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ڪلیدواژه ها 

کتابخانه عمومی، کاربر کتابخانه، کتابدار، کودک، کتاب الکرتونیکی، کتاب چاپی

دیدگاه کتابـداران کتابخـانه های عمومی استان فارس در مورد

 کاربرد کتاب های الکرتونیکـی  ویژه  کودکـان در کتابخـانه های عمومـی
علی بیرانوند

چڪیده

هدف: با وجود محدودیت های زیادی که کتابخانه های عمومی با آنها روبرو 
هستند، استفاده از کتاب های الکرتونیکی از جمله رضورت های اجتناب ناپذیر 
عرص کنونی به شامر می رود. پژوهش حارض نیز به منظور روشن  کردن توان 
کتابخانه های عمومی برای به کارگیری کتاب های الکرتونیکی ویژه کودکان 

7-14 ساله انجام شده است. 
روش/ رویكرد پژوهش: این پژوهش در سال 1388 و با همکاری کتابداران 
شاغل درکتابخانه های عمومی استان فارس انجام شده است. به علت پراکندگی 
جغرافیایی جامعه پژوهش، از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطالعات 
استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی بوده که با کمک جداول توزیع 

فراوانی صورت گرفته است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که از مجموعه 123 کتابخانه مورد 
پژوهش تنها 24 کتابخانه )19/9درصد( در مجموعه خود کتاب الکرتونیکی 
دارند. این کتابخانه ها 85/5 درصد کتاب های الکرتونیکی را از طریق خرید و 
14/5 درصد را نیز از طریق اهداء تهیه کرده اند. اغلب کتاب های الکرتونیکی 
موجود در کتابخانه ها )67/4 درصد( را کتاب های مرجع تشكیل می دهند 
که از این میان واژه نامه ها، و اطلس ها بیشرتین تعداد را به خود اختصاص 
داده اند. از میان کتابخانه های دارای کتاب الکرتونیکی، 97/2 درصد اقدام به 
امانت دادن این منابع به محیط خارج از کتابخانه كرده اند، و تنها 2/8 درصد 
از کتابداران معتقدند که کتاب های الکرتونیکی باید در محیط کتابخانه مورد 
استفاده قرار گیرند. از میان اولویت های ارائه شده برای انتخاب کتاب های 
الکرتونیکی ویژ ه  کودکان، داشنت محتوای مناسب بیشرتین امتیاز )از منره 3، 
2/9( را به خود اختصاص داده است. برخالف ایده نویسندگانی مانند لندونی 
که معتقدند کتاب های الکرتونیکی موجب انحالل کتابخانه و تغییر در نقش 
کتابداران می شوند، پاسخ دهندگان این پژوهش معتقدند که کتاب های 
الکرتونیکی موجب تقویت کتابخانه های عمومی شده و نقش کتابداران 
با فناوری کتاب های  را پررنگ تر كرده  است. برگزاری دوره های آشنایی 
الکرتونیکی برای کتابداران و فراهم منودن تجهیزات مورد نیاز برای بهره گیری 
از این منابع ازجمله مواردی است که می تواند کودکان را به استفاده هر چه 

بیشرت از کتابخانه تشویق كند. 
نتیجه گیری: از دیدگاه کتابداران، کتاب های الکرتونیک در آینده گسرتش 
بیشرتی خواهند یافت، اما منی توانند به صورت کامل جایگزین کتاب های چاپی 
باشند. همچنین معتقدند که ورود کتاب های الکرتونیکی و به طبع آن تهیه 
تجهیزات و امکانات الزم برای بهره گیری از این منابع باعث دگرگونی در نقش 

آنها خواهد شد و از این تغییر ناخشنود نیستند.
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مقدمه
کتاب های چاپی برای مدت زمان بسیار طوالنی به عنوان وسیله  اصلی برای تبادل اطالعات در 
بین تمامی جوامع کاربرد داشته و هنوز نیز به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزارهای اطالع رسانی 
محسوب می شود. تأثیر فناوری اطالعات بر حوزه کتاب های چاپی نیز تأثیر گذاشته و ظهور 
رسانه های ذخیره اطالعات از قبیل سی.دی.رام2 ها باعث ظهور کتاب های الکترونیکی در 
این حوزه شد. کتاب های الکترونیکی با ارائه محیط جدیدی که انیمیشن، صدا، تصویر، 
جست وجوی سریع و دیگر امکانات را به همراه دارد، نشان دادند که پتانسیل الزم را برای 
جایگزینی کتاب های چاپی دارند. ارزش افزوده ای که کتاب های الکترونیکی برای کتاب های 
چاپی به همراه داشته اند باعث شده تا از این محمل اطالعاتی به عنوان جایگزین جدید 
کتاب های چاپی در کتابخانه ها نام برده شود. رشد سریع تکنولوژی های نوین مانند، فیلم، 
تلویزیون، رایانه و به کار گیری این ابزارها در آموزش و دیگر بخش های مربوط به زندگی 
امروز باعث شده تا ظهور نسلی از کودکان را  شاهد باشیم که به تجربه کردن رسانه های دیگر 
بجز کتاب چاپی عادت کرده اند. نتیجه توسعه این مواد و ابزارهای اطالع رسانی، باال بردن 
قدرت درک تصاویر در کودکان است که سطح پیچیده ای از سواد اطالعاتی به نام »سواد 

بصری3« را مطرح کرده است )یناوین4، 1997، ص845(.
نگرانی هایی که در رابطه با کاربرد این رسانه های تصویری در بین کودکان به وجود آمده 

1. مربی کتابداری و اطالع رسانی 

دانشگاه پیام نور،   مرکز جهرم

biranvand@pnu.ac.ir 

2. Compact Disc Read Only 

Memory.)CD-ROM(

3. Visual literacy

4. Yenawine

دیدگاه کتابـداران کتابخـانه های
 عمومی استان فارس در مورد

 کاربرد کتاب های الکرتونیکـی  ویژه  کودکـان
 در کتابخـانه های عمومـی

علی بیرانوند 1

دریافت:  1388/9/1 پذیرش:  1388/11/6
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این است که تمرکز بر روی تصاویر و افزایش سواد بصری، بازه  توجه کودکان و میل آنها 
را  برای مطالعه تحت تأثیر قرار می دهد. تحقیقی که لیوینگستوره و بوویل5 )1999( در مورد 
عالقه مندی کودکان به مطالعه انجام دادند نشان داد که آنها کتاب های چاپی را خسته کننده 
دانسته و معتقدند که کتاب های چاپی از ُمد افتاده و زمان استفاده از آنها سپری شده است. 
دستیابی به این گونه نتایج باعث نگرانی هایی شده که از آن جمله می توان به دور شدن کودکان 
از کتاب  و محیط کتابخانه ها اشاره کرد. نتایج بررسی های به عمل آمده در داخل و خارج 
از کشور نشان می دهد که تنوع موضوعی کتاب های ویژه کودکان در کتابخانه های عمومی 
پایین است، اما کاربرد سی.دی.رام در کتابخانه روبه افزایش است. درنتیجه توسعه اشکال 
الکترونیکي کتاب ها مي تواند باعث افزایش عالقه مندي کودکان براي مراجعه به کتابخانه 
و افزایش سطح سواد شود. تحقیقی که لونسداله6  )2000( انجام داده نشان می دهد که 80 
درصد از کتابداران کتابخانه های عمومی به دلیل باال رفتن سطح باسوادی غیرکتابی افراد، 
کاربرد کتاب های الکترونیکی را در کتابخانه ها امری ضروری می دانند. از طرفی، طرفداران 
کاربرد کتاب های چاپی در کتابخانه معتقدند که پرداختن به کتاب های الکترونیکی نتیجه ای 
جز انحالل کتابخانه ها یا به حداقل رساندن نقش کتابخانه ها در افزایش سطح سواد افراد 

جامعه دربر نخواهد داشت )لندونی7، 2000، ص411(.
بارکر )1997( در توصیف کتابخانه های جدید، آنها را کتابخانه های چندرسانه ای می خواند 
و معتقد است: »کتابخانه ها مؤسساتی هستند که با استفاده از انواع مختلفی از رسانه ها، به نگهداری 
دانش می پردازند«. شکل امروزی کتابخانه های چندرسانه ای را می توان در قالب کتابخانه های 
دیجیتال و الکترونیکی مشاهده کرد. کتابخانه های دیجیتال دسترسی به اطالعات گسترده ای را در 
قالب منابع الکترونیکی امکان پذیر می کند،  اطالعاتی که تحت تأثیر گسترش روزافزون اینترنت 
در حال افزایش است. این گسترش رو به ازدیاد منابع و تنوع اشکال مورد کاربرد براي استفاده 
از اطالعات باعث شده تا این دیدگاه که کتاب الکترونیکی و چاپی در کنار هم و به عنوان مکمل 
یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند، بیشتر از نظریه جایگزینی کتاب های الکترونیکي به جاي 

کتاب های چاپي  در نزد کاربران کتابخانه ها مقبولیت داشته باشد.
به وجود آمدن این دیدگاه که در آینده نزدیک کتاب های الکترونیکی جایگزین کتاب های 
چاپی خواهند شد و نقش امروزی کتابخانه ها تحول پیدا خواهد کرد، این فرضیه را تقویت 
می کند که نسل امروزی )خوانندگان و کاربران کتابخانه ها( دچار نوعی گریز از مطالعه و 
مراجعه به کتابخانه می شوند. به همین دلیل پژوهش حاضر با تأکید بر خدمات کتابخانه های 

عمومی برای کودکان به عنوان نسل امروزی کاربران کتابخانه های عمومی انجام شده است. 
ورود کتاب های الکترونیکی به حوزه آموزش از  اوایل دهه 1990 و همزمان با پیشرفت 
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علی  بیرانوند
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سریعي که در رسانه های آموزشي رخ داده اتفاق افتاده است. تبدیل مواد چاپي مثل کتاب 
درسي به شکل الکترونیکي، همزمان با پیشرفت هاي تکنولوژیکي اخیر یک محرک قدرتمند 
ایجاد کرده اند تا چنین ابزار آموزشي به عنوان یکی از رقیبان جدی برای منابع چاپی محسوب 

شود )لندونی و دیاز8، 2003، ص 121(.
فهیمی فر و غائبی )1387(، در پژوهشی باعنوان »کتاب های الکترونیکی از دیدگاه متخصصان 
اطالع رسانی شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های شهر تهران« نتایج زیر را ارائه داده اند: از 
نظر کتابداران حجم کم، قابلیت چندرسانه ای و کم هزینه بودن کتاب های الکترونیکی مهم ترین 
عامل در افزایش تمایل کاربران برای استفاده از آنهاست. مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری، 
نبود فهرست های همگانی، پایین بودن سطح آشنایی کاربران، عواملی نظیر خستگی چشم ها 
هنگام مطالعه و غیره از جمله عوامل بازدارنده در استفاده از این کتاب ها هستند. همچنین 75 
درصد کتابداران استفاده از کتاب های الکترونیکی را نسبت به استفاده از کتاب های چاپی ترجیح 

داده اند.
کریزر9 )1999(، ضمن بررسی رفتارهای مطالعاتی کودکان، بیان می کند که کتابخانه های 
عمومی هنوز به عنوان یک منبع مهم برای امانت کتاب به کودکان به شمار می روند. آن دسته 
از کودکانی که از این کتابخانه ها استفاده نمی کرده اند، به کتابخانه های محلی مراجعه نموده اند. 
همچنین کریزر اشاره می کند که کودکان 14 تا 16 ساله بیشترین میزان استفاده از کتابخانه های 

عمومی را داشته اند.
تورن بال10 )2006(، در تحقیقی که بر روي درک کودکان از کتاب هاي الکترونیکي صورت 
گرفته، یادآور می شود که مطالعه کتاب های الکترونیکي مي تواند نتایج خوبي براي مطالعه 
دانش آموزان داشته باشد. این تحقیق، در بین دانش آموزان 9 و 10 ساله بدون مداخله معلم انجام 
گرفته و مشاهده شده که میزان یادآوری مطالب مورد مطالعه در بین دانش آموزانی که از کتاب 

الکترونیکی استفاده کرده اند بیشتر از دانش آموزانی بوده که از کتاب چاپی استفاده کرده اند.
ماینارد و مکنایت11 )2006(، تحقیقي درزمینه میزان تعامل دانش آموزان با کتاب هاي 
الکترونیکي انجام داده اند. در این تحقیق ماینارد به بررسی تأثیر کتاب الکترونیکی بر روي درک 
و سرعت مطالعه 30 دانش آموز 9 تا 11 ساله پرداخته است و در اغلب موارد شرکت کنندگان 
به تعامل الزم برای استفاده از کتاب الکترونیکی رسیده و درک کامل تر و بیشتری از مطالب 
موجود در کتاب داشته اند، اما در مورد سرعِت مطالعه مطالب تغییرات چشمگیری در بین دو 

گروه دیده نمی شود.
پاولووسکی12 )2006(، در تحقیقی که به بررسی نقش مواد الکترونیکی در نظام آموزشی 
مدارس پرداخته، اشاره می کند که علیرغم مزایاي فراوان کتاب هاي الکترونیکي، مشکالتی 
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دیدگاه کتابداران کتابخانه  های
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نیز در به کارگیری از آن وجود دارد. ازجمله این موارد می توان مشکالت مرتبط با مطالعه از 
روي صفحه نمایش را ذکر کرد که ممکن است سرعت مطالعه را کاهش دهد و درنتیجه 
استفاده کننده تصمیم بگیرد که مطالب را پرینت بگیرد و از روي نسخه چاپي مطالعه کند. 
همچنین پاولووسکی چالش های پیش روی یادگیری الکترونیکی را در موارد زیر خالصه 
کرده است: 1. فراغت و تمرکـز فراگیر، 2. ارتباط چهره به چهـره و نزدیکی فراگیـر و معلم، 

3.انسجام فراگیران و پرهیز از پراکندگی، و 4. تأکید بر آموزش نظری.

روش پژوهش
این پژوهش با روش توصیفی و با  کمک جداول توزیع فراوانی انجام شده، و برای تحلیل 
یافته های پژوهش و درک بهتر نظرات کاربران، از درجه بندی طیف لیکرت استفاده شده است.
 جامعه مورد بررسی در این پژوهش 123 نفر کتابدار شاغل در کتابخانه های عمومی 
استان فارس بوده  که به علت پراکندگی جغرافیایی، از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری 
اطالعات استفاده شده است. از 123 پرسشنامه ارسال شده به کتابخانه ها، به 121 نسخه آن 

پاسخ داده شده است.  
باتوجه به اهداف پژوهش:

- بررسـی میزان شناخت کتابـداران کتابخـانه های عمومـی استان فارس از کتاب های 
الکترونیکی؛

- بررسـی شیوه مجمـوعه سازی کتاب های الکترونیکـی در کتابخانه های عمومی استان 
فارس؛

-  بررسی میزان محبوبیت کتاب های الکترونیکی در نزد کودکان در کتابخانه های عمومی 
استان فارس؛

- بررسی خدمـات ارائه شده توسط کتابخـانه های عمومی استان فارس در ارتباط با 
کتاب های الکترونیکی؛ و

-  بررسی دیدگاه عمومی کتابداران کتابخانه های عمومی استان فارس در مورد کتاب های 
الکترونیکی؛

سعی شده تا به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:
1. کتابداران کتابخانه های عمومی استان فارس تا چه اندازه با مفاهیم کتاب الکترونیکی 

آشنایی دارند؟
2. مجموعه سازی کتاب های الکترونیکی در کتابخانه های عمومی استان فارس چگونه 

انجام می شو د؟

علی  بیرانوند
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3. شیوه امانت دهی کتاب های الکترونیکی درکتابخانه های عمومی استان فارس چگونه 
است؟

4. کدام دستـه از کتاب های الکترونیکـی یا چاپـی نزد کودکان از محبوبیت بیشتری 
برخوردارند؟

5. معیـارهای موردنظر کتابداران برای انتخاب کتاب های الکترونیکـی ویژه کودکان 
کدامند؟

6.  کتابخانه های عمومی استان فارس چه خدماتی را برای کاربران کتاب های الکترونیکی 
انجام می دهند؟

7. دیدگاه کتابداران در مورد کتاب های الکترونیکی ویژه کودکان در کتابخانه چیست؟

یافته ها
از تعداد 123 پرسشنامه ارسالی، 121 نسخه دریافت شد که این تعداد معادل  98/37 درصد از 
کل پرسشنامه های ارسالی است. جدول 1 جمعیت پاسخ دهنده را به تفکیک سن و جنسیت 
نشان می دهد. بر طبق اطالعات موجود در این جدول، 21/5 درصد از پاسخ دهندگان زن 
و بین سنین 36 تا 45 سال بودند. این تفکیک سنی کتابداران می تواند ارتباط و نزدیکی آنها 
را با کاربران جوان کتابخانه مورد بررسی قرار دهد؛ زیرا هرچه اختالف سنی کتابدار با کاربر 
کتابخانه کمتر باشد، اختالف سلیقه کمتر و شناخت بهتری از نیازهای استفاده کنندگان کتابخانه 

وجود خواهد داشت.

تعداد کل )درصد(زن)درصد(مرد )درصد(بدون پاسخ)درصد(سن )سال(

0/60/01/21/8بدون پاسخ

18-250/00/00/00/0

26-350/013/00/613/6

36-450/039/00/949/1

46-550/623/68/131/7

56+0/02/51/64/1

سن وجنسیت پاسخ دهندگان1/278/121/5100/0جمع کل

جدول 1

دیدگاه کتابداران کتابخانه  های
 عمومی استان فارس در مورد کاربرد... 
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براي آشنایی با میزان شناخت پاسخ دهندگان از مفهوم کتاب الکترونیکی، از آنها خواسته شده 
تا معنای واژه »کتاب الکترونیک« را بنویسنـد. همانطـور که در جـدول 2 مشاهـده می شود، 
تعاریف ارائه شده تا حدود زیادی نشان دهنده میزان آشنایی پاسخ دهندگان با این گونه منابع و 
کاربرد آنها در محیط کتابخانه هایشان است. جدول 2 نشان می دهد که اکثریت پاسخ دهندگان 
)96/3 درصد( کتاب الکترونیکی را »کتاب چندرسانه ای که از طریق یک رایانه شخصی قابل 
دسترسی است« تعریف کرده اند. چندرسانه ای بودن یک ویژگی مهم کتاب الکترونیک برای 
پاسخ دهندگان بوده است. از میان پاسخ های ارائه شده در جدول 2، 68/9 درصد آنها کتاب 
الکترونیکی قابل استفاده در کامپیوترهای شخصی را همان کتاب های قابل دسترس در اینترنت 

دانسته و مفهوم الکترونیکی بودن را در ارتباط با کتب اینترنتی درنظر گرفته اند.

در پاسخ به سؤال دوم پژوهش مبنی بر مجموعه سازی کتاب های الکترونیکی، براساس 
از  کتابخانه(  تنها 19/9 درصد )24  اطالعات موجود در جدول 3 مشاهده می شود که 
پاسخ دهندگان در مجموعه کتابخانه خود کتاب الکترونیکی دارند. همچنین الزم به ذکر است 
که تنها 38/8 درصد پاسخ دهندگان کتاب های الکترونیکی موجود در کتابخانه شان هم دارای 
نسخه چاپی و هم الکترونیکی است و مابقی آنها )63/2 درصد( فقط نسخه الکترونیکی 

کتاب ها را در اختیار دارند. 
در مورد نحوه تهیه کتاب های الکترونیکی، 85/5 درصد از طریق خرید منابع و 14/5 

درصد نیز از طریق اهداء اقدام به تهیه کرده اند.
اغلب کتاب های الکترونیکی موجود در کتابخانه ها )67/4 درصد( کتاب های مرجع 

بوده اند که از این میان واژه نامه ها و اطلس ها بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اند.

درصد تعاریف کتاب الکرتونیکی

96/3 کتاب چند رسانه ای قابل دسرتس از طریق کامپیوتر شخصی

84/5 کتاب چند رسانه ای بر روی حافظه کامپیوتر

72/7 کتاب چند رسانه ای بر روی سی دی رام و قابل استفاده از طریق کامپیوتر

83/2 کتاب چند رسانه ای قابل دسرتس از طریق اینرتنت

68/9 کتاب قابل دسرتس از طریق اینرتنت

35/4 کتاب های مرجع مانند فرهنگ لغات

8/1 کتاب گفتاری - شنیداری

تعداد کل پاسخ دهندگان:121 نفر
تعاریف کتاب الکترونیکی

جدول 2

علی  بیرانوند
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شیوه  تهیه

85/5کتاب های الکرتونیکی موجود در کتابخانه از طریق خرید تهیه می شوند

14/5کتاب های الکرتونیکی موجود در کتابخانه از طریق اهدا تهیه می شوند

تهیه نسخه پشتیبان الکرتونیکی یا الکرتونیکی - چاپی

38/8کتاب های الکرتونیکی موجود در کتابخانه تنها نسخه الکرتونیکی دارند

83/2کتاب های الکرتونیکی موجود در کتابخانه عالوه بر نسخه الکرتونیکی، نسخه چاپی نیز دارند.

پراکندگی موضوعی کتاب های الکرتونیکی

67/4کتاب های مرجع

32/6کتاب های غیر مرجع

تعداد کل پاسخ دهندگان= 121 نفر

بر طبق اطالعات جدول 4، از میان کتابخانه های دارای کتاب الکترونیکی، 97/2 درصد 
اقدام به امانت دادن این منابع به محیط خارج از کتابخانه کرده اند و تنها 2/8 درصد از کتابداران 
معتقدند کتاب های الکترونیکی باید در محیط کتابخانه مورد استفاده قرار گیرند. دلیل اصلی 
برای امانت دادن این کتاب ها، نداشتن تجهیزات الزم برای استفاده از این کتاب ها در کتابخانه 

عنوان شده است.

از کتابداران در مورد مجبوبیت کتاب های الکترونیکی در نزد کودکان سؤال شد. نتایج 
نشان می دهد که گروهی از کتابداران تأثیرات محیطی را در این روند بسیار مؤثر می دانند 
و معتقدند که تأثیرات محیطی مواردی را دربرمی گیرد که قابل اندازه گیری نیستند. عدم 
بهره مندی درصد باالیی از کودکان مراجعه کننده از رایانه در منزل و نبود سواد  رایانه ای الزم 
برای بهره مندی از کتاب های الکترونیکی، نوعی عدم شناخت را در آنها ایجاد کرده که در 
تشخیص کتابداران از عالقه مندی آنها بسیار مؤثر است. برطبق اطالعات موجود در جدول 
5، 41/1 درصد کتابداران محبوبیت کتاب های الکترونیکی را به اندازه کتاب های چاپی، 38/8 
درصد این محبوبیت را بیش از کتاب های چاپی و تنها 9/3 درصد میزان محبوبیت را کمتر 

از کتاب های چاپی می دانند.

درصدشیوه امانت دهی 

97/2کتاب های الکرتونیکی برای امانت در محیط خارج از کتابخانه هستند.

2/8کتاب های الکرتونیکی تنها برای استفاده در محیط کتابخانه هستند.

مجموعه سازی 
کتاب های الکترونیکی

جدول 3

شیوه امانت دهی 
کتاب های الکترونیکی

جدول 4

دیدگاه کتابداران کتابخانه  های
 عمومی استان فارس در مورد کاربرد... 



126
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 91 

درصدمیزان محبوبیت کتاب های الکرتونیکی

41/1محبوبیت کتاب های الکرتونیکی به اندازه کتاب های چاپی است

38/8محبوبیت کتاب های چاپی بیشرت از کتاب های الکرتونیکی است

9/3محبوبیت کتاب های چاپی کمرتاز کتاب های الکرتونیکی است

تعداد کل پاسخ دهندگان= 121 نفر

به منظور تعیین معیارهای انتخاب کتاب های الکترونیکی مناسب برای کودکان، از کتابداران 
خواسته شد تا معیارهای مورد نظرشان را ارائه کنند. برای ارزیابی دقیق تر هر معیار، یک مقیاس 
سه موردی مشخص شد و با اصطالحات معنایی»مهم نیست«، »مهم است« و »بسیار مهم است« 
معرفی شدند. از پاسخ دهندگان خواسته شد تا گزینه مورد نظرشان را در هر مورد خالصه 
کرده، عالمت گذاری کنند. به منظور سهولت در محاسبات به ترتیب برای گزینه مهم نیست 
)عدد1(، مهم است )عدد2(، و بسیار مهم است )عدد3( درنظرگرفته شد. همانطور که در جدول 
6 مشاهده می شود، معیارها بسیار نزدیک به گزینه »بسیار مهم است« هستند. معیار»سهولت 
برای استفاده توسط خوانندگان« با 2/9 درجه به عنوان مهم ترین معیار برای انتخاب کتاب های 
الکترونیکی درنظر گرفته شده  است. به ترتیب بعد از »سهولت برای استفاده«، معیارهای »مناسب 
بودن محتوا برای یک گروه سنی« )2/8( و »موضوع مورد بحث« )2/7( قرار گرفته اند. بنابراین 
می توان چنین نتیجه  گرفت که کیفیت محتوای کتاب های الکترونیکي بسیار مهم، به عالوه جدید 

بودن اطالعات نیز مهم تلقی شده است.
مقیاس اندازه گیریمعیار انتخاب

2/9سهولت برای استفاده توسط خوانندگان

2/8مناسب بودن محتوا برای گروه سنی مورد نظر

2/7موضوع مورد بحث

2/6قابلیت دسرتس پذیری

2/6سهولت یادگیری ونصب برنامه

2/6روز آمدن بودن اطالعات

2/6کیفیت گفتاری  و نوشتاری

2/5کیفیت تصویر نگاری

2/4رابطه میان زبان وتصویر

2/3سایر ویژگی ها مانند انیمیشن، صدا و ...

2/3پوشش موضوعات کتب درسی

2/0قیمت

میزان محبوبیت کتاب های
 الکترونیکی در نزد کودکان

جدول 5

معیارهای انتخاب کتاب های
 الکترونیکی  از دیدگاه کتابداران

جدول 6

علی  بیرانوند
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به عنوان خدمات جانبی و قابل ارائه توسط کتابداران به ترتیب بحث های مربوط به آموزش 
کاربران، تهیه تجهیزات مورد نیاز، کمک و راهنمایی کتابدار، به عنوان اقدامات مهم در این زمینه 
درنظرگرفته شده اند. نظرات دریافتی از سوی کتابداران نشان دهنده پرهزینه بودن این اقدامات 
است و همچنین محدودیت های بودجه و کارکنان ممکن است گستره  به اجرا درآوردن آنها 
را محدود کند. این یافته ها یک مشکل بنیادی را درخصوص ورود کتاب های الکترونیکی 
به کتابخانه های عمومی منعکس می کند که همان هزینه های جانبی برای استفاده مؤثر از این 
کتاب هاست؛ و نبود این خدمات و تجهیزات نیز باعث هدر رفتن پتانسیل موجود در این 
کتاب ها می شود. اولویت های انتخابی توسط کتابداران در زمینه خدمات جنبی کتابخانه برای 

بهره گیری مؤثر از کتاب های الکترونیکی در جدول 7 آمده است.

در پایان پرسشنامه از کتابداران خواسته شد تا با طیف پنج گزینه ای لیکرت )شدیداً مخالفم، 
مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کامالً موافقم( دیدگاه خود را در مورد یک سری نظرات ارائه 
شده مشخص کنند. در این نظر خواهی چنانچه عدد یک را برای گزینه شدیداًً مخالفم در نظر 
بگیریم، عدد 5 را می توان برای گزینه کامالً موافقم تعریف کرد و عدد سه در این طیف یعنی 
خنثی بودن دیدگاه کتابداران. از پاسخ های ارائه شده چنین نتیجه گیری می شود که استفاده از 
کتاب های الکترونیکی نیازمند آموزش هر چه بیشتر کتابداران است که با عدد 4/5 مشخص 
شده است. نگرانی قابل درکی که در پاسخ کتابداران مشاهده می شود مربوط به تغییر در نقش 
آنهاست. این دیدگاه با عدد 4 بیان کننده این مسئله است که کتاب های الکترونیکی با ورود به 

درصداولویت های مربوط به خدمات جنبی

94/6آموزش کاربران

92/2فراهم منودن تجهیزات مورد نیاز

84/5کمک و راهنامیی کتابدار

تعداد کل پاسخ دهندگان= 121 نفر

1/9شهرت نویسنده

1/8پرفروش ترین عنوان

1/7مشهورترین عنوان

1/5محبوبیت نسخه چاپی

1/3تهیه و تنظیم توسط رسانه های ملی )تلویزیون و ...(

تعداد کل پاسخ دهندگان= 121 نفر

مقیاس اندازه گیریمعیار انتخاب

معیارهای انتخاب کتاب های
 الکترونیکی  از دیدگاه کتابداران

ادامه جدول 6

خدمات جنبی برای استفاده از
 کتاب های الکترونیکی  برای

 کودکان در کتابخانه های عمومی

جدول 7

دیدگاه کتابداران کتابخانه  های
 عمومی استان فارس در مورد کاربرد... 
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کتابخانه، اهمیت و نقش کتابداران را به عنوان رابط آموزشی تقویت می کنند، اما برای رسیدن 
به این سطح از مهارت های آموزشی و تطبیق با تغییرات محیطی باید به آموخته های خود در 
زمینه فناوری های نوین آموزشی بیافزایند. پایین ترین نظرات ارائه شده با 1/7 اظهار داشته اند که 
کتاب های الکترونیکی تنها یک رؤیا هستند که وجود آنها در کتابخانه نمی تواند تهدیدی برای 
کتاب های چاپی باشد و درنهایت خدمات اینترنتی جایگزین کتاب های الکترونیکی خواهد شد. 
دلیل چنین ادعاهایی نیز عالقه مندی کاربران کتابخانه ای برای استفاده از کتاب های چاپی است 
که با 3/7 ارزیابی شده اند. در این میان مفید بودن کتاب های الکترونیکی در جهت عالقه مند کردن 
کودکان به مطالعه با 3/6 ارزیابی شده است. نظرات کتابداران در مورد استفاده از کتاب های مرجع 
الکترونیکی، و نیاز به مهارت بیشتر برای جست وجو از طریق این کتاب ها، با 2/9 خنثی بوده 
است. نکته جالب در این ارزیابی، نیاز به کمک کودکان برای استفاده از کتاب های الکترونیکی 
است که 2/8 ارزیابی شده است. پاسخ دهندگان معتقدند که وجود رایانه در منزل و یا آموزش های 
ارائه شده در مدارس مبنای آشنایی کودکان با رایانه و استفاده از سی.دی.رام ها بوده که مطابق با 
سطوح ارائه شده و نزدیکی عدد 2/8 به عدد 3، )خنثی بودن( نظرات کتابداران را در این زمینه 

نشان می دهد. اطالعات مندرج در جدول 8 بیان کننده این ارزیابی هاست.

مقیاس اندازه گیریبیان دیدگاه ها

4/5کتا ب های الکرتونیکی باعث تغییر نقش کتابدار در آینده خواهند شد.

4/4کتا ب های الکرتونیکی پتانسیل الزم برای بقا در کتابخانه ها را دارند.

4/3کتا ب های الکرتونیکی مکمل ارزشمند برای کتا ب های چاپی هستند.

4/0کتا ب های الکرتونیکی اهمیت و نقش کتابداران را به عنوان رابط های اطالعاتی افزایش می دهند.

3/7کتا ب های الکرتونیکی باعث تقویت میل به مطالعه در افراد می شوند.

3/6کتا ب های الکرتونیکی باعث افزایش میل مطالعه در کودکان می شوند.

3/0کتا ب های الکرتونیکی باعث افزایش قدرت مدیریت کتابدارها در کتابخانه می شوند.

2/9کتا ب های الکرتونیکی مرجع نیازمند مهارت های پیرشفته تر جست وجو نسبت به کتاب های چاپی می باشند.

2/8کودکان برای تجربه کردن کتاب های الکرتونیکی به کتابخانه ها متکی هستند.

2/1کتا ب های الکرتونیکی در آینده نقش مهمی در کتابخانه ها ندارند.

1/7کتا ب های الکرتونیکی ماندگاری ندارند و در نهایت بدون کاربرد خواهند بود.

1/7کتا ب های الکرتونیکی در نهایت جایگزین کتاب های چاپی خواهند شد.

تعداد کل پاسخ دهندگان= 121 نفر

ارزیابی دیدگاه کتابداران 
در مورد کتاب های الکترونیکی
  ویژه کودکان در کتابخانه

جدول 8

علی  بیرانوند
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نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که کتابداران از ورود تکنولوژی های جدید به 
کتابخانه استقبال می کنند. اغلب کتابداران معتقدند که کتاب های الکترونیکي در آینده گسترش 
بیشتری خواهند داشت، اما نمی توانند به صورت کامل جایگزین کتاب های چاپی باشند. 
کتابدارهای کتابخانه های عمومی معتقدند که ورود کتاب های الکترونیکی و به طبع آن، تهیه 
تجهیزات و امکانات الزم برای بهره گیری از این منابع باعث دگرگونی در نقش آنها خواهد 
شد و از این تغییر نقش نیز ناراضی نیستند. به طوری که در جدول 7 مشاهده می شود، این 
نظرسنجی نشان داد که کتابدارهای کتابخانه های عمومی با این تغییر موافق )امتیاز4 از طیف 
لیکرت( هستند. چنانکه تعداد زیادی )98/2 درصد( از کتابدارها موافق امانت دادن کتاب های 
الکترونیکی به کودکان هستند، باید وجود پاره ای از محدودیت ها مانند عدم وجود تعداد 
کافی رایانه در کتابخانه ها را درنظر گرفت؛ و مسلماً تهیه این تعداد رایانه در مقابل تهیه تعداد 
کتاب های الکترونیکی چندان به صرفه نیست و به همین خاطر کتابخانه ها به علت نداشتن 
فضا و تجهیزات الزم، ترجیح می دهند از روش امانت کتاب های الکترونیکی استفاده کنند. 
نکته قابل توجه در مورد کتابخانه های عمومی، شیوه تهیه مواد و منابع آنهاست که تقریباً تمامی 
کتابخانه های مورد پژوهش )85/5 درصد( عنوان کردند که تهیه منابع به صورت متمرکز و 
از طریق اداره ارشاد استان است. با این وجود نمی توان تضمین کرد که کتاب های تهیه شده 

مورد استقبال مراجعین به کتابخانه قرار گیرند. 
کتابدارهای کتابخانه های مورد پژوهش معتقدند که کتاب های الکترونیکی باعث جذب 
کودکان به کتابخانه می شوند و برای نگه داشتن این کاربران عالقه مند باید امکانات الزم برای 
بهره گیری از این کتاب ها را در کتابخانه ها فراهم کرد. از طرفی هزینه کردن بودجه کتابخانه صرفًا 
برای تهیه کتاب های الکترونیکی می تواند باعث ایجاد محدودیت هایی در سایر بخش ها از قبیل 
مواد و منابع چاپی شود. این امر مسلماً کیفیت و پتانسیل کتابخانه ها را برای پاسخ گویی به نیازهای 

دیگر مراجعین محدود مي کند.
ورود کتاب های الکترونیکی به کتابخانه های عمومی با وجود سیستم رایج در کشور ما، 
با محدودیت هایی روبرو خواهد شد؛ محدودیت هایی از قبیل بودجه، مکان، زمان و تخصص 
الزم کتابداران  موانعی هستند که ترویج این بخش از منابع کتابخانه ای را با مشکل مواجه می کند. 
بنابراین برای رسیدن به اهداف موردنظر و ترویج استفاده از منابع الکترونیکی در کتابخانه ها و 
جذب کودکان به این کتابخانه، باید زیرساخت های الزم را فراهم کرد. بنابراین پیشنهاد مي شود: 
- کتابخانه های عمومی به عنوان دانشگاه جامعه باید تالش کنند تا قشر جوان تر را به استفاده 
از کتابخانه عالقه مند کنند. برای همین منظور کتابخانه ها نیازمند حرکت همگام با نیازهای کاربران 

خود و به خصوص کودکان امروز هستند؛

دیدگاه کتابداران کتابخانه  های
 عمومی استان فارس در مورد کاربرد... 
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-  کتابخانه های عمومی باید قبل از هر برنامه  دیگری، تالش کنند تا منابع خود را با توجه به 
نیازهای اطالعاتی کاربران خود گردآوری کنند. زیرا بالاستفاده بودن منابع موجود یعنی هدر دادن 
هزینه های مربوط به خرید منابع، و داشتن انبارهایی از کتاب تحت عنوان کتابخانه های عمومی؛

-  اختصـاص فضـایی از کتابخـانه به عنـوان مرکز رایـانه، براي استفاده  کاربران از منابع 
الکترونیکی؛  و

- برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی هرچه بیشتر کتابداران با فناوری های نوین و 
بهره گیری از کتاب های الکترونیکی.
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