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های مرکزی  کتابخانه درگاهکتابخانه شخصی در  مطالعه تطبیقی عنصر

 های تیپ یک ایران دانشگاه

 

2فاطمه پازوکی،  ،نادره فخیمی *شادی اسدزندی
 

 

پزشکی، دانشکده پیراپزشکشی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  یرسان اطالعکارشناس ارشد کتابداری و  .1

 تهران، ایران

ی رسان اطالعمسئول کمیته پژوهش انجمن کتابداری و . ی، دانشگاه الزهرارسان اطالعدانشجوی دکتری کتابداری و  .2

 تهران، ایران(.  شاخه خراسان)ایران

 

 چکیده

ها برای  آن اطالعات و خدمات کتابخانه موجب بهها و تدابیری است که  ای از راه مجموعه سازی شخصی: زمینه

گونه  این. نامند می سازی شخصیشوند، و حاصل آن را  ها طراحی می انطباق با نیازهای مشخص اشخاص یا گروه
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اساس وظایف شخصی، پیشینه، تاریخچه، ابزار، نیازهای  ها بر خدمات با هماهنگی شکل ارائه و محتوای آن

 .است دستیابی قابلکاربران ... اطالعاتی، محل استقرار و 

های  های مرکزی دانشگاه کتابخانه شخصی در درگاه کتابخانه عنصرپژوهش مطالعه تطبیقی  یناز اهدف : هدف

 .است تیپ یک ایران

این . باشد دانشگاه تیپ یک می 8های مرکزی  جامعه پژوهش حاضر شامل  کتابخانه :جامعه و روش پژوهش

ها از طریق سیاهه وارسی محقق ساخته از  روش گردآوری داده. توصیفی مقطعی استپژوهش کاربردی و از نوع 

های اطالعاتی و  ، پایگاه(چاپی چاپی و غیر)ای  ها و معیارهای استاندارد برای کتابخانه شخصی از منابع کتابخانه گویه

 . شبکه جهانی اینترنت گردآوری شده است

 

نام، شخصی سازی پروفایل، جستجو، مجموعه منابع، پرسش از  ثبت) لیمحور اص 9سیاهه وارسی شامل : ها یافته

 زیر 56و ( شناختی و استناد، صفحه اجتماعی کاربران، آگاهی رسانی، راهنما و رابط کاربر کتابدار، اطالعات کتاب

دست آمده  های به بر طبق داده. های کتابخانه شخصی پرداخته است عنوان کلی است و به بررسی امکانات و قابلیت

های علوم پزشکی تهران، شهید بشتی، مشهد و اهواز از ابزاری تحت عنوان  های دیجتال دانشگاه تنها کتابخانه

های علوم پزشکی اصفهان، شیراز، تبریز و کرمان این ابزار را پشتیبانی  کنند و دانشگاه کتابخانه شخصی استفاده می

صفحات اجتماعی کاربران و آگاهی رسانی در کتابخانه شخصی  ها نشان داد امکاناتی همچون داده. کنند نمی

 .های علوم پزشکی وجود ندارد کدام از دانشگاه هیچ
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وجود یک تیم مهندسی  -1: باشد یمچند رکن اساسی در ایجاد کتابخانه شخصی وجود موارد ذیل  :گیری یجهنت

ها بررسی و پشتیبانی  گروهی از کتابداران که تنها وظیفه و مسئولیت آن. -2خبره  2افزار و  تکنولوژوی اطالعات نرم

هزینه و بودجه الزم از   -3کتابخانه شخصی است و تعریف بخشی از فضای کتابخانه برای خدمات کتابخانه شخصی

های دیجیتال  کتابخانه با بررسی سیستم. سوی مراکز مربوطه در ایجاد، ارائه خدمات و پشتیبانی از کتابخانه شخصی

افزار آذرخش که از سوی شرکت  های شهید بهشتی، مشهد و اهواز مشاهده شد که این سه مرکز از نرم دانشگاه

افزارهای  ترین نرم توان به جرئت گفت که یکی از کامل که می. کنند شود، استفاده می پارس آذرخش پشتیبانی می

 .توان مشاهده کرد ن بخش مجزا و کاملی را تحت نام کتابخانه شخصی میباشد و در آ کتابخانه دیجتال در کشورمی

 :ها کلیدواژه

 کتابخانه شخصی، مطالعه تطبیقی، کتابخانه مرکزی، دانشگاه تیپ یک، ایران
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 مقدمه

هاست و به عنوان بستر و ابزاری مهم برای پیشرفت و  فناوری اطالعات زیربنای حرکت جوامع و افراد در تمامی زمینه

عمق تاثیرات فناوری اطالعات به حدی است که نادیده گرفتن آن منجر به از دست رفتن . توسعه به شمار میرود

 .جایگاه جهانی در عرصه های جدید خواهد شد

کند این واقعیت است که این عصر کمتر با مواد و بیشتر با  صنعتی متمایز می ر اطالعات را از جامعه فراآنچه عص

بریم عصر توانایی انتخاب اطالعات مناسب در زمان مناسب  عصری که در آن به سر می. اطالعات سروکار دارد

کتابداران بدین معنی است که باید  این امر برای. است؛ عصر دانستن اینکه کی کجا و چگونه باید کاوش کرد

خواهند، در همان لحظه که به آن نیاز  ها می کنندگان خود را به هر شکلی که آن اطالعات مورد درخواست استفاده

کننده است  کننده، درخواست استفاده کنند تأمین نماید و در این میان اصل تعیین دارند و درجایی که آن را طلب می

، .Xie 1382، زاده مکی)یا در پی انجام آن است کند رسانی عرضه می موسسه اطالع عنوان بهخانه ه که کتابچ نه آن

2002). 

رسانی تأثیر فراوان گذاشتند و باعث تغییر و تحول در  ها و مراکز اطالع فناوری اطالعات و ارتباطات بر کتابخانه

این . ای اشاره کرد افزارهای کتابخانه رایانه و نرم کارگیری بهتوان به  ترین این تأثیرات می از مهم. ها شدند آن

شده  کند دهکده جهانی یاد می بهنامها و تشکیل آنچه مک لوهان از آن  ها سبب کوتاه شدن فاصله فناوری

 .(1382پناهی، )است

اتی و های اطالع ها را به سمت خودکار سازی، تأسیس شبکه جامعه اطالعاتی الکترونیکی، کتابخانه سوی بهحرکت 

دسترس دهد تا منابع را در یک شاهراه اطالعاتی جهانی مثل اینترنت در  تأسیس محیط کتابخانه دیجیتالی سوق می

 .(1382مهربان، الریجانی، )قرار دهد
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. دهند های بیشتری جهت دسترسی به منابع گسترده اطالعاتی در اختیار کاربران قرار می های دیجیتال فرصت کتابخانه

گیری در فراهم آوری، بازیابی و دسترسی سریع اطالعات و  های دیجیتال نقش چشم با پیشرفت اینترنت، کتابخانه

 .(King ،2002 )کنند یهای دیگر ایفا م تعامل با کاربران و کتابخانه چنین هم

 باشده است که  کتابخانه دیجیتال، تاکنون برای این واژه تعاریف مختلفی از سوی متخصصان ارائه از زمان ایجاد

کتابداران، کتابخانه دیجیتال شکل دیگری از کتابخانه  نظر از. تر شدند تر و کامل زمان این تعاریف جامع گذشت

کامپیوتری، یک کتابخانه دیجیتال یک سیستم اطالعاتی توزیعی بر پایه متن و  متخصصان علوم نظر ازفیزیکی است، 

کاربران، کتابخانه دیجیتال مشابه شبکه گسترده  نظر ازای است، و  ای شبکه یا یک سیستم اطالعاتی چندرسانه

این . (Xie)2002, توجهی داشته است ای قابل پیشرفته پذیری کاربرددهی و  است که در عملکرد، سازمان 3جهانی

متنوع  های فناوریشده با خدمات است که به جامعه کاربرانی که از  های اطالعاتی ادغام کتابخانه ترکیبی از مجموعه

 بهتواند علمی، تجاری یا شخصی باشد و اطالعات آن  این مجموعه اطالعاتی می. شود گیرند، ارائه می بهره می

 .(Candela,2003 ) شود ای ارائه می های رسانه متن دیجیتالی، صدا، تصویر ، ویدیو و یا دیگر شکل صورت

های چاپی و نوشتاری است، با این تفاوت که منابع  های حاوی مجموعه ای مشابه کتابخانه کتابخانه»کتابخانه دیجیتال

شود تا کاربران بتوانند از راه دور نیز  خیره میای ذ و برای دستیابی در محیط شبکه( دیجیتالی)صورت رقومی آن به

هایی هستند  مجموعه »:کند گونه تعریف می واترز نیز کتابخانه دیجیتال را این .(1999کنین،)«را بازیابی کنند ها آن

دهی، دسترسی، تفسیر، انتقال، نگهداری، انسجام و تضمین دوام مجموعه  که امکانات الزم را برای انتخاب، سازمان

یک گروه مشخص یا  وسیله بهاقتصادی نیز برای استفاده  نظر ازاین منابع  که نحوی بهآورند  آثار دیجیتالی فراهم می

 .(1381باختر، ) «.دسترس باشد ها قابل ای از گروه مجموعه

ی با توجه به رقبا. شود ای دنبال می است که توسط هر کتابخانه هایی هدفترین  رضایت کاربران یکی از مهم

داشتن  اند، راضی نگه های الکترونیکی ازجمله اینترنت ظهور کرده قدرتمندی که در چند سال اخیر در قالب رسانه
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های کتابداران بوده است  ترین دغدغه ها به ادامه استفاده از خدمات کتابخانه یکی از بزرگ این کاربران و ترغیب آن

 .(1386، فرد مکتبی)

یک واسطه بین  عنوان بهحال حاضر با افزایش روزافزون اطالعات در اشکال مختلف در اینترنت، کتابداران باید  در

از سوی دیگر . های خود هستند، عمل کنند این تراکم شدید اطالعاتی و افرادی که به دنبال یافتن پاسخی برای سؤال

ا کاربران هست لذا با توجه به مطالعاتی که کمابیش در ترین اهداف کتابخانه دیجیتال تعامل مستمر ب یکی از مهم

سرانجام سبب شد که یک . شده بود های دیگر نظیر کتابخانه دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی انجام برخی کتابخانه

 .(1382پناهی، )ارائه شود  2شده سازی شخصیخدمات  عنوان بهای  سلسله خدمات جدید کتابخانه

های جهانی  و ابزار کتابخانه شخصی مدت زیادی است که از سوی کتابخانه سازی شخصیدمات با توجه به آنکه خ

 درگاهکتابخانه شخصی در  عنصرگیرند، لذا بر آن شدیم تا در مقاله حاضر به بررسی وضعیت  قرار می استفاده مورد

 .بپردازیم 1393های تیپ یک و دو ایران در سال  های مرکزی دانشگاه کتابخانه

 

 یساز یخصش

با . ای و دیجیتالی قابل رویت است ها و نرم افزارهای رایانه سازی امکانی است که امروزه در اکثر سیستم شخصی 

 .اش اعمال کند کمک امکانات شخصی سازی کاربر میتواند نظرات و سالیق خود را در پروفایل شخصی

را  یساز یشخص. کند یم یده سازمان فرد نیازهای هر مطابق با را یا  نحوه ارائه و محتوا، ساختار ،یساز یشخص

نحوه  محتوا به ایجاد تغییر در مجازاصطالح  اول ، کاربران  در .تعریف کرد  سازگار یا تطبیقی به صورت توان یم

 انجام یساز یشخصشده  مشاهده رفتارو  کاربراناصطالح دوم، بر اساس معیارهای  در از سوی دیگر .باشند یارائه م
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با  این دو روشاستفاده از  .تاس محور سیستم، اصطالح اول کاربر محور و اصطالح دوم خالصه به طور .شود یم

 .(Frias-Martinez ،2009 ) استمتفاوت  گیرد یرا به دست م 6عمل تکارچه کسی اب که ینا توجه به

ها برای انطباق با  آن اطالعات و خدمات کتابخانه موجب بهها و تدابیری است که  ای از راه مجموعه سازی شخصی

گونه خدمات با  این. نامند می سازی شخصیشوند، و حاصل آن را  ها طراحی می نیازهای مشخص اشخاص یا گروه

اساس وظایف شخصی، پیشینه، تاریخچه، ابزار، نیازهای اطالعاتی، محل  ها بر هماهنگی شکل ارائه و محتوای آن

 .(Callan ،2006) دستیابی است کاربران قابل... استقرار و 

ها در  این سایت. ان ارائه شد. ان. های مانند یاهو، اکسایت و سی در ابتدا توسط سایت سازی شخصیخدمات 

دادند اما  اطالعات شخصی منطبق باسلیقه، عالیق و منطقه جغرافیایی کاربر را در اختیار او قرار می نوعی بهحقیقت 

های تجاری را  خدمات سایت. ها باشد بخش خدمات کتابخانه من در سیستم کتابخانه ارائه این خدمات توانست الهام

تنها به ارائه اطالعاتی نظیر اخبار روز، گزارش  های نظیر یاهو سایت که چراتوان خدماتی کتابخانه مدار دانست  نمی

ای به کاربر عرضه  ها هیچ نوع کمک دوسویه این سایت دیگر عبارت بهکنند،  هواشناسی محل اقامت کاربر اکتفا می

 .(Lease .Winter ،1999 )شود ها دیده نمی کنند و هیچ ردپایی از تعامالت انسانی در آن نمی

 

 کتابخانه شخصی 

باوجوداینکه اطالعات از طریق وب جا که کتابخانه شخصی یکی از اجزا خدمات شخصی سازی است و  از آن 

دهی، ارزیابی و  دسترس است اما کتابداران مجبورند که ارزش خود را با تصدی یک نقش کامالً برتر در سازمان قابل

کند؛ یعنی هیچ  عمل می آزادانهات بسیار اینترنت در تحول اطالع. آموزش استفاده از منابع الکترونیکی تثبیت کنند

در چنین شرایطی . توانند منابع الکترونیکی را ارزیابی کنند تمایزی بین خوب و بد قائل نیست و کاربران نیز اکثر نمی

  .(Arant ،2000) کنندتوانند کاربران را یاری  است که کتابداران می
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 :توان های دیجیتال را می ایجاد ابزار کتابخانه شخصی در کتابخانه های علت

 ؛اطالعات در حال گسترش -1

 ؛کاربرانی با موضوعات متنوع -2

 ؛های وب دهی داده تمایل به سازمان -3

 ؛های اطالعاتی پیچیده وجو در مجموعه های جدیدی برای  تسهیل عملیات جست آوری یافتن فن -2

 ؛جاری رسانی آگاهیاستفاده از خدمات  -6

 موردهای اطالعاتی  تازه چه خبر، موضوعات داغ، پایگاه: ها نظیر سایت کتابخانه اضافه شدن امکاناتی به وب -5

 عالقه و راهنمای موضوعی؛ و

 (Cohen  ،2000 .، Di Giacomo،2008)ایجاد یک فضای شخصی برای کاربران -2

ها، توسط کتابخانه دانشگاه کورنل و دانشگاه کارولینای شمالی در دهه  ها در ایجاد این ابزار در کتابخانه اولین گام

های آزمایشی از دانشجویان و اساتید دانشگاه و ایجاد فضای شخصی  که با ایجاد گروه صورت بدین. انجام شد 90

سازی  شخصیدادند تا خود  وی دیگر این امکان را به کاربر میبرای هر فرد نیازهای کاربران را رفع نموده و از س

  .(Cohen،2000) محیط خود را به عهده داشته باشد

نیز  8های من و یا تازه 2، پیوندهای من5کتابخانه من به نامها این ابزار را  البته   الزم به ذکر است که بسیاری از کتابخانه

 .(1386، فر مکتبی)دهند در اختیار کاربران قرار می

هایی که منابع و خدمات  فرض داشتن کتابخانه شخصی وجود کتابخانه دیجیتال است بدین معنی که در کتابخانه پیش

باید توجه  با این وجود. توان چنین خدماتی را در اختیار کاربران قرارداد شود نمی سنتی ارائه می صورت بهها  آن

هر کتابخانه دیجیتال . ای را کتابخانه دیجیتال نامید توان کتابخانه میالکترونیکی بودن منابع ن صرف بهداشت که 
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توان به کتابخانه مبدل  ها یک انبار اطالعاتی را می این مؤلفه نیازمند دو مؤلفه کتابدار و تعامل دوسویه است و باوجود

 ( Lease,1999 )گیرد خدمات کتابخانه من از دل یک تعامل دوسویه فعاالنه نشئت می. ساخت

ها، با تهیه اطالعات  ابزار کتابخانه من در اصل یک روش استراتژیک برای حفظ کاربران در  محیط کتابخانه

خدمات کتابخانه شخصی این امکان را به . های قدرتمند است ها توسط کتابداران، و رقابت با رسانه موردنیاز آن

گردآوری کرده و بعد آن را با ( مثل اینترنت) ابخانهدهد تا اطالعات خود را از محیطی غیر از محیط کت کاربر می

شده  ای که به او اختصاص داده شده توسط کتابداران در محیط کتابخانه ادغام کند و در فضای شخصی منابع انتخاب

 .(Cohen،2000) کند داری است آن را نگه

تواند منابع اطالعاتی  بر جهان میهای اطالعاتی معت خدمات کتابخانه من با توجه به امکان دسترسی به پایگاه

 خودها با منطبق با نیاز  دهد که وب سراچه فردی را در اختیار کاربر قرار دهد و به کاربران این فرصت را می منحصربه

دهی کرده  کند تا به نحو مؤثرتری منابع اطالعاتی خود را یافته، سازمان ها کمک می چنین امکانی به آن. کنند تنظیم

مهربان، )خود نظم دهند توانند منطبق باسلیقه تنها منابع اطالعاتی بلکه خدمات را نیز می کاربران نه. و مدیریت کنند

های دانشگاهی عمده مبتنی بر دانش  را دارد که به یکی از پایگاه این ابزار این توانایی بالقوه. (1382الریجانی، 

) در مسیر پژوهش واحدی همراهی کند ها ها و حتی سال بتواند پژوهشگر را ماه که نحوی بهمحیط وب تبدیل شود، 

Cohen،2000) . با توجه به آنچه گفته شد در می یابیم که کتابخانه شخصی یکی از اجزاء مهم شخصی سازی

این پژوهش بر آن است تا به ابعاد مختلف این عنصر در درگاه . مات در کتابخانه دیجیتال به شمار می رودخد

 .های اساسی پژوهش آمده است در ادامه پرسش. کتابخانه دیجیتال دانشگاه های تیپ یک ایران بپردازد

 

 پژوهش یشینهپ

های مختلف پژوهشی در حوزه که مطابق با جستجوهایی که در پایگاه شده نشان داد پژوهی انجام یشینهپ

نشده است  تاکنون پژوهشی با دامنه موضوعی و جامعه پژوهشی این پژوهش انجاماست،  گرفته انجامپژوهش حاضر 

 .تا حدودی با این پژوهش قرابت دارد یشناس روش از لحاظگرفته است که  اما مطالعاتی انجام
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پردازد و دالیل و  و کتابخانه من می سازی شخصیدر مقاله خود نیز به بررسی خدمات  1386سال مکتبی فرد در 

 بااو معتقد است که امروزه . کند ها را در رضایت کاربران مطرح می های ایجاد این خدمات و نقش آن ضرورت

تنها  که چراباشد  مهم می غایت بهها امری  رقبای قدرتمند در عرصه رسانه، وجود ابزاری کارآمد در کتابخانه وجود

حیط مجازی برای کاربر فراهم مند در م توانند یک ساختار نظام تخصص کافی می وجود باکتابداران هستند که 

 .(1386فر، مکتبی)کنند

 های کتابخانههای طراحی و ارزیابی  ، شاخص1388در مقاله خود در سال  العابدینی و حاجی زین راوندینادی 

در این مقاله چهارده شاخص به همراه چندین زیربخش . ه اندالمللی استخراج کرد دیجیتال را در سطح ملی و بین

 (.1388، راوندی نادی) مشخص شده است

های علوم  مرکزی دانشگاه های کتابخانه های سایت وب، به ارزیابی کیفی 1390علی بیک در پژوهشی در سال 

را با یک سیاهه  ای کتابخانه سایت وب 22او . پرداخت 9ه از روش وب کیو ای امپزشکی کشور ایران با استفاد

قابلیت اطمینان، : شامل که قرارداد ارزشیابیام بررسی کرد و چهار معیار را مورد  .ای .وارسی بر مبنای وب کیو

از  ها سایت وبکه بسیاری از این  دهد میپژوهش او نشان . قابلیت کارایی، قابلیت استفاده و قابلیت عملکرد بودند

 .(1390بیک،  علی)تفاده دچار نقاط ضعف زیادی هستندلحاظ قابلیت عملکرد و اس

 ها آندیجیتال با تمرکز بر نحوه معماری  های کتابخانهبر روی شخصی سازی  1999نیز در مقاله خود در سال  10فرنچ

، جستجوی موثر، تبادل سازی شخصیباید چهار عنصر او معتقد است که یک کتابخانه دیجیتال موفق . کار کرد

البته تمامی این عناصر به یک عامل بسیار مهم وابسته هستند و . اطالعات و امنیت و حفظ حریم شخصی را دارا باشد

  .(French،1999 )اطالعات استآن وجود یک تیم مجرب و خبره در زمینه فناوری 

                                                           
9
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افزارهای  وجود ابزار کتابخانه شخصی در نرم ضرورت بهای را منتشر کرد که در آن  مقاله 1999در سال  11وینتر

او معتقد است که پس از . و آینده کتابخانه شخصی  پرداخت سازی شخصیکتابخانه اشاره کرد و به بررسی اصول 

این ابزار  که چراان کاربر مشاهده کرد  برق شادمانی را در چشم وضوح بهتواند  حضور این ابزار در کتابخانه می

 .(Winter ،1999 )با نیاز کاربر  در اختیار بگذاردتواند یک کتابخانه شخصی کوچک را  متناسب  می

او ساختار و نحوه اجرا و . پردازد ای به بررسی کتابخانه شخصی دانشگاه ویرجینیا می در مقاله 2000در سال  12گفری

این ابزار نقش به  کند و معتقد است که دو نکته در ایجاد و حضور عملکرد این ابزار را در این کتابخانه بررسی می

 های موضوعی وجود کتابداران متخصص و مجرب در حوزه. 1: سزایی دارد

 )ها وجود یک سیستم آموزشی به کاربران جهت استفاده از کتابخانه شخصی و معرفی مزایای این خدمات به آن. 2

Ghaphery ،2003). 

آمریکا که از پیشگامان ایجاد ابزار  12در مقاله خود به بررسی کتابخانه شخصی دانشگاه کرنل 2000در سال  13کوهن

گیری این ابزار را در کتابخانه  او در این مقاله چگونگی شکل. ، پرداختهست کتابخانه شخصی در عرصه جهانی

نکته حائز اهمیت در مقاله او اشاره به این نکته است که وجود این . نماید کند و خدمات آن را معرفی می مطرح می

انجام  که چراظر گرفته شوند ابزار در کتابخانه نیازمند کتابدارانی است که تنها برای ارائه خدمات در این بخش در ن

 .(Cohen،2000) خدمات کتابخانه شخصی و رسیدگی به نیاز کاربران آن مستلزم صرف وقت بسیاری است

بعد از  15به ارزیابی خدمات کتابخانه شخصی دانشگاه ویرجینیا کامن ولس 2002در مقاله خود در سال  16گفری

گیری این  او در مقاله خود به علل  و چگونگی شکل. پردازد گذشت سه سال از ارائه این خدمات به کاربران، می

                                                           
11

 winter 
12

 Ghaphery 
13

 Cohen 
14

 Cornell University 
15

 Ghaphery 
16
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 طوری بهگیر کاربران از این ابزار اشاره دارد  پردازد و در ادامه به استقبال چشم ابزار در کتابخانه دانشگاه ویرجینیا می

گفری در مقاله خود به . کردند ربران این کتابخانه از این ابزار استفاده نمیدرصد از کا 32تنها  2001تا سال  که

را با ذکر دلیل و  ها قابلیت این ازو میزان استقبال یا عدم استقبال از هر کدام  پردازد میاین ابزار  های قابلیتبررسی 

 .(Ghaphery ،2002 )دارد میآمار بیان 

او معتقد . ها مطرح کرد در کتابخانه سازی شخصیدر مقاله خود چارچوبی را برای خدمات  2002در سال  12هلمستن

شود برای مثال وجود پایگاه  فرد ارائه می خدماتی است که برای هر کاربر به شکل منحصربه سازی شخصیاست که 

های فنی و علمی  این مقاله چارچوب او در.  جاری ازجمله این خدمات است رسانی آگاهیسازی یا سیستم  نمایه

دهد را معرفی و ارزیابی  که کتابخانه ارائه می ای سازی شخصیتک خدمات  کند و تک الزم برای کار را معرفی می

 .(Holmström ،2010 )کند می

ه ایاز او معتقد است که این ابزار آمیخت. به معرفی کتابخانه شخصی پرداخت  2003در مقاله خود در سال  18مورگان

ها، اطالعات و دانش دیجیتال موجود در کتابخانه یا خارج از آن هست که در کنار هم در  خدمات کتابخانه و داده

پردازد و حضور  های سنتی و مدرن می او در مقاله خود به مقایسه کتابخانه. باشد محیط شبکه در دسترس کاربر می

 Lease,1999  )داند یجیتالی و باألخص کتابخانه من ضروری میهای د یک کتابدار یا مشاور دانش را در کتابخانه

) 

او . پردازد می سازی شخصیدر مقاله خود به بررسی کتابخانه دیجیتال و دالیل ایجاد خدمات  2003در سال  19کاالن

هماهنگ کرده و برای حفظ کاربر خود در فضای  فناوریای  معتقد است که کتابداران باید خود را به پیشرفته

تری  کتابخانه دیجیتال خدمات پیچیده وجود بارود که  انتظار می که چرابه او خدمات بیشتری ارائه دهند   کتابخانه،

                                                           
  

 Holmström 

 
18

 Morgan 
19

 Callan 



 
http://medlibcongress.sbmu.ac.ir/

 

13 
 

اطالعاتی بالاستفاده  نسبت به گذشته به کاربر ارائه شود در غیر این صورت این کتابخانه دیجیتال همچون یک انبار

 .(Callan ،2006 )رود می

. دهد قرار می بررسی موردفضای مجازی را  سازی شخصیدر مقاله خود کتابخانه دیجیتال و  2002در سال  20کاندال

کند  جاری معرفی می رسانی آگاهیها را سیستم  خدمات کتابخانه سازی شخصیاو یکی از خدمات کلیدی در 

ابع اطالعاتی این مستمر از آخرین اخبار و من طور بهخود  عالقه موردبدین معنی که کاربر با اعالم حوزه موضوعی 

 .(Candela, 2003)حوزه مطلع گردد

پردازد و دالیل حضور این ابزار را در  در مقاله خود به معرفی کتابخانه شخصی می 2005نیز در سال  21دی جیاکومو

پردازد و  می 22ی کتابخانه شخصی مرکز تحقیقات  لنلکند و در ادامه مقاله خود به معرف کتابخانه دیجیتالی مطرح می

 .(Di Giacomo ،2008 )کند  خدمات آن را معرفی می

او در مقاله . کتابخانه دیجیتال پرداخته است سازی شخصیدر مقاله خود به ارزیابی  2009در سال  23فریاز مارتینز

ترین اصل در ایجاد  معتقد است که مهمپردازد و  در محیط دیجیتال می سازی شخصیخود به معایب و مزایای 

او در ادامه به . این فضا، وجود یک ساختار فنی قدرتمند است سازی شخصیکتابخانه دیجیتال و به دنبال آن 

 )دهد قرار می  بررسی موردها را  پردازد و بازخوردهای آن بازخوردهای کاربران در استفاده از این محیط می

Frias-Martinez ،2009). 

پژوهشهای زیادی در ارتباط با کتابخانه دیجیتال و اجزاء آن صورت گرفته که هریک به ابعاد گوناگون خدمات آن 

می پردازند اما با توجه به آنچه گفته شد پژوهشی که به طور اخص به بررسی عنصرکتابخانه شخصی بپردازد یافت 

 .نشد
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 های پژوهش پرسش

 :از اند عبارتهای اساسی در پژوهش حاضر  پرسش

 کنند؟ یمهای تیپ یک از ابزار کتابخانه شخصی استفاده  های مرکزی دانشگاه آیا کتابخانه -1

های مرکزی کلیه امکانات شخصی سازی را در اختیار کاربران  آیا ابزار کتابخانه شخصی در کتابخانه -2

 گذارد؟ یم

 تر عمل کنند؟ در ارائه امکانات کتابخانه شخصی موفق اند توانستهها  کدام دانشگاه -3

 

 پژوهش شناسی روش

های  اطالعاتی در خصوص سیستم، نامه: کند هر صفحه کتابخانه شخصی معموالً اطالعاتی از این قبیل را عرضه می

هر کاربر، فهرست منابع کتابخانه، منابع اینترنتی تخصصی،  کار باکتابداران، پیوندهایی به کتابداران موضوعی مرتبط 

 .وجوی پرطرفدار های استنادی، مجالت الکترونیکی، پیوندهایی به موتورهای جست پایگاه

این پژوهش کاربردی و از نوع . باشد دانشگاه تیپ یک می 8های مرکزی  جامعه پژوهش حاضر شامل  کتابخانه

های دیگر و  مراکز  های  تیپ یک، دانشگاه های دانشگاه رود که عالوه بر کتابخانه توصیفی مقطعی است و انتظار می

 . مند شوند تحقیقاتی  نیز از آن بهره

 

 های تیپ یک ایران اهاسامی دانشگ.  .جدول

 کتابخانه دانشگاه آدرس دسترسی به نام دانشگاه ردیف

 http://lib.tums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی تهران 1

 /http://lib.sbmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2

http://lib.tums.ac.ir/
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 /http://lib.mui.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3

 /http://dlibrary.sums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2

 http://www.mums.ac.ir/central_library دانشگاه علوم پزشکی مشهد 6

 /http://centlibrary.tbzmed.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی تبریز 5

 http://centrallib.ajums.ac.ir (جندی شاپور)دانشگاه علوم پزشکی اهواز 2

 http://library.kmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی کرمان 8

 

 .  اسنادی و روش مطالعه پیمایشی توصیفی استفاده شده است: در این پژوهش از دو روش

شخصی  ها و معیارهای استاندارد برای کتابخانه ها از طریق چک لیستی محقق ساخته از مالک روش گردآوری داده

 . های اطالعاتی و شبکه جهانی اینترنت گردآوری شده است ، پایگاه(چاپی چاپی و غیر)ای  از منابع کتابخانه

های کتابخانه  عنوان کلی است و به بررسی امکانات و قابلیت زیر 56محور اصلی و  9این سیاهه وارسی شامل 

های  ها، استفاده از سایتها و پایگاه االت در مورد آنافزارها، مق که با مطالعه راهنمای نرم. شخصی پرداخته است

؛ حاجی 1393پروینی،)دست آوردن اطالعات جهت تکمیل چک لیست اقدام شده است اطالعاتی مربوطه جهت به

 .(Ghaphery ،2002) Cohen،2000 ؛ Ghaphery ; ،2003 1390، داوودزاده سالستانی،پازوکی العابدینی، زین

 .انجام گرفت 1/5/1393ها در تاریخ  خدمات کتابخانه شخصی در این کتابخانهبررسی و ارزیابی 

 

 ها تحلیل یافته

در این بخش در پی پاسخگویی به سؤاالت پژوهش هستیم که با توجه به چک لیست تکمیلی کتابخانه هر دانشگاه 

 .شود را شامل می(  -)و ندارد)*( باشد و دو وجه دارد برداری می قابل بهره
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توجه به پرسش ابتدایی پژوهش به بررسی وجود یا عدم وجود ابزار کتابخانه شخصی در کتابخانه مرکزی با 

 .های تیپ یک، پرداخته شده است دانشگاه

 حضور ابزار کتابخانه شخصی توزیع فراوانی . 2جدول

 درصد فراوانی نام ثبتامکانات  ردیف

 %60 2 ها  سایت کتابخانه دانشکده خانه شخصی در وببوجود ابزار کتا 1

 %60 2 کتابخانه شخصیدر  نام ثبتامکان  2

 %3276 3 برای نام کاربری و کلمه عبورحساسیت کوچک و بزرگ بودن حروف  3

 %60 2 ذخیره نام کاربری و کلمه عبور 2

 %1276 1 برای ذخیره نام کاربری و کلمه عبورامنیتی  سؤال 6

 %60 2 نام ثبتبرای ( تصویر امنیتی)وجود کپچا  5

 %60 2 قابلیت ارسال تأیید عضویت به پست الکترونیکی 2

 %60 2 قابلیت بازیابی کلمه عبور و نام کاربری از طریق پست الکترونیکی 8

 %0 0 تأیید عضویت از طریق تلفن همراه 9

 

ها از جمله تهران، شهید بهشتی، مشهد و اهواز عنصر  دانشگاههای مرکزی  درصدکتابخانه 60در  ،1با توجه به جدول

حساسیت به کوچک . باشد نام در آن نیز برای کاربران فراهم می کتابخانه شخصی قابل رویت میباشد که امکان ثبت

. دشو یا بزرگ بودن نام کاربری یا کلمه عبور، تنها در کتابخانه شخصی دانشگاه تهران و شهید بهشتی مشاهده می

امکان تأیید عضویت از .شود سؤال امنیتی برای ذخیره نام کاربری تنها در کتابخانه شخصی دانشگاه اهواز مشاهده می

 .شود کدام از چهار دانشگاه تهران، شهید بهشتی، مشهد و اهواز مشاهده نمی طریق تلفن همراه در هیچ

 گیرد ها مورد بررسی قرار می این دانشگاهحال با توجه به پرسش دوم پژوهش، امکانات کتابخانه شخصی در 
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 پروفایل کاربر سازی توزیع فراوانی حضور امکانات شخصی. 3جدول

 درصد تعداد امکانات ردیف

 %60 2 امکان تغییر کلمه عبور 1

 0 0 ها در کتابخانه شخصی کردن برخی بخش رفعالیامکان فعال و غ 2

 0 0 ها امکان حذف و اضافه کردن آیکن 3

 0 0 امکان افزودن امکانات به صفحه شخصی 2

 0 0 امکان افزودن پیشینه نامه به صفحه شخصی 6

 0 0 امکان پیوند به صفحات شخصی دیگر 5

 0 0 یروزرسان بههنگام ( ابزار آگاهی رسانی)امکان تعیین آلرت  2

 0 0 امکان بوک مارک کردن صفحه شخصی 8

 0 0 طریق پست الکترونیکیامکان ارسال اطالعات صفحه شخصی از  9

 0 0 ها امکان تغییر نام آیکن 10

%60 2 امکان چاپ اطالعات صفحه شخصی 11  

 امکان دریافت خروجی از اطالعات صفحه شخصی 12

 

2 60%  

 

سازی پروفایل کاربر، تنها، امکان تغییر کلمه عبور، امکان چاپ اطالعات صفحه شخصی و  از میان امکانات شخصی

بهشتی، مشهد و  های تهران، شهید دریافت خروجی از اطالعات صفحه شخصی در کتابخانه شخصی دانشگاهامکان 

 .اهواز وجود دارد

 امکانات جستجوتوزیع فراوانی حضور. 4جدول

 درصد تعداد امکانات ردیف

 %60 2 امکان جستجو ساده  1

 %60 2 بین منابع و نتایج( گشت و گذار)امکان براوز  2
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 %60 2 پیشرفته یجستجو امکان 3

 %60 2 صفحه شخصی یها افتهیامکان استفاده از عملگرهای بولی در جستجو در  2

 %60 2 امکان مرور پیشینه جستجو 6

 %60 2 امکان ارسال نتایج جستجو توسط پست الکترونیکی 5

 %60 2 مدارک بر حسب نوع مدرک و نوع مرکز برای جستجو یها گاهیپاانتخاب  2

 %60 2 و امکان جستجو در آن( ها سازمانمشاهیر، موضوعی و )  دارا بودن مستندات 8

 %60 2 ...(موضوع و  -فرمت -تاریخ -نویسنده)  امکان فیلتر کردن نتایج جستجو 9

 %60 2 کردن فیلترها و اضافهامکان حذف  10

 %60 2 امکان ذخیره نتایج جستجو 11

 %60 2 امکان مدیریت جستجوها 12

 %60 2 (ساعت -تاریخ) وجود تاریخچه از جستجوها 13

 %60 2 امکان پیشنهاد نتایج مرتبط 12

 %60 2 اطالعاتی تخصصی و مجالت الکترونیکی کتابخانه یها گاهیپاامکان جستجو در  16

 

 شهیدتمامی امکانات جستجو که در سیاهه وارسی در نظر گرفته شده است، در کتابخانه شخصی دانشگاه تهران، 

البته الزم به ذکراست که برخی از این امکانات در کتابخانه دیجیتال . باشد بهشتی، مشهد و اهواز قابل رویت می

کتابخانه  های اصفهان، شیراز، تبریز و کرمان وجود دارد اما از آنجا که هدف از این مقاله بررسی ابزار دانشگاه

ها به ابزار کتابخانه  طور که این دانشگاه شود و همان بررسی میباشد لذا تنها امکانات کتابخانه شخصی  شخصی می

 .شخصی مجهز نیستند پس این امکانات را نیز پشتیبانی نخواهند کرد

 توزیع فروانی حضور امکانات مجموعه منابع.5جدول

 درصد تعداد امکانات ردیف

 %60 2 امکان گردآوری منابع در چندین مجموعه مجزا 1

 %60 2 ها مجموعهامکان مدیریت  2
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 (پایگاه، حذف، تغییر نام -تاریخ -بر اساس الفبا)  

 %60 2 امکان ادغام دو مجموعه با یکدیگر 3

 %0 0 امکان تسهیم کردن مجموعه با دیگر کاربران 2

 %60 2 ...  امکان رزرو، درخواست امانت، تمدید تاریخ و  6

 

مجموعه منابع، به غیر از امکان تسهیم کردن مجموعه با یکدیگر، در ، تمامی امکانات مربوط به 6با توجه به جدول 

 . بهشتی، مشهد و اهواز وجود دارد های شخصی دانشگاه تهران، شهید کتابخانه

 امکانات پرسش از کتابدار توزیع فروانی حضور. 6جدول

 درصد فراوانی امکانات ردیف

 %60 2 در مورد خدمات کتابخانه نیکتابدار به طور آنالبا  و پاسخ امکان پرسش 1

 %60 2 امکان پرسش سؤاالت مرجع  2

 %60 2 ها و خرید مدارک  ارائه پیشنهادات به کتابخانه در خصوص تصحیح داده 3

 2 60% (FAQ)پرکاربرد  سؤاالتوجود بانک  2

 %60 2 قبلی سؤاالتامکان مرور در  6

 

 .شود کتابخانه شخصی این چهار دانشگاه  مشاهده میکلیه امکانات پرسش از کتابدار نیز در 

 

 و استناد شناختی کتابامکانات اطالعات  توزیع فروانی حضور.7جدول

 درصد تعداد امکانات ردیف

XML-I-مارک)آن تبادلامکان مشاهده نتایج جستجو به چند فرمت و  1 SO) 2 60% 

 %60 2 امکان مشاهده موجودی و محل نگهداری مدارک 2

 %60 2 ی منبعشناخت کتابامکان دریافت اطالعات  3
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 0 0 امکان استخراج اطالعات استنادی 2

 0 0 امکانات اندنوت و تغییر استناد در نتایج دلخواه 6

 

شناختی و  بهشتی، مشهد و اهواز کلیه امکانات کتاب شهیدهای تهران،   ، کتابخانه شخصی دانشگاه2با توجه به جدول 

 .باشند امکانات استخراج اطالعات استنادی و  اندنوت و تغییر استناد در نتایج دلخواه را دارا می  استناد را به جز

ها این امکان را در صفحات  کدام از دانشگاه با بررسی امکانات صفحه اجتماعی کاربران، مشاهده شد که هیچ

 . کتابخانه شخصی خود پشتیبانی نمیکنند

 . یز این مساله همچون مورد امکانات صفحه اجتماعی کاربران مشاهده میشوددر خصوص امکانات آگاهی رسانی ن

 امکانات راهنماتوزیع فروانی حضور . 8جدول

 درصد تعداد امکانات ردیف

 %60 2 وجود راهنما برای کتابخانه شخصی 1

 0 0 وجود رهنمای گویا برای افراد نابینا 2

 %60 2 راهنما سؤاالتوجود آرشیو  3

 0 0 در همان بخش شده ارائهامکان دریافت بازخورد از راهنمایی  2

 0 0 شخصی سازی یها تیفعالوجود اسالید راهنما برای آشنایی با  6

 0 0 شخصی سازی یها تیفعالوجود فیلم راهنما برای آشنایی با  5

 

برای کتابخانه شخصی  شود، وجود راهنما و وجود آرشیو سؤاالت راهنما مشاهده می 8همانطورکه در جدول 

اما باقی امکانات از جمله امکان دریافت بازخورد، . بهشتی، مشهد و اهواز فراهم شده است دانشگاه تهران، شهید

 .ها وجود ندارد وجود اسالید و فیلم راهنما در این کتابخانه
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 امکانات رابط کاربر. 9جدول

 درصد تعداد امکانات ردیف

 0 0 نوار ابزارهاامکان افزودن و کاستن از امکانات صفحه و  1

 %60 2 جانبی ینوار ابزارهامناسب در  یها کونیآاستفاده از  2

 %60 2 از حرکت دادن نوار جانبی ازین یبنمایش کل صفحه در یک نما و  3

 0 0 امکان تغییر اندازه و نوع قلم در صفحه شخصی سازی شده 2

 %60 2 مرتبط شخصی سازی شده یها بخشسهولت استفاده از  6

 %60 2 رابط کاربر کارپسندانه 5

 

از نظر رابط کاربر نیز، به جز  قابلیت افزودن و کاستن امکانات به صفحه و نوار ابزار و تغییر اندازه و نوع قلم، باقی 

 .باشد مشاهده و استفاده می و اهواز قابل بهشتی، مشهد های شخصی دانشگاه تهران، شهید امکانات در کتابخانه

 توزیع فروانی ارائه خدمات کتابخانه شخصی. 1  جدول

 درصد تعداد دانشگاه

 %55 23 تهران

 %55 23 شهید بهشتی

 %55 23 اهواز

 %55 23 مشهد

 0 0 اصفهان

 0 0 شیراز

 0 0 تبریز

 0 0 کرمان

مشاهده میشود چهار دانشگاه تهران، شهیدبهشتی، مشهد و اهواز از لحاظ ارائه خدمات  10همانطور که در جدول  

 . کتابخانه شخصی در یک سطح قرار میگرند
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 گیری بحث و نتیجه

با پیشرفت تکنولوژی و ظهور نسل های جدید نرم افزاری و امکانات دیجیتالی، و از سوی دیگر افزایش تقاضای 

ها ناگزیر هستند که یک سیستم کتابخانه  کاربر در استفاده و دسترسی به منابع مختلف در هر زمان و مکان، کتابخانه

 . ات و اطالعات حرکت کننداندازی کرده و قدم به قدم با دنیای ارتباط دیجیتال راه

 استفاده از این ابزار از دهه نود در کشورهای مختلف شروع شد. کتابخانه دیجیتال میباشد از جزئیکتابخانه شخصی 

چرا که این ابزار فضایی . کتابخانه دیجیتال در کشورهای مختلف محسوب میشود و تا به امروز یکی از ارکان اصلی

ر قرار میدهد تا بر اساس نظرات و عالیق خود آن را تنظیم کرده و اطالعت مورد نظر شخصی را در اختیار هر کارب

 . خود را در آن جستجو، بازیابی و ذخیره نماید

درایران نیز با توجه به آنکه کتابخانه های دیجیتال بسیاری از سوی مراکز مختلف مورد استفاده قرار میگیرد حضور 

 . ابزاری به نام کتابخانه شخصی بسیار ضروری میباشد

مشاهده میشود . با بررسی هایی که بر روی این ابزار در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تیپ یک انجام گرفت

تنها چهار کتابخانه دیجیتال دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، مشهد و اهواز ابزاری به نام کتابخانه  که

شخصی را پشتیبانی میکنند و کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شیراز، تبریز و کرمان هیچ گونه 

 . ای را پشتیبانی نمیکند ابزار کتابخانه شخصی

نیز  دارای نقص  ی علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، مشهد و اهواز دمات کتابخانه شخصی در دانشگاههاارائه خ 

هایی میباشد برای مثال امکان ایجاد صفحه اجتماعی کاربر در هیچ کدام از این کتابخانه ها به چشم نمیخورد در 

تا شرح فعالیتها و تخصصهای خود را در  این امکان را دهدصورتی که وجود یک صفحه اجتماعی میتواند به کاربر 

و کاربران در صورت نیاز از تخصص های فرد استفاده نمایند و یا حتی در یک حوزه  دادهاختیار کاربران دیگر قرار 

هم به بحث و تبادل نظربپردازند، که این امر میتواند نقاط ضعف و قوت یک حوزه را مشخص  باموضوعی خاص 

 .و به رشد آن حوزه کمک کنند عالقه مند سازد مقاالت و طرح های تحقیقاتی بیشتر ارائه بهکرده و کاربران را 
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آگاهی رسانی . باشد میامکان مهم دیگری که در هیچ کدام از دانشگاه ها به چشم نمیخورد، مساله آگاهی رسانی 

بران و متخصصان یک حوزه عالقه کار. به کاربر از مهمترین فعالیت های کتابخانه ها و کتابداران در دهه اخیر است

و به آنها دسترسی داشته باشند و این یکی از  شدهمند هستند تا با جدیدترین مطالب حوزه مورد عالقه خود آشنا 

مهمترین وظایف کتابداران است که با داشتن توانایی های منحصربه فرد در جستجو و بازیابی اطالعات و آشنایی با 

و جدیدترین اطالعات را در اختیار فرد قرار  سازندلف این مسیر را برای کاربران هموار پایگاههای اطالعاتی مخت

با این امکان فرد درصفحه شخصی خود حوزه مورد عالقه خود را مشخص کرده و به طور روزانه، هفتگی، . دهند

ابخانه های دانشگاه های تیپ اما متاسفانه این امکان در کت. ماهانه یا ساالنه جدیدترین اطالعات را دریافت میکند

 .یک ما اصال مشاهده نمیشود

کاربران به علت آنکه ترجیح میدهند که بیشتر در فضای کاری و منزل و در زمانهای مختلف از شبانه روز دست به 

جستجو و فعالیت پژوهشی بزنند و از سوی دیگر با استراتژی های جستجو ونحوه کار با پایگاههای اطالعاتی چندان 

آشنا نیستند در نتیجه در دسترسی به اطالعات با مشکالت متعددی روبرو میشوند، لذا کتابخانه های ایران باالخص 

 .آسانتر گرددتا بازیابی و ذخیره اطالعات برای کاربران  تمهیداتی بیاندیشندکتابخانه های دانشگاهی باید 

کلیه امکانات آن وجود یک تیم مهندسی نرم افزار و   یکی از ملزومات ضروری برای ایجاد ابزار کتابخانه شخصی با

و از بروزهرگونه مشکل جلوگیری  کردهخبره میباشد تا در هر زمان این سیستم را پشتیبانی  22تکنولوژوی اطالعات

 . نمایند

از طرف دیگر ایجاد این ابزار در کتابخانه ها نیازمند گروهی از کتابداران نیز میباشد که تنها وظیفه و مسئولیت آنها 

بررسی و پشتیبانی کتابخانه شخصی است، نه آنکه کتابدار با وجود حجم عظیمی از کارهای کتابخانه از جمله 

چرا که پشتیبانی و ارائه خدمات . را نیز برعهده گیرد این مسئولیت، ... فهرستنویسی، مجموعه سازی، امانت و

                                                           
24
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ها باید بخشی جدا را با عنوان کتابخانه  پس کتابخانه. استاختصاص زمان کافی خود نیازمند کتابخانه شخصی 

 .شخصی با حضور کتابداران خاص خود در نظر بگیرند

به طور کلی ایجاد،ارائه . بخانه دیجیتال داردمساله هزینه و بودجه نیز رکن مهمی در ایجاد کتابخانه شخصی و کتا

خدمات و پشتیبانی کتابخانه دیجیتال هزینه گزافی را به همراه دارد چرا که از یک سو تهیه ابزار سخت افزاری و نرم 

از کتابخانه  جزء کتابخانه شخصی نیز به عنوان یک . افزاری آن و از سوی دیگر هزینه نیروی انسانی آن وجود دارد

پس مراکز مختلف باید هزینه مجزایی را برای این . جیتال نیازمند این امکانات و تخصیص این هزینه ها میباشددی

 .قسمت در نظر گیرند

با بررسی سیستم کتابخانه های دیجیتال دانشگاههای شهید بهشتی، مشهد و اهواز مشاهده شد که این سه مرکز از نرم 

که با بررسی آن میتوان به جرات . ذرخش پشتیبانی میشود، استفاده میکنندافزار آذرخش که از سوی شرکت پارس آ

افزا بخش  در این نرم. گفت که یکی از کاملترین نرم افزارهای کتابخانه دیجتال در کشور، نرم افزار آذرخش میباشد

 ،ودهای موجود در آنمجزا و کاملی را تحت نام کتابخانه شخصی میتوان مشاهده کرد که البته با وجود نقصها و کمب

از لحظ ارائه امکانات بسیار عالی عمل کرده است و امید است که به مرور زمان و در ویرایش های بعدی این  نرم 

 .افزار  به طور کامل این نقصها مرتفع گردد

ت درمان نکته دیگر که شاید ذکر آن اهمیت داشته باشد آن است که با توجه به آنکه هر ساله از سوی وزارت بهداش

و آموزش پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارزشیابی شده و رتبه بندی میگردند در نتیجه شاید بررسی 

عنوان یک بند و ماده مجزا در فرم ارزشیابی به کتابخانه های مرکزی و دیجیتال هر دانشگاه و امتیازدهی به آنها 

موجب انشگاه ها را به کتابخانه ها معطوف کرده و دانشگاه های علوم پزشکی کشور بتواند توجه مسئولین د

 .های دانشگاهی در ارائه خدمات مطلوب به کاربر گردد و رقابت سالم کتابخانه بودجه بیشتراختصاص 
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