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مرور  :یهای عمومیری مشتری در کتابخانهگیری مفهوم تحویل آسان و سیار در فراگبه کار

 مندظامن
 2 شهناز خادمی زاده / 1آزاده نامداری

 : چکیده

ی و سوگیری مفهوم تحویل آسان و سیار در سمت کارها در استفاده از بهبررسی پژوهش برمند نظاممروری  ،: هدف از این پژوهشهدف

گرفته  صورتهای ها و خلاء پژوهشی موجود در پژوهششناسایی و کاربرد آن در کتابخانههای عمومی به منظور فراگیری مشتری در کتابخانه

 .باشدهای بعدی میشده جهت تکمیل پژوهش

پایگاه اطلاعاتی خارجی بین  7و  فارسیپایگاه  5های مرتبط در پژوهش است بدین منظورمندنظامپژوهش مرورروش  :وهشپژ روش

  .جستجو و شناسایی گردید 4831 تا  4831های سال

این  ها برایترین آنمورد از مرتبط02 ها توسط پژوهشگران تعدادژوهشپپژوهش حاصل جست و جو بود که بعد از کنترل و بررسی     

  د.پژوهش استفاده شدن

 :  هایافته

از  نامه بود و در خارج از ایران با ترکیبیهای انجام شده در ایران با رویکرد کمی و با استفاده از ابزار پرسشهشوها نشان داد روش پژیافته

  .نامه و مصاحبه بوددو رویکرد کمی و کیفی و ابزار مورد استفاده پرسش

توانند ای عمومی میهمدیران و کتابداران کتابخانه، ه با توجه به نقش دگرگونی فناوریک ،ها نشان دادحاصل از پژوهش: نتایج گیرینتیجه

اه گیری بازار جایگمشتری و جهتهای جلب مدل ،ارائه درب منزل ،هایی از جمله خدمات مبتنی بر تحویل آسان و سیارگیری روشکاربا به

  .مدار و رضایت مشتری بهبود بخشندهای مشتریدر راستای دادن سرویس حرفه خود را

 های عمومیکتابخانه -سیار -تحویل آسان:  اهواژه کلید

 مقدمه:-1
ه داشت و عهدهایی نه چندان دور مهمترین رسانه فرهنگی بود که وظیفه انتقال معرفت تجربه و اطلاعات بشر را بر کتاب در سال

گیرد )سلمانی های الکترونیکی با وجود داشتن رقیبانی توانا همچنان در بالاترین رتبه از نظر میزان استفاده قرار میرسانهامروزه در عصر 

های منتشر شده در ایران توسط نهادهایی چون شورای کتاب کودک و کانون پرورش سالانه بخشی از کتاب(. 438 :4831، شنوند

مراجعان  (parirokh &majdi ،4833پریرخ و مجدید)شونهای مناسب برگزیده میکتاب فکری کودکان و نوجوانان به عنوان

معه کتاب به ب بخشی از جامراجعان کتااین بنابرایی باشند توانند زیر بنا و آینده هر جامعهجامعه کتاب میبخشی ازبه عنوان کتاب 

 دارند کره این نظام اطلاعاتی نقشگیری پیافرادی که در شکلآیند پس تحویل آسان و سیار و راحتی استفاده به عنوان شمار می

 .ستندرو به رو ههایی که در بیشتر موارد در دریافت کتاب وجود دارد مشکل با ،خواهان کتاباین افراد  .همیت بسیار زیادی داردا

عهده نهادهای بزرگ و کوچک  بر ها نقش دارند این وظیفهاعضای جامعه در زودودن این مشکلتوان گفت که همهبه تقریب می

 مخاطبانهای ایی ویژه در زودودن مشکلها به نوعی و با وسیله( هر کدام از آنهای بزرگتر استهای دولتی و نظام)سازمانجامعه

 گنجدها میرت آناایی که در دامنه تخصص و مهقش داشته باشند و باید تا اندازهتوانند در این فرایند نکنند کتابداران نیز میتلاش می

ری بر گذ .شودها پرداختهها و مهمتر از همه زودودن این مشکلها دلیل آنبنابراین لازم است به بررسی این پراکنش کنند تلاش

  وضعیت موجود گواهی این مسئله به عنوان چالش این پژوهش بوده است. 
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های گوناگونی برای این واژه بیان شده در این جا به تعریفپخش کتاب مفهوم جدیدی نیست با این وجود های تعریف و مزیت

  .شودها اشاره میبرخی از این تعریف

دید فرهنگی توان عناصر جتعریف اول : چون کتاب ابزار مناسبی برای تغییر فرهنگ است و یکی از عواملی است که به کمک آن می

مردم آن زمان از کتاب ایجاد کرد جهت آموزش و دگرگون کردن عقاید  را در ذهن خواننده انتقال داد و ترکیب جدیدی را در او

 .(amani،4837 :80امانی)استفاده شد

 آوردن زمینهگی فرد یک فرصت مناسب برای فراهمخوانی شخصی و عمومی در محیط زندوجود کتاب و کتاب تعریف دوم:

 ممطلوب انجافاده از امکانات کتابخانه به نحواستشود که مندی به کتابخوانی است ولی در جاهایی دیده میعلاقه

 .(83ص،gharibiغریبی)گیردنمی

 .بنابراین در همین راستا پخش کتاب به عنوان ابزار استفاده در توسعه کتاب انتخاب گردید

ار گیری این رو به کاز هستندای خاص خودش را نیازمند هکه کتاب اایی هستند مثل افراد نابینا و ناشنودارای نیازهای ویژه نمشتریا

  .ها را بهبود بخشد و ترمیم نمایدهای آنبخش کاستیایی اثرکه ممکن است به گونه 4فنون غیر مستقیم مانند تحویل آسان و سیار

عدم با رد وامشوند که در بیشتر هایی میاطلاعاتی مختلف دچار مشکلها و نیازهایایی به دلیل داشتن تقاضااین مشتریان کتابخانه

کل تواند برای این مششود که کتابدار چگونه میح میمطرحال این پرسش ها مواجه هستند عدم مراجعه و مانند آن  ،دسترسی آسان

ها پاسخ ششود به این پرسچیست در این پژوهش تلاش می تلاش های او برای اینکند و ابزار و وسیلهو جذب فراگیری مشتری تلاش 

رداخته ماندن ثبات و ترویج مطالعه پ ،های دسترسی مراجعان و مشتریانهمچنین به بیان اثر پخش کتاب بر کاهش اختلالشود و داده

  . شودمی

  ،های عمومی و کاهش نگرانیر فراگیری جذب مشتری در کتابخانهاین پژوهش با هدف بررسی تاثیر تحویل آسان و سیار ب

ایی هست ان و جامعه مورد تقاضای کتابخانهخوهایی که در جامعه کتابمشکل ،اییدسترسی به منابع کتابخانه ، های تقاضاشکایت

 .گیردجام میهای عمومی انجذب در کتابخانهها و تغییر کلی طرز رفتار مشتریان با فرایند تحویل آسان و سیار در فراگیری مشکل

 :های داخلی و خارجیپیشینه
ی هاهاعاتی انجام شد که بر پایه یافتهای پخش کتاب در رفع نیازهای اطلدج از کشور بر اثر بخشی رویکرچندی در خارهای هشوپژ

 .ردندکهای عمومی را بیان میترسی مشتریان و مراجعان کتابخانهی که در دسیهااختلالبه دست آمده تاثیر پخش کتاب بر

های عمومی نیز به عنوان یک نهاد اجتماعی جاد اعتماد اجتماعی نقش کتابخانهایبا توجه به نقش نهادهای اجتماعی مختلف در 

، امریکا و ژنرو، ی عمومی کشورهایی همچون استرالیاهاجه به بررسی این نقش در کتابخانهتواند جای بحث و پژوهش باشد با تومی

 ،,0222coxa et all، Audanson,2005، 0225Hillenbrand های محققانی مانند:و در پژوهشبرخی کشورهای دیگر 

Bundy, cohen, Feldstein,2003  یهاشود که آیا کتابخانههای عمومی مدرن هستند این سوال مطرح میکه دارای کتابخانه 

را  توانند نقش تحویل آسان و سیار کتابایی در کشور از وضعیت مناسبی برخوردار هستند میعمومی که از نظر خدمات کتابخانه

توان بگیرد؟ و چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا های عمومی چگونه صورت مییجاد اعتماد اجتماعی در کتابخانهانجام دهند و ا

  .از این ظرفیت موجود در جامعه بهره برد

ت کتاب به نطرح اما .پرداخت های پستیطرح امانت کتاب به طریق پستی با عنوان کتابخانه( به بررسی mousavi،4874)موسوی

تصویب و  4811از سوی معاونت هماهنگی مناطق وقت به شورای معاونین کانون پیشنهادشد سپس در اواخر مرداد  طریق پستی ابتدا
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نیز زیر نظر  74در اوایل مهر ماه همان سال طرح آزمایشی آن زیر نظر حوزه هماهنگی امور استانها در سطح روستاها آغاز شد از سال 

اطق محروم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار گرفت و خدمات خود را در درجه اول به مناطق محروم موزه امور من

توانست تا نزدیک به خط اول جبهه حضور پیدا کرده و در محل مناسبی واحد سیار به دلیل کیفیت مطلوب اتومبیل می .اختصاص داد

اقدام نماید اگر در محل استقرار امکان نمایش مستقیم وجود داشت واحد سیار با توجه به موقعیت منطقه نسبت به ارائه خدمات 

توانست با استفاده از ویدئو و تلویزیون و پروژکتور به نمایش فیلم پرداخته یا کتاب به امانت دهد در غیر این صورت واحد فقط می

مومی فرهنگی کودکان و نوجوانان از طریق قراردادن در سازی عاین طرح کمک به زمینه یاهدا دادبه علاقه مندان کتاب امانت می

سوالات  پاسخگویی بهو هنری  ،های ادبیشناسایی برخی استعدادهای خاص و کمکهای ویژه با اعضا در زمینه فعالیت ،هادسترس آن

ی هنری ضا با مراکز فرهنگفراهم نمودن زمینه برقراری ارتباط حضوری اع ،کار کودکان ،های تخصصیکودکان و نوجوانان در زمینه

  را موجب شد. کانون

، لهای عمومی سیار به شکل اتومبیاستفاده از کتابخانه ( به بررسی کتابخانه های عمومی سیار پرداخت.shokohi، 4874)شکویی

ای است ازندهسدهند اقدام صندوق یا پاکت پستی به خصوص برای روستاییان که اکثر نوسوادان و کم سوادان جامعه را تشکیل می

ای مناطق و اخههای شتوانند با کمک گرفتن از کتابخانههای عمومی باید به آن توجه لازم را بنمایند شهرهای بزرگ میکه کتابخانه

 .های سیار برای بزرگسالان و کودکان به توزیع مناسب و دسترس پذیر ساختن مواد خواندنی اقدام نماینداستفاده از کتابخانه

ا به جامعه کنندگان و خریداران خدماتی رتوانند با سفارش دادن نشریات برای استفادهباشند میقی که فاقد کتابفروشی میدر مناط

رایجاد د های اولیهازقدم یکیآمدهای خوداضافه کند دربه  هاخود ارائه دهد و در ضمن با اضافه کردن مبلغ مختصری به قیمت کتاب

های تابخانهباشدبرنامه ساختمانی کای میهای منطقهروستایی علی رغم زیر بنای ناقص عبارتنداز ایجاد کتابخانههای های کتابخانهنظام

های آغاز شد این کتابخانه 4335در سال   tawau keningau Sandakanجهت  ایهای منطقهبرای کتابخانه sabahایالت 

ه حساب های سیار نیز بهای سیار مشغول خدمت خواهند بود و مرکز کتابخانههای فرعی و کتابخانهمحلی به عنوان مرکز کتابخانه

 .خواهند آمد

بتوانند بر مشکلات مربوط به عدم وجود جاده در نقاط دور دست فائق آید باید اقدامات   sabahهای دولتی برای این که کتابخانه

های سیار در حال حاضر وانتهای شش الی هشت تنی برای کتابخانه زیر را به عمل آورد وسایل حمل و نقل کوچک به عنوان کتابخانه

 kudat tawauهای سیار به مدارس روستاها در باشند این کتابخانهسیار واقع در این ایالت مشغول فعالیت می

sadakankeningaubeaufert   و روستاهای حوالیketakinabalu  کنند ضمن این خدمات کتابخانه ای را فراهم می

ها و مسیرهای قابل کشتیرانی مورد استفاده قرارداد از وانتهای کوچکتر مانند توان در مسیر رودخانهکه وسایل نقلیه سنگین وزن را می

teyota4wklsuzu  های مناسب ندارند استفاده کرددورترین نقاط که جاده توان برای دسترسی بهمی.  

های سیار را دایر نمود از طرح جعبه کتاب یا امانت های مطالعه یا کتابخانهبه اتاق برای روستایی که نتوان در آنجا خدمات مربوط

ط مختلف کمک از موسسات دیگر را که به نقااحتمال دریافت   sabahکتابخانه دولتی  کنندمی دادن تعداد زیادی از کتابها را پیاده

 .نددادهای کتاب مورد بررسی قرار خواهکنند برای محل محمولهسفر می

اپرپ از طریق کتاب پرداخت مطالعه و تقویت فرهنگدر  4شبکه اپربدر پژوهش خویش به بررسی نقش ( 4874)فدایی عراقی، 

ها از کند رسیدن به سواد پایا و عادت مطالعه مستمر برای همه توسعه کیفیت کتابشبکه تخصصی خود تسهیلات زیر را فراهم می

ی سیار هاخوانندگان جنبی و مواد سواد آموزی ایجاد و گسترش مراکز خواندنی روستایی و کتابخانههای کودکان جمله کتاب
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یتی برای ارتقای های تربتقویت منابع به ویژه منبع انسانی از طریق حمایت برنامه، های ملیها و زیر ساختظرفیت، هاتقویت قابلیت

اشخاص و  ،هااصالتا اعضای این شبکه باید به سازمان، بیت و بنیان صنعت کتابها از جمله ترها تولید و توزیع مهارتسطح کتاب

خوانی تابدر زمینه کتاب و ک .هایی محدود شود که در کار نشر ارتقاء و توسعه کتاب و کتابخوانی و توزیع کتاب مشغواندپروژه

ر راه منظور از بین بردن هر چه بیشتر موانع موجود بر س ایی بههای منطقهها و فعالیتخط مشی بر ارتقا سطح خواندن تقویت قابلیت

 . ها و کتاب به طور کلی استوار استهای درسی کتابخانهگردش جهانی کتاب و توسعه کتاب

روشگاه ف در توزیع کتاب پرداخت. فروشگاه اینترنتی آمازون در پژوهش خویش به بررسی نقش(maktabifard،4831)مکتبی فرد

های دنیا در فضای مجازی است که ابتدا کار خود را با فروش کتاب آغاز در حال حاضر یکی از بزرگترین فروشگاه آمازوناینترنتی 

بفروشی شود افرادی که ممکن است به طور مستقیم به کتاکرد و هنوز هم به عنوان معتبرترین مرجع خرید کتاب از اینترنت شناخته می

سفرهای درون شهری برایشان دشوار باشد بیشتر از شیوه خرید اینترنتی کتاب با مزیت صرفه جویی در دسترسی نداشته باشند یا انجام 

 .کردراموشکنند هر چند تمایل درونی خریداران به تورق و لمس کتاب را نباید فهای رفت و آمد استقبال می زمان و کاهش هزینه

کنند ها فکر میکارکنان کتابفروشیها پرداخت.  ها و کتابخانهابفروشی(در پژوهش خویش به بررسی ارتباط میان کت0247، 4)بیل 

ها در حال تلاش کردن هستند تا کتاب متنی را بیرون از کتابخانه به فروش برسانند شواهدی که از ایجاد و یاخصومت که کتابخانه

ها باید هکنند کتابخانجه و بررسی حمایت نمیکه از یک نتیداردها وجودهای دانشگاهی و محتویات کتابفروشیمیان کتابخانه

ا برای یک دانشگاه هها را در جلوترین گام در نظر بگیرند ارتباطی که میان کتابخانه و کتابفروشی وجود دارد هر دوی آنکتابفروشی

شود در واقع جایگزین های داخلی و محیط آموزشی را شامل میدهند و به طور عمیقی استفاده از کتابخانهدرخواست اشتراک می

  .یک شیوه و روش بزرگ است تا وقتی که بحث را شروع کنند

کردن  حل قرار دهند در متنی را دور از دسترس کتاب کنند های دانشگاهی قصد دارند که چه طور شروع به پیشرفتکتابخانه

ها یا به طور آسانی و راحت روی کتابفروشی ها برهایی در مورد اثرات آنسوالکه ها ممکن است ترجیح داده باشدمحتویات آن

 .ها را به سمت عقب فشار دهندکتابفروشی

کی از مجراهای ییونسکو  .پرداخت های روستایی هلندو کتابخانه ( به بررسی نقش یونسکو در تولید و توزیع کتاب0،0221شپسترا) 

ید و همایی متخصصان در مورد تولگرد.در کشور است عمومی یهاها شبکه کتابخانهترین آنید مناسبمناسب توزیع اطلاعات و شا

های میلادی در کشور هلند کتابخانه 4352از دهه  .کز یونسکو در توکیو برگزارشدربه وسیله م 4311توزیع کتاب در آسیا در سال 

حمایتی  -ایی های حرفهها به سازمانن آندر ضم کردندهای روستایی خدمت میها ابتدا به کتابخانهایم این کتابخانهاستانی را شناخته

ای یک فروشند هر کتابخانهشان را به هر نوع کتابخانه بزرگ یا کوچکی میشان را قرض داده و محصولاتاند که خدماتمبدل شده

  .او ارائه گردد مشتری تلقی شده و حق انتخاب این که چه چیزی به

ارایی های عمومی در ککتابخانههای عمومی در گردش کتاب پرداخت. ( در پژوهش خویش به بررسی فعالیت کتابخانه0224، 8)نیل

های عمومی در جهت ارائه خدمات درصد فعالیت کتابخانه 35کنند ارائه کتاب و رشد مردم از طریق مطالعه بسیار خوب عمل می

طور ها و به نآ گفتگو درباره، به خوانندگان درباره آثار خاصی در پیدا کردن کتاب گردش کتاب است کتابدارها همواره در توصیه

ها نیازمند خانهادارات مربوط به کتابو هامسئولان کتابخانه،  اند کتابدارهات موفق بوده و عملکرد خوبی داشتهکلی درباره اندیشه معرف

  .هاستانهکتابخ خوانی وظیفه اصلیاند که تشویق به کتابلهأدرک این مس

                                            

1. bell 

2. SHepstera  

3.Nell  
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است که ری خدمت دیگ کتابخانه سیار اسباب بازی پرداخت. کتابخانه سیار اسباب بازی(  به بررسی نقش 0220، 4)نگیان لیک چون

ی که دور از کتابخانه اصلی هستند ها اسباب بازی و کتاب را به نقاطاین کتابخانهشودارائه می هادر شماری از این کتابخانه

ها شود در شماری از آنها مشاهده میبرگزاری جلسات دیدار با والدین از خدماتی است که در برخی از این کتابخانهبرند می

 .ودشهایی به منظور برقراری ارتباط بین والدین اعضای کتابخانه و همچنین والدین با متخصصان کودک برگزار میدوره

موسسات فوق  در ترویج کتاب پرداخت. و مرکز ملی برای ادبیات کودکان nbt -cbtموسسات به بررسی نقش  (7022، 0 رامایا )

باید  باشد این موسساتدر سطح ملی تاسیس شدند و باید در ایجاد علاقه و عادت مطالعه نیز یک عامل بازدارنده برای مردم فقیر می

ن مردم به برای پیشبرد عادت مطالعه در بی موسسات اقدام این اهای کشور هندوستان منتشر کنند اما تا حالهای بیشتری به زبانکتاب

 .اندعمل نیاورده

 ،های سیارکتابخانه ،کتابیهدایا و یادگارهای،کتاب بازارهای ،کتاب هایوفستیوال هانمایشگاه ،حفظ و استمرار عادت مطالعه

ها در روستاها و مناطق شهری که درآن شوندمیسازی وهمگانی کردن ترویج کتاب محسوب از اموری برای پیادهصنایع کتاب 

خواهند نمی های سیار به تعدادی زیاد از مردم کههای سیار فعال باشند حتی کتابفروشیاند باید کتابخانهها تاسیس نشدهکتابخانه

های مردم آورده نهرا به در خا هاهای سیار کتابتوانند موثر واقع شوند این کتابفروشیها بروند میبرای خرید کتاب به کتابفروشی

 .آوردمیها را از حالت خوانندگان بالقوه به صورت خوانندگان واقعی درو آن

 های بزرگ پرداخت ها و کتابفروشیدر پژوهش خویش به بررسی نقش بنیاد بنتون و رشد کتابخانه (8،0221هیمیتر)

ثل اتمسفر) ها در قیمت کمتر در یک کتابخانه به فروش بروند متابدهند که کهای بزرگ و پیشرفته بیشتر ترجیح میکتابفروشی

بینند اگر ها میهای بزرگ را به عنوان رقیب با کتابخانهها کتابفروشیبه این پی برد که بیشتر آمریکایی 4331هوا( بنیاد بنتون در 

های بزرگ که ثر اساسی و کلی رشد کتابفروشیکنند اهای مشابه شرکت میهای عمومی در فعالیتها و کتابخانهچه کتابفروشی

 ها هست مسدود شده است.بر روی شرایطی که کتابخانه دارد و مرورهای خوبی که بر روی موضوعات و ویرایش

کنند امکاناتی را و چون به دلیل دخالت عوامل بازار شکست و نامیدی دارد بر طبق تئوری اقتصاد خدمات عمومی اغلب فراهم می

 آورند بیشترین میزانآورند سطح مطلوبی از خدمات را در یک قسمت) در حد بضاعت( شود را فراهم میاجتماع فراهم میدر کل 

گرایی انگیزش و تحرک هست برای استفاده از خدمات عمومی باید افزایش یابد یک تر که حاصل هماز خدمات در قسمت پایین

تابخانه های عمومی رادرک کرد زیرا کفروشی، صنعت کتاب و کتابخانهابطه میان خردهتوان فهمید از این و رمثال اساسی و کلی می

دهند که تجویز به رشد و افزایش تعداد زیادی که به طور های عمومی به طور اساسی ارزشمند هستند جمعیت انبوه ترجیح می

ودشان و یا ها به فعالیت بیشتر برای ارتقا خخانهکنند کتابهای گران را مجبور میآسانی ممکن است در دسترس باشد کتابفروشی

 .خدمات دیگرشان که از سرمایه خود مطمئن شوند

 روش پژوهش 

ارائه شده در پژوهش استفاده  هایاز موجودیمندنظاممراحل مرور  آوریاست که برای گرداختار یافتهشیوه پژوهش فعلی مرور س

که انتخاب کتاب مناسب در روند  پخش کتاب موضوع بسیار  زیرادر این پژوهش مرور در سه مرحله انجام گرفته است  .استشده

  .مهمی است

 ( 1)گام طراحی مرور 1-1

                                            

1 .Negyan lig chon 

2. ramaiah  
 hemmeter .3  
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  .استهای زیر انجام گرفتهتعیین شده است در این گام عمل های مرور در گام طراحیهدف

 

 

 ها شناختن نیاز به مرور پژوهش 2-1-1
ود ر موجتغییخواهند در محیط پرها میتعیین شد که اگر کتابخانه 4گام  شده درصورت گرفتههای ها و پژوهشبا بررسی اسناد و متن

ومی باید با های عمایی بزنند در این راستا کتابخانهی بر تفکر حرفههای مبنکنند باید دست به کسب راه فکرفقط به ماندگاری 

ز این ا در این راه گام بردارند های کاربرانسیار و تکیه بر نیازها و درخواستهای سیار و تحویل آسان و یکتابفروشسودمندی از 

ائه در ساختار ار جهتیار در حیطه و قلمرو تحویل آسان و سیار و کتابفروشی سدر  های صورت گرفته شدهجهت با تمرکز به پژوهش

  .رددا تهای عمومی ضرورو متن کتابخانه

 های پژوهش پرسش 2-1-2
دادن خدمات و سرویس دهی هایی در زمینه تحویل آسان و سیار برای ها و بخشهای صورت گرفته شده از چه مفهومدر پژوهش -4

 ؟استهای عمومی استفاده شدهکتابخانهبه 

جامعه پژوهش های عمومی از جهت کتابخانهو سیار برای دادن خدمات های صورت گرفته شده در زمینه تحویل آسان پژوهش -0 

 ؟ در چه موقعیتی بودند

 اطلاعاتی و منابع اطلاعاتی اعتبار یافته و متناسب  هایپایگاهشناخت  2-1-3
 ،نورمگز ،لیکاسیوی ،)ایرانداکاسایی منابع اطلاعاتی کتابشناختیدهی به سوالات اساسی مطرح شده در بالا اقدام به شندر جهت جواب

 .شد(یبلگیگا،آجدو،اسکوپوس،لستا ،امرلاد،دایرکتساینس ،اسکالر)گوگلسید و پورتال جامع علوم انسانی( و انگلیسی

حیطه زمانی برای منابع خارجی لحاظ شده است و  ترینانتهایی به عنوان 0247به عنوان منشاء جستجو 4322مند مدر این مرور سیست

 .ها لحاظ گردیده استترین زمان پراکنش پژوهشبه عنوان انتهایی 4837به عنوان نقطه شروع و  48 31برای منابع داخلی نیز

 ( 2)گام هامرور پیشینه 2-2
ت کتابشناختی اطلاعاهای های عمومی ما قبل به جستجو در پایگاهکتابخانه متناسبگیری از منابع پژوهشی کاربهو  بازیابی جهتدر 

ان چکیده و و بازیابی منابع جامع و متناسب با عنو های اخصکلید واژهو 4های بولیجستجوها با استفاده ازعملگر .استاقدام گردیده

 .استکلید واژه صورت گرفته

ن مرور منسجم از ای.ودبتخصصی و غیره صورت گرفته  ،ملی ،)شامل دانشگاهیهااقسام دیگر کتابخانه هایی کهبه همین جهت پژوهش

 رقم به زبان انگلیسی و 1پژوهش که 02 های پژوهش موجود سرانجام تعدادیبا لحاظ کردن حذفیات و ویژگ حذف گردیدند

  .گرفتندمورد برررسی قرار فارسیپژوهش 41

  : هایافته
کارگیری از با به هستند ریزهای عمومی ناگکتابخانه حاکی از آن است اوضاع فعلیحاضردرپژوهش 

ا سودمندی از برا و مراجعان کتابداران های عمومیآسان و سیار در کتابخانه تحویل ،های سیارمانند:کتابفروشی(الگوهای)ترکیبی

های فهد وتوانایی به دست آورند  تا دنهایی برای راحتی و دسترسی آشنا سازو حتی ایجاد پیکقوانین تحویل آسان و سیار

                                            

1. Boolean 
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 ساس این شناساییو بر ا شودگذاری آشنا اثرها به نحوکاربران و مشتریان و نیازهای آنابو .کنندهای عمومی را بیشتر شناساییکتابخانه

ایی بالا هاین رویکرد اثر بخشی کتابخانه را به طور قابل ملاحظ. پردازنددهی خدمات خود میگسترش تولیدات و سرویس کتابخانه به 

های عمومی را هکتابخانبه وظیفه محوله و  داده دیدگاه مثبتی به این کار مفیدها و ارائه تصویری مناسب از کتابخانه برده و در ضمن

  .دهدتغییر و تحول می

 خانهکتابانند م تحویل آسان و سیار یجاد الگوهاینشانگر این است که ادر این پژوهش  ها د تحویل آسان و سیار در کتابخانهمرور اسنا

شامل  است کهشده این الگو از چند قسمت متشکلهای جهان دارا بوده است کتابخانهرا در سطح کاربردسیار کودک بالاترین 

ای فراگیری هشیوه ،رواجاستانداردهای اندهای عمومی توانستهکتابخانه.و اقدامات ترغیبیجهت بر پایی  قیمت جا و مکان ،تولیدات

الگوی اما باز هم جای خالی وجود دارد و این  .هندهای کتابخانه تا حد ممکن ترویج داطلاعات فرهنگی  را در تمام بخش

را مشابه یک راه  آن برند وکار می به هاییتکنیک و وسیله پسباشد میمشابه یک سلسله های کتابخانه سازی در تمام بخشفرهنگ

ها در زیر آمده بررسی پژوهش یافته مهم دیگر در .باشداستار کوشش بیشتری میوورز خاما باز هم جامعه دانش کنندمیکار استفاده 

 است.

 های عمومی ر تحویل آسان و سیار در کتابخانهنقش سازماندهی شده و مدیریتی کتابداران د 3-3
ن باور را داشته ایی را به وجود آورد که کتابداران های عمومی باید اول فضایمدیریت و تنظیم کتابخانهیافته ها حاکی از آن است که  

ان و سیار های تعلیم تحویل آسهای عمومی باید برنامهدر این میان مدیران کتابخانهتحویل آسان و سیار یک برتری هست د که نباش

ت کسب مهار جهتتوانایی و قادر بودن  ایجاد این عمل در جهت .می برای کتابداران را ایجاد کنندهای تعلیاجرای کارگاه :شامل

از  وقتی که کتابداران .شودهای متفاوت در راستای تحویل آسان و سیار میها و ماموریتالگو ها وابداران برای اجرای نقشکت در

 سیار را آغاز کنند که در جهت های تحویل آسان وتوانند جستجوی تکنیکلازمه و ضرورت تحویل آسان و سیار راضی شوند می

مات کتابخانه دهی و خدن و سیار با ترویج و گسترش سرویسل آساله توجه کنند که تحویأآوردن نیازهای کاربران باید به این مسبر

 .ش و پراکنش همین طور مداومت داردرسد بلکه روندی است که بعد از گستربه پایان نمی

ستند که ائلی ههای ارتباط با کاربران و مشتریان مسدهی و خدمات با نیازها و روشتطبیق و سرویسها نشانگر آن است که پژوهش

ی در یری بازار به طور وسیعگسو و های عمومیخانهگیری بازار در سرویس دهی و خدمات کتابها و سوتاثیر شاخه .باید لحاظ شوند

محیط گیری وس به ،سازیلزوم پیاده. گرفته استراهای مدیریت و سازماندهی و تحویل آسان و سیار مورد بررسی و موشکافی قرزمینه

ل کنند در حقیقت کتابداران باید قبو .های عمومی استاندهی فرهنگ سازمانی در کتابخانهسازم لازمهو این بستگی دارد زندگی فرد

د تمام قدرت و یابی کتابخانه هستند و کتابداران بایکنندگان هسته اصلی و نقطه دستمراجعهرا که کاربران مشتریان و این پایه و بنیاد

با  .اطلاعاتی و خدماتی کاربران و مشتریان از اقدامات اساسی در تحویل آسان و سیار است کوشش را در امتداد پاسخگویی نیازهای

ت گهداشن ،سازیآماده،تمام اقدامات ایجادشود که در آن ایی مشتری مدار شمرده میرویکرد کتابخانه سازمان و موسسه وجود این

و در این مسیر  شودمیاطرافیان به آن در نظر گرفته گیری کاربران و سونیازهای مشتریان و  با لحاظ کردن ،و بازیابی و ارائه و عرضه

 .     شودها را شامل میجز پایه اقدامات کتابخانه ،شتریان در حداقل وقت و روش مناسبفقط به تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران و م

های هتریان باقی مانده قسمتی از مشخصپایداری کاربران و مشقت به جلب رضایت افراد و اشخاص و دتمرکز و  دهدها نشان مییافته 

های عمومی است اشاعه و پراکنش افراد و اشخاص به عنوان ماحصل استمرار فرهنگی در سنجش مقدار پیشبرد و کتابخانهاساسی 

بعضی  ر که د استی افراد مدارهاکند و در نهایت هدف فرهنگی در سازمانسازمان را تعیین میفرهنگی  که مقدار پیشبرد  باشدمی

 خدمات تحویل آسان ،مداریی مانند برنامه مشترییهارت دارد با ایجاد و ترسیم برنامهبا این وجود ضروها کم رنگ است پژوهش

ن در ای .و مشتریان و مراجعان قدم بگذارندگیری به سمت جلب حداکثر کاربران شخص محور و همهآورانه های نوعملباو سیار 
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افراد ا را بررسی کرده و با یک برنامه تدوین یافته و مداوم و  ،ی جلب مشتریهاگام ،اصول ،های عمومی باید موانعامتداد کتابخانه

  .ها مشاهده شدکه این اطلاعات در پژوهشاشخاص به کتابخانه را ارتقاء دهندمنسجم عناصر جلب و مانعیت های جلب و جذب 

 

 

 

 شگران در حوزه کتاب برگرفته از مقاله های مختلف و ذکر منابع در منبع:یافته های پژوه1جدول 
 نتایج پژوهشگران تاکید پژوهشگران هدف

تحویل آسان و سیار در 

های سیار کتابفروشی

حرفه ایی در 

های عمومیکتابخانه  

 تاثیر کتاب درمانی

 اثربخشی کتاب درمانی در انگیزش خواندن

 فرهنگی نقش کتاب در استمرار موجودیت

تاکید کتاب عاملی برای رشد و شناخت فرهنگی اخلاقی 

 و اجتماعی

 نوکاریزی محسن و عالم زاده سمیه

 آرایی مهدیه رحیمی مهدی زارع مریم

 سعیدی زهرا

 خنیفر حسین طاهری فاطمه سیار ابوالقاسم

آموزش استفاده و 

 گیری کتابکاربه

نقش سیار کتابفروشی 

سیار در تحویل آسان و 

 هایسیار در کتابخانه

 عمومی

مطالعه مفید و اثر بخش و عوامل مستقیم و غیر مستقیم در 

مطالعه اثر بخش  نقش شبکه اپرپ بر کتاب و مطالعه در 

 تقویت فرهنگ مطالعه

 تشویق مطالعه در میان عامه مردم 

 منافع مطالعه مقدمات برای عادت مطالعه 

وزیع در تتوزیع و نقش تاسیس و گسترش رشد مطالعه 

 شرایط فرهنگی 

 کارهای افزایش مطالعه در جامعه راه

 تولید و اشاعه و مصرف اطلاعات 

 فاصله زیاد سرانه مطالعه 

 

 

 مروتی سهراب و حسن وندی محسن  

 فدایی عراقی 

 شعبانی احمد 

  l.sramaiahشکوهی علی 

 شعبانی احمد 

 سامانیان مصیب 

 زندیان فاطمه 

 سعیدی زهرا 

 شاخص مطالعهارتقاء

سمت گیری بازار در 

سرویس دهی خدمات 

 های عمومیکتابخانه

 توسعه فرهنگ مطالعه

خوانی در رشد و بالندگی ترویج شاخص مطالعه و کتاب

فرهنگ مطالعه ارائه خدمات جنبی با کیفیت بهتر و کمیت 

خوانی بهبود ارتقای عوامل موثر بیشتر  فرهنگ کتاب

اب توزیع توسعه کتاب و خوانی و کتحمایت از کتاب

 کتابخوانی

 خوانی  های عمومی در توسعه فرهنگ کتابنقش کتابخانه

 یق مطالعاتی مردم اشناسایی عل

 مطالعه به عنوان روش کسب اطلاعات 

 تاثیر مطالعه 

 تشویق مردم به مطالعه 

 کیان راد زهرا فهیم نیا فاطمه نقشینه نادر 

 فدایی عراقی 

 میر حسینی

 میر حسینی  

 دی سام 

 واترزبریان شکوهیان حسن 

 مقدس جعفری محمد حسن 

 داورپناه محمدرضا 

 غریبی رضا 

 امانی غفور 

 خنیفر حسین و طاهری فاطمه و سیار ابوالقاسم 

 کاربرد زیاد داشتن
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 خوانی وظیفه اصلی کتابخانه ها تشویق کتاب

 تاکید مطالعه بر قدرت 

 تری از دیگران تصویر نزدیک

 شناخت ابعاد مطالعه مطالعه و ابعاد آن 

 شیوه ویژه مطالعه محدودیت و موانع مطالعه 

 ایجاد عادت مطالعه  

و  خوانی جهت توسعه فرهنگیپرداختن به کتاب و کتاب

 صیانت فرهنگ ملی 

خوانی شخصی و عمومی زمینه علاقه وجود کتاب و کتاب

 مندی به کتابخوانی 

 ها در توسعه کتابخانهنقش کتاب 

 خوانی مطالعه عامل توسعه و ایجاد فرهنگ کتاب

کاربست و تولید 

 اطلاعات

 های برخط های کتابفروشینقش وب سایت

 ایجاد سامانه بر خط کتاب در ایران  

 فروش اینترنتی کتاب 

ها به عنوان جز جدایی ناپذیر در گسترش نقش کتابخانه

 افق ذهنی 

 طاهره خالقی نرگسمحمدی مهدی عنامی 

 امانی غفور  

ی هاآشنایی با شیوه

نوین دسترسی به 

 کتاب دلخواه

 ها گروه بندی سنی برای کتاب وجود ضرورت

 صنایع کتاب 

 های کتاب ها و فستیوالنمایشگاه

 های مورد احتیاج دسترسی به کتاب

 ها بر اساس موضوع سازی کتابمرتب

 

 محمدی مهدی فلسفین سکینه خویدکی سمانه 

 شکوهی علی 

 نگیان لیک چون ترجمه نشانه پاکدامن 

کردن تخصصی

ها و ها در ردهکتاب

 های مختلفرشته

فضا و محیط پیاده 

 سازی

 

 های سیار روستایی کتابخانه

 های عمومی در شهر و روستا ایجاد و گسترش کتابخانه

مانت قصی نقاط کشور طرح اهای پستی به اطرح کتابخانه

پستی  هایکتاب به طریق پستی آموزش خاص کتابخانه

 واحد سیار 

 های عمومی شبکه کتابخانه

 مجراهای مناسب توزیع اطلاعات 

ه ها و توسعهای عمومی در تحقق آرماننقش کتابخانه

 و تعمیق فرهنگ عمومی 

 های عمومی سهم کتابخانه

 استفاده از کتابخانه عمومی سیار 

 حقیقی طلب داریو ش

 موسوی نوشین 

 هره میر حسینی ز

 میر حسینی زهره 

 دی سام ترجمه حسن شکوهیان 

 میر حسینی زهره 

 شکوهی علی 

 شعبانی احمد 

 نگیان لیک چون ترجمه نشانه پاکدامن 

 غیوری زینب 

از بین بردن موانع 

 موجود در دسترسی
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 های سیار تبلیغ وسیع درباره کتابخانه

 های عمومی با فناوری ها تطبیق کتابخانه

 سیار و غیر سیار تحت عنوان پست فرهنگی  واحدهای

 کتابخانه سیار اسباب بازی 

 کتابخانه ابزار اساسی رشد فرهنگی 

 

ترغیب عملکرد 

 کارها و پیاده سازیراه

های اجرایی ابزاری موثر در نظارت بر تاکید بر شاخص

 ها عملکرد کتابخانه

 نو کارهایراهارائه

 تاکید نقش رسانه  

 مسئولان و مدیران اجرایی 

 کارهای مختلف اجرایی برنامه کاربردی  راه

 غفاری سعید 

 خنیفر حسین طاهری حسین طاهری سیار ابوالقاسم 

 

ها و اشتراک یافته

 کارهاراه

 

 ها بندی نهایی پژوهش: جمع 1جدول 
در رابطه با مقوله تحویل آسان و سیار سرویس و کمترین مقدار نشانگر این است که  4از جدول  به دست آمدهمرور و موشکافی 

یم مدیریتی ترل و تنظدر ارتباط با مقوله نقش سازماندهی و کن ،کمترین مقداری عمومی با هاو تولیدات اطلاعاتی در کتابخانه خدمات

و اساسی  چالش مهم ،داددر این امت .باشدشده می گرفتههای صورت است که نشانگر خلاء پژوهشهای عمومی کتابخانه کتابداران در

های ن و مسئولان و سرپرستان کتابخانهشود مدیراهای عمومی پیشنهاد داده میی تحویل آسان و سیار در کتابخانهسازبرای پیاده

هایی هم چنین برنامه .های عمومی آماده سازندزمانی مناسب را در کتابخانهنگ ساآداب و فره ،ارتقای این عمل جهتومی در عم

های عملی سازی و اجرای اقدامپیاده های فردیتی برایهایی برای ارتقاء شاخصسازی و کسب مهارت در کتابداران و تعلیمبرای قادر

 .تحویل آسان و سیار فراهم سازند

  گیری:نتیجه-1

ت خواهد کنندگان و مشتریان کتابخانه تاثیر مثبپخش کتاب بر کاهش مشکلات مراجعه چنین ادعا کرد کهتوان بنابراین می 

ی است عارضه جانبخطر و بدونهزینه بیهای بسیار کمو سیار یکی از شیوهرسد که تحویل آسان داشت از این رو به نظر می

ه پژوهشی شانگر این است کنو مطالعه مرورها گیرد انه مورد توجه قرارمراجعان کتابخهای رو به روی که باید در مقابله با مشکل

پس .های عمومی صورت نگرفته استهای کتابخانهتحویل آسان و سیار خدمات و سرویسکامل در زمینه یافته وساختاربه طور 

مومی را های عدر کتابخانه ه تحویل آسان و سیارهای صورت گرفته شده در زمینپژوهش فعلی مرور کاملی از پژوهشنتیجه 

  .دهدنشان می

ه کارهای ارتقاء فرهنگ مطالععنوان مهمترین راهکارهای ذیل به های این پژوهش راهوجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهلذا با ت

  .شوندارائه می و دسترسی آسان و کتابخوانی

ون کارهای مناسبی مدراه ،توان جهت توسعه و ترویج خدماتها میویل آسان و سیار از سوی کتابخانهبا خدمات رایگان تح

ها به ائه آنها و نحوه ارل آسان و سیار بر خدمات کتابخانهنمود به عبارت دیگر با توجه به تاثیر آن بر خدمات رایگان تحوی

 ی خاصی را نیزاندیشهارائه خدمات پایه رایگان  ها ضمن حفظ و تداوم رسالت خود در موردلازم است کتابخانهکاربران 

  .برای بقا و ادامه فعالیت خود مدون سازند
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های عمومی در عصر کنونی و همچنین بودن مبحث پخش کتاب در کتابخانه نظر به ضرورت طرح موضوع و حائز اهمیت

وی بهتر از س مرار خدماتپذیری و نیز به منظور تداوم و استهای دسترسها در مواجه با بحرانخانهآمادگی بیشتر کتاب

های محققان مطرح در این حوزه و با توجه به حاضر آن است که با استناد به دیدگاهها تلاش نویسندگان مقاله کتابخانه

  .ها طرح نمایندبرای انواع کتابخانه ضرورت نیاز به طرح چنین موضوعی در عصر پیش رو موضوع حاضر را

 ها را جبران و افزایش جذبی دسترسی کتابخانهآسان و سیار تا حدودی کسرهای تحویل توان از طریق کاربرد روشمی

تر فیتجهت ارائه خدمات بهتر و با کیها شود تا کتابخانهمخاطب را تضمین نمود بنابراین عملی شدن خدمات رایگان سبب می

  .یازهای مراجعان پاسخ دهندترین زمان ممکن به ندر کوتاهها مبارزه و روی کتابخانهبه کاربران با موانع پیش

شود یمندی به ارتقای سطح کتابخوانی تقاضا مگیر در امر توسعه نشر و علاقهنظر و مراکز پیبدین وسیله از همه افراد صاحب

های آموزشی و علمی موجود و برنامه ،های تخصصیتوانایی ،امکانات ،که پس از مطالعه مقاله طی گزارشی موقعیت

اب خوانی و توسعه کتترغیب کتابدرتا بتوان از امکانات موجود  بیانمشکلات خویش را هر چه سریعترها و محدودیت

 .داستفاده نمو

 :منابع

تحولی بر ابعاد انگیزش خواندن دانش آموزان دختر پایه سوم  اثر بخشی کتاب درمانی»(. 4837زارع، مریم) و آرایی، مهدیه

  .830(، ص4)3کتابداری و اطلاع رسانی، نامه . پژوهش»ابتدایی شهر یزد

های عمومی درایجاد و ارتقای اعتماد بررسی کیفی نقش کتابخانه»(.4838) علی پور نجمی، سکینهو ابراهیمی، رحمان

 .58(، ص8)0نامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، . فصل«اجتماعی

ات . تحقیق«بخشیکارهای اثرنتی و خواندن شناخت مزایا معایب و راههای اجتماعی اینترشبکه»(.4831)احمدی، اسماعیل

 .542-521(، ص1)08های عمومی ، اطلاع رسانی و کتابخانه

های مدارس استان اردبیل و میزان گرایش دانش آموزان مطالعه کتب بررسی وضعیت موجود کتابخانه»(. 4837) غفور امانی،

  .83-82، ص.-41-4 (، ص0)3. پیام کتابخانه، «غیر درسی

تابخانه، .پیام ک «اهمیت کتاب و کتابخانه و تاثیر مطالعه در روند تکامل جامعه از دیدگاه اسلام و قرآن »(. 4837)  امانی، غفور

  .40-1(، .ص 1)7

 .423-428(، ص0و4)48، «. پیام کتابخانههای عمومیارتقاءکتابخانه».پاکدامن، نشانه

 01 . ص.«های سیار روستایینهکتابخا».داریوش حقیقی طلب،

. «کارهای اجرایی ارتقاء فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزانراه»(.4834) ابوالقاسم ،رطاهری، فاطمه وسیا ،خنیفر ،حسین

 .333شماره،  ص 3(3نامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، )فصل

های عوامل پیش برنده و بازدارنده در استفاده از کتابخانه»(. 4835)  ، قربانی، عمران و حسن زاده، محمدزندیان، فاطمه

 .040-042(، ص00)8های عمومی،  تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه .«عمومی

خانه، . پیام کتاب«های مدارس ابتدایی در تقویت آموزش و ایجاد عادت مطالعهبررسی نقش کتابخانه». محمدرضا ،داور پناه

 .02-41(، ص 0)1

نامه صل. ف«ابراهیم تاثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالعه دانشجویان» (.4832)و افشار فریبرز و دلنشین ، خسروی دانایی مقدم، 

 . 82(، ص35مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره)

  .3-5(، ص 1)42. پیام کتابخانه، «جامعه شناسی مطالعه در ایران» .سامانیان، مصیب
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 . تحقیقات«پروری و گرایش به مطالعه در نوجوانانهای فرزندسبک رابطه»(.4831، حریری، نجلاواباذری، زهرا)زهرا سعیدی،

 .445-442(، ص4)08، 4831های عمومی اطلاع رسانی . کتابخانه

  .72-13(، ص4)3. پیام کتابخانه، «های مطالعه در تحقیقات عصر حاضربررسی بینش.»شعبانی، احمد

 .03-01(، ص 0)3. پیام کتابخانه، «مطالعه و کتابخانه -نوسواد  .»احمد شعبانی،

  .40-1(، ص0)3. پیام کتابخانه، «گرهای عمومی برای ایجاد جامعه مطالعهدعوت از کتابخانه .»شکویی ،علی

 .42-1(،  ص 1)3، «پیام کتابخانه. هاگر : نقش کتابخانهاصلاح و بهتر کردن عادت مطالعه و مردم مطالعه .»شکوهی، علی 

  .13-17( ص0و4)5. پیام کتابخانه، «در معنویت مطالعه »بریان واترز، شکوهیان حسین 

 .51(. ص1و8)1. پیام کتابخانه، «چرا کتاب» ،حسن.شکوهیان

 .40 . ص.«های سیار روستاییکتابخانه». داریوش حقیقی طلب،

 .10-87(، ص8)3. پیام کتابخانه، «آموزش و پرورشخوانی در نقش کتاب و کتاب .»غریبی ،رضا

، عمومیهایرسانی و کتابخانه. تحقیقات اطلاع«های عمومی ایرانهای جذب مخاطب به کتابخانهروش»(.4831)غیوری،زینب

  . 002(، ص 8)08

عوامل موثر بر میزان اشتیاق به بازگشت کودکان و نوجوانان به کتابخانه از دید مراجعان کودک  »(.4831فخار طبسی، ملیحه)

 .10رسانی، ص نامه کتابداری و اطلاع. پژوهش«های عمومی شهر مشهدو نوجوان کتابخانه

  .55-58(، ص 4،)4874پیام کتابخانه0. «خوانیفعالیتی جدید برای حمایت از کتاب و کتاب» (.4874) فدایی عراقی

، رسانینامه کتابداری واطلاع. پژوهش«هاتوسعه خدمات غیر رایگان در کتابخانه»(.4830زاده، حمید و معرفت، رحمان)قاضی

 .420(ص4)8

ی های عمومهای وابسته به نهاد کتابخانهارزیابی خدمات جنبی کتابخانه»(.4831نقشینه، نادر)و نیا، فاطمه فهیم ،زهرا راد،کیان

(، 0)7، رسانینامه کتابداری و اطلاع. پژوهش«شهر تبریز و نقش آن در توسعه فرهنگ مطالعه مخاطبان کودک و نوجوان آن

 .31ص.

. «های بر خط ایرانهای کتابفروشیسنجش کیفی وب سایت»(. 4831خالقی، نرگس) و عنامی، طاهره، مهدی محمدی،

  .070ص. 05(، 4)0رسانی، نامه کتابداری و اطلاعپژوهش

بندی سنی رایج بررسی دیدگاه متخصصان در ارتباط با گروه». (4837سمانه) خویدکی،و  سکینه فلسفین، ،محمدی، مهدی

  .477-ص.453( ، 4)3نامه کتابداری و اطلاع رسانی، . پژوهش«های کودکان و نوجوانان کشوردر کتاب

نامه مطالعات ملی . فصل«مطالعه مفید و اثر بخش از نگاه آیات و روایات »(.4834)،محسنوندیسهراب و حسن مروتی،

 .412-450کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ص

  .13-14(، ص 1و8)5. پیام کتابخانه، «بررسی ابعاد آموزشی و اجتماعی مطالعه  .»مقدس جعفری ،محمد حسن

-403ص 8و0. پیام کتابخانه، «ای به اقصی نقاط کشورخانههای پستی طرح خدمات کتابکتابخانه»(.4874)نوشین  موسوی،

482. 

 .71-13(، ص. 4)7. پیام کتابخانه، «های عمومی و توسعه اقتصادیکتابخانه»زهره.  حسینی،میر

 . 07-00(، ص 0و4)7. پیام کتابخانه، «های عمومی در توسعه فرهنگ کتابخوانینقش کتابخانه». زهره حسینی،میر

 .31-38(، ص8)7. پیام کتابخانه، «هابازاریابی برای کتابخانه»لیزنر،  ونی،لطفی ماهرخ ت

سازی شده دانش سازی و برونیهای درونیدرمانی بر نشانگانتاثیر کتاب»(.4832سمیه ) زاده،نوکاریزی، محسن و عالم

 043-437(4)4اطلاع رسانی،  نامه کتابداری وپژوهش ،«آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسه استثنایی وصال بیرجند



 

13 
 

Bell,Steven. J(2017).  "what about the biikstore?" Carl News, 376.  

Hemmeter,Jeffry. A. (2006)." household use of public libraries and large BookStore".library a 

information science Research , 566.     

Luyt,Brendan. Sagun,Karryl (2016).  "let bookstore be bygones? Memories and materiality of 

bookstores on the pages of the singaore memory Project", 142 

 Sokvitne O Lloyd (2006)." redesigning the opac: moving outside the Ilms",  vol37-NO(4) 

Ren, Xiaoai(2017).  "ebook interlibrary loan in American public Libraries".journal international 

library Loan, Document delivery a electronic Reseve,  Vol26,NO.2-91-102. 

Warner,Nyasha Jody(2001). " moving beyond whiteness in north American academic Libraries". 

printed in germany all Reserved , VOL51-167-172 
 

The use of receive easy and motion  concept in public libraries in patron 

attractive 
  azadehnamdari  

M.A.student of KIS, shahid chamran university of Ahwaz ,Iran (corresponding author ) 

 Azadehnamdari6626@gmail.com 

Assistant professor, Dept. of KIS, shahid chamran university of Ahwaz 

Sh_khademizadeh@yahoo.comIran 
  Abstract: 

Purpose: the purpose of this paper was a systematic review and researchs on the use of delivery easy 

and migrant  concepts in dirction attractive acquisition  in public library in order to identify and use 

this in libraries and is nothingness studious  research  stock in  researches doing for do future 

researches.  

Methodology: the method of this study is systematic review for this purpose a throughth litreture search 

have done on Persian databases such as magiran, civilica, Noormags, Irandoc, sid and English databases 

such as google Scholar, Sicencedirect, emerald From,1992 to 2018 is Identified,76 researchs is 

Retrieved, which after inclusion and exclusion criteriative researched were included on this Study. To 

validate the Results, a specialists opinion used a part aspect researche team.  

Findings: findings  showed that way doing researches in Iran on qualitative approach  and on use of 

tool quationmail  and the foreing of Iran by combains of two approach  few and qualitative and tool use 

was quation mail  and Interview.                    

Resulting: resulting accept of researches showed that to attation to role technology changeing  

management's and libraration public librares could to use methodes such as service rely on recevice 

easy and migrant and services door home models patron attractive and direction marketing situation 

career them the direction give and services patronize  and satisfactory and create benefit aim  

impromotion.  

Keywords: recevice easy and motion, public Libraries 
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