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چکیده
هدف :این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسع ۀ سیسعم کمابخانعۀ دیجیمعا ی کمابخانع هعای مرکع ی
دانشگاههای دو می شهر تهران از دیدگاه مدیران این کمابخان ها انجام شد.

روش :پژوهش از نوع کاربردی بوده و ب شیوۀ پیمایشی – تحلیلی صورت گرفم است .ابع ار گعردروری دادههعا
پرسشنامۀ محققساخم بود ک بر مبنای ت ریف فدراسیون جهانی کمابخانۀ دیجیما ی (شامل چهار محعور اساسعی
نیروی انسانی ،مجموع  ،خدمات و فناوری) و با مرور ممون و منابع مرتبط و با اعمال نظر ممخصصان حوزه تهیع
شد .جام ۀ رماری پژوهش مدیران کمابخان های مرک ی دانشگاههای دو می شهر تهران بودند.
یافتهها :از سوی جام ۀ رماری  43عامل مطرحشده در این پژوهش ،همگی مؤثر قلمداد شدند .معؤثرترین ععاملی
ک برای توس ۀ کمابخان هعای دیجیمعا ی ایعران معدنظر قعرار گرفعت ،عامعل رمعوزش نیروهعای داخلعی در کنعار
برونسپاری برخی از ف ا یتها ب ممخصصان حوزۀ کمابخانۀ دیجیمعا ی بعود و مهع تعرین راهکعار بعرای ارتقعای
خدمات ،رگاهی و ا گوبرداری از تجربیات برتر داخلی و بینا مللی (با کسب باالترین رتبعۀ یکعرت 4/83از  5در
طیف یکرت) است و ت یین سطوح دسمرسی ب اطالعات کمابخانۀ دیجیما ی (با کسب پعایینتعرین رتبعۀ یکعرت
 3/33از  5در طیف یکرت) ک اهمیتترین عامل بود .تفاوت م ناداری بین دیدگاه مدیران مورد مطا ع  ،نسعبت
ب راهکارهای مؤثر بر توس ۀ خدمات و فناوری سیسم کمابخانۀ دیجیما ی وجود دارد.
اصالت  /ارزش :پژوهش حاضر ج و او ین پژوهشهایی است ک ب شناسایی عوامل معؤثر بعر توسع ۀ سیسعم
کمابخانۀ دیجیما ی میپردازد .شناسایی این عوامل شاید نقش بسیار مهمی در پیشرفت و بهبود امعور کمابخانع هعای
دیجیما ی ایفا کند.
واژههای کلیدی :توس ۀ سیسم  ،خدمات ،دانشگاههای دو می ،شهر تهران ،فناوری ،کمابخان های دانشگاهی،
کمابخانۀ دیجیما ی ،مجموع  ،مدیران اطالعاتی ،نیروی انسانی.
 .1عضو هیأت علمی گروه عل اطالعات و دانششناسی دانشگاه ق
 .2کارشناس ارشد عل اطالعات و دانششناسی دانشگاه ق

Ynorouzi@gmail.com
jafarinayere@gmail.com

391

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دورة  ،48شمارة  ،3پاییز 1393

مقدمه
پژوهش و توليد علم و فناوری از مهمترين عناصر رشدد و توعد ۀ اقتصدایی اجتمداعی فرهنگدی
صن تی و عياعی ملتها محسوب میشوی .توفيق یر اين زمينهها برای کشورهای یر حال توع ه از
جمله ايران یر صورتی محقق میشوی که زيرعاختهای الزم بدرای توعد ۀ شدک ۀ علمدی کشدور
فراهم شوی .یر اين زمينه یانشگاهها مؤعسات آموزشی و پژوهشی موظفند ضمن اتصال بده شدک ۀ
مزبور محتوای علمی و ام انات نرمافزاری و عختافزاری خوی را با رعايت اعتانداریهای الزم بر
روی شک ه قرار یهندد ققدانون برنامدۀ پدنمم توعد ۀ جمهدوری اعدممی ذيد مدایۀ  .)46از ايدنرو
بهمنظور حمايدت روزافدزون از زيربندای محتدوای علمدی کشدور کتابخاندههدای تخصصدی ملدی
یانشدگاهی بدهويدژه کتابخاندههدای مرکدزی یانشدگاههدا بدهعندوان هماهند کننددۀ کتابخاندههدای
یانش دهای خوی را ملزم مییانند کده از طريدق عيسدتم کتابخاندۀ یيميتدالی یعترعدی بده مندابو و
خدمات اطمعاتی از راه یور را فراهم آورند .همانگونه که کاریان نشاطی ق )1382مطرح میکند
اين امر به توع ۀ یامنۀ وعي ی از ممموعهها و خدمات کتابخانۀ یيميتالی منمر شده اعت .یر عدين
حال پروژههای تحقيقی و توع ۀ عيستمهای کتابخانۀ یيميتالی نيز یر حال ش وفايی هستند.
عموه بر اين ضرورتهايی وجوی یاری که لزوم توع ۀ کتابخانههای یيميتالی را بيشدتر نمايدان
میکند .از جملۀ اين ضرورتها اشاعۀ آعان اطمعدات فدارا از محددویيتهدای زمدانی و م دانی
اعت .همانطور که جی وان 1ق )2004بيان میکند توع ۀ عطوح آموزشدی یر حدوزههدای علمدی
ي ی از اقتصاییترين مزايای توع ۀ کتابخانۀ یيميتالی اعدت .از عدوی یيگدر یر توعد ۀ کتابخاندۀ
یيميتالی عواملی یخي هستند .اين عوام را مدیتدوان یر ت ريدا ارا دهشدده بدهوعديلۀ فدراعديون
کتابخانههای یيميتالی 2ق )1999که ي ی از پراعتنایترين ت اريا اين حوزه اعت نيز مشاهده کری
قتساکوناس و پاپاتئویور .)2009 3بنا بر آنچه که از اين ت ريا برمیآيد عوامد مدؤثر بدر توعد ۀ
کتابخانه های یيميتالی شام نيروی انسانی ممموعه خدمات و فناوری اعدت قندوروزی .)1390
از اينرو توع ۀ همهجانکۀ کتابخانۀ یيميتالی نيازمند توجه به هر يد از ايدن عوامد خواهدد بدوی.
بنددابراين عيسددتم جددامو کتابخان دۀ یيميتددالی یر برگيرندددۀ تمددامی ايددن عوام د اعددت کدده بايددد یر
برنامهريزی های مربوط به طراحی و توع ۀ آن یر موری هر يد از محورهدا یقدت کدافی صدورت
گيری قنوروزی  .)1383بررعیها نشان می یهد کده بدا وجدوی توليدد مناعد علدم و تحقيقدات یر
یانشگاه های ايران آنها یر مستندعازی و ا نتشار اطمعات و محتوای مدرتک بدا ايدن توليدد یاندش
چندان موفق نيستند .اين مسئله بيش از پيش بحث توع ۀ عيستم کتابخانۀ یيميتالی را بهعنوان نمدای
توليد محتوا و انتشار یانش یر اين مراکز يایآوری میکند.
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از عوی یيگر از آنمدا کده راهانددازی عيسدتمهدای کتابخاندۀ یيميتدالی و توعد ۀ آن نيازمندد
مقدماتی اعت آشنايی با یيدگاه مديران یر زمينۀ توع ۀ کتابخانۀ یيميتدالی یر ايدن مراکدز بسديار
مهم بهنظر میرعد .هر چند توع ۀ کتابخانههای یيميتدالی را مدیتدوان از یيددگاههدای یيگدری از
جمله فناوری محتوا و خدمات نيز مدنظر قرار یای کده خدارا از بحدث پدژوهش حاضدر اعدت .از
اينرو پژوهش حاضر شناعايی عوام مؤثر بر توع ۀ عيستم کتابخانۀ یيميتدالی مکتندی بدر یيددگاه
مديران کتابخانۀ مرکزی یر شش یانشگاه یولتی شهر تهران قشام یانشگاه تهران صن تی شريا
شهيد بهشتی صن تی اميرککير تربيت مدرس و پيام نور تهران) را مدد نظدر قدرار یایه اعدت .نتداي
حاص از اين پدژوهش بده افدرای مسدئول کمد مدیکندد تدا قکد از هدر گونده اقددامی بتوانندد یر
برنامهريزیها و انتخاب خوی تصميمات بهتری را اتخاذ کنند.

پرسشهای پژوهش
 .1از یيدگاه مديران عوام مؤثر یر زمينۀ توع ۀ نيروی انسانی یر عيستم کتابخانههدای یيميتدالی
موری مطال ه کدامند؟
 .2از یيدگاه مديران عوام مؤثر یر زمينۀ توع ۀ ممموعه یر عيسدتم کتابخاندههدای یيميتدالی
موری مطال ه کدامند؟
 .3از یيدگاه مديران عوام مؤثر یر زمينۀ توع ۀ خدمات یر عيسدتم کتابخاندههدای یيميتدالی
موری مطال ه کدامند؟
 .4از یيدگاه مديران عوام مؤثر یر زمينۀ توع ۀ فنداوری یر عيسدتم کتابخاندههدای یيميتدالی
موری مطال ه کدامند؟

فرضیۀ پژوهش
 .1تفدداوت م ندایاری بدين یيدددگاه مددديران کتابخاندۀ مرکددزی بدده تف يد

یانشددگاههددا نسددکت بدده

راه ارهای ارتقای خدمات وجوی نداری.
 .2تفاوت م نایاری بين یيدگاه مديران کتابخاندۀ مرکدزی بده تف يد
راه ارهای ارتقای فناوری وجوی نداری.

یانشدگاههدا نسدکت بده


روششناسی پژوهش

پژوهش از نوع کاربریی اعدت کده بده روپ پيمايشدی– تحليلدی صدورت گرفتده اعدت .جام دۀ
پژوهش را مديران کتابخانۀ مرکزی یانشدگاههدای یولتدی شدهر تهدران تشد ي مدییهندد کده ايدن

393

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دورة  ،48شمارة  ،3پاییز 1393

کتابخانهها شام کتابخانههايی هسدتند کده از ندرمافزارهدای کتابخاندههدای یيميتدالی مانندد نوعدا
پارسآذرخش پروانپدژوه پداپيروس پيدام مشدر ،وعدتا و ارم اعدتفایه مدیکنندد کده طکدق نظدر
متخصصان از لحاظ توع ه نسکت به عاير نرمافزارها یر وض يت بهتری قرار یارندد يدا اين ده یارای
نرمافزارهای خویعاختهاند .پس از بررعیهای مقدماتی از بين یانشگاههای یولتی شهر تهران تنها
 8یانشگاه تهران صن تی شريا صن تی اميرککير علم و صدن ت تربيدت مددرس شدهيد بهشدتی
مال اشتر و پيام نور تهران بهعنوان جام ه انتخاب شدند .4یایههای موری نياز پژوهش با اعتفایه از
پرعشنامۀ محققعاختۀ مکتنی بر مرور متون و منابو مرتک تنظيم شدد .بدرای ت يدين روايدی محتدوا
پرعشنامه بر نق یقيق هر ي از عوام يافتشده یر پدژوهشهدا و مطال دات پيشدين و همچندين
یريافت نظر متخصصان نهايی مکتنی شد.
پرعشنامه یارای یو بخش "اطمعات فدریی" و "راه ارهدای پاعدخگويان بدرای توعد ۀ موفدق
کتابخانههای یيميتالی" بوی .یر بخش راه ارهای توع ۀ کتابخاندههدای یيميتدالی بدر اعداس مطال دۀ
متون تمامی راه ارهای احتمالی مکتنی بر پرعدشهدای اعاعدی پدژوهش یعدتهبنددی و ارا ده شددند.
عکارتها بر اعاس مقياس لي رت تنظيم شدند و طی آن از پاعدخگويان خواعدته شدد تدا ميدزان مدؤثر
بوین هر ي از عکارتها را یر توع ۀ کتابخانۀ یيميتالی یر چارچوب گزينههای اصمً يا بسديارکم
کم متوع زيای بسيار زيای اعمم کنند .یر مقياس بهکار گرفتهشده گزينهها بهترتي نمايانگر 2 1
 4 3و  5و رتکۀ گزيندههدای بدی پاعد صدفر اعدت .بدا توجده بده ارزپ م دانی هدر گزينده و فراواندی
مشاهدهشده رتکۀ لي رت آن ت يين شد .با توجه به حداق  0و حداکثر  5مقياس اگدر ميدانگين وزندی
رتکۀ لي رت هر ي از عکارتها يا پرعشها  2/5به باال ي نی متوع زيای و بسيار زيای بوی ي ندی آن
عکارت يا پرعش قعام ) از نظر پاعخگويان جزو راه ارهای مؤثر بر توع ۀ عيستم کتابخانۀ یيميتالی
اعت و اختصاص رتکه های  2/5و کمتر از آن به ي عکارت يا پرعش قعام ) مکدين آن اعدت کده از
نظر پاعخگويان آن عام یر توع ۀ عيستم کتابخاندۀ یيميتدالی مدؤثر نيسدت .یر پايدان بدرای عدنمش
ميزان پايايی پرعشنامه از آمارهای که اين م يار را نشدان مدییهدد ي ندی «ضدري آلفدای کرونکدا »
اعتفایه شد .بر اعاس یایههای گریآوریشده اين آمداره بدرای پرعدشنامده م دایل  0/971بدوی کده
بيانگر وجوی پايايی باال بين عناصر موجوی یر اين پرعشنامه اعت.

پیشینۀ پژوهش
با توجه به بررعیهای صورت گرفته یر زمينۀ موضوع پژوهش تحقيقات اندکی وجوی یارندد کده
به طور جامو به اين موضوع پریاخته باشند .با اين حال می توان مواریی را يافت که به لحاظ ارتکاط
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بخشی از موضوع و شيوۀ کار مدرتک باشدند کده یر ایامده بيدان مدیشدوند .مداهرالنقش ق )1383یر
پاياننامۀ خوی روپهای توع ۀ منابو اطمعاتی ال تروني ی را یر  15کتابخانۀ یيميتالی شهر تهران
بررعی کری .بنا بر نتاي بهیعتآمده  92/5یرصد از کتابخانههای مدوری مطال ده از پدويش مندابو
حدوی  85یرصد از تهيۀ منابو بهصورت ال تروني ی حدوی  69/5یرصد از توليد منابو و عدرانمام
حدوی  77یرصد از کتابخانهها از اشتراك منابو یر توع ۀ منابو اطمعاتی ال تروني ی خوی اعتفایه
میکریند .مقيمی ق )1385یر پژوهشی نقش کتابداران یر توع ۀ کتابخانههای یيميتالی و طراحدی
کتابخانۀ ممازی یر واحدهای یانشگاه آزای اعممی شهر تهران را بررعی کری و به اين نتيمه رعيد
که کمکوی برگزاری یورههای آموزشی عدم آشنايی کافی کتابداران با مهارتهای جديدد و نکدوی
ام انات و تمهيزات جديد یر کتابخانههای موری مطال ه موانو اصلی یر مسير توع ۀ نيروی انسانی
هستند و از یيد کتابداران مدککور مدانو اصدلی یر مسدير ايمدای کتابخاندههدای یيميتدالی یيددگاه
نامناع مديران نسکت بده محدي یيميتدالی اعدت .کدوهیرعدتمی ق )1386یر "بررعدی وضد يت
خ مشیهای ممموعهگستری کتابخانههدای مرکدزی یانشدگاه هدای تحدت نظدارت وزارت علدوم
تحقيقدات و فنداوری و وزارت بهداشددت یرمدان و آمدوزپ پزشد ی" یريافدت کده  75/4یرصددد
کتابخانههای مرکزی یانشگاههای یولتی ايران فاقد راهنمايی برای خ مشی ممموعهگستری منابو
ال تروني ی هستند و  98/4یرصد مديران کتابخانههای مرکزی یانشگاههای یولتدی ايدران تددوين
اين خ مشی را بسيار ضروری مییانند از همين رو پيشنهای تهيۀ ي الگوی مناعد و کداربریی
را برای تمدامی کتابخانده هدای یانشدگاهی ايدران ارا ده یای .ندوروزی و بيدات ق )1390یر پژوهشدی
خدمات کتابخانههای یيميتالی ايران و جهان را بهمنظور ارا ۀ خدمات پيشنهایی برای کتابخانههای
یيميتالی ايران بررعی کریند .يافته های پژوهش مکدين آن بدوی کده جام دۀ مدوری مطال ده خددمات
مختلفی را ارا ه مییهند که یر ک یر بين آنها خدمات جستوجو و کتابخانۀ شخصی بيشدترين و
کمترين بسامد را یاشتند .یر پايان پژوهش نيز خدمات پيشنهایی یر مسير توع ۀ کتابخانۀ یيميتالی
یاخلی م رفی شده بوی .یر حوزۀ توع ۀ محور فنداوری یر کتابخاندۀ یيميتدالی نظدری ق )1390یر
پژوهشی "امنيت اطمعات یر کتابخانههای یيميتالی ايران" را با هدف شناعايی چگونگی وض يت
امنيت اطمعات به روپ پيمايشدی  -تحليلدی یر  58کتابخاندۀ یيميتدالی ف دال یر ايدران بدر مکندای
اعتانداری  ISO/IEC 27002بررعی کری .بر اعاس يافتهها ميانگين امنيدت اطمعدات کتابخاندههدای
یيميتالی ايران  0/79قاز ميانگين ک  )1اعت و کتابخاندههدا از لحداظ امنيدت اطمعدات یر عدط
خوبی قرار یارند .یر پايان پيشنهای شد مديران کتابخانههای یيميتالی ايران قک از هرگونه اقددامی
برای توع ۀ مندابو کتابخاندههدای خدوی بدهمنظدور حصدول اطميندان بيشدتر از امنيدت ندرمافزارهدا و

395

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دورة  ،48شمارة  ،3پاییز 1393

های پدافند غيرعام و با مشارکت گروههدای

عختافزارهای موری اعتفایه با بهکارگيری ت ني
امنيتی نسکت به طراحی حممت ه ری اقدام کنند.
بدا بررعددی منددابو مدرتک و عددايتهددا و پايگداههددای اطمعدداتی و جسدتوجددو یر وب برخددی
پژوهش های خارجی مرتک با عوام مؤثر بر توع ۀ کتابخانه های یيميتالی يافت شد کده یر ایامده
بيان میشوند .باکری 5و هم ارانش ق )2002به شناعايی حوزههای چالشبرانگيدز یر زميندۀ توعد ۀ
ممموعۀ کتابخانههای یيميتالی یر مالزی پریاختند .يافتههای آنها نشان یای چدالشهدايی یر زميندۀ
جنکههای یعترعی و از جملده یعتر عدی کنسرعديومی بده مندابو ال تروني دی مسدا عدوی هزينده
تخصيص بویجه م يار انتخاب و ...یر زميندۀ توعد ۀ ممموعده وجدوی یاری .بدازوکی 6ق )2004یر
طرح پژوهشی خوی به بررعی یيميتالعازی ممموعههدای کتابخاندههدای یانشدگاهی یر انددونزی
پریاخت .يافتههای پژوهش وی نشان یای که از مهمترين چدالشهدايی کده یانشدگاههدا یر مراحد
توع ۀ عيستم کتابخانۀ یيميتالی خوی با آن روبهرو هستند کمکوی نيدروی انسدانی آمدوزپیيدده و
بویجۀ کافی اعت .کيم 7ق )2005یر رعالۀ یکتری خوی توع ۀ کتابخانههدای یيميتدالی م ندايی بدا
اعتفایه از ت ني های یایهکاوی را بررعی کری و نشان یای که ام ان یاری کتابخانههای یيميتالی

م نايی بهوعيلۀ نظامهای یایهکاوی بده کشدا اطمعدات مفيدد و پنهدان یر یاخد انکدوه اطمعدات
ذخيدرهشدده برریازندد .بدرای عداختن يد کتابخاندۀ یيميتدالی م ندايی اولدين کدار ايمدای عيسددتم
کتابخانهای ي رارچهای با ممموعهای از فرایایهها و عيستم جستوجدو و فندون یایهکداوی اعدت.
يانگوك و راعموعن 8ق )2006یر پژوهش خدوی بدا عندوان "شناعدايی مدواری الزم بدرای آمدوزپ
کتابداران یيميتالی آينده :بررعی عمل ری یر حال حاضر کتابخانه های تحقيقاتی اياالت متحدده و
ارا ۀ الگوهای تأمين نيرو بهصورت علمی"  123مددير کتابخاندۀ عودو انممدنهدای کتابخاندههدای
تحقيقاتی ق )ARLیر اياالت متحدۀ آمري ا را مخاط قرار یایند و به بررعی و شناعايی ف اليتها
و مهارت های کتابداران پریاختند تا بتوانند هر گونه ش افی را یر آموزپ آنها شناعدايی کنندد از
اينرو با تحلي پاع هدای حاصد از ن ظدر عدنمی اطمعدات الزم را یر مدوری ماهيدت شديوۀ کدار
کتابخانۀ یيميتالی و ويژگی های مشترك و الزم یانشدی و مهدارتی "کتابدداران یيميتدال"کسد
کریند .مکتندی بدر يافتده هدای پدژوهش طدرح آمدوزپ کتابخاندۀ یيميتدالی یر زميندههدای مهدارت
فهرعتنويسی و نمايهعازی ذخيرهعازی و توع ۀ ممموعۀ مکتنی بر نيازهای محي کدار واق دی از
ضروريات اعت .فمتلی و پراك 9ق )2009به بررعی و آزمون فرايندهای بهکاررفتده یر انتخداب و
ارزيابی منابو ال تروني ی کتابخانههای یانشگاهی پنسيلوانيا پریاختند و چگونگی برخدوری آنهدا بدا
مسئلۀ افزايش بیرويّۀ انتشارات ال تروني ی را بررعی کریند .يافتههای پژوهش فرضيۀ نويسندگان
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مقاله مکنی بر اثربخشی باالی فرايند ارزيابی منابو ال تروني ی یر روند توع ۀ مندابو ال تروني دی را
تأييد کری و اين مهم را بسيار الزم و ضدروری نشدان یای .محدابی 10ق )2010یر پژوهشدی بدا هددف
آگاهی از امنيت اطمعات از یيدگاه مديران عيستم و کاربران نهايی یر یانشگاه ايالتی فلوريدا بده
اين نتيمه رعيد که مديران عيستم تأکيد بيشتری بر تهديدهای خارجی و فنی نسکت بده تهديددهای
یاخلی و غيرفنی ق ناشی از عوام مختلا مانند یعترعی منابو رفتار با کاربران و رضدايت از ابدزار
فنی) یارند .بخش یوم که مربوط به بررعی کاربران نهايی بوی از نياز به آموزپ کاربران و ارتقای
آگاهیهای آنها ح ايت یاشت تا آنها بتوانند از خوی یر برابر تهديدهای امنيتدی محافظدت کنندد.
11
نتاي اين پژوهش بر اهميت عوام انسانی یر امنيت اطمعات تأکيد کری .بوچدان و مد منمدی
ق )2012با ارزيابی قابليتها و عویمندی خدمات بهداشت ملی بريتانيا ق )NHSبه اين نتيمه رعيدند
که گروه توع ه یر زمينۀ خدمات بايد بهطور مؤثر با کاربران ت ام یاشته باشند و با ت يه بر شواهد
يا تمربۀ قکلی نياز های آتی را یر زمينۀ توع ۀ خدمات تشخيص یهند .نيمدا و آیامدز 12ق )2013یر
پژوهشی بر اعاس  38مصاحکه با ذینف ان کليدی یر  10پروژۀ طراحی کتابخانۀ یيميتالی مت لق بده
عه یانشگاه آفريقايی یر کشورهای کنيا اوگاندا و آفريقای جنوبی به اين نتيمه رعديدند کده عده
گروه افرای اثربخشی را یر فرايند توع ۀ کتابخانۀ یيميتال افزايش مییهند اين افرای شام طراحان
عيستم متخصصان بدينرشدته ای و کتابددارانی هسدتند کده ام دان ت امد مشدارکتی کداربران را بدا
کتابخانۀ یيميتال بداال مدی برندد .فرنداريس و اعدموس 13ق )2014بده تمزيده و تحليد پيدایهعدازی
انمام شده یر م ماری عخت افزاری عيستم  FPGAبرای تأمين امنيت یر برابر حممت فيزي ی بدا
اعتفایه از جدايی منطقۀ اعتمای پریاختند .نتاي پدژوهش آنهدا نشدان یای کده بدرای افدزايش امنيدت
عيستم ان طافپکيری عختافزار و یر نظر گرفتن زيرعاختهای امنيتی الزم یر آن از ضروريات
اعت.
آنچه یر پيشينههای ذکدرشدده شدايان توجده اعدت اين ده هدر کددام از آنهدا تنهدا بدر ي دی از
محورهای توع ۀ کتابخانۀ یيميتالی تأکيد یاشتهاند و پژوهشی که بهصورت جامو هر چهار محدور
را شناعايی کند کمتر کار شده اعت .از اينرو بدهیليد پژوهشدی نکدوین برخدی مندابو و همچندين
رعايت اختصار یر ارا ۀ مطال برخی منابو موری اعتفایه برای تدوين پرعشنامۀ پژوهش یر قال
جدول  1ارا ه میشوی.

397

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دورة  ،48شمارة  ،3پاییز 1393

نيروی انسانی

عنوان عامل

جدول .1متون مورد استفاده در تهیۀ پرسشنامه

نویسنده

هدف پژوهش

یافتهها

طکيکی ق)1374؛
تساکوناس و پاپاتئویور
ق)2009

برنامهريزی
اعتراتژي یر
کتابخانۀ یيميتالی

یاشتن برنامۀ مدون برای توع ۀ کمّی و کيفی نيروی انسانی؛ تأمين بویجۀ
کافی

ماهاپاترا ق)1386
عليمانی ق)1387؛ یاورپناه
ق)1378
عرينيواعلو 14ق)2000
کورال 15ق)2010

ممموعه

آموزپ نيروهای یاخلی یر کنار برونعراری برخی از ف اليتها؛ افزايش
ت دای نيروی انسانی متخصص
ارتقای مهارت
کارکنان

همگامعازی مهارتهای فنی نيروهای شاغ با پيشرفتهای حوزۀ فناوری
برگزاری کارگاههای آموزشی بهمنظور ارتقای مهارت نيروهای شاغ ؛ یر
نظر گرفتن برنامههای آموزپ ضمن خدمت برای کارکنان بهصورت
یورهای
فراهم کرین ام ان ایامۀ تحصي کارکنان یر رشتههای مرتک

تدوين خ مشی مدون برای ممموعهعازی و تهيۀ منابو ال تروني ی؛ یر نظر
بررعی
ممموعهعازی یر گرفتن کميتۀ انتخاب ممزا و متش از متخصصان برای خريد و تهيۀ منابو
کمرك 16ق)2001
ال تروني ی؛ تأمين بویجۀ ممزا برای یعترعی به منابو و پايگاه اطمعاتی
کتابخانههای
رایفر ق)1390
م تکر بينالمللی
یيميتالی
خريد منابو ال تروني ی قبر اعاس اعتکار روزآمدی راحتی اعتفایه صحت
ت يين ممكهای
مطال ارتکاط موضوعی با نياز مخاط قيمت پوشش توانايیهای
یورانت ق)1389
خريد
جستوجو و عمل ریهای راب کاربر کيفيت پشتيکانیهای فنی)
بررعی توع ۀ
توليد منابو ال تروني ی با بهکارگيری ابزارهای مناع یيميتالعازی
منابو به روپ
عوعانا 17ق)2006
توليد
عليدوعتی و نظری ق )1385بررعی توع ۀ
عوويت یر کنسرعيومهای تأمين منابو بهويژه کنسرعيوم محتوای ملی؛
18
منابو به روپ
یيفيليس و کنستانس
یاشتن چارچوب قانونی و نظارتی یر ارتکاط با یيگر عازمانهای طرف مکایله
اشتراك منابو
ق)2006
بررعی توع ۀ
یاشتن م يار و قواعد مشخص برای اعتفایه از منابو رايگان وبی قاز جمله
جوی 19و هم اران ق )2006منابو به روپ
پايگاههای رايگانی مانند )DOAJ
اهدا
ارزشيابی یورهای ممموعۀ موجوی قاطمينان از صحت و کام بوین
ارزيابی منابو
مولينا 20ق)2004
اطمعات)؛ روزآمدعازی ممموعه
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عنوان عامل

ادامه جدول .1متون مورد استفاده در تهیۀ پرسشنامه

نویسنده

هدف پژوهش

یافتهها

محمدی فری ق)1385

حفاظت
اطمعات

مديريت اطمعات :پشتيکانی از اطمعات و تأمين امنيت اطمعات؛ ت يين
عطوح یعترعی به اطمعات؛ ي رارچهعازی امور مديريت اطمعات
کتابخانه قبهمنظور
جلوگيری از تداخ یر روند کاری عيستم کتابخانۀ یيميتالی)

یورواری و هم اران
ق)2000

ارا ۀ مدل ارزيابی
برای کتابخانۀ
یيميتالی

ارا ۀ خدمات موری نياز از طريق نظرعنمی کاربران

کورپنر عندر و
گريگرعن 21ق)2001

خدمات

کانيگام 22ق )2010و کاع
و مورندا 23ق)2012
عليرور حافظی قب)1390
یال بانرجی اعرالتی
ق)1392

آگاهی و الگوبریاری از تمربيات برتر یاخلی و بينالمللی
راه ارهای
ارتقای عط
خدمات

ي رارچهعازی
خدمات

افزايش تمهيزات و گسترپ ام انات موری نياز نرمافزاری ارتکاطی امنيتی
یر کتابخانه؛ افزايش ظرفيت شک ۀ کتابخانه قتأمين پهنای باند باال و اينترنت
پرعرعت)؛ ت مي تمهيزات رايانهای و عختافزاری یر عالهای آتی با یر
نظر گرفتن آخرين تغييرات فناوری
بهکارگيری عيستمی که ام ان جستوجوی واحد را یر ميان عيستمهای
اطمعاتی مختلا کتابخانه فراهم کند؛ ي رارچهعازی کتابخانههای یيميتالی
همموضوع تا با ي بار پریاخت هزينه ام ان اعتفایه از همۀ ممموعهها
فراهم شوی.

تکيين نقش
کربرا و هم اران 24ق )2003اعتانداریها یر
توع ۀ خدمات
تکيين جايگاه راب
انتخاب عازماندهی و مديريت نمايش اطمعات قانتخاب راب کاربر
کاربر یر توع ۀ
نوروزی ق)1392
کاربرپسند) یر کنار ارا ۀ عرويسهای جديد از جمله پورتال و وبمگ
خدمات
 25شناعايی عوام
تأمين عرعت موری نياز برای برقراری ارتکاطات راه یور؛ تأمين عرعت موری
مانين رغوان اع اتز
مؤثر یر توليد
نياز برای پریازپ اطمعات
ق)2008
اطمعات
اعتخدام نيروی آموزپیيده برای انتخاب نگهداری و ارتقای تمهيزات
عليرور حافظی و کريمی
عختافزار نرمافزار امنيتی عيستم
ق)1387
م ماری کتابخانۀ
یيميتالی
عازگاری عختافزارها و نرمافزارهای خريداریشده با تمهيزاتی که هم
عليرور حافظی قالا)1390
اکنون کتابخانه با آنها کار میکند

فناوری

پکيرپ و پايکندی به اعتانداریها برای ارا ۀ خدمات
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یافتههای پژوهش
پرسش اول :از یيدگاه مديران عوامد مدؤثر یر زميندۀ توعد ۀ نيدروی انسدانی یر کتابخاندههدای
یيميتالی کدامند؟
برای اين ه عوام مؤثر یر زمينۀ توع ۀ نيروی انسانی شناعايی شوی نظر مديران کتابخانههدای
مرکزی یر موری راه ارهای ارتقای وض يت نيروی انسانی پرعيده شد که نتداي آن یر جددول 2
آمده اعت:
جدول  .2توزیع فراوانی و رتبۀ لیکرت راهکارهای ارتقای وضعیت کارکنان کتابخانۀ دیجیتالی
بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

اصالً یا بسیار کم

3

2

1

0

0

4/33 0



2

4

0

0

0

4/33 0



2
1
2

3
5
3

1
0
1

0
0
0

0
0
0

4/17 0
4/17 0
 4/17 0

2

3

1

0

0

4/17 0



2

2

2

0

0

4/00 0



1
2

3
3

2
0

0
0

0
0

3/83 0
 3/67 1

بیپاسخ

3

3

0

0

0

4/50 0



رتبۀ لیکرت

آموزپ نيروهای یاخلی یر کنار برونعراری برخی از ف اليتها
تأمين بویجۀ کافی
اعمال عياعتهای تشويق و ترغي قیر نظر گرفتن تشويقی تمليد
از کارکنان نمونه)
همگامعازی مهارتهای فنی نيروهای شاغ با پيشدرفتهدای حدوزۀ
فناوری
یر نظر گدرفتن برنامدههدای آمدوزپ ضدمن خددمت بدرای کارکندان
بهصورت یورهای
تش ي کارگروههای تخصصی برای انمام یاین وظايا مختلا
فراهم کرین بستر مناع برای بروز خمقيت و نوآوری یر کارکنان
یاشتن برنامۀ مدون برای توع ۀ کمّی و کيفی نيروی انسانی
برگزاری کارگاههای آموزشدی بدهمنظدور ارتقدای مهدارت نيروهدای
شاغ
فراهم کرین بسدتر مناعد بدرای ان طدافپدکيری کارکندان یر برابدر
تغييرات الزم یر توع ۀ عيستم
فراهم کرین ام ان ایامۀ تحصي کارکنان یر رشتههای مرتک
افزايش ت دای نيروی انسانی متخصص

5
3

4
3

0
0

0
0

0
0

4/83 0
 4/50 0

عامل مؤثر

راهکارهای ارتقای وضعیت نیروی انسانی








بر اعاس نتاي حاصد از جددول  2از نظدر جام دۀ آمداری مهدمتدرين راه دار بدرای ارتقدای
وض يت نيروی انسانی آموزپ نيروهای یاخلی یر کنار برونعراری برخی از ف اليدتهدا بدا کسد
باالترين رتکه ق 4/83از  5یر طيا لي رت) و پس از آن تأمين بویجه و اعمال عياعتهای تشدويق
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و ترغي کارکنان با کس رتکۀ  4/5از  5یر طيا لي رت یر یرجۀ یوم اهميت جای گرفتند .یر
اين ميان کماهميتترين راه ار با کس پدايينتدرين رتکده ق 3/67از  5یر طيدا لي درت) افدزايش
ت دای نيروی انسانی متخصص اعت.
پاسخ پرسش دوم :از یيدگاه مديران عوام مدؤثر یر زميندۀ توعد ۀ ممموعده یر کتابخاندههدای
یيميتالی کدامند؟
برای شناعايی عوام مؤثر یر زمينۀ توع ۀ ممموعه از مديران کتابخانههای مرکزی یر موری
راه ارهای ارتقای ممموعه پرعيده شد که نتاي آن یر جدول  3آمده اعت:
جدول  .3توزیع فراوانی و رتبۀ لیکرت راهکارهای توسعۀ مجموعۀ کتابخانۀ دیجیتالی
بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

اصالً یا بسیار کم

3
3

3
2

0
1

0
0

0
0

4/50 0
 4/33 0

3

2

1

0

0

4/33 0



2

3

1

0

0

4/17 0



2

3

1

0

0

4/17 0



2

2

2

0

0

4/00 0



2

3

0

1

0

4/00 0



2

1

3

0

0

3/83 0



1

3

1

0

0

3/33 1



بیپاسخ

3

3

0

0

0

4/50 0



رتبۀ لیکرت

تدوين خ مشی مدون برای ممموعهعازی و تهيۀ منابو ال تروني ی
توليد منابو ال تروني ی با بهکارگيری ابزارهای مناع یيميتالعازی
روزآمدعازی ممموعه
یاشتن چارچوب قدانونی و نظدارتی یر ارتکداط بدا یيگدر عدازمانهدای طدرف
مکایله
مديريت اطمعات :پشتيکانی از اطمعات و تأمين امنيت اطمعات
عوويت یر کنسرعيومهای تأمين منابو بهويژه کنسرعيوم محتوای ملی
ارزشدديابی یورهای ممموعددۀ موجددوی قاطمينددان از صددحت و کامدد بددوین
اطمعات)
ي رارچهعدازی امدور مدديريت اطمعدات کتابخانده قبدهمنظدور جلدوگيری از
تداخ یر روند کاری عيستم کتابخانۀ یيميتالی)
خريد منابو ال تروني ی قبر اعاس اعتکار روزآمدی راحتی اعدتفایه صدحت
مطالد ارتکدداط موضددوعی بددا نيدداز مخاطد قيمددت پوشددش توانددايیهددای
جستوجو و عمل ریهای راب کاربر کيفيت پشتيکانیهای فنی)
یر نظر گرفتن کميتۀ انتخداب ممدزا و متشد از متخصصدان بدرای خريدد و
تهيۀ منابو ال تروني ی
تأمين بویجۀ ممزا برای یعترعی به منابو و پايگاه اطمعاتی م تکر بينالمللی
یاشتن م يار و قواعد مشدخص بدرای اعدتفایه از مندابو رايگدان وبدی قاز جملده
پايگاههای رايگانی مانند )DOAJ
ت يين عطوح یعترعی به اطمعات

4
4
4

2
2
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4/67 0
4/67 0
 4/67 0

عامل مؤثر

راهکارهای ارتقای مجموعه
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بر اعاس نتاي حاصد از جددول  3از نظدر جام دۀ آمداری مهدمتدرين راه دار بدرای ارتقدای
ممموعۀ موری پژوهش تدوين خ مشی مدون برای ممموعهعازی و تهيۀ منابو ال تروني ی توليد
مندابو ال تروني دی بددا بدهکددارگيری ابزارهددای مناعد یيميتددالعددازی و روزآمدعددازی ممموعدده
مهمترين عام با کس باالترين رتکه ق 4/67از  5یر طيدا لي درت) و کدماهميدتتدرين عامد بدا
کس

پايينترين رتکه ق 3/33از  5یر طيا لي رت) ت يين عطوح یعترعی به اطمعات اعت.

پاسخ پرسش سوم :از یيدگاه مديران عوام مدؤثر یر زميندۀ توعد ۀ خددمات یر کتابخاندههدای
یيميتالی کدامند؟
برای شناعايی عوام مؤثر بر توع ۀ خدمات کتابخانۀ یيميتالی از مديران کتابخانههدای مرکدزی
یر موری راه ارهای ارتقای خدمات پرعيده شد که نتاي آن یر جدول  4مشاهده میشوی:
جدول  .4توزیع فراوانی و رتبۀ لیکرت راهکارهای توسعۀ خدمات کتابخانۀ دیجیتالی
بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

اصالً یا بسیار کم

4

2

0

0

0

4/67 0



4

1

1

0

0

4/50 0



3

3

0

0

0

4/50 0



3

3

0

0

0

4/50 0



3

3

0

0

0

4/50 0



3

2

1

0

0

4/33 0



افزايش ظرفيت شک ۀ کتابخانه قتأمين پهنای باند باال و اينترنت پرعرعت)

2

3

0

1

0

4/33 0



ارا ۀ خدمات موری نياز از طريق نظرعنمی کاربران
ت ام مناع کتابخانه با متخصصان رشتههای یرگير یر فرايندد طراحدی و
توع ۀ کتابخانۀ یيميتالی

2

3

1

0

0

4/17 0



1

4

1

1

0

4/00 0
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بیپاسخ

4

2

0

0

0

4/67 0



رتبۀ لیکرت

4

2

0

0

0

4/67 0



آگاهی و الگوبریاری از تمربيات برتر یاخلی و بينالمللی
بددهکددارگيری عيسددتمی کدده ام ددان جسددتوجددوی واحددد را یر ميددان
عيستمهای اطمعاتی مختلا کتابخانه فراهم کند
پکيرپ و پايکندی به اعتانداریها برای ارا ۀ خدمات
انتخاب عازماندهی و مديريت نمدايش اطمعدات قانتخداب رابد کداربر
کاربرپسند) یر کنار ارا ۀ عرويسهای جديد از جمله پرتال و وبمگ
یاشتن برنامهريزیهای کوتاهمدت و بلندمدت برای توع ۀ خدمات
تأمين بویجۀ کافی برای پریاخت هزيندۀ یعترعدی پيوعدته بده پايگداههدای
اطمعاتی و انتقال ال تروني ی اطمعات
ت مي تمهيزات رايانهای و عدختافدزاری یر عدالهدای آتدی بدا یر نظدر
گرفتن آخرين تغييرات فناوری
ي رارچهعازی کتابخانههای یيميتالی همموضوع تا بدا يد بدار پریاخدت
هزينه ام ان اعتفایه از همۀ ممموعهها فراهم شوی
افزايش تمهيزات و گسدترپ ام اندات مدوری نيداز ندرمافدزاری ارتکداطی
امنيتی یر کتابخانه

عامل مؤثر

5

1

0

0

0

4/83 0



راهکارهای ارتقای خدمات
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بر اعاس نتاي حاص از جدول 4از نظر جام ۀ آماری مهمترين راه ار برای ارتقای خدمات
آگاهی و الگوبریاری از تمربيات برتر یاخلی و بينالمللی بدا کسد بداالترين رتکده ق 4/83از  5یر
طيا لي رت) و بهکدارگيری عيسدتمی کده ام دان جسدتوجدوی واحدد را یر ميدان عيسدتمهدای
اطمعاتی مختلا کتابخانه فراهم کند و پدکيرپ و پايکنددی بده اعدتانداریها بدرای ارا دۀ خددمات
انتخاب عازماندهی و مديريت نمايش اطمعات قانتخاب راب کاربر کاربرپسدند) یر کندار ارا دۀ
عرويسهای جديد از جمله پرتال و وبمگ قبا کس رتکۀ  4/67از  5یر طيا لي درت) و یاشدتن
برنامهريزیهای کوتاهمدت و بلندمدت برای توع ۀ خدمات تدأمين بویجدۀ کدافی بدرای پریاخدت
هزينۀ یعترعی پيوعته به پايگاههای اطمعاتی و انتقدال ال تروني دی اطمعدات ت ميد تمهيدزات
رايانهای و عختافزاری یر عالهای آتی با یر نظر گرفتن آخرين تغييرات فناوری ي رارچهعازی
کتابخانههای یيميتالی هم موضوع تا با ي بار پریاخت هزينه ام ان اعدتفایه از همدۀ ممموعدههدا
فددراهم شددوی قبددا کسدد رتکددۀ  4/50از  5یر طيددا لي ددرت) یر جايگدداه ب دددی جددای گرفتنددد.
کماهميتترين راه ار با کس پايينترين رتکههدا ارا دۀ خددمات مدوری نيداز از طريدق نظرعدنمی
کاربران با کس رتکۀ  4/17از  5یر طيا لي رت و ت ام مناع کتابخانه با متخصصان رشتههدای
یرگير یر فرايند طراحی و توع ۀ کتابخانۀ یيميتالی و افزايش ظرفيت شک ۀ کتابخانه قتأمين پهنای
باند باال و اينترنت پرعرعت) با کس رتکۀ  4از  5یر طيا لي رت هستند.
پاسخ پرسش چهارم :از یيدگاه مديران عوام مؤثر یر زمينۀ توعد ۀ فنداوری یر کتابخاندههدای
یيميتالی کدامند؟
برای شناعايی عوام مؤثر یر زمينۀ توع ۀ فناوری کتابخانۀ یيميتالی از مديران کتابخانههدای
مرکزی یر موری راه ارهای ارتقای فناوری پرعيده شد که نتاي آن یر جدول  5یيده میشوی.
بر اعاس نتاي حاص از جددول  5از نظدر جام دۀ آمداری کدماهميدتتدرين راه دار ارتقدای
فناوری تأمين عرعت موری نياز برای برقراری ارتکاطات راه یور با کس پايينترين رتکه ق 4/50از
 5یر طيا ل ي رت) اعت و عاير مواری از یرجۀ اهميت باال و ي سانی برای مديران برخوریارند.
دانشگاههاا

فرضیۀ اول :تفاوت معناداری بین دیدگاه مدیران کتابخانۀ مرکزی به تفکیک
نسبت به راهکارهای ارتقای خدمات وجود ندارد.
برای آزمون فرضيۀ اول از آزمون مربدو کدا یر عدط اطميندان  95یرصدد اعدتفایه شدد .نتداي یر

جدول  6نشان یایه شده اعت.
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جدول .5توزیع فراوانی و رتبۀ لیکرت راهکارهای ارتقای فناوری در کتابخانۀ دیجیتالی
بسیار زیاد

زیاد

متوسط

بیپاسخ
اصالً یا بسیار
کم
کم

رتبۀ لیکرت

یاشتن برنامهريزیهای کوتداهمددت و بلنددمددت بدرای توعد ۀ فنداوری یر
کتابخانۀ یيميتالی
تأمين بویجۀ کافی برای ارتقای فناوری یر کتابخانه قباتوجه بده گسدترۀ ارا دۀ
خدماتی که کتابخانۀ یيميتالی قرار اعت ارا ه کند ق)WAN & LAN
تأمين عرعت موری نياز برای پریازپ اطمعات
اعتخدام نيروی آموزپیيده برای انتخاب نگهدداری و ارتقدای تمهيدزات
عختافزار نرمافزار و امنيتی عيستم
عازگاری عختافزارها و نرمافزارهای خريداریشده با تمهيزاتی کده هدم
اکنون کتابخانه با آنها کار میکند
تأمين عرعت موری نياز برای برقراری ارتکاطات راه یور

عامل مؤثر

راهکارهای ارتقای فناوری

4

2

0

0

0

4/67 0



4

2

0

0

0

4/67 0



4

2

0

0

0

4/67 0



4

2

0

0

0

4/67 0



4

2

0

0

0

4/67 0



3

3

0

0

0

4/50 0



جدول  .6نتایج آزمون مجذور کا در تعیین رابطۀ معناداری بین دیدگاه مدیران نسبت به راهکارهای ارتقای
خدمات سیستم مورد مطالعه
پاعخگو قمديران کتابخانه
مرکزی یانشگاه)

ت دای مشاهدهشده

ت دای موری انتظار

اندازۀ ممکور کا

ت دای مشاهدهشده

ت دای موری انتظار

اندازۀ ممکور کا

ت دای مشاهده شده

ت دای موری انتظار

اندازۀ ممکور کا

ت دای مشاهدهشده

ت دای موری انتظار

اندازۀ ممکور کا

404

بسيار زيای

جمو ممکور کا

تهران
صن تی
شريا
شهيد
بهشتی
صن تی
اميرککير
تربيت
مدرس
پيام نور
جمو

راهکارهای ارتقای خدمات
متوع
زيای

کم

4

6/33

0/86

6

4/38

0/28

1

0/7

0/17

1

0/2

4/17

5/48

6

6/33

0/02

4

4/38

0/14

2

0/7

2/67

0

0/2

0/17

3

12

6/33

5/7

0

4/38

4/83

0

0/7

0/67

0

0/2

0/17

10/92

7

6/33

0/07

5

4/38

0/01

0

0/7

0/67

0

0/2

0/17

0/92

1

6/33

0/49

10

4/38

5/52

1

0/7

0/17

0

0/2

0/17

6/35

8
38

6/33
38

0/44
7/58

4
29

4/38
29

0/14
10/51

0
4

0/7
0/7

0/67
5

0
1

0/2
1

0/17
5

1/42
28/09

درجۀ رزادی

15

مقدار رمارۀ مجذور کا

25

مقدار محاسب شده

28/9
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فرضیۀ دوم :تفاوت معناداری بین دیدگاه مدیران کتابخانۀ مرکزی باه تفکیاک
دانشگاهها نسبت به راهکارهای ارتقای فناوری وجود ندارد.

برای آزمون فرضيۀ یوم نيز از آزمون مربو کا یر عط اطمينان  95یرصد اعتفایه شدد .نتداي یر
جدول  7نشان یایه شده اعت.
چنان ه یر جدول  7مشاهده میشوی با توجه به مقدار محاعکهشده که برابدر  20/83و بيشدتر از
 11/1اعت فرض صفر آزمون ری میشوی .به ايدنترتيد تفداوت م ندایاری بدين نگدرپ مدديران
کتابخانۀ مرکزی به تف ي یانشگاهها نسکت به راه ارهای ارتقای فناوری وجوی یاری و یر نتيمه
فرضيۀ یوم پژوهش ری میشوی.
جدول  .7نتایج آزمون مجذور کا در تعیین رابطۀ معناداری بین دیدگاه مدیران نسبت به راهکارهای ارتقای
فناوری سیستم مورد مطالعه

پاعخگو قمديران کتابخانۀ
مرکزی یانشگاه)

ت دای مشاهدهشده

ت دای موری انتظار

اندازۀ ممکور کا

ت دای مشاهدهشده

تهران
صن تی شريا
شهيد بهشتی
صن تی اميرککير
تربيت مدرس
پيام نور
جمو

5
2
6
4
0
6
23

3 83
3 83
3 83
3 83
3 83
3 83
23

0/36
0/88
1/22
0/01
3/83
1/22
7/52

1
4
0
2
6
0
13

2/17
2/17
2/17
2/17
2/17
2/17
13

0/63
1/55
2/17
0/01
6/78
17/2
13/31

یرجۀ آزایی

جمو ممکورکا

ت دای موری انتظار

زيای
اندازۀ ممکور کا

راهکارهای ارتقای فناوری
بسيار زيای

0/98
2/43
3/39
0/02
10/62
3/39
20/83

5

مقدار آمارۀ ممکور کا

11/1

مقدار محاعکهشده

20/83
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بحث و نتیجهگیری
وجوی عيستم کتابخانۀ یيميتالی یر هر کتابخانه يا مرکز اطمعرعانی فص جديدی یر ارا ۀ خدمات
جديد و تحول گستریهای یر نوع رواب کتابخانه با کاربران خوی و نيز با عاير کتابخاندههدا و مراکدز
اطمعرعانی محسوب میشوی .از آنما که محي های یانشگاهی پيوعته یر حال رشدند و کتابخانههدا
ي ی از مهمترين منابو یعترعی به اطمعات بدرای یانشدمويان بدهحسداب مدیآيندد؛ تدمپ یر زميندۀ
توع ۀ کتابخانۀ یيميتالی برای کتابخانۀ یانشگاهی از اهميت فراوانی برخوریار اعت .همدانطدور کده
ضيای پرور ق )1387مطرح میکندد ايدن امدر ضدرورت بيدنش یيميتدالی یر بدين مدديران و مسدئوالن
کتابخانههای مرکزی قکه متوليان اطمعرعانی یر یانشگاهها شناخته میشدوند) را مدیرعداند .یر ايدن
پژوهش تمپ شد تا یيدگاه مديران کتابخانههای مرکزی یانشگاههای یولتدی شدهر تهدران یر زميندۀ
عوام مؤثر بر توع ۀ کتابخانۀ یيميتالی بررعی شوی .براعاس يافتههای پژوهش مهمترين عام بدرای
ارتقای وض يت نيروی انسانی یر مسير توع ۀ کتابخانۀ یيميتالی آمدوزپ نيروهدای یاخلدی یر کندار
برونعراری برخی از ف اليتها قبا کس رتکۀ  4/83از  5یر طيا لي رت) اعت و پدس از آن بویجده
قبا کس رتکۀ  4/5از  5یر طيا لي رت) یر یرجدۀ یوم اهميدت قدرار یاری .ايدن نتداي بدا يافتدههدای
پددژوهش رایفددر ق)1390؛ مقيمددی ق)1385؛ بددازوکی ق )2004و کددمرك ق )2001همسددو اعددت کدده
یريافتهاند مهمترين چالشها و محدویيتهدايی کده یانشدگاههدا یر مراحد توعد ۀ عيسدتم کتابخاندۀ
یيميتالی خوی با آن روبهرو هستند کمکوی نيروی انسانی آموزپیيده و بویجدۀ کدافی اعدت .امدا یر
بررعی صورتگرفته مديران مککور اعتقای چندانی به افزايش ت دای نيروی انسانی متخصص نداشتند.
اين یر حالی اعت که برای توع ۀ ممموعه خددمات فنداوری کتابخاندۀ یيميتدالی و نيدروی انسدانی
متخصص جايگاه ويژهای یارند به همين یلي نکايد از تأکيد بر اين مقوله غاف ماند.
همچنددين یر مسددير توع د ۀ ممموعدده تدددوين خ د مشددی بددرای ممموعددهعددازی توليددد منددابو
ال تروني ی با بهکارگيری ابزارهای مناعد یيميتدالعدازی و روزآمدعدازی ممموعده بدا کسد
باالترين رتکه ق 4/67از  5یر طيا لي رت) مهمترين عوام شناخته شدند .اين یر حالی اعدت کده
يافتههای کوهی رعتمی ق )1386نشان یای کده  75/4یرصدد کتابخاندههدای مرکدزی یانشدگاههدای
یولتی ايران یارای اين خ مشی نکویهاند .با توجه به اين ه کتابخاندههدای یيميتدالی یر ايدران نوپدا
هستند و هزينۀ بهنسکت بااليی برای ايمای آنها و تهيۀ منابو یيميتالی الزم اعت و هزينههای آتی آن
برای قرار گرفتن و حفاظت یر ممموعه نيز کم نيستند وجوی خ مشی مدون بدرای جلدوگيری از
اشددتکاهات مددوازیکدداریهددا و کارهددای ت ددراری و صددرف زمددان و هزيندۀ اضددافه و راهددی بددرای
پاعخگويی به ابهامات بسيار ضروری بهنظر میرعد .از عويی يافتههای ماهرالنقش ق )1383و براون
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ق )2001نشان یای که بيشتر جام ۀ آماری موری مطال ۀ آنها از شيوۀ پدويش بدرای ممموعدهگسدتری
بهره بریهاند .از اينرو مديران موری مطال ۀ اين پژوهش همسو با يافتههای مولينا ق )2004و عوعدانا
ق )2006بهکارگيری ابزارهای مناع یيميتالعازی را یر مسير ممموعهگستری بسديار مهدم تلقدی
کریهاند بنابراين میتوان گفت که پويش نقش پررنگی یر ممموعدهگسدتری کتابخاندۀ یيميتدالی
یاری .کماهميتترين عام یر اين زمينه با کسد پدايينتدرين رتکده ق 3/33از  5یر طيدا لي درت)
ت يين عطوح یعترعی به اطمعات بوی که با يافتههای محابی ق )2010همسوعت .بنابراين يافتههای
پژوهش حاضر توجه مسئوالن را به اين مسئله یر کتابخانههای یيميتالی ايران جل میکند.
مهمترين عام یر ارتقای عط خدمات یر کتابخانههای یيميتالی آگاهی و الگدوبدریاری از
تمربيات برتر یاخلی و بينالمللی با کس باالترين رتکه ق 4/83از  5یر طيا لي رت) شناخته شدد.
يافتههای مککور مکين اين حقيقت هستند کده مدديران مدوری مطال ده بدرای تمربيدات موفدق ارزپ
قا لند .بهکارگيری عيستمی که ام ان جستوجوی واحد را یر ميان عيستمهای اطمعاتی مختلا
کتابخانه فراهم کند قايمای کتابخانههای یيميتالی ي رارچه) و پدکيرپ و پايکنددی بده اعدتانداریها
برای ارا دۀ خددمات انتخداب عدازماندهی و مدديريت نمدايش اطمعدات قانتخداب رابد کداربر
کاربرپسند) یر کنار ارا ۀ عرويسهای جديد از جمله پورتال و وبمگ قبدا کسد رتکدۀ  4/67از 5
یر طيا لي رت) نيز یر جايگاه یوم اهميت قرار گرفتند .اين یر حالی اعت که از نظر جام ۀ موری
مطال ه یر مسير توع ۀ خدمات نظرعدنمی از کداربران و ت امد مناعد کتابخانده بدا متخصصدان
رشتههای یرگير یر فرايند طراحی و توع ۀ کتابخانۀ یيميتالی از کماهميتترين مواریی اعت که
بايد موری توجه قرار گيری .ضمن اين ه هدف نهدايی کتابخاندۀ یيميتدالی تدأمين رضدايت کداربران
اعت و بدون بهره برین از نظرات کاربران و متخصصان اين حوزه که بر نيازهدای واق دی کداربران
اشراف یارند نمیتوان به اين هدف رعيد .از طرفی بر اعاس نتاي پدژوهش یورواری و هم داران
ق )2000مکنای ارا ۀ خدمات کتابخانههای یيميتالی بايد نيازهای آيندۀ کاربران باشد.
یر پايان برای توع ۀ فناوری افزايش مداوم عط بویجه متناع با گسترۀ خدمات ارا هشده
یاشتن برنامهريزی تأمين نيروی انسانی متخصص ام انات فناورانه و تأمين عرعت موری نياز برای
پریازپ اطمعات عهم برابری را یر ارتقای فناوری کتابخانۀ یيميتالی به خدوی اختصداص یایندد.
کماهميتترين راه ار ارتقای فناوری تأمين عرعت موری نيداز بدرای برقدراری ارتکاطدات راه یور
اعت .اما واض بویه که اين مسئله یر توع ۀ کتابخانههای یيميتدالی بسديار اهميدت یاری و مغفدول
ماندن آن از عوی مديران صاح عدک حدوزۀ مدککور ايدن ذهنيدت را ايمدای مدیکندد کده آيدا
کتابخانههای یيميتالی یانشگاههای ايران فاصلۀ زيایی با نمونههای خارجی خوی ندارند؟ همچندين
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بر اعاس عاير يافتههای پژوهش مشخص شد که تفاوت م نایاری بين یيدگاه مديران موری مطال ه
به تف ي یانشگاهها نسکت به راه ارهای مدؤثر بدر توعد ۀ خددمات و فنداوری عيسدتم کتابخاندۀ
یيميتالی وجوی یاری .از اينرو بهنظر میرعد مديران یيدگاههای متفاوتی یر زمينۀ توع ۀ کتابخانۀ
یيميتالی یر اين یو حوزه با هم یاشته باشند.
یر ایامه پيشنهایهايی بر اعاس يافتههای پژوهش ارا ه میشوی بدا ايدن اميدد کده بدرای توعد ۀ
عاختارمند کتابخانههای یيميتالی یانشگاههای ايران راهگشا باشد:
 تدوين خ مشی مدون بهمنظور جلوگيری از بسياری از موازیکاریها؛
 افزايش ت دای نيروی انسانی متخصص و یقت یر ايدن امدر موجد افدزايش بهدرهوری یر
کتابخانه های یيميتالی خواهد شد .بنابراين پيشنهای میشوی مديران نسکت به اين امر توجده
بيشتری یاشته باشند؛
 یر نظر گرفتن نظر کاربران و متخصصان حوزۀ کتابخاندۀ یيميتدالی یر عياعدتگکاریهدای
مديران؛
 با توجه به مسئلۀ کاهش بویجۀ هر عاله یر کتابخانهها تدوين نظام هم اری و تکدایل بدين
عيستم کتابخانههای یيميتالی یر عطوح ملدی و منطقدهای بدهمنظدور مواجهده بدا مشد مت
پيشرو یر اين زمينه الزم اعت؛
 تش ي ا تمف انممن يا گروهی توع مديران کتابخانههای یيميتالی بدا هددف بحدث و
تکایل نظر و هم اری و الگوبریاری از تمربيات موفق ي ديگر؛
 فراهم کرین ام انات الزم برای ي رارچهعازی محتوا یر کتابخانههای موری مطال ه.
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