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  چكيده

 اساس بر اصفهان شهر يها دانشگاه در ديجيتال مرجع خدمات اجراي به نسبت دانشگاهي كتابداران هديدگا مطالعه هدف :هدف 

   .است ايفال استاندارد يها مؤلفه

 .بود اصفهان شهر دولتي دانشگاهي هاي كتابخانه شاغل كتابداران آن جامعه و پيمايشي، - توصيفي پژوهش انجام روش :روش
 گردآوري ابزار .شد محاسبه نفر 113 با برابر اي طبقه تصادفي گيري نمونه روش به واريانس ردبرآو از استفاده با نمونه حجم

   .بود ايفال مرجع استانداردهاي اساس بر ساخته محقق نامه پرسش ها داده
 .نبود يكسان طور به ها كتابخانه در بحث مورد هجامع ديدگاه از ايفال مرجع يها مؤلفه رعايت ميزان كه داد نشان هايافته :ها افتهي

 30/2 ميانگين با ارزيابي مؤلفه به مربوط ميزان، نيرمتك و 64/2 ميانگين با مشي خط مؤلفه به مربوط رعايت ميزان بيشترين
 متوسط حد از كمتر را ديجيتال مرجع خدمات رعايت ميزان كه بود 97/1 با برابر پژوهش يها مؤلفه كل ميانگين .است بوده

وجه شود كه خط مشي اختصاصي براي خدمات مرجع ديجيتال با ت  توجه به نتايج به دست آمده پيشنهاد ميبا.دهد يم نشان
 ،خدمت هاي آموزش ضمن و بلند مدت، اجراي برنامه مدتهاي كوتاهريزي  و با برنامهبه استانداردهاي ايفال تدوين شود

 .ها پرداخته شودو كيفي كتابخانهطراحي و سفارش صفحات و منوي خدمات مرجع به ارتقاء سطح كمي 
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 مقدمه

، ايجاد  علميهاي مختلف دانشجوامع بشري و افزايش ميزان انتشارات در زمينهر دهاي سريع پيشرفت

هاي دانشگاهي از كتابخانه. ه استدكرنوان نهادي اجتماعي الزامي ها به ع را در كتابخانهو گسترش فناوري

 از جمله -ريزي صحيح در جهت ارائة خدمات با برنامه، كهشوندرساني محسوب مي اطالعترين مراكز مهم

  .رند نقش مهمي در رفع نيازهاي اطالعاتي كاربران خويش دا-خدمات مرجع

اي سازمان يابد ي اصلي بخش مديريت است و بايد به گونههاخدمات مرجع هر كتابخانه از مسئوليت

شود ها ارائه ميانواع خدمات مرجع كه در كتابخانه. ها را تضمين كندجويي از مجموعهكه نهايت بهره

ها از جمله دهي كتابخانهير زيادي بر شيوة خدماتتأثها، هاي نوين به كتابخانهورود فناوري. متفاوت است

 همچون مرجع با عناوينيي بروب نتداشته و باعث ايجاد و توسعة يك محيط مرجع مبخدمات مرجع 

  . و مجازي شده استالكترونيكي، ديجيتال

 وارد حوزة كتابداري شد و اين امكان را براي كتابداران فراهم 1970خدمات مرجع ديجيتال از دهه 

 گفتگوي اينترنتي، كاربران را در هاي متفاوتي چون پست الكترونيك وساخت كه با استفاده از روش

  .دسترسي به اطالعات در محيط الكترونيكي ياري كنند

 يقراز طخدمات پرسش و پاسخ "-معروف است )ASK(اسك خدمت ه كه ب-خدمات مرجع ديجيتال 

اين ر به بيان ديگ. "دده پيوند ميموضوعي مختلف هاي   كه كاربران را به متخصصان حوزهاستاينترنت 

به -اي هاي رايانه كه با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي و شبكهدانست  خدمات مرجعي توان ميا  رخدمات

در محدودترين معنا، مرجع ديجيتال اغلب به . شود كنندگان ارائه مي به مراجعه-ناهمزمانيا همزمان ت صور

سن  ح؛149، ص 1384 ،2 و گولدينگ1هان(رود  عنوان مترادفي براي مرجع الكترونيكي همزمان به كار مي

  ).1386زاده، 

.  توجه به معيارها و استانداردها امري ضروري استارائه موثر خدمات مرجع ديجيتاليبراي 

ارزيابي . استانداردهايي كه كيفيت خدمات و افزايش سطح رضايت كاربران را تضمين خواهد كرد

 موجود را  نظاممعايبو حد زيادي مزايا تواند تا ميالمللي  ينبخدمات موجود بر مبناي استانداردهاي 

رهنمودهاي . شودافزايش كيفيت خدمات ميموجب نقاط ضعف رفع تقويت نقاط قوت و . مشخص نمايد

ي مرجع ديجيتال در سطح ها مؤلفه، از جمله استانداردهايي است كه به ترويج كارآمد 3مرجع ديجيتال ايفال

                                                             

1. han 
2. Goulding 
3- IFLA Digital Reference Guidelines 
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ي الملل نيب عملكرد مرجع ديجيتال در سطح مطلوبها ترويج  هدف از اين رهنمود.پردازدي ميالملل نيب

  . است

 ايجاد را ها كتابخانه مختلف انواع رد استفاده قابل يعموم ياستانداردها ات است تالش در رهنمودها اين

 مديريت يها مؤلفه به مربوط اول بخش :است كرده نتدوي بخش دو در را استانداردها اين يفالا .كند

 مديريت .است ديجيتال مرجع خدمات عملكرد به مربوط رهنمودهاي دوم بخش و ديجيتال، مرجع خدمات

 خدمات گسترش و ايجاد از قبل كه است موسسه در موجود يها روش و ها استيس بررسي مرجع، خدمات

 كارمندگزيني، ريزي، برنامه مرجع، مشي خط شامل آن يها مؤلفه و گيرد، قرار مالحظه مورد بايد جديد،

 غالمي،( است ارزيابي و ترويج و تبليغ حقوقي، مسائل كاربر، رابط محيط طراحي اوليه، اصول موزشآ

  ).208 ص ،1388

 خدمات، براي راهنما و استاندارد تعيين مرجع، بخش منابع و خدمات توصيف مرجع، يمشخط از مقصود

 ).64 ص ،1382 ياني،د( دكنن يم كار مرجع بخش در كه است كساني براي دستورالعمل آوريفراهم و

 بهبود باعث كه است هايي دستورالعمل و ها برنامه تدوين ديجيتال مرجع خدمات براي ريزي برنامه

 مرجع، كارمندگزيني از منظور .شود يم خدمات از كاربران رضايت افزايش موجب نهايت در و دهي خدمات

 اوليه، اصول آموزش .است خدمات هترب چه هر ارائه براي بخش اين در مناسب انساني نيروي زينشگ

 روزآمدي  و كاركنان  مهارت و معلومات افزايش باعث كه است خدمت حين در و مستمر هايآموزش

 و كاربرپسندي معيارهاي با منطبق وب صفحات طراحي كاربر، رابط محيط طراحي .شودمي آنان ايحرفه

 مرجع، حقوقي مسائل از دمقصو .است يجيتالد مرجع خدمات براي ها سايت وب طراحي هاي استاندارد

 اثر مرجع بخش هويژ به كتابخانه عمليات بر هك است المللي بين و ملي رساني اطالع عام قوانين و مقررات

 يادآوري و تحريك، و تشويق رساني، آگاهي گيري، ارتباط فنون از يا مجموعه ،مرجع ترويج و تبليغ .دارند

 ارزيابي از مقصود و است؛ بيشتر كاربران جذب براي كتابخانه كنندگان ادهاستف به مرجع خدمات مزاياي

 به كتابخانه مرجع بخش يها برنامه و خدمات، ،مجموعه گويي پاسخ ميزان كيفي و كمي يگيراندازه مرجع،

 تا شودمي موجب يارزياب .دشو يم انجام عملكرد اصالح هدف با معموالً كه است آن كاربران نيازهاي

 منابع كارايي و نكنندگا استفاده يازهاين ،كتابخانه اهداف با شده ارائه خدمات انطباق ميزان قبيل از اطالعاتي

   .گيرد قرار كتابخانه مديريت اختيار در كاربران به خدمات ارائه براي موجود

 خدمات ارزيابي رام رد ،ها كتابخانه در اعتماد قابل نيمتخصص عنوان به كتابداران، نظرات از استفاده

 معتقدند كتابداري نظران صاحب ؛ودش هاكتابخانه در موجود هاينارسايي بر غلبه موجب تواند مي كتابخانه

http://app.irandoc.ac.ir/odlis/showWord.aspx?WordId=839
http://app.irandoc.ac.ir/odlis/showWord.aspx?WordId=4506
http://app.irandoc.ac.ir/odlis/showWord.aspx?WordId=631
http://app.irandoc.ac.ir/odlis/showWord.aspx?WordId=843
http://app.irandoc.ac.ir/odlis/showWord.aspx?WordId=1736
http://app.irandoc.ac.ir/odlis/showWord.aspx?WordId=2014
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 كتابداران بنابراين ؛)1384 ،1زينزليپو( تاس ديگر زمان هر از بيشتر امروزه مرجع در انساني خدمات به نياز كه

 كمك به منابع از يا گسترده سطح به دستيابي براي كاربران و هستند اطالعاتي جامعه بناي زير كاركنان

 براي گزينه بهترين توانند مي كتابداران رو اين از ).3 ص ،1387 قطبي، و يمآش( دارند نياز مرجع كتابدار

   .باشند ها كتابخانه خدمات ارزيابي

 هاي كتابخانه در ايفال مرجع رهنمودهاي اساس بر را ديجيتال مرجع خدمات تا دارد سعي حاضر پژوهش

 بررسي مورد كاركنان و كتابداران نظر از ،اصفهان پزشكي علوم و اصفهان، صنعتي اصفهان، يها دانشگاه

 علمي سطح پيشبرد در حياتي ينقش دانش اشاعة و توليد اصلي مراكز عنوان به هادانشگاه هك يراز .دهد قرار

- سخت و افزارينرم امكانات از استفاده و دانش منابع صحيح كارگيري هب با بايد هادانشگاه .دارند جامعه

 ايهپديده زمرة در ديجيتال مرجع خدمات .شوند اطالعات به يابيدست تسهيل و تسريع موجب افزاري

 آموزش َمؤسسات و ها دانشگاه پژوهشي و آموزشي كاركردهاي راستاي در تواندمي كه است نوظهوري

 قوانين از هادانشگاه بايستي ،خدمات اين كارگيري هب و اندازيراه زمان در بنابراين .شود واقع ثمر مثمر عالي

 ها،استاندارد تعيين شد ذكر كه طورهمان .دنباش داشته آگاهي خدمات اين ارائه و ايجاد ندارهاياستا و

 بر خدمات اين يابيارز قرار اين بر .كرد خواهد تضمين را كاربران رضايت سطح و خدمات كيفيت افزايش

 .شود پژوهشي و علمي جامعه در خدمات اين سطح ارتقاي موجب تواند مي موجود استانداردهاي اساس

 ميزان از آگاهي موجب ،خدمات سازي پياده از پيش استانداردها رعايت ةدربار انهارزياب هاي پژوهش

 تالش پژوهش اين در بنابراين .است لديجيتا مرجع خدمات موفق كارگيري هب براي ها نظام نيا آمادگي

 كارمندگزيني، ريزي، برنامه ،مرجع مشي خط " يعني شده ياد يها مؤلفه موجود وضعيت سنجش با دشو مي

 در كه ،" ارزيابي و ترويج و تبليغ حقوقي، مسائل كاربر، رابط محيط طراحي اوليه، اصول آموزش

 از هستند، مطرح ديجيتال مرجع خدمات موفقيت اساسي عوامل عنوان به ايفال مرجع مديريت رهنمودهاي

 پژوهش اين نتايج از آگاهي .شود حاصل آگاهي خدمات اين يساز ادهيپ زمان در يك هر كارگيري هب ميزان

 صورت در تا داد خواهد قرار دانشگاه اختيار در را فرصت اين كه چرا ددار اساسي ضرورت ها دانشگاه براي

 هاي خسارت از مانع آينده در ،ها مؤلفه اين اصالح يا ايجاد براي راهكارهايي اتخاذ و ريزي برنامه با نياز

 هايهزينه قبال در و شود عوامل اين از يك هر در ضعف دليل به ،خدمات اين ستشك از ناشي احتمالي

  .شوند سودمندي هزينه ارتقاي موجب آن از وري بهره ميزان افزايش با خدمات اين فراوان

  

                                                             

1.zins Lipow 
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  كلي پژوهشهدف 

 ديدگاه كتابداران دانشگاهي اصفهان نسبت به اجراي خدمات مرجع ديجيتال مطالعههدف اين پژوهش 

  .  است2008ي استانداردهاي ايفال ها مؤلفه بر اساس ها دانشگاه اين در

  

   پژوهشيها پرسش

  :به قرار ذيل طرح شده است پژوهش هاي رسش پ،بر اساس هدف كلي

  :از ديدگاه كتابداران دانشگاهي اصفهان

  شده است؟رعايت ديجيتالمشي مرجع ايفال در مورد خدمات مرجع  خط مؤلفهتا چه ميزان  .1

  مرجع ايفال در مورد خدمات مرجع ديجيتال رعايت شده است؟يزير مؤلفه برنامهه ميزان تا چ .2

  كارمندگزيني مرجع ايفال در مورد خدمات مرجع ديجيتال رعايت شده است؟مؤلفهتا چه ميزان  .3

  آموزش اصول اوليه مرجع ايفال در مورد خدمات مرجع ديجيتال رعايت شده است؟مؤلفهتا چه ميزان  .4

 طراحي محيط رابط كاربري مرجع ايفال در مورد خدمات مرجع ديجيتال رعايت مؤلفهميزان تا چه  .5

 شده است؟

  مسائل حقوقي مرجع ايفال در مورد خدمات مرجع ديجيتال رعايت شده است؟مؤلفهتا چه ميزان  .6

  تبليغ و ترويج مرجع ايفال در مورد خدمات مرجع ديجيتال رعايت شده است؟مؤلفهتا چه ميزان  .7

  ارزيابي مرجع ايفال در مورد خدمات مرجع ديجيتال رعايت شده است؟مؤلفهتا چه ميزان  .8

  همكاري مرجع ايفال در مورد خدمات مرجع ديجيتال رعايت شده است؟مؤلفهتا چه ميزان  .9

ي مرجع ايفال بر اساس متغيرهاي ا مؤلفهميزان رعايت مورد آيا بين نظرات كتابداران در  .10

نوع كتابخانه، بخش ،  سن، ميزان تحصيالت، سابقه كار، رشته تحصيليجنس،(شناختي  جمعيت

 آنان تفاوت وجود دارد؟) كتابخانه

  

  پژوهشپيشينه 

و توسعه د انجام شده در دهه گذشته به تغييرات عميق و سريع خدمات مرجع، رشهاي  پژوهشبيشتر 

سنجي ارائه اين خدمات  كانامو ر هاي جديد در اين عرصه، عوامل موث يتكنولوژيري كارگ بهآن، 

ه گسترش مرجع ديجيتال ب (Janes, carter & Memmott, 1999; White, 2001) يپژوهشگران. پردازد يم

 به طور كلي شامل ارتباط قوي بين ميزان ها اين پژوهشهاي  افتهي. اند پرداختها ه كتابخانهدر انواع مختلف 

ر زمينه بررسي نوع خدمات  د.موجود استهاي  فناوريو پذيرش خدمات مرجع ديجيتال كتابخانه، بودجه، 
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اشاره كرد وي نشان داد كه اين خدمات به  Dee  )2002( توان به پژوهش مي آن راتيتأثمرجع ديجيتال و 

 گفتگو، يافزارها  نرمشيرايوعالقگي كاربران كتابخانه، داليل مختلف از قبيل كمبود نيروي انساني، بي

ها شده  و استفادة آنييكاراش  بر روي صفحة خانگي كتابخانه موجب كاهها آنر عدم جايگذاري موث

به مطالعه ) 1387(و اكرمي ابرقوئي ) 1387( يي مانند مهرطبائپژوهشگرانسنجي  امكاندر زمينه . است

  كهداد نشان ها آنهاي  هاي پژوهشيافته. اندامكان ارائه خدمات مرجع الكترونيكي در ايران پرداخته

هر چند در زمينة استفاده از . برخوردارندامكانات الزم براي ارائة اين خدمات از بررسي مورد هاي  كتابخانه

 ها آن نتايج حاصل از بررسي . وجود دارديهايهاي ارتباطي و اطالعاتي مورد نياز هنوز هم كاستيفناوري

  .د متوسط استنشان داد كه ميزان ارائه خدمات مرجع در مراكز مورد بررسي در ح

را ل گيري ارزيابي خدمات مرجع ديجيتاهاي جديد و اندازه نياز به پيشرفت روشپژوهشگرانبرخي از 

نويسندگان ديگري در مورد  ).(Shachaf & Horowitz, 2007, p 122مورد بحث و بررسي قرار دادند 

و مباحثات فلسفي بحث ي كيفي استانداردهاهاي ارزيابي خدمات مرجع ديجيتال مانند پذيرش  يوهش

  .)(Kasowitz, Bennett & Lankes, 2000 اند كرده

 خدمات مرجع ديجيتال از استانداردها استفاده پيراموندر اين راستا تعداد كمي از مطالعات ارزيابانه 

ها تنها  بيشتر آن و پردازش كامل رهنمودها است و اگر چه اين مطالعات فاقد نظم.)Kwon, 2004(اند كرده

  . اندبر بخش خاصي از رهنمودها اتكا كرده

Ronan, Reakes & Crnwell(2003) درنگ را تشريح  بيدر ارزيابي خدمات مرجع جدي  موانع

ي در ا حرفهاستانداردها و راهنماهاي موجود در زمينه ارائه خدمات مرجع "ها مدعي شدند كه آن. كردند

هاي انجام شده براي كمك به تالش. "ي استماندگ عقبمقابل توسعه سريع محيط مرجع همزمان، دچار 

  . كتابداران در بهبود تعامل ميان كتابدار و كاربر در محيط پيوسته است

Shachaf & Horowitz (2008) تطابق ميان :  ارزيابي خدمات مرجع مجازي" هدر طي مقال

 خدمات مرجع مجازي  به ارزيابي سطح"IFLAو رهنمودهاي مرجع ديجيتال  RUSAرهنمودهاي رفتاري 

المللي  ينبي منتشر شده توسط فدراسيون ا حرفهو مقايسه ميزان تطابق ميان دو مجموعه از رهنمودهاي 

اين رهنمودها به . پردازد يم )RUSA( و انجمن خدمات مرجع و استفاده كننده )IFLA(انجمن كتابداري 

 تراكنش 324تجزيه و تحليل . برد داردكارعنوان استانداردهايي در تضمين كيفيت خدمات مرجع مجازي 

تفاوت . 2سطح تطابق ميان هر دو مجموعه از رهنمودها بسيار پايين است؛. 1 كتابخانه نشان داد كه 54از 

هيچ . 3سطوح تطابق بر اساس نوع درخواست و نام كاربري در هر دو مجموعه رهنمودها وجود دارد؛ 
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  .ا يكي از دو مجموعه رهنمودها وجود نداردارتباطي بين رضايت كاربر و ميزان تطابق ب

ه هاي صورت گرفت پژوهشعمده  كه دهدمياين حوزه نشان ي مرتبط با ها بررسي پژوهشدر نهايت 

 در دهة جاري خدماتهاي اين در حوزة خدمات مرجع ديجيتال به موضوع تغييرات و دگرگوني

پديدة خدمات مرجع ديجيتال در چارچوب . ه استشايان توجها  پژوهشاين موضوع در پيشينه . اند پرداخته

افزارهاي گفتگو در ، تعامل كتابدار و كاربر، ويرايش نرمها پرسشهاي پاسخگويي به گسترش شيوه

 هاي پژوهشسنجي آن در  امكانهاي خارجي، و زمينة ارزيابي خدمات مرجع الكترونيكي و پژوهش

 استقرار خدمات هايزمينه خارجي به كنجكاوي در پژوهشگران.  استقرار گرفتهداخلي مورد كنكاش 

 داخلي را به سوي پژوهشگراناز  يفناوري نوين تعدادا اجرحالي كه محدوديت ر مرجع نظر داشته، د

  . هاي داخلي در مقاالت معدودي سوق داده استهاي كمي اين ابزارها در كتابخانهسنجش

مزبور هاي  جنبه سعي دارد  است وت شكل گرفته پذيرش تغيير خدماانديشه، مبتني بر پژوهش حاضر

هاي المللي كه رخدادهاي نوين و توصيه ينب ايفال به منزله خدماتي فدراسيوني ها مؤلفهرا با توجه به 

چنين مبنايي ديدگاه ر  ب.ي كاركردي ارائه داده مورد سنجش قرار دهدها مؤلفهخويش را به صورت 

 را آرمانيهاي  جنبهآل را نيز به تصوير آورده، و به واقع ا حدودي ايدهو تد هاي موجوكتابداران در زمينه

  .  دهد يمبراي كتابدار و مخاطب مورد توجه قرار 

  

   پژوهشطرح

هاي  كتابخانهن جامعه آماري اين پژوهش كتابدارا.  پيمايشي است-پژوهش حاضر از نوع توصيفي 

، كه در مجموع بودهصفهان، و علوم پزشكي اصفهان هاي اصفهان، صنعتي ا دانشگاه يا مركزي و دانشكده

  استفاده شد1گيري عمومي كوكران نمونه تعيين حجم نمونه، از فرمول ه منظور ب.باشند مي نفر 176شامل 

همچنين به منظور . شد نفر برآورد 113نمونه برابر با بنابراين ميزان حجم  ).59-58ص، 1387افشاني، (

 در نامه پرسش عدد 120، تعداد ها نامه پاسخ عدم برگشت تعدادي از دليل به اجتناب از كاهش حجم نمونه

براي .  شدبازگرداندهنامه  پاسخ 113بين اعضاي نمونه آماري پژوهش توزيع گرديد كه از اين تعداد 

  .گرديداستفاده م  متناسب با حج2اي گيري تصادفي طبقه نمونهگيري جامعه مورد پژوهش از روش  نمونه

استفاده  2008 محقق ساخته بر اساس استانداردهاي مرجع ايفال ةنام ها از پرسش ردآوري دادهجهت گ

                                                             

1. W.G. Cochran 
2 . Stratified Random Sampling 
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ريزي، كارمندگزيني، آموزش اصول مشي مرجع، برنامهنامه مذكور متشكل از نه مؤلفه خط پرسش. شد

 به نامه ش پرسروايي.  ترويج، ارزيابي، و همكاري استراحي محيط رابط، مسائل حقوقي، تبليغ و طاوليه،

 79/0 با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ معادل نامه نيز  پرسشپايايي.  شدانجام  صوري و محتواييصورت

  .محاسبه شد
  نامه بر اساس رهنمودهاي ايفال ضريب پاياي متغيرهاي پرسش. 1جدول 

مشي  خط  ها مؤلفه

  مرجع

كارمند   ريزي برنامه

  گزيني

آموزش 

اصول 

  اوليه

طراحي 

محيط 

  رابط

مسائل 

  حقوقي

تبليغ و 

  ترويج

  همكاري  ارزيابي

ضريب 

  پايايي

75/0  74/0  75/0  77/0  75/0  78/0  77/0  76/0  77/0  

  

  هاي پژوهش يافته

 و سپس به تجزيه  ارائه2 در جدول  جمعيت شناختيمرتبط با عواملهاي يافتهدر اين بخش نخست 

  . دشو مي پژوهش پرداختهيها مؤلفهتحليل 

  شناختي جمعيت عواملهاي حاصل از  داده تجزيه و تحليل .2ل جدو
 شناختي جمعيت شاخص شاخص آماري شاخص آماري

 درصد فراواني

 شناختي جمعيت شاخص

 درصد فراواني

 جنسيت  7/2  3 ديپلم 0/77 87 زن

  1/7  8 كارداني 0/23 26 مرد

  7/63  72 كارشناسي  5/3  4  سال20-25

  9/23  27  سال26-30

مدرك 

 تحصيلي

  5/26  30 كارشناسي ارشد و باالتر

  8/85  97 كتابداري  5/26  30  سال31-35

  9/23  27  سال36-40
  رشته

  2/14  16 غير كتابداري  تحصيلي

  نوع   4/43  49 مركزي  5/11  13  سال41-45

  6/56  64 اي دانشكده كتابخانه

  گروه

  سني

  6/10  12  سال و باالتر46-50

  3/5  6 مديريت

  9/15  18 امانت  7/17  20  سال1-5

  0/23  26 خدمات فني  9/31  36  سال6-10

  4/4  5 نشريات  1/22  25  سال11-15

  سابقه 

 كار

  9/15  18  سال16-20

  بخش

 كتابخانه

  7/2  3 پايان نامه
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  4/12  14  سال و باالتر25-21  2/6  7 مرجع

  5/42  48 بيش از يك بخش

 100 113 جمع 100 113 جمع

  

 از نرمال بودن بايدابتدا ، هاي مورد نظر و استفاده از آزمونپژوهشهاي  پرسشگويي به  پاسخبه منظور 

توزيع بر اساس آن ه ك شد  اجرا1 اسميرنف–آزمون كولموگروفبدين منظور .  اطمينان يافتهاتوزيع داده

ي هاآزمونتوان از  ميش ي پژوهها دادهبراي تجزيه و تحليلبنابراين .  نرمال ارزيابي شدي پژوهشها مؤلفه

  . دكراستفاده مورد نظر 

 ارائه 4ل  در جدوهايافته.  استفاده شد تك متغيرهtاز آزمون نه تا يك هاي  پرسشگويي به  براي پاسخ

  .شده است
  )=3X( تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي t نتايج آزمون .3ل جدو

  t Sig  خطاي معيار  اف معيارانحر ميانگين  مؤلفه  رديف

  001/0  -83/5  /061  648/0  64/2 خط مشي  1

  001/0  -53/6  061/0  649/0  60/2  ريزي برنامه  2
 001/0  -45/7  059/0  636/0  55/2  كارمندگزيني  3

  001/0  -20/8  062/0  660/0  48/2  آموزش اصول اوليه  4

طراحي محيط رابط   5
  كاربر

49/2  609/0  057/0  83/8-  001/0  

 001/0  -75/8  058/0  620/0  48/2  مسائل حقوقي  6

 001/0  -77/8  /062  662/0  45/2  تبليغ و ترويج  7

 001/0  -29/11  061/0  657/0  30/2  ارزيابي  8

 001/0  -49/5  066/0  701/0  63/2  همكاري  9

  

ه از شاهده شد مt، مورد بررسيهاي  پرسش در تمام داد كه نشان 3ل دو تك متغيره در جtنتايج آزمون 

گويان ميانگين   بنابراين از نظر پاسخ؛باشد يمر ت كوچك درصد 5مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 

                                                             

1. Kolmogorov - Smirnov 
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رعايت شده حد متوسط  مرجع ايفال در مورد خدمات مرجع ديجيتال كمتر از سطح يهاي مورد بررسمؤلفه

  .است

هاي   ديجيتال در كتابخانهي خدمات مرجعها مؤلفهبودن تفاوت بين ميانگين دار  معنيبه منظور تعيين 

شاهده شده در  مF، 5هاي جدول بر اساس يافته. تلينگ استفاده شد هt2دانشگاهي شهر اصفهان از آزمون 

بوده دار  معنيي خدمات مرجع ديجيتال ها مؤلفهبوده، يعني تفاوت ميانگين دار  عني مSig≥ 05/0سطح 

هاي  كتابخانه، در وب سايت ي خدمات مرجع ديجيتالاه مؤلفهميزان   از ديد جامعه آماري،؛ بنابرايناست

ها و استانداردها در بخش به عبارت ديگر اين مولفه.  يكسان وجود نداردبه طوردانشگاهي شهر اصفهان 

 مزبورهاي همچنين يافته. اند نشدهمرجع ديجيتال وب سايت كتابخانه هاي مزبور به طور يكسان رعايت 

، مربوط نيكمتر و 64/2مشي مرجع با ميانگين  خطمكان موجود مربوط به مؤلفه دهد كه بيشترين انشان مي

  . بوده است30/2به مؤلفه ارزيابي مرجع با ميانگين 
  هاي دانشگاهي شهر اصفهان ي خدمات مرجع ديجيتال در كتابخانهها مؤلفهمقايسه ميانگين نمرات . 4جدول 

  معيارانحراف  ميانگين  ي خدمات مرجع ديجيتالها مؤلفه

 648/0 64/2  مشي مرجع  خط

  649/0  60/2  ريزي مرجع  برنامه

  636/0  55/2  كارمندگزيني مرجع 

  660/0  48/2  آموزش اصول اوليه مرجع 

  609/0  49/2  طراحي محيط رابط كاربري مرجع 

  620/0  48/2  مسائل حقوقي مرجع

  662/0  45/2  تبليغ و ترويج مرجع

  657/0  30/2  ارزيابي مرجع

  701/0  63/2  اري مرجعهمك

 001/0=Sig026/319=F358/2722 =t 2  

هاي اصفهان، صنعتي اصفهان، و  هاي دانشگاه به منظور پاسخ به ميزان تفاوت نظرات كتابداران كتابخانه

، رشته تي عوامل جنسيمبناي خدمات مرجع ديجيتال بر ها مؤلفهكاربرد مورد علوم پزشكي اصفهان در 

 هاي بخش و بر مبناي گروه سني، مدرك تحصيلي، سابقه كار وtانه از آزمون  نوع كتابخ و،تحصيلي

  .  استفاده شدواريانسكتابخانه از تحليل 

شناختي جنسيت، سن، مدرك تحصيلي، سابقه كار، و  جمعيتها نشان داد كه در مورد متغيرهاي  يافته

شده از مقدار بحراني جدول در سطح شاهده  مSigه را كزي. شتوجود نداداري  معنينوع كتابخانه تفاوت 
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هاي مذكور بر حسب اين  ها در مورد مؤلفه  بنابراين بين نظرات آزمودنيبودهتر   بزرگ05/0خطاي 

  . شناختي تفاوت وجود ندارد جمعيتمتغيرهاي 

ريزي  برنامه"، "مشي مرجع خط" مؤلفهچهار مورد ، فقط در )5جدول (رشته تحصيلي  زمينه در

شاهده  مSigبوده زيرا دار  معني تفاوت "آموزش اصول اوليه مرجع"، و "دگزيني مرجعكارمن"، "مرجع

مؤلفه، ر ي كه در هر چهاا گونه به باشد يمر ت كوچك 05/0شده از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 

شته ي مذكور را كمتر از كارمندان با رها مؤلفهكارمندان با رشته تحصيلي كتابداري ميزان موجود بودن 

گويان نظرات مشابه و يكساني نسبت به   نيز پاسخها مؤلفهو در ديگر د ان دانستهتحصيلي غير كتابداري 

  . پژوهش ابراز داشتندهاي پرسش
هاي پژوهشحسب رشته تحصيلي با توجه به مؤلفهر ها ب آماره آزمودني. 5ل جدو  

  F Sig ميانگين  حصيليرشته ت شاخص آماري                                ها مؤلفه

 33/26 كتابداري  مشي مرجع خط

  00/30  غير كتابداري  

91/0  008/0  

 86/29 كتابداري  ريزي مرجع برنامه

  94/33  غير كتابداري  

17/0  01/0  

 42/30 كتابداري  كارمندگزيني مرجع

  25/34  غير كتابداري  

66/0  013/0  

 74/13 كتابداري  آموزش اصول اوليه مرجع

  31/15  غير كتابداري  

77/0  032/0  

 61/27 كتابداري  طراحي محيط رابط كاربري مرجع

  19/30  غير كتابداري  

14/0  052/0  

 88/13 كتابداري مسائل حقوقي مرجع

  06/15  غير كتابداري  

20/2  08/0  

 01/21 كتابداري  تبليغ و ترويج مرجع

  94/22  غير كتابداري  

06/0  07/0  

 24/18 كتابداري  ارزيابي مرجع

  87/19  غير كتابداري  

36/0  07/0  

 19/13 كتابداري همكاري مرجع

  50/14  غير كتابداري  

24/0  09/0  
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شاهده  مSig زيرا بوددار   معني مسائل حقوقي و همكاري مرجع هاي مؤلفه، محل خدمتبخش زمينه در

ها  اشد؛ بنابراين براي تعيين منبع تفاوتب ميتر   كوچك05/0شده از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 

، طبق نتايج آزمون دونييت در مورد 6ل هاي جدو  بر اساس داده. استفاده شد1از آزمون تعقيبي دونييت

ي امانت، خدمات فني، نشريات، و ها بخشمؤلفه مسائل حقوقي مرجع بين ديدگاه مديران با كاركنان 

رعايت  ميزان 00/11 به عبارت ديگر مديران با ميانگين  .كاركنان بيش از يك بخش تفاوت وجود دارد

دانند،  ي مذكور ميها بخش كمتر از كاركنان هاي خويش را در كتابخانهمؤلفه مسائل حقوقي مرجع

. همچنين در مؤلفه همكاري مرجع نيز بين ديدگاه مديران با كاركنان بخش خدمات فني تفاوت وجود دارد

 مؤلفه همكاري مرجع را كمتر از كاركنان بخش  رعايت ميزان00/11ميانگين به عبارت ديگر مديران با 

  .دانند يم 5/14خدمات فني با ميانگين 

  
   محل خدمتمقايسه زوجي اختالف ميانگين نمره مسائل حقوقي مرجع و همكاري مرجع با توجه به بخش. 6ل جدو

 محل خدمت بخش  ) I( محل خدمت بخش  مؤلفه

)J ( 

خطاي 

 معيارانحراف 

  سطح

  معناداري

  009/0  56/3  امانت 
  021/0  08/3  خدمات فني 
  001/0  40/5  نشريات 
  76/0  67/1  پايان نامه 
  34/0  14/2  مرجع 

  مسائل حقوقي مرجع
  

  مديريت

  011/0  19/3  بيش از يك بخش

  09/0  00/3  امانت 
  03/0  50/3  خدمات فني 
  21/0  20/3  نشريات 
  00/1  33/0  پايان نامه 
  28/0  71/2  مرجع 

 همكاري مرجع

  

  مديريت

  39/0  85/1  بيش از يك بخش

  

                                                             

1. Dunnett  
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  گيري نتيجه

مورد بررسي كمتر از اندازه  يها مؤلفه تمام  پژوهش نشان داد كههاي پرسشبررسي نتايج حاصل از 

ه  مشاهدsigنشان داد كه ك متغيره  تt آزمون نتايج  .متوسط برآورده شده و در وضعيت مناسبي قرار ندارند

 05/0(ت اسدار  معني و اختالف ديده شده تر كوچك 05/0شده از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 

sig≤(  . همچنين با توجه به ميانگين بدست آمده)3(ميانگين فرضي نسبت به ) 97/1=X(،گويان بر  اسخ پ

هاي دانشگاهي شهر اصفهان بر حسب  تابخانه ميزان رعايت خدمات مرجع ديجيتال در كاين باور بودند كه

  . باشد از حد متوسط ميتر پايين 2008استانداردهاي ايفال 

 و استانداردها نشان دادند كه Ronan & et al.(2003)  با پژوهش از اين پژوهشنتايج حاصل

 دچار همزمان، مرجع محيط سريع توسعه مقابل در يا حرفه مرجع خدمات ارائه زمينه در موجود راهنماهاي

 ابرقوئي اكرمي و )1387(هاي نقي مهرطبائي همچنين با نتايج پژوهش. خواني دارد  هم،است يماندگ عقب

خواني   ميزان ارائه خدمات مرجع در مراكز مورد بررسي در حد متوسط است همدند كه نشان دا)1387(

 اين باالي سطح به كه White (2001) و Janes & et al. (1999) هاي از سوي ديگر با پژوهش. دارد

 در پژوهش خود Dee (2002) همچنين، .باشد ينم همسو دارد، اشاره دانشگاهي يها كتابخانه در خدمات

نشان داد كه عدم بكارگيري نيروي متخصص مناسب و طراحي مناسب صفحات وب كتابخانه از جمله 

هاي هي است و از اين لحاظ با يافتههاي دانشگا سطح خدمات مرجع ديجيتال در كتابخانهنازلعوامل 

  .خواني دارد هم) طراحي محيط رابط كاربر(و پنجم ) كارمندگزيني( سوم هاي پرسشمربوط به 

 بر موجود وضعيت در مديران و كتابداران نظرات بين كهشناسي نشان داد  جمعيتهمچنين نتيجه عامل 

 تفاوت كتابخانه نوع و كار، سابقه تحصيلي، مدرك ،سن جنسيت، شناختي جمعيت متغيرهاي اساس

 تفاوت خدمت محل بخش و تحصيلي رشته متغيرهاي در تنها .)Sig>0/05( دندار وجود داري معني

 مؤلفهچهار مورد ر در متغير رشته تحصيلي فقط د ديگر، سخن به .)Sig<0/05( شد ديده داري معني

ت  تفاو"آموزش اصول اوليه مرجع" و ،"كارمندگزيني مرجع"، "ريزي مرجع برنامه"، "مشي مرجع خط"

مؤلفه، كارمندان با رشته تحصيلي كتابداري ميزان موجود ر ي كه در هر چهاا گونهدار وجود دارد به  معني

 نيز ها مؤلفه و در ديگر دانند يمي مذكور را كمتر از كارمندان با رشته تحصيلي غير كتابداري ها مؤلفهبودن 

 محل خدمت بخش متغير در. پژوهش ابراز داشتندهاي  پرسشكساني نسبت به گويان نظرات مشابه و ي پاسخ

بق نتايج آزمون  ط.بوددار   تفاوت معنيمؤلفه مسائل حقوقي مرجع و همكاري مرجع و  دمورد تنها در نيز

ي امانت، خدمات فني، ها بخشدونييت در مورد مؤلفه مسائل حقوقي مرجع بين ديدگاه مديران با كاركنان 
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 ميزان 00/11به عبارت ديگر مديران با ميانگين . يات، و كاركنان بيش از يك بخش تفاوت وجود داردنشر

دانند، همچنين در مؤلفه همكاري  ي مذكور ميها بخشمؤلفه مسائل حقوقي مرجع را كمتر از كاركنان 

 ديگر مديران با به عبارت. مرجع نيز بين ديدگاه مديران با كاركنان بخش خدمات فني تفاوت وجود دارد

 5/14 ميزان مؤلفه همكاري مرجع را كمتر از كاركنان بخش خدمات فني با ميانگين 00/11ميانگين 

  .دانند يم

هاي  ها، كتابخانه در دانشگاهويژه با توجه به اهميت سياست دسترسي به اطالعات مورد نياز به 

هاي جديد  ي دانشگاهي با استفاده از فناوريها مديريت كتابخانه. نداي برخوردار دانشگاهي از اهميت ويژه

 فراهم سريعرفع نيازهاي اطالعاتي كاربران خويش به صورت روزآمد و ر تواند محيطي مناسب را د مي

  .سازد

 از نيز ديجيتال مرجع خدمات .رسد مي نظر به ضروري امري آن به توجه و استانداردها ،امروز دنياي در

 در هااستاندارد رعايت عدم است، بديهي امري فناوري به مرجع وابستگي .باشدنمي مستثني قاعده اين

 خواهد ايجاد مرجع بخش در را فراواني هايچالش و مسائل اطالعات بازيابي و سازي خيرهذ ،آوريگرد

 ارزيابي .ستا برخوردار زيادي اهميت از ديجيتال مرجع خدمات طراحي زمان در اصول اين رعايت .كرد

  .شودمي نظام در موجود هاي محدوديت و ضعف نقاط رفع و كيفيت، افزايش باعث عمناب و خدمات

هاي مورد بررسي در  خدمات مرجع ديجيتال در دانشگاههايپژوهش حاضر نشان داد كه مؤلفه

 متوسط  سطحتر از ها در ارائه اين خدمات همگي پايين رعايت اين مؤلفه. وضعيت مناسبي قرار ندارند

هاي  توان ناشي از فقدان توجه مديريت كتابخانه ميرا ها  عدم رعايت سطح اين مؤلفه. تگزارش شده اس

 و  كاركنانييآشنامزبور به ارائه خدمات مرجع ديجيتال، نيروي كارآمد و آموزش ديده، بودجه كافي، 

باط با پيشنهادهاي كاربردي در ارتن  بنابراي.ستنادكاربران دانشگاهي در مورد خدمات مرجع ديجيتال 

  :ها دانشگاه تا گردد اهداف پژوهش بيان مي

 مشي اختصاصي براي خدمات مرجع ديجيتال با توجه به استانداردهاي ايفال تدوين نمايند؛ خط .1

 ؛ بپردازند كوتاه و بلند مدت به ارتقاء سطح كمي و كيفي كتابخانهيها يزير با برنامه .2

  مد نظر قرار دهند؛خدمات مرجع ديجيتال براي منابع انساني در چارچوب  راآموزش ضمن خدمت .3

 وها  دانشگاههاي اجرايي  در سازمان راطراحي و سفارش صفحات و منوي خدمات مرجع نوين .4

 . قرار دهنده مالحظ مورد  مرتبطيها وزارتخانه

ها با قوانين همكاري و اي و آشنايي كاركنان كتابخانههاي همكاري بين كتابخانهبا اجراي طرح .5
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 .منابع باعث بهبود و ارتقاي اين امر شونداشتراك 

  

  هاي آتيپيشنهادهايي براي پژوهش

  :شوددر ادامه پيشنهادهايي در پيوند با پژوهش حاضر ارائه مي

) دانشگاهي، عمومي، تخصصي(ها رعايت استانداردهاي مرجع ايفال در انواع كتابخانهن بررسي ميزا •

 ؛ها آنو تعيين تفاوت 

ي دانشگاهي ها كتابخانههاي عملكرد خدمات مرجع ديجيتال ايفال در مؤلفهد بررسي ميزان كاربر •

 مذكور و مقايسة آن با نتايج پژوهش حاضر؛

بررسي ميزان رضايت كاربران خدمات مرجع ديجيتال از سطح خدمات مرجع ديجيتالي ارائه شده در  •

 ؛ها دانشگاه

خدمات مرجع ديجيتال در سطح بررسي موانع و مسائل موجود در ارائه اصولي و كاربردي  •

  .ها دانشگاه
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