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Purpose: The research was conducted to investigate the impact of business intelligence on 

the key activities of academic libraries. 

Method: This study is applied research with an exploratory nature done with the mixed 

method. The approach of the research is part-to-whole (induction), developed in two stages. 

First, the key activities were identified with the documentary research (library) method and 

validated by the fuzzy Delphi qualitative method in two stages. Then, the impact of business 

intelligence on the identified activities was investigated with the quantitative survey method. 

The data collection tool was a structured questionnaire and the statistical population was 

selected by purposive sampling.  

Results: Forty-three key activities were identified in 11 functioning fields: 1. strategic 

management, 2. planning, 3. human resource management, 4. knowledge management, 5. 

physical space management, 6. evaluation, 7. extra-organizational communication, 8. group 

building, 9. partnership and cooperation, 10. management Information and organization, 11. 

reference and information services. Business intelligence in the field of "planning" has the 

greatest effect while its effect in the field of "physical space management" is the least. Finally, 

according to experts' opinions, the impact of business intelligence on the key activities of 

academic libraries was estimated as "high". The greatest impact was observed in the key 

activity of "change management" and the least in "agility in adapting to environmental 

changes". 

Conclusion: By aligning their key activities with technological developments, especially 

business intelligence, academic libraries can provide innovative and creative services to keep 

up with the changing society by using data and analytical methods, and effectively increase 

efficiency in libraries. It is suggested that increasing awareness at managerial levels about the 

importance of business intelligence in libraries be among the high-priority programs of senior 

managers of academic libraries. 
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   ها: واژهکليد

 ،يدانشگاه کتابخانه

 ،وکارکسب یهوشمند

 وکار کسب ليتحل

انجام    يدانشگاه یهاکتابخانه   یديکل  یهاتيبر فعال وکار کسب  یهوشمند تأثير يبررس به منظور حاضر پژوهش    :هدف

 . ه استشد

است. ابتدا،    ئياستقرا، و  آن جزء به کل  کردیاست. رو   ختهيبه روش آم  ياکتشاف  تيبا ماه  یپژوهش از نوع کاربرد:  روش

  ي دو مرحله اعتبارسنج  ي ط  ،یفاز  يدلف   يفيروش ک  ق یو از طر  یيشناسا  ،یبا روش مطالعه اسناد   یديکل  یهاتيفعال
  ی آورشد. ابزار جمع   يشده بررس  یيشناسا  یهاتيبر فعال  وکارکسب  یهوشمند  تأثير   شیمايپ  يشدند. سپس، با روش کم

هدفمند    یريگبا نمونه   یکرونباخ محاسبه شد. جامعه آمار  یپرسشنامه با آلفا  یيایبود. پا  افتهیها، پرسشنامه ساختارداده 
 د.انتخاب شدن

  ت یری( مد3،  یزیر( برنامه 2  ،یراهبرد  ت یری( مد1شدند:    یيشناسا  یعملکرد  طهيح  11در    یديکل  تيفعال  43:  هاافتهي

( 9  یساز( مجموعه 8  يسازمان( ارتباطات برون7  ،يابی( ارز6  ،يکیز يف  یفضا  تیریمد  (  5  دانش،  تیری( مد4  ،يمنابع انسان
در   وکارکسب  ی. هوشمنديرسان( خدمات مرجع و اطالع11 و  ،ياطالعات و سامانده تیری( مد10 ،یمشارکت و همکار

 تأثير   نیشتريرا داشته است. ب  تأثير  نیکمتر  يکیزيف  یفضا  تیریمد  و در  تأثير  نی شتر ي، بیزیربرنامه   یعملکرد  یهاطهيح
 .مشاهده شد  يطيمح راتييبا تغ یدر سازگار یسازچابک   در ن،یو کمتر رييتغ تیریمد یديکل  تيدر فعال

همسو  يدانشگاه  یهاکتابخانه   : یريگجه ينت فعال  با  پ  یهاتيکردن  با  ویژهفناورانه    یهاشرفتيخود    ی هوشمند  به 

 یي کارا مؤثرارائه داده و به طور   يليتحل  یهاها و روشخدمات نوآورانه و خالقانه با استفاده از داده   توانندي، موکارکسب

کتابخانه  در  افزارا  پ  ش یها  افزا  که   شودي م  شنهاد يدهند.  مد  ي گاه  ش یبا  اهم  يتیریدر سطوح  مورد    ی هوشمند  تيدر 

 .رديقرار گ  يدانشگاه  یهاارشد کتابخانه   رانیمد  یباال  تیبا اولو  یهاجزء برنامه   ی سازها و فرهنگ در کتابخانه   وکارکسب
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   مقدمه

و تحول دیجيتال اساساً  اند  تنيدههای دانشگاهي و فناوری اطالعات بيش از پيش به همکتابخانه خدمات ارائه دیجيتال،  در عصر
ها شده است که برهمين وکارکسبمنجر به افزایش اهميت و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و علم اطالعات در انجام  

 شوند يمگيرند که موجب تغييرات زیادی  يمای قرار  يخارج ی دانشگاهي هم در معرض عوامل داخلي و هم  ها کتابخانهاساس  

  با   تا   هستند  جدید  دانش   و  تغييرات  پذیرش   به   مایل   اطالعات  متخصصان  و  دانشگاهي  هایکتابخانه  . (2021  و همکاران،  1حمد )

 خدمات،  کيفيت منابع، مصرف مورد در اطالعاتي به هادهند. کتابخانه تغيير را  کتابخانه نقش تحليلي هایروش  و هاداده  از استفاده
  به طور   تواندمي   که  ایعمده عوامل از  یکي.  دهند  انجام  را  خود  مأموریت  بتوانند   تا   دارند  نياز  یادگيری  و  تحقيق  بر   کتابخانه   تأثير  و

 . است کتابخانه محيط  وکار درکسب هوشمندی از استفاده دهد، افزایش را هاکتابخانه  در خالقيت و نوآوری انگيزه مؤثر
بـا  وکارکسبها برای مـدیریت و تـصفيۀ اطالعات فلسفۀ مدیریتي و ابزاری جهت کـمک بـه سـازمان وکارکسبهوشمندی 

محيط   در  کارا  تصميمات  اتخاذ  کيم  است  وکارکسبهـدف  و  تحليلي وکارکسبهوشمندی    .(1986،  2)گُشِل  ابزارهای  شامل   ،
داده ابزارهای  مانند  ميقدرتمندی  کمک  را  مدیران  که  است  داده کاوی  از  استفاده  با  تا  و  کند  خدمات  نوآوری  به  های  یهروها 

با توجه به    این پژوهش برریزی راهبردی استفاده کند.  گيری و برنامه ها برای تصميمشان پرداخته و از داده یعملکرد آن است 
اصلي    پرسشهای دانشگاهي بپردازد و به دو  های کليدی کتابخانهوکار بر فعاليتهوشمندی کسب  تأثيرتحوالت فناورانه به برآورد  

 پاسخ دهد: 
o های دانشگاهي کدام است؟های کليدی کتابخانهفعاليت 
o  ی دارد؟ تأثيرهای شناسایي شده چه بر فعاليت وکارکسبهوشمندی/تحليل 

های کليدی پژوهش، ابتدا به بررسي متون مرتبط با پژوهش پرداخته، سپس فعاليت  هایپرسشدر ادامه نخست برای پاسخ به  
ایي شده های کليدی شناسدر فعاليت  وکارکسبهای دانشگاهي شناسایي و در پایان نظر خبرگان در مورد نقش هوشمندی  کتابخانه

 گيرد.مورد بررسي قرار مي

   یدیکل یهات یبا تمرکز بر فعال ی دانشگاه یهامرتبط با کتابخانه یهاپژوهش  یبررس

های دانشگاهي دستخوش تغييراتي شده های کليدی در کتابخانههای اخير وظایف و فعاليتبا پيشرفت فناوری اطالعات در سال
های  سامانههای دانشگاهي،  ای: نقش جدیدی برای کتابخانهآموزش علوم کتابخانه  ،( در مقاله خود با عنوان2018)  وسلياست.  

( در 2018)  3ساندها   .  ه استهای دانشگاهي برشمردکتابخانههای کليدی  جمله فعاليتآموزش تخصصي را از  و  آموزشي آنالین
آموزش دیجيتال، حفاظت دیجيتال و آرشيو دیجيتال   ها،های دانشگاهي در تحول دیجيتال دانشگاهمقاله خود با عنوان نقش کتابخانه 

 نظير  هایيفعاليت  انجام  برای  جدید  هایفناوری  پيشگامان  آنها،   های دانشگاهي برشمرده است.های کتابخانهرا از جمله فعاليت
  ( در مقاله خود با عنوان 2017حمد و الفادل ) . (2018  )ساندها،  هستند  غيره  و  دیجيتالي  بایگاني  دیجيتال،  حفظ  دیجيتال،  آموزش 

های شبکهدانشگاهي ضمن تمرکز بر فناوری    هایکتابخانه  خدمات   ارتقاء  و  کتابخانه  ایحرفه  ارتقاء   در  اجتماعي  هایشبکه  نقش
 تواندمي  اجتماعي  های. شبکهه استهای کليدی کتابخانه دانشگاهي آوردهای اجتماعي را از جمله فعاليتاستفاده از شبکه  اجتماعي،

  (.4،2017همس  ؛2018، حمد) داد قرار استفاده مورد ایکتابخانه خدمات بازاریابي و ارتقاء و ترویج در
  به   که  هاداده  عظيم  گذاریاشتراک  تسهيل  ،کند، از جملهمي  ایفا  کتابخانه  خدمات  و  منابع  توسعه  درمهمي  نقش  ابری  محاسبات

  عنوان   رایانش ابری را به(  2016یاواراج )  .(2015  ،6؛ ساهو 2014  ،5)سوایندهد    کاهش  را  ایکتابخانه  کلي  هزینه  تواندمي   خود  نوبه
  استفاده   با   حاضر  حال  در.  باشد   دانشگاهي  هایکتابخانه  برای  ناپذیریاجتناب  ۀپدید  تواندکند که مي مي  محسوب  نوآوری  موتور  یک

  ابر   بر  مبتني  ابزارهای  بر ابر،  مبتني  هایشبکه  ابزارهای  ابر،  بر  مبتني  اطالعات  آوریجمع  ابزار  ابر،  بر  مبتني  وری  بهره  ابزارهای  از
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این نتيجه   ابری  هایرایانه  از  استفاده  دالیل  شناسایي  در.  است  ابر  بر  مبتني  ارتباطي  و  ایميل  ابزارهای  و  اجتماعي  هایگروه  برای
 . (2016 ،1)یواراج است  ابر به محيط مهاجرت اصلي دالیل استفاده، سهولت هزینه و کاهش که حاصل شد

داده  فعاليت  پژوهشيهای  مدیریت  اهم  کتابخانهاز  ميهای  که  است  دانشگاهي  داده   تواندهای  از  مجدد  استفاده  برای با  ها 
دانشگاهي با کمبود بودجه    هایکتابخانه  از  بسياری  که  شرایطي  در (.2017  ،2به کاهش بودجه پژوهش کمک کند )ميرپژوهشگران  

 حق  پرداخت  به  تعهد  یکپارچه،  جستجوی  محصوالت  نگهداری  و  ریدخ  الکترونيکي،  منابع  مدیریت  هاینظام  مواجه هستند، توسعه
از جمله وظایفي هستند که مدیر کتابخانه موظف به اجرای آنهاست    کتابخانه  محتوای  توسعه  و  مخازن  افزایش  ناشران،  به  عضویت

های ترین مسائل مدیریت کتابخانهاساسيالمللي دیجيتالي، از  های بيننظارت بر عملکرد، مدیریت کارکنان، آموزش و همکاری  و نيز
 تجزیه  و  آوریجمع  جدیدی را برای  یهاروش   نوظهور،  یها فناوری  (.4،2016؛ چویي 2016  و همکاران،  3)مکنزی  دانشگاهي است

های خدماتي مثل  ها معيارمجموعه اندازه و سایز و نوع    ها شامل:آوری اقالم موجود کتابخانه دهند. جمعمي   ارائه   هاداده   تحليل  و
های خود را  توانند فرایندکه با ارزیابي آن مدیران مي   کتابخانه ای، خدمات مرجع و... . آنها معياری هستندبينگردش امانت، امانت
و همکاران،  5  يسازی شود )لها به مدلي برسند که منجر به تصميمگذاری کنند و با مطالعه معکوس از دادهتحليل کنند، سرمایه

2019 .) 
  ت ازطریق موتورهای جستجوالعابه این اطآن  به ساختار و دسترسي    وابسته  قابليت استفاده از اطالعات وب برای اهداف علمي

ها پذیری بروندادهای نهایي پژوهشهای دانشگاهي دیروز بر گردآوری و دسترس کتابخانه  اگر  .ه است به سطح کالن داده رسيد
یابي اوليه گرفته تا راهنمایي و  یند پژوهش، از اطالعاهای امروز از ابتدا تا انتهای فرها تمرکز داشتند، کتابخانهمقاالت و کتابیعني  

های اخير  یکي از نقش.  رسانندپژوهشگران در انتخاب نشریه برای انتشار مقاالتشان، در کنار آنها هستند و به آنها یاری مي  مشاوره
ها به دست های عظيم پژوهشي است که از خالل پژوهشاران دانشگاهي، کمک به پژوهشگران در مدیریت دادهپژوهشي کتابد

و توسط دیگر    آینده  در  را  آنها   از  مجدد  هها، امکان استفادداده  کنند. ذخيره و نگهداری کالنیاد مي داده  آید و از آن به کالنمي
پژوهشي و    یهاهداد  مدیریت کالن  بنابراین، برای جامعۀ دانشگاهي بسيار مفيد باشد.  تواند  کند که ميپذیر ميپژوهشگران امکان 

تبدیل شده  پژوهشي  های علميها در حجم زیاد از وظایف کليدی در بسياری از حوزه تجزیه و تحليل و استخراج داده ي و  خدمات
  زیاد   به احتمال  نامند کهمي  6اینترنت اشياء   را  آن  مردم  از  بسياری  دوراني است که  فناوری  جدید  دوران.  (1394زاده،  )صرافاست  

  فراهم   آن   بدون  یا   انساني  یمداخله   با   را  هاداده   انتقال   و  اشياء  به   اتصال  امکان   اشياء  اینترنت .  ایجاد خواهد کرد  ما   زندگي  در  انقالبي
که  هوشمند  کتابخانه  سمت  به   قدم  یک   سيستم  این.  کندمي و  کارایي  بهبود   باعث   است   دانشگاهي   کتابخانه  امنيت  خدمات 
 (.  2018 و همکاران، 7گوپتاشود)مي

  مند   عالقه  وب  تحليل  و  تجزیه   به  بيشتر  دانشگاهي  هایها باعث شده است که کتابخانه کتابخانه  ارزیابي  برای  تقاضا  افزایش
  . (2014  ،8فاگان ) شودمي  ارائه  آنالین  تعامالت  از  ایگسترده   طيف  مورد  در  اطالعات  و   شده  آوری جمع  خودکار   طور  به  هاداده.  شوند

های هوشمندی  تواند در مدیریت آن نقش بسزایي داشته باشد، بستههای دانشگاهي که ميیکي از ابزارهای مناسب برای کتابخانه
ها در ابعاد مختلف، افزایش سرعت جامع دادههای متعدد، پوشش  های پراکنده از پایگاهسازی دادهبه منظور یکپارچه  است.  وکارکسب

ها و توليد اطالعات باکيفيت برای استفاده های مدیریتي پایش و تحليل و مصورسازی شاخصها و شاخصدسترسي و تحليل داده
)حمد و    باشدها ميافزار برای مدیریت مجموعهترین نرممناسب  وکارکسبهای هوشمندی  بسته  گذاران،گيران و سياستتصميم

 . ه استهای دانشگاهي پرداخته شد. در ادامه، به بررسي نقش این ابزار در کتابخانه (2021همکاران،
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 طرح پژوهش 

 آمده است.  1طرح کلي پژوهش در شکل

 
 ( 2019 ،3حمسا  در:  )نقل 2و پل توسي 1پياز پژوهش مدل پيشنهادی مارک ساندرز . 1شکل 

های دانشگاهي استفاده شد. های کليدی کتابخانهپژوهش اسنادی، جهت شناسایي فعاليتبرای انجام این پژوهش، از روش  
های اسنادی به کشف و استخراج مطالب مرتبط با موضوع پژوهش  روش اسنادی روشي کيفي است که پژوهشگر با استفاده از داده 

)صادقي    چارچوب نظری از آن استفاده کرد  های پيشين و توان در بخش مرور پژوهشکند. پژوهشي است که ميخود اقدام مي 
 (.  1394 منش،فسایي و عرفان

اهداف و    نخستين به عبارتي، تعيين  انتخاب موضوع است.  اسنادی،  پژوهش  اجرای  این    هایپرسشمرحله  پژوهش که در 
ن مرحله پژوهشگر با های اکتشافي و پيشينه پژوهش است. در ایگام بعدی، بررسي  پژوهش در بخش مقدمه به آن پرداخته شد.

های اطالعاتي یا مراکزی که برای کسب داده باید  ادبيات و واژگان تخصصي موضوع آشنا شده، مسير پژوهش جهت یافته و پایگاه 
)برای   شود. در این پژوهش به این منظور پایگاه اسکوپوس )برای مقاالت انگليسي( و پایگاه نورمگزبه آن رجوع کرد، مشخص مي

شود.  گيری ميآوری و نمونههای مرتبط با مقاالت پژوهشي، انتخاب شده، منابع مناسب جمعدليل جامعيت دادهسي( بهمقاالت فار
با تعریف واژگان کليدی ای جدا از مطالعه نيست و پژوهشگر براساس اهداف و جهتآوری منابع مرحلهالبته جمع گيری مطالعه 

پردازد. جستجوی بندی منابع ميکتابخانه/های دانشگاهي«( به دستهو»  ”academic library”, “university library“)  مناسب
شود. فرایند کليد واژگان ابتدا درکل انجام شده سپس با اعمال محدودیت برچکيده و سپس عنوان، مناسب ترین مقاالت انتخاب مي 

برسد. در این پژوهش با توجه به اینکه همه منابع    ع ()حد اشبا  های تکرارییابد که پژوهشگر به فعاليتجستجو تا جایي ادامه مي
دست آمد گزینش از ارزش علمي و محتوایي یکساني برخوردار نيستند، منابع موردنياز از بين منابعي که در مرحله بررسي اکتشافي به

های اصلي آن انشگاهي و فعاليتهای د، موضوع مقاله مربوط به کتابخانه4شدند. مقاالتي انتخاب شدند که مطابق با نظر نيدهرا 
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ها و نتایج مناسب بوده، زمينه پژوهش روشن بوده و روش تحقيق به وضوح توضيح داده شده باشد و نتایج و رویکرد تحليل داده 
 (.  2013 نيدهرا،: نقل در) پژوهش فعلي باشد

( و ضریب نسبي  CVI  1)  از شاخص روایي محتوا  استفادهمحتوا با   بعد از استخراج، پرسشنامه طراحي شده و مورد بررسي روایي
محتوا )هيلز  (  CVR  2)  روایي  گرفت  پایایي)2006  ،3قرار  بررسي  کرونباخ   از  هاپرسشنامه   . جهت  آلفای  استفاده شد.    4ضریب 

 موافقم تا کامالً   تایي ليکرت از کامالً  5با طيف    پرسش  58های کليدی کتابخانه دانشگاهي شامل  پرسشنامه مربوط به فعاليت
)ضروری نيست   قسمتي ليکرت  3در طيف    ابزارهای  گویه   گرفت.  ن قرارانفر از متخصص  5جهت بررسي روایي در اختيار  مخالفم، که  

 شود.با استفاده از فرمول زیر محاسبه مي  CVRطراحي شده، سپس  اظهار    (3و ضروری است=  2= ضروری نيست ؛ اما  مفيد است   ،1=

𝐂𝐕𝐑 = (
 𝐧𝐞 −  (𝐍/𝟐)

 𝐍/ 𝟐
) 

Neُاند.تشخيص داده «ضروری»را  پرسشعد یا : تعدادی از اعضای پانل است که آن ب 
N تعداد کل اعضای جامعه : 

 . (2014، 6اسکالي  و 5)آیری  است 99/0متخصص معادل  5با  CVRحداقل مقدار قابل قبول برای 
 ضعيف است که حذف شدند.  گویه  4برای  CVRنتایج بررسي پرسشنامه اول نشان داد، مقدار شاخص 

همکاری    ابزار دعوت به   CVR)همان افرادی که جهت بررسي    نانفر از متخصص  5هم پرسشنامه در اختيار    CVIبرای محاسبه  
قسمتي   3مربوط بودن براساس طيف ليکرتي    هرگویه را از نظر  شدند( قرار داده شد تا براساس شاخص محتوای والتس وباسل

 صورت گرفت: براساس فرمول زیر CVIمشخص کنند. محاسبه  ) 3= کامالً مرتبط، 2= اما نياز به بازبيني ،مرتبط، 1=مرتبطغير)

𝐶𝑉𝐼 =
𝑛𝑖

𝑛
 

niاندداده  3عداد خبرگان که به گویه نمره : ت 

nعداد کل اعضاء گروه پانل : ت 

 0/ 78برابر و باال تر از    CVIمقدار قابل قبول برای   های ابزار محاسبه گردیدهمه گویهبرای    CVIسپس ميانگين نمرات  
شد. طبق نظر خبرگان چند یک گویه دیگرهم باید اصالح یا حذف مي  CVIدهد، براساس مقدار شاخص  است. نتایج نشان مي

 0/ 879مقدار پایایي این ابزار براساس آلفای کرونباخ  نهایي رسيد.    تأیيدگویه به    43  گویه دیگر قابل ترکيب شدن بودند که نهایتاً 
 (. 1395 )پاکزاد و عالءالدیني، دهد پایایي این ابزار مناسب استمحاسبه شد که نشان مي 

ازنظر سنج  جینتا برا  یحاصل    ی هوشمند  تأثیرو    یدانشگاه  یهاکتابخانه  یدیکل  ی هاتیفعال  نییتع  یخبرگان 

 بر آنها  وکارکسب

های دانشگاهي، جهت اعتبارسنجي طي دو مرحله  های کليدی کتابخانه( مرتبط با فعاليت7ساخته و ساختاریافتهپرسشنامه )محقق
شناسي،  علمي رشته علم اطالعات و دانش  هيئتجامعه خبرگان متشکل از اعضای    تکنيک دلفي فازی در اختيار خبرگان قرار گرفت.

های ها با سابقه مدیریت کتابخانه دانشگاهي و کارشناسان خبره با مدرک دکترا شاغل در کتابخانهعلمي سایر رشته  هيئتاعضای  
گيری هدفمند و گلوله برفي انتخاب  نفر از افراد واجد شرایط، به روش نمونه  10  هامنظور گردآوری داده  که به دانشگاهي بودند.  

در مرحله دوم، با ابزار پرسشنامه برخط نظرات  (.  1)جدول    شد  تأیيدحيطه عملکردی    11فعاليت کليدی در    43  ،نهایتدر  و    ؛شدند
عنوان نظر خبرگان  دست آمده، ميانگين نظرات ارائه شده به ه  های کليدی بدر فعاليتوکار  کسبکارشناسان خبره از نقش هوشمندی  
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 15که    بودند  وکارکسبهای کتابخانه دانشگاهي و مفاهيم هوشمندی  آشنا با فرایندخبرگان این جامعه آماری، کارشناسان    ثبت شد.
های مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه  کساني انتخاب شدند که سابقه کار در واحد  گيری هدفمند انتخاب شدند.نفر با روش نمونه

 آشنا هستند.   وکارکسب سال سابقه کار دارند و با مفاهيم هوشمندی 10تهران را داشته، بيشتر از 

  8( معتقدند اندازه معمول خبرگان بين  1984و همکاران )   1کاوالي   نکته مهم در اجرای تکنيک دلفي اندازه پانل خبرگان است.
  1نتایج در جدول  (.  1975  )الواشه،  لحاظ شده است  7/0و شدت آستانه معياره، عدد  (  1984  )کاوالي و همکاران،  است  نفر  12تا  
   .استه آمد

ازنظر سنج  جینتا برا  یحاصل    ی هوشمند  تأثیرو    یدانشگاه  یهاکتابخانه  یدیکل  ی هاتیفعال  نییتع  یخبرگان 

 بر آنها  وکارکسب

دو مرحله    يط  يجهت اعتبارسنج   ،يدانشگاه  یهاکتابخانه  ی ديکل  یها تي( مرتبط با فعال  افتهی ساخته و ساختارپرسشنامه )محقق
  هيئت یجدول الف آمده است(. جامعه خبرگان متشکل از اعضا وستي در پ جیخبرگان قرار گرفت )نتا اريدر اخت یفاز  يدلف کيتکن
و کارشناسان   يکتابخانه دانشگاه  تیریها با سابقه مدرشته  ر یسا  يعلم  هيئت  ی، اعضاياسشنرشته علم اطالعات و دانش   يعلم

به روش    ط،ینفر از افراد واجد شرا  10ها  داده   یکه به منظور گردآور  بودند  يدانشگاه  یهاخبره با مدرک دکترا شاغل در کتابخانه
 (. 1)جدول  شد تأیيد یعملکرد طهيح  11در  یديکل تي عالف 43 ،تینهار . دانتخاب شدند يهدفمند و گلوله برف یريگنمونه

دست  ه  ب  یدي کل  یهاتي در فعال  وکارکسب  یابزار پرسشنامه برخط نظرات کارشناسان خبره از نقش هوشمند  در مرحله دوم، با
کتابخانه   یهاند یفراکارشناسان آشنا با    ،یآمار  جامعه  ن ینظرات ارائه شده به عنوان نظر خبرگان ثبت شد. خبرگان ا  نيانگيآمده، م

انتخاب شدند که   يکسان  .هدفمند انتخاب شدند   یريگنفر با روش نمونه  15بودندکه    وکارکسب  یهوشمند  ميو مفاه  يدانشگاه
 ی هوشمند ميسال سابقه کار دارند و با مفاه 10از  شتريدانشگاه تهران را داشته، ب یمختلف کتابخانه مرکز یها سابقه کار در واحد

( معتقدند اندازه معمول 1984و همکاران )   ياندازه پانل خبرگان است. کاوال  يدلف   کيمهم در اجرای تکن  نکته  د.آشنا هستن  وکارکسب
 جی(. نتا1975 )الواشه، لحاظ شده است 7/0، عدد ارهي( و شدت آستانه مع1984 و همکاران، ي)کاوال است نفر  12تا  8 نيخبرگان ب
 آمده است. 1در جدول 

 بر آنها وکارکسبهوشمندی  تأثيرهای دانشگاهي و ميزان های کليدی کتابخانهفعاليت . 1جدول 

 منبع
  تأثيرميزان 

 وکار کسبهوشمندی  
 هافعاليت های دانشگاهيهای کليدی کتابخانهفعاليت

 حيطه

 عملکرد 

  ؛2019 و همکاران،  2ویسوپر)
 (  2018 ، 3بوسژمن

3.56 
 ) متوسط(

 1فعاليت یت حوادث، زلزله، آتش و ...  مدیر

ت
مدیری

 
ضا

ف
 

ي
ی فيزیک

 

و اسفندیاری   4)محسن زاده 
 ( 2009، 5مقدم

 2فعاليت های دانشگاهي به امکانات فناوری اطالعات تجهيز کتابخانه

 3فعاليت  حقوقي مسائلایجاد دفتر و استخدام کارشناس مربوط به  ( 2020)دِ. کيم و همکاران، 

 ( 2020)دِ. کيم و همکاران، 
معلولين جسمي از  دسترس  حمایت  در  نابينایان  طبق و  منابع  پذیری 

 قوانين 
 4فعاليت

 5فعاليت مدیریت فضای مطالعه، شناسایي رفتار کاربران در انتخاب فضا  ( 2020، يو ل ني)م

و همکاران،   نايمول -)فرناندز
2020 ) 

اندازی دفتر حق چاپ و تربيت کتابدار ان در زمينه حق چاپ در   راه 
   راستای انتشار منابع اطالعاتي

 6فعاليت

 7فعاليت یادگيری گروهي   عملکرد   از  حمایت  برای  مناسب  فضاهای  کردن   فراهم ( 2022و یانگ،  6)کيم

 ( 2016،  مي.آ.کي)ج
رضایت  نيازمندیبرآورد   بررسي  منظور  به  دانشجویان  فيزیکي  های 

 دانشجویان 
 8فعاليت 
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 منبع
  تأثيرميزان 

 وکار کسبهوشمندی  
 هافعاليت های دانشگاهيهای کليدی کتابخانهفعاليت

 حيطه

 عملکرد 

 ( 1392 زاده، و شيخ  یریحر)

4.33 
 )زیاد(

ساختار  چابک  محيطي،  تغييرات  با  سازگاری  در  سازماني،  سازی 
 فرایندهای کاری 

 1فعاليت

برنامه
ی

ریز
  

برنامه )دِ. کيم و همکاران،  
2020 ) 

 2فعاليت گذاری منابع تخمين هزینه و سهم هر کتابخانه در اشتراک

 2019و همکاران،  ویسوپر
سياست اعمال  و  ساختمان،  تدوین  سالمت  و  امنيت  حفظ  برای  ها 

 کارکنان، منابع  
 3فعاليت

 4فعاليت گيری بهتر از ابزارهای فناوری اطالعات در بازاریابي  بهره ( 1392 زاده، و شيخ  یریحر)

 ( 2020 ، 1دوتي )

4.2 
 )خيلي زیاد( 

 1فعاليت وری عملياتي سيستم با نگاه به آینده تجزیه و تحليل بهره

ي 
ارزیاب

 2فعاليت کارکنان ( -ارزیابي و تحليل عملکرد کتابخانه ) منابع ( 2020  ، )اشباخ 

 ( 1392زاده، خ يو ش یری)حر
  مجموعه   اطالعاتي،   نيازهای  در  بازنگری  و  مستمر  سنجش   و  ارزیابي 

   استانداردها  و دسترسي کيفيت و دیجيتالي
 3فعاليت

 ( 2020و همکاران،  2)فانگ

3.71 
 )زیاد(

ي 1فعاليت ..ها و.کردن نارضایتيافزایش رضایتمندی و موفقيت دانشجویان با کم
ت منابع انسان

مدیری
 

 2فعاليت اطالعات    یفناور  نهيدر زم  یهاآموزش کتابداران با هدف کسب مهارت 

 3فعاليت آموزش و ایجاد انگيزه بهبود مهارت کتابداران در موضوعات مختلف با   ( 2019 ، ی)کلتا

 4فعاليت   فناوری اطالعات در زمينه های الزماستخدام کتابداران دارای مهارت ( 2016  ، مي.آ.کيج)

 ( 2019، 3)کلتای
4.22 
 )زیاد(

 1فعاليت کتابخانه دانشگاهي    تعيين هدف و پشتباني از آن : با هدف اصلي

ت 
مدیری

ی 
راهبرد

 

 2فعاليت براساس تحول فناوری  -مدیریت تغيير ( 2020، 4)آتکينسون 

 3فعاليت  های اجتماعي  کسب سرمایه و ثبات اجتماعي از طریق خدمات شبکه ( 2020، 6و کينگ  5)وایت

 ( 1392 و شيخ زاده،  یریحر)
3.83 
 )زیاد(

 1فعاليت برقراری هماهنگي ميان متخصصان فناوری اطالعات و دیگر کارکنان  

ت
مشارک

ی و   
همکار

 

 2فعاليت تقویت همکاری کتابداران   ( 2020، 8و توامسوک  7ن یِ)نوو

 3فعاليت گذاری تجاربشان همکاری کتابداران با همکاران خو د و به اشتراک ( 2020 ، و توامسوک نیِ)نوو

 3.71 ( 2016  م، ي.آ.کي)ج
 )متوسط( 

  خدمات   از  یکي  عنوان  بهوعلمي  پژوهشي  ارتباطات  برقراری
  رایاعلم() دانشگاهي هایکتابخانه

 1فعاليت

ت برون 
ارتباطا

ي
سازمان

 

 2فعاليت های تبادل منابع و خدماتهای جهاني در زمينههمکاری با کنسرسيوم ( 2016  م، ي.آ.کي)ج

 ( 2020همکاران، و 9 نگی)د

3.85 
 )زیاد(

های توسعه پایدار سيستم توزیع و اشتراک منابع اطالعاتي در کتابخانه
    های اجتماعيدانشگاهي با استفاده از شبکه

 1فعاليت

ت
مدیری

 
ت

العا
اط

  و 

ي
سامانده

 

 2فعاليت   پژوهشي هایداده مدیریت ( 2020 ، نیو ز 10 نگای)چاو 

مقدم،  یاریزاده و اسفند)محسن
2009 ) 

 3فعاليت استفاده از فناوری دانش سازماني و ارتقا و پذیرش آن در بين کتابداران 

 4فعاليت پذیرش نقش کتابخانه دانشگاهي در پژوهش و مدیریت آن   ( 2019 ، ی)کلتا

 ؛2020وهمکاران، 11نلسون)
 ( 2020  ، ونيو وِک کوکيپ

 
3.71 

 1فعاليت چاپي و الکترونيکي سازی منابع علمينگهداری و مجموعه ، خرید

مجموعه

ی
ساز

یا 
ی   

گردآور
 

منابع
 

 
1. Doty 
2. Fong 
3. Koltay 
4. Atkinson 
5. White 
6. King 
7 Nguyen 
8 Tuamsuk 
9. Ding 
10. Chawinga 
11. Nelson 
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 منبع
  تأثيرميزان 

 وکار کسبهوشمندی  
 هافعاليت های دانشگاهيهای کليدی کتابخانهفعاليت

 حيطه

 عملکرد 

 ( 2020و همکاران،  1)کراوفورد 
پذیر، پایدار،  به طور منعطف، مقياس  هاتوسعه تهيه بالدرنگ مجموعه )زیاد(

 کاهش بودجه  و جامع ، کامل
 2فعاليت

 ( 2020 ، ی)فرا 
نگهداری نسخه دیجيتال به جای نسخه فيزیکي تصميم بر اسکن و  

 ها براساس داده
 3فعاليت

 ( 1392زاده،  خ يو ش یری)حر
سنجش مستمر و بازنگری در نيازهای اطالعاتي، مجموعه دیجيتالي و  

 کيفيت دسترسي و تبعيت از استانداردها  
 4فعاليت

 ( 2020 ، 2ي ني)موه

 
4.025 
 )زیاد(

داده بزرگتحليل  اطالع  های  سامانه  از  و  مستخرج  کتابخانه  رساني 
 ها  گيریاسيتفاده از نتایج تحليل در تصميم

1فعاليت  

ت
خدما

 
مرجع

 و 
ت

خدما
 

الع
اط

  
ي 

رسان
 

2فعاليت داریجای مجموعهخدمات مبتني بر کاربر به ( 2020،  )آتکينسون  

3فعاليت توسعه خدمات آنالین سيار ( 2022، 3)ریوو و زومر  

 ( 2020 ، 5و هوانگ  4)گوا
  کاربردی   هایبرنامه  از  استفاده   با  دیجيتالي  اطالعاتي  سواد  ارتقای

 ، (موبایل) روز فناوری با مطابق کتابخانه
 4فعاليت

 5فعاليت با یادگيری تحول گرا   آموزش کتابداران و بهبود مهارت کتابداران ( 2020، 6)ناماگاندا 

 ( 2018 ، 7وزلي)
ریزی  تدوین و انتشار کتابچه راهنمای آموزش کارکنان به منظور برنامه

 های فناوری اطالعات  و طراحي دوره
6فعاليت  

 ( 2020 ، 9ون يو وِک 8کوکي)پ
تراکنشي پردازش  نظام  و  سامانه  ميز   ایجاد  به  مربوط  خدمات  جهت 

 مرجع مجازی  
 7فعاليت 

 8فعاليت  به منظور ارائه خدمات سفارشي   ایجاد سامانه و نظام ارتباط با مشتری ( 2020 ون، يو وِک کوکي)پ

 1فعاليت  مدیریت دانش در کتابخانه با هدف ارتقای بهره وری کارکارمندان )زیاد( 4 ( 2016  ، مي.آ.کي)ج
مدیریت 

 دانش
 

های  های عملکردی کتابخانهبر حيطه  وکارکسبهوشمندی    تأثيرشود، از نظر خبرگان،  طور که در جدول فوق مشاهده ميهمان
بر حسب حيطه   وکارکسبهوشمندی    تأثيرارزیابي شد. ميزان    «زیاد»آن  تأثيردانشگاهي بيش از متوسط است و به طور متوسط  

بيشترین    «ریزیبرنامه»در حيطه عملکردی    وکارکسبآمده است. طبق نمودار، خبرگان معتقدند هوشمندی    1عملکرد در نمودار  
 را داراست.  تأثيرکمترین  «مدیریت فضای فيزیکي»در حيطه عملکردی  و ثيرتأ

 

 
 برحسب حيطه عملکردی  وکارکسبهوشمندی   تأثيرميزان . 1نمودار 

 
1. Crawford 
2. Mawhinney 
3. Rivo & Zomer 
4. Guo 
5. Huang 
6. Namaganda 
7. Wesley 
8. Peacock 
9. Vecchione 
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بر فعاليت مدیریت فضای مطالعه و   در حيطه مدیریت فضای فيزیکي، وکارکسبهوشمندی  تأثير بيشترین  2مطابق با نمودار 
 شناسایي رفتار کاربران در انتخاب فضا است. 

 
 در حيطه عملکردی مديريت فضای فيزيکي  وکارکسبهوشمندی   تأثيرميزان . 2نمودار 

گذاری منابع  در فعاليت کليدی تخمين هزینه و سهم هر کتابخانه در اشتراک تأثير ریزی، بيشترین در حيطه عملکردی برنامه 
 (. 3سازی در سازگاری با تغييرات محيطي و ... داشته است)نمودار را در چابک تأثيربوده است و کمترین 

 ريزی در حيطه عملکردی برنامه  وکارکسبهوشمندی   تأثير. 3 نمودار

  اطالعاتي، نيازهای در بازنگری و مستمر سنجش و  در فعاليت کليدی ارزیابي تأثيربيشترین  ،ارزیابيدر حيطه عملکردی 
 . (4بوده است )نمودار  استانداردها از تبعيت و دسترسي کيفيت و دیجيتالي مجموعه

 در حيطه عملکردی ارزيابي   وکارکسبهوشمندی   تأثير. 4 نمودار

افزایش رضایت مندی و موفقيت دانشجویان با   »در فعاليت کليدی  تأثيردر حيطه عملکردی مدیریت منابع انساني، بيشترین 
 (. 5بوده است )نمودار  « ها و..کم کردن نارضایتي

1فعاليت  2فعاليت  3فعاليت  4فعاليت  5فعاليت  6فعاليت  7فعاليت  8فعاليت 

3.8, 1فعاليت  3.8, 2فعاليت  3.6, 3فعاليت 
4.06, 4فعاليت 

3.3, 5فعاليت  3.26, 6فعاليت  3.33, 7فعاليت  3.33, 8فعاليت 

ير
تأث

ن 
يزا

م
ميزان تأثيرهوشمندی کسب وکار در حيطه مدیریت فضای فيزیکي

1فعاليت  2فعاليت  3فعاليت 

4.4, 1فعاليت  4.4, 2فعاليت 
4.5, 3فعاليت 

ثير
 تأ

ان
ميز

میزان تأثیرهوشمندی کسب وکار در حیطه ارزیابی

1فعاليت  2فعاليت  3فعاليت  4فعاليت 

3.3, 1فعاليت 

4.6, 2فعاليت 

3.2, 3فعاليت 

4.26, 4فعاليت 

ر 
أثي

ن ت
يزا

م

ميزان تأثير هوشمندی کسب کار در حيطه برنامه ریزی
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 در حيطه عملکردی مديريت منابع انساني   وکارکسبهوشمندی   تأثير. 5 نمودار

ات مبتني بر کاربر به جای خدم» در فعاليت کليدی  تأثير بيشترین  ،رساني در حيطه عملکردی خدمات مرجع و اطالع
 (. 6بوده است )نمودار  «داریمجموعه

 رساني در حيطه عملکردی خدمات مرجع و اطالع  وکارکسبهوشمندی   تأثير. 6ر نمودا

 (.7بوده است )نمودار  «مدیریت تغيير»در فعاليت کليدی  تأثير در حيطه عملکردی مدیریت راهبردی، بيشترین 
 

 
 مديريت راهبردی در حيطه عملکردی  وکارکسب هوشمندی  تأثير . 7ر نمودا

به یک ميزان بوده است. در   های کليدی آنها تقریباًدر فعاليت وکارکسبهوشمندی  تأثيرهای عملکردی ميزان در سایر حيطه
 است.  «زیاد»های دانشگاهي های کليدی کتابخانهبر فعاليت وکارکسبپذیری هوشمندی تأثيرکل طبق نظر خبرگان ميزان 

1فعاليت  2فعاليت  3فعاليت 

4, 1فعاليت 
3.71, 2فعاليت 

4.8, 3فعاليت 

کار
ب و

کس

Axis Tite

اهبردیوکار در فعالیت های کلیدی حیطه مدیریت رکسبمیزان تأثیر هوشمندی 

1فعاليت  2فعاليت  3فعاليت  4فعاليت 

4.26, 1فعاليت 
3.53, 2فعاليت  3.86, 3فعاليت  3.33, 4فعاليت 

کار
ب و

کس

ميزان تأثيرهوشمندی کسب و کار در حيطه مدیریت منابع انساني

4, 1فعاليت 
4.2, 2فعاليت

4.5, 3فعاليت 

3.7, 4فعاليت 
3.5, 5فعاليت 

4.5, 6فعاليت 

3, 7فعاليت 

4.8, 8فعاليت 

ميزان تأثير هوشمندی کسب وکار در حيطه خدمات مرجع و اطالع رساني
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 یریگجهینت

های دانشگاهی از روش پژوهش اسنادی و تکنیک  در کتابخانه  وکارکسبدر این پژوهش با هدف واکاوی نقش هوشمندی  

ها و با هدف کاستن از  اول پژوهش، به منظور گردآوری داده  پرسشدلفی فازی استفاده شد. در راستای پاسخگویی به  

حیطه عملکردی تقسیم شد. سپس به    11گاهی شناسایی و به  های دانشهای کلیدی کتابخانهشکاف پژوهش، ابتدا فعالیت

های کلیدی شناسایی شده، نظر خود  از خبرگان خواسته شد تا با توجه به فعالیت  وکارکسبمنظور ارزیابی نقش هوشمندی  

هر حیطه عملکردی  ، برای  تأثیردر هر فعالیت کلیدی بیان نمایند. میانگین میزان    وکارکسبهوشمندی    تأثیررا در مورد میزان  

شد.   نشان  محاسبه  کهبررسی  میزان    داد  کل،  کتابخانهتأثیردر  کلیدی  فعالیتهای  هوشمندی  پذیری  از  دانشگاهی  های 

  « ریزیبرنامه»و  « مدیریت راهبردی»در حیطه عملکردی  وکارکسباست. خبرگان معتقدند، هوشمندی   « زیاد» وکار کسب

مطالعات بسیار محدود گذشته در مورد مزایای استفاده  را داراست.   تأثیرکمترین    «منابع انسانیمدیریت  »و در    تأثیربیشترین  

با تحوالت  در کتابخانه  وکارکسباز هوشمندی   به فرایندهای کلیدی که همگام  اما نگاه جدیدی  های دانشگاهی است 

 گردند، نداشتند. فناورانه دچار تحول می

بتوانند این  از استفاده با انشگاهید یهاشود کتابخانهپیشنهاد می  یهافعالیت ،فناورانه تحوالت با مطابق پژوهش 

به واکاوی   مندبهره وکارکسبفناورانه هوشمندی   نتایج از روزرسانی کرده،به را خود کلیدی پژوهش  این  شوند. در 

سازی هوشمندی  های دانشگاهی پرداخته شد که بررسی عوامل موفقیت پیادهدر کتابخانه  وکارکسبکارکرد هوشمندی  

پیشنهاد میمی  وکارکسب باشد که  پژوهش  این  برآورد موقعیت  تواند مکمل  پرداخته شود. جهت  به آن  آینده  شود در 

لی و مسیرارتقا را نشان دهد. بررسی  های دانشگاهی نیاز به نقشه راهی است که جایگاه فعدر کتابخانه  وکارکسبهوشمندی  

 تواند به این مهم پاسخ دهد. های دانشگاهی میدر کتابخانه وکار کسببلوغ هوشمندی  

 سپاسگزاری

 .شودیم یپژوهش حاضر سپاسگزار یدر اجرا یمعنو ت یبه خاطر حماتربیت مدرس دانشگاه  یاز معاونت محترم پژوهش

 منابع

  ابزار   دروني  ثبات  برای  شاخصي  عنوان  به  کرونباخ  آلفای  ضریب  از   برداشت  سوء  و  استفاده  سوء(.  1395. )رشيدف  عالالدیني،  و  ،ضار  پاکزاد،
 .71-64 ،(4)12 ، ایران اپيدميولوژی مجله. سنجش

ها و نظام های دانشگاهي ایران.  های ارزیابي بلوغ فناوری اطالعات در کتابخانه (. تعيين شاخص 1392)  معصومه.   ،زاده  شيخ   و   جالن،  حریری 
 .54–45 ،(6)2 ، خدمات اطالعاتي

،  رساني و ارتباطات. نقد کتاب، اطالعهای دانشگاهيهای پژوهشي: نقشي نوین برای کتابخانه (. مدیریت کالن داده 1394. )ریمزاده، م صراف
6 ،265–274. 

شدن  ات مدرن تأثيرشناختي پژوهش اسنادی در علوم اجتماعي؛ مورد مطالعه:  (. مباني روش 1394ایمان. )  ،منشعرفان  و  سهيال  ،صادقي فسایي
   .91-61 (،29)8گ، راهبرد فرهن. بر خانواده ایراني
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