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چکیده
پژوهش حاضر به امکانسنجی ارائه خدمات مرجع مجازی کتابخانههای عمومی استان گیالن وابسته به نهاد
کتابخانههای عمومی کشور پرداخته است .اين پژوهش ازنظر نوع ،کاربردی و ازنظر روش ،پیمايشی بوده
است .جامعه پژوهش ،تعداد  25کتابخانه فعال مستقر در استان گیالن بوده است .ابزار گردآوری اطالعات،
دو پرسشنامه مبتنی بر پرسشنامه اربیس و ابزار ارزيابی انجمن کتابداران آمريکا بوده که يکی مخصوص
مديران کتابخانهها و ديگری مخصوص کتابداران و مسئوالن کتابخانهها بوده است .تجزيهوتحلیل دادهها با
استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و نرمافزار اس .پی .اس .اس .صورت گرفته است .نتايج پژوهش نشان
داد که بیش از دوسوم کتابداران در جامعه آماری پژوهش مهارتهای الزم را در اين زمینه دارند و در اين
زمینه امکان الزم فراهم است .اکثريت کتابخانههای موردبررسی ازنظر تجهیزات موردنیاز برای راهاندازی
خدمات مرجع مجازی با توجه به نرمافزار منتخب در پژوهش مشکلی نداشتند؛ اما در خصوص منابع و
پايگاههای اطالعاتی الکترونیکی الزم برای تأمین نیازهای اطالعاتی کاربران با مشکل مواجه بودند .در حال
حاضر برای راهاندازی و ارائه اينگونه خدمات هیچگونه بودجه اختصاصی وجود نداشته و اين فقدان ،مشکل
اصلی کتابخانهها در ارائه خدمات مرجع مجازی به شمار میرفت .بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت
کتابخانههای عمومی استان گیالن میتوانستند با تأمین منابع و پايگاههای الکترونیکی الزم و نیز تأمین بودجه
موردنیاز ،اقدام به ارائه خدمات مرجع مجازی کنند.

واژگان کلیدی :استان گیالن ،امکانسنجی ،خدمات مرجع ،خدمات مرجع مجازی ،کتابخانههای
عمومی ،نهاد کتابخانههای عمومی کشور
 .1کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی تهران ،کتابدار اداره کل کتابخانههای
عمومی استان گیالنsepide66najafikhah@yahoo.com .
 .3استاديار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی تهرانdizaji@yahoo.com .
 .2استاديار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی تهرانmomeni.esmat@yahoo.com .
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مقدمه
کتابخانه عمومی يکی از ارکان اصلی جامعه مردمساالر است و در تغییر اوضاعواحوال جامعه
نقش بسزايی دارد .کتابخانه عمومی برای آنکه بتواند به اهداف تعیینشده خود يعنی ارائه
اطالعات به کاربران دست يابد و جوابگوی نیازهای رو به گسترش همگان در عصر اطالعات
و ارتباطات باشد ،بايد سازگار با نیازهای روز باشد و خود را برای آيندهای بهتر آماده کند
(زوارقی .)1215 ،با شکلگیری و گسترش فناوریها ،کتابخانههای عمومی نیز مانند بسیاری
ديگر از سازمانها و نهادها از ورود فناوری اطالعات بینصیب نماندهاند (ديدهگاه و
کرمیزاده.)1217 ،

در اين میان با ورود رايانه به کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی و بهرهگیری از روشهای
ذخیرهسازی نوری در پايگاههای اطالعاتی ،خدمات مرجع نیز بهمنزله بخشی از فعالیتهای
اين مراکز متحول شده است (کوشا .)1272 ،خدمات مرجع از فضای کتابخانه برای استفاده
از منابع موجود در آن و حضور فیزيکی مراجعهکننده خارج شده و از طريق انواع ابزارهای
ارتباطی و شیوههای اطالعرسانی به شکل عام يا گزيده بدون توجه به مرزهای قراردادی
بهطور گسترده قابلیت ارائه يافته است (عماد خراسانی.)1212 ،
با رواج روزافزون دسترسی به شبکههای اطالعاتی در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی،
نوعی از خدمت با عنوان «خدمات مرجع مجازی »1يا خدماتی با عنوان «از کتابدار بپرس»3
موردتوجه قرار گرفته است (ديانی .)1217 ،اکنون در نظامهای اطالعرسانی ،خدمات مرجع
مجازی بهعنوان تهیه و تدارک کمک فوری کتابداران به کاربران از طريق روشهای
نرمافزاری تعاملی تحت وب (مانند گپ ،پست الکترونیکی ،فرمهای وبی و غیره) تعريف
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میشود که بر اساس تقاضا صورت میگیرد .خدمات مرجع مجازی ،خدمات مبتنی بر پرسش
و پاسخ هستند که کاربران را با کارشناسان و متخصصان موضوعی مرتبط میکنند .اين
خدمات از اينترنت بهمنظور بستری برای ايجاد ارتباط بین مردم و افرادی که توانايی پاسخ به

1. virtual reference services
2. ask a librarian
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پرسشها را دارند و نیز برای حمايت از توسعه و مهارتها استفاده میکنند (گانگادرشا و
همکاران.)3882 ،1
کتابخانهها بهعنوان سازمانهای دانشآفرين در عصر فناوری اطالعات همواره به امر
گردآوری و انتقال دانش و اطالعات پرداخته و قادر به مديريت و استفاده اطالعات و دانش
بودهاند .ازاينرو ،به مشابه نهادهای رو به رشد با ارائه ابتکارات در استفاده از فناوریهای
نوين اطالعاتی ،بهمنظور ارائه خدمات بهتر به کاربران خود پیشتاز بوده و همواره جديدترين
شیوههای اطالعرسانی و عرضه خدمات مرجع ،در اينگونه مراکز را به کاربران ارائه دادهاند.
با نگاهی به ارائه خدمات کتابخانههای عمومی در گذشته به بعضی نقاط ضعف
کتابخانههای عمومی پی میبريم که امروزه میتوان آنها را بهسادگی با ابزارهای جديدتر و
در آينده با نوع پیشرفتهتر آنها رفع کرد .کتابخانههای عمومی ،بايد با اتخاذ موضعی فعال
در شکلدهی آينده ،نقش مؤثری بر عهده گیرند.
با توجه به امتیازاتی که برای خدمات مرجع مجازی میتوان برشمرد ،ازجمله افزايش
سطوح دسترسی به منابع اطالعاتی ،امکان استفاده کاربران از منابع در قالبهای الکترونیکی
متفاوت و چندرسانهای ،عدم محدوديت مکانی و زمانی در دستیابی کاربر به اطالعات،
ناشناس ماندن کاربر و امکان فراهم آمدن پاسخها بهصورت نسخههای چاپی بهجای
پاسخهای شفاهی .کتابخانههای عمومی ناگزير به پذيرش و ارائه اين خدمات هستند زيرا
میتوانند بدينوسیله عملکرد خود را بهبود بخشیده و خدمات بهتر و کاملتر و با سرعت و
دقت بیشتر به کاربران ارائه دهند و ارتقای جايگاه کتابخانه را در افکار عمومی فراهم آورند.
امروزه استان گیالن با داشتن پیشینه بسیار غنی فرهنگی دارای  73کتابخانه عمومی وابسته
میدهند .متأسفانه در کتابخانههای عمومی کشور و ازجمله کتابخانههای عمومی استان گیالن
به اين حوزه توجه چندانی نشده است و ازاينرو فاقد وضعیت مناسبی است .نهاد کتابخانههای
عمومی بهعنوان يک دستگاه فرهنگی از عوامل مهم توسعه و پیشرفت جامعه به شمار میرود
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به نهاد کتابخانههای عمومی کشور است که خدمات خود را به اقشار مختلف جامعه ارائه

1. Gangadharesha
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و الزم است امکانات و منابع آن تا حدی توسعه يابد که بتواند نیازهای جامعه را برآورده
کند .لزوم آگاهی نسبت به توانمندیها ،تجهیزات و امکانات کتابخانههای عمومی در حوزه
ارائه خدمات مرجع مجازی ،انجام تحقیق دراينباره را ضروری میسازد و لذا تحقیق حاضر
بهمنظور فراهم آوردن بستر آگاهی ،به امکانسنجی ارائه خدمات مرجع مجازی در
کتابخانههای عمومی استان گیالن وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی کشور پرداخته است.
جهت مطالعه پژوهشهای انجام شده در ايران و خارج از ايران ،پايگاههای متعددی با
کلیدواژههای مناسب نظیر خدمات مرجع ،امکانسنجی ،کتابخانههای عمومی ،مرجع
الکترونیک ،مرجع ديجیتالی ،مرجع مجازی ،نهاد کتابخانههای عمومی کشور موردمطالعه
قرار گرفت .در خصوص خدمات مرجع مجازی پژوهشهای متعددی در ايران و خارج از
ايران صورت گرفته است .با بررسی پیشینههای پژوهش در ارتباط با خدمات مرجع مجازی،
میتوان چنین نتیجه گرفت که در گروهی از پژوهشهای انجام شده در ايران و خارج از
ايران با استفاده از روش کتابخانهای و بررسی متون به توصیف مبانی ،تاريخچه ،تعاريف و
فلسفه خدمات مرجع مجازی و نیز اهمیت آنها در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی و تبیین
انواع مختلف ابزارها و مدلهای خدمات مرجع مجازی و لزوم ارائه خدمات مرجع مجازی
در کتابخانهها پرداخته شده است .پژوهش قانع ( ،)1212نقی مهرطبايی ( ،)1212منصوری و
پشوتنی زاده ( ،)1215مختارپور ( ،)1212غالمی ( ،)1211میو ،)3883( 1رونان )3882( 3و
يوست )3881( 2از اين گروه هستند .گروه دوم از پیشینهها ،بهصورت توصیفی -پیمايشی به
بررسی وضعیت موجود در کتابخانهها ازنظر چگونگی ارائه خدمات مرجع مجازی و بیان
مشکالت و نواقص ارائه خدمات مرجع در آنها پرداختهاند .پژوهش جنابزاده ( )1213و
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پترسون )3881( 1از اين گروه هستند .نتايج پژوهش جنابزاده نشان داد که تعداد نسبتاً
معدودی از کتابخانهها از محیط وب جهت ارائه خدمات مرجع استفاده میکنند .پترسون
عالوه بر شرح و تعیین نواقص ارائه خدمات مرجع در کتابخانه سازمان انرژی آمريکا ،بیان
1. Mayo
2. Ronan
3. Yost
4. Patterson
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میکند که کتابخانه موردبررسی تا زمان پژوهش از گفتگوی اينترنتی بهعنوان ابزار ارتباط
تعاملی کتابدار و کاربر استفاده کرده است .گروه سوم از پژوهشهای انجام شده ،با استفاده
از روش توصیفی -پیمايشی و ابزار پرسشنامه به امکانسنجی ارائه خدمات مرجع مجازی و
بررسی امکانات و زيرساختهای الزم جهت راهاندازی و ارائه خدمات مرجع مجازی در
کتابخانهها پرداختهاند .پژوهش نقی مهرطبايی ( ،)1213کرمی ( ،)1215مظفری (،)1211
فیض آبادی ( ،)1212میرحسینی و خالديان ( ،)1298زنگ )3882( 1از اين گروه به شمار
میروند .نتايج پژوهش نقی مهرطبايی نشان داد که کتابخانههای موردبررسی ازنظر نیروی
انسانی ماهر و منابع مالی در حد متوسط قرار دارند .نتايج پژوهش کرمی نشان داد که مديران
و مسئوالن کتابخانهها توجه چندانی به خدمات مرجع ديجیتالی ندارند .نتايج بررسی مظفری
نشان داد که کاربران به فناوری اطالعاتی و ارتباطی دسترسی و آشنايی نسبتاً مطلوبی دارند
و تمايل زيادی به دريافت خدمات مرجع مجازی از خود نشان میدهند .کتابداران نیز ازلحاظ
مهارت در سطح متوسط قرار دارند .همچنین نتايج وی نشان داد که کتابخانه از بعد فنی و
مالی از شرايط مناسب برای اجرای اين خدمات برخوردار است .فیضآبادی به اين نتايج
دست يافته است که کتابخانههای موردبررسی ازنظر تعداد نیروی انسانی و امکانات فنی
مشکلی ندارند .ازنظر عملیاتی با تغییر در شرح وظايف کارکنان ،ارائه خدمات مرجع
گفتگوی اينترنتی امکانپذير است .وی همچنین میزان بودجه الزم برای ارائه خدمات مرجع
اشتراکی پويا را  182928دالر تعیین کرده است .میرحسینی و خالديان به اين نتايج دست
يافتند که کتابخانههای موردبررسی ازنظر نیروی انسانی ماهر در سطح متوسط قرار دارند و
ازنظر حمايت مالی و بودجه مجزا برای ارائه خدمات مرجع مجازی شرايط مطلوبی ندارند.
محدوديتهای ارائه و راهاندازی خدمات مرجع مجازی برمیشمرد .گروه چهارم از
پژوهشهای انجام گرفته به ارزيابی خدمات مرجع مجازی و عملکرد نرمافزارهای خدمات
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زنگ نیز کمبود بودجه ،کمبود اطالعات ،کمبود دانش فناوری و آموزش مراجعان را بهمنزله

1. Zheng
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مرجع مجازی میپردازند .پژوهشهای فولرتن ،)3881( 1لوچوری )3881( 3و کلوگلی

2

( )3881از اين گروه هستند .فولرتن به شرح بازنگری و ارزيابی خدمات مرجع پست
الکترونیکی در کتابخانه گلمان 1پرداخته است و اين بازنگری را مؤثر برمیشمرد .لوچری
عملکرد سه نرمافزار خدمات مرجع الکترونیکی و فرايند پرسش و پاسخ را در آنها مورد
ارزيابی قرار داده و عملکرد آنها را مطلوب دانسته است .کلوگلی نیز پنج خدمت مرجع
ديجیتال رايگان را موردبررسی و ارزيابی قرار داده است .نتايج وی نشان داد که بین سرعت
پاسخ به سؤاالت و صحت يا کیفیت پاسخها رابطه وجود داشته است .پژوهش حاضر در
گروه سوم از پژوهشهای ذکرشده قرار میگیرد .شايانذکر است که با توجه به بررسیهای
انجام شده بهغیراز پژوهش فیضآبادی ( )1212در هیچيک از پژوهشهای ديگر به تعیین
میزان بودجه الزم جهت راهاندازی خدمات مرجع مجازی در کتابخانهها پرداخته نشده است.
با توجه به اينکه در هنگام برنامهريزی ،توجه دقیق به میزان هزينه موردنیاز برای ايستگاههای
کاری ،نرمافزار و امکانات شبکه ،کارکنان و تجهیزات الزم است ،بهيقین هیچ کتابخانهای
نمیتواند بخش مرجع مجازی خود را بهصورت رسمی راهاندازی کند ،مگر آنکه بودجهای
مشخص برای آن تعیین شده باشد .در پژوهش حاضر سعی شده است میزان بودجه الزم
جهت راهاندازی خدمات مرجع مجازی در کتابخانههای عمومی استان گیالن وابسته به نهاد
کتابخانههای عمومی کشور نیز تعیین گردد.
يافتههای اين تحقیق مبنی بر امکانسنجی ارائه خدمات مرجع مجازی در کتابخانههای
عمومی استان گیالن و پیشبینی شرايط و امکانات موردنیاز میتواند فرصتی را در اختیار
مديران و برنامهريزان کتابخانههای عمومی قرار دهد تا از نتايج حاصل در اتخاذ تصمیمات
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مربوط به آموزش کارکنان ،گزينش و استخدام نیروی انسانی ،پشتیبانی مديريتی و
سیاستگذاری و برنامهريزی در هزينههای مربوط استفاده کرده و بدين ترتیب به رفع
کمبودهای اطالعاتی موجود کمک کند .پژوهش حاضر شامل اهداف زير است:
1. Fullerton
2. Lochore
3. Clughley
4. Gelman library

امکانسنجی ارائه خدمات مرجع مجازی در کتابخانههای عمومی ...

 .1تعیین وضعیت نیروی انسانی کتابخانههای عمومی استان گیالن وابسته به نهاد کتابخانههای
عمومی کشور ازنظر مهارت در ارائه خدمات مرجع مجازی؛
 .3تعیین وضعیت کتابخانههای عمومی استان گیالن وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی کشور
ازنظر تجهیزات الزم جهت ارائه خدمات مرجع مجازی؛
 .2تعیین وضعیت کتابخانههای عمومی استان گیالن وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی کشور
ازنظر بودجه جهت ارائه خدمات مرجع مجازی.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از نوع کاربردی و به روش پیمايشی است و بهمنظور مطالعه و دستیابی به
برآورد امکانات مادی ،مالی و قابلیتهای موردنیاز برای راهاندازی و اجرای خدمات مرجع
مجازی نظیر بررسی مشخصات نرمافزارهای خدمات مرجع مجازی به شیوه کتابخانهای و
همچنین مراجعه و استفاده از رهنمودها و دست نامههای موجود و تدوينشده توسط
سازمانهای معتبر چون کتابخانه کنگره امريکا است.
ابزار و روش اصلی گردآوری دادهها در اين پژوهش پرسشنامه الکترونیکی است .برای
اين پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه اول ،مخصوص مديران کتابخانهها است
و شامل  2سؤال باز و بسته در زمینه سختافزار ،نرمافزار ،وضعیت نیروی انسانی ،تجهیزات
و بودجه موجود در کتابخانههای استان گیالن است .متن اين پرسشنامه بر اساس پرسشنامه
 ORBISتهیه شده است .پرسشنامه دوم ،مخصوص مسئوالن و کتابداران کتابخانهها است
که بر اساس ابزار ارزيابی انجمن کتابداران آمريکا تهیه شده و دارای  51سؤال در زمینه
بر پرسشنامه ،در گردآوری دادهها از روش بررسی متون ،نظرات فروشندگان و طراحان
نرمافزارهای خدمات مرجع مجازی نیز استفاده شده است.
جامعه پژوهش ،تعداد  73کتابخانه عمومی مستقر در استان گیالن بوده است که از اين
میان  7کتابخانه به دلیل غیرفعال بودن از جامعه پژوهش خارج شده است .جامعه آماری
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مهارتهای کار با ويندوز ،اينترنت ،آموزشها و پايگاههای اطالعاتی موردنظر است .عالوه

موردمطالعه پرسشنامه اول که مخصوص مديران کتابخانهها است 12 ،مدير از  12شهرستان
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استان گیالن بوده است و به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده
شده و نمونهگیری صورت نگرفته است.
جامعه موردبررسی برای توزيع و گردآوری پرسشنامه دوم که مخصوص مسئوالن و
کتابداران کتابخانهها است ،بر اساس آمار ارائهشده از سوی اداره کل نیروی انسانی نهاد
کتابخانههای عمومی استان گیالن ،تعداد  128نفر کتابدار کتابخانههای عمومی استان گیالن
بوده است که برای انتخاب نمونه در اين بخش از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شده
است .برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است که طبق آن ،نمونهای
شامل  112نفر لحاظ شده است و از اين تعداد  93نفر به پرسشنامهها پاسخ دادهاند.
برای تجزيهوتحلیل دادههای بهدستآمده ،از آمار توصیفی نظیر فراوانی ،درصد فراوانی
و تعیین مجموع امتیازها استفاده شده است .برای انجام محاسبات آماری از نرمافزار آماری
علوم اجتماعی (اس .پی .اس .اس ).استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
در اين بخش به ارائه دادههای حاصل از پژوهش و تجزيهوتحلیل آنها پرداخته شده است.
پرسش اول پژوهش :وضعیت نیروی انسانی کتابخانههای عمومی استان گیالن وابسته به نهاد
کتابخانههای عمومی کشور ازنظر مهارت در ارائه خدمات مرجع مجازی چگونه است؟
برای پاسخ به پرسش اول پژوهش ،از مدل نظری امکانسنجی نیروی انسانی که شامل
شاخص اصلی مهارتهای کتابداران که خود مشتمل بر دو زيرمجموعه مهارتهای کار با
ويندوز و مهارتهای اينترنتی است استفاده شده است .مهارتهای اينترنتی شامل چهار
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زيرمجموعه آشنايی با منابع مرجع پیوسته ،آشنايی با نحوه جستجو در اينترنت و پايگاههای
اطالعاتی ،توانايی انجام چند کار بهطور همزمان و آشنايی با مفاهیم و منابع اينترنتی است.

امکانسنجی ارائه خدمات مرجع مجازی در کتابخانههای عمومی ...

جدول  .1مهارت کتابداران در کار با ویندوز
رديف
1

شاخص آماری

بله

خیر

مهارتها

فراوانی درصد

فراوانی درصد

استفاده از دستورات صفحهکلید ويندوز مانند paste ،copy

29

75

32

35

71

18/11

11

19/52

1

نصب و استفاده از Google Toolbar

71

18/11

11

19/52

5

استفاده از کلیدهای  shift ،ctrlبرای انتخاب چندين گزينه

98

97/12

3

3/17

2

استفاده از شیوه تنظیم

29

75

32

35

71

18/11

11

19/52

78

72/89

33

32/91

93

188

_

_

29

75

32

35

27

73/12

35

35/17

78

72/89

33

32/91

25

78/25

37

39/25

73

71/32

38

31/71

1817

11/39

311

11/71

3
2

7
1
9
18
11
13
12
11
15

استفاده از  TAB & ALTبرای حرکت بین پنجرههای باز
ويندوز
استفاده از لوگوهای ويندوز برای رفتن به Windows
Start Menu ،Windows Explorer ،Desktop

مرور سريع نتايج جستجوی موتور کاوش بهوسیله کشیدن و رها
کردن ( )Drag & Dropپیوندها به پنجره ديگر مرورگر
استفاده از میانبرهای صفحهکلید (Ctrl+H ،Ctrl + N
و )Ctrl+Fبرای کار در مرورگر اينترنت
باز کردن يک صفحه وب در يک پنجره جديد
چاپ کردن صفحات و کپی کردن يک قسمت از متنهای
PDF
نحوه دانلود و نصب  Acrobot Readerبه کاربر
ذخیره يک فايل از صفحه وب بر روی دسک تاپ ( Desk
)Top
پاک کردن فايلهای ،Internet ،Cache-Temporary
History File
ايجاد يک پوشه در فرمت  Favoritesاينترنت اکسپلورر و
کشیدن يک پیوند جديد به پوشه
جمع

دادههای گردآوریشده از نمونه آماری پژوهش درباره مهارتهای کار با ويندوز در
جدول  1گزارش شده است .مطابق جدول فوق درمجموع  11/39درصد از کتابداران نمونه
آماری پژوهش به سؤاالت مربوط به آشنايی با مهارتهای کار با ويندوز پاسخ مثبت دادهاند
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188

_

_

و  11/71درصد از کتابداران پاسخ منفی دادهاند .در میان سؤاالت مربوط به مهارتهای کار
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با ويندوز دو مهارت «استفاده از دستورات صفحهکلید ويندوز» و «باز کردن يک صفحه وب
در يک پنجره جديد» بهطور مشترک با  188درصد پاسخ مثبت نمونه آماری پژوهش دارای
بیشترين فراوانی و مهارت «پاک کردن فايلهای ،Internet ،Cach- Temporary
 "History Fileبا  78/25درصد پاسخ مثبت کمترين فراوانی را کسب کردهاند.
در جدول  3دادههای گردآوریشده از نمونه آماری پژوهش درباره توانايی انجام چند
کار بهطور همزمان در کتابداران گزارش شده است .مطابق اين جدول 29/39 ،درصد از
کتابداران نمونه آماری پژوهش دارای مهارت در توانايی انجام چند کار بهطور همزمان
هستند و  28/71درصد از آنها فاقد اين مهارت هستند.
جدول  .2مهارت کتابداران در توانایی انجام چند کار بهطور همزمان
رديف
1

مهارتها
 copyو  pasteکردن متن با تصاوير يک صفحه وب در يک فايل
 Wordو Power Point
تشخیص قالبهای رايج فايل

3

()html ،txt ،zip ،mp3 ،mpeg
توضیح نحوه دانلود و نصب Acrobot Reader

2
1

بلی

شاخص آماری

يافتن و تغییر تنظیمات کاوشگر اينترنت برای صفحه اول ،اندازه،
فونت ،رنگ پسزمینه
جمع

5

خیر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

93

188

_

_

71

77/17

31

33/12

18

12/11

53

52/53

53

52/53

18

12/11

355

29/39

112

28/71

جدول  .3مهارت کتابداران در آشنایی با منابع مرجع پیوسته
رديف
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بلی

شاخص آماری
مهارتها

خیر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

23

27/29

28

23/21

51

51/78

21

11/28

28

25/33

23

21/71

1

تشخیص دو منبع پیوسته معتبر ،در مورد اطالعات در موتورهای کاوش

52

28/17

22

29/12

5

جمع

323

22/81

122

22/92

1
3
2

انتخاب بهترين گزينه برای شروع جستجو (موتور کاوش ،پايگاههای
اطالعاتی ،سايتهای راهنما ،راهنماها)
يافتن منابع آماری
پیدا کردن سريع منابع مرجع فوری در وب
(مانند تقويمهای پیوسته)

امکانسنجی ارائه خدمات مرجع مجازی در کتابخانههای عمومی ...

جدول  2دادههای گردآوریشده از نمونه آماری پژوهش درباره آشنايی با منابع مرجع
پیوسته کتابداران را نشان میدهد .مطابق جدول فوق 22/81 ،درصد از کتابداران نمونه
آماری پژوهش دارای مهارت آشنايی با منابع مرجع پیوسته هستند و  22/92درصد از آنها
فاقد اين مهارتاند.
دادههای گردآوریشده از نمونه آماری پژوهش درباره مهارت آشنايی با نحوه کاوش
در اينترنت و پايگاههای اطالعاتی در جدول  1گزارش شده است .مطابق جدول زير27/11 ،
درصد از کتابداران نمونه آماری پژوهش به سؤاالت در زمینه نحوه کاوش در اينترنت و
پايگاههای اطالعاتی پاسخ مثبت دادهاند و دارای مهارت هستند و  23/19درصد از آنها در
اين زمینه مهارت ندارند.
جدول  .4مهارت کتابداران در آشنایی با نحوه جستجو در اینترنت و پایگاههای اطالعاتی
رديف
1
3

بله

شاخص آماری
مهارتها
انجام جستجوی " ،"Who ISبرای يافتن کسی که يک
دامنه اينترنتی را ثبت کرده است
جستجو در راهنماهای وب مانند  ،Yahooنمايه کتابداران بر
روی اينترنت ،استفاده از طبقهبندیها و جستجوی پیشرفته

خیر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

27

73/12

35

37/17

25

78/25

37

39/25

تشخیص بین کلیدواژههای مؤثر و غیر مؤثر برای استفاده در
2

موتورهای کاوش مانند  Googleو در يک راهنما مانند

23

27/29

28

23/21

Yahoo
تبديل يک سؤال مرجع به کلمات قابل جستجو در موتور
1

کاوش ،استفاده از عبارت کوتاهسازی (* و  )$و عملگرهای

25

78/25

37

39/25

5

استفاده از فهرستها برای ايجاد يک مکانیسم جستجو در
موتور کاوش HotBot

51

51/78

21

11/28

انجام يک کاوش پیچیده در  Altavistaبا استفاده از
2

عملگرهای بولی ،محدودسازی فیلد دامنه (،)domain
عبارتهای نزديک

28

25/33

23

21/71
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رديف

بله

شاخص آماری
مهارتها

خیر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

25

78/25

37

39/25

1

يافتن فايلهای صوتی و تصويری

57

21/92

25

21/81

9

يافتن عکس افرادی که امروز در اخبار بودهاند

59

21/12

22

25/17

25

78/25

37

39/25

21

72/91

31

32/89

25

78/25

37

39/25

12

پیدا کردن و کاوش گروههای خبری

58

51/25

13

15/25

11

جمع

183

27/11

292

23/19

7

18

پیدا کردن يک فايل  power pointدر وب با استفاده از
کاوش در نوع فايل

توضیح  on the pageو  off the pageدر رتبهبندی بر
اساس ربط

11
13

يافتن سريع متن تصمیمات دادگستری
آموزش به والدين در زمینه يافتن وبگاههای مناسب برای
کودکانشان

جدول  5دادههای گردآوریشده از نمونه آماری پژوهش درباره آشنايی با مفاهیم و
منابع اينترنت را در کتابداران نمونه آماری پژوهش نشان میدهد .مطابق جدول زير21/99 ،
درصد از کتابداران به سؤاالت در زمینه آشنايی با مفاهیم و منابع اينترنت پاسخ مثبت دادهاند
و  21/81درصد از آنها پاسخ منفی دادهاند.
جدول  .5مهارت کتابداران در آشنایی با مفاهیم و منابع اینترنت
رديف
1
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3
2
1
5
2

81

بله

شاخص آماری
مهارتها
يافتن روزنامههای تجاری پیوسته
تعريف وبالگ و پیدا نمودن چندين وبالگ مرتبط با
کتابداری و کتابخانه
ارزيابی وبگاهها ازنظر صحت ،اعتبار ،ارتباط
تعريف ( )Webringو نشان دادن مثالهايی از چندين
وبرينگ
پیدا کردن معانی معتبر برای اصطالحات اينترنتی مانند
 TCP/IPبهصورت پیوسته
شرح يوزنت يا گروه خبری بهصورت مختصر

خیر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

21

72/91

31

32/89

73

71/32

38

31/71

51

51/78

21

11/28

59

21/12

22

25/17

25

78/25

37

39/25

21

72/91

31

32/89
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رديف

بله

شاخص آماری
مهارتها

خیر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

25

78/25

37

39/25

58

51/25

13

15/25

9

تعیین نشانی اينترنت بهوسیله کد کشور در URL

22

21/11

39

21/53

18

پیدا کردن کد منبع يک صفحه وب ،تعیین فیلد عنوان

21

72/91

31

32/89

11

نشان دادن روزنامههای دارای آرشیو به کاربر

28

25/33

23

21/71

13

پیدا کردن نسخههای با کیفیت از کار هنرمندان مشهور

52

28/17

22

29/12

27

73/12

35

37/17

78

72/89

33

32/91

27

73/12

35

37/17

953

21/99

131

21/81

7
1

12
11
15
12

شناسايی و اشتراک در يک لیست پست الکترونیکی
(لیست بحث) درباره يک موضوع مربوط به کتابخانه
تفکیک نشانی اينترنتی ( )URLبه اجزای آن و شرح هر
قسمت

تعريف وب پنهان و شرح انواع فايلی که بهوسیله موتورهای
کاوش پیدا نمیشود
نام بردن دو راهنما برای پايگاههای پنهان
پیدا کردن وبسايت ادارات دولتی در سطح شهر ،استان،
ملی و آژانسهای دولتی خارجی
جمع

پرسش دوم پژوهش :وضعیت کتابخانههای عمومی استان گیالن وابسته به نهاد کتابخانههای
عمومی کشور ازنظر تجهیزات الزم جهت راهاندازی خدمات مرجع مجازی چگونه است؟
برای پاسخ به پرسش دوم پژوهش ،از مدل نظری امکانسنجی فنی استفاده شده است.
در مدل امکانسنجی فنی چهار امکان فرعی سختافزار ،نرمافزار ،شبکه و منابع و پايگاههای
اطالعاتی الکترونیکی وجود دارند و اطالعات مربوط به آنها گردآوری شده است .انتخاب
نرمافزار مناسب جهت انجام خدمات مرجع مجازی عامل اساسی در موفقیت به شمار میرود
بر اساس مدل پژوهش ،برای انتخاب نرمافزار ويژگیهايی چون قیمت ،سهولت کاربرد،
محرمانگی ،محیط کاری ،مرورگر وب ،انتقال فايل ،مسائل امنیتی ،امکانات گپ ،اشتراک
مدرک در نظر گرفته شده است .پس از بررسی متون و منابع موجود ،نرمافزارهای مرجع
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 ،131/7کانوی آنديماند ،3کتابداران مرجع مجازی داکیوتک ،2نرمافزار دسکتاپز تريمینگ،1
نرمافزار هوريزن اليو ،5نرمافزار اليو اسیستنس ،2نرمافزار آل .اس .اس .آی ،.ويرچوآل
رفرنس تولکیت 7در اين زمینه شناسايی شدند و با ارزيابی خصوصیات نرمافزارهای مختلف
در اين زمینه ،نرمافزار اليو پرسن 1بهعنوان يک نرمافزار تعاملی تحت وب جامعتر و مطرح
در دنیا ،مبنای پژوهش حاضر قرار گرفت .خدمات نرمافزار اليو پرسن بهعنوان يک نرمافزار
تعاملی کاربردی مبتنی بر تماس مرکزی از طريق وب با ابزارهای ارتباطی چون گفتگوی
اينترنتی ،پست الکترونیکی ،پیام کوتاه و پايگاه دانش بوده و دارای مزايا و خصوصیات
مناسبی است.
در اين پژوهش ،مطابق مدل پژوهش ،امکانسنجی فنی از چهار بعد سختافزار ،نرمافزار،
شبکه و منابع و پايگاههای اطالعاتی الکترونیکی بررسی گرديد .برای جمعآوری دادههای
مربوط به بررسی اين بخش از مطالعه ،از طريق اطالعات بهدستآمده از بخش فناوری و
آمار اداره کل نهاد کتابخانههای عمومی استان گیالن ،استفاده از نظرات طراحان نرمافزار،
بررسی متون و وبگاههای آنان و تجزيهوتحلیل پرسشنامه مربوط به سرپرستان کتابخانهها اقدام
گرديد.
ملزومات سختافزاری ،نرمافزاری و شبکه نرمافزار اليو پرسن منتخب برای ارائه خدمات
مرجع مجازی در کتابخانههای جامعه موردمطالعه بهقرار زير است:
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)Microsoft Internet Explorer7 and 8 (all version
)Mozilla Fire Fox (all version
Google Chrome
Microsoft Windoews XP, Windows 7, 2000, 2003
Adobe Reader
WinRar
1. 24/7 Referece
2. Convey OnDemand
3. Docutek virtual reference librarian
4. desktops treaming
5. horizon live
6. Live Assistance
7. LSSI virtual reference toolkit
8. live person

امکانسنجی ارائه خدمات مرجع مجازی در کتابخانههای عمومی ...

Microsoft Office word, PowerPoint
A Java Virtual Machine
128 Kb Connection and Higher
128 Mb RAM

الزم به توضیح است که جهت راهاندازی و نصب اين نرمافزار ،سرور خاصی موردنیاز
نیست و بدون هیچ برنامهای قابلاجرا است.
يافتههای بهدستآمده برای ملزومات سختافزاری و نرمافزاری و شبکه در جدول 2
نشان داده شده است .از تعداد  25کتابخانه جامعه موردمطالعه برای انتخاب نرمافزار جهت
استفاده در راهاندازی خدمات مرجع ،تمامی کتابخانهها ( 188درصد) از سیستمعامل ويندوز
 XPاستفاده میکنند .تمام کتابخانهها ( 188درصد) دارای رايانههايی با  131مگابايت حافظه
رم هستند و نیز دارای برنامههای کاربردی ،Adobe Reader ،Adobe Flash Player
 PowerPoint ،Microsoft Office Word ،WinRarو Virtual Machine Java

هستند؛ اما از میان  25کتابخانه 11/51( 52 ،درصد) کتابخانه دارای ارتباط اينترنتی بوده و
بنابراين دارای مرورگر اينترنت اکسپلورر موردنظر هستند و نوع ارتباط آنها  ADSLاست
و تعداد  11/12( 13درصد) کتابخانه فاقد ارتباط اينترنتی و مرورگر يادشده هستند .ظرفیت
ارتباطی شبکه در تمامی  52کتابخانه حداقل  131کیلوبايت و حداکثر  513کیلوبايت است.
جدول  .6ملزومات سختافزاری ،نرمافزاری و شبکه نرمافزار موجود در کتابخانهها
کتابخانههای جامعه آماری پژوهش

ملزومات سختافزاری ،نرمافزاری و شبکه

11/12

13

11/51

52

11/12

13

11/51

52

Microsoft Internet Explorer7 and 8
)(all version
)Mozilla Fire Fox (all version

188

25

_

_

_

_

188

25

_

_

188

25

Google Chrome
Microsoft Windoews XP, Windows 7, 2000,
2003
Adobe Reader

_

_

188

25

WinRar

_

_

188

25

Microsoft Office word, PowerPoint

_

_

188

25

A Java Virtual Machine

11/12

13

11/51

52

128 Kb Connection and Higher

_

_

188

25

128 Mb RAM
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بر اساس مطالعات انجام شده و تجربه کتابخانههايی که خدمات مرجع مجازی ارائه
میدهند ،پايگاهها و منابع الکترونیکی رايگان و غیر رايگان جهت ارائه خدمات مرجع
مجازی از مسائل بسیار مهم است که بايستی در زمینه انتخاب و اشتراک متناسب با نیازهای
جامعه استفادهکننده و درعینحال مقرونبهصرفه ،اقدامات الزم صورت گیرد و کتابداران
بايد با نحوه استفاده از اين منابع برای پاسخگويی به سؤاالت مرجع آشنا باشند .پايگاههای
اطالعاتی موردنیاز از ديد مديران کتابخانهها و متناسب با جامعه استفادهکننده در حال حاضر
بانک اطالعات نشريات کشور است .به نظر میرسد برای ارائه بهینه خدمات و لحاظ کردن
نیازهای اطالعاتی تمام کاربران ،بايد اقدامات الزم برای اشتراک پايگاههای اطالعاتی
خارجی نیز صورت پذيرد.
يافتههای بهدستآمده برای منابع و پايگاههای اطالعاتی الکترونیکی از جامعه
موردمطالعه در جدول  7نشان داده شده است .با بررسی پاسخهای کتابداران (از پرسشنامه
مربوط به کتابداران) اکثريت کتابداران با فراوانی  25نفر ( 78/25درصد) ،به در اختیار داشتن
منابع اطالعاتی الکترونیکی الزم برای ارائه خدمات مرجع مجازی پاسخ منفی دادهاند و منابع
موجود را ناکافی میدانند .همچنین با بررسی پاسخهای کتابداران و مديران کتابخانهها در
خصوص اشتراک و يا خريداری پايگاه اطالعاتی فارسی و التین ،تمامی کتابخانهها تنها
پايگاه اطالعاتی فارسی نمايه را در اختیار دارند.
جدول  .7منابع اطالعاتی الکترونیکی الزم جهت راهاندازی خدمات مرجع مجازی
از دیدگاه کتابداران و مدیران کتابخانهها
شاخص آماری
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منابع اطالعاتی الکترونیکی

مديران

کتابداران
فراوانی

درصد

فراوانی

بلی

37

39/25

3

13/5

خیر

25

78/25

11

17/5

جمع

93

188

12

188

الزم برای راهاندازی خدمات مرجع مجازی

درصد

امکانسنجی ارائه خدمات مرجع مجازی در کتابخانههای عمومی ...

مطابق با يافتههای بهدستآمده در جدول  ،7اکثريت مديران به تعداد  11نفر (17/5
درصد) پايگاههای اطالعاتی موجود را برای ارائه خدمات مرجع مجازی ناکافی دانستهاند و
اشتراک با پايگاههای اطالعاتی فارسی چون مگیران 1را برای ارائه خدمات مرجع مجازی
الزم میدانند.
پرسش سوم پژوهش :کتابخانههای عمومی استان گیالن وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی
کشور ازنظر بودجه جهت راهاندازی خدمات مرجع مجازی در چه وضعیتی قرار دارند؟
در تحقیقات انجام شده در زمینه خدمات مرجع ،توجه اندکی به مدلهای اقتصادی و
حسابداری شده است .متأسفانه همین کمبود در خصوص برآورد مالی مربوط به هزينه
راهاندازی خدمات مرجع مجازی نیز وجود دارد .اين بدان معنی است که در حال حاضر
رسیدن به يک روش استاندارد يا شاخص برای فراهم آوری و ارائه خدمات مرجع مجازی
به لحاظ مالی ممکن نیست.
برای پاسخ به پرسش سوم پژوهش ،از مدل نظری امکانسنجی مالی استفاده شده است.
در اين پژوهش امکانسنجی مالی از  5بعد هزينه نرمافزار و پشتیبانی ،هزينه نیروی انسانی،
هزينه آموزش ،هزينه سختافزار ،هزينه منابع و پايگاههای اطالعاتی الکترونیکی بررسی
گرديده است و ابتدا به برآورد وضعیت موجود و سپس برآورد وضعیت موردنیاز پرداخته
شده است .برای پاسخ به پرسش در رابطه با وضعیت موجود بودجه برای راهاندازی خدمات
مرجع مجازی ،پاسخهای جامعه موردمطالعه در پرسشنامه مديران کتابخانهها مورد
تجزيهوتحلیل قرار گرفت.
دادههای جمعآوریشده از جامعه موردمطالعه برای دستیابی به وضعیت موجود مالی
مديران کتابخانهها ،تمامی کتابخانهها تنها برای هزينههای دسترسی به اينترنت دارای بودجه
هستند و فاقد هرگونه بودجهای برای تأمین ساير هزينههای موردنیاز برای اين کار هستند.
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جدول  .8توزیع و درصد فراوانی اختصاص بودجه در زمینه خدمات مرجع مجازی در کتابخانهها
مديران کتابخانهها

رديف

اختصاص بودجه در کتابخانهها

1

اشتراک مجالت الکترونیکی

_

3

خدمات مرجع بهصورت الکترونیکی

_

_

2

آموزش برای کارکنان کتابخانه

1

هزينههای دسترسی به اينترنت

_
12

_
188

5

بودجه برای تجهیزات و خدمات موردنیاز برای مجموعههای ديجیتالی

_

_

2

هزينه تهیه و نگهداری امکانات فناوری ،ارتباطات و اطالعات

_

_

7

ساير موارد

_

_

فراوانی

درصد
_

در اين پژوهش برای محاسبه و تخمین هزينه الزم جهت راهاندازی خدمات مرجع
مجازی ،فرمول تخمین هزينه راهاندازی خدمات مرجع مجازی (با ترافیک نرمال) استفاده
گرديده است که توسط اندرو ماستلر 1تهیه شده است.
با استفاده از فرمولهای تخمین هزينه نرمافزار ماستلر میتوان هزينه هرماه تبادالت مرجع،
هزينه کاری يکساله جلسات ،هزينه نرمافزار در هرسال ،هزينه نرمافزار برای هر دقیقه
خدمات ،میانگین هزينه کتابداران در هر دقیقه ،تخمین هزينه کاری هر تماس مرجع ،تخمین
هزينه کل تماسهای مرجع ،تخمین کل هزينه کاری در هر ماه ،تخمین کل هزينه کاری در
هر سال و تخمین کل هزينهها در هرسال را به دست آورد.
در اين پژوهش با فرض اينکه تعداد تماسهای مرجع در ابتدای راهاندازی خدمات مرجع
مجازی کم (کمتر از  )538است ،فرمول محاسبه هزينه مرجع برای خدمات با ترافیک نرمال
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 99

(جدول  )9استفاده شد.
مطابق برآورد صورت گرفته برای ارائه خدمات مرجع مجازی جهت جامعه موردمطالعه،
در جدول تخمین هزينه ،تعداد ساعات ارائه خدمت در  5روز کاری 18 ،ساعت برای هر
مرکز در نظر گرفته شده است.
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تعداد مراکز ارائهکننده خدمت 25 ،کتابخانه و میانگین ساعات کار در هفته 13 ،ساعت
و تعداد تماسها در هر ماه 188 ،تماس در نظر گرفته شده است .میانگین طول تماسها به
دقیقه 12 ،دقیقه محاسبه شد و تعداد جلسات در هر سال  3جلسه و تعداد شرکتکنندگان در
جلسه  12نفر کتابدار مرجع از  12شهرستان و  1نفر مسئول بخش مرجع مجازی استان و 1
نفر نیز مسئول بخش فناوری و اطالعات درمجموع  11نفر در نظر گرفته شد.
به لحاظ هزينه نرمافزاری ،استعالم از شرکتهای ارائهدهنده نرمافزار خدمات مرجع
مجازی موجود در ايران و خارج صورت گرفت که اکثر قیمتهای اعالمشده فقط بخشی
از خدمات را شامل میشد و تنها قیمت کامل قابلدسترس از يک شرکت ممکن گشت و
بدين لحاظ قیمت اعالمشده از سوی آن شرکت مبنای تعیین قیمت نرمافزار قرار گرفت.
هزينه نرمافزار با مراجعه به وبسايت شرکت اليو پرسن 58 ،دالر در ماه و در هر سال 288
دالر در نظر گرفته شد.
هزينه دستمزد کتابداران در هر ساعت در سال  1291شمسی با استعالم از بخش امور مالی
اداره کل نهاد کتابخانههای عمومی استان گیالن 22178 ،ريال در نظر گرفته شده است.
جدول  .7جدول محاسبه هزینه مرجع برای خدمات مرجع دیجیتال همزمان
واحد خدمات

مقدار
واحد

هزينه امکانات موردنیاز

قیمت به تومان

1

قیمت به
دالر

توجه :چنانچه تعداد تماسها در هر ماه
بیشتر از تعداد ذکرشده ( )538باشد.
برای محاسبه هزينه خدمات مرجع

538

مجازی بايد از مدل ترافیک سنگین

هزينه نرمافزار در هر سال
برای هر نقطه خدماتی

21288

58

تعداد ساعات خدمت در هر هفته

18

تعداد نقاط عرضه خدمات

25

متوسط کار در هفته به ساعت

27

هزينه نرمافزار در هر سال
هزينه نرمافزار در هر دقیقه
از خدمت
متوسط حقوق کتابداران
در هر ساعت

17111888

29888

1211/2

1 /2

2217

3 /1
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واحد خدمات

مقدار
واحد

هزينه امکانات موردنیاز
متوسط حقوق کتابداران
در هر دقیقه

متوسط طول تماس مرجع در هر دقیقه

12

تعداد تماسهای مرجع در هر ماه

188

تعداد جلسات کاری در هر سال

3

میانگین تعداد نفرات در جلسات

11

تخمین هزينه کاری هر
نماس مرجع

قیمت به تومان

قیمت به
دالر

52/1

./.5

72215

59/9

تخمین هزينه کل هر
تماس مرجع (با احتساب

182811/2

12/5

هزينه – سودمندی)
تخمین کل تماسهای
مرجع در هر ماه
تخمین کل تماسهای
مرجع در هر سال
تخمین کل هزينههای
مرجع در هر سال

18281123

1219/1

119981351/2

97181/5

127111198/2

122982/9

متوسط هزينه جلسات (با فرض 1
ساعت) در هر سال

با توجه به نرمافزار انتخاب شده در اين پژوهش (اليو پرسن) ،هزينه نرمافزار در هر سال
 288دالر برای هر کتابخانه لحاظ شده است .با محاسبه هزينه برای  25کتابخانه تحت پوشش
پژوهش 29888 ،دالر معادل  17111888تومان در سال هزينه نرمافزار برای کل کتابخانهها
برآورد میشود.
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هزينه کتابداران در هر ساعت  3/1دالر معادل  22178ريال و در هر دقیقه  8/85دالر
معادل  52/1تومان و برای کل کتابخانهها و کتابداران با محاسبه بر مبنای فرمول  27ساعت
در سال منظور شده که جمع کل هزينه دستمزد نیروی انسانی برای کل جلسات  99/5دالر
معادل  131923تومان برآورد شده است.
در سالهای اخیر ،کتابداران با تغییرات سريع و درخواست مهارتهای نوين مواجه
شدهاند .اکنون از متخصصان اطالعرسانی انتظار میرود که در زمینه کاربرد و شیوهی استفاده
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از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی موجود آگاهی و توانايی الزم را داشته باشند .با بررسی
میزان مهارتهای کتابداران کتابخانهها در خصوص مهارتهای اينترنتی مشخص گرديد که
در صورت راهاندازی خدمات مرجع مجازی نیاز به آموزشهای مضاعف در خصوص
آشنايی با پايگاههای اطالعاتی و منابع مرجع پیوسته و نحوه جستجو در اينترنت و پايگاههای
اطالعاتی و منابع اينترنتی وجود دارد .در خصوص نحوه استفاده از نرمافزار انتخاب شده در
پژوهش حاضر (اليو پرسن) ،آموزش استفاده از نرمافزار بهصورت الکترونیکی و رايگان
توسط شرکت طراح فراهم شده است و هزينه جداگانهای برای آن محاسبه نشده است.
با توجه به نرمافزار انتخاب شده در پژوهش ،ملزومات سختافزاری و نرمافزاری و شبکه
موردنیاز ،با امکانات موجود کتابخانهها ارزيابی شد .تنها  13کتابخانه ( 11/12درصد) از
مجموع کتابخانهها به اينترنت دسترسی ندارند که برای تهیه و اشتراک آن (هزينه نصب و
خريد مودم و اشتراک ساالنه) ،بر اساس استعالم صورت گرفته هزينه مودم و نصب و
اشتراک ساالنه اينترنت به مشخصات تعیین شده برای هر واحد برابر  121888تومان معادل
 122/1دالر و هزينه کل دوازده واحد برابر  1921888تومان معادل  1285/3دالر در نظر
گرفته شده است .هزينه اشتراک ساالنه برای  52کتابخانه 2813888 ،تومان معادل 1931/3
دالر برآورد شده است .درمجموع  1818888تومان معادل  2522/1دالر هزينه الزم است.
با افزايش رشد منابع و پايگاههای اطالعاتی الکترونیکی ،مسئولیت کتابخانه در انتخاب
اين فناوری بسیار سخت و پیچیده شده است و هر چه که ازلحاظ زمانی بهپیش میرويم با
افزايش هزينههای اشتراک سالیانه و نیازهای اطالعاتی متغیر ،فرايند انتخاب دشوارتر میشود.
کتابخانههای عمومی به سبب محدوديتهای بودجه و جامعه استفادهکننده ناهمگون بايد
نیازهای واقعی کاربران و نیز تعیین بودجه الزم برای آنها ،پژوهش و بررسی دقیق در اين
زمینه ضرورت میيابد .عالوه بر پايگاههای اطالعاتی تمام متن غیر رايگان ،منابع الکترونیکی
و پايگاههای اطالعاتی رايگان ازجمله فرهنگها و دائرهالمعارفهای الکترونیکی و غیره
وجود دارند که کتابداران مرجع میتوانند جهت پاسخگويی به سؤاالت مرجع از آنها
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برای انتخاب اينگونه منابع اطالعاتی معیارهای مناسبی را اتخاذ نمايند .درنتیجه برای تعیین

استفاده نمايند.
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با بررسی پاسخهای کتابداران و مديران کتابخانهها ،اکثريت کتابداران 25 ،نفر (78/25
درصد) و اکثريت مديران 11 ،نفر ( 17/5درصد) به در اختیار داشتن منابع اطالعاتی
الکترونیکی الزم برای ارائه خدمات مرجع مجازی پاسخ منفی دادهاند و آن را ناکافی
میدانند .در خصوص اشتراک و يا خريداری پايگاه اطالعاتی فارسی و التین ،تمامی
کتابخانهها تنها پايگاه اطالعاتی فارسی نمايه را در اختیار دارند .اين بدان معنی است که نهاد
کتابخانههای عمومی استان گیالن در صورت راهاندازی خدمات مرجع مجازی بايد ابتدا برای
ارزيابی دقیق منابع و پايگاههای اطالعاتی (فارسی و التین) و انتخاب و اشتراک يا خريداری
آنها اقدامات الزم را انجام دهد .مديران کتابخانهها در رابطه با پايگاههای اطالعاتی موردنیاز
جهت ارائه خدمات مرجع مجازی ،پايگاه اطالعاتی فارسی مگیران را الزم دانستهاند .بر اين
اساس استعالم از قیمت اشتراک ساالنه پايگاه صورت گرفت .هزينه اشتراک ساالنه بانک
اطالعات نشريات کشور بهصورت  3588888 ،IPتومان معادل  3829/3دالر است.
بدين ترتیب با در نظر گرفتن موارد مذکور باال درمجموع کل هزينهها شامل هزينه
نرمافزار ،هزينه نیروی انسانی ،هزينه سختافزار و هزينه پايگاه اطالعاتی  115172/5دالر
معادل  171251198/2تومان برآورد میشود.

بحث و نتیجهگیری
در پاسخ به پرسش اول پژوهش ،در مورد وضیعت نیروی انسانی کتابخانهها ازنظر مهارتهای
الزم جهت ارائه خدمات مرجع مجازی ،نتايج نشان میدهد  11/39درصد از کتابداران در
زمینه کار با ويندوز مهارت دارند .در رابطه با مهارتهای اينترنتی 22/81 ،درصد از کتابداران
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در زمینه آشنايی با منابع مرجع پیوسته مهارت دارند 29/28 ،درصد کتابداران در زمینه توانايی
انجام چند کار بهطور همزمان مهارت دارند 27/11 ،درصد کتابداران در زمینه آشنايی با
نحوه جستجو در اينترنت و پايگاههای اطالعاتی و  21/91درصد از آنها در زمینه آشنايی با
مفاهیم و منابع اينترنتی مهارت دارند؛ بنابراين میتوان نتیجه گرفت که تقريباً نیمی از
کتابداران از تخصص موردنیاز برخوردار هستند و درمجموع بیش از دوسوم کتابداران شاغل
جامعه آماری پژوهش مهارتهای الزم برای ارائه خدمات مرجع مجازی را دارند و توانايی
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الزم در اين زمینه فراهم است و نگرانی وجود ندارد؛ اما بهمنظور ايجاد اطمینان کافی در اين
زمینه ،برگزاری کالسهای آموزشی برای کارکنان قبل از راهاندازی اين خدمات و نیز
بهصورت دورهای الزم مینمايد و بايد پیشبینی و اجرا گردد .در پژوهشهای پیشین نیز
يافتههای نقی مهرطبايی ( ،)1213مظفری ( ،)1211میرحسینی و خالديان ( )1298نشان داد
کتابخانهها ازلحاظ نیروی انسانی ماهر برای ارائه خدمات مرجع مجازی در حد متوسط قرار
دارند .همچنین نتايج فیضآبادی ( )1212نشان داد که ازلحاظ نیروی انسانی ماهر مشکلی
وجود ندارد .درحالیکه نتايج پژوهش کرمی ( )1215و زنگ ( )3882حاکی از آن است
که کتابخانهها ازنظر نیروی انسانی برای ارائه خدمات مرجع مجازی از وضعیت مناسبی
برخوردار نیستند.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش ،در رابطه با چگونگی وضعیت کتابخانههای عمومی
استان گیالن ازنظر تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری و شبکه و نیز منابع و پايگاههای
اطالعاتی ،يافتههای پژوهش مشخص کرد که اکثريت کتابخانههای عمومی استان گیالن با
توجه به نرمافزار انتخاب شده در پژوهش (اليو پرسن) ،ازنظر تجهیزات سختافزاری و
نرمافزاری و شبکه موردنیاز مشکلی نخواهند داشت .ولی در رابطه با پايگاههای اطالعاتی و
منابع اطالعاتی الکترونیکی ،الزم است اقدامات جدی در خصوص انتخاب مناسبترين آنها
و اختصاص بودجه در اين زمینه انجام پذيرد .البته فراهمسازی نرمافزارهای ارائه خدمات
موردنظر يعنی اليو پرسن و آموزش آشنايی کارکنان با آن برای کتابخانهها از ضروريات
اولیه است .اين نتايج مشابه نتايج فیضآبادی و مظفری است که يافتههای پژوهش آنان نیز
نشان داد کتابخانهها ازنظر تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مرجع مجازی از شرايط
خود به اين نتیجه رسیدند که کتابخانهها ازلحاظ امکانات و تجهیزات موردنیاز وضعیت
مطلوبی ندارند.
در پاسخ به پرسش سوم پژوهش ،درباره وضعیت بودجه کتابخانههای عمومی استان
گیالن برای راهاندازی خدمات مرجع مجازی نتايج بهدستآمده از بررسی مشخص کرد که
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مناسبی برخوردار هستند؛ اما نقی مهرطبايی ،کرمی ،میرحسینی و خالديان و زنگ در پژوهش
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اختصاصی برای راهاندازی خدمات مرجع مجازی در اختیار ندارند .بنابراين ،تأمین بودجه
راه اندازی و پشتیبانی ارائه خدمات مرجع مجازی از ضروريات است که دراينباره فکر
اساسی بايد صورت گیرد و تخصیص الزم انجام گرفته و کمبود بودجه برطرف شود .در
پژوهشهای کرمی ،فیضآبادی ،میرحسینی و خالديان و زنگ نیز بر اين مشکل تأکید شده
است .درحالیکه نتايج مظفری نشان داد که کتابخانهها از بعد مالی از شرايط مناسبی
برخوردار هستند و همچنین يافتههای حاصل از پژوهش نقی مهر طبايی نشان داد کتابخانهها
ازنظر منابع مالی در حد متوسط قرار دارند .در رابطه با میزان بودجه الزم برای راهاندازی
خدمات مرجع مجازی در کتابخانههای عمومی استان گیالن ،با توجه به محاسبات انجام شده
بر اساس فرمول تخمین بودجه خدمات مرجع مجازی اندرو ماستلر ،هزينه خريد و پشتیبانی
نرمافزار ،در هر سال  29888دالر معادل  17111888تومان و هزينه نیروی انسانی و برگزاری
جلسات  99/5دالر معادل  131923تومان و هزينه کل تبادالت مرجع در هر سال 97181/5
دالر معادل  119981351/2تومان و هزينه سختافزار  2522/1دالر برابر  1818888تومان
برآورد شده است .هزينه پايگاههای اطالعاتی نیز  3829/3دالر معادل  3588888تومان
تخمین زده میشود .درمجموع کتابخانههای عمومی استان گیالن برای راهاندازی و اجرای
خدمات مرجع مجازی به  115172/5دالر معادل  171251198/2تومان بودجه احتیاج دارند.
بنابراين ،در صورت تصمیم به راهاندازی اين نوع خدمات نهتنها نیاز است بودجه اولیه تأمین
و فراهم آمده و در محل موردنظر به کار گرفته شود ،بلکه بودجهای نیز برای نگهداری و
تداوم خدمات بهصورت ساالنه برای کتابخانهها در نظر گرفته شده و اختصاص يابد.
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پیشنهادهای پژوهش
 اختصاص بودجهای خاص توسط اداره کل نهاد کتابخانههای عمومی استان گیالن برای
راهاندازی خدمات مرجع مجازی؛
 تأمین منابع و پايگاههای اطالعاتی الکترونیکی الزم جهت ارائه خدمات مرجع مجازی
توسط اداره کل نهاد کتابخانههای عمومی استان گیالن؛
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 برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی جهت باال بردن مهارت کتابداران کتابخانههای
عمومی استان گیالن.
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تهران.
منصوری ،علی و پشوتنیزاده ،میترا .)1215( .اهمیت میز مرجع ديجیتال در کتابخانهها و
رهنمودهايی برای طراحی نرمافزار میز مرجع ديجیتال با تأکید بر خدمات مرجع.
فصلنامه علوم و فناوری اطالعات.11-1 ،)1(31 ،
میرحسینی ،زهره و خالديان ،ذلیخا .)1298( .امکانسنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی
در کتابخانههای دانشگاهی همدان .فصلنامه دانششناسی.21-51 ،)12(1 ،

نقیمهرطبايی ،اشرف .)1213( .امکانسنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در مراکز
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 99

اطالعرسانی يا کتابخانههای تخصصی شهر تهران .پاياننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه علوم تحقیقات ،دانشکده ادبیات ،گروه کتابداری و اطالعرسانی ،تهران.

نقیمهرطبايی ،اشرف .)1212( .همايش ويدئويی و خدمات مرجع در کتابخانههای
دانشگاهی .فصلنامه کتاب.112 -182 ،)28(15 ،
هانسون ،ا .و لوبوتسکی ،ل .ب .)3882( .ايجاد کتابخانه مجازی .ترجمه محمد اسماعیل
( .)1211تهران :کتابدار.
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 آنچه گذشته به ما آموخته و آنچه آينده در بر: مرجع ديجیتالی.)1212( . آلشیا زنین،يوست
-115 ،)3  و1(32 ، علوم و فناوری اطالعات.)خواهد داشت (ترجمه مهدی محمدی
.389

99  زمستان،9  شماره،سال سوم
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