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 رضوي با تاكيد بر مديريت اطالعات

)نويسنده مسئول( مريم موسوي

و تحقيقات  ����������������������������؛تهراندانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد علوم

 اسماعيلصديقه محمددكتر

و تحقيقات تهران؛  ������e���e���������u_� استاديار دانشگاه آزاد علوم
جواعظم صنعتدكتر

 ������������n�tj��؛استاديار گروه كتابداري دانشگاه فردوسي مشهد
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 چكيده

هدف از پژوهش حاضر آگاهي از وضعيت كنوني كاربرد فاوا به عنوان ابزاري براي مديريت:هدف

.هاي آستان قدس رضوي استاطالعات در سازمان كتابخانه

و از نوع پيمايشي:روش هاي مورد نياز گردآوري داده. باشدميتوصيفي–اين پژوهش كاربردي

و مشاهده صورت گرفت و معاونان. بوسيله پرسشنامه، مصاحبه سازمان) نفر41(همچنين كليه مديران

ميكتابخانه . دادندهاي آستان قدس رضوي جامعه آماري اين پژوهش را تشكيل

باعث فاواكاربرد. هاي اين پژوهش نشان داد كه در اين سازمان از فاوا استفاده مي شوديافته:ها يافته

و سرعت در كاركردهاي كتابخانه شده است از ولي افزايش دقت كافي نبوده فاواآموزش در استفاده

ر به كاربران، هاي كتابخانه، ارائه خدمات موثسازي فعاليتدر سازمان خودكار فاوااهداف كاربرد. است

و ارتقاء كيفيت خدمات و مشكالتي همچنين نشان داد نتايج.باشدميروزآمد نگه داشتن كاربران موانع

ي كاربران، بودجه فاواكمبود دانش:ها وجود دارد كه به ترتيب شاملدر ارتباط با كاربرد اين فن آوري

و ساختار نامناسب . باشدمي فاواناكافي، نبود بسته هاي نرم افزاري قابل قبول

و ارتباطات،:ي كليديها واژه مديريت اطالعات، خودكارسازي، سازمان،)ICT(فن آوري اطالعات

.هاي آستان قدس رضويكتابخانه
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 مقدمه

و بـه حسـاب آورده امروزه اطالعات را جزو ذخـاير ملـي هـر كشـوري انـد

گذاري، مديريت ريزي، سياستهاي مربوط به آن را پشتوانه هرگونه برنامه فعاليت

و فرهنگي مي و توسعه اقتصادي، اجتماعي نورتـون،( داننـدو شرط اساسي رشد

ص 1997 و).12، نيز، مديريت اطالعات رساني اطالعمبناي اصلي كار كتابداري

و منابع اطالعـاتي مـاده اوليـه).87ص 1388قاضي زاده(است  چرا كه اطالعات

در كتابخانه است و جايگاه مديريت اطالعات فراهم آوري، سـازماندهي،و نقش

و كاربرد پديده اي چون اطالعات بسار حائز اهميت  . باشدمياشاعه

در دايره المعارف كتابداري بيان داشـته از اطالعـات2همانگونه كه سارسويچ

و بـا رو زيادي در حـوزه تعاريف  كردهـايي متفـاوت بـه سـببيهـاي گونـاگون

حتـي در هـر حـوزه نيـز تعـاريف. هاي خاص هر حوزه ارائه شده است ويژگي

ص1382فتاحي،؛نقل در حسن زاده(متفاوت است  از)85، اما، در اين پژوهش

)1989(3به تعريفي كه ويلسون بيان داشته بسـنده مـي كنـيم، ويلسـون اطالعات

و خاص بـراي،معتقد است كه تنها مشكل اطالعات فقدان يك تعريف مشخص

س آن نيست، بلكه مشكل استفاده از يك تعريف مناسب و مقصـد تحقيـق در طح

و براي بـرآوردن يـك.تاس وي منابع اطالعاتي را به عنوان نمودي از اطالعات

.كند نياز اطالعاتي معرفي مي

و با رويكردهاي مختلفي است؛ همانگونه كه اطالعات داراي تعا ريف متعدد

اين تعاريف طيف. باشدميمديريت اطالعات نيز داراي تعاريف گوناگوني 

مي گسترده . شوند اي دارند كه حتي گاه معارض هم قلمداد

حفظ، ايجاد، رموردد) كتابخانه( بعنوان توانايي كل سازمان اطالعات، مديريت

و از،مناسبمكاندر صحيح،فوري اطالعاتن قابـل دسترس ساخت بازيابي

و درست بهتريندر كمترين هزينه،باو شايسته دست افراددر منابع مناسب

در ها، رسانه  مسئله كليدي.گيري توصيف شـده است تصميـم براي بكارگيري

 باشدمياطالعات دريك سازمان)اداره(مديريت،اطالعات مديريـتدر درگير



و ارتباطات  143 ______________________________ ...در) فاوا(1كاربرد فن آوري اطالعات

را كه تكنولوژي ).1383، ...اهميت سيستم اطالعات(بكارمي برد اطالعات مدرن

و سهل تواندمياين تعريف مبين اين نكته باشد كه وجود اطالعات صحيح

الوصول، از موارد مهمي است كه در مديريت اطالعات نقش بسزايي خواهد 

فن. داشت  آوري، آسان كردن امور اجراييبنابراين غايت وجودي ابزارهاي

و منابع اطالعاتي صحيح براي تصميمها كتابخانه وو ارايه اطالعات گيري

. ها استهاي بهينه توسط مديران كتابخانه اقدام

به عنوان ابزار مديريت اطالعات كه در اين پژوهش شامل فاوااستفاده موثر از

دسخت و منابع اطالعاتي الكترونيكي است، ر افزار، نرم افزار، شبكه ارتباطات

و سريعتر كمك مي كندكتابخانه و ارايه خدمات بهتر به ها به انجام وظايف

 فاواها، كاربرد امروزه يكي از بارزترين مقوالت مورد بحث در كتابخانهكه طوري

اي، تكيه زياد بر افزارهاي كتابخانهاستفاده گسترده از كامپيوتر، نرم. باشد مي

و كيفيت اطالعات هاي كامپيوتري، سرعت رشد شبكه اينترنت، انفجار در كميت

ها از جملهو منابع اطالعاتي الكترونيكي از عواملي هستند كه كتابخانه

و روش كتابخانه و استفاده از ابزارها هاي جديد هاي عمومي را مجبور به پذيرفتن

و سفارش، سازماندهي، ذخيره( در هر يك از كاركردهاي كتابخانه  فراهم آوري

و اشاعه اطالعاتو با ).4،2007محمد حنيفا(كرده اند) زيابي

و موانع بر سر راه كاربرد فاوا در كتابخانه ها بديهي است چنانچه علل

توجه به رسالت اجتماعي خطيري كه دارندباميهاي عموخصوصا كتابخانه

و راه حل تنها هاي مناسب با آن پيدا شود؛ در عمل نه مورد شناسايي قرار گيرد

و دسترسي به  و استفاده بهينه مراجعان از كتابخانه موجب افزايش كارايي كتابخانه

و بهره وري كشور نيز خواهد  اطالعات مناسب مي شود؛ بلكه موجب توسعه

يها كتابخانه با توجه به مطالب ذكر شده، از آنجايي كه، سازماندر اين راستا.شد

از عنوانآستان قدس رضوي، به هاي عمومي در سطح بزرگترين كتابخانهيكي

،خاورميانه، در حال حاضر با فراهم آوردن مجموعه اي بالغ بر يك ميليون منبع

و دانش عرضه مي  كند خدمات متنوعي را به قشر عظيمي از مشتاقان علم
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و از سال)226، 1388خاتميان فر،( شروع به خودكارسازي سازمان 1381،

سكتابخانه و و نرمختها نموده افزار مورد نياز سازمان را تا حدودي فراهم افزار

از فاوالذا، شناسايي وضعيت كاربرد) 1387تقي زاده،( آورده است و آگاهي

.برخوردار است از اهميت زيادي براي ارتقاء اين سازمانكاربرد آن مشكالت

: بنابراين هدف اين پژوهش پاسخ به سواالت پژوهشي زير است

ك.1 ي هـا كتابخانـه سـازمان در در حال حاضـر فاوااربرد وضعيت

 آستان قدس چگونه است؟
به چـه نحـو هاي مختلف سازمان وضعيت خودكار سازي بخش.2

 است؟

 شده است؟ اين سازماندر فاواچه عواملي باعث ارتقاء كاربرد.3

چهدر فاوامشكالت كاربرد.4 ؟باشدميسازمان

و خارج از كشور  پيشينه پژوهش در داخل

هاي پژوهشها كتابخانه اطالعاتي در عملكردهاي آوريفن با توجه به اهميت

و وسيعي در اين حوزه صورت گرفته است تحقيقـات بسـيار زيـادي بـه. متعدد

آن بررسي تاثير استفاده از رايانـه بـر فعاليـت  و عوامـل مـوثر بـر هـاي كتابخانـه

كـاربرد رايانـه در بخـش در خصـوص) 1978(5به عنوان مثال، باس. اند پرداخته

هدف او تعيين مزاياي بدست آمده از كـاربرد. امانت كتابخانه پژوهشي انجام داد

را. رايانه در بخش امانت كتابخانه بـود  كتابخانـه30جامعـه آمـاري پـژوهش او

نتايج پژوهش مشخص كرد از مزاياي رايانـه،. دانشگاهي در برزيل تشكيل دادند

و دقت بيشتر در بخـ  .. باشـدش امانـت مـي سرعت

در) 1991(6آفرمن هايي دانشگاهها كتابخانه پژوهشي در خصوص كاربرد رايانه

. كتابخانه دانشـگاهي بودنـد 162جامعه آماري مورد مطالعه،. شهر لندن انجام داد

و از. را مورد مطالعه قرار دادها كتابخانه نرم افزاروي سخت افزار نتـايج حاصـل

و تحليل يافته هاي او نشان داد كه كمتر از نيمـي از  ي مـورد هـا كتابخانـه تجزيه
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و و از رايانه در بخش هـاي امانـت مطالعه داراي سيستم امانت رايانه اي هستند

.سفارش به ندرت استفاده مي شود

تح) 2004(7سوارتز دردر ي هـا كتابخانـه قيق خود به بررسي استفاده از رايانه

وي بـه. كتابخانه در كاليفرنيا بـود60جامعه آماري او شامل. دانشگاهي پرداخت

ي هـا كتابخانـه اين نتيجه دسـت يافـت كـه از داليـل مهـم اسـتفاده از رايانـه در 

دگان دانشگاهي دستيابي به اينترنت جهت رفـع نيازهـاي اطالعـاتي مراجعـه كننـ

. باشد مي

فن) 2004(8علي در در پژوهش خود به بررسي ي هـا كتابخانه آوري اطالعات

محقـق بـه ايـن. جامعه آماري او هفت كتابخانه بـود. آموزشي در دهلي پرداخت

به ساختار مناسبي در سخت افـزار، نـرم افـزاروها كتابخانه كه بيشتر نتيجه رسيد

. شبكه سازي كامپيوتر نياز دارند

در در پژوهشي) 2007( حنيفا محمد ي هـا كتابخانـه بـا عنـوان كـاربرد فـاوا

 با استفاده از پرسشنامه به اين نتيجه رسيد كه اگـر چـه) هند( تخصصي در كراال

و وسايل ارتباط جمعي را تا حدي فراهم كـردهها كتابخانه سخت افزار، نرم افزار

و خدمات پايه  ظـاراتي كـه اسـتفاده كننـدگان از آن بـراي انت فاوابودند، اما منابع

اسـتفاده CDS/ISISي كراال بيشـتر از نـرم افـزارها كتابخانه.داشتند موثر نبودند

و فقـدان هـا كتابخانه بيشتر. كردند مي بـا كمبـود بودجـه، نبـود سـاختار مناسـب

تمـامي فعاليتهـاي مـديريتي هاي حرفه اي براي شـروع خودكـار سـازي مهارت

و كاربرد  . مواجه اند فاواكتابخانه

بررسي عوامـل بكـارگيري به نامه كارشناسي ارشد خود در پايان) 1378(تاج

و نياز اسـتفاده  كننـدگان رايانه چون بودجه، مديران متخصص، كاركنان متخصص

درو تـاثير كـاربر پرداخـت اي دانشگاه تهـراني دانشكدهها كتابخانه در د رايانـه

و خدمات مطالعـه را مورد رساني اطالعاموري مانند مجموعه سازي، سازماندهي

نتايج بررسـي نشـان داد كـه كمبـود بودجـه نتوانسـته تـاثيري بـر روي. قرار داد

و بطور كلـي، بكـارگيري رايانـه در امـوريها كتابخانه خودكارسازي داشته باشد
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و خدمات چون مجموعه  كـه از وظـايف اصـلي رسـاني اطالع سازي، سازماندهي

.، تاثير الزم را نداشته استباشدميها كتابخانه

بررسـي چگـونگي بـه نامه كارشناسـي ارشـد خـود در پايان) 1383( طبيبيان

در بهره . پرداخـتانهي دانشگاههاي دولتي شـهر اصـفها كتابخانه گيري از رايانه

از رايانـه در جهـت ارائـه هـا كتابخانه درصد 75/75كه محقق به اين نتايج رسيد

 24/24كننـد همچنـين بررسـي نشـان داد خدمات به مراجعه كنندگان استفاده مي

هاي مورد سخت افزار بيشترين؛با رايانه آشنايي ندارندها كتابخانه درصد مسوالن

و اسكنر است و كمترين فاكس هـاي مـورد نرم افـزار؛ استفاده در كتابخانه رايانه

و گنجينـه اسـت  ، يابانـا در؛ استفاده در كتابخانه پارس آذرخش از رايانـه بيشـتر

و آمـاده هاي سفارشات، فهرستنويسي، رده بخش ؛ شـود سـازي اسـتفاده مـي بندي

هـاي امانـت، مرجـع، بيشترين تـاثير رايانـه در امـر مبادلـه اطالعـات در بخـش

و ديداري فهرست و رده بندي .استهانهكتابخا شنيداري-نويسي

با) 1387(پاكدامن هدف بررسي همه جانبه وضـعيت در طرح پژوهشي خود

آنها كتابخانه كنوني وي عمومي وامكانات بالقوه همچنين دسترسي به اينترنت ها

ي هـا كتابخانـهدر به منظوريافتن اطالعات موردنياز وآگاهي ازاطالعـات موجـود 

نيرويازها كتابخانه كه اكثريت داد نتايج حاصل ازپژوهش نشان. پرداختمشابه

و مجموعه انساني متخصص، و،كـافي سـازي مناسـب  منـابع مناسـب تجهيـزات

.برخوردارنيستند

و خارج از كشورها نتايج حاصل از بررسي پژوهش در در داخل نشان داد كه

و نبـود سـاختار اكثر كتابخانه و كمبود نيروي انساني متخصـص ها كمبود بودجه

و مشـكالت كـاربرد فـاوا مناسب  و كتابخانـه فـاوا از موانـع هـا از ايـن هسـتند

و هنـوز بيشـتر فعاليـت ها در حد كمـي اسـتفاده مـي آوري فن هـاآن هـاي كننـد

. سازي نشده استخودكار
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 روش پژوهش

و از نوع و معاونـان. توصيفي است-پيمايشيپژوهش حاضر كاربردي روسـا

و  وابسته به آستان قدس رضوي واقع در شهر مشهد كتابخانه18كتابخانه مركزي

مي) نفر41( الزم به ذكر است كه با توجه بـه. دهندكل جامعه پژوهش را تشكيل

و تمـام گونـه نمونـه بودن جامعه پژوهش هيچ محدود گيـري صـورت نپـذيرفت

. جامعه مورد بررسي قرار گرفته است

هـاي پـژوهش از پژوهش براي پاسخگويي به پرسـش هاي مورد نياز اين داده

و مشاهده گردآوري شد در راسـتاي سـنجش روايـي. طريق پرسشنامه، مصاحبه

از 10ييو محتوا9صوري هـاي پـژوهش پرسشنامه مورد اسـتفاده در ايـن تحقيـق

و مشاب و بررسـي هـا در كتابخانـه آوري اطالعـاتفنه كه در حوزه كاربرد رايانه

اوضعيت آن شدنجام شدهها هـاي مـورد اسـتفاده در برخي از سوال. اند، استفاده

؛ تدين 1378مانند بابازاده،(هاي مشابه هاي پژوهشساس پرسشنامها پرسشنامه بر

؛ 2007و2006محمـد حنيفـا،؛ 1383، طبيبيـان؛1377مرجـاني،؛1374ترشيزي،

ــاني، ــن خ ــي ..).و1387و درودي، 1387حس ــد م ــع باش ــس از رف وو پ ــام ابه

ب هماهنگ و رخـي ديگـر سـازي شـكل گرفتنـد؛ ولـي بـر اسـاس مطالعـه متـون

و نيز بهره.ها اضافه شدندهاي نظري به پرسش ديدگاه گيري از نظرات اين روش

ه و هـا در مراحـل كارشناسـان سـازمان كتابخانـه مچنـين اساتيد حرفه كتابداري

بـه منظـور تعيـين ميـزان پايـايي. طراحي پرسشنامه به روايـي ايـن ابـزار افـزود 

ضـريب آلفـاي كرونبـاخ. پرسشنامه، پيش آزمون محدودي نيـز صـورت گرفـت 

 تعيـين شـد كـه نشـان داد درصـد92برابر با SPSSپرسشنامه، توسط نرم افزار 

.دارد مناسبيو در نتيجه پايايي است هاي پرسشنامهالهماهنگي دروني بين سو

 هاي پژوهش يافته

و نيز نظرهاي مديران نسـبت بـه عملكردهـاي مـديريت از آنجا كه ديدگاه ها

و كاربرد منابع اطالعاتي( اطالعات و سفارش، سازماندهي، اشاعه ) فراهم آوري

 ها در تحليلهاتركيب جمعيتي سازمان كتابخانه در اين پژوهش مورد توجه است
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.بررسي خواهند شد

 هاي آستان قدس رضويتركيب جمعيتي سازمان كتابخانه

آداده جداول بـه شـرح زيـر ها در قالب ماري استخراج شده از پرسشنامههاي

به..اندآورده شده » جنسيت«اولين متغير مورد بررسي در تركيب جمعيتي مربوط

ميجامعه .آمده است1باشد كه در جدول مورد پژوهش

و درصد فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت.1جدول )N=41(توزيع فراواني

پاسخگويانجنسيت

درصد فراوانيفراواني

%332/7زن

%3868/92مرد

و مـديران درصد68/92ها حاكي از آن است داده جامعه پژوهش را مسئوالن

هـاي خـاص سـازمان است به علت سياسـت مرد تشكيل داده اند؛ اين امر ممكن

.ها باشدكتابخانه

آخرين رشـته« دومين متغير مورد بررسي در بخش تركيب جمعيتي، مربوط به

ميجامعه مورد»تحصيلي .بدان پرداخته شده است2باشد كه در جدول پژوهش

و درصد فراواني پاسخگويان بر حسب آخرين رشته.2جدول )N=41(تحصيلي توزيع فراواني

پاسخگويانرشته تحصيلي

درصد فراوانيفراواني

%3492/82كتابداري

%708/17غير كتابداري

ــارغ التحصــيل نشــان مــي2هــاي جــدول يافتــه  دهــد كــه بيشــتر مســئوالن، ف

وي رشته از آن اسـت كـه ايـن امـر، حـاكي. باشـند مـي رسـاني اطالعكتابداري
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ــه ــازمان كتابخان ــوزه در س ــيلي در ح ــدرك تحص ــتن م و داش ــص ــا، تخص ه

و مسئولين حائز اهميت  .باشدميكتابداري براي مديران

ــورد ــه م ــي جامع ــب جمعيت ــه تركي ــورد بررســي در زمين ــوارد م از ديگــر م

و مسئولين در مدير»مقطع تحصيلي«پژوهش، ميسازمان كتابخانهان .باشدها

و درصد فراواني پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلي.3جدول )N=41(توزيع فراواني

پاسخگويانمقطع تحصيلي

درصد فراوانيفراواني

%330/7ديپلم

%290/4كارداني

%2785/65كارشناسي

%995/21كارشناسي ارشد

مي3همانگونه كه جدول ن داراي مـدرك تحصـيلي بيشتر مسـئوال دهد،نشان

در پـژوهش خـود بيـان) 1388(فـر خاتميان).درصد85/65(باشند كارشناسي مي

ميها كتابخانه كرده كه و، به مقطع تحصيلي بيش از رشته تحصيلي اهميت دهنـد

و كتابداران كارشناسي است در حاليكهها كتابخانه مقطع تحصيلي بيشتر مسئولين

 هـا نشـان داد كـه در سـازمان ولـي، تحليـل. هسـتندها فارغ التحصيل ساير رشته

درها كتابخانه و مديران فارغ التحصيل رشـته كتابـداري بيش از نيمي از مسئوالن

و كارشناسي و مـديران5و) درصد60/75(ارشد مقطع كارشناسي نفر از مسئوالن

). درصد2/12( اي غير كتابداري در مقطع كارشناسي هستنده فارغ التحصيل رشته

ميها كتابخانه اين نكته، امتياز مثبتي براي سازمان و توان اميدوار بود كه اين است

اي رشته توجه بيشتري داشـته باشـند؛ همچنـين كرده به اصول حرفه قشر تحصيل

و بكارگيري مفاهيم جديدي كه در رشته كتابـدار  ي مطـرح مـي نسبت به آشنايي

. شود تمايل بيشتري نشان دهند

چهارمين متغيـر مـورد بررسـي در تحليـل اطالعـات جمعيـت»مدت اشتغال«

.توزيع فراواني آن مورد بررسي قرار گرفته است4شناختي است كه در جدول
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و درصد فراواني پاسخگويان بر حسب مدت اشتغال.4جدول ))N=41(توزيع فراواني

 پاسخگويان مدت اشتغال

درصد فراوانيفراواني

%290/4سال5كمتر از

%137/31سال10تا6

%1039/24سال15تا11

%287/4سال20تا16

%475/9سال25تا21

%1039/24سال30تا26

از به لحاظ مدت اشتغال هم داده سال6ها حكايت از سابقه تجربه كاري بيش

و  رود ايـن گـروه بنـابراين، انتظـار مـي) درصـد1/95(مـديران را دارد مسئولين

و نيازهاي مراجعان داشته باشند مجرب، شناخت مناسبي از كتابخانه، فعاليت . ها

 فاواساختار

و بررسي پژوهش سـخت فـاوا هاي پيشين، از ابزارهاي بر اساس مطالعه متون

ورايانه، چاپگر، فاكس، اسكنر، خط مخابر( افزار نرم افزارهاي(، نرم افزار...). اتي

و مديريتي، نرم افزارهـاي كتابخانـه  و آماري، نرم افزارهاي اداري اي، آنتـي مالي

اينترنت، نشريات(و منابع اطالعاتي الكترونيكي) اينترانت(، ارتباطات)ها ويروس

و همكاري بين كتابخانـه اي  و) الكترونيكي، پايگاه ها، كتابخانه ديجيتال انتخـاب

مورد بررسـي قـرار گرفتنـدها كتابخانه كاركرد آنها بر مديريت اطالعات سازمان

. ضروري استها كتابخانهدر فاواوجود ساختار مناسب براي كاربرد موثر چرا كه

:سخت افزار.1

 بر سخت افزارهاي موجود در كتابخانه مركزي سازمان5مندرجات جدول

هاي پـژوهش كتابخانـه مركـزي سـخت اساس يافتهبر. اشاره داردها كتابخانه

و افزارهاي اصلي مانند ؛را نيز داشتند... رايانه، باركد خوان، چاپگر، مودم، اسكنر
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ي وابسته از سخت افزارها كتابخانه درصد استفاده.5جدول

وابسـته تجهيـزات سـخت افـزاري كـافي وجـود نـدارديهـا كتابخانهدر اما

و خـط مخـابراتيهاآنبطوريكه تمامي  فقـط داراي رايانـه بـراي بخـش امانـت

ازبا مي و در هيچكدام و رايانه همراه وجـود نـداردهاآنشند 3در. نمابر، اسكنر

ياهـ كتابخانه درصد33/33در. باركد خوان وجود دارد، كتابخانه18كتابخانه از

و در و رايتر از درصد61وابسته مودم، چاپگر و در نيمـي  DVDهـاآنبلنـدگو

و در در CDي وابسـتهها كتابخانهاز درصد55خوان و فقـط كتابخانـه2خـوان

و هدفن وجود دارد ي وابسته از لحاظها كتابخانه درصد75/27. تلويزيون، ويدئو

. رايانه ضعيف هستند

 نرم افزار

و ابزارهاي فاوا نرم افزارها از جمله  همانگونه كه ذكر شد، از ديگر ساختارها

درصد استفادهنام سخت افزار رديف

 100 رايانه1

66/16باركد خوان2

-نوت بوك3
61بلند گو4

100خط مخابراتي5

-نمابردستگاه6
33/33مودم7

33/33چاپگر8

-اسكنر9
10CD55خوان

11DVD50خوان

33/33رايتر12

11/11هدفن13

11/11تلويزيون14

11/11ويدئو15
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و ديگـر نـرم افزارهـا نرم افزارهاي مديريتي، نرم افزارهاي مالي، آنتي ويروس ها

ي هـا كتابخانـه ازجمله،ها كتابخانه.شندبامي...وAdobe Acrobat, Excel مانند

نرم افزاري مناسب نياز دارند تـا بتواننـد خـدمات روزآمـده تسهيالتب،عمومي

و تحليـل. اي را به كاربرانشـان ارائـه دهنـد شده  هـا نشـان داد كـه تمـام تجزيـه

ب نرم افزار مديريت كتابخانهها كتابخانه از طوريهاي داشتند كه در كتابخانه مركزي

و در . شـود كاوش اسـتفاده مـيي وابسته از نرم افزارها كتابخانه نرم افزار سيمرغ

مي NOD-32هم از نرم افزار آنتي ويروسها كتابخانه اكثر . كنند استفاده

و شبكه سازي.2  ارتباطات

ديجيتالي از يك نقطه به نقطه دورتر خيلي هاي دادهبه خصوصها دادهانتقال

و شبكه سازي براي انتقال انواعها كتابخانه.ضروري است از تكنولوژي ارتباطات

كتابخانـه مركـزي در ). 2007محمـد حنيفـا،( ديجيتالي استفاده مي كنندهاي داده

ي وابسـته در ايـن شـبكه قـرار هـا كتابخانـه اينترانت داشـتند؛ها كتابخانه سازمان

. نداشتند
 منابع اطالعاتي الكترونيكي.3

رشد خيلي زياد اينترنـت. الكترونيكي افزايش يافته استامروزه منابع اطالعاتي

درو اعتماد زياد بر شبكه هاي كامپيوتري استفاده از منابع اطالعاتي الكترونيكي را

در. حد خيلي زياد تسريع نموده اسـت  اسـتفاده از منـابع اطالعـاتي الكترونيكـي

ميها كتابخانه سازمان :شود در زير شرح داده شده

 اينترنت

و در بخـش در كتابخانه مركزي دسترسي به اينترنت فقط در بخـش اينترنـت

صو. تاالر محققان وجود دارد و پهناي بانـد UTMرت نحوه اتصال به اينترنت به

قابـل) نـرم افـزار جسـتجوي اينترنتـي(و مرورگـر اينترنتـي باشـدميمگابيت3

از6تنها. است FIRE- FOXدسترس هم  ي وابسته دسترسياه كتابخانه كتابخانه
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و سـايتوبداراي هـا كتابخانه كتابخانه مركزي سازمان. به اينترنت دارند اسـت

سازمان سايتوبو يا حتي لينك در سايتوبي وابستهها كتابخانه هيچكدام از

بيشتر معرفي سازمان، ارائـهها كتابخانه سازمانسايتوبهدف از وجود. ندارند

ج و ارائه اخبار سازمان اسـت خدمات پيوسته با امكان . ستجوي منابع در سازمان

هـاي در كتابخانه مركزي از اينترنت براي ارائه خدمات تحويل مدرك، همكـاري

در بين كتابخانه و ، رزرو اي، اشاعه گزينشي اطالعات، جسـتجو، تمديـد، امانـت

در.شـود سطح خيلي محدودي انجام خدمات آگاهي رساني جاري اسـتفاده مـي 

در.ي وابسته هم هيچكدام از اين خدمات ارائه نمي شـودها كتابخانه از اينترنـت

و سفارش استفاده نمي در بخش فراهم آوري و در بخـش سـازماندهي هـم شود

. مورد كتب التين از اينترنت استفاده مي شود

 نشريات الكترونيكي

 ريات به طورنشتا فراهم آورده استرا رشد ارتباطات كامپيوتري اين امكان

و كامل يا به طور خالصه تا حدودي بر روي شبكه هاي كامپيوتري توزيع شود

نشريات الكترونيكي در قسمت. اي را ميسر سازد اي بين قاره ارتباطات محاوره

ها كتابخانه در سازمان). 2006حنيفا،( كاربرد فراواني دارندها كتابخانه رساني اطالع

.شود از نشريات الكترونيكي در حد خيلي كمي استفاده مي

 براي بازيابي اطالعاتها پايگاه

 آوري خدمات اطالعاتي موثر اي الكترونيكي براي فراهم هاي داده پايگاه

اي هاي داده هاي اخير تقاضاها براي خدمات پايگاه در سال. اند ريزي شده پايه

اي پيوسته قابل هاي داده بسيار زيادي در پايگاهاند، اطالعات افزايش يافته

در كتابخانه مركزي بازيابي مقاله از پايگاه هاي).2006حنيفا،(اند دسترس

 آن هم با پرداخت....و Proquest ،Emerald،Science directاطالعاتي مثل 

.ي وابسته اين امكان وجود نداردها كتابخانه هزينه امكان پذير است كه در
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 كتابخانه ديجيتال

درها كتابخانه در سازمان در حال حاضر كتابخانه ديجيتال وجود ندارد اما

و پايه ريزي هايي انجام شده است .برنامه ريزي هاي آينده مورد توجه است

اي همكاري بين كتابخانه

به همكاري بين كتابخانه اي يكي از نتايج بسيار ارزشمند سياست دسترسي

دليل اصلي براي ايجاد همكاري بين ). 270، 1382محسني،( اطالعاتي استمنابع 

و استفاده اي فراهم كتابخانه و خدمات اطالعاتي براي كاربران كتابخانه آوري منابع

و تاثير همكاري بين اي در مجموعه خط مشي استاندارد شده. باشدميمالي  سازي

مي كتابخانه كم توانند اي در ). 2007محمد حنيفا،(ك نمايندبه كاهش هزينه ها

. آوري منابع وجود ندارد اين سازمان همكاري بين كتابخانه اي در زمينه فراهم

 خودكار سازي كتابخانه

و سريع به منظور انجام بهتر، دقيق و همچنين ارائه تر امور كتابخانه تر اي

مي تر خدمات كتابخانه به استفاده مناسب از كنندگان سازي بهره مقوله خودكارتوان

را آوري رايانهفن. جست و خودكار سازي كتابخانه اين امكان و ارتباطات اي

و مديريتي خود را با دانشي بيشتر،  فراهم آورده است كه كتابداران امور اداري

و سريع دقيق را تر و از طرفي وظايف تكراري نيز كاهش داده تر به انجام رسانند

مي).258، 1377دياني،(است هاي مختلف كتابخانه تواند در بخش خودكارسازي

و ساير همچون فراهم و گردش كتاب آوري، سفارش، فهرست نويسي، امانت

و خدمات پياده بخش در اين پژوهش وضعيت خودكارسازي. سازي شود ها

و امانت در جامعه مورد آوري، فهرست نويسي، رده هاي فراهم بخش بندي

:ه استقرار گرفت پژوهش مورد بررسي
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 آوري فراهم

و دفتري را كاهشفراهمدر بخش داده آوري خودكارسازي وظايف تكراري

و كاركنان كتابخانه مي رساني هاي اطالعانند زمان بيشتري را براي فعاليتتواست

. اختصاص دهند

و سفارش منابع اطالعاتي به صورت ها فراهمدر سازمان كتابخانه آوري

آمتمركز  ميو توسط بخش فراهم و سفارش انجام ها نشان داد بررسي. شود وري

و از نرم افزارهاي سيمرغ آوري خودكارهمكه اكثر فرايندهاي فرا سازي شده است

و افزار طراحي شده توسط مسئوالن اينو نرم بخش به نام سامانه سفارش

مي فراهم كاركنان كتابخانه در آمدي كنند كه اين نشان از كار آوري مواد استفاده

مي. باشدميآوري خودكارسازي فراهم . شودثبت سفارشات به طور دستي انجام

و سفارش دسترسي به اينترنت براي هر كارشناسدر بخش فراهم 2ي فقط آوري

و قديمي هاي بخش فراهمرايانه. ساعت در روز است و سفارش كم آوري

و از لحاظ سخت افزاري هم فاقد اسكن. هستند . شندبامي چاپگرر

:فهرست نويسي

ها انجام شده است اما نه بطور نويسي در سازمان كتابخانه فهرست سازيخودكار

مين كامل چرا كه بعضي از كارهاي فهرست شود ويسي هنوز به صورت دستي انجام

مانند نرم افزار،نرم افزار مناسبي براي خودكارسازي فهرست نويسي سازمانو

.در اختيار ندارند،آوريراهمف

:بندي رده

. استها كامال دستي رده بندي در سازمان كتابخانه

:امانت

و كتابخانامانت نظام هاهاي وابسته به سازمان كتابخانههكتابخانه مركزي

وك)تاالر4( تعدادي از تاالرهاي. استكامپيوتري  درصد6/16تابخانه مركزي
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سازي شده كاملي همراه با باركد خوان نظام امانت خودكارهاي وابسته كتابخانه

. نيز داشتند

 فاوااهداف كاربرد

ب  فاواها در مورد اهداف كاربرد ررسي نظر مديران سازمان كتابخانهبه منظور

شد تحت مديريتيها كتابخانه در و نتايج بدست اين گويه. شان ده گويه طرح ها

مي6آمده، در جدول . شود نشان داده

و درصد فراواني نظر مديران درباره گويه هاي مربوط به اهداف كاربرد6جدول )N=41( فاواتوزيع فراواني

و درصد فراواني گويه ها رديف  فراواني

41%)100(هاي كتابخانهخودكار سازي فعاليت1

41%)100(ارائه خدمات موثر به كاربران2

41%)100(كاربرانروزآمد نگه داشتن3

37%)24/90(ارتقاء دسترسي به مجموعه كتابخانه4

41%)100(ارتقاء كيفيت خدمات5

و اداري6 32%)04/82(كاهش كارهاي روزمره

10%)39/24(ارتقاء همكاري بين كتابخانه اي7

و بين المللي8 18%)90/43(استفاده آسان از شبكه هاي كامپيوتري ملي

27%)23/69(كاهش تعداد كاركنان9

و پيشرفت10 32%)04/82(ارتقاء خط مشي براي پژوهش

مي6همانطور كه در جدول  فـاوا شود تمامي مديران اهداف كـاربرد، مشاهده

هاي كتابخانه، ارائه خدمات موثر به كـاربران، در سازمان را خودكارسازي فعاليت

وروزآمد نگه داشتن كاربرا . اند ارتقاء كيفيت خدمات در نظر گرفتهن

 آموزش

آنهاي جديد ارتباطي نياز به آموزشآوري فن درهايي براي كاربرد ها سازمان ها
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از مـديران سـازمان) نظـر50( هاي بدست آمده نظر.ها دارندو از جمله كتابخانه

 .. شده است نشان داده7در جدول فاواهاي ها در رابطه با آموزشكتابخانه
)N=41( توزيع فراواني نظرات مديران در رابطه با آموزش.7جدول

 فراواني گويه ها رديف

و نرم افزار هاي جديد1 13آموزش سخت افزار

و خدمات اينترنتي2 10آموزش منابع

و پيشرفته در اينترنت3 9آموزش جستجوي ساده

18به كاربران كتابخانهفاواآموزش4

و تحليــل و كــاربرانتجزيــه و كتابــداران ســازمان هــا نشــان داد كــه مــديران

 نياز دارند فاواهايي در رابطه با كاربرد موثر ها هنوز به آموزش كتابخانه

 فاوامشكالت كاربرد
نشان داده8در جدولها كتابخانه در سازمان فاوامشكالت اصلي كاربرد

. شده است
و درصد فراواني مديران در رايطه با مشكالت كاربرد.8جدول =N( فاواتوزيع فراواني 41(

و مشكالترديف و درصد فراوانيموانع فراواني

29%)73/70(بودجه ناكافي1

23)%09/56(فاواساختار نامناسب2

3
فاوامتمايل نبودن كاركنان كتابخانه براي پذيرش

در كتابخانه
)07/17%(7

19%)35/46(فاواكتابخانه دربارهكمبود آگاهي كاركنان4

31%)60/75(كاربرانفاواكمبود دانش5

و مديريت6 15%)/5836(/تغييرات خط مشي

25)%97/60(نبود بسته هاي نرم افزاري قابل قبول7

، كمبود دانش فاواترين مشكل در كاربرد همانطور كه مشاهده مي شود مهم

م فاواآگاهي. باشدمي) درصد60/75(كاربران فاوا همي است كه كاربران عامل
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و خدمات آن  مانساز. استفاده نمايند فاواها را قادر مي سازد تا بتوانند از منابع

ميبا برگزاري كالسها كتابخانه تواند اين مشكل را برطرف نمايد هاي آموزشي

ميكه آموزش يك جزء چرا . باشداساسي پيشرفت

) اسخگويانپ درصد73/70(كافي نبودن بودجه فاوااز ديگر مشكالت كاربرد

مي. باشدميها در سازمان كتابخانه تواند خريد دسترسي كافي به بودجه

و نرم سخت ر افزار هايا آسان كند كه اين امر به خودكارسازي فعاليتافزار

. خواهد كرد ها كمكسازمان كتابخانهمديريتي 

رد فاواهم سومين مشكل در كاربرد درصد97/60نداشتن نرم افزار قابل قبول

را جزء فاواهم ساختار نامناسب درصد09/56. ها استسازمان كتابخانه

تعدادي هم به كمبود آگاهي كاركنان كتابخانه. اند مشكالت كاربرد آن دانسته

. اند اشاره كرده فاوادرباره 

 گيرينتيجه

كه در مجموع در سازمان توان نتيجه گرفت با توجه به آنچه ذكر شد، مي

آوري هاي اطالعاتي به نحو مطلوبيفنازي آستان قدس رضويهاكتابخانه

فن استفاده مي و كاربرد اين است، ها باعث افزايش كارايي سازمان شدهآوري شود

و روش فاوااما هنوز مديران مشكالتي در ارتباط با استفاده بهينه از  هاي دارند

د و هاي سنتي دسترسي يجيتالي به طور كامل جايگزين روشخودكارسازي شده

به دليل افزايش اهميت منابع اطالعاتي الكترونيكي. به منابع اطالعاتي نشده است

هاي روشدسترسي به اطالعات جايگزين هاي جديدبايد روش فاواو استفاده از 

اند كه هنوز اين نتيجه رسيدههاي انجام شده هم به اكثر پژوهش. قبلي شوند

درروش . ها انجام نشده استكتابخانههاي خودكارسازي شده به طوركامل

و سفارش در بخش فراهم فاوامطالعه نتايج پژوهش در رابطه با كاربرد آوري

نسبتا مطلوبي در فرايندهاي ها به نحو آوريفنو سازماندهي نشان داد كه از اين 

و كاربرد فراهم و سازماندهي استفاده مي شود و سفارش باعث افزايش فاواآوري
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و سرعت در اين امور شده است ب) 1378(تاج. دقت كارگيريه بيان كرد كه

و سازماندهي تاثير الزم را نداشته استساز رايانه در اموري چون مجموعه .ي

و مشكالت كاربرد در سازمان فاوامطالعه نتايج پژوهش در رابطه با موانع

كاربران مهمترين مشكل در كاربرد اين فاواحاكي از آن است كه كمبود دانش 

ميها در سازمان كتابخانهآوري فن به. باشدها اين يافته توجه جدي مديران

كه آموزش يك جزء اساسي ها در سازمان مي طلبد چرااين فن آوريآموزش 

. پيشرفت است

در فاواهاي پژوهش از ديگر مشكالت كاربرد بر اساس يافته بودجه ناكافي

و تاج) 2007(، محمد حنيفا)2005(كه آمكودي باشدميها سازمان كتابخانه

ينيز در پژوهش) 1378( و كمبود بودجه هاي خود به نتيجه مشابه دست افتند

ميز مورد تاكيد قرار گرفته است چرامورد نيا تواند كه دسترسي كافي به بودجه

و نرم افزار را آسان كند . خريد سخت افزار

و قابل قبولاز ديگر يافته كهمي هاي پژوهش نداشتن نرم افزار مناسب باشد

علي. مطرح شده استهادر سازمان كتابخانه فاوابه عنوان سومين مشكل كاربرد 

ا) 2004( و. ها به نرم افزار نياز دارندين نتيجه رسيد كه بيشتر كتابخانهبه تاپا

اي نرم افزار كتابخانهبه اين نتيجه رسيدند كه رضايت بخش نبودن) 2004(ساهو 

در) 1370(پور قنبري. باشدميت كند خودكارسازي از داليل اصلي پيشرف

مشپژوهش خود به اين نتيج كالت عمدهه رسيد كه نبود نرم افزار يكي از

و طراحي نرم افزارهاي. است كردن خدمات بودهها در ماشينيكتابخانه با تهيه

و پيشرفته مي . ها افزودپيشرفت كارها در سازمان كتابخانهتوان به سرعت مناسب

و موان فاواها نشان داد كه ساختار نامناسب يافته ع هم از ديگر مشكالت

و محمد حنيفا) 2004(هاي علي هاي پژوهشيافته. باشدمي آوريفنكاربرد اين

و با فراهم. با اين نتيجه همخواني نيز دارد) 2007( -با اختصاص بودجه كافي
آنآور و روزآمد ساختن و امكانات مناسب ميي تجهيزات توان مشكل كمبود ها

ها در نتايج يافته. ها را نيز حل كرددر سازمان كتابخانه فاواساختار نامناسب 
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و مسئوالن به كمبود آگاهي كاركنان كتابخانه مشخص شد كه تا اندازه اي مديران

و ساهو اين نتيجه با نتايج پژوهش. اندهاشاره كرد فاوادرباره  ،)2004(هاي تاپا

اي. نيز همخواني دارد) 2007(محمد حنيفا و برگزاري در ن راستا با آموزش

ميسكال آن هاي عملي جا كه متمايل بودن توان اين مشكل را حل نمود تا

وهادر كتابخانه دارد اما آموزش فاواكاركنان نشان از پذيرفتن  كافي نبوده است

. هاي الزم بازنگري شودبايد در آموزش

 پيشنهادها

ترين ساختارهاي بايد پيشرفتههاي آستان قدس رضوي سازمان كتابخانه

و نيروي انسا بنايي مانند سختزير . ني را در اختيار داشته باشندافزار، نرم افزار

و ها بايد به سخت افزارهاي كافي مانندآن ... كامپيوتر، پرينتر، اسكنر، باركدخوان

سخنرم. مجهز باشند ها در سازمان كتابخانه.ت افزار استافزار هم بخش حياتي

نصهاي نرم افزاربايد بسته وب شود تا بتوانند فعاليتي خوب هاي مديريتي

خ و مالي كتابخانه را به خوبي انجام دهند صوصا در بخش فهرست نويسي آماري

و همچنين در بخش امانتو آماده و هماهنگ باشد. سازي . نرم افزار بايد منسجم

وازمان كتابخانهس يها كتابخانه ها بايد امكانات اينترنتي خود را افزايش دهند

و خدماتي كه از طريق اين وا بسته به سازمان هم از اينترنت برخوردار شوند

. شبكه انجام مي شود را افزايش دهند

هاي آموزشي را ايجاد كنند ها بايد امكان برگزاري كالسمقامات سازمان كتابخانه

 برانكاربه فاواهاي استفاده از بايد مهارت. كافي را نيز ببينند تا كاربران آموزش

پيوسته، جستجوي اطالعات، هاي بازيابيآموزش داده شود مانند مهارت

و مهارتجستجو در پايگاه ها بايد سازمان كتابخانه. هاي اينترنتيهاي اطالعاتي

و سيستم آوريفنهاي آموزشي برنامه و ها هاي جديد را هم براي كتابداران

از مراجعان برگزار نمايد چرا ها در عصر انفجار در كتابخانه فاواكه استفاده

و استفاده گسترده از خدمات ديجيتالي .است ناپذير اجتناب اطالعات
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و مديريت اطالعات). 1387(، محسنحاجي زين العابديني :)3(5، اطالع شناسي. حاكميت بر اينترنت

. 106-82. بهار

هاي تخصصي موسسات تحقيقاتي وابسته بررسي مجموعه سازي كتابخانه). 1387( حسن خاني، زهرا
و فناوري در شهر تهرانبه وزارت علوم . پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي.، تحقيقات

. تهران

و چشم انداز ملي ما). 1382( حسن زاده، محمد؛ فتاحي، رحمت اهللا فصلنامه. جريان جهاني اطالعات
.95-83:)2(15كتاب،

و مديريت دانش ). 1384(حسن زاده، محمد اي(مديريت اطالعات 3شناسي، اطالع). رويكردي مقايسه

)1-2(:7-23.

و بازدارنده اشتراك دانش در سازمان كتابخانه). 1388(خاتميان فر، پريسا ها، بررسي عوامل مشوق

و مركز اسناد آستان قدس رضوي موزه و اطالع رساني. ها . 223- 204:)1(45، كتابداري

ه ريزي راهبردي براي بهره گيري مناسب از فناورهاي اطالعاتي در برنام). 1387(درودي، فريبرز

و اطالع. كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي ايران پايان نامه دكتري رشته علوم كتابداري

. دانشگاه آزاد اسالمي، تهران.رساني

هاي دانشگاههاي دولتي شهر چگونگي بهره گيري از رايانه در كتابخانهبررسي ). 1383(، فروزان طبيبيان
. دانشكده علوم انساني،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسالميپايان نامه كارشناسي ارشد.انهاصف

. تهران

معيار توانمندي يك نرم افزار كتابخانه اي جهت پوشش دادن نيازهاي بخش ). 1388(قاضي زاده حميد

بااما و اطالع رساني،. تاكيد بر مديريت اطالعات نت، . 101-83:)1(45 كتابداري

نامه كارشناسي پايان. هاي تهران بررسي نظام هاي كامپيوتري موجود در كتابخانه). 1370(قنبري پور

، دانشكده علوم تربيتي . تهران. ارشد، دانشگاه تهران

و ارائه راه حلي براي تحقق كتابخانهبررسي وضعيت ). 1377(مرجاني، نسرين هاي عمومي شهر ري
.تهران. آزاد اسالميپايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه.يافتن به وضع مطلوب

و خدمات تحويل مدرك). 1382(محسني، حميد . نشر كتابدار: تهران. مجموعه سازي

و( رساني مباني علم اطالع). 1384(نورتون، مالني جي : تهران). جواد بشيري، مترجمان محسن عزيزي
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