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چکیده
پذیریمنابعالکترونیکیدرکتابخانههایدانشگاهیاستتا 


آوریوشیوۀدسترس

هدفپژوهشحاضرتعییننحوۀفراهم
هدف:
اردبیلاست .
روششناسی:روشپژوهشحاضرپیمایشی-توصیفیوابتزارگتردآوریاطالعتاتپرستشنامت محقت ستاتتهاستت.مامعت 
پژوهششامل98نفرازمدیرا ومسئوال مجموعهسازی54کتابخان دانشگاهیاستا اردبیلاست .
یافتهها :نتایجپژوهشنشا میدهدکهازمجموع54کتابخانت بررستیشتدهتعتداد8کتابخانته 14/8درصتد هتیننتوعمن تع
الکترونیکتتیدرمجموعت تتتودنداشتتتند.درزمین ت روشهتتایفتتراهمآوریمنتتابعالکترونیکتتیمم تتمتتترینروشت یت مجتتالت
الکترونیکیم"اشتراک" بامیانگین 4/44مم مترینروشت ی کتابهایالکترونیکیم"ترید" بامیتانگین 4/44مم تمتترین
تولیدبهصورت

نامههایالکترونیکیم"
روشت ی پایگاههایاطالعاتیم"اشتراک" بامیانگین 3/76وم مترینروشت ی پایا  
الکترونیکی" بامیانگین 4/50است.نتایجدیگرحاکیازآ استکه«ش ک داتلیدانشگاه»بامیانگین2/57م تمتترینشتیوۀ
پذیریمنابعالکترونیکیدرکتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیلاست .


دسترس
پژوهشحاضربابررسیمنابعالکترونیکیموموددرکتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیلماطالعاتیدربارهمنتابع

نتیجهگیری:
آوریودسترسپذیریایتنمنتابعدرکتابخانتههتاییتادشتدهبتهدستتآوردتتاستایرمراکتزو


الکترونیکیمومودمنحوۀفراهم

هادرگسترشمنابعالکترونیکیتودراحتترعملکنند .

سازما 
پذیریمکتابخانههایدانشگاهیماستا اردبیل. 


آوریمدسترس

منابعالکترونیکیمفراهم
کلیدواژهها:



 .نویسنده رابط:

hamideh.aliakbari@ymail.com
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مقدمه
مأموریتاصلیکتابخانههامفراهمکرد امکا دسترسیبهاطالعاتسازما یافتهبرایتوسع دانشاست. 

ظ ور منابع الکترونیکی و گسترش آ ها در کتابخانههام تغییراتی را در انتظارات کاربرا و عملکرد و نقش فراهمآوری
مجموعهای روزآمد بهومود آورده است .در عصر توسع فناوری رقومیم کتابخانههای دانشگاهی وظیفه دارند دسترسی وسیع

اعضایهیئتعلمیمدانشجویا وکارکنا بهمنابعالکترونیکیموردنیازرافراهمسازند علیاک ریم . 1393
شمارمیآیندکهعدمتومهصحیحبهآ هاوضرورتومودآ هادر

ناپذیرکتابخانه 
هابه


امروزهمنابعالکترونیکیمزءمدایی
هاومراکزاطالعرسانیدربسیاریازمواردس باتت اللدرامراشاع اطالعاتودسترسیبهاطالعاتتواهدشد.بهطور


کتابخانه
کلیمجموع هرکتابخانه ایباتومهبهسازمانیکهکتابخانهبهآ وابستهاستمبرایکمکبهاهدافومقاصدآ سازما شکل
ومودآمدهاندمبرایرسید بهاین


نشگاهبه
هایدانشگاهیکهبهمنظورپشتی انیازرسالتآموزشیوپژوهشیدا


گیرد.کتابخانه

می
هاممجالتمروزنامههام


آوریمنابعاطالعاتیدراشکالمختلفرابایددردستورکارتودقراردهندمازمملهکتاب

هدفمفراهم
لوحهای فشردهم نوارهای صوتی و تصویریم فایلهای دیجیتالی و  ... .کتابخانه در درم نخست برای پشتی انی از برنامههای

آموزشی فعلی و در مرحل بعد پشتی انی از نیازهای قابل پیشبینی آیندۀ دانشجویا و اعضای هیئت علمی دانشگاه به ساتتن
کندموبایددرصددایجادمجموعهایزندهوپویاباشند محمداسماعیلورحیمینژادم . 1387

مجموع توداقداممی
نیازکاربرا درعصر کنونیتن ادسترسیبهاطالعاتنیستمبلکهسرعتوس ولتدسترسیبهاطالعاتیکیازدالیلیاست
که امروزهم کاربرد فناوری های اطالعاتی و ارت اطی را افزایش داده استم و نیاز روزافزو به آ را آشکار ساتته است.
میباید در کنار منابع چاپیم به فراهمآوری منابع الکترونیکی
کتابخانههای دانشگاهی نیزم م ت تدمترسانی به کاربرا تود  

بپردازند.فراهمآوریانواعگوناگو منابعالکترونیکیدرکتابخانههایدانشگاهیوارائ تس یالتیدرزمین نحوۀدسترسپذیری

اینمنابعممیبایدازسویمدیرا کتابخانههایدانشگاهیموردتومهقرارگیرند ف یمیفرم . 1387


مبانی نظری
انواع منابع اطالعاتی
کلیتقسیممیکند :

لی  1383منابعاطالعاتیرابهدودست 
هامثلکتابهاونشریاتهستند.

 منابعاطالعاتیچاپی:هما منابعسنتیکاغذیموموددرکتابخانهایازدادههایمتنیمعددیمتصویریمو...را


الکترونیکیکهمجموعه
 منابعاطالعاتیالکترونیکی:ع ارتاندازهرمحصولاغلببهمنزل کاالیتجاریارائهدهد.اینمنابعممکناستبهصورتپیوسته ازطری ش کهاینترنت یاناپیوسته برروی
هامکتابهاونشریاتالکترونیکی و


ابخانه
لوحفشرده دراتتیارکاربرا قرارگیرند.م مترینانواعمنابعالکترونیکیدرکت
هایالکترونیکیهممزومنابعیهستندکهدرکتابخانههایدانشگاهیبسیارمورداستفادۀ

پایگاههایاطالعاتیهستند.پایا  
نامه

مترینمنابعالکترونیکی
نامههایالکترونیکیهممزوم 
دانشجویا وپژوهشگرا قرارمیگیرندمبنابراینمدراینپژوهشپایا  
محسوبمیشوند علیاک ریم. 1393

کتاب الکترونیکی :لی   1383کتاب الکترونیکی را بهعنوا بازنمونی از یک کتاب و نسخ چاپی آ تعریف میکند که
گاهینیزازهما آغازبهصورتالکترونیکیتولیدشدهونسخ چاپیمشاب یندارند .
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الکترونیکییعنیذتیرۀاطالعاتیککتابدرقالبدیجیتالیبهصورتیکهبتوا آ رارویصفح رایانهمشاهده

کتابهای

هایالکترونیکیرامیتوا رویمحملهایدیجیتالیمنظیرلوحفشرده1ملوحفشردۀدیجیتالی2مش ک وبومزآ 


کرد.کتاب
منتشرکرد اصنافیم. 1383
نشری الکترونیکی:ازنظرفتاحیومنصوریا   1389نشری الکترونیکینشریهایاستکهباعنوا مشخصوبهنیتانتشار
مداومونامحدودتوسطیکموسسهمناشریاشخصمنتشرمیشودومحتویاتآ بهصورتالکترونیکیمتولیدمذتیرهوبازیابی

شود.
هاینشرالکترونیکیدرمقایسهبانشرچاپیراعاملیمیدانند


متیازاتوویژگی
پایگاهاطالعاتی:فتاحیومنصوریا   1389ا
کتابهاونشریات
کهبسیاریازناشرا رابرآ داشتهکهمنابعاطالعاتیتودرابهصورتالکترونیکیمنتشرکنند.ازاینروم  
الکترونیکی غال اً بهصورت مجموعههای یکپارچهای توسط ناشرا یا کارگزارا گردآوری شده و عرضه میشوند که به این
گفتهمیشود .

مجموعههاییکپارچهاصطالحاً"پایگاهاطالعاتی"


منابع الکترونیکی
منابع الکترونیکی منابعی هستند که با فناوری رایانه در ارت اط هستندم یا به شیوههای الکترونیکی  استفاده از رایانه قابل
هایفیزیکیرادربرمیگیرند.انواعمنابعالکترونیکی


هایالکترونیکیدرقالب

هایپیوستهوداده

.اینموادداده
دسترسیهستند
شاملمواردزیراست :
 .1منابعناپیوسته:اینمنابعرویلوحفشردهیادیسکتقابلدسترسیهستند؛
شناتتییاتماممتنکهرویسرورهایش کهذتیرهشدهوقابلدسترسیهستند؛


ای:منابعکتاب
 .2منابعش که
شناتتییاتماممتنکهازطری اینترنتقابلدسترسیهستند؛


منابعاینترنتی:منابعکتاب
.3
 .4منابعضمیمه پیوست :منابعالکترونیکیناپیوستهایکههمراهقالباولی منابعارائهمیشوند داورپناهم. 1381
باکلند معتقد است مدا رک الکترونیکی تا حد زیادی از اسناد کاغذی متفاوتند .از نظر وی مدارک الکترونیکی دارای
هایپنجگان زیرهستند :


ویژگی
 .1اسنادالکترونیکی«محلی» نیستند.بافناوریارت اطاتراهدورمحتیبدو آگاهیکاربرازمحلمغرافیاییمدرکذتیره
شدهممدرکالکترونیکیازهرمحلیقابلاستفادهاست.
توانندهمزما ازپیشینههایالکترونیکیاستفادهکنند.


درعملافرادزیادیمی
.2
برداریمیشوند.


سادگینسخه

اسنادالکترونیکیبه
.3
پذیریبسیاریبرتوردارند.ویرایشمبازآزماییمشکلدهیمجددوترکیبآ هاباسایراسناد


اسنادالکترونیکیازانعطاف
.4
کنندمواژهپردازهاممح وبیت


ویرایشمی
ادگیصورتمیگیرد؛بنابراینم برایکسانیکهایناسنادراتولیدوبهویژه 

بهس

بیشتریدارند.
حجمترند.حتیگرایشبهسمتفشردگیبیشتراطالعاتدرآ هاومود
هایکاغذیکم 


مدارکالکترونیکیازنسخه
.5
دارد داورپناهم. 1381


CD
DVD

1
2
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مزایای استفاده از منابع الکترونیکی برای کتابخانهها
شرحزیرمیداند:


مزایایاستفادهازمنابعالکترونیکیرابه
لی 1383
دسترسیچندگانه:استفادۀهمزما توسطچندکاربر؛

استخراجسریعترازمنابعچاپی؛

 سرعت:مستجوموهایتازهبرایدستیابیبهمنابعاطالعاتیوتحلیلمحتوایآ ها؛

 کارکرد:ارائ شیوهامکاناتچندرسانهای.

 محتوا:حجمزیاداطالعاتموباتکیهبرنشریاتالکترونیکیمزایایزیررابرمیشمارند :

فتاحیومنصوریا  1389
 دسترسیبهاطالعاتروزآمد؛ملبرضایتاستفادهکنندگا ؛

 همگامیوهماهنگیبادنیاینشر؛غنایمجموعهادواریهایکتابخانه؛

 افزایش امکا دسترسیبهتعدادبسیارزیادیازنشریات؛صورتچاپیمنتشرنمیشوند؛

 امکا اشتراکنشریاتیکهدیگربهصورتالکترونیکیمنتشرمیشوند.

 امکا انتشارنشریاتیکهتن ابه
شیوۀ دسترسی به منابع الکترونیکی
کیبهشیوههایمتفاوتوبامرامعهبهابزارهایمختلفامکا پذیراست.مستجوگربایدتصمیم

دسترسیبهمنابعالکترونی
بگیردکدامروشیاابزاربرایمستجویتاصمناسباست.اینتصمیمدربسیاریمواردتابعامکاناتوهزینههاست.ابزارهای

دسترسی متعدد نظیر لوحهای فشردۀ نوریم پایگاههای اطالعاتی محلیم تدمات مستجوی پیوستهم پایگاههای اطالعاتی روی
سایتهایمشخصودسترسیعمومیبهاینترنتوموددارند داورپناهم . 1381


وب
ت یه کنندگا اطالعات الکترونیکی ممکن است محصوالت تود را به طرق مختلف عرضه کنند .همین تنوع محصوالت
ترینوباصرفهتریناستراتاحدی دشوارتر کردهاست.باتومهبهتنوعامکانات


مناسب
کهکدامیک


گیریدربارۀاین

تصمیم
هایزیردستهبندیکرد :


صورت
گونهمنابعرامیتوا به


هایدسترسیبهاین

دسترسیبهمنابعالکترونیکیمشیوه
هایاطالعاتیلوحهایفشردۀنوریمکهبرایت ی نسخههایروزآمدآ هاممعموالًبایداشتراکساالنهپرداتت


پایگاه
.1
شود.
هایامراکزاطالعرسانیکهاکثراًرایگا هستند.

 .2ف رستعمومیپیوست کتابخانه
 .3تدماتمستجویپیوستهکهمعموالًباپرداتتهزینهمیتوا ازآ هااستفادهکرد.
سایتهایرایگا وغیررایگا  داورپناهم . 1381


اینترنتمباوب
.4
منابعالکترونیکیمیتوانندازطری ارت اطپیوستهدرمحیطوبممحملهایفیزیکیدرقالبدیسکفشردهیادیویدیو

هاقابلاستفادهاند.برتیازاین

هایالکترونیکتوا ویاانواعمختلفرایانه

غیرهقابلدسترسباشند.اینمنابعازطری دستگاه
هابهمنظورس ولت
صورتالکترونیکیتولیدمی شوندوبرتیداراینسخ چاپینیزهستند.بعضیازکتابخانه 

منابعازهما ابتدا 
به
دسترس پذیریبهمنابعالکترونیکیتوداقدامبهت دیلمنابعچاپیدرقالبالکترونیکینمودهاند لیم . 1383
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اهمیت و ضرورت پژوهش
ویژهکتابخانه هایدانشگاهیمارائ منابعروزآمدبهاساتیدمدانشجویا وپژوهشگرا است.

یکیازاهدافم مکتابخانههامبه
آوریودسترسپذیریاینمنابع


هاهستند.ازاینرومبررسینحوۀفراهم

منابعالکترونیکیازروزآمدترینمنابعموموددرکتابخانه
در کتابخانههای دانشگاهی میتواند معیاری برای ارزیابی روزآمدی و کارایی کتابخانههای دانشگاهی بوده و نتایج حاصل از
سازیکتابخانههاباشد .


مشیمجموعه
پژوهشمکمکیدرم تتغییراتالزمواحتمالیدرتط

کتابخانههای

دسترسپذیری منابع الکترونیکی در 

فراهمآوری و شیوۀ 
هدف پژوهش .هدف پژوهش حاضر تعیین نحوۀ  
دانشگاهیاستا اردبیلاست.

پرسشنام محق ساتته است.

روش پژوهش .روش پژوهش حاضر پیمایشی  -توصیفی استم ابزار گردآوری اطالعات 
دانشگاههای دولتیم مراکز تربیت معلمم پیام نورم آزادم

کتابخانههای 

مجموعهسازی کلی 

مامع پژوهش رام مدیرا و مسئوال 
حرفهایم و مؤسسات آموزش علمی -کاربردی واقع در محدودۀ مغرافیایی استا اردبیل تشکیل
مراکز آموزش عالی فنی و  
میدهند که مجموعاً شامل  54کتابخان دانشگاهی است.تعداد مامع مورد پژوهش  108نفر بودندم شامل  54نفر مدیر کتابخانه و

پاسخگویینشدندمودرمجموع98نفر 90/75درصد به
کتابخانههاحاضربه 

مجموعهسازیمکه10نفرازمدیرا 

54نفرمسئول
نمونهگیری استفاده نشده است.برای تعیین روایی
پرسشنامه پاسخ دادندم که با تومه به محدود بود مامع مورد پژوهشم از  

دانششناسی استفاده شده است .برای تعیین پایایی از روش آلفای کرون اخ با
پرسشنامه از نظرات اساتید رشت علم اطالعات و  

اساس  20استفاده شده استم ضریب آلفای کرون اخ در این پژوهش برابر با  0/9شد که نشا دهندۀ پایایی
پی 
اس 
نرمافزار  
کمک  
پرسشنامهدرمرحل مقدماتیبود.

مناسب

پرسشهای پژوهش
.کتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیلکدامنوعمنابعالکترونیکیرادرمجموع توددارند؟ 

1-6
آوریمنابعالکترونیکیدرکتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیلچگونهاست؟ 


.نحوۀفراهم
2-6
پذیریمنابعالکترونیکیدرکتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیلچگونهاست؟ 


.نحوۀدسترس
3-6

تعاریف عملیاتی
دراینپژوهشمنظورازکتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیلتمامکتابخانههای

کتابخانههای دانشگاهی استان اردبیل .
مرکزی و دانشکدهای دانشگاههای دولتیم پیامنورم آزادم مراکز آموزش عالی فنی و حرفهایم مراکز تربیت معلمم و مؤسسات
آموزشعالیعلمی-کاربردیهستند .
منابع الکترونیکی .درپژوهشحاضرمنابعالکترونیکیبهچ ارگروهتقسیمشدهاندکهع ارتانداز:مجالتالکترونیکیم
نامههایالکترونیکی.
هایالکترونیکیمپایگاههایاطالعاتیوپایا  


کتاب

پیشینۀ پژوهش
نوریزادهقصری  1389درمقال تودتحتعنوا "وضعیتت یهوتریدمنابعالکترونیکیدرکتابخانههایتخصصیدولتی

ش رت را ازدیدگاهمدیرا کتابخانهها" بهچگونگیوضعمومودیمنابعالکترونیکیمنحوۀتریدوت ی آ هاومشکالتت ی 
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بررسی منابع الکترونیکی موجود در کتابخانههای دانشگاهی استان اردبیل

کتابخانههینگونهمن عالکترونیکیومودندارد؛28

منابعالکترونیکیپرداتت.یافتههایاینپژوهشپیمایشینشا دادکهدر10

کتابخانه هر سه مورد من ع الکترونیکی  کتابم مجلهم پایگاه اطالعاتی را دارند و در  22کتابخانه نیز یک یا دو نوع از منابع
الکترونیکی مومود است .عمدهترین مشکالت ت ی منابع الکترونیکیم هزین ترید این منابعم هزین ترید تج یزات الزم برای
استفادهازاینمنابعوسپستصمیمگیریدرزمینهانتخابنوعمن عالکترونیکیعنوا شدهاست. 

هایالکترونیکیدرکتابخانههایدانشگاهیش رت را "ضمنبیا 


بررسیکتاب
ف یمیفر  1387مدرمقال تودتحتعنوا "
تعاریف مطرح شده در زمین کتاب الکترونیکیم کارگاههای بینالمللی برگزار شده در این بارهم مطالعات انجام شده در
بندیهایگوناگو به بررسی انواع
کتابخانههای دانشگاهی و انواعاطالعات مومود در کتابهای الکترونیکی  در قالب دسته 

وددرکتابخانههایدانشگاهیش رت را پرداتتهونحوۀدسترسپذیریوامکا مطالع کتابهای

کتابهایالکترونیکیموم

الکترونیکیرابرایدانشجویا وکاربرا شرحدادهاست.روشپژوهشپیمایشیوابزارگردآوریدادههامصاح هاست.نتایج
پژوهشنشا دادکهدرمیا کتابخانههایموردمطالعهمکت ابخان مرکزیدانشگاهعلموصنعتتوانستهاستباالترینامتیازرادر
آوریانواعکتاب هایالکترونیکیبهتوداتتصاصدهدوکتابخان دانشگاهش یدب شتیپایینترینامتیازرابهتود

زمین فراهم
اتتصاصدادهاست.درزمین نحوۀدسترسپذیریکاربرا بهکتابهایالکترونیکیفراهمشدهدرکتابخانهمتن اکتابخانههایعلم
گونهکتابهارادرهرمکانیمدراتتیارکاربرا تودقرارمیدهند .

وصنعتوش یدب شتیمامکا مطالع این
ماهرالنقش   1383در پایا نام کارشناسیارشد تود با عنوا "بررسی روشهای توسع منابع اطالعاتی الکترونیکی در
روشهایتوسع منابعالکترونیکیرادر15کتابخان دیجیتالیش رت را موردبررسیقرارداد
کتابخانههایدیجیتالیش رت را " 

و میزا استفادۀ کتابخانههای مورد پژوهش را از پویش منابعمت ی منابعبهصورت الکترونیکیمتولیدمنابع و اشتراک منابع در
لکترونیکیبررسیکرد.روشاینپژوهشپیمایشیوابزارگردآوریاطالعاتپرسشنامهاست.نتایجاینپژوهش

توسع منابعا
حاکی از آ است که حدود  92/5درصد از کتابخانههای مورد مطالعه از پویش منابعم  85درصد از ت ی منابع بهصورت
الکترونیکیم69/5درصدازتولیدمنابعمو77درصدازاشتراکمنابعدرتوسع منابعاطالعاتیالکترونیکیتوداستفادهمیکنند .
سازینشریاتالکترونیکدرکتابخانههای


ارشدتودبهبررسیوضعیتمجموعه
زائرحیدری  1380درپایا نام کارشناسی
مرکزی دانشگاههای دولتی ش ر ت را پرداتت .یافتههای پژوهش بیا میدارد که در مراحل مختلف فراهمآوری  شناساییم
درصدکتابخانههانشریاتالکترونیکیراازطری اینترنت

سفارشمدریافت ناهماهنگیبهچشممیتورد.درباالترینمرت ه 31
شناساییمیکنندم 41درصدازطری کارگزارسفارشمیدهندو 50درصدنیزازهمینطری دریافتمیکنند.نیرویانسانی

شاغلدراینبخشدراکثرموارد 36درصد متخصصینکتابداریودردرم دومبا25درصدمتخصصا رایانهاند .
بررسیمنابعالکترونیکیدرکتابخانههایدانشگاهیتامیلنادو"بهبررسی

دانواندا وتامیژلوا   2012مدرپژوهشیباعنوا "
پردازند.ابزارگردآوریاطالعاتدراینپژوهشپرسشنامهاست.نتایج


وروشدسترسیمی
دسترسپذیربود منابعالکترونیکی

درصدکتابخانههامکتاب

درصدکتابخانههامکتابالکترونیکیازطری وبسایتدانشگاهمودر 61

حاکیازآ استکهدر 50
الکترونیکی از طری ش ک داتلی کتابخانه در دسترس است .از  140کتابخان مورد مطالعهم  100کتابخانه دارای امکانات و
تج یزاتسیدیرامدرمجموع تودهستند) .(Dhanavandan & Tamizhchelvan, 2012
دسترسپذیریواستفادهازفناوریاطالعاتوارت اطاتومنابعالکترونیکیتوسط

آنجلوووما  2010مپژوهشیباعنوا "
انجامداده اند.هدفاینمطالعهبررسیقابلیتدسترسیواستفادهازمنابعالکترونیکیدرتانزانیااست.ابزار

محققا درتانزانیا" 
گردآوریاطالعاتمشاهدهممصاح هوپرسشنامهاست.نتایجاینپژوهشنشا میدهدکهدرمؤسساتموردمطالعهتعدادبسیار
درصدمؤسساتهینگونهمن عالکترونیکیندارند.تن ا29درصدمحققا 

کمیمنابعالکترونیکیبرایپژوهشگرا ومودداردم33

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال پنجم ،شماره  3و  ،4پیاپی 19و ،20تابستان و پاییز 95
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هایاطالعاتیاستفادهمیکنندموعلتعمدۀاینمسئلهعدمآگاهیمحققا ازومودمنابعالکترونیکی


هاوپایگاه

سایت

ازوب
است) .(Angello & Wema, 2012
یانگر  2002درپژوهشتودباعنوا " ازدرو بهبیرو :نظری سازمانیبهمنابعالکترونیکیوتوسع مجموعه" بهبررسی
منابعالکترونیکیوتوسع مجموعهوچگونگیتغییردسترسیبهاطالعاتتوسطمنابعالکترونیکیمیپردازدوبیا میکندکه
منابع الکترونیکی کتابخانههای تحقیقاتی بیشتر از منابع چاپی هستند .اگرچه آمارها بیانگر این واقعیت است که کتابخانههای
نحوشگفتانگیزیبهسودمنابع


کنند؛ولیاینصرفهزینهبه
تحقیقاتیهنوزبیشتربودم تودراصرفتریدمنابعچاپیمی
اندوهزینههابیشتربرای


عکرده
کهبیشترکتابخانههایتحقیقاتیاشتراکمنابعچاپیتودراقط


طوری

کندمبه

الکترونیکیتغییرمی
منابعالکترونیکیصرفمیشود) .(Younger, 2002


یافتههای پژوهش
اینکه پاسخدهندگا دارای ویژگی های متفاوتی ازنظر منسیتم میزا تحصیالتو رشت تحصیلی در کتابخانه
با تومه به 
بودندم ذکر مشخصات ممعیتشناتتی آ ها با تومه به ویژگیهای برشمرده الزم است .در این بخش اطالعات مربوط به
مشخصات ممعیتشناتتی پاسخدهندگا در قالب مدولارائهشده است و سپسبر اساس دادههای گردآوریشدهم پاسخبه
پرسشهایپژوهشآوردهشدهاست: 


جدول .1مشخصات جمعیتشناختی پاسخگویان
مشخصات

منسیت 
سمت 

میزا تحصیالت 

رشت تحصیلی 

فراوانی

درصد

ز 

 55

 56/1

مرد 

 43

 43/9

مدیر 

 44

 44/9

مسئولمجموعهسازی 


 54

 55/1

دکتریتخصصی

 13

 13/2

کارشناسیارشد


 37

 37/8

کارشناسی

 37

 37/8

کاردانی 

 11

 11/2

دیپلم 

0

 0.0

علماطالعاتودانششناسی


 10

 10/2

سایر

 88

 89/8



ط نتایجمدول1تن ا10/20درصدمامع پژوهشدارایمدرکتخصصیرشت علماطالعاتودانششناسیهستند .

کتابخانه هایدانشگاهیاستا اردبیلکدامنوعمنابعالکترونیکیرادرمجموع توددارند؟ 

پرسش اول.
براساسسؤالاولپژوهشانواعمنابعالکترونیکیموموددرکتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیلشناساییشدهودرمدول

2فراوانیودرصدفراوانیمنابعالکترونیکیمومودقابلمشاهدهاست .


بررسی منابع الکترونیکی موجود در کتابخانههای دانشگاهی استان اردبیل
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جدول  .2منابع الکترونیکی موجود در کتابخانههای دانشگاهی استان اردبیل
فراوانی

درصد فراوانی

منابع الکترونیکی
مجلهبهصورتCD/DVD


 18

 20/68

مجلهبهصورتOnline


0

 0 /0

کتاببهصورتCD/DVD

9

 10/34

کتاببهصورت Online

1

 1/15

پایگاههایاطالعاتیبهصورتCD/DVD


 10

 11/50

پایگاههایاطالعاتیبهصورتOnline


 29

 33/33

نامهبهصورتCD/DVD

 12

 13/80

نامهبهصورتOnline

8

 9/20

0

0

پایا

پایا

سایر 


ط گفتههای مدیرا و مسئوال مجموعهسازی کتابخانههای دانشگاهی استا اردبیلم از مجموع  54کتابخان دانشگاهی
بررسیشدهتعداد 8کتابخانه  14/8درصد هیننوعمن عالکترونیکیدرمجموع تودندارندمتعداد 18کتابخانه  33/3درصد 
کدامازکتابخانههامجل آنالینندارندمتعداد9کتابخانه 16/7درصد در


دارندمهین
تودمجلهبهصورتCD/DVD

درمجموع 
تودکتاببهصورت CD/DVDدارندمتن ایککتابخانه  1/9درصد کتابآنالیندرمجموع تودداردمتعداد10

مجموع 
هایاطالعاتیبهصورت CD/DVDدارندمتعداد 29کتابخانه  53/7درصد پایگاههایاطالعاتی

کتابخانه  18/5درصد پایگاه
آنالیندارندمکهبیشترینمیزا من عالکترونیکیدرکتابخانههایموردمطالعهاینمن عاستمتعداد12کتابخانه 22/2درصد در
نامهبهصورت CD/DVDدارندم تعداد 8کتابخانه  14/8درصد درمجموع تودپایا نام آنالیندارندممجل 

مجموع تودپایا 
کدامازکتابخانههاومودندارد .


همدرهین
آنالین
آوریمنابعالکترونیکیدرکتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیلچگونهاست؟ 


نحوۀفراهم
پرسش دوم.
جدول  .3توزیع درصد فراوانی نحوۀ تهیۀ مجالت الکترونیکی در کتابخانههای دانشگاهی استان اردبیل
نحوۀ تهیۀ مجالت الکترونیکی

بسیارزیاد  زیاد  متوسط  کم  اصالٌ  میانگین 

ترید 

 55/6

 33/3

 5 /6

 5 /6  0 /0

اهدا 

 0 /0

 0 /0

 0 /0

 16/7  83/3  1/17

م ادله 

 0 /0

 0 /0

 0 /0

 0/0  100

 1/00

اشتراک 

 55/6

 33/3  11/1

 0 /0  0 /0

 4/44

ت دیلمنابعچاپیبهالکترونیکیازطری اسکنکرد 

 0 /0

 0 /0

 0/0  100

 1/00

 0 /0

 4/39



ط نتایج مومود در مدول  3در کتابخانه های دانشگاهی استا اردبیلم مجالت الکترونیکی بیشتر از طری اشتراک ت یه
روشهای ت ی مجالت

میشوند  با میانگین  4/44م سپسم بهترتیب اولویت ترید  با میانگین  4/39و اهدا  با میانگین 1/17

کدامازکتابخانههاازم ادلهوت دیلمنابعچاپیبهالکترونیکیازطری 


هستند.هین
الکترونیکیدرکتابخانههایموردپژوهش 

اسکنکرد درت ی مجالتالکترونیکیاستفادهنمیکنند .

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال پنجم ،شماره  3و  ،4پیاپی 19و ،20تابستان و پاییز 95
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جدول  .4توزیع درصد فراوانی نحوۀ تهیۀ کتابهای الکترونیکی در کتابخانههای دانشگاهی استان اردبیل
نحوۀ تهیۀ کتابهای الکترونیکی

بسیارزیاد 

زیاد 

متوسط  کم  اصالً  میانگین 

ترید 

 55/6

 33/3

 11/1

 0 / 0  0 /0

 4/44

اهدا 

 0 /0

 0 /0

 33/3

 0/0  66/7

 1/67

م ادله 

 0 /0

 0 /0

 0 /0

 0/0  100

 1/00

ت دیلمنابعچاپیبهالکترونیکیازطری اسکنکرد 

 0 /0

 0 /0

 0 /0

 0/0  100

 1/00

تولیدازابتدابهصورتالکترونیکی 


 0 /0

 0 /0

 0 /0

 0/0  100

 1/00

نتایج مدول  4حاکی از آ است که ترید  با میانگین  4/44م مترین روش ت ی کتابهایالکترونیکی در کتابخانههای
هاازروشهایم ادلهمت دیل


کدامازدانشگاه
دانشگاهیاستا اردبیلاست.اهدا بامیانگین 1/67دراولویتبعدیقراردارد.هین
صورتالکترونیکیاستفادهنمیکنند .

منابعچاپیبهالکترونیکیازطری اسکنکرد وتولیدبه

جدول  .5توزیع درصد فراوانی نحوۀ تهیۀ پایگاههای اطالعاتی در کتابخانههای دانشگاهی استان اردبیل
نحوۀ تهیۀ پایگاههای اطالعاتی

بسیارزیاد 

زیاد 

متوسط 

کم 

اصالً 

میانگین 

ترید 

 0 /0

 10/3

 10/3

 6 /9

 72/4

 1/59

اشتراک 

 34/5

 27/6

 17/2

 20/7

 0 /0

 3/76

اهدا 

 0 /0

 0 /0

 0 /0

 0 /0

 100

 1/00

م ادله 

 0 /0

 0 /0

 0 /0

 0 /0

 100

 1/00



ط

یافتههای مومود در مدول  5اشتراک  با میانگین  3/76م م مترین روش فراهمآوری پایگاههای اطالعاتی در

دراولویتبعدیقراردارد.روشهایاهداوم ادلههمدرت ی 

کتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیلاست.ترید بامیانگین1/59

پایگاههایاطالعاتیمایگاهیندارند .

جدول  .6توزیع درصد فراوانی نحوۀ تهیۀ پایاننامههای الکترونیکی در کتابخانههای دانشگاهی استان اردبیل
نحوۀ تهیۀ پایاننامههای الکترونیکی

بسیارزیاد 

زیاد 

متوسط  کم  اصالً  میانگین 

ت دیلمنابعچاپیبهالکترونیکیازطری اسکنکرد 

 0 /0

 0 /0

 8 /3

 8/3  83/3

 1/25

تولیدازابتدابهصورتالکترونیکی 


 66/7

 16/7

 16/7

 0 /0

 0 /0

 4/50

اهدا 

 0 /0

 0 /0

 0 /0

 0/0  100

 1/00

م ادله 

 0 /0

 0 /0

 0 /0

 100

 1/00





نامههایالکترونیکیتولیدالکترونیکیاست بامیانگین 4/50م
ترینروشفراهمآوریپایا  

ط نتایجموموددرمدول6م م
کتابخانههااز

ت دیلمنابعچاپیبهالکترونیکیازطری اسکنکرد  بامیانگین 1/52دراولویتبعدیقراردارد.هینکداماز
هایالکترونیکیاستفادهنمیکنند .

روشهایاهداوم ادلهدرتوسع پایا  
نامه



پذیریمنابعالکترونیکیدرکتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیلچگونهاست؟


نحوۀدسترس
پرسش سوم.
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جدول  .7توزیع درصد فراوانی نحوۀ دسترسپذیری منابع الکترونیکی در کتابخانههای دانشگاهی استان اردبیل

روشهای دسترسپذیری 

بسیارزیاد  زیاد  کم 

بسیارکم  اصالً  میانگین 

پستالکترونیکی 

 0 /0

 10/2  30/6

 49/0

 10/2  2/41

سایتها 


هاووب
پورتال

 0 /0

 21/4  14/3

 28/6

 35/7  1/64

امانتمن عالکترونیکیبررویمحملهایفیزیکی دیسکفشردهیادیویدی 

 0 /0

 0 /0  0 /0

 28/6

 71/4  1/29

ش ک داتلیدانشگاه 

 0 /0

 14/3  42/9

 35/7

 2/57

 7 /1



پذیریمنابعالکترونیکیدرکتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیل«ش ک 


ترینروشدسترس
ط نتایجموموددرمدول7م م
سایتها بامیانگین 1/64مامانتمنابع


هاووب

مپورتال
داتلیدانشگاه»بامیانگین2/57است.پستالکترونیکی بامیانگین2/41
بهترتیبِ اولویتم روشهای دسترسپذیری منابع الکترونیکی در
الکترونیکی بر روی محملهای فیزیکی  با میانگین  1/29
کتابخانههایموردپژوهشهستند .


بحث و نتیجهگیری
الکترونیکیموموددرکتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیلپرداتتهشد.یافتههایپژوهش

درپژوهشحاضربهبررسیمنابع 
حاکیازآ استکه: 
شناسیهستندماینامرمیتوانداثرسوئی

 تن ا10/20درصدمامع پژوهشدارایمدرکتخصصیرشت علماطالعاتودانشدرنحوۀمجموعهسازیومدیریتمنابعالکترونیکیداشتهباشد.زائرحیدری  1380همدرپژوهشتودنتیجهگرفتهاست

کهتن ا36درصدکارکنا کتابخانههایموردمطالعهمتخصصکتابداریهستند.
 از مجموع  54کتابخان دانشگاهی تعداد  8 دانشگاه   14/8درصد هین نوع من ع الکترونیکی در مجموع تود ندارند.نوریزادهقصری  1389درپژوهشتودبهایننتیجهرسیدهاستکهازمجموع 60کتابخان بررسیشدهم 10کتابخانههین-

همدرپژوهشتودآوردهاندکه33درصدمؤسساتمورد

نوعمن عالکترونیکیدرمجموع تودندارد.آنجلوووما 2010
مطالعهمن عالکترونیکیندارند.
بعالکترونیکیدرکتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیلمربوطبهپایگاههایاطالعاتیآنالین  53/7

 بیشترینمیزا ومودمنادرصدکتابخانههایموردبررسی است .مجل 

موکمترینهم مربوطبهکتابآنالین  1/9

درصدکتابخانههایموردبررسی

کدامازکتابخانههاومودندارد .


درهین
آنالینهمکهیکمن عم مکاربردیدرکتابخانههایدانشگاهیاست
شدکهاکثرکتابخانههای


باتومهبهپیشرفتفناوریوبادرنظرگرفتنمزایایمنابعالکترونیکیمدرابتدایپژوهشتصورمی

مورد مطالعه دارای کلی منابع الکترونیکی باشندم اما با تومه به نتایج بهدست آمده مشخص میشود که هینکدام از
طورمیانگینمیتوا گفتمیزا ومودمنابعالکترونیکی

کتابخانه هایموردمطالعهمج زبهکلی منابعالکترونیکینیستندموبه

در کتابخانههای مورد مطالعه کم است .در کتابخانههای مورد بررسی تن ا  10/20درصد مدیرا و مسئوال دارای مدرک
شناسیهستندماینموضوعمیتواندیکیازدالیلم معملکردضعیفکتابخانههای


علماطالعاتودانش
تخصصیرشت 
موردبررسیدرمجموعهسازیومدیریتمنابعالکترونیکیباشد .

آوریمجالتالکترونیکیدرکتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیلم"اشتراک"است بامیانگین. 4/44


تریننحوۀفراهم
 م مهایالکترونیکیدرکتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیلاست.

" -ترید" بامیانگین 4/44م مترینروشت ی کتاب

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال پنجم ،شماره  3و  ،4پیاپی 19و ،20تابستان و پاییز 95
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هایاطالعاتیدرکتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیلاست.


آوریپایگاه

ترینروشفراهم
 "اشتراک"  بامیانگین 3/76م مپایگاههای الکترونیکی تود استفاده نمیکنند این است که

دلیل اینکه کتابخانههای مورد پژوهش از روش اهدا در ت ی 
وپایگاههاییازاینق یلاصالًامازۀ

هایاطالعاتیالکترونیکیازمملهپایگاههایتخصصیتارمینظیراسکوپوس 1


پایگاه
اهدایپایگاههارا ندارندواینتالفح مؤلفاستوط قرارداداینکارممنوعاست.

نامههایالکترونیکیتولیدالکترونیکیاست بامیانگین. 4/50
ترینروشفراهمآوریپایا  

 م منامه هایالکترونیکیبودنددانشجویا تحصیالتتکمیلیهنگامتسویهموظفبودندیک
درتمامکتابخانههاییکهدارایپایا  

نسخه از پایا نام تود را بهصورت لوح فشرده تحویل کتابخانه دهندم بههمین دلیل تولید الکترونیکی که توسط صاحب
نامهدرکتابخانههایموردمطالعهاست .

نامهانجاممیشودنهتودکتابخانهم مترینروشت ی پایا 

پایا 
درصدازکتابخانههایموردمطالعهدرحدمتوسطبهباالاز

ماهرالنقش  1385همدرپژوهش تودآوردهکهبیشتراز 50
ترید منابع الکترونیکی برای گسترش مجموعههای تود استفاده میکنندم و میزا استفاده از "تولید منابع الکترونیکی" در
هاازاهدایمنابعبهمیزا زیاد


کدامازکتابخانه
شدهکمترینمقداراست.هین

گسترشمجموع کتابخانههاازمیا روشهاییاد
استفادهنمیکنندمبلکهمیزا استفادهازاهداازحدمتوسطپایینتراست.شایدبتوا علتآ راقانو ح مؤلفدانستکهدر

هابهمیزا زیادباهمم ادل منابعاطالعاتیندارندو
کدامازکتابخانه 

برابراهدایمنابعاطالعاتیقدبرافراشتهاست.همچنینهین
درصدازکتابخانههایموردمطالعهدرحدمتوسطازم ادل منابعاطالعاتیاستفادهمیکنند .

حدود54
 م مترین روش دسترسپذیری منابع الکترونیکی در کتابخانههای دانشگاهی استا اردبیل «ش ک داتلی دانشگاه» با میانگینسایتها بامیانگین 1/64مامانتمنابعالکترونیکیبرروی


هاووب

مپورتال
 2/57است.پستالکترونیکی بامیانگین2/41
بهترتیبِ اولویتم روشهای دسترسپذیری منابع الکترونیکی در کتابخانههای مورد
محملهای فیزیکی  با میانگین  1/29

پژوهشهستند.

هما گونه که بیا شد م مترین شیوۀ دسترسپذیری منابع الکترونیکی در کتابخانههای مورد بررسی ش ک داتلی است؛
بهع ارتدیگرمکاربرا بایدبهکتابخانه ایکهمن عموردنظرشا درآ ومودداردمرامعهکنندتابتوانندازآ من عاستفادهکنندم

دسترسپذیری منابع الکترونیکی باید

سایتها بسیار پایین است .درحالیکه 

و میزا دسترسی از راه دور مثل پورتالها و وب
به صورتدسترسیازراهدورباشدتاکاربرا درهرکجایکشورکههستندبتوانندبهآ دسترسیداشتهباشند .

همسواستمکهدرپژوهشتوداظ ارمیدارندکهدر 61درصد
اینیافتههابانتایجپژوهشدانواندا وتامیژلوا   2012

هایموردبررسیکتاب هایالکترونیکیازطری ش ک داتلیدانشگاهقابلدسترساست.آنجلوووما  2010همدر


کتابخانه
هااستفادهمیکنند .


سایت
پژوهشتودآوردهاندتن ا29درصدمامع موردمطالعهازوب


پیشنهادهای برآمده از پژوهش
شوندمکتابخانههایدانشگاهیبایدباشناسایی


هایدانشگاهیمحسوبمی

ناپذیرکتابخانه

امروزهمنابعالکترونیکیمزءمدایی
هاومقاطعتحصیلیموموددردانشگاهتودمبهفراهمآوریانواع

عالی ونیازهایاطالعاتیکاربرا تودوباتومهبهرشته
منابعالکترونیکیبپردازند .
هادرکتابخانههای


سایت

هاووب
 باتومهبهنتایجپژوهشمشخصشدکهمیزا استفادهازارت اطاتازراهدورمثلپورتالدانشگاهی استا اردبیل بسیار کم  با میانگین  1/64است؛ بنابراینم بررسی منابع مومودم امکانات زیرساتتیم و نیازهای
Scopus

1
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کاربرا درکتابخانههایدانشگاهیاستا اردبیلبرایایجادش ک ارت اطاتازراهدورضروریاستمزیرامب ترینروشبرای
بهمنظورتس یلدردسترسیبه
بهع ارتدیگرم  
اشتراکمنابعالکترونیکیماشتراکاینمنابعازطری ش کههایاینترنتیاست؛  
منابعالکترونیکیاینمنابعبایدبهصورتآنالینوازطری ش کههایاینترنتیوتج یزاتارت اطات ازراهدوردردسترس

کاربرا قرارگیرند.
هایموردپژوهشانجاممیشودوهما طورکهگفتهشد


هایالکترونیکیدرچندسالاتیردرکتابخانه
فراهمآوریپایا  
نامه

شودکهکتابخانههایدانشگاهیاقدام

از54کتابخان بررسیشدهتن ا12کتابخانهدارایپایا نام الکترونیکیبودندمپیشن ادمی
بهاسکناینمنابعوت دیلاینمتو بهصورترقومینمایند .
منابع
کتابخانهها.مجل الکترونیکیپژوهشگاهاطالعاتومدارکعلمیایرا  نما م

کتابهایالکترونیکیدر
اصنافیمامیررضا . 1383 
 4 2م.12-1
داورپناهممحمدرضا . 1381مستجویاطالعاتعلمیوپژوهشیدرمنابعچاپیوالکترونیکی.ت را :دبیزش؛چاپار.
دانشگاههای ش ر ت را .

کتابخانههای مرکزی 

مجموعهسازی نشریات الکترونیکی 

زائرحیدریم عصمت  . 1380بررسی وضعیت 
کارشناسیارشدکتابداریمدانشگاهت را مدانشکدۀعلومتربیتیوروانشناسی.

پایا نام 
کتابخانههای دانشگاهی استا اردبیل .پایا نام 

علیاک ریم حمیده   . 1393بررسی وضعیت اشتراک منابع الکترونیکی در 

دانششناسیمدانشگاهالزهرامدانشکدۀعلومتربیتیوروانشناسی.
کارشناسیارشدعلماطالعاتو 
رحمتاهللومنصوریا میزدا  . 1389مدیریتنشریاتادواری.ت را :دبیزش .

فتاحیم
کتابخانههای دانشگاهی ش ر ت را .علوم و فناوری اطالعاتم

کتابهای الکترونیکی موموددر
ف یمیفرم سپیده  . 1387بررسی  
 3 23م.75-53
زرهساز و علیرضا اسفندیاری مقدمم مترمم .
مجموعهسازی منابع الکترونیکی  راهنمای عملی  . محمد  

لیم استوارت   . 1383
رایانهای.
مش د:انتشاراتکتابخان  
کتابخانههای دیجیتالی ش ر ت را .فصلنام کتاب 66م

روشهاس توسع منابع الکترونیکی در 
ماهرالنقشم بابک  . 1385بررسی  
.96-85
دانشگاهها.کتاب

یهای توسع مجموع منابعالکترونیکی 
وتطمش 

یاستها 

یمینژادم زهرا . 1387س
محمداسماعیلم صدیقه ورح 
ماهکلیاتم132م.27-20
کتابخانههای تخصصی دولتی ش ر ت را از دیدگاه

نوریزاده قصریم عاطفه  . 1389وضعیت ت یه و ترید منابع الکترونیکی در 

کتابخانههایعمومیکشورم 2 16م.156-139

کتابخانهها.ن اد
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