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چڪیده

هدف: پژوهش حارض نخست به بررسی انواع خدمات کتابخانه ای 
قابل ارائه به وسیله تلفن همراه می پردازد تا با شناخت خدمات تلفن 
همراه و نظرسنجی از جامعه استفاده  کننده )اعضا کتابخانه مرکزی( 
هدف از انجام این پژوهش را که بررسی زمینه یابی ارائه خدمات 
کتابخانه ای با تلفن همراه در کتابخانه مرکزی آستان قدس است، 

محقق كند.
روش/ رویكرد پژوهش: پژوهش کاربردی و از نظر شیوه گردآوری 
پرسشنامه  را  اطالعات  گردآوری  ابزار  است.  پیامیشی  اطالعات، 
نظرسنجی و مصاحبه تشکیل داده است. در پرسشنامه محقق ساخته، 
پیامیش کاربران صورت گرفت و میزان مقبولیت ارائه انواع خدمات 
کتابخانه ای با تلفن همراه بررسی شد. این پرسشنامه بین384 نفر از 
اعضای کتابخانه و به صورت تصادفی توزیع و درنهایت 325 پرسشنامه 
دریافت شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی نظیر توزیع فراوانی، 
میانگین و... استفاده شد. نتایج حاصل از انجام مصاحبه با کارمندان 
اداره فناوری اطالعات سازمان که از 65 سؤال تشکیل شده بود، با 
تلفیق نظرات و مقایسه تقاضای پاسخ گویان برای اولویت استفاده 
از خدمات تلفن همراه نظیر تازه های کتاب، بارگذاری فایل های 
الکرتونیکی، امکانات شارژ مالی پژوهش را به هدف خود نزدیک کرد. 
یافته ها: طبق یافته های پژوهش، کاربران کتابخانه با ارائه انواع 
خدمات تلفن همراه موافق اند. باتوجه به اینکه 93 درصد خدمات 
پیشنهادشده در پرسشنامه از میزان مقبولیت باالی60 درصد در بین 
پاسخ  دهندگان برخوردار بوده است، رضورت دارد که متام خدمات 
پیشنهادی در کتابخانه پیاده سازی شود. از میان خدمات پیشنهادی، 
آگاهی  رسانی از کتاب ها و منابع جدید کتابخانه به اعضا از طریق 
پیامک با 86 درصد دارای باالترین میزان مقبولیت است. پس از آن، 
خدمات اشاعه گزیده   اطالعات با  82 درصد در اولویت دوم قرار دارد. 
برخی از خدمات پیام کوتاه و ارسال بلوتوث به تازگی راه  اندازی شده 
است. امکان ارائه سایت بهینه شده برای تلفن همراه باتوجه به کارآیی 
ویژه، بهرت است به متخصصان کامپیوتر یا رشکت های تهیه نرم افزارهای 

کتابخانه ای واگذار شود.
نتیجه  گیری: الزم است کتابخانه های ایران از امکانات و توامنندی های 
منحرصبه فرد تلفن همراه برای ارائه خدمات کتابخانه در عرص جدید 

استفاده كنند. 
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مقدمه
تلفن همراه به عنوان انقالب ارتباطي و مخابراتي سال هاي اخير، تأثيرات شگرفي بر حيات 
فردي و جمعي مردم داشته است. اين ابزار توانمند ارتباطي، تأثير غيرقابل انكاري بر همه 
جنبه های زندگي اعم از اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، و علمي گذاشته است. امروزه هر لحظه 
اخبار تازه از كاربردهاي نوين اين ابزار به گوش مي  رسد؛ به  گونه اي كه ناديده گرفتن آن در 
طراحي، پياده سازي و اجراي هيچ نظامي خردمندانه نيست. درچنين شرايطي كتابداران بايد با 
شناخت اين ابزار و قابليت هاي آن، اين فناوري را در خدمت اهداف كتابخانه ها به كار گيرند. 
بسياری از كتابخانه ها در خارج از كشور به ارائه خدمات كتابخانه ای از طريق تلفن همراه 
مبادرت ورزيده اند. ارائه وب سايت تلفن همراه عمده ترين مبحث مطرح شده در اين زمينه است. 
استقبال ويژه كاربران اين كتابخانه ها از ارائه خدمات به وسيله تلفن همراه راه را برای استفاده بيشتر 
و بهينه  تر از امكانات اطالع رسانی فراهم كرده است. نو بودن مبحث خدمات مطرح  شده در داخل 
كشورمان و بستر فرهنگی جامعه، خصوصاً در كتابخانه ها امری روشن است. البته استفاده های 
گوناگونی از فناوری تلفن همراه در داخل كشور و در عرصه های مختلف صورت گرفته است. 
به عنوان نمونه سازمان هايی چون جهاد كشاورزی خراسان رضوی به  نحوی با ارائه پيامک به 
كاربران خود خدمات اشاعه گزيده اطالعات می دهند يا بانک های دولتی و خصوصی اطالعات 
روزآمد از خدمات گردش حساب مشتريان را ارائه می كنند و مشتريان قادر به انجام بسياری از 
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عمليات بانكی خود از راه دور و به وسيله تلفن همراه هستند. می توان نمونه های بی شمار ديگری 
از كاربردهای مختلف اطالع  رسانی، آگهی های تجاری، و... كاركردهای فراوان تلفن همراه در 
بخش  های گوناگون اقتصاد، فرهنگ، بازاريابی و فروش و غيره را نام برد. كمترين نتيجه و تأثير 
استفاده از اين خدمات را می توان مديريت زمان و برنامه  ريزی برای استفاده مفيد از فرصت ها 
دانست، ولی جای خالی خدمت رسانی تلفن همراه در مراكز مهم فرهنگی يعنی در كتابخانه ها 
احساس می شود. كتابخانه آستان قدس به ويژه باتوجه به موقعيت جغرافيايی قرار داشتن در 
حرم مطهر رضوی و منابع غنی و امكانات تاالرهای عمومی و كتابخانه های تخصصی و نيز 
باتوجه به خيل عظيم اعضا و مراجعان )مهمانان داخلی )زوار( و خارجی( براي ارائه خدمات 
كتابخانه ای با تلفن همراه بسيار مستعد است و كمبود اين امكان، شايسته اين سازمان بزرگ و 
نامدار نيست. لذا ضرورتی احساس شد تا با مطالعه امكانات خاص و ويژه ای كه منجر به ارائه 
خدمات كتابخانه  ای به وسيله تلفن همراه می شود آشنا و امكان پياده سازی آن در كتابخانه مركزی 

آستان قدس بررسی شود. 
مسئله اساسي دراين پژوهش برشمردن كاركردهاي ويژه تلفن همراه براي كتابخانه 
آستان قدس رضوی و بررسی زمينه استفاده از اين خدمت است، چرا كه كتابخانه ها باتوجه 
به رسالت اطالع  رساني و دسترس پذير ساختن و اشاعه اطالعات بايد با پيشرفت فناوري روز 
همگام باشند تا بتوانند با به كارگيري اين فناورِي مورد استفاده كاربران، خدمات جديد خود را 
به صورت كارآمدتر و روزآمدتر ارائه دهند؛ بدون اينكه نياز باشد كاربران جايگاه خود را ترك 
كنند كه اين منجر به پيوند ارائه خدمات سيار كتابخانه  اي با زندگي روزانه مراجعان مي شود.

مديران كتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی با درك اهميت اطالعات، تحقيق و پژوهش و 
الهام از فناوری های جديد و باتوجه به امكانات و منابع اطالعاتی در دسترس خود در زمينه 
جذب و اشاعه اطالعات، به مراجعه  كنندگان برای استفاده مناسب و مؤثر از اطالعات موجود 
در زمينه حرفه  ای آنها اميد می  دهند. در اين راستا مديران مراكز اطالع  رسانی با جمع  آوری 
اطالعات و تطبيق آنها با موضوعات مورد درخواست مراجعه كنندگان خود، آنها را در انجام 
تحقيقات شان ياری می  كنند. با تحقق هدف اين پژوهش كه همانا دسترسی سريع و آسان 
كاربران به منابع كتابخانه براي تعامل و رفع نيازهای اطالعاتی و پژوهشی شان است، و 
صرفه جويی در زمان و ايجاد امكانی كه صرفه جويی در هزينه های حاصل از رفت و آمد به 
كتابخانه را دربردارد، می  توان فصلی نوين را در كارنامه خدمت  رسانی كتابخانه آستان قدس 
ثبت و ضبط كرد. تحقق اهداف اين پژوهش می تواند با ارائه نتايج حاصل از بررسی زمينه 
ارائه خدمات تلفن همراه و پياده سازی آن در كتابخانه آستان قدس رضوی، رضايت كاربران 

را در اين كتابخانه و ساير مراكز اطالع رسانی افزايش دهد.

بی بی سکینه علوی فر 
هادی شریف مقدم
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كامينگز3  و ديگران )2009( پروژه مشتركي با عنوان »استفاده از دستگاه های جيبی همراه: 
تأثير و پيامدهای آن برای خدمات كتابخانه« انجام دادند. هدف اين تحقيق انجام يک نظرسنجی 
به منظور درك بهتر طبيعِت استفاده از محاسبات دستی تلفن همراه توسط كاربران كتابخانه های 
دانشگاهی در راستای تعيين اينكه آيا تقاضای قابل توجهی برای استفاده از خدمات كتابخانه 
با اين دستگاه های صفحه نمايش كوچک وجود دارد يا خير، انجام شده است. يافته ها نشان 
می دهد شيوع روزافزون استفاده ازدستگاه های دستی محاسبات تلفن همراه مانند پی  دی ای ها 
و تقاضای بالقوه برای استفاده از فهرست كتابخانه توسط كاربران، زمينه برای استفاده از اين 
فناوری فراهم است. تقريباً بيش از 58/4 درصد پاسخ گويان به پرسش  های باز در اين تحقيق، 
با استفاده از صفحه نمايش  های كوچک مانند پی  دی ای ها به جست وجوی فهرست كتابخانه 
می  پردازند. درنهايت نتيجه می  گيرد كه: كاربران تلفن همراه و دستگاه های صفحه نمايش كوچک 
در پيشرفت سرويس هاي كتابخانه فاكتور مهمي خواهند بود. كتابخانه ها و مسئولين سرويس هاي 
اطالعاتي بايد به ايجاد خدماِت با كيفيت برای تمام كاربران و اجزاي تلفن همراه  براي گروه 

كاربران معمولي ادامه دهند، زيرا اين گروه روزبه  روز پراهميت تر مي  شوند.
 شوا4  )2009( در مقاله پژوهشی خود با عنوان »افزايش دسترسی به كتابخانه با استفاده از 
فناوری تلفن همراه، مطالعه6 كمپانی ارائه خدمات تلفن همراه در بنگالدش«، با ليست كردن 
انواع خدماتی كه توسط اين اپراتورها در بنگالدش صورت می  گيرد، آن دسته از خدمات را 
كه در محيط های آموزشی مانند كتابخانه ها می توان مورد استفاده قرار داد، تبيين می  كند. وی 
نحوه بهره  برداری از فناوری پيامک را در كتابخانه ها كه به صورت تعاملی كاربر- كتابخانه و  
كتابخانه- كاربر است توضيح می دهد. البته در انتها اظهار كرده كه اين تنها، مدلی براي ارائه به 
كتابخانه دانشگاه داكا بنگالدش است و باتوجه به انقالبی كه در آينده در كتابخانه ها به وقوع 
مي پيوندد، سمت و سوی كتابخانه ها و رويكرد آن را نشان می دهد و به تأثير شگرف ارائه 

خدمات تلفن همراه در كتابخانه اذعان دارد. 
انموته5  و ديگران )2010( در پژوهشی به بررسی پروژه »كاربرد تلفن همراه در خدمات 
كتابخانه اي: چشم اندازی بركتابخانه دانشگاه ايالت دلتا واقع در آبراكا، نيجريه« می  پردازند. 

اهداف اين پروژه شامل:
-   تشويق كتابداران و كاربران كتابخانه به استفاده از جي  اس  ام در عمليات كتابخانه اي؛

-   بررسي منافع حاصل از جي  اس  ام در عمليات كتابخانه اي؛ و
-  يافتن مسائل و مشكالت اجتماعي تأثيرگذار بر استفاده از جي  اس ام در عمليات 

كتابخانه اي. 
در اين مقاله كتابداران بر اين باورند كه جي  اس ام  مي تواند بسياري از خدمات كتابخانه اي 

3. Cummings

4 . Shuva

5. Enemute

بررسی زمینه یابی ارائه خدمات کتابخانه ای 
به وسیله تلفن همراه   در ...
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را ارائه كند. به دليل اينكه اكثريت كاربران كتابخانه دارای تلفن همراه هستند، لكن گنجاندن آن 
در خدمات كتابخانه اي الزم است زيرا رابطه  خوبي ميان كاربران و كاركنان كتابخانه ايجاد خواهد 
كرد و خدمات كتابخانه اي را بهبود و افزايش خواهد داد، كه اين خود كاربران كتابخانه را جلب 
و حفظ خواهد كرد. پژوهش حاضر نشان داد كه كتابخانه  دلسو6  بنا به داليلی )مانند عدم وجود 
زيرساخت های ارتباطات راه دور، هزينه هاي باال، مسائل و مشكالت مرتبط با تكنولوژي مربوط 
و فقدان آموزش و آگاهي كاركنان(، از تلفن موبايل در خدمات كتابخانه اي استفاده نمي كند. 

درنهايت ابراز اميدواری كرده كه در آينده نزديک اين موانع برطرف خواهند شد.
شريف )1386( در مقاله خود راجع به »دستيار شخصی ديجيتال پی دی ای7  و كاربرد 
آن در كتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی« به نكات جالبی اشاره دارد. او با بيان اينكه با گسترش 
مراكز  و  كتابخانه ها  مراجعان  بی سيم،  فناوری های  به ويژه  فناوری های جديد  روزافزون 
اطالع رسانی قادرند از هر جايی ارتباط خود را با مركز برقرار كنند و از خدمات آن بهره ببرند؛ 
اظهار می  دارد عالوه بر آن، از منظر كتابخانه ها و مراكز اطالع  رسانی، استفاده از فناوری بی سيم 
صرفه جويی در هزينه ها و اثرگذاری در كاركرد را به دنبال خواهد داشت. هنگامی كه كاربران 
از دستياران شخصی ديجيتال خود بهره می برند، كتابخانه نيازی به فراهم آوری امكانات 
سخت افزاری چون كامپيوترهايی در محل كتابخانه نخواهد داشت. از طرفی كتابدارانی كه 
به فناوری بی سيم مجهز هستند می توانند دامنه فعاليت های خويش را گسترش دهند و از 
انعطاف پذيری بيشتری در ارائه خدمات برخوردار باشند. استفاده از فناوری بی سيم راه حلی 
عملی و به صرفه برای استفاده از خدمات مبتنی بر وب كتابخانه  هاست. اتصال پی دی ای به 
شبكه جهانی وب، امكان بهره گيری از خدماتی را كه به كاربران وب ارائه می شود فراهم 
می آورد. كاربران پی دی ای در هر مكانی كه باشند می توانند با سرعتی برابر با ساير كامپيوترها 
در شبكه قرار گيرند و از منابع تمام متن كتابخانه استفاده كنند. در اين صورت جامعه كاربران 
گسترده تر و خدمات ارائه شده غنای بيشتری می يابد، به عالوه مشكل محدوديت زمانی 
استفاده از منابع كتابخانه رفع می  شود. چهار خدمت اصلی كه می تواند از سوی كتابخانه ها و 

مراكز اطالع  رسانی ارائه شود به اين شرح است:
1. مشاوره اطالعاتی از طريق برقراری ارتباط با اطالع رسانان بخش مرجع يا بخش 
اطالع رسانی مركز. طرح پرسش و دريافت اطالعات يا منابع اطالعاتی متناسب با نيازهای 
اطالعاتی يكی از رايج ترين خدماتی است كه از طريق برقراری ارتباط با اطالع رسانان و 

كتابداران آموزش ديده ارائه می شود.
2. كاوش در فهرست پيوسته كتابخانه 8، رزرو و امانت منابع اطالعاتی موجود در 

كتابخانه توسط اعضا.

6. Delsu

7. PDA: Personal Digital Assistance

8.  OPAC: Online public Access

Catalog
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 3. كاوش و استفاده از منابع تمام متن ارائه شده از سوی كتابخانه يا مركز اطالع رسانی. 
منابع اطالعاتی تمام متن شامل كتاب های الكترونيكی، كتاب ها و منابعی است كه به ويژه توسط 

كتابخانه های ديجيتالی، ديجيتال سازی شده  اند. 
 4. شناسايی، ارزيابي و سازماندهي منابع اطالعاتی مناسب، به همراه ارائه آموزش های 
الزم در جهت شناسايی، ارزيابی، و استفاده مؤثر از منابع اطالعاتی در وب سايت مراكز 
اطالع رساني. آموزش مجموع اين مهارت ها كه به »سواد اطالعاتی« معروف است، از سوی 
متخصصان اطالع رسانی انجام می شود و راه رسيدن به مقصد را به كاربران نشان می دهد. 
ارائه اين خدمات از سوی كتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی، امكاناتی نيز طلب می كند كه 
ابتدايی  ترين آنها طراحی صفحات وب سازگار با اين فناوری هاست. صفحات مناسب اين 
فناوری، صفحاتی است كه بيشترين اطالعات را در كمترين حجم ارائه دهد. بسياری از 
طراحان وب سايت، صفحات مناسب را برمبنای زبان هايی چون XHTML و   9WML  طراحی 

كرده اند. 
 نورشاه رضا )1389( و ديگران در مقاله ای از مرور پيشينه برای بررسی نوع كاربرد 
گوشی بی سيم در مؤسسات آموزشی استفاده كردند و پيمايشی برای جمع آوری داده ها 
برای  مالزی  دولتی  دانشگاه  از  دانشكده  كارشناسی دو  دانشجويان دوره  از  نفر  از 206 
كشف آگاهی و برداشت پاسخ  گويان و نوع گوشی مورد استفاده آنها به عمل  آوردند. يافته ها 
برداشت پاسخ  گويان را نسبت به كاربرد خدمات بی سيم دستی در زمينه خدمات كتابخانه 
و اطالع رسانی كاماًل مثبت نشان داد. درصد بااليی از دانشجويان نسبت به استفاده از چنين 
خدماتی )درصورت ارائه( رضايت خود را نشان دادند. محدوديت اين مطالعه به تعميم نتيجه 
به ديگر گروه های كاربران مربوط می شود. وي در انتها اظهار می دارد كه: انتظار می رود يافته ها 
برای كمک به فراهم آورندگان اطالعات مانند كتابخانه ها و فراهم كنندگان خدمات ارتباطات 
راه دور مفيد باشد، به طوری كه طراحی سيستمی برای دسترسی مؤثر به انواع خدمات 

كتابخانه، اطالع رسانی با استفاده از تلفن همراه را ممكن كند. 
 نازی و قاسم پور )1391( در پژوهش خود به اين يافته ها رسيده اند كه100 درصد 
پاسخ دهندگان از امكانات مكالمه و پيام كوتاه متنی به طور مداوم،63 درصد آنها از امكانات 
گوشی تلفن همراه براي شنيدن موسيقی، و 62 درصد از امكان عكاسی و فيلمبرداری با تلفن 
استفاده می  كردند. همچنين نتايج نشان داد كه 63/5 درصد پاسخ دهندگان حضور تلفن همراه 
در كتابخانه را مزاحمت آفرين نمی دانستند. از ميان خدمات پيشنهادی، آگاهی رسانی از كتاب ها 
و منابع جديد كتابخانه به اعضا از طريق SMS با 98 درصد دارای باالترين ميزان مقبوليت بود. 
درنتيجه الزم است كتابخانه های ايران از امكانات و توانمندی های منحصربه فرد تلفن همراه 

9. Wireless Markup 

Language

بررسی زمینه یابی ارائه خدمات کتابخانه ای 
به وسیله تلفن همراه   در ...



54
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 98   

برای ارائه خدمات كتابخانه در عصر جديد استفاده كنند. باتوجه به اينكه 93 درصد خدمات 
پيشنهادشده در پرسشنامه از ميزان مقبوليت باالی50 درصد در بين پاسخ   دهندگان برخوردار 
بوده است، ضرورت دارد كه تمام خدمات پيشنهادی در كتابخانه های ايران پياده سازی شود. 
 كيانی )1390( در مقاله خود با نظر به اينكه تلفن همراه تأثير شگرفی در ابعاد مختلف 
زندگی داشته است با برشمردن خدمات قابل ارائه تلفن همراه، به هدف خود در شناساندن 
اين ابزار توانمند در بخش های گوناگون كتابخانه اشاره دارد. همچنين در اين مقاله سعي 
ابزار ارتباطي در راستاي بهره گيري در خدمات  با معرفي ظرفيت هاي اين  شده است 
كتابخانه، زمينه براي استفاده گسترده از اين قابليت ها در كتابخانه ها، به جامعه كتابداري 

كشورمان شناسانده شود.
 

روش پژوهش
پژوهش به لحاظ هدف كاربردی و از نظر شيوه گردآورِی اطالعات، پيمايشی بوده و براي 

گردآوری داده ها از دو روش كتابخانه ای و ميدانی استفاده شده است.
الف( روش کتابخانه ای: به منظور جمع آوری اطالعات درخصوص موضوع مربوطه، 

از منابع مهم، مقاالت، رساله ها، پژوهش ها، و همچنين جست وجو در سايت های مختلف 
اينترنت براي دستيابی به مقاالت داخلی و خارجی از روش اطالعات كتابخانه ای استفاده 

شده است. 
ب( روش میدانی: برای بررسی و آزمون فرضيات تحقيق با استفاده از پرسشنامه  و 

مصاحبه، اطالعات الزم از نمونه  موردنظر جمع آوری شده است. پژوهش حاضر در دو 
مرحله انجام شده است. در مرحله اول، ديدگاه اعضا و كاربران كتابخانه مركزی آستان 
قدس را كه شامل سنجش ميزان استقبال از ارائه خدمات كتابخانه ای به وسيله تلفن همراه بود 
بررسي شد، و در مرحله دوم امكانات الزم و موجود در كتابخانه مركزی آستان قدس به علت 

پياده سازی يا عدم امكان اجرايی كردن مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته  ها
سؤال اول: انواع خدمــات مبتنی بر تلفن همراه مورد انتظار کاربران کتابخانه کدامند و میزان 

استقبال از خدمــات چقدر است؟

- خدمات پیام کوتاه متنی

خدمات پيامک در كتابخانه موارد متعددی را شامل می  شود. به وسيله اين خدمات تعاملی 
دوسويه بين كاربر و كتابخانه برقرار می  شود تا نيازهای اطالعاتی كاربر برطرف شود. مثاًل: 
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تعداد كتب در دست امانت عضو، موعد برگشت كتاب به كتابخانه، اخطار تأخير منابع، تمديد 
و رزرو كتاب، درخواست كتب جديد از سوی عضو، اخبار جديد كتابخانه، اعالم مفقودی 
كارت كتابخانه توسط اعضا با پيامک، اعالم مفقودی كتاب از طرف عضو، ارائه پيشنهادات 
و انتقادات اعضا با پيامک، اعالن جشن ها و اطالعيه برگزاری كارگاه ها و نمايشگاه ها و 
همايش ها، تازه های منابع )كتاب، نشريه، مواد سمعی  بصری و...(، درخواست تهيه كپی از 
منبعی خاص و يا پرينت آن با ارسال پيامک به كتابخانه و پست به آدرس درخواست كننده؛ 

با عنايت به اين موضوع كه هزينه از شارژ مالی وی كسر شود. 

- خدمات بلوتوث

و  الكترونيكی، دريافت  فايل  های  انواع  ارائه  كتابخانه،  مراجعان  به   خوشامدگويی 
بارگذاری فايل كتاب، نقشه، تصاوير اشيای موزه  ای، آيين نامه های مدّون تاالرها، بروشورها، 

تورهای ديداری و شنيداری راجع به بخش های مختلف كتابخانه 

- خدمات مرجع

 خدمات اشاعه گزيده اطالعات10، اطالع رسانی جاری )يادآوری و اعالم11(، ارائه اپک ها 
و پايگاه های اطالعاتی مهم. نفيس زمان شوا در قسمتی از مقاله خود با عنوان »باال بردن 
دسترسی به كتابخانه از طريق استفاده از فناوری تلفن همراه« چگونگی استفاده از سرويس 
آگاهی رسانی جاری را برای كتابخانه های بزرگ )به علت تنوع و زيادی منابع( دشوار، اما 
امكان پذير می داند. بايد ليستی از موضوعات تهيه و كدی به هريک اختصاص يابد و اين 
ليست در اختيار مراجعان قرار گيرد. هرگاه كد موضوع دلخواه كاربر به كتابخانه ارسال شود؛ 

ليست جديدترين كتاب ها و مجالت از سوی كتابخانه برای وی ارسال می شود.

10. Selective Dissemination 

Of Information )SDI(

11. Reminder and 

Notification Service

We have 05 new books 
and 01 new journal issue 
on your subject. Please 
visit the library. 

نمونه دریافت پیام سرویس آگاهی  رسانی 

جاری از سرور کتابخانه به کاربر برای 

مراجعه و دریافت منابع

تصویر  1
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- خدمات شارژ مالی

 پرداخت حق عضويت هنگام ثبت  نام، شارژ كارت مالی از راه دور، پرداخت وجه 
تمديد اعتبار ساالنه، و پرداخت جريمه ديركردها، و...

-  خدمات سایت تلفن همراه

 دسترسی به سايت اصلی كتابخانه از طريق تلفن همراه، امكان جست وجوی منابع 
)فارسی و التين(، دسترسی به لينک های موجود در سايت اعم از پايگاه های اطالعاتی، 

جست وجوی اپک ها، و...
شمار زيادي از كتابخانه ها در غرب، نسخه تلفن همراه وب سايت خود را براي مشتريانشان 
ايجاد كرده اند. در اين وب سايت آنها اطالعاتي در مورد خدمات كتابخانه، مجموعه، دسترسي 
به جست وجو در فهرست كتابخانه، اطالعات نمايشگاهي، راهنماهاي موضوعي، نشريه هاي 
الكترونيكي و ساعت هاي كار كتابخانه، كه همگي داراي فرمت قابل ارائه بر روي صفحات 
كوچک تلفن همراه هستند را ارائه داده اند. كتابخانه ها نسخه اي سيار از  OPAC كتابخانه كه 
ايرپک12  ناميده مي شود را براي استفاده كاربران بر روي دستگاه تلفن همراهشان طراحي و ارائه 
مي كنند. كتابخانه ها از Milleniumintegrated library system به منظور ارائه OPAC اضافي خود كه 

قابليت جست وجو در فهرست كتابخانه را به كاربران مي دهد، استفاده مي كنند. 

سایت موبایلی کتابخانه کالج بستان

تصویر   2

میانگین نظرات نمونه پژوهشی نسبت

 به دریافت خدمات مبتنی بر تلفن همراه

میانگین نظراتتعدادرشحجدول  1

3254/46دریافت خدمات کتابخانه  ای به وسیله پیامك

3254/27دریافت خدمات کتابخانه ای به وسیله بلوتوث

3254/44جست وجوی فهرست منابع کتابخانه با تلفن همراه

3254/51خدمات هوشمند شارژ مالی اعضا با تلفن همراه

3254/26دریافت خدمات مرجع مبتنی بر تلفن همراه
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يكايک خدمات قابل  ارائه به وسيله تلفن همراه در كتابخانه در قالب كلی مانند جدول 
1، دسته بندی شده است و به وسيله طيف 5تايی ليكرت )كاماًل موافقم تا كاماًل مخالفم( نظر 
پاسخ گويان را جمع آوري و ميانگين نظرات به دست آورده شد. ميانگين به دست آمده بيانگر 

ميزان باالی استقبال از خدمات است.   

سؤال دوم: بیشرتین علت مراجعه اعضا به کتابخانه به ترتیب فراوانی کدامند و ارائه خدمات مبتنی 

بر تلفن همراه در کدام حوزه ها می  تواند اثربخش باشد؟

با توجه به جدول 2 علت مراجعه اعضا به كتابخانه به ترتيب فراواني عبارتند از: استفاده 
از منابع كتابخانه با 65/6 درصد، امانت بردن منابع  65 درصد، استفاده از سالن مطالعه 60/4 
درصد، تمديد و رزرو 29/1 درصد، استفاده از نشريات 23/5 درصد، تدوين مقاله پايان  نامه 
كتاب 20/4 درصد، استفاده از منابع الكترونيكي 14/2 درصد، آشنايي با نشريات جديد كشور 
4/6 درصد و ساير علت های مراجعه اعضا به كتابخانه 1/9 درصد است. اطالعات حاصل 
از داده هاي جدول 2 بيشترين علت مراجعه به كتابخانه را استفاده از منابع كتابخانه با 65/6 
درصد نشان مي دهد كه اين آمار تعداد مراجعان به بخش هايي نظير گردش كتاب بانوان 

درصد فراوانیفراوانیدالیل مراجعه پاسخ گویان

19560/4استفاده از سالن مطالعه

21265/6استفاده از منابع كتابخانه

7623/5استفاده از نرشیات

./21065امانت منابع

9429/1متدید و رزرو

4614/2استفاده از منابع الكرتونیكی

123/7آگاهی از فعالیت  های جنبی كتابخانه

6620/4تدوین مقاله پایان نامه كتاب

154/6آشنایی با انتشارات جدید كشور

216/5آشنایی با مباحث جدید تحقیقاتی

توزيع فراوانی علل مراجعه به كتابخانه61/9سایر

جدول  2
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و آقايان را با ميانگين متوسط20000 نفردر ماه تأييد مي كند. حال هرگاه با ارائه امكانات 
ايجادشده توسط فناوري جديد، استفاده امكانات از راه دور )تلفن همراه( ميسر شود و بتوانيم 
درصدي از اين آمار بكاهيم مطمئناً هم رضايت مراجعه  كننده جلب شده و هم كتابداران 
شاغل در اين بخش ها قدرت پاسخ گويي بهتري به اعضا خواهند داشت و راندمان كاري 
باالتر مي رود. باتوجه به فراواني هاي به دست آمده از نظريات پاسخ گويان، به  نظر مي  رسد 
امكان استفاده از منابع كتابخانه از طريق بلوتوث مي تواند از ميزان مراجعه اعضا به كتابخانه 
بكاهد. چنانچه محتوای الكترونيكی منابع و مدارك اعم از صوت، متن يا تصوير تهيه شود و 
باتوجه به تقاضای كاربران با استفاده از فناوری بلوتوث در اختيار قرار گيرد در كاهش ميزان 
مراجعه مؤثر است. در حالتی ديگر هرگاه سايت بهينه شده براي تلفن همراه ايجاد شود، 
كتاب های الكترونيكی كه در سايت قرار داده مي شوند امكان بارگذاری را برای كاربران از 
هر مكان و در هر زمان فراهم مي  كند كه اين نيز باعث كاهش مراجعه حضوری برای امانت 
منبع می  شود. درصورتی كه امكانات جديد مبتنی بر تلفن همراه در كتابخانه مركزی آستان 
قدس ايجاد شود، كاربران از مراجعه به كامپيوترهای كتابخانه براي استفاده از خدمات مشابه 
بی نياز خواهند شد. جست وجوی منابع در تاالرهای قفسه باز آقايان و بانوان كاهش مي  يابد 
و كتابداران فرصت بيشتری براي ارائه خدمات كتابخانه  ای به جز جست وجو خواهند داشت. 
آزادی عمل كتابدار براي مصاحبه مرجع با كاربر و مراجعه  كننده و راهنمايی به بخش و منبع 
مورد نياز ازجمله فوايد اين امر است. نظم در چينش كتاب ها و نظارت دقيق تر بر امور جارِی 

بخش موجب جلب رضايت كاربران خواهد شد.

سؤال سوم: وضعیت کتابخانه مرکزی آستان قدس از نظر امکان تأمین و ارائه خدمات تلفن همراه 

چگونه است؟

ارائه گزارش حاصل از مصاحبه انجام  شده با مديريت محترم و كارشناسان اداره فناوری 
اطالعات كتابخانه مركزی آستان قدس.

 SMSامکان ارائه خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه
الف( خدمات تلفن همراه در گردش کتاب کتابخانه مرکزی

ارائه فناوری پيامک در كتابخانه مركزی آستان قدس در مرداد ماه1390 آغاز شده است. 
•  نحوه استفاده كتابخانه از فناوری پيامک براي ارائه خدمات به كاربران بخش گردش 

و امانت، تحت نرم افزار سيمرغ است. 
• پياده سازی خدمات ارسال پيامک در كتابخانه مركزی براي اخطار موعد تحويل و 

ديركرد به صورت دوطرفه كتابخانه- كاربر و كاربر- كتابخانه انجام مي  شود. 

بی بی سکینه علوی فر 
هادی شریف مقدم
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•  در آينده امكان تعامل دوطرفه كاربر- كتابخانه و كتابخانه- كاربر براي تمديد كتاب، 
درخواست كتاب های كسری، و رزرو وجود دارد. نرم  افزار پيامک به پهنای باند خاصی نياز 

ندارد.
•  مديريت نرم افزار ارسال و دريافت پيامک به تخصص نياز دارد.

•  وجود حداقل يک نفر كتابدار متخصص براي مديريت نرم  افزار و توليد محتوا الزامی است.

ب( ارائه خدمات مرجع به اعضای تاالر محققان با استفاده از پیامک

•  امكان ارائه پيامک براي آگاهی  رسانی جاری13 به اعضای تاالر محققان وجود دارد.
•   امكان ارائه خدمات اشاعه گزيده  اطالعات وجود ندارد. با نيازسنجی  اي كه انجام شده 
پاسخ گويان براي ارائه اين خدمت نظر كاماًل موافق داشتند، ولی باتوجه به عدم درخواست 
توسط مديران كتابخانه تاكنون اقدام نشده است. وفور منابع و تنوع آن در كتابخانه مركزی 
آستان قدس موجب كثرت موضوعات شده، البته اشاعه گزيده  اطالعات را دشوار كرده، ولی 

قابل دسترسی است.
•  بهره مندی از خدمات مرجع با پيامک در تاالر محققان به يک نفر نيروی متخصص 

كتابدار نياز دارد.
 

ج( امکان بهره  گیری از سیستم پیامک در اداره خدمات کتابداری برای سفارش کتاب، ارتباط 

با نارشان و کارگزاران

برای مثال، كاربران با ارسال پيامک كتاب درخواستی خود را به اداره خدمات كتابداری 
سفارش می  دهند.

امكانی براي تعامل با كارگزاران و ناشران با استفاده از سيستم ارسال و دريافت   •
پيامک وجود ندارد. درصورتی كه اين سامانه به  صورت خودكار فراهم و انسجام الزم را 
براي دسته  بندی و تفكيک پيام ها به بخش های ذی ربط پيدا كند، احتمال راه  اندازی نيز افزايش 

می  يابد. 

د( امکان ارسال پیامک به  صورت انبوه برای فعالیت های جنبی کتابخانه و جذب مخاطب 

)روابط عمومی سازمان(

•   امكان ارائه آگهی های سازمان از طريق پيامک به اعضا و جود دارد.
•   امكان ارائه پيامک به صورت انبوه براي اخبار مورد نياز كاربران مثل ساعت كاری در 

ايام تعطيل وجود دارد.

بررسی زمینه یابی ارائه خدمات کتابخانه ای 
به وسیله تلفن همراه   در ...

13. Current Awareness 

Services )CAS(



60
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 98   

روابط عمومی سازمان، مسئول مديريت نرم  افزار ارسال و دريافت پيامک براي   •
تبليغات است.

•   ارسال و دريافت پيامک آگاهی رسانی اخبار و اطالعيه های مربوط به برپايی نمايشگاه، 
همايش ها و اعالم مناسبت های مختلف به نيروی متخصص نياز ندارد.

•  از امكان برگزاری مسابقات با تلفن همراه در روابط عمومی سازمان بهره گرفته 
نمی  شود. اگر سيستم تعاملی دوطرفه گسترش يابد اين امكان به بهره برداری می رسد.

•  امكان ارائه نقطه نظرات مفيد و يا انتقادات مراجعان به وسيله صندوق انتقادات و 
پيشنهادات پيامكی پياده سازی شده است.

•  در آينده امكان بهره مندی از خدمات پيامک دو طرفه براي برگزاری مسابقات و ايجاد 
ارتباط كاربران با كتابخانه و ارسال نظراتشان وجود دارد.

ه ( امکانات استفاده از سیستم هوشمند مالی، خدمات پیامک برای پرداخت های الکرتونیکی 

مراجعان )عضویت(

•   در كتابخانه امكان ايجاد سامانه پيامكی براي ارسال اطالعات ميزان شارژ مالی اعضای 
كتابخانه وجود دارد.

•   در حال حاضرامكان ارائه خدمات پرداخت هوشمند به مراجعان مقدور نيست. اين 
امكان در حال حاضر فقط درخصوص پرداخت وجه عضويت از سوی كاربران فعال است.
•  نرم  افزار جامع كتابخانه ای مورد استفاده كتابخانه )سيمرغ( بستری براي امكانات 

پرداخت هوشمند دارد.
•  بودجه كافی براي تأمين اعتبار الزم از سوی كتابخانه برای ارائه پرداخت هوشمند 

وجود دارد.
•  در آينده امكان بهره مندی از سيستم پرداخت های هوشمند، براي تأمين اعتبار مالی 
كارت عضويت به وسيله تلفن همراه از سوی مراجعان بدون حضور فيزيكی در محل كتابخانه 

وجود خواهد داشت.
و به صورت كلی می توان گفت: امسال بودجه كافی براي راه  اندازی سيستم پيامک در 
كتابخانه وجود دارد. بودجه امسال براي استفاده از سيستم ارسال و دريافت پيامک به صورت 

تعاملی كاربر- كتابخانه و كتابخانه- كاربر كافی خواهد بود.

  امکان ارائه خدمات کتابخانه ای با استفاده از فناوری بلوتوث در تلفن همراه 
•  در كتابخانه مركزی آستان قدس دستگاه فرستنده بلوتوث14 نصب شده است.

بی بی سکینه علوی فر 
هادی شریف مقدم

14. Bluetooth sender 
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•   اين سامانه به وسيله نرم افزار بلولينک تحت لينوكس كار می  كند.
•  برد دستگاه مورد استفاده كمتر از 150 متر است و به دليل تعدد طبقات جوابگو 

نيست. 
•  دستگاه بلوتوث به دليل اينكه به صورت موازی امواج را رد و بدل می  كند فقط در 

طبقه همكف خدمت رسانی دارد.
•  برای دريافت فايل های الكترونيكی ارسالی با بلوتوث بايد دستگاه های ديگری 

برای ديگر طبقات خريداری شود.
•  امكان ارسال فايل از طريق دستگاه بلوتوث به صورت همزمان به6 تلفن همراه 

)كاربر( وجود دارد. 
•  در آينده براي گسترش خدمات به مراجعان در راستای اطالع رسانی سريع و 

دقيق، امكان ارسال به گوشی های بيشتری وجود دارد.
•  زمان دريافت فايل های فرستاده شده به كاربران، باتوجه به نوع گوشی افراد 
و قوی تر بودن متفاوت است. گوشی های جديد فايل ها را سريع تر دريافت و 

بارگذاری می كنند.
•  امكان ايجاد اختالل يا عدم دريافت فايل های ارسال شده از جانب كتابخانه به 
كاربر به دليل آنتن دهی نامناسب با وجود دستگاه مسدودكننده امواج در اماكن متبركه 
حرم امام رضا)ع( وجود دارد، ولی در كتابخانه مركزی از دستگاه مسدودكننده امواج 

تلفن همراه استفاده نمی  شود.
•  دستگاه فرستنده بلوتوث در كتابخانه مركزی آستان قدس براي ارسال فايل های 
الكترونيكی به كاربران از فرمت فايل های متنی مانند كتاب های الكترونيكی، فايل های 
تصويری چون تصاوير حرم، فايل  های صوتی نظير نوحه های عاشورا، فايل های 

چندرسانه ای مثل فيلم معرفی اماكن متبركه حرم مطهر پشتيبانی ميكند.
فايل های ارسالی از سوی كتابخانه بيشتر براي برطرف كردن نياز كتاب های    •

الكترونيكی مراجعان و با اهدافی خاص طراحی و تهيه می شوند. 
•  حداكثر حجم فايل ها يک مگابايت است و در ارسال فايل با حجم باالتر گاهی 

مشكل وجود دارد.
•  حداكثر زمان برای ارسال كليه فايل ها از سوی دستگاه و دريافت به وسيله كاربران 

5 دقيقه است.
برای مديريت فايل به وسيله  فناوری بلوتوث در كتابخانه مركزی به نيروی    •

متخصص كتابداری نياز است.

بررسی زمینه یابی ارائه خدمات کتابخانه ای 
به وسیله تلفن همراه   در ...
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•  راهنمای استفاده از خدمات جديد مثل پيامک و بلوتوث برای مراجعان تدوين 
نشده است. بهتر است فايلی با همان فناوری بلوتوث برای توضيح اين خدمات به 

مراجعه كننده تدوين و به  طور خودكار به وی ارسال شود.
•   امسال بودجه كافی براي راه  اندازی سيستم بلوتوث در كتابخانه وجود دارد.

Mobile website نسخه تلفن همراه وب سایت کتابخانه مرکزی آستان قدس 
•  هنوز نسخه ای بهينه سازی شده براي ارائه سايت كتابخانه مركزی بر روی تلفن 
همراه وجود ندارد. باتوجه به نحوه عملكرد كاربران كتابخانه مركزی در استفاده از 
سايت كتابخانه و برقراری ارتباط با سايت، آمار بازديدكنندگان بيانگر 83 درصد 
استفاده از سيستم ويندوز اكس  پی15 و مرورگر آی  ايی6 16 است. با برآورد آمار 
كاربران و شناسايی نحوه اتصال آنان هنگام  استفاده از سايت، برنامه ريزی دقيق  تری 

براي بهره  برداری از امكانات سايت بهينه برای تلفن همراه وجود دارد.   
• نرم  افزاری براي جست وجوی فهرست منابع كتابخانه ای به وسيله تلفن همراه 

وجود ندارد. 
•   در صورت امكان استفاده از نرم  افزاری براي جست وجوی منابع كتابخانه ای 
به وسيله تلفن همراه، كتابخانه ترجيح می دهد اين نرم افزار تحت وب اجرا شود تا 
اينكه به صورت يک application جدا باشد؛ در اين صورت در همه گوشی ها قابليت 

پشتيبانی دارد.
•  برای راه اندازی سايت تلفن همراهِ كتابخانه بهينه  شده برای صفحات كوچک نظير 

تلفن همراه، امكان برنامه نويسی توسط نيروهای موجود در اداره وجود ندارد.
•   برای مديريت سايت تلفن همراه كتابخانه مركزی به نيروی متخصص كتابداری 

نياز است.
•  براي ارائه نرم  افزار مبتنی بر تلفن همراه می توان از شركت های تهيه نرم افزارهای 

كتابخانه ای نظير نوسا بهره گرفت. 
•   كتابخانه بودجه الزم براي تأمين امكانات الزم براي راه  اندازی سايت تلفن همراه 

برای مراجعان را دارد.
•  براي تأمين زيرساخت های الزم، در راستای ارائه مجموع خدماتی كه به  وسيله 
تلفن همراه در كتابخانه مركزی قابل پياده سازی باشد، به آموزش كتابداران نياز است.  

بی بی سکینه علوی فر 
هادی شریف مقدم

15.  Windows xp

16.  IE 6 .0
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جمع بندی مصاحبه
ارائه خدمات كتابخانه  اي به وسيله تلفن همراه در دو مقوله اس  ام  اس و بلوتوث در حال 
انجام است. هر چند هنوز كليه خدماتی كه به وسيله پيامک و بلوتوث می شود انجام داد 
پياده سازی نشده است، اما مواردی چون اعالم موعد تحويل منابع )چاپی و الكترونيكی(، 
اخطار تأخير، اعالم ديركرد و جريمه، برخی اخبار مهم و ارسال فايل های الكترونيكی با 

بلوتوث ازجمله مواردی است كه به اجرا درآمده است. 
خدمات اشاعه گزيده اطالعات و اطالع رساني جاري باتوجه به ميزان استقبال، بهتر است 

در اولويت اول قرار گيرد.
دررابطه با خدمات شارژ مالي بايد گفت در باب ارائه اين خدمت، فعاليت چشمگيري 
در سطح كتابخانه در حال انجام است. اخيراً امكان عضويت از راه دور، با مراجعه به سايت 
كتابخانه مركزي آستان قدس براي كاربران فراهم شده است. فرم عضويت الكترونيكی 
طراحي شده است و مراجعان با پر كردن فرم، شماره عضويت دريافت مي  كنند و پس از 
حداكثر 5 روز با ارائه آن به كتابخانه كارت خود را تحويل مي  گيرند. اين خدمِت جديد گام 
مؤثري در كاهش مراجعات حضوري در بخش عضويت بوده است. البته مشكل اتصال به 
سايت كتابخانه وجود دارد كه بايد با تدبير بخش فناوري مرتفع شود. اين مشكل در هنگام 

اتصال به سايت كتابخانه براي تمديد اينترنتي نيز موجود است.
درخصوص به  كارگيری خدمات شارژ از راه دور و پرداخت با تلفن همراه بايد گفت 
همانگونه كه جريمه تعلق گرفته به تأخير كتاب ها به صورت خودكار از شارژ مالي كارت 
عضو كسر مي  شود، هنگام اتمام يا زمانی كه موجودی كارت نيز به حداقل نزديک مي شود، 
اس  ام  اِس ميزان موجودي كارت به كاربر ارسال مي  شود تا وي در اسرع وقت براي ادامه 
فعاليت هاي كتابخانه اي خويش و شارژ مجدد اقدام كند. پيشنهاد اين تحقيق فراهم  سازی 
امكانی است كه عضو بتواند از هر مكانی نسبت به اين امر مبادرت كند. بارها اتفاق می افتد كه 
مراجعه كننده بدون دانستن ميزان شارژ موجود در كارت به كتابخانه مراجعه و اقدام به انتخاب 
كتاب كرده است. لحظه امانت گرفتن، جايي كه وقت گرانبهاي خود و كتابدار را اتالف كرده 

متوجه عدم شارژ كافي براي امانت بردن سند شده كه موجب نارضايتی می  شود.
 باتوجه به مصاحبه انجام  شده، برای ارائه خدمات تلفن همراه در بخش های گوناگون 
و مديريت نرم  افزارها، به كتابداران متخصص نياز است. اين نيازمندی در همه قسمت ها 
به جز ارائه سايت موبايلی مرتفع شده است. براي ارائه سايت موبايلی بهتر است از مهندسين 
و كارشناسان نرم  افزار كمک گرفت و يا كاماًل اين امر را به شركت های تهيه نرم افزارهای 

كتابخانه ای محول كرد.

بررسی زمینه یابی ارائه خدمات کتابخانه ای 
به وسیله تلفن همراه   در ...
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 باتوجه به اينكه چشم  انداز ارائه خدمات كتابخانه با گذر زمان روندی الكترونيكی به خود 
می  گيرد و با پيگيری های مجّدانه، ارائه خدمات كتابخانه  ای ديجيتال در اولويت سازمان قرار 
دارد و ارتباط تنگاتنگ خدمات ديجيتال و خدمات موبايلی در يک راستاست، لذا تمركز 
بودجه در اين قسمت است. درصورت نياز، اقدام به ارائه خدمات نوين با سرعت بيشتری 

افزايش می يابد.
در حال حاضر دو خدمت ارسال و دريافت پيام كوتاه متنی و بلوتوث به فراخور شرايط 
و اولويت كاربرد در حال بهره برداری است و استقبال زيادی از جانب كاربران و كتابداران 
به ويژه بخش های گردش و امانت كتاب صورت گرفته است، ارسال پيامک های ديركرد منابع 
كه برای كاربران ارسال مي  شود، بيشتر از يک  پنجم17 آمار تأخير اعضا را كاهش داده است. 
پيگيری ديركردها، صرف وقت و هزينه برای سازمان به دنبال دارد. اميد است اين آمار با روند 
كاهشی سرعت بيشتری به خود گيرد. امكان ارائه خدمات مرجع در اولويت بعدی قرار دارد 
و خدمات شارژ مالی و سايت موبايلی نيز در آينده نزديک به ساير خدمات افزوده خواهد 

شد.

نتیجه گیری
كتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی همواره در تالش هستند تا به هدف خود )كه همان برآوردن 
نياز اطالعاتی كاربران و مراجعان در زمانی كه آنان به اين اطالعات نياز دارند( دست يابند. در 
اين راستا ارائه خدمات كتابخانه  اِی نوين آنها را برای رسيدن به اين هدف ياری می كند، هدفی 
كه الزمه اش برخورداری از امكانات مناسب و به روز است. در اين ميان خدمات كتابخانه ای 
به وسيله تلفن همراه جايگاه ويژه  ای دارد. ارائه خدمات كارآمد به مراجعان به صورتی كه 
در راستای تأمين نياز اطالعاتی ايشان، در وقت و هزينه نيز صرفه جويی شود و درنهايت، 
رضايتمندی به همراه داشته باشد، مانند پلی است كه اين ارتباط را سريع تر به صورتی بهينه 

سامان می  دهد. 
در اين پژوهش سعی شد انواع خدماتی كه می توان به وسيله تلفن همراه در كتابخانه ها 
ارائه كرد، شناسايی شود. سپس با تدوين پرسشنامه  ای محقق ساخته از نظرات و ميزان استقبال 
كاربران كتابخانه مركزی )نمونه پژوهشی( از ارائه خدمات نوين مبتنی بر تلفن همراه آگاهی 
حاصل شد. اطالعات حاصل از اين نظرسنجی به صورت جداول بيانگر ميزان باالی موافقت 
پاسخ گويان راجع به اين مقوله است. جذابيت روش ارائه خدمات و هدف نهايِيِ آن )كه همانا 
دسترس پذيری سريع به منابع و اطالعات مورد نياز است( بر اهميت ارائه خدمات نوين از 
سوی پاسخ گويان تأكيد دارد. به عالوه كاهش هزينه های افراد همراه با دسترسی در هر زمان 

بی بی سکینه علوی فر 
هادی شریف مقدم
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سیستم پیامک



65
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 98

و مكان بر اهميت ويژه خدمات می افزايد.
واضح است كه كتابخانه مركزی آستان قدس باتوجه به غنای منابع اطالعاتی و خدمات 
متنوع كتابخانه  ای، مورد توجه عموم كاربران و خيل عظيم اعضای كتابخانه است. تالش اين 
مجموعه فرهنگی بر خدمت رسانی هرچه بيشتر و بهتر به جامعه استفاده  كننده، لزوم استفاده از 

خدمات مبتنی بر تلفن همراه را تقويت می  كند. 
نتيجه حاصل از مصاحبه كارشناسان اداره فناوری اطالعات سازمان كتابخانه مركزی 
آستان قدس حاكی از توانمندی ارائه خدمات در كتابخانه است.  آنچه مسلم است امكان 
ارائه كليه خدمات كتابخانه ای به وسيله تلفن  همراه باتوجه به عنايت ويژه رياست محترم 
سازمان كتابخانه ها به امر خدمت رسانی به مراجعان و پتانسيل موجود، در كتابخانه وجود دارد؛ 
لكن تقاضای كاربران كتابخانه به عنوان ولی نعمتان اين محيط، ميزان نياز و درخواست انجام 
ساير خدمات تلفن همراه ذكرشده در تحقيق بر اهميت پياده سازی و سرعت  بخشی ارائه آن 
می افزايد، كما اينكه دو خدمت برجسته و جذاب ارائه امكانات پيامک و بلوتوث )از آبان 90 
تاكنون ثمره تالش اين كتابخانه در ارتقابخشی به ميزان رضايت كاربران( بر اين امر صحه 
گذارده است.  شايان ذكر است، افزايش ميزان تقاضای اعضا و كاربران كتابخانه آستان قدس 
در جهت تكميل پروژه خدمات تلفن همراه و پيشبرد اهداف خدمات كتابخانه ای به سمت 
و سوی ارائه خدمات الكترونيكی و البته برنامه ريزی صحيح براي رشد تجهيزات و امكانات، 

توان ارائه ساير خدمات به شكل مناسب در آينده نزديک را نويد می دهد.
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