
 :  پاسخ به تحول
 توسعه خدمات کتابخانه در پشتيبانی از پژوھش

 با تاكيد بر خدمات تخصصي و شخصي سازي شده

 رحمت � فتاحی

 معلم دانشگاه فردوسی مشھد

www.um.ac.ir/~fattahi/ 



 ھشدار برای ما

 

 :رالف شا•

ھرگاه كتابخانه در برآوردن يك نياز اجتماعي قصور ورزد، 
جامعه علمش را در برآوردن آن نياز متوقف نمي سازد، بلكه 

 .نھادي ديگر را جھت برآوردن آن نياز مي آفريند
 



 جامعه، تحول، پاسخ

 جامعه ي ھمواره در حال تحول: بخش نخست•
 
 درك درست از تحو�ت: بخش دوم•
 
 پاسخ به تحو�ت از سوی کتابخانه ھا: بخش سوم•

 
 



 تحول در جھان، تحول در ايران

 ...ھمواره در حال تحول: جامعه•
 سرعت و گستره تغييرات و نوآوری ھا•
 عدم ثبات در نظامھا و روندھا•
 کاھش فرصتھای شغلی•
 افزايش رقابت ھا در دسترسی به فرصتھا•

 توجه بيشتر به ارزش اط/عات و دانش•
 رقابت در ارائه خدمت•



 تحول در جھان، تحول در ايران

 درک درست تحو�ت جھانی و کشوری •
 تحو�ت اقتصادی -
 تحو�ت سياسی-
 تحو�ت اجتماعی-
 تحو�ت فرھنگی-
 تحو�ت آموزشی-

 



 درک پيامدھای اين تحو.ت

 پيامدھای عام برای جامعه. ١
 افزايش رقابت در سطح بين المللی•
 افزايش رقابت در سطح ملی•
 افزايش رقابت در سطح سازمانی•
 افزايش فعاليتھای پژوھشی•
 افزايش نياز به اط/عات و دانش•
 افزايش نياز به کمک •

 
 



 درک پيامدھای اين تحو.ت

 پيامدھای خاص برای حرفه ما. ٢
 تنوع در نيازھای اط/عاتی و دانشی افراد•
 افزايش انواع منابع اط/عاتی•
 افزايش انواع پايگاھھای اط/عاتی•
 پيچيدگی گزينش و مجموعه سازی•
 دسترسی مستقيم جامعه به نظامھا و منابع اط/عاتی•
 دشواری در ارضای نيازھای کاربران•



 برنامه ريزی/بازنگری: پاسخ به تحو.ت

 :عصر بازنگری
Rethinking, Re-examination, Redesigning, Restructuring,  

 
 کتابخانهمشی بازنگری در خط ١.
 تشکي/تو بازنگری در ساختار ٢.
 بازنگری در برنامه ھاي ارائه خدمت٣.



 مرکز اط6ع رسانی/بازنگری در خط مشی کتابخانه. ١

 :شناسايی تغييرات و تحو/ت
 در گروه ھای مخاطبان بالقوه و بالفعل  •
 در فعاليتھای گروه ھا و افراد •
 در نيازھای اط/عاتی گروه ھا و افراد •
 در رفتارھای اط/ع يابی افراد •

 :الزامات
 طراحی برنامه نو برای پشتيبانی از فعاليتھای افراد •
 ھمخوانی ساختار، محتوا و خدمات با نيازھا و رفتارھای اط/عاتی•

 



 بازنگری در ساختار و تشکي6ت. ٢

 طراحی ساختار پويا و انعطاف پذير برای کتابخانه و بخشھای آن•
 چرخش کارکنان در بخشھای مختلف•

 :تعريف پستھای جديد و مورد نياز•
 کتابدار مشاور پژوھش•
 کتابدار مرجع مجازی•
 کتابدار برون کتابخانه ای•
 کتابدار آموزشگر مھارتھای اط/ع يابی•
•... 



 بازنگری در خدمات. ٣

 :  چارچوب نظری خدمت•
 ارائه خدمت مناسب به فرد مناسب در وقت مناسب به روش مناسب

 نياز به برنامه مدون برای توسعه خدمات•
 با توجه به نيازھاي روز•
 با توجه به تحوات روز•
 با توجه به فناوري روز•



 خدمات عمومی. ١

 خدمات يكسان براي ھمه•
 )مقدماتی و پيشرفته(آموزش مھارتھای اط/ع يابی -
 آشناسازی کاربران با نظام رده بندی کتابخانه-
 آشناسازی کاربران با بخش نشريات ادواری-
 آشناسازی کاربران با بخش مرجع-
 آشناسازی کاربران با شيوه امانت کتاب و ساير منابع -
 برگزاری انواع کارگاھھای آموزشی -

 



 )ادامه(خدمات عمومی . ١

 )چاپی و الکترونيکی(امانت منابع  -
 امانت بين کتابخانه ای -
 تکثير منابع-
 مرجع و اط/ع رسانیخدمات  -
 کتابھای تازهنمايش  -
 تازهمج/ت نمايش -
 دسترسی به سيستم وايرلس،-
 



 خدمات تخصصی. ٢

 خدمات خاص بر مبناي نياز كاربران•
 ...) نشريه ھای ادواری، سی دی ھای ويژه(امانت منابع خاص -
 خدمات تحويل مدارک خاص-
 پژوھششيوه آموزش -
 امکان برخورداری از فضا و ميز اختصاصی -

 مکان ويژه نگھداری لپ  تاپ -
 

 
 

 



 )ادامه(خدمات تخصصی . ٢

 Current Awareness services=CASآگاھی رسانی جاری  -  

 Alerting servicesآگاھی رسانی سريع  -

 Table of Contents=TOCفھرست مندرجات مج/ت  -

 Information Servicesمشاوره اط/عاتی  -

 Researchr counsellingمشاوره پژوھشی  -

 Referal servicesخدمات ارجاعی  -



 خدمات شخصی سازی شده. ٣

 خدمت وي ژه به شخص وي  ژه در پاسخ به نياز ويژه•
 شدهگرايش به خدمات شخصی سازی پيشينه •

 از نظام محوری به جامعه محوری•
 از جامعه محوری به کاربرمحوری•
 از کاربرمحوری به شخص محوری•

ھای موبايل اجتماعی، اپليکيشن ھای گسترش شبکه : تحو�ت پيوسته•
 و پرتابل 
 iGoogle ،My Yahoo ،My CNN،Myخدمات در سازی شخصی 

Chrome  ،My News  و... 
 



 )ادامه(خدمات شخصی سازی شده . ٣

 Profileشخص برای ويژه پرونده ايجاد  -

    My Spaceاختصاص فضای شخصی در وب سايت کتابخانه -

 Myاختصاص فضای شخصی در فھرست رايانه ای کتابخانه -
Library 

 M Digitalاختصاص فضاي شخصي در كتابخانه ديجيتالي -
Lirary 

 SDIاط/عات ويژه شخص خدمات گزينشی  -
 Alerting servicesسريع ويژه شخص خدمات آگاھی رسانی -
- RSS 



 )ادامه(خدمات شخصی سازی شده . ٣

�subject alert 

�Table of contents alert 

�New book alert 

�OPAC subject alert 

�OPAC loan expiration alert 

�Cited author/article alert 

�Cited patent alert 

�Recent submissions alert  

 

�New site alert 

�New e-journal alert 

�Other Alerts for conferences, 
research in progress,  jobs, 
requests for proposal, etc. 

�what’s new?  

�Hot Topics 

�My links 

�My updates 

 



 )ادامه(خدمات شخصی سازی شده . ٣

 پشتيبانی از پژوھشگر در مراحل مختلف فرايند پژوھش-
 منابع اط/عاتی مورد نياز پژوھشگرفھرست و تدوين تھيه -
 تھيه کتابشناسيھای خاص مبتنی بر نيازھای ويژه فردی-
 خدمات مشاوره نگارشی و ويراستاری-
مقاله و (به پژوھشگر برای نشر بروندادھای پژوھشی کمک -

 )کتاب
برای پژوھشگرانی که به صورت مداوم در کتابخانه مشغول -

 مطالعه و تحقيق ھستند،
 

 



 )ادامه(خدمات شخصی سازی شده . ٣

 در سامانه ھای پژوھشیپژوھشگران ايجاد پروفايل کمک به -
• ResearchGate 

• Google Scholar 

• Academia 



 خدمات جانبی. ۴

نمايش -ارايه اط/عات(در مناسبتھا و مراسم ملی و محلی مشارکت -
 ....)معرفی متخصصان-کتاب

 برگزاری ھمايشھای مرتبط با نيازھای جامعه-
 دعوت از متخصصان برای سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی-
بحران -حفظ محيط زيست(ھمراھی با مسايل جامعه و ترويج فرھنگ -

 ...)ترافيک و آلودگی ھوا-ط/ق-اعتياد-آب
 ...پوستر-تھيه بروشور-
 برگزاری مراسم رونمايی از کتاب-
 برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب-
 



 پشتيبانی از فعاليتھای پژوھشی گروه ھای کاربران

 چه گروه ھايی پژوھش می کنند؟•
 دانش آموزان-
 دانشجويان-
 آموزگاران-
 اعضای ھيئت علمی-
 متخصصان سازمانھا-
نويسندگان، مورخان، فعا�ن اقتصادی، فعا�ن (پژوھشگران آزاد -

 … اجتماعی و فرھنگی، زنان، ط/ب علوم دينی



 مقوله بندی: نيازھای اط6عاتی پژوھشگران

 انجمنھای علمی و حرفه ای•
 ھای بحث الکترونيکیگروه •
 موضوعیسايتھای راھنماھا و وب •
 کتابخانه ھای ديجيتالی/کتابخانه ھا•
 عمومیکاوش موتورھای •
 موتورھای کاوش موضوعی•
 اولويتھاي پژوھشي سازمانھا•
•.... 

 
 
 
 

 ھمايشھا و رخدادھا•
 پژوھشیمراکز /ھاموسسه •
 آموزشی و دانشکده ھاگروه ھای •
 رايگان/ مجله ھا•
 رايگان/ کتابھا•
 رايگان/ پايگاھھای اط/عاتی•
 دروازه ھای اط/عاتی•
ويکی ھا، واژه نامه (منابع مرجع •

 ...)ھا
 



 خدمت-ايجاد ماتريس فرد: برنامه برای اقدام عملی

 )ستونھای جدول( ايجاد فھرست يا سياھه خدمات١.

 )رديفھای جدول( ايجاد فھرست يا سياھه نيازھای کاربران٢.

 )خدمت مناسب( مطابقت دادن خدمات ھر کاربر با ھر خدمت٣.

تدوين رھنمودھای عملی برای ارائه ھر نوع از خدمات ۴.
 )دستورالعمل(

 )مديريت خدمات(ثبت ھر خدمت ارائه شده و ارزيابی كيفيت آن ۵.



 ايجاد ماتريس برای شخصی سازی خدمات

نيازھای 
 ويژه فرد

 انواع خدمات 



 نيازھای      خدمات
 

 پژوھشگران

مشاوره 
 اط7عاتی

مشاوره 
 پژوھشی

اشاعه 
گزينشی 
اط7عات 

SDI 

خدمات 
اينترنتی و 

RSS 

معرفی 
سايتھای 

 مرتبط

تحويل 
 مدرک

 

خدمات 
/حضوری

 تلفنی
 

اختصاص 
 فضای وبی

کمک به 
نشر مقاله 

يا کتاب

 ويژهنياز به منبع 

 ويژهنياز به اط7عات 

 شخصیايجاد پروفايل 

 پژوھشیايجاد پروفايل 

 حرفه ای/سخنرانی ھای علمی

 اس7يدھای سخنرانی

 شركت در ھمايشھا/آگاھي از

تدوين طرح ھاي 
اجرای مراحل /پژوھشي
 

 آماریانجام آزمونھای 

 تدوين گزارش نھايي يا مقاله

 آموزشیبرگزاری کارگاھھای 



 راه اندازي سامانه خدمات تخصصي و شخص محور

 وجود انواع الگوھا در كتابخانه ھا•
 انتخاب و توسعه يك الگوي بومي•
 گمارش يك يا چند كتابدار متخصص ويژه اين خدمت•

 درگير شدن جدی در فرايند فعاليتھای پژوھشی کاربران•
 بازخوردگيری از كاربران ويژه براي توسعه سامانه•
 ارزيابي خدمات ارائه شده•



 نمونه ای از مقوله بندی اط6عات در يک وب سايت کتابخانه 

 











 سخن پايانی

 فلسفه وجودی کتابخانه ھا بر محور خدمات به جامعه متمرکز است•
توجه به ھر پژوھشگر و پشتيبانی از فعاليتھای پژوھشی وي يک ضرورت •

 اساسی است
ارائه خدمات تخصصي و شخصي سازي شده موجب با� رفتن ارزش •

 كتابخانه، اط/عات و دانش مي شود
ارائه خدمت به پژوھشگران نيازمند به برنامه مدون و آموزش کتابداران •

 است
تدوين ماتريس خدمت و اقدام عملی برای ارائه خدمت می تواند شعار •

 :کتابخانه را در پشتيبانی از پژوھشگران محقق سازد
 ارائه خدمت مناسب به کاربر مناسب در زمان مناسب به روش مناسب

 



 :به ياد ھشدار راف شا باشيم

 

 :رالف شا•

ھرگاه كتابخانه در برآوردن يك نياز اجتماعي قصور ورزد، 
جامعه علمش را در برآوردن آن نياز متوقف نمي سازد، بلكه 

 .نھادي ديگر را جھت برآوردن آن نياز مي آفريند
 



 در خدمت به ايران
 

 سرفراز و پويا باشيد



 خدمات کتابخانه در فرايند پژوھش
 )١-نمونه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی(

 عضويت رايگان •

 ٢٢تا   ٧ارائه خدمات به صورت تمام وقت از ساعت •

 امكان استفاده از ميزھاي انفرادي براي اعضاي ثابت •

 راھنمايي کاربران در يافتن منابع•

 راھنمايي کاربران در استفاده از نرم افزار جستجوي کتاب•

 راھنمايي کاربران در استفاده از منابع مرجع•

 امکان تھيه کپی و اسکن از منابع اط/عاتي كتابخانه•

   استفاده از پايان نامه ھا•
 



 خدمات کتابخانه در فرايند پژوھش
)٢-نمونه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی(  

 پاسخگويي تلفني به سوا�ت مرجع•

 ارائه خدمات مشاوره اط/عاتی•

 ارائه خدمات مشاوره پژوھشي•

امكان استفاده از قرآنھاي چاپي نفيس، كتابھاي كمياب، كتابھاي عطف •
 ...  زرد، علوم غريبه و 

 ... امكان استفاده از منابع خارجي انگليسي،  فرانسه و•

 



 خدمات کتابخانه در فرايند پژوھش
)٣-نمونه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی(  

امكان خريد كتاب و منابع كه در مجموعه مخزن موجود نيست توسط •
ھزينه كتاب پرداخت اعضای تا�ر با ھماھنگي مسؤ�ن بخش و 

 ب/فاصله به فرد

 ۵٠تا  ۴٠نسخه در ھر شيفت كاري تا سقف  ۵( درخواست منابع •
 )کتاب

 امکان تھيه کپی و اسکن از منابع اط/عاتي كتابخانه•

 



 خدمات کتابخانه در فرايند پژوھش
)۴-نمونه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی(  

 تقدير و معرفي محقق برتر در ھفته پژوھش  •
 برگزاري جلسات نقد آثار اعضاي بخش محققان •

 برگزاري نمايشگاه آثار و فعاليتھاي پژوھشي محققان•

 



 خدمات کتابخانه در فرايند پژوھش
)۵-نمونه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی(  

 برگزاری کارگاھھای آموزشی برای ارتقاء مھارت اعضای تا�ر محققان•

 مگ در روز ١٠٠استفاده از سيستم وايرلس •

 امکان استفاده از فايل نگھداری لپ تاپ•

 امکان استفاده از روزنامه ھای روز•

 بھرمندي از تورھاي بازديدي و تخصصي اداره كل آستان قدس رضوي•

 امكان استفاده از تلفن داخل شھري•

   نوبت ۵توزيع چاي در •
 



 آيا پژوھشگران جستجوگران ماھری ھستند؟

 مھارت ھای جستجوی پيشرفته در موتورھای کاوش وب؟•
 مھارتھای جستجو در فھرست ھای رايانه ای کتابخانه ھا؟•
 مھارتھای جستجو در پايگاھھای اط/عاتی؟•
 انواع سايتھا؟، شناخت انواع منابع وب •
 شناخت راھنماھای موضوعی؟•
شناخت انواع موتورھای کاوش، دروازه ھای اط/عاتی مج/ت و پايان نامه •

 ؟ ھا
 انواع منابع رايگان؟شناخت •

 



 انواع منابع رايگان برای پژوھشگران

                Directory of Open Access Journals (DOAJ)راھنمای مج/ت رايگان •

                  Directory of Open Access Books (DOAB)راھنمای کتابھای رايگان •

 Directory of Open Access Repositories (DOAR)        راھنمای مخازن رايگان•

 Directory of Open Access Publishers (DOAP)راھنمای ناشران رايگان          •

   Directory of Open Access Articles (DOAA)              راھنمای مقا�ت رايگان •



 رفتار اط7ع يابي 

رفتار اط7ع يابي مجموعه فعاليتھاي فرد براي رفع نيازھاي اط7عاتي است •
و شامل مشخص كردن ھدف، روش، ابزار جستجو، نوع اط7عات مورد 

 .جستجو و شيوه دسترسي به اط7عات مي باشد
 .مختلفي براي رفتار اط7ع يابي شناسايي شده است) مدلھاي(الگوھا •
”  اط7عات“و ” روش علمي“، ”ذھن جستجوگر“در اين رفتار، سه عنصر •

 .از عناصر اصلي به شمار مي آيند



 پژوھشگران) پروفايل(ايجاد پرونده 

 



 خدمت برای ھر پژوھشگر-ماتريس نياز

 



 
 

همخواني مهارتهاي سواد اطالعاتي و ملزومات فرايند پژوهش         

                      سواد اطالعاتي 

 

 

فرايند پژوهش 

تشخيص درست نياز 

اطالعاتي 

ي  شناسايي منابع و نظامها

اطالعاتي 

جستجو و بازيابي اطالعات 

مرتبط 

ارزيابي كيفي و انتقادي   

اطالعات 

استفاده هدفمند و مناسب از 

اطالعات 

گام نخست: يافتن زمينه و موضوع مناسب براي تحقيق (مسئله يابي ) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 گام دوم : مطالعه و مرور پيشينه نظري و پژوهشي 

X X X X 

گام سوم : تدوين پرسش ها و يا فرضيه هاي پژوهش 
  X  

گام چهارم: تعيين روش تحقيق، ابزار گردآوري داده ها و آزمونهاي آماري   

 
 

X 

 

X 

 

گام پنجم: اجراي پژوهش و گردآوري داده ها  
 

 

X 

 

X 
 

گام ششم : تجزيه و تحليل داده ها و ارائه يافته ها 
  

 

X 
 



 کتابداران ھمواره حرفھای تازه ای برای گفتن دارند•



)نگاره ای(موتور کاوش تصويری   







 زمينه ھای خدمت

 فعاليتھای عمومی•
 فعاليتھای حرفه ای•
 فعاليتھای آموزشی•
 فعاليتھای پژوھشی•



 مھارت استفاده از امکانات جستجوی پيشرفته در گوگل

• all these words:      نقش اقتصاد در جھانی شدن 

• Type the important words: اقتصاد جھانی شدن 

• this exact word or phrase: “نقش اقتصاد در جھانی شدن” 

• any of these words: شدن / جھانی/ در/ اقتصاد/ نقش  

• none of these words: جھانی سازی 

• Range: 2000..2012,  



 محدود کردن و تخصصی کردن جستجو

• Where in the page: Title, text, url, links, … 

• Time: 24 hours, week, month, year,  

• file type: doc, pdf, ppt, rtf, ps, xls, … 

• Language: Eng, fr, ger, pers, arab, … 

• Similar pages, websites:  

• Search pages you've visited 

 

 



 محدود کردن و تخصصی کردن جستجو
• region: Europe, Asia, Middle east, GB, … 

• site or domain: one site (like wikipedia.org) or domain 
like .edu, .org or .gov 

• Customize your search settings 

 



 آيا انواع موتورھای کاوش را می شناسيد؟

 :دسته بندی بر پايه•
 علمی  –)  موضوعی(تخصصی  –عمومی •
 ...) -مقا/ت  -ويدئو  –تصاوير  –کلی (نوع منابع •
 موتورھای بصری •
 موتورھای خوشه بندی•
 موتورھای کاوش اشخاص•
 )دربرگيرنده تعداد زيادی موتور(فراموتورھای کاوش •
•....... 

 
 



 فرايند فعاليتھای پژوھشی

 تحقيق براي  مناسب موضوع و  زمينه  يافتن: مرحله نخست•
 پژوھشي  و نظري  پيشينه  مرور و  مطالعه  :دوم  مرحله•
 پژوھش ھاي فرضيه  يا و  ھا  پرسش  وينتد  :سوم  مرحله•
 آماري آزمونھاي  و  ابزار  ،حجم ،روش  عيينت  :چھارم  مرحله•
 ھا داده گردآوري  و پژوھش اجراي  :پنجم  مرحله•
 ھا  يافته  ارائه و  ھا  داده تحليل و  تجزيه  :ششم  مرحله•
 پژوھش  گزارش  تدوين و  ،گيري نتيجه و بحث  :ھفتم  مرحله•

 در ھمه اين مراحل، کتابداران می توانند نقش داشته باشند
 
 



 تاثير آموزش سواد اط7عاتي صحيح بر فرايند پژوھش

 اط/ع يابي صحيح،شكل گيري رفتار •
 مي دھد،قرار مناسب ترين روش جستجو را مورد توجه •
 مشك/ت جستجو را به حد اقل مي رساند،•
 موجب تسھيل فرايند پژوھش مي شود، •
 در وقت پژوھشگر صرفه جويي مي كند،•
مرتبط ترين و معتبرترين منابع اط/عاتي را براي پژوھش •

 كندشناسايي مي 
را خلق می ) گزارش يا مقاله پژوھشی(بھترين برونداد •

 نمايد
 



 :  توانمندسازی پژوھشگران
 کتابخانه به منزله نھاد آموزشی

توانمندسازی پژوھشگران به منزله يکی از : کارکرد نوين کتابخانه ھا•
 رويکردھای کتابخانه ھا در عصر کنونی

 اط7عاتیمھارتھای اط7ع يابی و شناخت منابع آموزش •
 سواد اط7عاتی و سواد دانشی

برای استفاده بھينه و منتقدانه و خ/قانه از امکانات فضای بسترسازی •
 اط/عاتی و فناوريھای جديد

 ايجاد سرعت، سھولت و کيفيت در انجام فعاليتھای پژوھشی•

 


