمان جستجو موضوعات یپژوهش نشان داد که اگر کاربر نیا جی. نتااست یآستان قدس رضو تالیجیافزار کتابخانه دنرم

موضوعات، از  نیبا هم نیشیپر تکرار کاربران پ یسابقه جستجوها لیبه دل د،یتخاب نماهمچون علم اصول، اجتهاد، سنت و... را ان
 یسازیانجام شخص وهیپژوهش ش نیخواهد شد. در ا شنهادیبا موضوع اصول فقه پ یمرتبط نیآنگاه عناو گر،هیسامانه توص یسو

 .محور توجه شده است ستمیو آن هم به صورت س
 یمنابع اطالعات شنهادگریپ یهانظام یبا هدف ارائه مدل برا ی( به پژوهش1400) یو اصناف ینیالعابدنیز یفرد، حاجییرضا
از روش  شنهاد،یاز نظر پ یاکتابخانه یافزارهانرم تیوضع یبررس یپژوهش برا نیپرداختند. در ا رانیا یاکتابخانه یافزارهادر نرم

 شنهادگریپژوهش نشان داد نظام پ یهاافتهیبهره گرفته شده است.  ستمیس یاز روش طراح شنهادگریپ یلگوارائه ا یو برا یشیمایپ
 ییهاتیافزار خود قابلنرم یهانسخه نیدتریدر جد یافزارنرم یهادر حال حاضر وجود ندارد اما شرکت رانیا یاافزار کتابخانهدر نرم
در  یفناور نیاز ا یریگبه بهره یمورد مصاحبه، توجه یهااز شرکت کی چی. در هاندفزودهخود ا یافزارهاراستا به نرم نیرا در ا

اضافه  یبرا یافزارنرم یهاو متخصصان شرکت رانیها در حد متوسط بود. مدشرکت شتریب ییآشنا زانیصنعت کتابخانه نشده و م
طور آن به  یهاتید و از کاربردها و مزاننداشته یجد یبررس وافزار کتابخانه مطالعه نرم یهاتیبه قابل گرهیتوص ستمیکردن س

 محور توجه شده است. ستمیو آن هم به صورت س یسازیانجام شخص وهیپژوهش ش نینداشتند. در ا یکامل آگاه

 مطالعات خارجی .2

و مشارکت  یهمکار یژگیو یشده که دارا یسازیشخص طیبا هدف ارائه مح ی( به پژوهش2007) ایکاندال و استراس ،ینیآوانچ
 ستم،یس نیدر ا توانندیکه کاربران م کنندیم انیب CYCLADES ستمیس یهایژگیو فیکاربران باشد، پرداختند. آنها با توص نیب

 یهایشنهادیخود را به اشتراک بگذارند و پ قیکاربران عال ریکنند، با سا یرا سازمانده یاتاطالع یاطالعات را جستجو کنند، فضا
 یرا برا یهایشنهادینه تنها پ CYCLADES ستمیبود که س نیدهنده انشان جیو نتا است یشیکنند. نوع مطالعه آزما افتیدر زیرا ن

 کردیپژوهش رو نی. در ادهدیارائه م زیها و کاربران نبه جوامع، مجموعه هاییشنهادیپ ،یمشارکت طیرکوردها بلکه با استفاده از مح
 .قرار گرفته است یمورد بررس یمشارکت یسازیشخص ،یسازیانواع شخص نیو از ب یسازیشخص
 یسازیبه شخص تالیجیواکنش کاربران کتابخانه د یچگونگ یبا هدف بررس ی( به پژوهش2009) ویچن و ل نز،یمارت اسیفر

پژوهش شامل  نیمورد استفاده در ا یو ابزارها یشیمحور( پرداختند. نوع مطالعه آزما ستمیقابل انطباق )کاربرمحور( و سازگار )س
شده و  یسازیشخص تالیجیکنندگان، کتابخانه دشرکت یشناخت یهاسبک یریگزهاندا یبرا یشناختسبک لیو تحل هیتجز

براساس فهرست  یشخص تالیجیپژوهش توسعه کتابخانه د نی. در ااستدرک کاربران  افتیها جهت دراز پرسشنامه یامجموعه
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اند بلکه نسخه سازگار را داشته یپژوهش نشان داد که کاربران نه تنها در نسخه سازگار عملکرد بهتر جیبود. نتا1ل کتابخانه برون
 یخوب راتیقابل انطباق و سازگار تاث یسازیپاسخ کاربران به شخص یبر رو یشناخت یهاسبک ن،یبهتر درک کردند. افزون بر ا زین

 یهاکاربر، سبک یدر ارتباط با مدلساز نیو همچن یستمیکاربرمحور و س یسازیپژوهش نظرکاربران در مورد شخص نیداشت. در ا
 .قرار گرفته است یمورد بررس یشناخت
 یو فضاها شنهاددهندهیپ یها با ابزارهااپک کتابخانه لیو تحل هیارشد خود را با هدف تجز یکارشناس نامهانی( پا2012) انیب

 یهاداده یبا تمرکز بر رو یدانشگاه یهاکتابخانه نهیدر زم یسازیشخص یو چگونگ 2یبرریل یمانند ما یاطالعات شخص
و جامعه پژوهش متشکل از اپک کتابخانه  است یاکتشاف یو مطالعه مورد یفیک هشکتابخانه انجام داد. روش پژو یکاربرد

 وان،یتا نگیچونگ هس یدانشگاه مل 5شنهاددهندهیپ یشخص یشناسی، هست4پیت بیب یشنهادیپ ستمیس ،3لدیهادرزف دانشگاه
قابل تحقق است اما  یدانشگاه یهادر کتابخانه یسازینشان داد که شخص جی. نتااست یبرریل یو ما 6کسیا یب شنهاددهندهیپ
 میحفظ حر نیکاربر، قوان یشخص میکاربر، حفظ حر قیعال تیریکاربر، مد یهاو پردازش داده یآورموضوعات مربوط به جمع دیبا

 لیپروفا ورددر م ؛یسازیشخص کردیپژوهش رو نی. در ارندیمورد توجه قرار گ نهیزم نیموارد مهم در ا ریکتابخانه و سا یخصوص
و خدمات  7.اس.اس.آر ل،یمیشامل ا یسازیکاربر، و انواع شخص نهیو زم یخصوص میکاربر، حر قیکاربر به عال یو مدلساز

 .موارد اشاره شده است ریو سا شنهاددهندهیپ
 یجستجو براساس عالقه کاربر به ارائه موتورجستجو جیمجدد نتا یبندبا توجه به رتبه ی( در پژوهش2013)8 نایپاور و س ،یپوت

 یشنهادیو کار پ است یشیپرداختند. مطالعه از نوع آزما تالیجیمورد عالقه کاربر کتابخانه د یهاداده یجستجو یبرا شرفتهیپ
 یشده است و دارا جادیا یبه صورت دست 9موز یاستفاده کرده است. از آنجا که د یشناسیاز هست برکار لیپروفا یریادگی یبرا

 تالیجینشان داد که صفحات مرتبط کتابخانه د هاافتهی. دیاستفاده گرد یشناسیعنوان هست است به میمفاه قیروابط و شرح دق
اطالعات  یابیاست. در پژوهش مذکور در بحث باز افتهیبهبود  ستمیسو عملکرد  شوندیم دایپ یعاد یجستجو یاز موتورها عتریسر

کاربر و  لیپروفا یهاهمؤلفو  یسازیعناصر شخص قیاشاره داشته است که قصد دارد آن را از طر یبندجستجو و رتبه جیبه نتا
 .بهبود ببخشد یشناسیهست

مقاله  نیانجام دادند. ا یشناسیهست یسازمدل همسان کیو توسعه  یرا با هدف طراح ی( پژوهش2016) 10یو رو یچاکرابارت
عالقه کاربر  جادیا یرا برا یشناسیهست نیچند تواندیدارد و م یبه مداخله انسان یکم ازیآگاه، که ن نهیزم یسازهمسان کردیرو

 یهادانشگاه تالیجید یهااز کتابخانه شیآزما یهاو داده است یشیاست. مطالعه از نوع آزما کردهکند، ارائه  میترس ایبه صورت پو
کاربر و  لیکه پروفا ینشان داد زمان یتجرب جیشده است. نتا یآوراهداف مطالعه جمع یهند برا یشمال شرق یمرکز
. در کندیم دایپ یریگجستجو بهبود چشم جیشود، نتا مسانه تالیجیکتابخانه د یشناسیبا هست11 یالگو ناوبر یهایشناسیهست

 .اندکار کرده یشناسیکاربر و هست یسازومدل لیپروفا یپژوهش، محققان بر رو نیا

                                                 
1 Brunel Library Catalogue (BLC) 
2 My library 
3 The OPAC of Huddersfield University Library 
4 BibTip Recommender system 
5 Personal Ontology Recommender (PORE) 
6 bX Recommender 
7 Really Simple Syndication (RSS) 
8 Potey, Pawar & Sinha 
9 Dmoz open directory project 
10 Chakrabarty &Roy 
11 Navigational Pattern Ontologies 
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ها خدمات در کتابخانه یسازیشخص یکاربران و کتابداران برا لیتما یبا هدف بررس ی( به پژوهش2019و همکارانش ) حالج
ها و مراکز آن را کاربران و کتابداران کتابخانه یو جامعه آمار است یلیتحل یفیپرداختند. روش پژوهش توص یرسانو مراکز اطالع

 باً یکتابداران و کاربران تقر یو آگاه لینشان داد که تما هاافتهیداده است.  لیتشک هیاروم یپزشک مدر دانشگاه علو یاطالع رسان
کاربران، احترام  لیباالتر از سطح متوسط قرار داشته است. با توجه به تما وستهیپ یسازیبه جز شخص ،یسازیدر همه ابعاد شخص

 تیاولو نیشتریب ،یرا دارا بوده است. با توجه به مسئله آگاه تیاولو نیکمتر وستهیو ارائه خدمات مرجع پ تیاولو نیشتریب میو تکر
در  تیاولو نیکتابداران، ارتباطات موثر باالتر لیبا توجه به تما .استمدرک  لیآن خدمات تحو نیکتاب و کمتر یو معرف ییراهنما

و ارائه کتاب و  تیهدا تیاولو نیشتریب ،یبه مسئله آگاه توجهو با ست را دارا تیاولو نیکمتر یکه خدمت اطالعات جار یحال
و  یمورد بررس یسازیکتابداران و کاربران در مورد خدمات شخص دگاهیپژوهش د نیاست. در ا یخدمات اطالعات جار نیکمتر

 .مورد توجه قرار گرفته است یسازیانواع شخص
 یمبتن یادانشکده یهاکتابخانه یبرا یشخص شنهاددهندهیپ ستمیس یرا با هدف طراح ی( پژوهش2019و همکارانش ) 1نیت

با استفاده از  یاسهیمقا یهاشیپژوهش آزما نیو در ا است یشیانجام دادند. مطالعه از نوع آزما یبیترک شنهاددهندهیپ تمیبر الگور
کتاب و  70000اطالعات کاربر،  43153مغولستان شامل  یداده کتابخانه دانشگاه صنعت یهاموعهمج یبر رو یبیترک تمیالگور

نسبت به  یترقیدق یهایشنهادیپ توانندیم یبیترک یهانشان داد که روش جیرکورد امانت کتاب انجام گرفت و نتا 200593
 .محور توجه شده است ستمیس یسازیشخص کردیپژوهش به رو نیارائه دهند. در ا گرید یکردهایرو

 تالیجید یدانشگاه یهاخدمات در کتابخانه یسازیشخص تیدر مورد وضع د،یآیبر م هانهیشیتوجه به آنچه که از مرور پ با
رتال و پُ گاهوب تیوضع ی( به طور کل1394) ی(، کمال1392) یدر پژوهش کوچک کهیانجام نشده است. بطور یتاکنون پژوهش رانیا

است که، در پژوهش حاضر به  یدر حال نی. ااستسنجش  یارهایاز مع یکی یسازیشخص وقرار گرفته  یکتابخانه مورد بررس
اند. از جمله قرار گرفته یمورد بررس رانیا یدانشگاه یهاخدمات در کتابخانه یسازیشخص یهاها و شاخصهمؤلف یطور اختصاص

و  تیپژوهش وضع نیکه ا است( 1397) یحمدپرداخته است، پژوهش جان م یسازیشخص تیوضع یکه به بررس ییهاپژوهش
که  است نیها اپژوهش ریپژوهش با سا نیا زیوجه تما گریرا مورد سنجش قرار داده است. از د یاکتابخانه یافزارهاسطح نرم

شده،  رحمط یهاشاخص نیکاربر را مدنظر قرار داده است و در ب لیو پروفا یسازیپژوهش حاضر انواع شخص یوارس اههیس
 یهاتوجه شده است. اغلب پژوهش یسازینحوه انجام شخص یبه عبارت یسازیمحور و کاربرمحور بودن شخص ستمیس کردیرو

پژوهش حاضر براساس مرور  یوارس اههیکه س یاند. درحالپرداخته یسازیشخص یهاها و شاخصهمؤلفاز  یانجام شده به تعداد
 تالیجید یدانشگاه یهاخدمات در کتابخانه یسازیشخص تیجامع نسبت وضع دیتا د است دهیگرد هیمند متون مرتبط تهنظام

 حاصل گردد.  رانیا

 شناسی پژوهشروش

ها از سیاهه وارسی محقق ساخته کرد پژوهش حاضر کمی و به روش پیمایش توصیفی انجام شده است. جهت گردآوری دادهیرو
مند که از مرور نظام استسازی خدمات و پروفایل و مدلسازی کاربر های انواع شخصیاستفاده شد. سیاهه وارسی دارای شاخص

 ست. ساختار سیاهه وارسی عبارت بود از:به دست آمده ا 2منابع مرتبط با موضوع پژوهش
 های دانشگاهی دیجیتال اطالعات کتابخانه -

 شاخص( و  111های دانشگاهی دیجیتال )دارای سازی در کتابخانهانواع خدمات شخصی -

                                                 
1 Tian 

که در مقاالت دیگر این  است «های دانشگاهی دیجیتالسازی خدمات در کتابخانهارائه چهارچوب برای شخصی» این پژوهش بخشی از رساله دکتری با عنوان 2
 مند به تفصیل آورده شده است. ( نتایج مرور نظام1400آبادی و غائبی، پژوهش از جمله در ارتباط با پروفایل کاربر )خویدکی، رضایی شریف
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 شاخص(. 67دارای ) پروفایل و مدلسازی کاربر -

 )وجود ندارد( تنظیم گردیده بود.سیاهه وارسی براساس مقیاس اسمی بلی )وجود دارد( و خیر  -

های دانشگاهی دیجیتال کشور )وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد( تحت یک جامعه آماری در این پژوهش، کتابخانه
 وبگاههای دانشگاهی دیجیتال کشور به . برای شناسایی و تهیه فهرست کتابخانهاستگیرد، برداری قرار میافزار مورد بهرهنرم

ها منتشر شده است. دانشگاه وبگاههای مذکور فهرست و آدرس بگاهوزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد مراجعه شد. در و
های دولتی )زیر نظر وزارت دانشگاه، دانشگاه 279های دولتی )زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( شامل به طوریکه دانشگاه

 . استدانشگاه  369دانشگاه و واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شامل  68پزشکی( شامل بهداشت، درمان و آموزش 
ای است که دارای محتوای دیجیتال و مبتنی بر از آن جهت که در این پژوهش تعریف کتابخانه دیجیتال شامل کتابخانه

های مرکزی دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. ها مراجعه و کتابخانهتمامی دانشگاه بگاهای باشد، به وافزارهای کتابخانهنرم
های مختلف به جستجو پرداخته ها با کلیدواژهها دارای محتوای دیجیتال هستند، در این کتابخانهجهت پی بردن به اینکه کتابخانه

ر نظر داشتن آنچه مطرح ها تماس گرفته شد. با دهایی که دیجیتال بودن آن قابل تشخیص نبود با آن کتابخانهشد و در کتابخانه
ها که با تعریف کتابخانه دیجیتال منطبق های مرکزی دانشگاهگیری استفاده نشد و تمامی کتابخانهشد، در این مرحله از شیوه نمونه

بخانه کتا 92کتابخانه دانشگاهی دیجیتال شناسایی شدند. از  92عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت بودن به 
کتابخانه جهت ارسال سیاهه  75پرداختند بنابراین سازی خدمات نمیکتابخانه به ارائه خدمات شخصی 17دانشگاهی دیجیتال، 

های دانشگاهی دیجیتال ها، ابتدا مشخص گردید کتابخانهوارسی شناسایی نهایی شدند. قبل از ارسال سیاهه وارسی برای کتابخانه
های پارس آذرخش، پیام حنان، پیام مشرق، افزار شرکتهای دانشگاهی دیجیتال از نرمکنند. کتابخانهه میافزاری استفاداز چه نرم

افزاری ارسال گردید تا مشخص گردد که های نرمکردند. سپس سیاهه وارسی برای شرکتنوسا، کاوش و پروان پژوه استفاده می
سازی خدمات هستند. این اقدام در جهت خالصه و مکاناتی برای شخصیافزارهای ذخیره و بازیابی اطالعات، دارای چه انرم

سازی سیاهه وارسی و باال بردن اطمینان از پاسخگویی کتابداران کتابخانه دانشگاهی دیجیتال انجام گرفت. بعد از دریافت کوتاه
افزارها هایی که در نرمار گرفته و شاخصوارسی مورد تجدیدنظر قرافزاری )به جز شرکت پروان پژوه(، سیاهههای نرمپاسخ شرکت

های دیجیتال دانشگاهی دیجیتالی افزار تنظیم شد و برای کتابخانهوارسی نهایی، ویژه هر نرمموجود نبودند، حذف گردید و سیاهه
بار پیگیری  4متوسط  شناسایی شده، ارسال گردید. پیگیری برای دریافت پاسخ بعد از ده روز بعد از ارسال سیاهه آغاز گشت. به طور

کتابخانه به علت عدم عودت  2کتابخانه به علت ارائه اطالعات ناقص و  3به صورت تلفنی، ایمیل و پیامک صورت پذیرفت. نهایتاً، 
های دانشگاهی دیجیتال سیاهه وارسی تکمیل گردید. مشخصات کتابخانه 70سیاهه از جامعه پژوهش حذف گردیدند و به طور کلی 

 ارائه شده است. 2و 1های دانشگاهی دیجیتال در جدول افزارهای مورد استفاده در کتابخانهستگی سازمانی و نرمشامل واب

 سازمانی وابستگی براساس دیجیتال دانشگاهی هایکتابخانه فراوانی توزیع. 1جدول

 درصد فراوانی وابستگی سازمانی

 1/57 40 (فناوریهای دولتی )زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و دانشگاه

های دولتی )زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش دانشگاه
 (پزشکی

27 6/38 

 3/4 3 دانشگاه آزاد اسالمی

 0/100 70 جمع
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های دولتی زیر نظر وزارت دانشگاههای مورد بررسی در درصد کتابخانه 1/57قابل مشاهده است،1گونه که در جدول همان
زیر نظر وزارت بهداشت، درمان  های دولتیدانشگاهها نیز متعلق به درصد کتابخانه 6/38اند. فعالیت داشته فناوریعلوم، تحقیقات و 
 های مختلف دانشگاه آزاد اسالمی بوده است.درصد کتابخانه مربوط به شعبه 3/4بوده است.  و آموزش پزشکی

 دانشگاهی دیجیتال اشاره شده است.  هایافزارهای مورد استفاده در کتابخانهبه نرم 2در جدول 
  در استفاده مورد افزارنرم فراوانی توزیع .2 جدول

 تالیجید دانشگاهی هایکتابخانه

 درصد فراوانی افزار مورد استفادهنرم

 9/52 37 آذرسا

 8/15 11 ثناء

 4/11 8 سیمرغ

 1/7 5 آریان

 1/7 5 دیجی لیب

 3/4 3 پروان 

 4/1 1 قاصدککاوش 

 0/100 70 جمع

درصد نیز از  8/15کنند. افزار آذرسا استفاده میدرصد( از نرم 9/52های مورد بررسی )، بیش از نیم از کتابخانه2مطابق جدول 
پروان افزارها )آریان، دیجی لیب، شود. سایر نرمافزار سیمرغ استفاده میها نرمدرصد کتابخانه 4/11کنند. در افزار ثناء استفاده مینرم

 گیرند.ها مورد استفاده قرار میدرصد کتابخانه 10و قاصدک( در کمتر از 
ها از فنون آماری استفاده شد و در تحلیل داده .اس.اس.پی.افزار اکسل و اسوری شده از نرمآها جمعجهت تجزیه و تحلیل داده

 شامل توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده گردید. 

 های پژوهش یافته

سازی تعاملی، سازی محتوا، شخصیسازی)شخصیهای خدمات شخصیهای پژوهش درباره وضعیت انواع شاخصیافته
 :استهای دانشگاهی دیجیتال ایران به شرح ذیل سازی بازیابی اطالعات( در کتابخانهسازی مشارکتی، شخصیشخصی

 مورد بررسی قرار گرفته است.ها سازی محتوا در کتابخانهشاخص مربوط به شخصی 45 ،3در جدول 
 ایران دیجیتال دانشگاهی هایکتابخانه در محتوا سازیشخصی هاشاخص وجود عدم یا وجود درصد و فراوانی. 3 جدول

 امحتو یسازیشخص یهاشاخص
 وجود شاخص عدم وجود شاخص

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 0/100 70 0/0 0 تخصیص پروفایل شخصی برای هر فرد )پروفایل من(

 0/100 70 0/0 0 تخصیص کتابخانه من برای هر فرد

 7/95 67 3/4 3 سازی شده )امکان افزودن منابع به کتابخانه شخصی(ایجاد محتوای شخصی

 9/92 65 1/7 5 سازی اطالعات در کتابخانه من )شخصی(های شخصی جهت ذخیرهامکان ایجاد پوشه

امکان سازماندهی 
کتابخانه اطالعات در 
 شخصی در موارد:

 7/85 60 3/14 10 گذاری در کتابخانه منهای ایجاد شده از طریق برچسبامکان سازماندهی پوشه

بندی موضوعی منابع به صورت زبان ساختار یافته و یا زبان آزاد در امکان گروه
 کتابخانه من

12 1/17 58 9/82 

 3/14 10 7/85 60 کتابخانه منهای کتاب در امکان ایجاد و ویرایش قفسه

بندی منابع کاربر به صورت منبع در حال مطالعه، منبع مطالعه شده و امکان دسته
 نگر )جهت مطالعه در آینده( در کتابخانه منهای آیندهفهرست

69 6/98 1 4/1 

به کتابخانه امکان بازبینی و اصالح اطالعات و محتوای شخصی ایجاد شده مانند حذف منابع اضافه شده 
 شخصی

6 6/8 64 4/91 
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 امحتو یسازیشخص یهاشاخص
 وجود شاخص عدم وجود شاخص

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 0/0 0 0/100 70 سازی خدماتای در شخصیارائه خدمات امانت بین کتابخانه

 0/0 0 0/100 70 سازی خدماتای در شخصیای و امانت بین کتابخانهسازی تحویل مدارک بین کتابخانهیکپارچه امکان ادغام/

 0/60 42 0/40 28 سازی خدماتشخصیهای دانلود کاربر در قابلیت پیگیری درخواست

 9/92 65 1/7 5 رسانی جاری؛ خدمات هشدار گزینشیرسانی به خوانندگان از طریق اشاعه گزینشی اطالعات؛ آگاهیآگاهی

های مختلف روش
 هشدار گزینشی شامل

 6/58 41 4/41 29 ایمیل

 4/51 36 6/48 34 پیام کوتاه

 0/30 21 0/70 49 شبکه اجتماعی

 7/5 4 3/94 66 آر اس اس

 9/12 9 1/87 61 سایر

هشدار و آگاهی رسانی 
به خوانندگان و کاربران 

 در موارد:

 7/45 32 3/54 38 منابع و موضوعات مورد عالقه کاربران

 1/77 54 9/22 16 اخبار کتابخانه و دانشگاه

 3/34 24 7/65 46 فهرست مطالب

 7/75 53 3/24 17 منابعاتمام زمان امانت و یا رزرو 

 6/18 13 4/81 57 و سایر موارد

 4/1 1 6/98 69 دهی متداولهای ارجاعامکان تنظیم استنادات براساس سبک

 9/22 16 1/77 54 امکان نوشتن و افزودن نقد روی متن و محتوای ایجاد شده برای کاربر

 1/67 47 9/32 23 ایجاد شده برای کاربر امکان نوشتن و افزودن یادداشت یا حاشیه روی متن و محتوای

 1/7 5 9/92 65 برداری از منابع مورد مطالعه در پروفایل کاربریامکان فیش

 4/1 1 6/98 69 اضافی و میانبرهای ناوبری ایجاد و ارائه نقاط ورودی

 0/0 0 0/100 70 سازی شدهامکان ایجاد مصورسازی شخصی

خدمات مرتبط با امانت 
طریق منابع از 
 سازی شامل:شخصی

 7/95 67 3/4 3 قابلیت نمایش، مشاهده و گزارش گیری مدارک امانتی و تمدیدی کتابخانه

 6/98 69 4/1 1 قابلیت مشاهده و گزارش گیری مدارک رزروی کتابخانه

 1/97 68 9/2 2 امکان تمدید و رزرو مدارک کتابخانه

 9/42 30 1/57 40 بازگشتی کتابخانهقابلیت نمایش، مشاهده و گزارش گیری مدارک 

 0/40 28 0/60 42 امکان مشاهده دیرکردها و جرایم و تسویه حساب کاربر

 1/57 40 9/42 30 قابلیت پیگیری پیشنهاد خرید کاربر به کتابخانه از طریق این خدمات

 3/54 38 7/45 32 موجود برای کاربرای و دیگر ابزارهای های محاورهامکان نقد و پیشنهاد به کتابخانه از طریق فرم

 1/47 33 9/52 37 ارائه و ایجاد پشتیبانی چندزبانه

 4/61 43 6/38 27 کتابخانه به کاربر شامل پیام عمومی، پیام کتابدار، پیام کتابداران تخصصی امکان ارسال انواع پیام از

 7/65 46 3/34 24 نامقابلیت گذاشتن اطالعات کتابداران موضوعی و مدیران مجموعه شامل 

های خبری، لینک های دانشگاه، لینکهای کتابخانه، لینکها شامل لینک/ پیوند شخصی، لینکارائه انواع لینک
 سازی به نشریات و پایگاه داده، لینک به منابع وبهای سفارشکنترل، لینک

12 1/17 58 9/82 

های وبگاهامکان پشتیبانی از ارائه منابع از جمله مقاالت نگاشته شده توسط کاربر شامل ارتباط با دیگران مانند 
 گذاری اجتماعی و پخش ویدئوگذاری اجتماعی، برچسبهای اجتماعی، نشانهشبکه

64 4/91 6 6/8 

 6/8 6 4/91 64 ایرسانه سازی چندامکان ایجاد شخصی

 4/11 8 6/88 62 گذاری/ بوک مارکنشانهامکان ایجاد 

های مرتبط با منبع مورد مطالعه تواند در آزمونکند و میهای کاربر: کاربر منبعی را مطالعه میقابلیت ارائه آزمون
 گردد شرکت کند.که توسط فهرست کتابخانه ارائه می

68 1/97 2 9/2 

 3/14 10 7/85 60 برای کاربرهای ارسالی پیشین ها و فایلامکان مشاهده پیام

 0/47 1481 0/53 1669 مجموع
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ها دیجیتال دانشگاهی پروفایل شخصی برای هر فرد و کتابخانه شود، در تمامی کتابخانهمشاهده می 3گونه که در جدول همان
 گیری مدارک رزروی کتابخانهقابلیت مشاهده و گزارش من تخصیص و در دسترس کاربران قرار دارد. در مراتب بعدی، شاخص

گیری مدارک امانتی و قابلیت نمایش، مشاهده و گزارشدرصد؛   1/97درصد؛ امکان تمدید و رزرو مدارک کتابخانه در  6/98در 
درصد؛  7/95در  سازی شده )امکان افزودن منابع به کتابخانه شخصی(ایجاد محتوای شخصی درصد؛ 7/95در  تمدیدی کتابخانه
رسانی به خوانندگان آگاهیدرصد؛  9/92در  سازی اطالعات در کتابخانه من )شخصی(های شخصی جهت ذخیرهامکان ایجاد پوشه

امکان بازبینی و اصالح اطالعات درصد؛ و  9/92در  رسانی جاری؛ خدمات هشدار گزینشیاز طریق اشاعه گزینشی اطالعات؛ آگاهی
ترین میزان ارائه خدمات به های دانشگاهی دیجیتال وجود دارد. پاییندرصد از کتابخانه 4/91در  د شدهو محتوای شخصی ایجا

سازی سازی تحویل مدارک بین کتابخانه و امانت به کتابخانه؛ و مصورسازی شخصیای؛ یکپارچههای امانت بین کتابخانهشاخص
های درصد شاخص 47توان بیان کرد، شود. در مجموع میسی ارائه نمیها مورد برراشاره دارد که در هیچ کدام از کتابخانه

های تعاملی در کتابخانهسازی شخصیارائه مربوط به  شاخص شود. نههای مورد بررسی ارائه میها در کتابخانمحتو یسازیشخص
 مورد بررسی قرار گرفته است. 4دانشگاهی دیجیتال در جدول

 ایران دیجیتال دانشگاهی هایکتابخانه در تعاملی یسازیشخص هاشاخص وجود عدم یا وجود درصد و فراوانی .4 جدول

 ی تعاملیسازیشخص یهاشاخص
 وجود شاخص عدم وجود شاخص

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 0/40 28 0/60 42 سازی خدماتارائه خدمات مرجع پیوسته در شخصی

 4/51 36 6/48 34 اطالعاتها و ابزارهای گردآوری ارائه آموزش روش

 0/80 56 0/20 14 های جستجوی اطالعاتارائه آموزش مهارت

 1/57 40 9/42 30 های اطالعاتیهای و معیارهای ارزیابی منابع اطالعاتی و نیز پایگاهائه آموزش شیوهراا

 9/72 51 1/27 19 سوال از کتابدارارائه راهنمای کاربران و راهنماهای توضیحی بر روی هر گزینه شامل سواالت متداول، 

 0/40 28 0/60 42 ارائه مشاوره اطالعات یک به یک

 9/72 51 1/27 19 امکان تماس با مدیر سیستم برای کاربر

 0/10 7 0/90 63 ترتیب متن و سایر موارد( ها،سازی صفحات )تغییر قلم و رنگ سربرگ گزارشامکان سفارش

 0/0 0 0/100 70 شخصی به صورت درون خطی )آفالین( با قابلیت اتصال به سیستم کتابخانه دیجیتالامکان استفاده از کتابخانه 

 1/47 297 9/52 333 مجموع

های جستجوی اطالعات، های ارائه آموزش مهارتترتیب شاخصدهد، به نشان می 4های مندرج در جدول گونه که دادههمان
های دانشگاهی ارائه راهنمای کاربران و راهنماهای توضیحی بر روی هر گزینه و امکان تماس با مدیر سیستم در اکثر کتابخانه

ده از کتابخانه شخصی به صورت درون خطی )آفالین( با قابلیت اتصال به سیستم امکان استفاشود و شاخص دیجیتال ارائه می
های درصد از شاخص 1/47طورکلی  های دانشگاهی دیجیتال وجود ندارد. بهکدام از کتابخانه در هیچ کتابخانه دیجیتال

 شود. های مورد بررسی وجود و ارائه میسازی تعاملی در کتابخانهشخصی
 های دانشگاهی دیجیتال ارائه شده است. مشارکتی در کتابخانهسازی شخصیارائه مربوط به  شاخص 32، 5در جدول

 ایران دیجیتال دانشگاهی هایکتابخانه در مشارکتی سازیشخصی هایشاخص وجود عدم یا وجود درصد و فراوانی .5جدول

 ی مشارکتیسازیشخص یهاشاخص
 وجود شاخص عدم وجود شاخص

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 7/5 4 3/94 66 های اشتراکی برای کاربرهای وب و پوشهن اشتراک منابع شامل توانایی اشتراک ابرداده تعریف شده شخصی، لینکامکا

 3/4 3 7/95 67 های اجتماعیها یا بخشی از متن منابع بازیابی شده در محیط شبکهگذاری تمامی صفحهامکان انتخاب و اشتراک

 1/7 5 9/92 65 الکترونیک برای کاربرها یا بخشی از متن منابع بازیابی شده از طریق پستگذاری تمامی صفحهامکان انتخاب و اشتراک
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 ی مشارکتیسازیشخص یهاشاخص
 وجود شاخص عدم وجود شاخص

 درصد فراوانی درصد فراوانی

دار کردن های کاربران( از جمله )امکان ستارهبندیبندی )ذخیره و مدیریت رتبهامکان ایجاد خدمات مدیریت رتبه
 ((rate) ها و محتوا توسط کاربرانبرچسب

68 1/97 2 9/2 

 4/1 1 6/98 69 های اجتماعی )توییتر، فیس بوک، لینکداین، یوتیوب و غیره(هایی برای بحث در رسانهگذاشتن پلتفرم

 9/2 2 1/97 68 ( و غیره(Zoho(، زوهو )SlideRocket) ارائه ابزارهای برای همکاری متن )گوگل آپ، ویکی پدیا، اسالیدراکت

 1/37 26 9/62 44 و غیره( (Skypeاسکایپ ) (،AdobeConnectNow) ابزارهایی برای جلسات مجازی )آدوب کانکتارائه 

 4/11 8 6/88 62 ارائه ابزارهایی برای مدیریت و همکاری پروژه

ها ها، امکان حذف و ویرایش مجوزهای دسترسی، و مدیریت پستقابلیت تنظیم خطمشی دسترسی کاربران به پوشه
 )تنظیم قوانین شخصی در صفحه کاربر(

61 1/87 9 9/12 

 3/4 3 7/95 67 شودها: امکان مشاهده تغییرات ایجاد شده توسط افراد و صفحاتی که توسط کاربر دنبال میمدیریت دنبال شده امکان

 1/7 5 9/92 65 قابلیت ایجاد برچسب، نوشتن و افزودن نقد و یادداشت برای محتوای سایر کاربران

 3/4 3 7/95 67 های مشابه توسط کاربرانبندی و سازماندهی برچسبامکان گروه

 4/1 1 6/98 69 های مشابه به طور خودکار توسط نظام اطالعاتیبندی برچسبامکان دسته

 9/2 2 1/97 68 قابلیت پیشنهاد منابع اطالعاتی برای کاربر توسط کاربران دیگر و برعکس )دیگران برای کاربر(

 7/5 4 3/94 66 های کاربر توسط سیستمهای مرتبط با برچسبقابلیت پیشنهاد برچسب

 0/0 0 0/100 70 های مشترکنویسی از مجموعهبندی و حاشیهامکان رتبه

های بحث و گفتگو برای تبادل های مختلف شامل گروه دوستان، گروه گفتگو بین کاربران و محیطامکان ایجاد انواع گروه
 سازی خدماتها در شخصیها و تبادل استداللغیررسمی و برای تبادل یادداشت

58 9/82 12 1/17 

ت موجود در گروه
امکانا

ی ایجاد شده شامل:
ها

 

 3/14 10 7/85 60 امکان ویرایش مخاطب و گروه ایجاد شده

 9/12 9 1/87 61 دوستان )گروه( فهرستامکان اضافه کردن دیگران به 

 0/10 7 0/90 63 جستجو دوستان )افراد(قابلیت 

 3/14 10 7/85 60 امکان مشاهده کاربران عضو یک گروه

 0/10 7 0/90 63 های اخیر گروهامکان مشاهده فعالیت

 4/1 1 6/98 69 های بحث و یا پروفایل کاربری گروهیامکان دعوت اعضا برای پیوست به گروه

 0/0 0 0/100 70 هاگروهامکان تنظیم نحوه ترتیب نمایش 

 6/8 6 4/91 64 های بحث مختلف در کتابخانه و امکان پیوستن به آنهاامکان مشاهده گروه

 6/8 6 4/91 64 ها یا افراد دیگر براساس عالیق مشترکها، توانایی یافتن گروهامکان جستجو میان گروه

 7/5 4 3/94 66 های مختلفهای گروهفعالیتبراساس مقایسه محتوا و ها امکان ارائه پیشنهاد

 6/8 6 4/91 64 های به اشتراک گذاشته شدهامکان جستجو و مشاهده منابعی که در گروه

 7/5 4 3/94 66 های متناسب با عالیق کاربرقابلیت ارائه پیشنهاد گروه

استفاده از انواع 
ابزارهای وب 

در  2
 سازیشخصی

 6/8 6 4/91 64 عنوان سکوی تعاملی اطالعات ارائه خدمات وبالگ به

 9/2 2 1/97 68 استفاده از ویکی در راستای اشتراک دانش دامنه در یک جامعه

 رسان فوریامکان ارائه پیام
54 1/77 16 9/22 

 1/8 187 9/91 2123 مجموع
 

سازی مشارکتی در های مرتبط با شخصیمشخص شد که، ارائه شاخص 5های به دست آمده از جدولتوجه به داده با
 ابزارهایی برای جلسات مجازیهای ارائه شده متعلق به ارائه های دانشگاهی دیجیتال بسیار پایین است. باالترین شاخصکتابخانه

های درصد شاخص 1/8توان گفت تنها . در مجموع میهاستدرصد از کتابخانه 9/22وری در رسان فدرصد و ارائه پیام 1/37در 
 های مورد بررسی وجود دارد. مشارکتی در کتابخانهی سازیشخص
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مورد پژوهش قرار  6های دانشگاهی دیجیتال در جدولبازیابی اطالعات در کتابخانهسازی شخصیارائه شاخص مربوط به  25
 گرفته است.

 در اطالعات بازیابی سازیشخصی هایشاخص وجود عدم یا وجود درصد و فراوانی. 6 جدول

 ایران دیجیتال دانشگاهی هایکتابخانه

 سازی بازیابی اطالعاتهای شخصیشاخص
 

عدم وجود 

 شاخص
 وجود شاخص

 درصد فراوانی درصد فراوانی

ی
ص

امکان شخ
ت:

صور
ت به 

العا
ی اط

ی نتایج بازیاب
ساز

 

 3/94 66 7/5 4 نحوه نمایش نتایج بازیابی شده جستجوامکان انتخاب 

 0/20 14 0/80 56 امکان انتخاب فیلدهای هر رکورد برای نمایش در نتایج بازیابی شده جستجو

 1/17 12 9/82 58 سازی نتایج جستجو براساس پروفایل کاربرامکان شخصی

 6/18 13 4/81 57 و ربط بندی نتایج جستجو براساس تاریخسازی و رتبهامکان مرتب

 3/34 24 7/65 46 امکان گزینش، ذخیره و تهیه فهرست از منابع بازیابی شده از طریق ایجاد فایل خروجی

اند این )کتاب را( همچنین برای نتایج جستجو مبنی بر اینکه کسانی که امانت گرفته هاییپیشنهاد
 اند، ...کاربران مشابه با آن کاربرامانت گرفته

70 0/100 0 0/0 

ها و آثار مرتبط با آن ...، منابع مشابه بر نتایج جستجو مبنی بر اینکه: سایر نسخه هاییپیشنهاد
 بامنبع مورد نظر

70 0/100 0 0/0 

 0/0 0 0/100 70 ارائه پیشنهاد نویسندگان مشابه با نویسنده مورد نظر

 0/0 0 0/100 70 برای کاربر هاییاز پیشنهاد فهرستیبرای نتایج جستجو مبنی بر  هاییارائه پیشنهاد

 0/0 0 0/100 70 بندی فرد یا کامنت فرد به نتایج جستجو )صریح(امکان رتبه

بندی نتایج جستجو براساس پارامترهای ایستا متناسب با نیازهای یک کاربر و براساس رتبه
 پارامترهای پویا متناسب با نیازهای یک کاربرخاص

69 6/98 1 4/1 

 4/1 1 6/98 69 بندی مجدد نتایج جستجوامکان رتبه

بندی، نویسی/ یادداشت، رتبه: کتاب، مقاالت و مقاالت چندزبانه، نتایج جستجو، حاشیههاارائه انواع پیشنهاد
 جستجوپاالیش شده

70 0/100 0 0/0 

 3/54 38 7/45 32 امکان درخواست پیشنهاد از کتابدار

 1/47 33 9/52 37 اطالعات تکمیلی و جنبی درباره منابع معرفی شدهارائه 

 0/100 70 0/0 0 یکپارچه، ساده و پیشرفته، جستجو سریعارائه انواع جستجو: جستجو 

ها شامل فهرست کتابخانه، جستجوی مجالت آنالین، پست الکترونیک سازی شده )گزینهجعبه جستجو سفارش
 در اینترنت(دانشگاه و موتورهای جستجو 

69 6/98 1 4/1 

سازی شخصی
 عبارت 

جستجو به 
 صورت:
 
 

 3/14 10 7/85 60 فرض جستجو را تعریف کندتواند پیشارائه عبارت جستجو سفارشی: کاربر می

وجو )عبارت جستجو( براساس پروفایل کاربر و بسط سازی/ بازنویسی پرسامکان ارائه شخصی 
 اصطالحات پوشه پروفایلجستجو با استفاده از 

66 3/94 4 7/5 

 0/10 7 0/90 63 وجو  براساس وظیفه خاص و زمینه کاربردر هنگام جستجو کاربرامکان محدودسازی پرس

 0/0 0 0/100 70 وجو )عبارت جستجو( براساس پایگاه دانشامکان بسط پرس

 9/2 2 1/97 68 های معناییاستخراج شده از نظامارائه پیشنهاد بسط جستجو براساس اصطالحات موضوعی مرتبط 

 9/2 2 1/97 67 ارائه پیشنهاد بسط جستجو براساس دیگر نقاط دسترسی

 0/0 0 0/100 70 ها و راهبردهای جستجو پیشینهایی مبتنی بر فرمولامکان ارائه توصیه راهبردها و فرمول

 0/0 0 0/100 70 سوابق جستجو )از جمله از طریق پست الکترونیک(ها کاربر مانند امکان ارسال روزانه گزارش فعالیت

 0/17 298 0/83 1451 مجموع
 

های دانشگاهی دیجیتال ارائه گویای این مطلب است که شاخص انواع جستجو در تمامی کتابخانه 6های مندرج در جدول داده
ها مورد بررسی ارائه از کتابخانه 3/94در  امکان انتخاب نحوه نمایش نتایج بازیابی شده جستجوشود و در مرتبه بعدی، شاخص می
اند این برای نتایج جستجو مبنی بر اینکه کسانی که امانت گرفته هاییاز جمله پیشنهاد هاهای مربوط به پیشنهادشود. شاخصمی
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ها و آثار ی بر نتایج جستجو مبنی بر اینکه: سایر نسخههایا آن کاربر؛ پیشنهاداند،... کاربران مشابه ب)کتاب را( همچنین امانت گرفته
برای نتایج  هاییارائه پیشنهاد ؛ارائه پیشنهاد نویسندگان مشابه با نویسنده مورد نظرمرتبط با آن...، منابع مشابه بامنبع مورد نظر؛ 

نویسی/ کتاب، مقاالت و مقاالت چندزبانه، نتایج جستجو، حاشیه: هاهاد؛ پیشنبرای کاربر های از پیشنهادفهرستجستجو مبنی بر 
ها و راهبردهای جستجو هایی مبتنی بر فرمول؛ امکان ارائه توصیه راهبردها و فرمولبندی، جستجوپاالیش شدهیادداشت، رتبه

وجو )عبارت جستجو( براساس رسامکان بسط پ؛ بندی فرد یا کامنت فرد به نتایج جستجو )صریح(امکان رتبههای پیشین؛ و شاخص
ها کاربر مانند سوابق جستجو )از جمله از طریق پست الکترونیک( در هیچ کدام ؛ امکان ارسال روزانه گزارش فعالیتپایگاه دانش
ر ی بازیابی اطالعات دسازیشخصهای درصد از شاخص 17شود. به طور کلی، تنها های دانشگاهی دیجیتال ارائه نمیاز کتابخانه

 های مورد بررسی وجود دارد. کتابخانه
های مربوط به پروفایل کاربر )انواع اطالعات کاربر، نمایش و های پژوهش درباره وضعیت شاخصیافته 7در جدول در ادامه 

های دانشگاهی دیجیتال ها، و حریم خصوصی و امنیت پروفایل کاربر( در کتابخانهپذیری، کیفیت دادهارائه، روزآمدی، میانکنش
 ایران ارائه شده است. 

 ایران دیجیتال دانشگاهی هایکتابخانه در کاربر پروفایل وجود عدم یا وجود رصدد و فراوانی. 7جدول

 پروفایل کاربریهاشاخص

عدم وجود 

 شاخص
 وجود شاخص

 درصد فراوانی درصد فراوانی

ی کاربر
ت کل

العا
اط

 

 6/98 69 4/1 1 امکان بارگذاری تصویر کاربر در پروفایل

 0/100 70 0/0 0 امکان درج نام کاربر در پروفایل

 9/82 58 1/17 12 های زندگی کاربر )آدرس( در پروفایلامکان درج مکان

 1/97 68 9/2 2 امکان درج آدرس پست الکترونیک کاربر در پروفایل

 6/18 13 4/81 57 امکان تعریف وضعیت تاهل کاربر در پروفایل

 4/91 64 6/8 6 امکان درج سن کاربر در پروفایل

 7/95 67 3/4 3 درج جنسیت کاربر در پروفایلامکان 

 7/15 11 3/84 59 تعریف و امکان درج قومیت کاربر در پروفایل

 0/10 7 0/90 63 امکان تعیین  فرهنگ کاربر در پروفایل

 7/15 11 3/84 59 امکان تعیین زبان کاربر در پروفایل

 3/94 66 7/5 4 امکان تعیین تحصیالت کاربر در پروفایل

ها حوزه مورد عالقه تعیین وسیله کلیدواژهها )به مندیامکان درج عالقه
گردد(  به صورت انتخاب موضوعات و پدیدآورندگان مورد عالقه برای ارائه می

 خدمات گزینشی اطالعات در پروفایل

26 1/37 44 9/62 

های کاربر در قالب اصطالحات کنترل شده مندیامکان درج و انتخاب عالقه 
 در پروفایل

57 4/81 13 6/18 

های کاربر در قالب اصطالحات غیر کنترل مندیامکان درج و انتخاب عالقه
 شده در پروفایل

68 1/97 2 9/2 

 9/2 2 1/97 68 پروفایلمدت( کاربر در مدت و طوالتیامکان درج نیازهای اطالعاتی )کوتاه

ت زمینه
العا

اط
ی کاربر:

ا
 

 4/91 64 6/8 6 امکان انتخاب و درج  رشته و گرایش تحصیلی

 4/91 64 6/8 6 امکان انتخاب و درج مقطع دانشجو یا مرتبه هیئت علمی 

 0/0 0 0/100 70 های روحی روانی کاربرویژگی

های سازمان، روابط و نقششغلی/ موقعیت کاربر در  -های اجتماعیویژگی
 جامعه و  محیط کاری

38 3/54 32 7/45 
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 پروفایل کاربریهاشاخص

عدم وجود 

 شاخص
 وجود شاخص

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 0/0 0 0/100 70 انتظارات و ذهنیات کاربر

 4/1 1 6/98 69 نوع و رویکرد پژوهش کاربر

ف کاربر )هدف جستجو و نوع جستجو( و وظایف کاری شامل نوشتن مقاله، هد
 ریزی تحصیالت کاربرانتخاب فیلم، برنامه

68 1/97 2 9/2 

سواد موضوعی )آشنایی با موضوع/ دانش پیش زمینه( کاربر و عمق و وسعت 
 تحقیقات افراد

69 6/98 1 4/1 

 9/2 2 1/97 68 های جستجو( کاربرسواد فناوری اطالعات )ابزارهای و کانال

 7/5 4 3/94 66 هامهارت انتخاب کلیدواژه

 0/0 0 0/100 70 منابع کاربر های مقایسه و ارزیابیمالک مهارت تشخیص ربط/

 0/0 0 0/100 70 سواد پژوهش کاربر

 0/10 7 0/90 63 پیشین )تاریخچه جستجو( کاربرجستجوهای

 0/0 0 0/100 70 های یادگیری و ادراک کاربرسبک

 0/0 0 0/100 70 های شناختیسبک

 0/0 0 0/100 70 سبک مشاهده شی

 4/1 1 6/98 69 کاربر درباره تعامل با سیستم( / تجربه کاربریتجربه تعامل کاربر )دانش 

جمع
ق داده

ت  کاربر از طری
العا

ی اط
آور

ت:
صور

ی به 
ی کاربرد

ها
 

 

 6/8 6 4/91 64 امکان ردیابی از طریق تعامل کاربر با اپک کتابخانه

 6/8 6 4/91 64 امکان ردیابی از طریق تاریخچه مرور کاربر

 0/30 21 0/70 49 طریق جستجو کاربرامکان ردیابی از 

 1/7 5 9/92 65 های مرتبط با دانلودهاامکان ردیابی از طریق داده

 7/5 4 3/94 66 های کلیک کاربرامکان ردیابی از طریق تاریخچه/ ال گ

 3/14 10 7/85 60 امکان ردیابی از طریق رکوردهای امانت کاربر

 3/4 3 7/95 67 کاربر وجوپرسهای امکان ردیابی از طریق الگ

 3/4 3 7/95 67 نظرهای گذاشته شده توسط کاربر ها/امکان ردیابی از طریق کامنت

 4/1 1 6/98 69 های بازدید شدهURLامکان ردیابی از طریق بررسی ترتیب 

 9/2 2 1/97 68 امکان ردیابی از طریق مسیرهای انتخاب شده برای مشاهده شی

 9/2 2 1/97 68 از طریق مشکالت هنگام درک اطالعات امکان ردیابی

 3/4 3 7/95 67 اقامت کاربر امکان ردیابی از طریق زمان ماندن/

 7/5 4 3/94 66 امکان ردیابی از طریق بازخورد کاربر )ضمنی(

 7/5 4 3/94 66 بندی کاربرامکان ردیابی از طریق رتبه

 3/4 3 7/95 67 ارزیابی، اشتراک و لیبل گذاشتن کاربرامکان ردیابی از طریق رفتار 

ت 
العا

اط
کاربر و 

ی از 
کاربرد

منابع دیگر
 

های اجتماعی و ایمیل کاربر در ها، شبکهها، برچسباستفاده از بوک مارک
 راستای به دست آوردن اطالعات در مورد کاربر

68 1/97 2 9/2 

ش و ارائه 
نمای

ی کاربر به 
مدلساز

ت:
صور

 

 

 0/0 0 0/100 70 دار جهت نمایش مدل کاربرهای وزنامکان استفاده از کلیدواژه

پدیا جهت شناسی، ویکیدار شامل هستیامکان ارائه و استفاده از مفاهیم وزن
 نمایش مدل کاربر

70 0/100 0 0/0 

 0/0 0 0/100 70 امکان ارائه و استفاده از شبکه معنایی جهت نمایش مدل کاربر

ت 
سیاس

کتابخانه در 

ارتباط با 

ی 
روزآمد

پروفایل 

کاربر
 

 

 6/98 69 4/1 1 امکان ایجاد و به روز رسانی پروفایل کاربر به صورت ایستا و ثابت

امکان ایجاد و به روز رسانی پروفایل کاربر از طریق ردیابی/ یادگیری عالیق 
 کوتاه مدت

70 0/100 0 0/0 
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 پروفایل کاربریهاشاخص

عدم وجود 

 شاخص
 وجود شاخص

 درصد فراوانی درصد فراوانی

پروفایل کاربر از طریق ردیابی/ یادگیری عالیق امکان ایجاد و به روز رسانی 
 بلند مدت

70 0/100 0 0/0 

 9/2 2 1/97 68 پذیری مدلسازی کاربر، پروفایل کاربر و زمینه کاربرامکان میانکنش

 0/0 0 0/100 70 مدل های موجود در پروفایل/امکان ارزیابی و تاییدکیفیت داده

ت کاربر در 
ی و امنی

ص
صو

حریم خ
ی
ص

شخ
ل:

ت شام
ی خدما

ساز
 

ایجاد کلمه کاربری و رمز عبور، امکانات تغییر کلمه عبور، امکانات دریافت 
 کلمه عبور جدید در صورت فراموش کردن

3 3/4 67 7/95 

 4/21 15 6/78 55 بودن ورود خودکار کاربر امکان پذیر

 4/11 8 6/88 62 امکان خارج نشدن کاربر از فهرست در صورت بسته شدن مرورگر 

های قدیمی را حذف کنند و اگر نیاز به نگهداری آنها وجود کتابداران الگ فایل
شود را حذف کرده و یا تماس های که منجر به شناسایی افراد میدارد، ردیابی

های سیستم را بی نام افزار برای ابزارهایی که الگگرفتن با کارگزاران نرم
 کنندمی

58 9/82 12 1/17 

اطالع دادن به کاربران در راستای ثبت اقدامات آنها و اطمینان دادن به آنها در 
 سازیها برای فرایند شخصیجهت استفاده از داده

57 4/81 13 6/18 

 9/32 23 1/67 47 های پیشنهاددهندهتامین امنیت باالی سیستم

 6/18 13 4/81 57 ناشناس بودن مشارکت هر کاربر در سیستم پیشنهاددهنده

سازی به کارگیری استانداردها و قوانین برای ایجاد تعادل بین نیاز به شخصی
 و حفظ حریم خصوصی افراد

62 6/88 8 4/11 

 1/67 47 9/32 23 تعیین و ارائه سیاست حفظ حریم خصوصی کتابخانه دیجیتال

 0/0 0 0/100 70 امکان ارائه بخشی با عنوان رایانش ابری برای کاربران

 0/0 0 0/100 70 امکان ارسال رزومه در پروفایل کاربر

 4/23 1099 6/76 3591 مجموع

 پروفایلقسمت درج نام کاربر در مشخص شد که، در ارتباط با اطالعات کاربر،  7های به دست آمده از جدول با توجه به داده
امکان درج آدرس درصد،  6/98در  امکان بارگذاری تصویر کاربر در پروفایلشود. های مورد بررسی انجام میدر تمامی کتابخانه

 3/94در  تعیین تحصیالت کاربر در پروفایلدرصد،  7/95درصد، درج جنسیت کاربر در  1/97در  الکترونیک کاربر در پروفایلپست
ی کاربر، اشود. در ارتباط با اطالعات زمینههای دانشگاهی دیجیتال انجام میرصد از کتابخانهد 4/91درصد، و سن کاربر در 

درصد و امکان انتخاب  4/91در  امکان انتخاب و درج رشته و گرایش تحصیلیهای درج شده در پروفایل متعلق به باالترین شاخص
های مرتبط با زمینه و درج و پیگیری بقیه شاخص هاستکتابخانه درصد از 4/91لمی در و درج مقطع دانشجویان و مرتبه هیئت ع

آوری اطالعات شود. در ارتباط با جمعهای دانشگاهی دیجیتال انجام میکاربر در قسمت پروفایل کاربر در تعداد کمی از کتابخانه
ها این درصد کتابخانه 30است که در  امکان ردیابی از طریق جستجو کاربرهای کاربردی، باالترین شاخص کاربر از طریق داده

های دانشگاهی دیجیتال موجود های مرتبط با نمایش و ارائه مدلسازی کاربر در هیچ کدام از کتابخانهشود. شاخصردیابی انجام می
پروفایل ایستا و ثابت درصد از آنها به روزرسانی  6/98ها به عبارتی . در ارتباط با روزآمدی پروفایل کتابخانه در اکثر کتابخانهیستن

درصد  9/2پذیری پروفایل کاربر صرفاً در کنشگیرد. میانمدت و بلندمدت صورت نمیشود و ردیابی عالیق کوتاهکاربر انجام می
صی شود. در ارتباط با حریم خصوهای موجود در پروفایل کاربر انجام نمیو ارزیابی و تایید کیفیت داده استپذیر ها امکانکتابخانه

تعیین و ارائه سیاست درصد و  7/95های به ایجاد و تغییر و بازیابی کلمه کاربری و رمز عبور در و امنیت کاربر، باالترین شاخص
های ارائه بخشی با عنوان رایانش و شاخص استها مربوط درصد از کتابخانه 1/67در  حفظ حریم خصوصی کتابخانه دیجیتال
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. در مجموع یستهای دانشگاهی دیجیتال موجود نوزمه در پروفایل کاربر در هیچ یک از کتابخانهابری برای کاربران و ارسال ر
 های مورد بررسی وجود دارد.های تخصیص پروفایل کاربر در کتابخانهدرصد شاخص 4/23توان بیان کرد که می

 یریگجهینت

براساس  یشیمایاز روش پ رانیا تالیجید یدانشگاه یهاخدمات در کتابخانه یسازیشخص تیوضع یپژوهش با هدف بررس نیا
کتابخانه  40پاسخ دادند که  یوارساههیکتابخانه به س 70 یبرگرفته شده از مرور نظامند متون استفاده کرد. به طور کل یوارس اههیس

کتابخانه وابسته  3و  یکتابخانه وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک 27 ،یو فناور قاتیوابسته به وزارت علوم، تحق
دانشگاه وابسته به  68 ،یو فناور قاتیدانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحق 279 نکهیبودند. با توجه به ا یبه دانشگاه آزاد اسالم

وابسته به وزارت  یهاهستند. کتابخانه یانشگاه آزاد اسالمبه د ابستهدانشگاه و 369و  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
 یاند. اما به طورکلها داشتهکتابخانه گرینسبت به د یخدمات عملکرد بهتر یسازیدر ارائه شخص یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 یفیضع یخدمات عملکرد یسازیاز شخص ادهو استف یتالیجید یهاکتابخانه یها در حرکت به سوکه دانشگاه دهدینشان م جینتا
 یجید ان،یآر مرغ،یافزار شامل آذرسا، ثناء، سنرم 7 تالیجید یدانشگاه یهاافزار مورد استفاده در کتابخانهاند. در ارتباط با نرمداشته

مورد استفاده  ،یاکتابخانه یافزارهانرم ریاز سا شیافزارها بنرم نیا شودیشد که مشخص م ییپروان و کاوش قاصدک شناسا ب،یل
خدمات  یسازیرا در ارائه شخص ییهاافزارها، گامنرم نیکرد که ا انیب توانیهستند و م تالیجید یدانشگاه یهاو توجه کتابخانه

 یافزارهااز نرم تالیجید یدانشگاه یهااز کتابخانه یمیاز ن شینرم افزار مطرح، ب 7 نینشان داد که از ب هاافتهی نیاند. همچنبرداشته
مشرق و شرکت نوسا در  امیافزار شرکت پاز نرم یو در مراتب بعد کنندی( استفاده مبیل یجیشرکت پارس آذرخش )آذرسا و د

 .شودیاستفاده م تالیجید یدانشگاه یهاکتابخانه
 یسازیشخص ،یمشارکت یسازیشخص ،یتعامل یسازیمحتوا، شخص یسازیخدمات شامل شخص یسازیشخص تیوضع

از آن بود  ی( حاک3محتوا )جدول  یسازیپژوهش درباره شخص یهاافتهیشد.  دهیسنج تالیجید یهااطالعات در کتابخانه یابیباز
 یدانشگاه یهاکتابخانه نی. بنابراشودیارائه م یمورد بررس یهامحتوا در کتابخانه یسازیشخص یهادرصد شاخص 47که 

که در کتابخانه  ییهاو اغلب شاخص رندیگیمتوسط قرار م ریمحتوا در سطح ز یسازیشخص یهادر استفاده از شاخص تالیجید
 یریگمشاهده و گزارش تیهر فرد، کتابخانه من، شاخص قابل یبرا یشخص لیارائه شده است از جمله پروفا تالیجید یدانشگاه

 یدیو تمد یمدارک امانت یریگمشاهده و گزارش ش،ینما تیو رزرو مدارک کتابخانه؛ قابل دیکتابخانه؛ امکان تمد یمدارک رزرو
جهت  یشخص یهاپوشه جادی(؛ امکان ایشده )امکان افزودن منابع به کتابخانه شخص یسازیشخص یمحتوا جادیکتابخانه؛ ا

شده مربوط به  جادیا یشخص یت و محتواو اصالح اطالعا ینی(؛ امکان بازبیدر کتابخانه من )شخص اتاطالع یسازرهیذخ
و  تیفعال جادیامکان ا ،یاز جمله امکانات افزودن اطالعات شخص ییها( شاخص1392) زین ی. کوچکاستخدمات  یسازسفارش

 ریو رزرو مدارک و سا دیامکانات تمد ،یو امانت یمدارک رزرو گزارشامکانات افزودن منابع دلخواه، امکان مشاهده و  ها،یادآوری
 یسازیشخص تیاست که وضع دهیرس جهیقرار داده است و به نت یخدمات است را مورد بررس یسازموارد که مربوط به سفارش

ارائه  یهادر روش تیاولو نی( باالتر1395) یو مرجان ،یسالم ،یریمطابق با پژوهش م ن،ی. افزون بر ااستخدمات مطلوب 
در همه  یشخص لیپروفا زیپژوهش ن نیاست. در ا یشخص لیپروفا قیشده مربوط به ارائه خدمات از طر یسازیخدمات شخص

 .ارائه شده است تالیجید یدانشگاه یهاکتابخانه
درصد  1/47( نشان داد که 4)جدول  هاافتهی تال،یجید یدانشگاه یهادر کتابخانه یتعامل یسازیشخص تیارتباط با وضع در

 تالیجید یدانشگاه یهاکتابخانه نی. بنابراشودیوجود و ارائه م یمورد بررس یهادر کتابخانه یتعامل یسازیشخص یهااز شاخص
پژوهش حالج و همکارانش  جینتا نی. افزون بر ارندیگیمتوسط قرار م ریدر سطح ز یتعامل یسازیشخص یهادر استفاده از شاخص

 .متوسط قرار دارد ریدر سطح ز وستهیاران و کاربران در ارائه خدمات مرجع پکتابد یو آگاه لی( نشان داد که تما2019)
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 یسازیشخص یهادرصد شاخص 1/8از آن بود که تنها  یحاک یمشارکت یسازی( درباره شخص5پژوهش )جدول یهاافتهی
و اشتراک  یمنجر به همکار تواندیکه م یمشارکت یسازیشخص یوجود دارد. به طورکل یمورد بررس یهادر کتابخانه یمشارکت
شده است و  یطراح ییهاستمیس یمشارکت یسازیشخص یکه برا یقرار دارد. در حال یفیکاربران شود، در سطح ضع نیدانش ب

اند. است، پرداخته یمشارکت یسازیشخص یبرا یکه مدل CYCLADES ستمیس فی( به توص2007) ایکاندال و استراس ،ینیآوانچ
متعلق به ارائه   یمشارکت یسازیدر ارتباط با شخص رانیا تالیجید یدانشگاه یهاارائه شده در کتابخانه یهاشاخص نیباالتر
دانشگاه  یمجاز یهاکالس لیبه تشک توانیشاخص را م نی. باال بودن ارائه استهادر کتابخانه یجلسات مجاز یبرا ییابزارها
 رسانامیو پ .اس.اس.آر ،یکی)وبالگ، و 2وب یهایاز فناور یریگبهره نیکرونا مربوط دانست. همچن یماریب وعیش طیدر شرا

 زی( ن1395) یثانو یتعلق داشت. پژوهش شهرک یفور رسانامیشاخص به ارائه پ نیبود و باالتر نییپا اریها بس( در کتابخانهیفور
پژوهش  جیدارد و نتا یفینسبتاً ضع تیوضع 2وب یهاتیقابل یریاز نظر به کارگ یفارس یاکتابخانه یهانشان داد که فهرست

 یهاتیو قابل هایژگیبه و ایبرتر دن تالیجید یها( نشان داده است که طراحان رابط کاربر کتابخانه1395و ناخدا ) ،ینوروز ،یناصر
 نیا جیبا نتا رانیا تالیجید یدانشگاه یهادر کتابخانه 2وب یاستفاده از فناور یهاافتهی نیاند. بنابراچندان توجه نداشته 2وب

 .ها همسو استپژوهش
( نشان داد که به 6)جدول هاافتهی تال،یجید یدانشگاه یهااطالعات در کتابخانه یابیباز یسازیشخص تیبا وضع مرتبط

 یوجود دارد به عبارت یمورد بررس یهااطالعات در کتابخانه یابیباز یسازیشخص یهادرصد از شاخص 17تنها  ،یطورکل
قرار دارند.  یفیاطالعات در سطح ضع یابیباز یسازیشخص یهاشاخص از یریگدر بهره تالیجید یدانشگاه یهاکتابخانه
وجود  تالیجید یدانشگاه یهاو عبارت جستجو است در کتابخانه یابیباز جینتا رایب هاییشنهادیکه مربوط به ارائه پ ییهاشاخص
خودکار  یسازیکرد که شخص انیب نگونهیا توانیم نیاند. بنابراامکان را فراهم کرده نیاز کتابخانه ا یکم اریتعداد بس ایندارد و 

( 1400) یو اصناف ینیالعابدنیز یفرد، حاج ییرضا یهاافتهیقرار دارد.  ینییپا اریدر سطح بس تالیجید یدانشگاه یهادر کتابخانه
 انیب زی( ن1390م پور آذر )یدر حال حاضر وجود ندارد. کر رانیا یاکتابخانه یافزارهادر نرم شنهاددهندهیپ ستمینشان داد که س زین
مطالعه  جیوجود نتا نی. با اکیراهنما هستند و نه اتومات -ها از نوع کاربردر کتابخانه هایسازیاز شخص یعیکه قسمت وس کندیم
و همکارانش  انیبه صورت خودکار قابل تحقق است و غفار یدانشگاه یهادر کتابخانه یسازی( نشان داد که شخص2012) انیب
 یمبتن شنهاددهندهیپ ستمیس ی( به طراح2019و همکارانش ) نیو ت شنهاددهنده،یاز سامانه پ یکاربرد ی( به ارائه مدل1399ز )ین

 .پرداختند یبیترک شنهاددهندهیپ یهاتمیبر الگور
کاربر در  لیپروفا صیتخص یهادرصد شاخص 4/23از آن بود که  ی( حاک7)جدول  هاافتهی ز،یکاربر ن لیارتباط با پروفا در

کاربر در  لیپروفا یهااز شاخص یریگدر بهره تالیجید یدانشگاه یهاکتابخانه یوجود دارد. به عبارت یمورد بررس یهاکتابخانه
اطالعات را وارد کنند از جمله  نیکتابدار ا ایاست کاربر و  ازیکه ن یسازسفارش یهاقرار دارند. در واقع شاخص یفیسطح ضع

وجود دارد و در مقابل  یدانشگاه یهادر کتابخانه ییدر سطح باال یلیو رشته تحص ک،یپست الکترون ت،ینام، سن، جنس ر،یتصو
 ینییکند در سطح پا یآورها را جمعداده نیبه طور خودکار ا ستمیاست س ازیکه ن یانهیو اطالعات زم یداده کاربرد ییهاشاخص

است که  یدر حال نی. اردیگیصورت نم تالیجید یدانشگاه یهاکاربر در کتابخانه یو ارائه مدلساز شینما جهیقرار دارد. در نت
 هایناسشیهست یو طراح یریبه کارگ ی( بر رو2016) یو رو ی( و چاکرابارت2013) نایپاور و س ،یاز جمله پوت ییهاپژوهش
 لیپروفا یهستند. در مورد به روزرسان هایشناسیاستفاده از هست یها در حال حرکت به سواند و کتابخانهرا انجام داده یمطالعات

ق کوتاه یخودکار عال یابیاند وجود دارد. ردشده جادیا یو ثابت که به صورت سفارش ستایا لیپروفا یامکان برا نیکاربر صرفاً، ا
 تیفیک یابیکاربر و ارز یمدلساز یریپذانکنشیم نی. همچنردیگیانجام نم لیپروفا یبلندمدت کاربران جهت به روزرسانمدت و 

کلمه  یابیو باز رییو تغ جادیبه ا یهاشاخص نیکاربر، باالتر تیو امن یخصوص میقرار دارد. در ارتباط با حر یفیها در سطح ضعداده
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با عنوان  یو امکان ارائه بخش استمربوط  تالیجیکتابخانه د یخصوص میحفظ حر استیو ارائه س نییو تع بورو رمز ع یکاربر
 .وجود ندارد تالیجید یدانشگاه یهااز کتابخانه کی چیکاربر در ه لیو ارسال رزومه در پروفا یابر انشیرا

 یقرار دارد و آنچه که برا یفیدر سطح ضع تالیجید یدانشگاه یهاخدمات در کتابخانه یسازیشخص تیوضع یطور کل به
 اریکه به مع دندیرس جهینت نیبه ا زی( ن1394) یاست. کمال یسازصورت سفارش به تیخدمات ارائه شده است اکثر یسازیشخص
( 1397) یمحمدپژوهش جان جهیبا توجه به نت نیکمتر توجه شده است. همچن یدانشگاه یهاکتابخانه بگاهدر و یسازیشخص

 رمتوسطیمورد مطالعه در سطح ز یاکتابخانه یافزارهادر نرم گرهیتوص یهاو نظام یسازیشخص یهاتیقابل تیکه نشان داد وضع
 .کنندیاستفاده نم یسازیارائه خدمات شخص یافزارها برانرم تیها از تمام قابلقرار دارند، کتابخانه

 تیخدمات و در نها تیفیکی هر فرد و ارتقا ژهیو یازهایجهت توجه به ن تالیجید یدانشگاه یهاکتابخانه یبرا ت،ینها در
 قیها از طرخدمات  را در کتابخانه نیخدمات توجه کرده و ارائه ا یسازیاست که به شخص یکاربران ضرور تیرضا شیافزا

به  کاربر یسازو مدل لیپروفا یهااطالعات و شاخص یابیباز ،یمشارکت ،یلمحتوا، تعام یسازیشخص یهاتوسعه انواع شاخص
 بهبود ببخشد. صورت خودکار

 سپاسگزاری

از داوران  .شودیم یپژوهش حاضر سپاسگزار یدر اجرا یهمکار و  یمعنو تیبه خاطر حما الزهراء)س(دانشگاه  یاز معاونت محترم پژوهش
 .شودیم یسپاسگزار یو علم یساختار یمحترم به خاطر ارائه نظرها

 منابع

شن ینیام شگاه تالیجید یهاخدمات کتابخانه تیفیسطح ک یابیارز(. 1393) هیسم ،یزیسرت ساس مدل  یدولت یهادان شهر تهران برا
س انیپا. کوالیجید شنا شد علم اطالعات و دانش ینامه کار سار شکده علوم تربیشنا سو روان یتی. دان شگاه الزهرا )س(،   ،یشنا دان

 تهران.

 یهاکتابخانه یافزارهاخدمات در نرم یس  ازیش  خص   یهاتیو قابل گرهیتوص   یهانظام تیوض  ع یبررس  (. 1397) بایفر ،یمحمد جان
 .ی. دانشگاه عالمه طباطبائیشناسعلم اطالعات و دانش ارشدیکارشناس نامهانیپا .رانیا یتالیجید

 تالیجید یهاخدمات کتابخانه یس  ازیکاربر در ش  خص   لی(. پروفا1400) ریام ،یغائب د،یس  ع ،یآباد فیش  ر ییس  مانه، رض  ا ،یدکیخو
 . یو اطالع رسان ی. کتابداری: مطالعه دلفیدانشگاه

س نامهانی. پاتالیجید یهادر کتابخانه نهیآگاه از زم شنهاددهندهیپ ستمیس یمدل برا کی یطراح(. 1389زهره ) ،یدهقان شنا شد  یکار ار
 دانشگاه اصفهان، اصفهان.  ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب .یرسانو اطالع یکتابدار

و اطالع  یکتابدار قاتیخدمات. تحق یبر هوشمندساز دیکتابخانه ها با تاک ندهینسل آ(. 1389) یعل ،ینینادر و مع نه،ینقش ترا،یم ،یلمقانید
 .120-95(، 53)44 ،یرسان

ستکار، شگاه تبر یخدمات کتابخانه مرکز تیفیک یابی(. ارز1390) عقوبی را ستفاده از مدل ل زیدان س انیکوال. پا بیبا ا شنا شد  ینامه کار ار
 . ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یو اطالع رسان یکتابدار

 یافزارهادر نرم یمنابع اطالعات شنهادگریپ یهانظام یبرا یارائه مدل(. 1400) ررضایام ،یمحسن و اصناف ،ینیالعابد نیفرد، سارا، ز ییرضا
 http://lis.aqr-libjournal.ir/article_129158.html. یو اطالع رسان یکتابدار .رانیا یاکتابخانه

 یبرا ییالگو ش  نهادیو پ 2بر وب یمبتن یاکتابخانه یهاو امکانات فهرس  ت هاتیابزار، قابل ییش  ناس  ا(. 1395) نینوش   ،یثانو یش  هرک
س انیپا .رانیا یاکتابخانه یهافهرست شنا شد علم اطالعات و دانش یکار سار شکده علوم تربیشنا سو روان یتی. دان شگاه  ،یشنا دان

 الزهرا )س(، تهران. 

 .142-119( ، 23) 6 ،یاطالع شناس. تالیجی(. ساختار کتابخانه د1388) یمهد ،یپورحافظیعل
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س1390اکرم ) ،یو کران دیسع ،یغفار شک یخدمات درکتابخانه ها تیفیک ی(. برر شگاه علوم پز شاه از طر یدان کوال.  بیمدل ال قیکرمان
 . 68-53(، 12)3 ،یدانش شناس

شده با  یسازیمدل خدمات شخص ی(. طراح1399) میمر ،ینجال و خادم ،یریحر مه،یفه ،یمهرداد، باب الحوائج ،یسمانه، جالل ان،یغفار
 .24-5(، 2) 23 ،یو اطالع رسان یکتابدار. یآستان قدس رضو تالیجیافزار کتابخانه ددر نرم گرهیتوص یهاسامانه کردیرو

 یقیتطب ی(.  بررس 1394مس عود ) ،یو محمد میص فار، مر یمهر، بابک، بن یرس تگار ل،ینژاد، کم یجواد، کلباد دیس  د،یرس عیم یقاض 
-259(، 4)3، صدرا یعلوم پزشک یعلممجله . رانیا یدانشگاه یگلستان با استاندارد کتابخانه ها یدانشگاه علوم پزشک یکتابخانه ها

267. 

س میکر ص یبرا یارائه مدل(. 1390) هیپور آذر، آ ستجو درکتابخانه جینتا یسازیشخ ستفاده از تکن تالیجید یهاج  یهاکیتحت وب با ا
 دانشگاه اصفهان، اصفهان ،یو روانشناس یتی. دانشکده علوم تربیرسانو اطالع یارشد کتابدار یکارشناس نامهانیپا .یکاوداده

وابسته به وزارت علوم،  یدانشگاه یهاکتابخانه تیسادر وب یبیترغ یطراح یارهایمع یریبه کارگ زانیسنجش م(. 1394) لهیجم ،یکمال
س نامهانی. پایو فناور قاتیتحق شنا شد علم اطالعات و دانش یکار سار شکده علوم تربیشنا س یتی. دان شنا س ،یو روان شگاه فردو  یدان

 مشهد، مشهد. 

 .یشناسارشد علم اطالعات و دانش یکارشناس نامهانی. پارانیا یدولت یهادانشگاه یاکتابخانه یهاپورتال یابیارز(. 1392اکرم ) ،یکوچک
 امام رضا )ع(، مشهد. یالمللنیدانشگاه ب ،یدانشکده علوم انسان

کتابداران  دگاهیاز د یعموم یهاارائه خدمات در کتابخانه یس  ازی(. ش  خص  1395عباس) دیس   ،یو مرجان میمر ،یس  الم س،یان ،یریم
 .243-227(، 2)6 ،یرسانو اطالع یکتابدارشهر مشهد.  یعموم یهاکتابخانه

ها و  یگژیخارج از کش   ور از نظر و تالیجید یهارابط کاربر کتابخانه ی(. بررس   1395) میو ناخدا، مر ینوروز رض   ا،یزهرا، عل ،یناص   ر
، اطالعات تیریپژوهش  نامه پردازش و مد. رانیا یتالیجید یهااس  تفاده در کتابخانه یبرا یاجتماع یگذاربر نش  انه یمبتن یهاتیقابل
31(4 ،)911-930. 

ضا یابی(. ارز1388) نژاد، اعظم و حسن زاده، محمدینجفقل شگاه ترب یکتابخانه مرکز یمجموعه،کارکنان و ف ساس ابزار  تیدان مدرس برا
 .152-131(، 1)25 ،یاطالعات و فناور علومکوال.  بیل

 یهاکتابخانه یبرا یشنهادیخدمات پ یو جهان: معرف رانیا تالیجید یهاخدمات کتابخانه ی(. بررس1389بهروز ) ات،یو ب عقوبی ،ینوروز
 .86-63(، 53)44 ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق. رانیا یتالیجید
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