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چکیده
هدف: هدف این پژوهش تعیین نقش کتابخانه دیجیتال کشــاورزی موجود در ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی، بر بهبود کیفی طرح های 

پژوهشی در مراکز تحقیقات کشاورزی غرب کشوراست.

روش شناســی پژوهش:  این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشــی ـ تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشــنامه محقق ساخته بود. 200 نفر 
از اعضای هیئت علمی شــاغل در پنج مرکز تحقیقات و آموزش وابســته به ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی در غرب کشور جامعه آماری 
این پژوهش را شــکل داده بود که به صورت نمونه هدفمند انتخاب  شــدند. از این تعداد 159 پرسشــنامه تکمیل و عودت داده شد. برای اندازه گیری پایایی 
پرسشــنامه از روش آلفای کرون باخ استفاده شــده است. نتیجه حاصل از آزمون برای همه گویه های پژوهش )6 مؤلفه اصلی با 67 گویه( 0/940بوده است. 

برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تک جمله ای و در تعدادی از داده های نرمال از روش های آمار توصیفی استفاده شد.

یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها نشــان داد که پژوهشــگران برای تهیه منابع موردنیاز پژوهش خود با میانگین 3/88 از کتابخانه دیجیتال کشــاورزی اســتفاده 
می کنند. همچنین، جســتجو در موتورهای کاوش و جســتجو در وبگاه ها هر یک با فراوانی 3/37 بیشترین ابزار برای دستیابی پژوهشگران به منابع کتابخانه 
دیجیتال بوده است. مطالعه خالصه مقاالت با فراوانی 3/52 و استفاده از منابع مرجع و کتاب های الکترونیک با فراوانی 3/51 به ترتیب بیشترین علت استفاده 
پژوهشگران از کتابخانه دیجیتال کشاورزی بوده است. پژوهشگران در این پژوهش سرعت پائین ارتباطی و عدم دسترسی به خدمات خارج از مجموعه را 

از مهم ترین عوامل بر سر راه کتابخانه دیجیتال کشاورزی اعالم کرده اند.

نتیجه گیری : نتایج بیانگر آن است که جامعه هدف با محمل اطالعاتی تعامل خوبی برقرار نکرده و باوجود صرف هزینه، نگهداری و تولید محتوا از عملکرد و کارایی 
الزم در سطح فعلی برخوردار نیست و هنوز میان کیفیت موجود و مطلوب شکاف زیادی وجود دارد.

 کلیدواژه ها: کتابخانه دیجیتال، کتابخانه دیجیتال کشــاورزی، ارزیابی، بهبود خدمات، توســعه کتابخانه ای، طرح های پژوهشی، سازمان تحقیقات،
                      آموزش و ترویج کشاورزی، مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی.
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مقدمه

کتابخانه های دیجیتال نظام های پیچیده ای هســتند که بررسی 
آن هــا کمتــر موردتوجــه قرارگرفته اســت. به دلیــل نوپا بودن 
کتابخانه هــای دیجیتــال، الگوهای اســتاندارد جامعــی نیز برای 
ارزیابی آن ها وجود نــدارد. بنابراین، برای کاهش صرف وقت، 
انــرژی و هزینه، شناســایی عوامل و زوایای دخیل در بررســی و 
ارزیابــی کتابخانه هــای دیجیتــال امری ضروری اســت. امروزه 
پژوهشــگرانی که به کتابخانه دیجیتال رجــوع می کنند با حجم 
روزافزونــی از منابــع دیجیتال روبرو هســتند که بایــد در آن به 
جســتجوی مطالب موردنظر خود بپردازند. کارآیی و اثربخشــی 
یــک کتابخانه دیجیتــال منوط به توانایــی آن در ارائه اطالعات 

مناسب به کاربران خود است )بشیری،1382(.
ظهــور کتابخانه هــای دیجیتال و تحوالت گســترده آن، افق 
جدیــدی را در موضوعــات مربوط بــه طراحی، اجرا و توســعه 
و ارزیابی کتابخانه های دیجیتال گشــوده اســت )فــور،2006(. 
کتابخانه های دیجیتال، ساختارهای اطالعاتی جدیدی هستند که 
به طور پیوسته درحال  توسعه و تغییرند. برای درک نحوه پذیرش 
آن هــا ازســوی کاربــران و ســایر حوزه های درگیر، بررســی و 
ارزیابی آن ها می تواند از اهمیت حیاتی برخوردار باشد. بنابراین، 
پژوهش حاضر می تواند گام مؤثری در پیشــبرد این مهم درزمینه 
سیاســت گذاری و خط مشــی در نظام های اطالع رســانی خاص 

کتابخانه دیجیتال کشاورزی باشد.

مسئله اصلی و هدف پژوهش

 تعییــن نقــش کتابخانــه دیجیتــال کشــاورزی در بهبــود 
پژوهش های مراکز پژوهشی و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
غرب کشــور یکی از مهمترین اهدافی است که در این پژوهش 
مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش بر آن است  تا اثربخشی  
و کارایی کتابخانه های دیجیتال کشــاورزی ســازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشــاورزی را بر پروژه های پژوهشی و کاهش 
هزینه ها و بهره وری امکانات که همواره در سال های گذشته یکی 

از دغدغه های مدیریت کالن پژوهشی بوده است، و نیز باال بودن 
هزینه هــای تولید و عرضه اطالعات داخلی و خارجی و مهم تر از 
آن اســتفاده مناسب از امکانات فراهم شــده برای پژوهشگران را 

موردبررسی و کنکاش قرار دهد.
در جســتجو های انجام شــده در پایگاه ها و بانک های داخلی 
و خارجــی پژوهش مشــابه ای در این زمینه انجام  نشــده اســت. 
اما در راســتای این پژوهش، پژوهش هــای مختلفی درخصوص 
آموزش، ارزیابی، توسعه و زیرساخت مراکز آموزشی انجام  شده 
اســت. ازجمله در پژوهش های پژوهشــگران غیرایرانی بورگمن 
)2000( به هزینه زیاد، پیچیدگی، تنوع و مشکل ارزیابی کتابخانه 
دیجیتــال اشــاره دارد. مارکیونینــی )2000( نیز هــدف نهایی از 
ارزیابــی کتابخانه ها دیجیتال را تعیین تأثیــر آن بر کاربران و در 
سطح گســترده جامعه برشمرده اســت. برای درک ویژگی های 
یک کتابخانه دیجیتال مناســب، باید تأثیر آن بر کاربران را مورد 

ارزیابی قرار داد.
کالوانــس )2001( عملکــرد متمرکــز و مارکــوم )2003( 
ملزومات ایجاد کتابخانه دیجیتال را بررسی کرده اند. هان )2004( 
مدیریت محتوا برای کتابخانه دیجیتال دانشگاه آریزونا، دونیک 
)2004( ارزیابــی کاربــران و الســیا )2017( خدمات پشــتیبانی 
کتابخانه دیجیتال برای پژوهشگران، کشاورزان، ناشران و جوامع 
علمی را بررســی کرده اند. جابنا )2017( در پژوهش خود درک 
کاربر، میزان رضایت و چالش هــا و فرصت ها کتابخانه دیجیتال 
را بررســی کرده است. پژوهشــگران ایرانی نیز در پژوهش های 
خود در حوزه کتابخانه دیجیتال به نتایجی دست یافته اند. مقیمی 
)1385( آموزش، توسعه و زیرساخت مراکز آموزشی برای ایجاد 
کتابخانه دیجیتال، و کوالئیان، بشــیری و شــهمیرزادی )1390( 
آموزش بانک های خارجی و استفاده از پایگاه ها را مورد بررسی 
قــرار داده اند. فدایــی، نــوروزی و مظفر مقــام )1387( دیدگاه 
مدیران و نبوی )1392( با رویکرد کیفی و بیگلو )1395( دستیابی 

به کیفیت مطلوب در کتابخانه دیجیتال را بررسی کرده اند.
بنابرایــن، همان طــور کــه مشــاهده شــد تاکنــون درزمینه 
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امکان ســنجی و ارزیابی ســاختار کتابخانه دیجیتال پژوهش های 
مختلفی انجام شــده اســت اما درزمینه ارزیابی کتابخانه دیجیتال 
کشــاورزی در ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
از نقطه نظر پژوهشــگران مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
غرب کشور پژوهشــی انجام نشده است. بنابراین پژوهش حاضر 
بر آن اســت تا نقش کتابخانه دیجیتال کشــاورزی در تامین نیاز 
اطالعاتی پژوهشــگران مراکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی 
وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در غرب 
کشــور را بررســی کند. این پژوهش بر آن است تا مشخص کند 
که کتابخانه دیجیتال کشــاورزی تا چه اندازه اهداف و رســالت 
خود را در راستای پشــتیبانی از طرح های پژوهشی و توان علمی 

پژوهشگران این سازمان انجام داده است.

روش شناسی پژوهش

ایــن پژوهش ازنظــر هدف کاربردی و بــه لحاظ گردآوری 
داده ها پیمایشــیـ  تحلیلی اســت. از پرسشنامه محقق ساخته برای 
گردآوری داده های پژوهش اســتفاده شــد. برای سنجش پایایی 
ابــزار پژوهــش از روش آلفای کرون باخ اســتفاده  شــد. برای 
ســنجش روایی، پرسشنامه محقق ســاخته برای پنج نفر از اعضای 
هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش سنندج ارسال و پرسشنامه 
نهایی به تائید صوری و محتوایی استادان رسید.200 نفر از اعضای 
هیئت علمی مراکز پژوهشــی و آموزش کشاورزی 5 استان غرب 
کشــور جامعه کلی آمــاری این پژوهش را تشــکیل داده اند. این 
مراکز ازنظر سازمانی به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
وابســته اند. درمجموع 159 نفر به پرسشنامه توزیع شده پاسخ کامل دادند 

که جامعه آماری این پژوهش را شکل داده اند )جدول 1(.

نقش کتابخانه دیجیتال کشاورزی در بهبود کیفی طرح های پژوهشی موردپژوهی: مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور

جدول 1. توصیف جامعه آماری به تفکیک استان محل خدمت

درصدتعداداستان محل خدمت

3421/4همدان

1610/1ایالم

4528/3آذربایجان غربی

2213/8کردستان

4226/4کرمانشاه

159100جمع کل

یافته های پژوهش

شاخص های جمعیت شناسی

نتایج نشان می دهد که بیشترین افراد جامعه پژوهش مرد و در 
محدوده سنی 50 و بیشتر  قرار دارند. 47/2 درصد جامعه پژوهش 

دارای مدرک فوق لیسانس بودند. 

پاسخ به پرسش های پژوهش
در ادامــه، یافته هــای پژوهــش درخصوص میزان اســتفاده 

پژوهشــگران از کتابخانــه دیجیتــال کشــاورزی، بــرآورد نیاز 
اطالعاتی، راه های دســتیابی به کتابخانه، خدمات ویژه و کارایی 
و اثربخشــی کتابخانــه دیجیتال بــر پژوهش های کشــاورزی و 
چالش های اساســی بــرای رفع موانــع و مشــکالت موجود این 
کتابخانه در قالب پاســخ به ســواالت پژوهش مورد بررسی قرار 

خواهند گرفت.
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دالیل استفاده پژوهشگران از کتابخانه دیجیتال کشاورزی

جدول 2. دالیل استفاده پژوهشگران از کتابخانه دیجیتال کشاورزی در راستای طرح های پژوهشی

درصدفراوانیدالیل استفاده از کتابخانه دیجیتال کشاورزی

1173/67سرعت دستیابی به دانش مرتبط برای پشتیبانی از طرح های پژوهشی                                                 

1123/52بارگذاری سریع منابع موضوعی مرتبط با طرح های پژوهشی

1213/81سهولت دستیابی به منابع موضوعی مرتبط با طرح های پژوهشی

1193/75روشی مطمئن برای کسب اطالعات مرتبط با طرح های پژوهشی

1163/66تمرکز بر منابع موضوعی مرتبط با طرح های پژوهشی

1213/80دسترسی راحت تر به منابع رتبه بندی شده در کتابخانه های دیجیتال

1183/70کسب دانش روز و دسترسی به منابع مرتبط 

1233/88دسترسی سریع به منابع مورد نیاز

1143/57دسترسی سریع به سایر کتابخانه های دیجیتال و پایگاه های اطالعاتی

993/10سایر موارد

نتایج جدول 2 نشــان می دهد که گزینه »دسترســی سریع به 
منابع مــورد نیاز« با میانگین 3/88 و »ســهولت دســتیابی به منابع 
موضوعی مرتبط با طرح های پژوهشی« با میانگین 3/81 به ترتیب 

در رتبه هــای اول و دوم قرار دارند. »دسترســی راحت تر به منابع 
رتبه بندی شده در کتابخانه های دیجیتال« با فراوانی 3/80 در رتبه 

سوم قرار گرفته است.

نقــش کتابخانــه دیجیتال در رفــع نیازهــای اطالعاتی 

پژوهشگران و افزایش تعداد طرح ها

جدول 3. نقش کتابخانه دیجیتال کشاورزی در برآوردن نیازهای اطالعاتی پژوهشگران و افزایش تعداد طرح های پژوهشی

سطح معناداریدرجه آزادیtانحراف استانداردمیانگینردیف

3/320/9964/131580/001رفع نیاز پژوهشگران

3/240/9253/341580/001تبادل اطالعات

3/431/0035/451580/001اثرگذاری

3/270/9523/581580/001آگاهی رسانی

1/161580/244-2/901/017افزایش طرح ها

3/401/0504/831580/001عدم انجام طرح های تکراری

3/391/0904/581580/001جلوگیری از تکراری بودن

3/420/9515/671580/001میزان نقش در تأمین اطالعات

3/230/9353/131580/002میزان آشنایی

3/320/9364/311580/001خلق ایده

3/130/9171/901580/059پوشش موضوعی

3/310/8864/471580/001دسترسی و برآورد نیاز اطالعاتی
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نتایج آزمون تی تک نمونــه ای و میانگین گویه ها )جدول 3( 
نشــان می دهدکه جز گزینه افزایش طرح ها )بــا فراوانی 2/90(، 
میانگین نمرات ســایر گزینه هــا باالتر از نمره آزمــون )عدد 3( 
اســت. بنابراین، نقش مهم کتابخانه دیجیتال کشــاورزی در رفع 
نیاز اطالعاتی پژوهشگران تایید می شود. یعنی پژوهشگران برای 
تبادل اطالعات تخصصی و همکاری در تهیه طرح های پژوهشی 

خود از کتابخانه دیجیتال کشاورزی اســتفاده می کنند. کتابخانه 
دیجیتال کشاورزی در تامین نیاز علمی طرح های پژوهشی اثرگذار 
بوده و نیز در آگاهی رسانی علمی درزمینه طرح های پژوهشی در 
دست اجرا نقش برجسته ای ایفا کرده است. دسترسی به کتابخانه 
دیجیتال کشاورزی می تواند از تکراری بودن طرح های پژوهشی 

جلوگیری کرده و به خلق ایده های نو منجر  شود.

کتابخانه دیجیتال کشــاورزی آشــنا شــده اند. »کاوش در ســایر 
کتابخانه های دیجیتال داخلی و خارجی« با فراوانی 3/23 در رتبه 
دوم و آشنایی ازطریق »سامانه پژوهشی« با فراوانی 3/20 در رتبه 

سوم قرار دارد.

نقش کتابخانه دیجیتال کشاورزی در بهبود کیفی طرح های پژوهشی موردپژوهی: مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور

روش  های آشنایی و دستیابی پژوهشگران به منابع کتابخانه 

دیجیتال کشاورزی
جدول 4. روش های دستیابی و آشنایی پژوهشگران به منابع کتابخانه دیجیتال کشاورزی

درصدفراوانیروش های آشنایی و دستیابی پژوهشگران به منابع کتابخانه دیجیتال کشاورزی

1013/19پورتال مؤسسات و سازمان ها

1073/37موتورهای کاوش

1073/37وبگاه  های موجود در محیط وب

953/00پورتال مرکز

842/65برگزاری کارگاه های آموزشی

922/88پژوهشگران

1033/23کاوش در سایر کتابخانه های دیجیتال داخلی و خارجی

1023/20سامانه پژوهشی

882/76پیام رسان و نشریات تخصصی درون سازمان

832/60سایر موارد

یافته های پژوهش درخصوص شیوه های آشنایی پژوهشگران 
بــا کتابخانه دیجیتال کشــاورزی )جدول 10( نشــان می دهد که 
پژوهشــگران بیشــتر ازطریق »وبگاه  های موجود در محیط وب« 
و »جســتجو در موتورهــای کاوش« هر یک بــا فراوانی 3/37 با 
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درصدفراوانیموارد استفاده از خدمات کتابخانه دیجیتال کشاورزی

822/57دورکاری وظایف )مأموریت(

1103/49نوشتن مقاله

1113/50نگارش رساله

1003/16مطالعه آزاد

1123/52مطالعه خالصه مقاالت

1063/32انتشار مقاله در پایگاه اطالعاتی

1093/42جستجو و بازیابی اطالعات

983/10خدمات گزینشی اطالعات

993/15آگاهی رسانی جاری

1123/51استفاده از منابع مرجع و کتاب های الکترونیک

همان طور که در جدول 5 نشان داده شده است، پژوهشگران 
بیشتر برای »مطالعه خالصه مقاالت« )با فراوانی 3/52( از کتابخانه 
دیجیتال کشــاورزی استفاده می کنند. »اســتفاده از منابع مرجع و 

کتاب های الکترونیک« با فراوانی 3/51 در رتبه دوم و استفاده از 
کتابخانه دیجیتال برای »نگارش رســاله« با فراوانی 3/50 در رتبه 

سوم قرار دارد.

جدول 5. فراوانی و درصد خدمات مورداستفاده پژوهشگران در کتابخانه دیجیتال کشاورزی

جدول 6. کارایی کتابخانه دیجیتال کشاورزی. در تکمیل و بهبود طرح های پژوهشی

نقش کتابخانــه دیجیتال کشــاورزی در بهبود طرح های 

پژوهشی

ترتیبدرصدفراوانیزمینه های کارایی کتابخانه دیجیتال کشاورزی

1103/457/1ارتقاء کار

1173/693دامنه اطالعات

1163/674تعامل

1183/732کاوش سریع

973/0711عدم کارایی

1143/65استفاده در طرح

953/0112هزینه بی فایده

1013/1810/1استفاده مداوم

1133/556توانایی در ارائه مطالب

1013/1810/2بهبود خدمات رسانی

1093/457/2اعتبار و اطمینان

1043/38تعامل سیستم و کاربر

1023/29شکاف بین خدمات

1193/741دقت و صحت
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بــا مراجعه به جدول 6 می توان دریافــت که افزایش »دقت و 
صحت« طرح ها با فراوانی 3/74 باالترین رتبه را درزمینه کارایی 
کتابخانــه دیجیتال کشــاورزی به خــود اختصاص داده اســت. 

»کاوش ســریع« با میانگین 3/73 در رتبه دوم و افزایش »وســعت 
دامنه اطالعات قابل دســترس« با میانگین 3/69 در رتبه سوم قرار 

دارند.

نقش کتابخانه دیجیتال کشاورزی در بهبود کیفی طرح های پژوهشی موردپژوهی: مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور

جدول 7. فراوانی و درصد موانع و مشکالت کتابخانه دیجیتال کشاورزی

موانع و مشکالت کتابخانه دیجیتال کشاورزی

جــدول شــماره 7 نشــان می دهد که »ســرعت کــم ارتباط 
اینترنتــی« با فراوانی 3/78، بزرگترین مانع دسترســی به کتابخانه 
دیجیتال کشــاورزی است. »ناتوانی دسترسی به کتابخانه دیجیتال 
کشــاورزی در خارج از مرکز« با میانگیــن 3/45 در رتبه دوم و 
مشــکل »دسترســی محدود« به کتابخانه دیجیتال کشــاورزی با 

فراوانی 3/44 در رتبه سوم قرار دارد.

بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشــان می دهد که بیشترین پاسخ دهندگان مرد 
با میانگین ســنی 50 و بیشتر بوده اند. این موضوع نشان دهنده سن 
باالی پژوهشــگران و عدم جوان گرایی در مراکز مورد بررســی 
اســت. 47/2 درصد جامعه پژوهش مدرک کارشناســی ارشــد 
داشــته اند که با عنوان مربی پژوهشی مشــغول به خدمت هستند. 
نتایج نشــان داد کــه در مراکز آمــوزش و تحقیقات وابســته به 
ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برای پشتیبانی 

درصدفراوانیموانع و مشکالت کتابخانه دیجیتال کشاورزی

1093/45ناتوانی دسترسی در خارج از مرکز

993/13قطعی ارتباط فراوان

1203/78سرعت کم ارتباط اینترنتی

983/08فقدان گزینه کاوش پیشرفته

1093/44دسترسی محدود

912/86فقدان اطالعات درباره خطاهای پست الکترونیک و سرویس آر اس اس

852/69کافی نبودن آزمایشگاه رایانه و تعداد رایانه

902/85فقدان آموزش و راهنما

973/07ناکافی بودن کتابدار برای کمک در استفاده از کتابخانه دیجیتال

872/74سایر موارد

از طرح های پژوهشــی و سهولت دست یابی، تهیه منابع اطالعاتی 
دســت اول از اهمیت باالیی برخوردار است. لذا بیشتر همکاران 
پژوهشگر مایل هســتند تا برای انجام طرح های پژوهشی خود به 
منابع درجه اول دسترســی داشته باشند. در این خصوص بارس و 
بریو )1998( در پژوهشی مرتبط بر کارایی خدمات اطالع  رسانی 
و پردازش و جمع آوری سریع اطالعات تاکید داشته اند. چودهری 
)2006( نیز در پژوهش خود بر رضایت مندی و سهولت و صحت 
دســتیابی به اطالعات تائید دارد. ادهمی )1383( نیز همسو با این 
پژوهش، بر تعامالت کتابخانه دیجیتال بیش از تجهیزات و میزان 

آشنایی و خدمات تأکید دارد.
نتایــج پژوهــش همچنین نشــان داد کــه کتابخانــه دیجیتال 
کشــاورزی نیاز اطالعاتی پژوهشــگران بــرای تکمیل طرح های 
پژوهشــی را برآورده می کند. همچنین کتابخانه از تکراری بودن 
طرح هــا جلوگیری کرده اســت. بیشــترین نیــاز اطالعاتی برای 
تکمیل و پشــتیبانی طرح های پژوهشــی و جلوگیری از تکراری 
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بــودن کارهای مشــابه اســت. در این راســتا اتکینــز )1998( و 
مارکیونینی )2000( در کارهای پژوهشی خود همسو و در همین 
راســتا بر تأمین نیاز اطالعاتی در ســطح گســترده و رضایتمندی 
کاربــران و اینکه کاربران واقعی چه کســانی هســتند، تا برنامه و 
امکانات سازمان در همان راستا سرمایه گذاری شود تأکیددارند. 
کوالئیان و همکاران )1390( بیشــتر بر بحث آموزش و ابزارهای 
ارتباطی کتابخانه دیجیتال کشــاورزی در راستای همین پژوهش 

تأکید کرده اند.
جســتجو در موتورهای کاوش و وبگاه  های موجود در محیط 
وب با میانگین 3/37 و آشنایی ازطریق پورتال مؤسسات و سازمان 
با میانگین 3/19 باالترین امتیاز را درزمینه شیوه دستیابی و آشنایی 
پژوهشگران با کتابخانه دیجیتال کشاورزی به خود اختصاص داده 
است. به نظر می رسد پژوهشــگران در این خصوص ساده ترین و 
سهل ترین راه را برای ارتباط انتخاب می کنند. زاگالو و همکاران 
)2001( در پژوهشــی همســو با پژوهش حاضر، تاکید دارند که 
بهترین راه های دستیابی به خدمات موردنیاز برای کاربران نهایی، 
بهبود کیفی کتابخانه دیجیتال و دسترسی سریع کاربر به محتوای 

موردنیاز است.
یافته هــای پژوهش نشــان داد کــه پژوهشــگران از کتابخانه 
دیجیتال کشــاورزی بیشــتر برای یافتن مقاله )بــا میانگین 3/52( 
استفاده می کنند. دسترســی به منابع مرجع الکترونیک با میانگین 
3/51 و کامل کردن رساله با میانگین 3/50 به ترتیب در رتبه های 
بعــدی قرار دارند. هــان )2004( و بیزکی )2000( همســو با این 
پژوهش مدیریت محتوا و مجموعه ســازی و بحث زیرســاخت و 
محدودیت هــا را مطرح می کنند. الیســا )2017( و جابنا )2017( 
نیــز به قابلیت اســتفاده، تحلیــل نیاز کاربر و بررســی چالش ها و 
فرصت هــا تکیه دارند. رفو )1997( نیز خدمات مرجع دیجیتال را 
در این راســتا از همه بااهمیت تر می داند. رضوی وکوشا )1382( 
بر امکان سنجی و سیاست گذاری و عملکرد قابل انتظار خدمات به 

کاربران تأکید دارند.
براســاس یافته های این پژوهش، کتابخانه دیجیتال کشاورزی 

در تکمیــل و بهبود طرح های پژوهشــی کارایــی زیادی ندارد و 
تنها برای افزایش توان دسترسی و به روز کردن اطالعات کاربرد 
دارد. تعامــل و راحتی کار با محیــط کتابخانه دیجیتال بر کارایی 
پژوهش می افزاید. کاوش سریع، تسریع روند پژوهش را به دنبال 
خواهد داشــت و دقــت و صحت کاوش به بهبــود پژوهش های 
کاربــردی منجر خواهد شــد. در همین اســتا، بورگمن )2000( 
هزینه هــای زیــاد، پیچیدگی، و تنــوع کاربران را از مشــکالت 
اساســی در ارزیابی و بررســی کتابخانه دیجیتال برشمرده است.

کرده است. چودهری )2006( بر قابلیت استفاده و تأثیر کتابخانه 
دیجیتال بر جامعه اســتفاده کننده تاکیــد دارد. مقیمی )1385( نیز 
در پژوهش خود نقش کتابداران در توســعه کتابخانه دیجیتال را 
انکارناپذیر می داند. او عدم آشنایی نیروی ماهر در مجموعه ها و 

دیدگاه مدیران را در توسعه و بهره وری بسیار مؤثر می داند.
به نظر پژوهشــگران، سرعت پاییین اینترنت با میانگین 3/78، 
عدم دسترسی به کتابخانه دیجیتال خارج از مرکز با میانگین 3/45 
و دسترســی محدود با میانگین 3/44 بــه ترتیب ازجمله مهمترین 
مشکالت در راه استفاده و دسترسی کتابخانه دیجیتال کشاورزی 
بوده اند. ســازمان باید برای رفع این مشــکالت برنامه ریزی کند. 
بورگمن )2000( مشکل ارزیابی مؤلفه های جدید و پیچیدگی و 
هزینه باال و تنوع کاربران را ازجمله مشــکالت کتابخانه دیجیتال 
برشــمرده اســت. هانو بیزکی )2004( همســو و در راستای این 
پژوهش، ایجاد زیرساخت مناسب، نیروی انسانی، بودجه وتولید 
محتوا را ازجمله مشــکالت اساســی کتابخانه دیجیتال برشمرده 
است. مقیمی )1385( نیز بر کمبود دوره آموزشی برای آشنایی با 

کتابخانه دیجیتال تاکید دارد. 
یافته هــای پژوهــش همچنیــن نشــان می دهند کــه کتابخانه  
دیجیتال کشــاورزی فعلی طیف وسیعی از قابلیت های جستجو را 
پوشــش نمی دهد. برای مثال، کمتر از نیمی از منابع کتابخانه های 
دیجیتال بررسی شــده دارای کنترل واژگان بوده اند؛ در کمتر از 
نیمی از منابع کتابخانه دیجیتال امکان جستجوی واژه های مجاور 
وجــود دارد و امکان مرور نمایه واژه ها وجود ندارد. اســتفاده از 
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آی پــی برای دسترســی، یکی از محدودیت هــای مهم کتابخانه 
دیجیتال کشــاورزی اســت زیرا اعضای هیئت علمــی محدود به 
مکان خواهند شد و امکان استفاده از کتابخانه درمحیط هایی غیر 

از محیط کار را نخواهد داشت.

پیشنهادهای پژوهش

• ایجــاد امــکان شخصی ســازی نتایــج پژوهــش در بخش 
جستجوی کاربران؛

• برگزاری دوره های آموزش آنالین برای استفاده از امکانات 
کتابخانه دیجیتال.
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Abstract
Purpose: The purpose of this research is to determine the role of the digital agricultural library in the Agricultural Research, 
Education and Extension Organization (AREEO) on the quality improvement of research projects in agricultural research 
centers in the west of the country.

Methodology: This is an applied research and its method is analytical survey. The data gathering tool was a researcher-made 
questionnaire. 200 faculty members working in five research and education centers affiliated to the AREEO in the west of 
the country compiled the study, which were selected as targeted samples. Of these, 159 questionnaires were completed and 
returned. To measure the reliability of the questionnaire, the Kronbach Alpha method has been used. The result of the test 
for all research items (6 main components with 67 items) was 940.0. Descriptive statistics were used for analyzing the data. 
One-dimensional test was used and a number of normal data were used.

Findings: Data analysis showed that the researchers used agricultural digital library with an average of 3.88 to provide the 
resources needed for their research. Also, searching for search engines and websites, each with a frequency of 37.3, was the 
most commonly used tool for researchers to access digital library resources. The study of abstracts of articles, with frequency 
of 52.3, and the use of references and electronic books, with a frequency of 3.13, respectively, was the most common reason 
for researchers to use digital library of agriculture. Researchers in this study have reported the low speed of communication 
and lack of access to out-of-network services as one of the most important factors in the way of digital agricultural library.

Results: The results indicate that the target community is not well integrated with the information compilation and, despite 
the cost, maintenance and production of the content does not have the required performance and efficiency at the current 
level, and there is still a great gap between the existing and the desired quality.

Keywords: Digital library, agricultural digital library, evaluation, service improvement, library development, research projects, 

research organization, education and promotion of agriculture, research centers and agricultural education.
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