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 دهیچك
ی دانشگاه شهیید ممهران   هاكتابخانه مجموعه وضعیت ارائه خدمات دربررسی اين پژوهش بررسی  هدف:

 پیمايشهی در اين پژوهش  مورداستفادهروش  :روش بود. و كتابخانه مركزی هادانشکده یهاكتابخانه اعم از

  :هها افتهه ی بهود.  دانشگاهی یهاكتابخانهبود كه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای استانداردهای 

ضمن محدود بهودن،   شوندیم ارائه هاكتابخانهماتی كه در اين ، خددرمجموعنتايج اين بررسی نشان داد كه 

 توجهقابلحاكی از فاصله  هایبررس ازآنجاكه :یریگجهینت از استانداردهای موجود مرتبط نیز فاصله دارد.

، خدماتی كهه در  یموردبررس جامعه. در بودبا استانداردهای مربوطه در اين حوزه  یموردبررس یهاكتابخانه

، عمدتاً قالب سنتی داشته و كمتر از رنگ و بوی تحوالت نوين برخوردار است. آن شودیمارائه  هاانهكتابخ

از  یاجلهوه توانهد  در كتابخانه مهی  هاآنمداری بوده و حضور  دارای روح كاربر ژهيوبهدسته از خدماتی كه 

 یموردبررسه  یهها كتابخانه، يا در ینرسااطالعو خدمات  یاكتابخانهنیبترقی در خدمات باشد، مانند امانت 

شرايطی  هاكتابخانهدر اين  درمجموعشوند. كارآمدی ارائه می ریو غناقص  طوربهو يا اينکه  شوندینمارائه 

در  مهوردنرر خهدمات   تهك تك سهيمقايك شرايط مطلوب و مترقی فاصله بسیاری دارد.  ازحاكم است كه 

در اين  شدهارائهيك از خدمات دانشگاهی نشان داد كه تقريباً هیچ یهاكتابخانهاين بررسی با استانداردهای 

خدمت گیرنده از دريافهت خهدمات اسهتاندارد در ايهن كتابخانهه       جامعهبرابر با استاندارد نیست و  هاكتابخانه

 نشهان از عهدم انطبها     نهیشه یپدر  شهده بررسهی  یهاپژوهشهمانند تمام  نیست. نتايج پژوهش حاضر مندبیره

 .دهدیم ارائهقابلو  شدهفيتعرو انترارات كاربران با خدمات  هاخواسته

خددمات مجعد ،   خددمات عودومی،   خدمات آموزشی، خدمات اطالعاتی،  واژگان کلیدی:

 .دانشگاه شهید چوجان

                                                      
 azimih@scu.ac.ir ،علمی دانشگاه شیید ممران و دانشجوی دكتری دانشگاه تیران أتیهعضو  .7
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 و بیان مسئله مقدمه

زات، یه د منهاب،، تجی يه در مجموعهه كتابخانهه رخر   شهده انجهام  یهها نهيهزتمام  یه منطقیتوج

ل یه دل یطهوركل بهه سهر اسهت.   یم قبهول قابلو  یفیبا ارائه خدمات خوب، ك (رهیو غكاركنان 

بها گسهتره    یونهد دادن جامعهه دانشهگاه   یپ یهر كتابخانهه دانشهگاه   یو رسالت اصل یوجود

از  6(. اسهتاندارد  7317، یتعهاون اسهت ر ق ارائهه خهدمات كارآمهد    يه دانش و اطالعات از طر

: ديه گویم نیمننياخدمات  دربارهز یران نيا یدانشگاه یهانهكتابخا یمجموعه استانداردها

دن به یرا در جیت تحقق بخش یجام، و مناسب یرساناطالعد خدمات يبا یكتابخانه دانشگاه
شهتر و بیتهر   یسازمان مادر ارائه دهد و استفاده هرمه ب یو پژوهش یو اهداف آموزش هابرنامه

د یت در دانشهگاه شهی  ین وضعيا كردنمشخص  یبرا (.71ص  همان.سازد رسر یاز مناب، را م

ت ارائهه خهدمات را مشهخص    یصورت گرفت تا وضهع  یتابعه، بررس یهادانشکدهممران و 

كتههاب  1 شههماره وسههتیپ، ارائهههقابههلنههوع خههدمات ن یههیتع یبههرا ین بررسههيههدر ا .كنههد

متنهوع و   اهه خهدمات ین سه يه قرار گرفهت. ا مبنا ران يا یدانشگاه یهاكتابخانه یاستانداردها

: از انهد عبهارت  هها آنكهه اههم   . كنهد یمفیرست  یدانشگاه یهاكتابخانه یرا برا یگوناگون

و  یسههازهيههنما، خههدمات یاانهههيراخههدمات  ،ی، خههدمات آموزشههیرسههاناطههالعخههدمات 

 .شودیمپژوهش حاضر ارائه در  ین بررسي. حاصل ایسينودهیمک

صهرف شهده در    نیسهنگ  یهها نهه يهز هیه توج یروش بهرا  نيبیتهر  ،یفه یارائه خهدمات ك 

 هها كتابخانهه  تیه تر باشد، ادامهه فعال  نیخدمات از حد معمول پائ نيكتابخانه است. منانچه ا

دانشهگاه   یهها كتابخانهه خواهنهد شهد.    یمنطقاً با مشکل روبرو خواهد شد و دمار ركود نسب

 كيه دمات از الزم است كه در ارائه خه ،خاصی كه دارند تیعبه لحاظ موق زیممران ن دیشی

 یمشخص نشده بود و لذا برا نيازاشیپسطح تا  نيبرخوردار باشند ا یقابل قبول یسطح نسب

پژوهش حاضر صهورت  ممران، دیدانشگاه شی یهاكتابخانهو سطح خدمات  تیوضع نییتع

 گرفت.
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 نه پژوهشیشیپ

 یهها كتابخانهه خهدمات   یدر حهوزه بررسه  كه ظهاهراً   دهدیمجستجو در مناب، موجود نشان 

 یكهه در حهوزه بررسه    يیهها پهژوهش  یانجام شده است، ول یاندك یهاپژوهش یدانشگاه

 یهها كتابخانهه خهدمات   هها آناز  يیهها بخهش دانشگاه صورت گرفته است در  یهاكتابخانه

كهه   هها پهژوهش دسهته از   بهه آن  ريه در ز .انددادهقرار  موردبررسی ید كليرا از د یدانشگاه

 .شودیمژوهش دارد اشاره ن پيبا موضوع ا یارتباط

ش كیفیههت خههدمات كتابخانههه سههنج ( در بررسههی و7347زاده حقههی ر مقدسههی و ولههی

بها اسهتفاده از مهدل اليهب      از ديهدگاه كهاربران   شیید بیشهتی  مركزی دانشگاه علوم پزشکی

پژوهشهگران   و اسهت كوال به اين نتیجه رسیدند كه سطح رضايت كاربران از خدمات پايین 

ناشی از ضهعف آمهوزش كتابهداران و نبهود سیاسهت خهدمات شهفاف و توجهه         اين نتیجه را 

. محققهین در بررسهی خهود متوجهه ضهعف      دانندیمو انترارات كاربران  هاخواستهنکردن به 

منفی در نرر  ریتأثاطالعات شدند كه اين امر باعث  یهایفناورمشیود در خدمات مبتنی بر 

 كاربران شده است.

 ايجاد خدمات الکترونیکهی  یسنجامکان منروربه( در بررسی 7347ر یو سکندرزارعی 

مركزی دانشگاه آزاد اسهالمی واحهد علهوم و تحقیقهات      كتابخانهدر  كاربر محور دگاهيبا د

تیران متوجه شدند كه مديران و كتابداران معتقدند كتابخانهه فاقهد شهرايط الزم بهرای ارائهه      

 یهها میهارت ه میزان آشنايی كاربران بهه  همچنین متوجه شدند ك استخدمات الکترونیکی 

از طرفی كتابخانهه در   الزم برای استفاده از خدمات الکترونیکی در سطح بااليی قرار دارد و

 .ستینحال حاضر قادر به ارائه خدمات الکترونیکی مورد انترار كاربران 

ارزيهابی كیفیهت   در پژوهشهی تحهت عنهوان     (7347ر یزارعه  و غفهاری  ،مراديان تمجید

بهه ايهن    های دانشگاه علوم پزشکی همدان از طريهق مهدل تحلیهل شهکاف    خدمات كتابخانه

و  بودنهد در تحقهق انترهارات كهاربران نهاموفق      موردبررسهی  یهاكتابخانهنتیجه رسیدند كه 

ماپ و تکثیر، مطبوعات و مناب، ديداری و شنیداری مشاهده  یهاحوزهضعف مشیودی در 

 .كردند
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در  دانشهگاهی  یهها كتابخانهه ( در بررسهی نگهرش كهاربران    7344ر یميكرو  زادهحسن

دانشگاهی متوجه شدند كه علیرغم  یهاكتابخانهزمینه ارائه خدمات عمومی الکترونیکی در 

اينکه میزان شناخت كاربران از انواع خدمات عمومی الکترونیکی ضعیف است ولی نگرش 

سهطح   از متهأثر بهت اسهت و ايهن نرهر     مث در كتابخانهه  شدهارائهنسبت به خدمات  هاآنكلی 

 است. نبوده هاآنتحصیلی 

( در پژوهشی اقدام به بررسهی اثربخشهی و رابطهه ابعهاد كیفیهت خهدمات       7344ر انیفیلط

. وی در بررسهی خهود متوجهه شهد كهه كهاربران و       كهرد كتابخانه مركزی دانشگاه فردوسی 

و همچنهین   كردنهد زيهابی  را در حد متوسط ار موردبررسیكیفیت خدمات  كنندگاناستفاده

از حهد انترهار    تهر نيیپها بودن خدمات  اعتمادقابلخدمات كتابخانه در ابعاد پاسخگو بودن و 

كه كتابداران در اين حهوزه عالقهه منهدانی بهرای      كندیماستنباط  گونهنياارزيابی شد. وی 

ران خیلهی  توسهط كتابهدا   ارائهه قابلو همچنین خدمات  دهندینمارائه خدمات از خود نشان 

 كيه چیهه اينکه خدمات كتابخانه مركهزی در   تيدرنیاروشن و شفاف تصريح نشده است. 

كه در ابعاد انسانی و ارتبهاطی   كندیماثربخش ارزيابی نشد. وی توصیه  موردبررسیاز ابعاد 

 .كنندكتابخانه و كتابداران بايد توجه بیشتری 

دانشههگاه علههوم پزشههکی  یاهههكتابخانههه( در بررسههی خههدمات 7344ر یكرانههغفههاری و 

 حداقل انترهار كهاربران خهود را    موردبررسی یهاكتابخانهكرمانشاه به اين نتیجه رسیدند كه 

بها انترهار كهاربران و     شهده ارائهه امها كیفیهت خهدمات     كنهد در نوع خدمات توانسهته محقهق   

ار از حهداقل انتره  ههم  داشته است و در برخی موارد  یتوجیقابلمراجعین فاصله محسوس و 

بوده و نسبت به حداقل انترار فاصله زيادی داشته است ضعف مشیود بیشتر  ترنيیپاكاربران 

از راه دور بهوده   اسهتفاده قابلو  تيساوبدر بخش خدمات الکترونیکی و خدمات مبتنی بر 

 است.

( در بررسهی كیفیهت خهدمات كتابخانهه دانشهگاه علهوم       7314پهور ر رجبی پور و رجبی 

از خهدمات   كيه چیهه كهه كتابخانهه در    ندی يهزد بهه ايهن نتیجهه رسهید     پزشکی شیید صدوق

را بهرآورده سهازد. عمهده     كننهدگان اسهتفاده نتوانسته است انترارات كهاربران و   موردبررسی

ضهعف در طراحهی    ،ارائهه قابلضعیف كاربران از خدمات  ادراکدر  شدهبررسیاشکاالت 
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ت به كاربران و ضعف ارتباط در مواجیهه  ارائه ضعیف خدما ،در كتابخانه ارائهقابلخدمات 

نیههز از ديگههر مشههکالت  ارائهههقابههلكیفیههت پههايین خههدمات  .اسههتبهها مههراجعین و كههاربران 

 بود.در اين بررسی  شدهمشاهده

در  یاكتابخانهه ( بهه اهمیهت نقهش خهدمات     7314ر یكرمه در پژوهش ديگری خاصه و 

 یهههاآمههوزشمتناسههب بهها  فرآينهد آمههوزش الکترونیههك و مجههازی پرداختههه و بهر خههدمات  

 تأكیدحاكی از اين است كه جامعه پژوهش  هاآن. نتايج بررسی اندكرده تأكیدالکترونیکی 

بر ارائه خدمات متناسب با فضای مجازی و آموزش الکترونیکی دارند و پژوهش گهران نیهز   

 أكیهد تكهه   انهد دادهپژوهش خهود كتابهداری مجهازی را پیشهنیاد      یهاافتهيبر اساس نتايج و 

 دارد. هاكتابخانهزيادی بر خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات در 

ت خهدمات  یه فیسهه سهنجش ك  يقادر پژوهشی تحهت عنهوان م   (7311ر یفتاح و یبیابا غب

ب يه دگاه كهاربران و كتابهداران بها اسهتفاده از ابهزار ال     يه از د یدانشگاه فردوس یهاكتابخانه

محقق نشهده   هاكتابخانهخدمات  كنندگاناستفادهكه انترارات بیره گیران و  دريافتند كوآل

از حد انترار كاربران بهوده   ترنيیپا موردبررسی یهاكتابخانهدر  شدهارائهو كیفیت خدمات 

 است.

( در پژوهشی تالش كرد میزان رضايت مراجعهان بهه كتابخانهه دانشهکده     7311مرادمند ر

رسهید كهه    بررسی خود بهه ايهن نتیجهه   . وی در ارزيابی كندادبیات دانشگاه شیید ممران را 

 وخدمات اينترنهت محسهوس    عدم دسترسی به ژهيوبهضعف در بخش خدمات الکترونیکی 

 .بودرضايت عمومی كاربران از خدمات نیز از سطح پايینی برخوردار 

مشید انجهام   یدانشگاه فردوس یهاكتابخانهت یرامون وضعیرا پ ی( پژوهش7314ر رخيپر

مهرتبط موجهود،    یبا اسهتانداردها  هاآنسه يو مقا هاكتابخانهت یوضع یضمن بررس یداد. و

خهود،   یهاافتهيبر اساس  ی. وكرد یز بررسیرا ن موردمطالعه یهاكتابخانهخدمات ت یوضع

 یهها كتابخانهه بهر اههداف    یمبتنه  يیخهود، الگهو   موردبررسهی ت جامعهه  یبیبهود وضهع   یبرا

 كهرد م یدانشهگاه ترسه   یر نرر معاونت پژوهشه يزرا  یكه در آن سازمان كردارائه  یدانشگاه

و معاونت خهدمات   یف اداري، با وظایشامل معاونت امور ادار استسه معاونت  یكه دارا

رمسههلول آمههوزش و انتشههارات، مسههلول و رابههط  یاجرائهه یشههامل سههه بازرسهه یرسههاناطههالع
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كه ناظر بهه   یبانیو پشت ی( و معاونت خدمات فنیو كتابخانه مركز یادانشکده یهاكتابخانه

ن سهازمان  يه ا مهوازات بهه ن ی. همچنه اسهت  هها سهفارش و  یسازهينما، یسينوفیرستخدمات 

 .رفتدانشگاه را در نرر گ یرساناطالعنرام  یگذاراستیسو  یزيربرنامه یشورا

در كتابخانهه   یمرج، مجهاز در مطالعه و بررسی خود تحت عنوان  (7471ر 7گورگانوس

به اين نتیجهه رسهید    و ورود در خدمات مت یفور یهاامیپاز  شتريانم: استفاده یادانشکده

كمهك   یكتابهداران بهرا  متعددی از  یهادرخواستسراسر جیان مردم  یهاكتابخانهدر كه 

كهه خهدمات    طهور همانخود دارند. وی متوجه شد كه كاربران انترار دارند  پژوهشدر امر 

نیهز از ايهن    هها كتابخانهه ، واردشهده و كهاری   زنهدگی  یهها بخهش مجازی رشهد كهرده و در   

از خهدمات   یریه گبیهره شوند و بتوانند خدمات خود را در ايهن بسهتر و بها     مندبیرهخدمات 

و مت ارائهه   یالکترونیک نشانی یهایفناورهمزمان و غیر همزمان با استفاده از  یکیالکترون

از خهدمات   یریگبیرهدهند. وی در پژوهش خود متوجه شد كه كاربران گرايش زيادی به 

قابل قبولی انجام دهنهد   یهاتیفعالدر اين زمینه  هاكتابخانهداشته و انترار دارند  یکیالکترون

 اطالعاتی روز همگام باشند. یهایفناورو با 

 تيو رضا انكاربر( در بررسی و مطالعه میزان شناخت 7477ر 7شفیق و محمود رحمان،

 اگرمهههكههه  پنجههاب متوجههه شههدند  دانشههگاه هههاكتابخانهههخههدمات مرجهه، در  از  هههاآن

امها از خهدمات و    ،نهد خهود را بها مجموعهه مرجه، نشهان داد      یكله  تيرضها  دهنهدگان پاسخ

امکانات كتابخانه در اين زمینه بسیار ناراضی بودند. كاربران انترار داشهتند كهه در كتابخانهه    

شهود و نبهود ايهن     اطالعاتی به نحهو مطلهوب بیهره گرفتهه     یهایفناوربرای ارائه خدمات از 

 موردبررسهی  یهها كتابخانهه از كیفیهت خهدمات مرجه، در     هها آنمسلله باعث عدم رضايت 

 بودند.

دانشگاهی  یهاكتابخانهحمايت خدمات  ( در تحقیق خود در زمینه7477ر 3زدوو و ايوان

دانشهگاهی بهرای حمايهت از     یهها كتابخانهه تحقیقاتی به اين نتیجه رسیدند كه  یابياطالعاز 

نیازمنهد تعريهف خهدمات جديهد مبتنهی بهر        هها آن یابياطالعپژوهش محققان و  یهاتیعالف

                                                      
1 Gurganus 

2. Rehman, Shafique, & Mahmood 

3. Du & Evans 
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نیهز در پهژوهش    هها آن. باشهند یمه توسط كهاربران   مورداستفادهاطالعاتی رايج  یهایفناور

پژوهشهی خهود بهه     یابيه اطهالع  منرهور بهه خود متوجه شدند كه كاربران و پژوهشگرانی كه 

انترهار دارنهد كهه بتواننهد از خهدمات الکترونیکهی و خهدمات         دكننه یمه مراجعه  هاكتابخانه

كهاربران واسهط بها     عنهوان بهه شهوند همچنهین انترهار دارنهد كهه كتابهداران        مندبیرهمجازی 

 هها آننیازههای اطالعهات    نیتهأم و  یابياطالعاطالعاتی بتوانند در  یهایفناوراز  یریگبیره

 و سريعی داشته باشند. مؤثربتوانند كمك 

بهزر  دانشهگاهی    یهها كتابخانهه ( در بررسی و مطالعهه  7449ر 7و مارگارتی ودهاریم

مطلوب مان، بزرگی در ارائهه   تالیجيدنبود خدمات مرج،  اسکاتلند به اين نتیجه رسیدند كه

در پهژوهش خهود    هها آن. شهود یمه محسهوب   موردبررسیدانشگاهی  یهاكتابخانهخدمات 

 یهها كتابخانهه ی ارائهه خهدمات مرجه، ديجیتهال در     متوجه شهدند كهه پتانسهیل مناسهبی بهرا     

قهرار نگرفتهه    مورداسهتفاده شناسهايی نشهده و    یخهوب بهه  تهاكنون وجود دارد كه  موردبررسی

بهرای   از نشهانی الکترونیکهی   تهوان یم رقومیمعتقدند برای شروع ارائه خدمات  هاآناست. 

در بسهتر خهدمات    تواندیمنه استفاده كرد. البته ارائه خدمات گزي هادرخواستارسال پاسخ 

 قرار گیرد. موردتوجهبیشتر  رقومیمرج، 

ضهعف   هها پهژوهش وجهه مشهترک همهه ايهن      موردبررسی یهاپژوهشدر بررسی كلی 

از  یریه گبیهره بهه   موردبررسهی جامعهه   دیه و تأك موردبررسهی  یهاكتابخانهعمومی خدمات 

توجهه بهه اينکهه بهازه زمهانی       . بها اسهت  یاكتابخانهه اطالعاتی در ارائهه خهدمات    یهایفناور

 گفت كه از بهدو ورود  توانیم ،شودیمساله را شامل  71 یادوره موردبررسی یهاپژوهش

 متأسهفانه  هها كتابخانهولی  قرارگرفتهكاربران  موردتوجه هاكتابخانهاطالعاتی به  یهایفناور

و انترهارات   هها خواسهته  انهد نتوانسهته و  نکهرده عمهل موفهق   ازیه موردن یهها یفناوردر جذب 

در تحقهق   هها كتابخانهه . لذا در كهاهش مشهکالت كهاربران و توفیهق     كنندكاربران را محقق 

بها   هها كتابخانهه  ارائهه قابهل و برآوردن انترارات كاربران الزم اسهت كهه خهدمات     هاخواسته

كتابهداران  شود و همچنهین   یرساناطالعو به كاربران  شودبیان  یروشنبهرويکردی فناورانه 

                                                      
1. Chowdhury& Margariti 
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و  كننهد الزم را كسهب   یهها میارتو  هكردمجیز  روز یهایفناورزم است كه خود را به ال

 ارتباطی خوبی برخوردار شوند. یهایتوانمنداز 

 پژوهش یشناسروش

و  یادانشهکده كتابخانهه   را يهازده جامعهه پهژوهش    روش پژوهش پیمايشی توصهیفی اسهت.  

 یگهردآور  یبهرا تشکیل داد. د ممران یو مركز اسناد دانشگاه شی ین كتابخانه مركزیهمچن

شهد نهوع خهدمات     ین پژوهش سعيدر ا استفاده شد.بسته  سؤال 79 باپرسشنامه  ازاطالعات 

 یدانشهگاه  یهها كتابخانهه اسهتاندارد   یارهها یت ارائه خدمات، بر اساس معیو وضع ارائهقابل

خهدمات،   قهرار گرفهت زمهان ارائهه     مهدنرر  ین بررسه يه در ا كهه  یمجموعه خهدمات  از .باشد

و خهدمات   یاانهه يرا، خدمات مرجه،، خهدمات   یاكتابخانهنیب، امانت یرساناطالعخدمات 

 .ی بودآموزش

 یبهر اسهاس اسهتانداردها    اطالعهات،  یبعهد از گهردآور  ،هها دادهل یه سنجش و تحل یبرا

در ادامهه   هها یبررسه جهه  یسه قرار گرفت. نتيو مقا موردبررسیران يا یدانشگاه یهاكتابخانه

، شهوند یمه ارائهه   یدانشهگاه  یهها كتابخانهه كه معموالً در  یان مجموعه خدماتیاز م .ديآیم

از: زمهان ارائهه خهدمات، خهدمات      عبهارت اسهت  قهرار گرفهت    مهدنرر  ین بررسيدر ا آنچه

. یو خهدمات آموزشه   یاانهيرا، خدمات مرج،، خدمات یاكتابخانهنیب، امانت یرساناطالع

 گذرد.یم ازنررر ين خدمات در زياز اك يدر مورد هر  یج بررسينتا

 پژوهش یهاافتهی

، الزم است كه سهاعات ارائهه خهدمات بهه     هاكتابخانهارائه خدمات مطلوب به كاربران  یبرا

. سهر شهود  یمن یمهراجع  یبهرا  یبهه منهاب، اطالعهات    یدسترسه  حهداكثر م شهود كهه   یتنر ینحو

شهش روز در   كهم دسهت د يه با یاه: كتابخانه دانشهگ ديگویمنه ین زميدر ا 7-7-6استاندارد 

 ژهيه وبه یساعات كار تاالر مطالعه عموم .كاربران باز باشد یساعت به رو 77 هرروزهفته و 

 ،سهت یبازنكهه كتابخانهه    یرد. در سهاعات یه گ ین مقدار هم فزونه يد از ايدر فصل امتحانات با

زات یههیق تجيههاز طر ازیههموردنوسههته كههاربران بههه اطالعههات یپ یاسههت امکههان دسترسهه الزم

 .(34ص ، 7317،یتعاونباشد رفراهم  یکیالکترون
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ده یرسه  یهاجواب خالصهده شد. یپرس هان موضوع ساعت كار كتابخانهيا یبررس یبرا

چ ی، هه دههد یمه نشهان   7جهدول   یهها دادهكهه   طهور همهان آمهده اسهت.    7در جدول شماره 

ن يشهتر ی. بكنهد ینمائه ساعت در روز خدمات ار 77 یعنيمطابق با حد استاندارد  یاكتابخانه

سهاعت از حهد    3اسهت كهه    بعهدازظیر  1صبح تا  1ساعت  مربوط بهدرصد  1/76 با یفراوان

ز كمتهر اسهت. كتابخانهه    یه ن حهد ن يه ه از ایه استاندارد كمتر است ساعت كهار بق  شد ینیبشیپ

عصهر بهه    74/79صهبح تها    34/1سهاعات   یارائه خدمات خود، طه  یز برایندانشگاه  یمركز

عصر خهدمات   6تا ساعات حداكثر ز یات نيامانت و نشر یهابخشن باز بوده و یعمراج یرو

فرد هفته تا سهاعت   یز روزهایوتر كتابخانه نی. بخش كامپكردندیمارائه ن یبه مراجعخود را 

 .كردیخدمات خود را ارائه م 74/79گر روزها تا ساعت يعصر و در د 6

 هاهكتابخانساعات كار  ی  فجاوانیتوز .1عدول 

 درصد یفراوان جم، ساعات ساعت كار

1-76 1 3 7/73 

1-71 4 1 1/67 

1-71 74 7 9/71 

 744 77  جم،

از خهدمات   یامجموعهه  موردبررسهی  یهاكتابخانهعموماً همه : یرساناطالعخدمات 

خهدمات امانهت،    هها آن ازجملهه كهه   كردنهد یمه معمول ارائه  صورتبهرا  یو مشخصابه مش

 كهه  یشد كه آن دسته از خدمات یسع یبررسبخش از ن ي. در ااست ن مطالعهات و سالينشر

قهرار   موردبررسهی  پردازنهد یمه شهتر منهاب،   یب یريپهذ دسترسو  یرساناطالعت یفیشتر به كیب

 آمده است. 7ن نوع خدمات در جدول شماره يافیرست د. نریگ

فاقهد خهدمات    هها هكتابخاندرصد  1/11كه  شودیممشاهده  7جدول  یهاداده یبا بررس

ز تهوان انجهام خهدمات    یه ن هها آندرصهد   7/11ن ی. همچنه باشهند یم یو رونوشت بردار یكپ

بها  ر هها برگهه ق فیرسهت  يه بهه منهاب، فقهط از طر    یدسترسه  هها آنرا ندارنهد و در   یسهاز هينما

 9/77ن، فقهط  یسر است. همچنه یم (ت جستجويو محدود یعناصر اطالعات ت خاصيمحدود

 ضهمن  ده كهردن منهاب، خهود را دارنهد.    یه كه امکهان مک  اندكردهاظیار  هاكتابخانهدرصد از 

كه امکهان   اندكردههمه متفقاً اعالم  یول .د ندارنديده جرايز خدمات بریدرصد ن 9/17نکه يا
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در  74-7-6اسهتاندارد   كهه یدرحالرا دارا هستند.  یتلفن صورتبه يیارائه خدمات پاسخگو

د يه از منهاب، با  یه فتهوكپ یه ، تییرسهان اطهالع انت مواد، : خدمات امكه ديگویمن خصوص يا

 (.7317،یتعاونر ردیگ، و در حداقل زمان ممکن انجام يسر

شهده سهؤال    یسهاز آمهاده و  دهیرسه تازهمناب،  درباره یرساناطالع مورددر  هاكتابخانهاز 

ش ينمها  یبهرا  یمحله  هها كتابخانهه درصد  3/47 كه ن بودياز ا یحاكده یرس یهاجوابشد. 

ك يه . فقط گذارندیمش يو مناب، تازه خود را به نما اندگرفتهاز كتاب تازه در نرر  یانسخه

ز یه نهه ن ین زميه . در اكنهد یمه ن ارائهه  یه و به مهراجع كرد هاتازهه فیرست یكتابخانه اقدام به تی

ان منهاب، و مهواد   يه مرتبهاً در جر  ی: الزم است كه جامعه دانشهگاه ديگویم 1-7-6استاندارد 

مهواد بالفاصهله پهز از     یشناختكتابرند. اطالعات یقرار گ رسدیمكه به كتابخانه  یديجد

اسهتاندارد شهماره    ،نی. همچن(37ص ، همانبرسد ربه اطالع كاربران  یافت به نحو مقتضيدر

: الزم است كتابخانه از ديگویمن یمن یرساناطالع و یغیتبل یهابرنامهدر خصوص  6-7-6

 یهههاتیههفعالج مشههتمل بههر انتشههارات و يغ و تههرویههسههتمر و مههنرم تبلم یهههابرنامهههق يههطر

ن خهدمات  يا ه و توجه آنان را بهكردمختلف، كاربران را با خدمات خود آشنا  یرساناطالع

 یه راهنمها یه تیه،نه بها كتابخا  یيآشنا یهادورهو  هاشگاهينما ،هاشيهما یجلب كند. برگزار

و نحههوه اسههتفاده از  هههاآناطالعههات از  یابيههه بازوحههو ن یاطالعههات یهههاگههاهيپاجسههتجو در 

كتابخانهه و انتشهار اخبهار و     یبهرا  تيسها وبجاد ي، ایتخصص یهانامه دهیمکو  هانامههينما

بهه   هها تیه فعالن يه ا ازجملهه ره یه و غ یراات ادويكتابخانه و فیرست مندرجات نشر یهاتازه

 یهها كتابخانهه  همهه ق یه زمهان تحق در است كه  ین در حالي(. ا37ص ، همانر .رودیمشمار 

دانشهکده   تيسها وب یز روین یت خاصیبوده و فعال یاختصاص تيساوبفاقد  موردبررسی

كهه   یر از كتابخانه مركزیغ یز توسط مرجعیدانشگاه ن تيساوب. اطالعات دهندینمانجام 

بها  در رابطهه   هها كتابخانهه از  كيه چیهه . شهود یمه اسهت، روزآمهد    یرساناطالع یاصل یمتول

 مستمر و مدون ندارند. طوربه یابرنامه هاشگاهينمانارها و یسم یرساناطالع
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 نام دانشکده

 اتیادب ریخ ریخ ریخ بله ریخ بله بله ریخ بله

 اقتصاد ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ بله بله ریخ بله

 اتیالی ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ بله بله ریخ بله

 یبدنتیترب ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ بله بله ریخ بله

 یدامپزشک ریخ ریخ بله بله بله بله بله ریخ بله

 علوم رياضی و كامپیوتر ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ بله بله ریخ بله

 شوشتر ریخ بله ریخ ریخ ریخ بله بله ریخ بله

 علوم بله بله بله ریخ ریخ بله بله ریخ بله

 یتیعلوم ترب ریخ بله ریخ بله ریخ بله بله ریخ بله

 یكشاورز ریخ بله ریخ بله ریخ بله بله ریخ بله

 یمیندس ریخ بله ریخ بله بله بله بله ریخ بله

 یكتابخانه مركز بله بله بله بله ریخ بله بله ریخ بله

 مجموع بله 7 6 3 1 7 77 77 77 77

 ریمجموع خ 74 6 4 1 74 4 4  

 خدمات نامهنیآئ

 اسههت ريپههذانعطههافو  یارائههه خههدمات مطلههوب مسههتلزم وجههود ضههوابط و مقههررات منطقهه

نکهه كهاربران مطله، شهوند كهه مهه       يتا ضمن ا كندشخص كه حدود خدمات را م یاگونهبه

ن يه ف خهود آشهنا شهوند. ا   يز به حدود وظها ی، كارمندان نكنندافت يدر توانندیمرا  یخدمات

نه از جامعهه  ین زميخدمات گنجانده شود. در ا نامهنیآئدر قالب  تواندیمضوابط و مقررات 

درصهد   69.3ر؟ یه ا خيه  استخدمات  نامهنیآئ یا كتابخانه دارايسؤال شد كه آ موردبررسی

درصهد از   31.1و فقهط   اسهت خدمات  نامهنیآئ یدارا هاآنند كه كتابخانه كرداظیار  هاآن

 نامهه نیوجهود آئه  ت یوضع 3خدمات بودند. جدول شماره  نامهنیفاقد آئ هاكتابخانهمجموع 

امانهت   نیوانو قه وجهود مقهررات    دربهاره  4-7-6شماره  استاندارد .دهدیمخدمات را نشان 
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در خهار  از   اسهتفاده قابهل را كهه   ید انهواع منهاب، و مهدارك   يكتابخانه با :كه كندیمح يتصر

ن ضهوابط  يه ط امانت دههد. ا يمدون به افراد واجد شرا و مقرراتكتابخانه است طبق ضوابط 

ن منهاب،  يه بهه ا  موقه، بهه  یابین در دستيريوض، شود كه ضامن حفظ حقو  سا یاگونهبهد يبا

ز وضهه، جامعههه یههن مههورد نيههكههه در ا شههودیمههمالحرههه (. 74ص  .7317،یتعههاونر .باشههد

 ندارد. یكاف یبا استانداردها همخوان موردبررسی

 هاكتابخانهخدمات در  نامهنیآئت وعود یوضع .3عدول 

 یفراوان درصد هاجواب

 4 11 نامهآئین یدارا

 3 71 نامهآئینفاقد 

 77 744 جم،

قهادر نخواههد بهود تمهام      یاكتابخانهه چ یهتجربه نشان داده است كه  :ایکتابخانهبینت امان

به مناب،  یدسترسو  كمبودهاجبران  ید. برايه نمایحوزه خود را تی دشدهیتول یمناب، اطالعات

ج اسهت  يه ن رابطه رايامروزه در ا آنچه .اتخاذ شود یریو تداب هااستیسالزم است  ازیموردن

ق ارتبهاط و  يه ن از طريه سر سهازد و ا یاستفاده مشترک از مناب، را م و ایكتابخانهبین یهمکار

 دهنهد یمه ق حاضهر نشهان   یحاصل از تحق یهاداده. است ريپذامکان ایكتابخانهبینخدمات 

ند. هسهت  ایكتابخانهبینخدمات  یدارا موردبررسی یهاكتابخانهدرصد از مجموع  4/16كه 

 منهاب،  ید دارايه با یدانشهگاه  كتابخانهكه: هر  ديگویم بارهنيدرا 77-7-6استاندارد شماره 

سهازمان   یو پژوهش یخاص آموزش یهارشتهمرج، و  یهانهیزمدر  ژهيوبه، یكاف یاطالعات

مجموعهه و   دامنهگسترش  یبرا ایكتابخانهبینامانت  یهابرنامهمادر باشد. لکن شركت در 

-7-6ن استاندارد شماره یمچن(. ه74ص  .7317،یتعاوناست ر یخدمات آن ضرور یاعتال

ت بودجهه، رشهد و گسهترش    يكه: با توجهه بهه محهدود    كندیمان ین خصوص بيز در این 77

 ی، الزم است بهه همکهار  ینیو خدمات ماش یفنّاور، يو توسعه سر یمناب، اطالعات روزافزون

 یرسههاناطههالعو  یكتابشههناخت یتعههاون یهههاشههبکهل یو تشههک یدانشههگاه یهههان كتابخانهههیبهه

 درصهد جامعهه   4/16نکهه  يا رغهم یعله (. 34ص  همان.گردد رمبذول  یتوجه جد یضوعمو

تا حد اسهتاندارد فاصهله وجهود دارد و     یول است ایكتابخانهبینخدمات  یدارا یموردبررس
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اتخهاذ  ن ارتبهاط  يه ت ایه فیش كيو افزان فاصله يجیت كاهش ادات الزم یتمیالزم است كه 

 شود.

 یو دسترسه  یابيه راهآن در  یدیه كلش مرجه، و نقهش   ت بخه یرغم اهمیعل: بخش مرجع

 ك ازيه چیدر هه ، یكتابخانهه مركهز  در جهز  هگر خهدمات و منهاب، كتابخانهه، به    يكاربران به د

ن يه در اوجهود نداشهت.    یو فعالبخش مرج، مستقل  ،موردبررسی یادانشکده یهاكتابخانه

البتهه  انت سپرده شده بهود.  ز امیبخش مرج، به كتابدار م از خدمات ی، فقط قسمتهاكتابخانه

و از  شههدیمههمسههتقل اداره  صههورتبههه یفقههط بخههش مرجهه، كتابخانههه مركههزان یههن ميههدر ا

 .گرفتیمبیره  یالت كتابداریكارشناس كتابدار مرج، با تحص

 1/31فقهط   موردبررسهی  یهها كتابخانهه از مجمهوع   ق،یه در زمهان تحق : یاانهیراخدمات 

 یمنهاب، اطالعهات   یجسهتجو  یبهرا  صهرفاً  ههم آن یاانهه يارقادر به ارائه خدمات  هاآندرصد 

 یجسهتجو  ینداشتند و حته  یاانهيراگر امکان ارائه خدمات يدرصد د 1/67كتابخانه بودند. 

 یدر حهال ن يه ارد. یه انجهام گ  یدسهت  طهور بهه و  دانبرگهق ياز طر ستيبایمز یمناب، كتابخانه ن

 ی: بخهش خهدمات عمهوم   نهد كیمه ح ين خصهوص تصهر  يه در ا 1-7-6كهه اسهتاندارد   است 

 یهها شهرفت یپو  یرسهان اطهالع ن ينو یهاوهیش و باا باشد يد فعال و پويبا یكتابخانه دانشگاه

از  یشهتر یات بیه جزئ 9شهماره   جهدول  (.74ص  همهان. باشهد ر هماهنهگ و همگهام    فنّاورانه

 .دهدیمرا نشان  موردبررسیجامعه  یاانهيرات خدمات یوضع

 باشهند یمه  یرساناطالعفاقد ارتباط با هرگونه شبکه  یاشکدهدان یهاكتابخانهدرصد  11

هسهتند.   یرسهان اطهالع  یهها شهبکه ارتبهاط بها    یكهه دارا  انهد كهرده درصد اظیهار   73و فقط 

-7-6اسهتاندارد   كهه درحالی. اندنکرده موردنرر یهاشبکهبه  ایاشاره كدامهیچ حالدرعین

ن یهمچنهه .كنههدیمه د یههرا تأك یرسههانعاطهال  یهههاشههبکهبهه   یتوسهعه ارتباطههات و دسترسهه  1

 ید امکهان دسترسه  يه با یدانشهگاه  یهاكتابخانه: ديگویمن رابطه يدر از ین 1-7-6استاندارد 

 یهها رسهانه ، ینیاز خهدمات ماشه   یعیف وسیخود را به ط ی، و كارآمد جامعه دانشگاهيسر

 .نترنت، فراهم سهازد يمانند ا یجیان یهاشبکهموجود در  یاطالعات یهاگاهيپاو  یکیالکترون

 (74ص  همان،ر
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 هاكتابخانهدر  ایرایانهت ارائه خدمات یوضع .4عدول 

 درصد عنوان خدمات

 4 موردعالقه یهابرنامه

 %73 رسانیاطالع یهاشبکهارتباط با 

 %79/1 یاطالعات یهابانكاستفاده از 

 %1/31 مناب، كتابخانه یجستجو

 %1/67 ایرايانهفاقد خدمات 

ق يه و از طر یدسهت  صهورت بهه  هاكتابخانهدرصد از  1/67اطالعات در  یابيباز یهاشرو

ق يه كه امکهان جسهتجو از طر   اندگفته هاكتابخانهدرصد از  1/31سر است و فقط یم دانبرگه

 انههدنتوانسههته هههاكتابخانهههاز  كههدامهههیچ، یجههز كتابخانههه مركههزهبهه یانههه وجههود دارد. ولههيرا

 یا شهبکه داخله  يه دانشهکده   یق شهبکه داخله  يه كتابخانهه را از طر  مناب، موجود در یجستجو

 است. پذيرامکانن خدمات فقط در محل كتابخانه يند. ارائه اينما پذيرامکانكتابخانه 

 یمستلزم دانستن بعض هاكتابخانهدر  ارائهقابلاز خدمات  گیریبیره: یخدمات آموزش

 بلکهه ستند یمطل، ن هااز آناز به استفاده در بدو آغن یكه اغلب مراجع است یفن یهاروشاز 

ناقص و  صورتبهش و خطا و سؤال و جواب ممکن است يدر طول مراجعات مکرر با آزما

ه یه ن خصهوص الزم اسهت كهه كل   يآورند. در ا به دسترا  هامیارت یغلط بعضگاه  یا حتي

ان يانشههجود یداشههته باشههند تهها بههرا  یاشههدهینههیبشیپهه یآموزشهه یهههابرنامههه هههاكتابخانههه

اشهاره   1-7-6 اسهتاندارد  زیننه یزم نيدر اند. يارائه نما یلیسال تحص یدر ابتدادالورود يجد

 یهها برنامهه د يه با یدانشهگاه  یهها كتابخانهه : ديه گویمدارد و  یآموزش یهابرنامهن يبه تدو
كاربران با كار و خهدمات كتابخانهه و آمهوزش     یآشنا ساز یدر سطوح مختلف برا یمتنوع

 توانهد یمه  یآموزشه  یهها برنامهن يداشته باشند. ا یاستفاده از مراج، و مناب، كتابشناختنحوه 
 صهورت بهه ا آنکهه  يمند جلسه انجام شود  یط یلیسال تحص یدر ابتدا یررسمیغ صورتبه

 صهورت بهه  یا حته يه دانشهگاه گنجانهده شهود و     یاز دروس مقدمات یکيدر ضمن  تریرسم
 یآموزشه  یهها برنامهه ت و نهوع  یوضع (37ص همان، ر دد.ارائه گر یاریمستقل و اخت یدرس

 آمده است. 1در جدول شماره  موردبررسی یهاكتابخانه
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خدمات  گونهچیه هاكتابخانهدرصد  97/17 ،شودیممشاهده  1كه در جدول  طورهمان

كهه   هسهتند  یه قادر به ارائهه خهدمات آموزشه   یدرصد بق 97/77 ؛ وندينماینمارائه  یآموزش

ك نفههر يهه یعنههياسههت  كيههبهههكيهه هههاآنانههد كههه آمههوزش ز اظیههار كههردهیههن هههاآن همههه

 ید به نررمه یبع ین امر كمياالبته تداوم ، كه رندهیگآموزشنفر  كيبرابر در  دهندهآموزش

ك يه  یلیهر سال تحص یكه در ابتدااست ك كتابخانه اعالم كرده يفقط ان ین ميدر ا .رسد

اعالم كرده كهه   ینه كتابخانه مركزیزم نيدر ا. كندیمداخل كتابخانه برگزار  یتور آموزش

 زیه ننترنهت  يو ا در كتابخانه مورداستفاده افزارنرمانه كتابخانه آموزش استفاده از يرا در بخش

 .شودیمارائه  یمورد صورتبه یگاه

 هاكتابخانهدر  یت و نوع خدمات آموزشیوضع .5عدول 

 درصد یفراوان ینوع خدمات آموزش

 66.61 74 یدمات آموزشفاقد خ

 76.66 7 كيبهكي یآموزش حضور

 4 4 ك به مندي یآموزش حضور

 4 4 یآموزش ین راهنمايتدو

 76.66 7 یتور آموزش

 744 77 جم،

 شنهادیو پ یریگجهینت

ت خهدمات  یاغلهب مهوارد وضهع    ،درمجمهوع مشهاهده شهد كهه     آمدهعملبه یهایدر بررس

و هم  د ممرانیهم در دانشگاه شی ،موردبررسیدر جامعه  رائهاقابلو نوع خدمات  شدهارائه

ن يه البتهه ا  دارد. فاصهله ران يه ا یدانشگاه یهاكتابخانه یبا استانداردهاگر يد یهادانشگاهدر 

 هها دانشگاهك از يحاكم است هر هادانشگاهكه در  یطيبوده و با توجه به شرا ینسب هافاصله

از خهدمات   یبهوده و در بعضه   تهر یقهو گهران  يبهه د  از خدمات نسبت یممکن است در بعض

ن است كه در خدمات ياز ا ین حال، شواهد حاكیباشد. در هم ترفیضع ینسب طوربهگر يد

 یهها كتابخانهه کسان اسهت و در  يط يشرا یو تلفن یو مرج، حضور یپاسخ گوئمانند  یسنت

ز آمههوزش یههنو  ایرايانهههن يدر خههدمات نههو  ديههآیمهه. بههه نرههر  شههودیمههمختلههف ارائههه 

دانشهگاه   یهها كتابخانهه خهدمات در   گونهه نياط متفاوت است و ارائه يشرا كنندگانمراجعه
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 درهرحالبرخوردار است.  ین تریپائ یاز سطح نسب ید ممران نسبت به دانشگاه فردوسیشی

 موردبررسهی  یهها كتابخانهه در  ارائهه قابهل ت خدمات یبیبود نوع و وضع یالزم است كه برا

 برسد یده شود تا خدمات به سطح قابل قبولیشيدان یداتیتمی

كه  ی، خدماتموردبررسی جامعهحاصل، در  یهاافتهي بر اساسجه گرفت كه ینت توانیم

ن يتحوالت نهو  یداشته و كمتر از رنگ و بو ی، عمدتاً قالب سنتشودیمارائه  هاكتابخانهدر 

بهوده و حضهور    یكاربرمهدار روح  یدارا ژهيه وبهه كه  یبرخوردار است. آن دسته از خدمات

و  ایكتابخانهه بهین در خدمات باشد، مانند امانت  یاز ترق یاجلوه تواندیمدر كتابخانه  هاآن

 طهور بهه نکهه  يا ايه و  شهوند ینمه ارائهه   موردبررسی یهاكتابخانها در ي، رسانیاطالعخدمات 

حاكم است كه  یطيشرا هاكتابخانهن يدر ا درمجموعشوند. یارائه م یكارآمد ریو غناقص 

خهدمات   تهك تهك  سهه يمقادارد.  یاریفاصهله بسه   یط مطلوب و مترقه يك شرايمتأسفانه از 

بهاً  ينشهان داد كهه تقر   یدانشهگاه  یهها كتابخانهه  یبها اسهتانداردها   ین بررسه يه در ا موردنرر

خهدمت   جامعهه سهت و  یبرابر بها اسهتاندارد ن   هاكتابخانهن يدر ا شدهارائهك از خدمات يچیه

در  آمهده دستبهنتايج  ست.ین مندبیرهن كتابخانه يافت خدمات استاندارد در اياز در رندهیگ

در پیشینه پژوهش دارند و همسهو بها    شدهبررسی یهاپژوهشاين پژوهش مطابقت زيادی با 

نهوين   یهها یفنهاور بهر كهاربر داری خهدمات و همگهام بها       تأكیهد  موردبررسی یهاپژوهش

در  شهده بررسهی  یهها پهژوهش هماننهد تمهام    ج پژوهش حاضهر اطالعاتی دارد. همچنین نتاي

 ارائهه قابلو  شدهفيتعرو انترارات كاربران با خدمات  هاخواستهنشان از عدم انطبا   نهیشیپ

 .دهدیم

 :ر انجام شوديموارد ز كه شودیمشنیاد ینه پین زميدر الذا 

 و  هها بخهش الن ه مسلویو به كل شدهيیشناسا سطوح استاندارد ،در ارائه خدمات

 رد.یمالک عمل قرار گ كاركنان كتابخانه آموزش داده شود تا

  قهرار   هابخشز در دستور كار ین نيو خدمات نو متنوع شود هاكتابخانهخدمات

آمهوزش   كتابدارانبه  یآموزش یهاكارگاه یلزوم با برگزار در صورت .ردیگ

 الزم داده شود.
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 ت مطلهوب  یه فیجاد انعطهاف و ك يحاظ ابه ل رسانیاطالع یفیشتر به خدمات كیب

 .پرداخته شود یتریجد صورتبهبه مناب،،  یدسترس

  ابد و به حد استاندارد برسد.يش يافزا هاكتابخانهزمان ارائه خدمات در 

 ماننهد   يیهها تیه فعال رد.یانجام گ یشتریتالش ب ینه ارائه خدمات آموزشیدر زم

 رد.ینه قرار گموظف كتابخا یهابرنامهجزء  یآموزش ینوارها

  شود. یشتریت آن توجه بیفی، به كایرايانهضمن ارائه خدمات 

 منابع

سههنجش كیفیههت خههدمات   سهههيمقا (.7311ر اهللرحمههت، سههید فتههاحی ؛نجمههه ،بابهها غیبههی

دانشگاه فردوسی از ديدگاه كهاربران و كتابهداران بها اسهتفاده از ابهزار       یهاكتابخانه

 .711-711(، 9ر77، رسانیطالعافصلنامه كتابداری و  . اليب كوآل

دانشهگاه فردوسهی مشهید و     یهاكتابخانه. پژوهشی پیرامون وضعیت (7314ر یمیرپريرخ، 

مشهید:   طهرح پژوهشهی.   .هها كتابخانهه  رسهانی اطهالع ارائه الگوی مناسب برای نرهام  

 دانشگاه فردوسی مشید.

. گاهی ايهران ه تیهران    دانشه  یهها كتابخانهه اسهتانداردهای  (. 7317ر نيریشخالقی(، ر یتعاون

 تیران: كتابخانه ملی ايران.

 دانشهگاهی  یهاكتابخانه(. بررسی نگرش كاربران 7344سمانه ر، محمد؛ كريمی، زادهحسن

فصهلنامه  دانشهگاهی.   یهها كتابخانهه در زمینه ارائه خدمات عمهومی الکترونیکهی در   

 .11-91(، 79ر9، و فناوری اطالعات رسانیاطالععلوم كتابداری و  یشناسدانش 

: حلقهه مفقهوده در   یاكتابخانهه  خهدمات  (.7314ر یكرمه نهوراهلل  كرمهی،   ؛اكبهر یعل، خاصه

 یدههههسهههازمانمطالعهههات ملهههی و  آمهههوزش الکترونیکهههی در ايهههران یههههابرنامهههه

 .791-733(،7ر77،اطالعات

استفاده از مدل تحلیل شهکاف  (. 7314بتول ر ،رجبی پور میبدی؛ علیرضا، رجبی پور میبدی

ی بررسی كیفیت خدمات كتابخانهه: گزارشهی از دانشهگاه علهوم پزشهکی شهیید       برا

 .16 -64(،7ر77،اطالعات یدهسازمانمطالعات ملی و . صدوقی يزد
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بها   ايجهاد خهدمات الکترونیکهی    یسهنج امکهان (. 7347ر هیمرضه زارعی، ههاجر؛ سهکندری،   

المی واحهد  مركزی دانشهگاه آزاد اسه   كتابخانهمطالعه موردی:  كاربر محور دگاهيد

و  رسهانی اطهالع علهوم كتابهداری و   ر یشناسه فصلنامه دانش علوم و تحقیقات تیران. 

 .93-73(، 73ر6، فناوری اطالعات(

دانشهگاه   یهها كتابخانهه (. بررسهی كیفیهت خهدمات در    7344اكهرم ر غفاری، سعید؛ كرانی، 

علهوم  ر یشناسه فصهلنامه دانهش   علوم پزشکی كرمانشاه از طريق مدل اليهب كهوال.   

 .61-13(، 77ر3 و فناوری اطالعات(، رسانیاطالعكتابداری و 

(. بررسی اثربخشی و رابطهه ابعهاد كیفیهت خهدمات كتابخانهه مركهزی       7344احمد رلطفیان، 

 .11-34(، 9ر7، فناوری دانش ودانشگاه فردوسی مشید. 

شهیید   (. میزان رضايت مراجعان به كتابخانه دانشکده ادبیهات دانشهگاه  7311ر یعلمرادمند، 

 .749-711، 61، اطالعات یدهسازمانمطالعات ملی و  ممران اهواز.

ارزيهابی كیفیهت خهدمات    ( 7347رعاطفهه  ، سعید؛ زارعهی  ،؛ غفاری میدی، مراديان تمجید

فصهلنامه  . های دانشگاه علوم پزشکی همدان از طريق مهدل تحلیهل شهکاف   كتابخانه

 .76-7(،7ر7، و خدمات اطالعاتی هانرام

(. سنجش كیفیت خدمات كتابخانه مركهزی  7347ر مید؛ ولی زاده حقی، سعیده.مقدسی، ح

بها اسهتفاده از مهدل اليهب      از ديهدگاه كهاربران   شهیید بیشهتی   دانشگاه علوم پزشکی

، و فنهاوری اطالعهات(   رسهانی اطالععلوم كتابداری و ر یشناسفصلنامه دانش كوال. 

 .741-44(، 74ر6
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